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Kauce při pronajímání
městských bytů ......................
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Rada města schválila kauce ve výši tříměsíčního nájemného bez záloh na služby.
Tím se snaží předejít rostoucím dluhům na
nájemném.

Noc kostelů ..............................

str. 7

V pátek 24. května se i v Čelákovicích uskuteční Noc kostelů, nad kterou převzal záštitu starosta města. Akce proběhne jak
v kostele Nanebevzetí Panny Marie, tak
v Husově sboru.

Téma: Jan Zach ........................ str. 14–16
Letos si v Čelákovicích připomínáme výročí
významného hudebního skladatele Jana
Zacha. Akci podporují Český rozhlas
a Ministerstvo kultury ČR.

V Městském muzeu byla v sobotu 20. 4. zahájena výstava
obrazů Eduarda Borovičky, která je přístupná do neděle
12. 5. Foto: -dv-

Pylony byly vztyčeny ve dnech 15. a 16. dubna 2013. Foto: Šárka Kadeřávková

STAVBA CYKLISTICKÉ STEZKY PŘES LABE
V ČELÁKOVICÍCH JIŽ ZAČÍNÁ BÝT VIDĚT
l Dana Teichmanová, vedoucí odboru rozvoje města
Stavba lávky byla zahájena v listopadu loňského roku a rozsáhlé zemní práce a práce na založení
stavby probíhaly dlouhé měsíce po celé zimní období. Tyto práce, i přes jejich značnou náročnost, však
byly realizovány nenápadně a mohly uniknout zrakům kolemjdoucích. Nyní již začíná celá stavba
získávat jasnou a viditelnou podobu – v současné době již na obou březích stojí pylony budoucí lávky.
Vlastní instalaci předcházela výroba částí pylonu v prostorách zhotovitele stavby v Horních Počernicích,
kde bylo provedeno čištění plechů tryskáním a pískováním, svařování, broušení, několik vrstev antikorozní
úpravy a řada zkoušek kvality těchto prací. Na oba labské břehy byly v časných ranních hodinách
přepraveny vždy tři části pylonu. Dopravené části byly uloženy na předem připravené pomocné
konstrukce, svařeny a svary ošetřeny proti korozi. Takto připravené pylony o délce 37 m byly pomocí
dvou jeřábů postupně na obou březích ve dnech 15. a 16. dubna úspěšně vyzdviženy a osazeny na
připravené základy.
Dále již bude stavba pokračovat výrobou jednotlivých prefabrikovaných dílců mostovky
z vysokopevnostního drátkobetonu. Výroba segmentů bude probíhat v areálu Prefy v Brandýse nad
Labem. Následovat bude doprava dílců na místo stavby a jejich montáž z břehů i z lodí na Labi.

Czela.net slavil 10 let své existence. V sobotu 20. 4. se
mezi návštěvníky „Czelafestu“ pohyboval i „chůdadlový
klaun“. Foto: -dv-

Vážení sousedé,
květen v Čelákovicích je plný zajímavých akcí a já
jsem za to moc rád. Čelákovice žijí různorodou
činností a věřím, že každý si najde to své.
Květen je primárně vzpomínkou na ukončení
2. světové války před 68 lety. I letos tak proběhnou
přednášky na základních školách, kdy ředitel
Muzea žákům popisuje dění na sklonku druhé světové války v republice a já ho následně doplním
informacemi o ukončení války přímo v Čelákovicích. Taktéž pietní akt na náměstí, za doprovodu
živé hudby, proběhne 8. května od 10 hodin
a následovat bude od 14 hodin promenádní koncert. Někdo možná namítne, je přec volný den,
tak proč chodit někam vzpomínat na válku, o které
každý ví.
Ano, všichni víme, že válka byla, ale pomalu se
zapomíná na důvody, které k této válce vedly a kterých je potřeba se vyvarovat. Navíc je také důležité
si připomínat hrdinství našich spoluobčanů v boji
za republiku a jeji svrchovanost.
Květen je také ve znamení zahájení Čelákovického
kulturního léta, neboli lidově ČEKULE. Zahájení
tentokrát proběhne v rámci druhého ročníku „minifestivalu“ Setkání na náměstí. Ředitel Kulturního
domu spolu s Městem připravil velmi bohatou
nabídku kapel, které zahrnují široké spektrum
posluchačů, které na náměstí naláká jistě mnoho
lidí.

