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JAK JSTE SPOKOJENI
S POŠTOU V NAŠEM
MĚSTĚ?

CO BYSTE
NA ČELÁKOVICKÉ
POŠTĚ ZMĚNILI?
1. „Na místní poštu příliš nechodím, ale vadilo

mi, že mi nedošly nějaké dopisy.“
2. „Poštu bych zrušil a vše bych udělal elektro-

nicky. Byl bych rád, kdyby byly kratší fronty.“
anonym

1. „Vadí mi dlouhé fronty.“
2. „Myslím, že problém je ve vedení, které by

mohlo změnit přístup k zaměstnancům.“
Dana Rancová, vedoucí laboratoře

1. „Jsem nespokojen, protože jsou uzavřené
přepážky, neustálé fronty, což způsobuje
zbytečné čekání.“

2. „Mohli by otevřít více přepážek. Když jich je
k dispozici tolik, nechápu, proč je často otev-
řena pouze jedna.“ p. Braniš, státní úředník

1. „Nejsem spokojená. Jsou tam dlouhé fronty,
protože je otevřeno pouze jedno okénko.
Doporučené dopisy hází do schránek
a někdy se dokonce podepíší za sousedku.
Stalo se mi, že jsem na poště chtěla složen-
ku, kterou mi pracovnice odmítla vydat. Proto
jsem se na ni obořila, za což jsem musela
zaplatit pořádkovou pokutu 1000, -Kč, pře-
stože mi vedení dalo za pravdu.“

2. „Vyměnila bych vedení a nepříjemné pracov-
nice.“ anonym

1. „Moc spokoje-
ný nejsem. Na-
příklad, když
jsem doma,
často se ne-
obtěžují za-
zvonit, když ne-
sou doporuče-
ný dopis. Mu-
sím si pak dojít na poštu, kde mi ho ale
mohou vydat až od 16 hod. Dále se mi nelíbí,
že na poště otevírají málo přepážek.“

2. „Pružnější pracovní dobu. V době, kdy na
poštu chodí více lidí, by mělo být zaměstnáno
více pracovníků.“ p. Strnad, podnikatel

1. „Na poštu nechodím příliš často, ale vadí mi
fronty.“

2. „Chtěla bych delší pracovní dobu a otevřít
více přepážek.“ pí Blechová, programátorka

1. „Co se týče donášek a komunikace, tak si
z pozice úřadu si na poštu nemohu stěžovat.“ 

2. „Všeobecným ideálem by bylo, aby člověk
přišel k okénku a byl ihned obsloužen. Ale
chápu, že občasné čekání je dáno finančními
možnostmi, nemocností apod.“

Ivana Kašpárková, tajemnice MěÚ Čelákovice

1. „Vadí mi dlouhé fronty.“
2. „Otevřela bych více přepážek.“

pí Irena, lisařka

1. „Pracovnice pošty jsou velmi vstřícné, ale
mrzí mě, že bývají otevřené maximálně dvě
přepážky. Výhodu mají ti, kteří jdou na poštu

se složenkami, protože mají vlastní okénko.
Ale ti, kteří jdou např. s dopisy, čekají dlouho.“ 

2. „Otevřela bych zvláštní přepážku, pro lidi,
kteří chtějí vyřídit složitější úkony. Spíše než
na změnu pracovnic bych se zaměřila na
vedení. Kámen úrazu vidím v době mezi 16
hod. a 17 hod. a v době vyplácení důchodů
a sociálních příspěvků, kdy je největší nátlak.“

Jitka Štemberková,
sekretářka Gymnázia Čelákovice

1. „Spokojen moc nejsem, protože je otevřeno
málo okének a tvoří se fronty. Prostředí pošty
je hezké, lepší než dříve.“ 

2. „Přijal bych více zaměstnanců na nejvytíže-
nější dobu.“ František Bodlák,

místostarosta města Čelákovic

1. „Spokojená nejsem. Nelíbí se mi, že je často
otevřené jen jedno okénko, kdy pak přijdu na
řadu třeba až za půl hodiny. Přesto jsem
ráda, že pracovnice pošty jsou vstřícnější než
dříve.“

2. „Uvítala bych více pracovnic na nejfrekven-
tovanější dobu.“

pí Riklová, žena v domácnosti

1. „Vadí mi dlou-
hé čekání ve
frontách.“

2. „Otevřít více
přepážek nej-
frekventova-
nějších hodi-
nách tj.15 hod.,
16 hod. a ráno.
Za celou dobu
fungování pošty se mi nestalo, aby byly
všechny přepážky v provozu.“

Radana Frajerová,
kosmetické úpravy psů a koček

1. „Vadí mi málo fungujících přepážek a neo-
chota zaměstnankyň.“

2. „Mělo by být otevřeno více přepážek.“
Blanka Kvasničková

1. „Spokojená nejsem. Pošta je pomalá a pra-
covnice nepříjemné.“

2. „Určitě bych vyměnila personál nebo aby se
chovali k lidem vlídněji a snažili se pomoci.“

Radka Chrobáková, studentka

1. „Nejsem spo-
kojená s míst-
ní poštou, pro-
tože stížnosti
na přístup pra-
covníků znač-
ně přibývají.
Stává se ze-
jména v sobo-
tu nebo ve
večerních hodinách, kdy přichází nejvíce lidí,
že je otevřené pouze jedno okénko a pracov-
nice si spolu povídají, aniž by otevřely další.
Dokonce jsem byla svědkem situace, kdy
chtěl jeden pán koupit sto známek a pracov-
nice reagovala větou: „Ale to mám pro lidi.“
Na to dotyčný odvětil: „A to jsem pes a mám
začít štěkat, abych ty známky dostal?“ Zasle-
chla jsem, že část našich občanů jezdí na
poštu mimo Čelákovice. Sama jsem zkusila
navštívit pošty v Lysé n. L., Toušeni, Brandý-
se n. L. a v Nehvizdech, kde i v miniaturních
prostorech jsou lidé odbavováni rychle
a s laskavým přístupem.“ 

2. „Změnila bych lidský přístup. Domnívám se,
že platy, počet pracovníků na počet obyvatel
je všude stejný, protože pošta je státní podnik.“

Jarmila Volfová

1. „Nejsem spokojená, protože tam jsou fronty.“
2. „Zprovoznila bych více přepážek.“

pí Procházková, uzenářka

1. „Moc spokojen nejsem, protože hlavně
v sobotu je tam dlouhá čekací doba.“

2. „Chtěl bych více otevřených přepážek.“
p. Válek, technický pracovník

Ptaly se Veronika Briedlová a Monika
Zeinerová, studentky Gymnázia Čelákovice
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Proč se kácely stromy? Pokračování ze str. 1

Lidé se často ptají, jestli existuje v Čelákovicích generel zeleně?
„Generel zeleně k dispozici nemáme, podle sdělení různých odborných firem se jeho vyhotovení

pohybuje v řádu statisíců korun. Pokud by se již o něčem podobném uvažovalo, dali bychom přednost
digitálnímu zpracování, které má nesporné výhody, avšak je finančně mnohem náročnější. Odbor život-
ního prostředí se nebrání diskusi na téma kácení, nové výsadby a zeleně ve městě všeobecně. Koho
problematika zajímá, může přijít v úřední den nahlédnout do posudků znalců v oboru dendrologie.“

Co lze vyčíst z posudku soudního znalce, který byl vypracovaný na Husovu ulici, v níž byly
veškeré stromy pokáceny?

„Z posudku vypracovaného na Husovu ulici bude i laikovi zcela jasné, že úcta ke stáří stromu v tomto
případě musela ustoupit reálnému nebezpečí ohrožení zdraví a majetku samovolným odlamováním
větví. Konkrétně tyto dřeviny byly fyziologicky evidentně přestárlé a téměř v destrukčním stádiu. Do hni-
lobného stadia se postupně dostaly rozrušené kmeny, a to postupem choroby z přeslenů hlavních kos-
terních větví. Docházelo ke zkřenčení kůry (prořídlé sklerenchymatické korní pletivo) a na dřevinách se
vyskytovaly plodnice dřevokazných hub ohňovce černajícího a choroše šupinatého. Perspektiva další-
ho růstu dřevin byla velmi mizivá a znalec doporučil jejich smýcení a nahrazení novou výsadbou. Lidé
často argumentují, že pařezy smýcených stromů byly zdravé. Pokud by však choroba postoupila až
k bázi, dřevina by se postupem choroby zhroutila vlastní hmotností, jako se již stalo v minulosti u mohut-
ného topolu u Zálužského rybníka či zálužských lip. Bylo velké štěstí, že se tehdy nikomu nic nestalo.“

Máte již konkrétní představu, kdy se zde budou sázet nové stromy? 
„Předpokládáme, že nová výsadba v Husově ulici se uskuteční již na podzim. Proto byl také objed-

nán projekt nových výsadeb. Čelákovičtí občané, kteří zde žijí, budou o tomto kroku včas informová-
ni a bude jim rovněž nabídnuta možnost vyjádřit se k novým výsadbám.“

Ještě dřív než v „Husovce“ se kácelo v Palackého ulici. Proč? 
„Dřeviny nebyly napadeny škůdcem, jak se někteří lidé domnívali. Mohli však zaznamenat poško-

zení kmenů čtyř jilmů výsušnými trhlinami, dále proschnutí korun a destrukční hnilobu. Mahalebky
vykazovaly nádorovité kmeny s vyhnilými dutinami, vyhnilé báze korun, několik korun již bylo dokon-
ce rozlomených. Zdravotní stav všech stromů byl velmi špatný, nacházely se na konci svého fyziolo-
gického stáří. Bylo zde opět riziko poškození zdraví a majetku odlamováním proschlých větví z korun.
Soudní znalec doporučil odstranění stromů a provedení náhradní výsadby, což se uskuteční rovněž
ještě v letošním roce. Snažíme se, aby stopy po nutném kácení dřevin byly co nejdříve odstraněny
a pokácené stromy nahrazeny novou výsadbou. Občané z Palackého ulice v současné době nav-
štěvují náš odbor s konkrétními návrhy nových výsadeb.“ 

Jak se vyřešil problém s chodníky v této ulici? Foto: Milan Šťastný
„Po jižní straně Palackého ulice vedou v zemi sítě a kabel veřejného osvětlení. Proto není možné

vysazovat stromy znovu na tuto stranu ulice. Město hodlá ještě  v tomto roce zrekonstruovat chod-
ník po jižní straně ulice a rozšířit jej na úkor zeleného pásu. Chodník na severní straně ulice zcela
zrušíme a nahradíme ho zeleným pásem, přerušeným vjezdy a vchody ze zámkové dlažby do všech
domů. Travní pás bude osazen vhodnými kultivary vzrostlejších stromů kuželovitého tvaru, které
nebudou ani v dospělosti zasahovat do vozovky. Je samozřejmé, že nové výsadby budou provádě-
ny s ohledem na orientaci domů tak, aby stromy nestínily před okny.“

Jak dlouho se na odboru životního prostředí tato akce, která výrazně zasáhla do vzhledu
města, připravovala? 