731 136 156

Jste svědky porušování zákona nebo veřejného pořádku? Kontaktujte policii!
Strážníci jsou vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

PŘÍVOZ PŘES LABE
27. března, sebevražda
V 19.35 hod. kontaktoval Městskou policii (MP)
občan s oznámením, že jeho bratr chce spáchat
sebevraždu a že již volal i Policii ČR. Obě hlídky
se dostavily na místo, kde nalezly muže pod vlivem
alkoholu, který tvrdil, že chce skončit se životem,
protože se mu nic nedaří. Po příjezdu rychlé
záchranné služby (RZS) byl tento muž převzat do
péče lékaře a byl odvezen na odborné ošetření.

30. března, opilý cyklista
To, že se zhruba v polovině cyklostezky válí na
zemi opilý cyklista, oznámil MP v 17.50 hod. telefonicky občan. Hlídka MP na místě nalezla muže
policistům již dobře známého. Muž měl poraněnou
hlavu a bylo podezření na otravu alkoholem, proto
byla přivolána záchranná služba, která muže ošetřila a převezla do Nemocnice na Bulovce. Kolo
bylo předáno rodičům. Podobná událost se stala
i dne 31. 3. 2013 v 7.30 hod., kdy operační důstojník Policie ČR oznámil, že v ulici Pod Přerovskou
cestou leží u kola cyklista. Na místě již byla RZS,
která zraněného odvezla do nemocnice do Brandýsa n. L. Kolo bylo předáno jeho sousedovi.

3. dubna, únik plynu
Dne 18. května také proběhne první celorepublikové setkání hasičských přípravek v Čelákovicích.
Slavnostní zahájení je plánováno na 9. hodinu
a spolu se mnou tuto akci zahájí hejtman Středočeského kraje Josef Řihák. Ukázka hasičské techniky a závody dětí budou zajímavé nejen pro ty,
co se pohybují kolem hasičů, ale i pro ostatní.
Květen je tedy plný zajímavého programu pro vás
a nezbývá než se vás zeptat:
Setkáme se na náměstí?
Josef Pátek
váš starosta

V 9.30 hod. telefonicky oznámil muž, že v ulici
H. Kvapilové uniká plyn. Hlídka MP na místě prověřila tuto skutečnost a po zjištění, že tomu tak
skutečně je, telefonicky přivolala plynařskou pohotovost, která zajistila povolený ventil.

6. duben, auto bez řidiče
Při průjezdu lokalitou V Prokopě objevila v 18.05
hod. hlídka MP parkující vozidlo bílé barvy se staženými okénky. Ve voze ani v okolí se nevyskytoval
nikdo, komu by vozidlo mohlo patřit, a proto hlídka
použila mobilní megafon. Po deseti minutách hlášení se dostavil řidič a vozidlo si zabezpečil.

11. dubna, tragédie na železničním mostě
MP pomáhala Policii ČR na její žádost při nehodě
u železničního mostu přes Labe, a to od 21.45 do
24.00 hod. Byl zde nalezen muž, údajně sražený
rychlíkem. Zraněný muž (ročník 1980) byl nalezen
na straně Káraný-Grado, byl naživu a s policisty
komunikoval. Tak se zjistilo, že vlak muže nesrazil,
ale muž byl odmrštěn tlakem vzduchu od vlaku
a propadl konstrukcí mostu na břeh řeky. Hlídky
poskytly muži první pomoc a udržovaly jej ve stabilizované poloze do příletu vrtulníku ZS a příjezdu
ostatních složek integrovaného záchranného systému (IZS). Podle dalších informací muž ale poté
v nemocnici svým zraněním podlehl. Okolnosti
případu vyšetřuje Policie ČR.

Přívoz přepravil první klienty v sobotu 16. 3. 2013.
V provozu bude do otevření nově budované lávky
přes Labe (předpoklad říjen 2013). Dočasná
nástupní mola jsou vybudována na obou březích
asi 300 m nad zdymadly. Na webových stránkách
www.privoz-celakovice.cz najdete jízdní řád,
ceník, mapku, galerii včetně popisu lodě, kontakty
či aktuální stav provozu.
CENÍK JÍZDNÉHO
Dítě do 5 let zdarma, dítě 6 – 17 let 10 Kč, dospělá
osoba 18 – 64 let 20 Kč, senioři starší 65 let 10 Kč,
držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 10 Kč, kolo, kočárek,
pes 5 Kč, malý motocykl do 50 ccm 20 Kč, jízda
mimo jízdní řád přirážka 100 %.
Sleva: Provozovatel nabízí slevu jízdného, a to
permanentku na 5 dní, která je nepřenosnou jízdenkou na jméno a svému držiteli umožňuje
neomezený počet jízd v daném období. Pro
dospělou osobu stojí 100 Kč, pro děti, seniory,
ZTP a ZTP/P 40 Kč. Tímto krokem provozovatel
nad rámec původního zadání eliminuje nově vzniklou finanční zátěž pro pravidelné cestující.
JÍZDNÍ ŘÁD
Denně s půlhodinovým intervalem. Přerušení
pouze v případě vyhlášení povodňové aktivity.
Celý jízdní řád viz webové stránky města.
16. 3. – 30. 6. 2013
od 7.30 do 18.30 hod.
1. 7. – 31. 8. 2013
od 7.00 do 21.00 hod.
1. 9. – 31. 10. 2013
od 7.30 do 18.30 hod.

l MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven na rok 2013 ve výši
516 Kč/osoba a je splatný do 30. 6. 2013.
l PLÁN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zasedání budou v roce 2013 probíhat ve středu,
vždy od 18.00 hodin, ve dnech:
15. května, 26. června, 25. září, 18. prosince.
SMS INFOKANÁL
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.
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Veřejné setkání k projektové dokumentaci
„Komunikace včetně odvodnění – oblast Jiřina“
l odbor rozvoje města
Jak jste již byli informováni v dubnovém Zpravodaji města Čelákovic, Město obdrželo návrh řešení
projektové dokumentace komunikací pro oblast zahrnující celé uliční prostory aleje Jiřího Wolkera a ulic
Přístavní, Táboritské, Pražské, Dělnické, Miroslava Maška, Zdeňka Austa a Žižkovy. Uliční prostory ulic
Zahradní, Lidické a Chodské jsou řešeny v úseku končícím ulicí Žižkovou. Ve středu 22. 5. 2013 v 17.00
hodin v zasedací místnosti Technických služeb Čelákovice, Čelakovského 1429, 250 88 Čelákovice,
vám autor projektu architekt Jozef Cicoň na veřejném setkání představí návrh řešení, vysvětlí problematiku
daného území a ve spolupráci se zástupci Města zodpoví vaše případné dotazy. Na jednání jsou srdečně
zváni všichni, kdo mají o danou lokalitu zájem a chtějí se s projektem seznámit.

MĚSTO ČELÁKOVICE ZVE
NA PIETNÍ VZPOMÍNKOVOU AKCI
u příležitosti 68. výročí ukončení
2. světové války
ve středu 8. května 2013
od 10.00 hod. na náměstí 5. května
u pomníku padlých.
Promluví starosta Josef Pátek
a ředitel Městského muzea v Čelákovicích
David Eisner. V krátkém pásmu
vystoupí učitelé ZUŠ Jana Zacha.
Slavnostní program pokračuje
ve 14.00 hod. před budovou Radnice
PROMENÁDNÍM KONCERTEM
Hasičské dechové hudby z Lysé n. L.
Vystoupení doplní mažoretky.
V případě nepříznivého počasí bude
koncert přeložen do sálu Kulturního domu.