„K tak razantnímu kroku, jako je vykácení alejové výsadby, přistupujeme vždy po důkladném zvážení,
po poradě se znalcem v oboru a součástí posudku je  návrh nové výsadby. Zdaleka ne každý posudek
doporučuje smýcení dřevin, ale pouze provedení zdravotního a bezpečnostního řezu. Pokud již posudek
doporučuje smýcení dřevin, rozhodně ke konečnému verdiktu nepřistupujeme s lehkým srdcem. Někte-
ří občané se domnívají, že počínání našeho odboru ve věcí kácení je neuvážené. Chtěla bych zdůraznit,
že je tomu naopak, např. při budování kanalizace v Císařské Kuchyni došlo ke změně projektu, aby byla
ušetřena vzrostlá zeleň na okraji významného krajinného prvku. Podobně tomu bylo i v ulici U Potoka,
kde zůstane nedotčena dvouřadá alej krásných lip srdčitých a nová kanalizace bude vedena po druhé
straně potoka, nikoli alejí. A pokud výjimečně  povolíme kácení v zájmu investiční výstavby, ukládáme
v rozhodnutí provedení náhradních výsadeb.“ Za rozhovor poděkoval VÁCLAV TICHÝ

První čtvrtletí je vždy časem bilancování. Pře-
dešlý rok zhodnotili a naplánovali letošní sezó-
nu členové ZO Českého svazu chovatelů Čelá-
kovic. Tohoto setkání se spolu s pozvanými
zástupci spřátelených okolních organizací
zúčastnil i starosta města Ing. Bohumil Klicpera.

Foto: D. V.

HOUBY
Měsíc duben je pro houbaře příznivý. Je-li

dostatek vláhy, objevují se v polovině dubna už
první čirůvky májovky, smrže a kačenky české.
Mohou se vyskytnut i obě podzimní čirůvky (fia-
lová a dvoubarevná). Ke konci měsíce registru-
jeme i první podtrnky.

PĚSTOVÁNÍ SMRŽŮ NA TOPINAMBURECH
První úspěšné pokusy vypěstovat plodnice

smrže obecného (Morchella esculenta) byly
podniknuty ve Francii. Vyzrálé plodnice smržů
(takové, které obsahují zralé výtrusy) se necha-
jí máčet ve vlažné vodě jeden den. Pak se roz-
mačkají na kaši a vzniklou suspenzí se zalijí
místa, kde topinambury rostou. Podhoubí smržů
odebírá výživu z hlíz topinambur. Anebo hlízy
obalíme suspenzí z vyzrálých smržů a vysadí-
me. Rostliny topinamburů dodávají plodnicím
potřebný stín a jejich hlízy potřebné živiny. Hlízy
topinamburů obsahují dosti inulinu, tj. škrobu,
který je založen na bázi fruktosy, což je cukr
prospěšný pro tvorbu plodnic smržů. Všechny
tyto činnosti děláme v době, kdy je teplota nad
bodem mrazu. Ing. Josef Kadeřávek

? ? ? SOUTĚŽ ? ? ?
PĚT KOL A PĚT OTÁZEK

Letošní rok je pro čelákovický mykolo-
gický kroužek jubilejní – uskuteční se totiž
čtyřicátá výstava hub. Při této příležitosti
jsme pro Vás připravili pětikolovou soutěž
o ceny. V každém čísle Zpravodaje vyjde
otázka s houbařským tématem. Odpovědi
zašlete najednou po skončení pátého kola
na adresu Zpravodaje.

1. KTERÁ HOUBA JE ZA SYROVA BEZ
NÁSLEDKŮ POŽIVATELNÁ JAKO RYZEC
SYROVINKA?

Foto: Ryzec syrovinka
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Dne 2. dubna 2004 oslavil krásné 80. naro-
zeniny náš dědeček, tatínek a tchán pan Marko
Komár. Přejeme mu k jeho významnému jubi-
leu hodně zdravíčka a životního elánu.

Za celou rodinu vnučka Kamila Komárová

VELIKONOCE
Před deseti léty se redaktor Mladého světa

zeptal sedmnácti lidí, proč se slaví Velikonoce.
A občané, pyšní na svou kulturní vzdělanost,
odpovídali. Mladý drogista ví, že slepice začína-
jí snášet vajíčka, která patří k Velikonocům.
Topič, že už je teplo a je dlouho vidět. Jistý pro-
dukční mluví o narození Ježíše a kromě něho
ještě tři připouštějí, že to souvisí s Ježíšem.
Ostatní nevědí skoro nic. Paní učitelka prohlási-
la: „Kdysi Velikonoce mívaly náboženský původ.
Dnes je to hlavně jarní úklid.“ Redaktor přizná-
vá svou osobní vzpomínku, jak jim kdysi
v Sovětském svazu ukazoval kostelík s hrdými
slovy: „Dříve se tu modlili, teď tu trénuje naše
výborné boxerské družstvo.“

Neudělal jsem nyní podobný průzkum mezi
našimi občany. Jak by to dopadlo po deseti
létech? Schválně, zkusme si doma ve své rodi-
ně, u těch nejbližších, udělat takový malý prů-
zkum, anketu a poznáte, jak na tom jsme. Dou-
fejme, že nebudeme moc zklamáni. Z kostelů
u nás zatím nejsou sportovní nebo kulturní stře-
diska, ale chátrání jim, někde na vesnicích
a v pohraničí, hrozí.