Důchodová reforma
l Petr Polnický, předseda o. s. NAŠE Čelákovice

EVROPSKÉ PENÍZE NA REKONSTRUKCI
LOKÁLKY Z ČELÁKOVIC DO NERATOVIC
l Petr Studnička, zastupitel města

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) po dohodě s Ministerstvem dopravy
ČR zahájila přípravu nových akcí, které umožní dočerpat finanční prostředky
z Evropské unie alokované v Operačním programu Doprava. Jednou z tratí,
která je zahrnuta do tohoto projektu, je železniční trať 074 Čelákovice –
Brandýs nad Labem – Neratovice. Trať byla vybrána na základě spolupráce
SŽDC, Středočeského kraje a ROPIDu.
Společným znakem vybraných projektů byla
zejména jednoduchá příprava a možnost jejich
realizace v krátkém termínu. Investované peníze
přinesou na jedné straně vyšší bezpečnost na
železničních přejezdech, na straně druhé umožní
revitalizace vybraných tratí zvýšení traťové rychlosti a tomu odpovídající zkrácení jízdních dob.
V současné době jsou získávány doklady nezbytné
pro zahájení stavby, která by mohla být započata
v druhé polovině roku 2014. Díky této skutečnosti
není plánováno navýšení počtu vlakových spojů
od nového jízdního řádu platného od prosince
2013. Oproti současným rychlostem 40–60 km/h
by mělo dojít k jejich zvýšení na 60–70 km/h. Na
osmikilometrovém úseku mezi Čelákovicemi
a Brandýsem je jedenáct přejezdů s výstražnými
kříži. Ty budou vybaveny světelnou zvukovou sig-

nalizací. Jeden přejezd je navržen ke zrušení
a jeden na trvalé uzamčení uzamykatelnou závorou.
Výsledné rozhodnutí však nelze předjímat, protože
vše podléhá rozhodnutí Drážního úřadu ČR.
V rámci rekonstrukce dojde i k aktivaci železniční
stanice v Lázních Toušeni. „Lázně Toušeň byly
původně zastávka s nákladištěm, revitalizací tratě
bude aktivována nová železniční stanice, která
umožní do budoucna zavedení půlhodinového taktu vlaků. Další výhodou bude možnost křižování
vlaků a lepší dodržování jízdního řádu. Stanice se
vybaví novým zabezpečovacím zařízením, vybudují
se nové osvětlení, elektrické ohřevy výhybek
a kamerový systém. Samozřejmostí jsou nová
nástupiště v normové výšce 550 mm nad kolejí,“
uvedl pro Zpravodaj města Čelákovic Pavel Tesař,
tiskový mluvčí SŽDC.

Srdečně vás zveme na přednášku Milana Jirsáka
z občanského sdružení Mochov – místo pro život
na téma: „Důchodová reforma – klady a zápory
II. důchodového pilíře (bez zamlčování a v souvislostech)“, která se bude konat 13. května
od 19.00 hodin v Městském muzeu.
Výběr z obsahu: základní informace o důchodové
reformě – rozdíly mezi třemi pilíři; kdo může vstoupit do II. pilíře a kdy; co se bude za to platit; jakým
způsobem se spoří; výplata z II. pilíře – možnosti;
co na II. pilíř říkají nevládní experti a opozice; jak
si budou spořit politici; klady a zápory II. pilíře;
praktické rady; důležité odkazy; diskuze.

Levnější plyn a elektřina nejen pro město, ale i pro vás!

Beseda o bezpečnosti
silničního provozu

MĚSTO SE SNAŽÍ REALIZOVAT AKCE
Z DOTAČNÍCH TITULŮ

l Marek Skalický, zastupitel za TOP 09
Na základě velmi dobrých zkušeností města s nákupem plynu a elektrické energie prostřednictvím
komoditní burzy, vedení radnice vážně zvažuje nákup těchto komodit také pro vás, občany Čelákovic.
Vzorem je město Říčany, které pro své obyvatele nakoupilo plyn i elektřinu za podmínek, které by
samostatně spotřebitelé nebyli schopni od dodavatelů žádným způsobem dostat. Město v nákupu
energií bude hrát roli pouze zprostředkovatele a zároveň garanta a nebude mít z tohoto nákupu žádné
výhody, včetně finančního prospěchu. Radnice tento nákup již začala připravovat a plánuje ho společně
s vámi zrealizovat ještě do konce tohoto roku tak, abychom měli možnost mít plyn i elektřinu od příštího
roku za podstatně výhodnějších podmínek.