Nač slavit Velikonoce, když nic nevím o Kris-
tu ukřižovaném a vzkříšeném. Jaro i s úklidem
jsme měli přece slavit skoro o měsíc dříve,
pokud nám bylo dopřáno jarního počasí s tep-
lem, viditelností a třeba i těch vajíček, kteréžto
věci na vzkříšení Krista jako symboly upozorňu-
jí. P. Richard Scheuch

GLORIA!
Navzdory všudypřítomným pomlázkám,

zajíčkům a vajíčkům je ústředním tématem veli-
konočních svátků Ježíš. Přesně řečeno, událost
jeho ukřižování a vzkříšení. Křesťan – ale zpra-
vidla i ten, kdo se za něj nepokládá – sleduje
s ulehčením, jak drama Velkého pátku ústí do
„gloria“ Velikonoční neděle. Zneuctěný, zbitý, do
hrobu položený Boží syn povstává prvního dne
po sobotě ze svého ponížení a zneuctění, ze
svého hrobu. Dobře, že tomu tak je. Bez udá-
losti Velikonoční neděle bychom nežili ve smys-
luplném světě. Vlastně bychom nežili vůbec,
protože v absurdním světě, který odpovídá na
lásku záští, zlobou a likvidací, se žít nedá.

Zprávu o Ježíšově vzkříšení obvykle vnímá-
me v biologické poloze. Představujeme si
zázrak související s Ježíšovým krevním obě-
hem, látkovou výměnou, buňkami a neurony.
Evangelisté však líčí tuto událost zcela jinak.
Zmrtvýchvstalého Ježíše se podle nich nemohl
nikdo dotknout. Vzkříšený neprokazuje svou
identitu otisky prstů, ale svým mluvením a jed-
náním. Evangelijní tradice tak nesmírně kultivo-

vaně vyjadřuje přesvědčení, že nad dějinami je
moc, pro niž jsou i prohrané zápasy s lidskou
zlobou nanejvýš smysluplné, perspektivní a slav-
né.Tato moc je i v té nejbezvýhlednější situaci na
straně těch, kteří nežijí jen pro sebe sama.

Velikonoce jsou v naší zemi odedávna ve
stínu Vánoc. Je tomu tak nejspíš právě pro jejich
jasnou etickou profilovanost. Ježíšovo narození
je nabídkou milosti pro všechny. K jeho vzkříše-
ní však už třeba Jidáš nedosáhne. To proto, že
se v životě postavil na stranu smrti. Jsme sami
proti sobě, když odsunujeme do pozadí, co nás
chce eticky formovat. Událost velikonoční nedě-
le klade vítězný život do souvislosti se sebeza-
přením a obětí. K takovému jednání Velikonoce
odkazují, jemu zaslibují budoucnost! Škoda, že
my z nich stále zdůrazňujeme to okrajové. Pom-
lázku preferujeme před křížem, zajíčka před
Ukřižovaným a vajíčko před otevřeným hrobem.

Krize západní civilizace se prohlubuje přímo
úměrně naší rostoucí neochotě zapřít sama
sebe a bytostně se nasadit pro to, co přesahuje
můj osobní zájem. Kde této vůle není, tam sice
jedinec žije pohodlněji a zpravidla i déle, jeho
osobní zisk je však vykoupen ztrátou kvality
i kvantity života celé společnosti. Té společnos-
ti, jejíž je součástí a s níž proto i on stojí a padá.
Kdo nežije jen pro svůj prospěch, to má v živo-
tě zcela určitě těžší. Ježíšovo vzkříšení však
tento jeho život klasifikuje jako smysluplný, per-
spektivní a slavný. Na rozdíl od toho, který je
zakřiven do sebe sama, se před ním otevírá
budoucnost a po něm zde zůstává nesmazatel-
ná stopa. Emanuel Vejnar, evangelický farář

Neubývá příliš zeleně?
Také jste si všimli, že lidé, které potkáváme

na ulicích v Čelákovicích, jsou zamyšlení, sou-
středění a dívají se někam dolů? Víte proč? Pro-
tože chodí velmi opatrně, neboť hrdou a jistou
chůzi jim nedovolují rozbité, nerovné a několi-
krát překopané chodníky. Bylo by dobré, kdyby
se po nejvíce frekventovaných chodnících od
nádraží k náměstí, ke kostelu atd. prošli pěšky
naši důležití zastupitelé, kteří rozhodují, kam
přednostně investovat městské peníze.

A co říkáte novému celostátnímu trendu likvi-
dace městské zeleně z různých důvodů pád-
ných nebo spíše nepádných? Kde je naše úcta
ke stromům, které rostou i v dost skromných, ba
špatných podmínkách desítky let a zdarma nám
poskytují stín a kyslík, zachycují prach a hluk,
zmírňují oteplování planety a uklidňují naši una-
venou a bolavou duši? Jaroslava Musílková

Co krášlí a co hyzdí
„Ta vaše ulice Palackého najednou prokouk-

la. Co v ní byly vykáceny stromy a vyfrézovány
pařezy, vynikají stromy na parcelách zahrad
a snad by se ani žádné nové stromy v ní sázet
nemusely.“ Tak tohle mi v polovině března řeklo
nezávisle na sobě několik lidí. Tedy skutečně
ulice bez stromů vypadá jinak, je jaksi vzduš-
nější, ale výsadbě vhodného stromořadí bych
se nebránil. Ani ty velké smrky na parcelách
zahrad nemusejí stát věčně a zeleň je třeba
nejen kácet, ale také průběžně obnovovat.

Ing. Josef Šalda

Vypsaná fixa 
Do Čelákovic přijela skupina Vypsaná fixa,

aby vystoupila v klubu Kaktus. Popravdě, jakmi-
le jsem se dozvěděla, že tato kapela přijede,
nechtělo se mi tomu vůbec uvěřit. Ihned jsem si
totiž vzpomněla na poslední vystoupení Fixy v
Čelákovicích. Bylo to na předloňském festivalu
Jinej přístup a šlo o ukázkové faux pas, ovšem
ne vinou Fixy. Tenkrát se pořadatelé festivalu -
nevím, z jakého důvodu – rozhodli, že tato sku-
pina bude zařazena až na samý konec progra-
mu. Tou dobou (někdy kolem půlnoci), byla vět-
šina návštěvníků, která v sále vůbec ještě
zůstala, značně společensky unavená a tato
etapa večera již patřila do sekce, kterou si
druhý den při pojídání zavařovaných okurek a
česnečky určitě nevybavovali. Asi si dokážete
živě představit tu příjemnou atmosféru...

Kaktus byl plný už  od začátku a bylo jasné,
že o posluchače rozhodně nouze nebude.
Začalo se hrát téměř načas, což není u koncer-
tů všeobecně tolik obvyklé. Písničky byly přede-
vším ze dvou nejnovějších alb: Brutální všechno
a Bestiálně šťastní, které podle mě patří zatím k
tomu nejlepšímu. I přes pozdější komplikace s
technikou, která trochu pokazila kvalitu zvuku,
se koncert opravdu povedl.

Je až neuvěřitelné, kolik příznivců Fixa na
své koncerty přitáhne, i když není nijak komerč-
ně známá. Je vidět, že kvalitní a dobrá hudba si
své místo najde, i když nám ji několikrát denně
nevnucují rádia ve svých už značně nudných
písničkách na přání.

Nakonec malá poznámka ke klubu: Kaktus
sice ještě nefunguje moc dlouho, přesto si trou-
fám říci, že jde o podnik, který v Čelákovicích
opravdu chyběl a určitě si již našel své stálé
návštěvníky. Teď neprezentuji jen svůj subjektiv-
ní názor, ale jde i o postřeh jiných. Konečně
někomu došlo, že hospod je tu na 10 000 oby-
vatel sice víc než dost, ale takový podnik, který
by alespoň jednou za čas pozval nějakou kape-
lu a zpříjemnil tak víkendové večery trochu
jinak, než dosavadní (pro mnoho lidí již mono-
tónní) „hospodskou turistikou“, se tu zatím
nenašel. Snad to tento klub jen tak nezabalí.

Monika Zeinerová

Oslava MDŽ
Chtěla bych poděkovat KSČM, která každý

rok pořádá oslavu MDŽ.
Již třikrát jsem na ni byla pozvána. Každý rok

mají bohatý program, recitace básně a hlavně
veselou muziku, která dokáže rozehřát i osmde-
sátiletého dědu. Také děkuji za pohoštění, květi-
ny a vřelé přijetí. Musím podotknou, že nejsem
členem KSČM.

Pánská obsluha z řad dobrovolných hasičů
byla báječná. Jsem ráda, že v Čelákovicích mají
zájem o lidi i o nestraníky. Přála bych i jiným
městům, aby jejich organizace byla jako u nás.

Milena Šamková

Májové dny v Čelákovicích 
30. dubna 2004 - od  17 hod. v Záluží na hřišti
- tradiční pálení čarodějnice s karnevalem
masek, diskotékou, malováním čarodějnic, opé-
káním špekáčků a občerstvením
1. května 2004 - od  9 hod. v parku u Městské
knihovny slavnostní shromáždění občanů při
příležitosti oslav Svátku práce 

- od 14 hod. v královické části
Brandýsa nad Labem v restauraci Na Radosti -
prvomájová veselice s živou hudbou a tombolou.

Podrobnější informace budou zveřejněny na
pozvánkách a plakátech.



Příprava v číslech
Union se v zimní přestávce podruhé zúčastnil

turnaje na umělé trávě v Horních Měcholupech.
Ve své skupině obsadil páté místo a v souboji
o celkovou devátou příčku podlehl na penalty
„béčku“ Viktorky Žižkov, takže skončil desátý.
Svěřenci trenéra Beznosky sehráli v přípravě na
divizní jaro celkem deset utkání, z nichž měli
brankový poměr 33:19. Nejlepšími střelci byli P.
Homola a Douděra se sedmi góly, čtyři branky
vsítil Kolín.

Helmut – 60!
V těchto dnech

(přesně 8. dubna)
slaví významné ži-
votní jubileum, 60.
narozeniny, dlouho-
letý člen Unionu
Čelákovice Helmut
Heinz.

Na činnosti a roz-
voji klubu se podílí
v několika rovinách.
Nejen svoji stavební profesí, ale také jako obě-
tavý řidič klubového autobusu, s nímž zadarmo
jezdí k utkáním mládežnických týmů Unionu po
celých Čechách. Do jeho velkého srdce fotbalo-
vého fanouška se vměstnaly hned tři kluby –
kromě Unionu ještě ostravský Baník a Borussia
Dortmund.

Milý Helmute, do mnoha dalších let Ti přeje-
me především pevné zdraví a také co nejvíc
radosti s milovanými fotbalovými kluby, pochopi-
telně včetně našeho Unionu! Milan Šikl

Jak ven z bludného kruhu?
Článek v březnovém čísle Zpravodaje

v rubrice „nohejbal“ vyzněl pro nezasvěce-
né dost optimisticky. Proč neoživit tradice
populárního sportu, který v našem městě
dosáhl v nedávné době skvělých úspěchů?
To vše je v pořádku, ale jsou zde další okol-
nosti, o nichž se autor nezmiňuje.

Podívejme se na celou záležitost z jiného
úhlu. Na začátku osmdesátých let prosadila
skupina kolem pana Husárika vybudování
házenkářského areálu na místě tehdy chátrající-
ho hokejového hřiště. Vznikla kvalitní asfaltová
plocha a zároveň i zázemí s několika kabinami.
Členové klubu udržovali i okolí, vše bylo
v pořádku, vše fungovalo, jak mělo.