l odbor sociálních věcí a zdravotnictví

l Josef Pátek, starosta, Miloš Sekyra, místostarosta

Dne 28. května 2013 v 15.00 hodin v jídelně ZŠ
Kostelní (Kamenka) se uskuteční ve spolupráci
s BESIPem a MDDM Čelákovice beseda o bezpečnosti silničního provozu. Zaměří se na oblasti
„senior chodec“, „senior cyklista“ a „senior
řidič“. Další téma, které je v současné době velice
aktuální, bude ochrana spotřebitelů na předváděcích akcích. Srdečně zveme všechny naše
seniory a těšíme se na setkání s Vámi.

V letech 2010-2011 realizovalo město dílčí projekty výsadeb a vegetačních úprav rekreační zeleně
a alejových dřevin. Jednalo se o jedenáct alejí, park u knihovny či dětské hřiště v Sedlčánkách. Dotace
od Středočeského kraje byla ve výši 1,6 mil. Kč. Ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR byla
schválena dotace na zajištění bezbariérového vstupu do objektu městského úřadu v Stankovského
ulici 1650. Díky dotačním titulům byly realizovány i akce Intenzifikace čistírny odpadních vod (27,5 mil.
Kč) a Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích (21 mil. Kč). Nyní je podána žádost o dotaci z ROP
Střední Čechy na rekonstrukci ulice Sokolovská (10 mil. Kč). Technické služby získaly dotaci ve výši
3,8 mil. Kč na nákup svozové techniky a vanových kontejnerů. Město podalo žádost o dotaci ve výši
3,8 mil. Kč na nákup nového kropicího vozu z Operačního programu Životní prostředí.

www.celakovice.cz

města Čelákovic
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DODATEK ZÁSAD O PRONAJÍMÁNÍ BYTŮ
V MAJETKU MĚSTA
l Jarmila Volfová, radní města, a Hana Machálková, předsedkyně bytové komise

Bytový dům v majetku města. Foto: -dv-

Rada města na svém zasedání dne 7. 4. 2013 schválila dodatek k Zásadám o pronajímání bytů v majetku
Města Čelákovic. Dodatek se týká výše kauce, kterou bude nutné složit před podpisem nájemní smlouvy.
Kauce byla Radou města odsouhlasena ve výši tříměsíčního nájemného bez záloh na služby. Tato
kauce bude vedena na zvláštním účtu, který bude spravovat firma Q-byt.
K tomuto rozhodnutí přistoupilo vedení města na základě ověřených zkušeností sousedních měst.
Bytová komise se dlouhodobě zabývá rostoucími dluhy na nájemném a domnívá se, že schválená výše
kauce odradí budoucí neplatiče a poctivým nájemníkům přinese jistotu v případě nenadálých událostí.
Dále Rada města rozhodla, že pokud bude v některém uvolněném městském bytě provedena kompletní
rekonstrukce z prostředků města, bude volný byt nabídnut k nájmu obálkovou metodou. Této obálkové
metody se může zúčastnit každý, kdo je zapsán v seznamu uchazečů o městský byt platný pro rok
2013.

l -dv-

Kulturní dům

Dotace města pro rok 2013

Radní vyjádřili podporu řediteli KD v jeho práci
v roce 2013 a konstatovali, že záměrem na výpůjčku KD sledovali především úsporu výdajů města.
Případné realizace uvedeného záměru budou provedeny až po vyhodnocení celkových výsledků
této příspěvkové organizace za rok 2013.