Doba však přinesla změny, házená strádala,
funkcionáři odcházeli, rozpadl se Spartak
a později zanikl i fotbalový SK. Když ukončil čin-
nost házenkářský oddíl, vedení Spartaku pře-
stalo mít zájem o areál „házená“. Zájem však
projevil Union, který se stal nájemcem bývalého
Stadionu míru, ale vedení Spartaku v čele s ing.
Rynešem bylo jiného názoru. Tato organizace
dokázala prodat jisté nemovitosti, ale na převo-
du neměla zájem, protože z toho nebyl finanční
efekt… Foto: Milan Šťastný

A tak na základě logiky začalo zařízení chát-
rat. Nevyšel projekt přebudovat asfaltové hřiště
na plochu s umělým povrchem, na němž by se
mohl hrát basketbal, tenis, házená i malá kopa-
ná. Podle odborníka, který si vše na místě
důkladně prohlédl, by se mohly náklady pohy-
bovat ve finančně přijatelné rovině, neboť pod-
kladový povrch měl odpovídající kvalitu. Zůstalo
pouze u záměrů, neboť chyběl souhlas Sparta-
ku, a tak se přestalo město o tuto akci zajímat.
Rozpadající se budovu bývalých šaten měl
zachránit oddíl košíkové, který pod „křídly“ Spar-
taku začal uvnitř budovy bourat. Ale jak rychle
začal, tak stejně rychle skončil, takže ve sku-
tečnosti se podílel víc na demolici než na zvele-
bení!

Vedení Spartaku to však příliš nevadilo,
a když zabloudíte dnes do těchto míst, uvidíte
rozbitá okna, zdemolované mříže a doslova
zdevastovaný interiér budovy. Přitom neprochá-
zíte kolem stovky let staré ruiny, ale kolem
budovy z roku 1980!

Vraťme se však zpátky do současnosti
a podívejme se druhým pohledem i na znovu-
zrození nohejbalového oddílu. Nohejbal vstoupí
do sdružení Spartaku, má v plánu zbudování
jednoho kurtu mezi budovou šaten a plotem,
dále pak zavezení a zarovnání stávajícího asfal-
tu, kde by poté měly vzniknout další dva kurty! 

To přece odporuje zdravému rozumu! Nebylo
by rozumnější využít kurty ve volejbalovém are-
álu (tam se však musí zaplatit!) a využít bývalé
plochy házenkářského hřiště přece jen
k výstavbě umělého, víceúčelového povrchu?
Pokud se týče samotné budovy, snad se počítá
s její opravou. Náklady však budou značné, pře-
sto se dá očekávat, že vedení Spartaku požádá
o dotaci na rekonstrukci! To je neskutečná trou-
falost, když lidé, kteří dopustili takový stav, je
budou chtít za peníze nás ostatních napravit!
Jak tedy z tohoto bludného kruhu ven? Asi by
bylo nejlepší, kdyby vedení Spartaku konečně
procitlo a hledalo řešení v dialogu s ostatními
partnery, zainteresovanými v areálu Městského
stadionu v Čelákovicích. Stejně tak by měli uči-
nit i představitelé oddílu nohejbalu. Nebo snad
nemají odvahu? Milan Šikl
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Kam vyrazit v březnu?
17. 4. Jarní přírodou 10–50 km

Čelákovice

24. 4. Pardubická podkova 15–35 km
vlak Choceň

1. 5. Dvořákova Nelahozeves 5–25 km
vlak Kralupy n. Vl.

Výletů se spolu se členy KČT mohou zúčast-
nit i obyvatelé Čelákovic a okolí, které mezi
sebe srdečně zveme. Podrobnější informace,
týden před konáním výletu, najdete ve vývěsní
skřínce na sokolovně nebo na tel.: 326 991 471,
326 992 814.

Pozvánka
1. Čelákovický klub potápěčů a vodáků zve

příznivce pěší turistiky na „Vejšlap jarním
Polabím“ po trasách 7, 12 a 25 km a zároveň
cyklisty na „Čelákovickou šlapku“, která pove-
de po cyklistických stezkách. Akce probíhají
současně v sobotu 10. dubna 2004 se star-
tem od 8.30 do 10.30 hod. na náměstí
u Městského úřadu a s cílem v areálu čelá-
kovické loděnice.

Zde bude připraveno občerstvení a program
pro děti i dospělé.

TURISTIKA

Vydařený jarní start
Fotbalistům čelákovického Unionu se vydařil

start do jarní části divize B a dvěma vítězstvími
se posunuli zpátky do popředí tabulky.
UNION-ROUDNICE 5:0

I když již v 5. minutě otevřel skóre Douděra,
přesto dokázali hosté odehrát v prvním poloča-
se vyrovnanou partii. Po přestávce přidal Pro-
šek druhý gól a soupeř odpadl. Další branky do
jeho sítě přidali Skuhravý, Soukup a Kolín.

OVČÁRY-UNION 0:1
V polabském derby neproměnili hosté v závě-

ru první půle dvě velké šance. A když už se
zdálo, že se oba rivalové rozejdou smírně,
zakončil v nastaveném čase Douděra svůj brejk
přesnou střelou k tyči, znamenající zisk cen-
ných tří bodů.

KRAJSKÝ PŘEBOR ŽÁKŮ
Starší:
UNION-BRANDÝS 11:0
NERATOVICE-UNION 0:0
Mladší:
UNION-BRANDÝS 3:0
NERATOVICE-UNION 7:0

DUBNOVÉ POZVÁNKY
Divize B
Sobota 10. 4. v 10.30 Union-Vyšehrad
Sobota 24. 4. v 17.00 Union-Kadaň
Divize dorostu
Sobota 17. 4. od 10.15 Union-Kolín
Sobota   1. 5. od 10.15 Union-Trutnov
Krajský přebor žáků
Středa  7. 4. od 15.30 Union-Příbram B
Neděle 25. 4. od  9.30 Union-Nymburk
Okresní přebor dospělých
Neděle 11. 4. v 16.30 Union B-Veltěž
Neděle 25. 4. v 17.00 Union B-Brázdim
„Béčko“ hraje svá domácí utkání na Městském
stadionu.

Změny v kádru
V divizním kádru Unionu došlo v zimní pře-

stávce k několika změnám. Odešli Kaišev
(Hořín), Zelenka (ČAFC), Jiřička (Brandýs),
Pašek (Loko Praha), Průcha (Mělník) a Richter
(Litol). Posilami, které si trenér Miloš Beznoska
vyhlédl pro jarní odvety,  jsou obránci Roman
Kolín (25 let, odchovanec Sparty a kmenový
hráč Xaverova, který přichází na hostování),
dále odchovanec Unionu Petr Homola (21 let,
vracející se také z Xaverova) a Vojtěch Soukup
(21 let, odchovanec Mladé Boleslavi, který na
podzim hostoval v pražské Admiře). Do středo-
vé řady přišli dva hráči – Bedřich Štumpf (20
let, odchovanec Sparty, na podzim hostoval
v Břevnově) a Ladislav Prošek (25 let, kmeno-
vý hráč Bohemians, který dříve oblékal i dres
Semic). Věkový průměr mužstva je nyní velmi
perspektivní – 23,3 let.

SPORT

FOTBAL

Foto: Milan Šťastný
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FLORBAL

FBK ČELÁKOVICE
Mužům se závěrečná utkání severozápadní

divize příliš nevyvedla a v tabulce jim patří páté
místo.
FBK Čelákovice - FBC Kooperativa Pardubi-
ce B 1:7 (0:1, 0:1, 1:5)

Branka: Rubeš. Utkání, v němž nás značně
poškozoval rozhodčí. Soupeř rozhodl o svém
vítězstvím až v samém závěru.
FBK Čelákovice - SK FBC Kolín 2:9 (0:1, 0:3,
2:5)

Branky: Vojtěch, Šturma. V tomto utkání
jsme postrádali kapitána F. Holcmana, který
vyhrál kanadské bodování celé soutěže, navíc
se v průběhu utkání ještě zranil další klíčový
hráč Šturma. A protože celá naše hra stojí na
těchto hráčích, šance na úspěch byla malá.
FBK Čelákovice - Havlíčkův Brod B 10:10
(4:1, 3:3, 3:6)

Branky: Polák 4, Holcman 2, Rubeš 2,
Šimek, Vojtěch. V utkání již oboum soupeřům
o nic nešlo, a tak v něm padlo hodně branek.

Konečná tabulka Severozápadní divize mužů
1. Nymburk 13 2 1  137:57  28
2. Koop. Pardubice B 11 2 3   94:60 24
3. FBC Kolín 11 1 4   94:55 23
4. Heřmanův Městec 9 2 5   96:70 20
5. FBK Čelákovice       8 2 5   98:101 18
6. Havl. Brod B 5 2 9   78:124 12
7. Sokol Pardubice      4 0 12  67:129  8
8. Koop. Pardubice C 3 1 12  66:92   7
9. Ústí nad Orlicí 2 0 14  50.92   4

Pražská liga juniorů
FBK Čelákovice - FBŠ Praha 4:3 (0:1, 2:2,
2:0)

Branky: J. Krejza 2, M. Krejza, Provazník.
Důležité dva body v boji o záchranu v soutě-

ži, protože soupeř byl před utkáním o jeden bod
před námi na sestupovém pásmu.

Pražský přebor elevů
Start Nusle - FBK Čelákovice 1:5 (0:1, 0:2,
1:2)

Branky: Cabrnoch 3, Krátký 2.
Devy Dills Praha - FBK Čelákovice 5:2 (2:0,
2:0, 1:2)

Branky: Cabrnoch 2.

ORKA 
Skončila základní část druhé ligy. I přesto, že

se nám závěr moc nepovedl, skončili jsme na
pátém místě. To nám zaručilo v nadstavbové
části účast ve skupině bojující o postup do první
ligy.
ASK Orka - TJ Sokol Pardubice 2:4
Branky: Kubíček, Truneček 
ASK Orka - Litolika Nymburk 4:5
Branky: Bartoň 2, Mikšovský 2
FbC Pepíno Ostrava B - ASK Orka 1:3

V utkání jsme byli lepším týmem a hlavně
díky dvěma trefám kapitána Čečáka jsme získa-
li důležité tři body za vítězství.
IBK Frýdek-Místek - ASK Orka 9:7 

Většinu utkání jsme sice vedli, domácí však
v poslední třetině skóre otočili. Z naší strany se
blýskl třemi góly Kantulák.