Žádost o finanční příspěvek pro rok 2013 podalo
na základě výzvy starosty ze dne 30. 10. 2012 celkem 41 právnických či fyzických osob. Ve srovnání
s rokem 2012 jde o nárůst 10 subjektů. V rámci
dotačního řízení, z důvodu nesplnění podmínek
Zásad města Čelákovic pro poskytování finančního
příspěvku v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury,
sportu a dalších volnočasových aktivit, Rada vyřadila
žádosti: Martina Spilky, oddíl nohejbalu TJ Spartak;
Mykologického kroužku ČSCH, ZO Čelákovice;
ČSV ZO Brandýs n. L.-Stará Boleslav, místní skupina
Čelákovice a Klubu kaktusářů Čelákovice.
S navrženým rozdělením finančních příspěvků
Rada souhlasila. O konečné výši jednotlivých příspěvků rozhoduje Zastupitelstvo města.

Vodní prvky na náměstí
Se zbudováním vodních prvků vznikla potřeba
jejich pravidelného servisu. Některé činnosti vykonávají TS, k části údržby, jako je chemická úprava
vody, servis čerpadel apod., bylo třeba vybrat
odbornou firmu. Na základě předložených nabídek, Rada schválila servisování firmou František
Janek, Poděbrady, v ceně 89 500 Kč bez DPH
za rok.

Úprava kašny
Vzhledem k problémům s nasměrováním cirkulující
vody do sběrné jímky kašny, byl generální projektant rekonstrukce náměstí s. r. o. Tichý & Kolářová
požádán o předložení konečného řešení tohoto
problému. Projektantem navržené řeší, úpravy
okolí kašny s odstraněním ztrát po přepadu vody
z nádrže, Rada schválila spolu s přijmutím nabídnutého sponzorského daru ve výši 50 000 Kč. Dále
schválila zrealizování úpravy firmou GRANIT Lipnice, s. r. o., a to za 73 664 Kč bez DPH. Cena
neobsahuje přípravné práce, které budou vyčísleny a fakturovány na základě objednatelem
odsouhlaseného zjišťovacího protokolu. Radní
také schválili realizaci nové mříže sběrné jímky
kašny s kolmou orientací lamel mříže v předpokládané hodnotě 20 000 Kč bez DPH.

Infrastruktura v proluce náměstí
RM pověřila místostarostu oslovením daňového
poradce a finančního ředitelství k zajištění relevantních posudků ve věci možných daňových úniků při předávání infrastruktury v proluce náměstí
a zajištěním právního stanoviska k řešení obsahu
„věcných břemen“ na pozemcích cizích vlastníků
v proluce náměstí.

Řešení hřbitova

Na lednovém zasedání RM schválila návrh mobiliáře pro centrální zónu náměstí, a to ve variantě
kovové konstrukce s proutěným výpletem a ozeleněnou částí. V únoru pak i zhotovitele jednotlivých částí mobiliáře. Nyní schválila nabídku
generálního projektanta náměstí na zpracování
dokumentace a výkon autorského dozoru v ceně
40 000 Kč bez DPH.

Již v loňském roce byl TS vznesen požadavek na
schválení výstavby nové kolumbární zdi. Komise
pro rozvoj města tento požadavek opakovaně projednávala a vždy se stejným výsledkem – požadavkem na komplexní řešení hřbitova vč. jeho
rozšíření, napojení na inženýrské sítě a úpravu
obřadní síně.
Rada proto uložila vedoucí ORM zpracovat architektonické ztvárnění západní zdi hřbitova, zadat
zpracování projektové dokumentace na zřízení
nové cesty ke hřbitovu z jeho severní strany do
ulice Rooseveltovy, vedoucí OŽP zajistit dendrologický posudek akátové aleje u cesty ke hřbitovu
a stromů v areálu hřbitova. Dále uložila předsedovi
komise pro kulturu, sport a cestovní ruch projednat
v komisi otázku řešení hřbitova a předsedovi komise životního prostředí projednat v komisi otázku
řešení zeleně na hřbitově s tím, že oba předloží
RM písemné stanovisko v termínu do 7. 5. 2013.
Schválila také provedení rekonstrukce obřadní
místnosti dle předloženého materiálu.

Změny v komisích Rady

Veřejné osvětlení Záluží

Nový mobiliář na náměstí

RM vzala na vědomí rezignaci Antonína Alexandera na členství v sociální komisi a jmenovala její
novou členkou Janu Musilovou. Rezignaci na funkci předsedy komise Místní agenda 21 Miroslava
Leypold Igla radní vzali také na vědomí a novou
předsedkyní této komise jmenovali Janu Slovákovou. Přijali i rezignaci na členství v komisi životního prostředí Ilji Turečka a v likvidační komisi
Antonína Duška. Novým členem likvidační komise
jmenovala Milana Lercha. I redakční rada Zpravodaje zaznamenala změny. RM vzala na vědomí
rezignaci Jany Marečkové a jmenovala nové členky Petru Schebestovou a Zdeňku Tichou.
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Radní schválili zadávací dokumentaci veřejné
zakázky s názvem „PD – Rekonstrukce VO – Čelákovice – Záluží“ a uložili vedoucí ORM zahájit zadávací řízení.

Masérské služby
Rada schválila rozšíření nabídky pro klienty Pečovatelské služby města o masérské služby provozované v DPS v Kostelní ulici, kde je k tomuto
vhodný prostor, a zároveň příslušný ceník platný
od 9. 4. 2013.
Šíje 80 Kč, záda 150 Kč, horní končetiny 120 Kč,
dolní končetiny 140 Kč, plosky 80 Kč, hrudník
100 Kč, břicho 100 Kč, celková masáž 400 Kč.
města Čelákovic

Polabský motoráček 2013
Radní schválili Klubu železničních cestovatelů,
o. s., Praha, finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč
na realizaci projektu Polabský motoráček 2013.

Nové zásady pronajímání bytů v majetku
města Čelákovic
RM schválila s účinností od 9. 4. 2013 nové Zásady
pronajímání bytů v majetku Města Čelákovic. Celé
znění je zveřejněno na webových stránkách města
sekce Město / bytová politika.

Nájemné v DPS
Rada s ohledem na možné dopady na sociální situaci
nájemců zachovala stávající výši nájemného v obou
městských DPS. V ulici Kostelní je to 16,40 Kč/m2/
/měsíc a Na Hrádku 28,90 Kč/m2/měsíc.

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
MIMOŘÁDNÉHO
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
středa 15. května 2013
od 18.00 hod.
Aktuální program ZM (včetně místa konání)
bude vyvěšen týden před zasedáním na úřední
desce Města a na webových stránkách Města.
Zápisy a usnesení ze zasedání
Zastupitelstva a Rady města naleznete
na www.celakovice.cz
nebo jsou k nahlédnutí
na sekretariátu Městského úřadu.
květen 2013

Oslava Dne Země
l Alena Zradičková, ředitelka MDDM

4. dubna, aukce energií pro občany
Zastupitel věnující se životnímu prostředí Marek
Skalický navštívil ohledně odpadové politiky město
Říčany, kde mimo jiné provedli aukci energií pro
občany. Na základě těchto zkušeností připravuje
s podporou vedení města podobnou akci v Čelákovicích na rok 2014. O podrobnostech budete
průběžně informováni na stránkách Zpravodaje.

5. dubna, obecně prospěná společnost
Starosta Pátek a místostarosta Sekyra navštívili
vedení Radotínské, o. p. s., ve věci získání informací o možném fungování čelákovické o. p. s. pro
stadion.

15. dubna, prohlídka firmy Amirro
Starosta, místostarosta a vedoucí ORM navštívili
výrobní prostory firmy Amirro a jednali o spolupráci
ve věci stavby komunikace od ulice Jiřinské k lávce
přes Labe.

27. dubna, Memoriál L. Bači v hasičském
sportu
Družstvo Městského úřadu ve složení Josef Pátek,
Miloš Sekyra, Martin Chramosta a městští strážníci
Stanislav Macek, Michal Dudla (náhradník Radek
Fedaček) opět po roce změřili síly v požárním
útoku.