Junioři
Junioři pokračovali sérií špatných výsledků,

která již znamená jistotu sestupu z druhé nej-
vyšší soutěže.
ASK Orka - FKMP 2:4
ASK Orka - TJ Sokol Kr.Vinohrady 1:7
ASK Orka - FBC DDM 95 Kadaň 0:3
ASK Orka - FLK Maják Kladno 0:11

SPORT

Dvojnásobný úspěch v Belgii
Denisa Barešová zvítězila na otevřeném

mistrovství Belgie ve sportovním aerobiku
(Open Flemish Championship Sports Aero-
bics), které se uskutečnilo v polovině března
v Gentu. Naprosto suverénně ovládla silně
obsazenou kategorii juniorek, ve které startova-
lo dvanáct děvčat z Belgie, Švýcarska, Rakous-
ka a Finska. Na druhém místě skončila Hana
Vlčková, která tak potvrdila kvalitu českého
aerobiku a zároveň i stoprocentní úspěšnost
naší malé výpravy. Obě závodnice jsou členka-
mi klubu Body Fit Studio Čelákovice a jejich tre-
nérkou je Vlaďka Barešová. A dlužno dodat, že
tento úspěch může být pro Denisu aspoň malou
náplastí za podzimní mistrovství světa juniorů
v maďarské Pécsi, kde kvůli pravidlu FISAF
(povoluje pouze dva zástupce jedné země ve
finálové šestici) zůstala přes třetí semifinálovou
příčku za dveřmi bojů o zlato.

Denisa Barešová a Hana Vlčková budou
samozřejmě i mezi 19 juniorkami při mistrovství
České republiky, které pořádá Český svaz aero-
biku. Aquila Aerobic 2004 je zároveň i nominač-
ním závodem pro květnové mistrovství světa
juniorů i seniorů v australském Adelaide.

Blanka Rokosová

AEROBIK

Vyhráli, ale nepostupují 
Sezóna klubových soutěží v šachu

2003/2004 pomalu, ale jistě končí. Poslední kolo
soutěže, ve které své město tak úspěšně repre-
zentoval i Spartak Čelákovice, se odehraje po
uzávěrce tohoto vydání Zpravodaje.

Soutěž družstev dopadla pro tým z Čelákovic
velmi jednoznačným výsledkem, když po osmi
zápasech drželi první pozici s osmi vítězstvími
a jistotou, že již není možno o prvenství přijít.

I proto bylo kapitánem týmu rozhodnuto, aby
na poslední dvě kola, bez ohledu na další
výsledky, dostali příležitost načerpat soutěžní
zkušenosti šachisté, kteří v průběhu sezóny pří-
liš prostoru ke hře nedostali.

Pořadí po 9. kole:
1. Sp. Čelakovice 8 1 0 32.0 17  

2. Kralupy 5 1 3 29.0 11  

3. Tišice 4 2 3 23.5 10  

4. E. Kralupy 4 1 4 22.0 9

5. Mělník 2 2 5 18.0 6

6. Brandýs 0 1 8 10.5 1

Bohužel je již veřejným tajemstvím, že i přes
nespornou sportovní sílu, kterou čelákovický
Spartak disponuje, nebude tento klub schopen
uplatnit právo postupu, jelikož výkonný výbor
SK Spartak Čelákovice neakceptoval žádost
šachového výboru o jednorázovou dotaci na
šachové vybavení a bez figur se doopravdy
korektní soutěž hrát nedá...

ŠACHY

Tento měsíc začíná nová tenisová sezóna.
Bližší informace o otevření kurtů budou zveřej-
něny na vývěsce v areálu TK. Členy TK zveme
na brigádu při úpravě areálu. Tenisová školička
2004 zahájí činnost na kurtech koncem dubna
(podle počasí). Informace u pana Michelčíka na
tel.: 604 243 527.

TENIS

NOHEJBAL

Krajský přebor začíná
V únoru se konal ve sportovním středisku

v Nymburku výběrový turnaj mužů trojic za účas-
ti reprezentantů České republiky a extraligových
družstev. Povinná účast byla i pro dvě juniorská
mužstva ČR. Jedno hrálo pod názvem Čelákovi-
ce - junioři ČR ve složení: Michal Kolenský, Mar-
tin Spilka a Radek Šafr. Druhé jako Kotlářka
Praha za účasti dvou juniorů z Karlových Varů,
jeden z Prahy a dalšího zástupce z Čelákovic
Davida Šafra. Třetí kompletní mužstvo juniorů
bylo z Plasů. Ze skupin postupovala do závěreč-
ných bojů k nasazeným družstvům první dvě. To
se podařilo jen juniorské trojce z našeho města.
Hned v dalším utkání naši kluci „narazili“ na muž-
skou reprezentaci ČR. I když prohráli 2:0 byl to
moc hezký zápas, kdy publikum fandilo mladým.
Muži ČR se stali celkovými vítězi.

Čelákovičtí hráči jsou v současné době
v tréninkové přípravě na krajský přebor,
který bude zahájen 17. dubna 2004. Naše
mužstvo zajíždí do Slaného. 24. dubna přiví-
táme u nás Osnici a 1. května Kutnou Horu,
8. května Šacung „B“ a 15. května Bratřínov.

K mistrovským utkáním jsou připraveni násle-
dující hráči. Hrající trenér František Krčál, Pavel
Šafr - hráč, který již hrál extraligu, Zdeněk
Bareš, Josef Jandura, Jan Klauda, Oliver Burda
a junioři Michal Kolenský, Martin Spilka, David
Šafr, Radek Šafr, Aleš Hlavička a Petr Hlavička.
Poslední dva jmenovaní jsou na hostování
z Prahy - Kotlářky. (OK)

V čelákovickém Kulturním domě se 7. března
uskutečnil šestý ročník postupové soutěže ve
sportovním tanci hlavní kategorie třídy D, C,
B a juniorů I. - II., ve standardních a latinských
tancích. Soutěže se celkem zúčastnilo 115
tanečních párů, z nichž nejlepšími byly z tř.
B v tancích standardních - Jiří Janovský a Nina
Burešová z Hlinska a v tancích latinských Mar-
tin Vrabec a Petra Bakajsová z Pardubic (na
fotografii). Foto: D. V.