DŮCHODOVÁ REFORMA
l odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nabízí
novou informační linku k důchodové reformě. Na
telefonním čísle 234 712 111 můžete získat základní informace o všech současných změnách
v důchodovém systému a také o novém spoření
ve druhém pilíři.
Operátoři jsou k dispozici v pracovních dnech:
po + st 8.00 – 17.00 hod.
út + čt
8.00 – 15.30 hod.
pá
8.00 – 14.00 hod.
Telefonní linka může pomoci se rozhodnout, jak
se zabezpečit na stáří. Jak se zorientovat v důchodové reformě, poradí také nový dokument „Manuál
k důchodové reformě“, který je na webu –
http://duchodovareforma.mpsv.cz/cs/10. Manuál
je také k dispozici v tištěné podobě na okresních
správách sociálního zabezpečení, úřadech práce
či finančních úřadech. Formou nejčastějších otázek a odpovědí nabízí informace o změnách
v důchodovém systému.

PRÁVNÍ
A BYTOVÁ PORADNA
PRO DŮCHODCE
Bezplatné poskytování konzultací pro důchodce Středočeského kraje zajišťuje Krajská rada
seniorů.
Písemné dotazy s uvedením zpětného kontaktu, které budou zodpovězeny ve velmi krátké
lhůtě, je možné zasílat na níže uvedené kontakty.
Adresa: Krajská rada seniorů Středočeského kraje,
Cyrila Boudy č. p. 1444, Kladno 272 01.
e-mail: rs.kraj@seznam.cz
fax: 312 522 874
www.celakovice.cz

Nejvíc se všem líbil popelářský vůz, který na zahradu
MDDM dovezla firma AVE. Foto: -pp-

Dne 19. 4. jsme na zahradě MDDM přivítali přes
400 dětí ze tří městských mateřských škol. Oslavili
jsme společně Den Země, který po sedmé připravil
pro MŠ odbor životního prostředí MěÚ.
Letošní téma „Cesta čelákovických odpadů“ připravily děti z MŠ na 20 nástěnkách. Vystaveny byly
v altánku na zahradě MDDM. Pochopení problematiky třídění odpadů nám děti předvedly už v loňském roce. Letos jsme navázali na jejich vědomosti
a společně jsme si zopakovali, jak a co třídit, formou
her a soutěží. S dětmi jsme řešili, kam odpad
z popelnic putuje dál a jaké kontejnery jsou umístěny ve sběrném dvoře Technických služeb. Děkujeme sponzorům a za pomoc při organizaci akce
také Technickým službám, MDDM a firmě AVE.

MLUVÍME DO ŘÍZENÍ MĚSTA…
l Bohumil Klicpera, zastupitel města za PRO_Č
…především k efektivně vynakládaným finančním prostředkům zejména v oblasti investic, se kterými
je současné vedení města – lidově řečeno – na štíru. Chceme vrátit investiční politice města koncepci!
Naším mottem je investovat maximálně hospodárně. Znamená to jednak u každé větší investice s předpokládanou cenou nad 1 mil. Kč prověřit možnou metodu či podporu jejího financování i z jiného zdroje
než jen z městské pokladny a jednak samozřejmě každou poskytnutou dotaci beze zbytku využít, tj.
striktně ohlídat plnění podmínek dotace.
Že by to mělo být samozřejmé? Posuďte sami. Je veřejným tajemstvím, že z dotačního titulu akce Revitalizace náměstí 5. května stále nemá město uhrazeno 13 400 070 Kč. Poskytovatel dotace, Úřad
Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, totiž požádal Auditní orgán Ministerstva financí
o rozhodnutí, zda došlo v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovitele této stavby k takovému pochybení, které by mělo mít vliv na výši poskytnuté dotace. O jakém pochybení se mluví?
V Zadávací dokumentaci byla uvedena předpokládaná cena 42 253 300 Kč včetně DPH jako nepřekročitelná, ale při výběrovém řízení tuto podmínku nedodržel žádný z uchazečů. Všechny nabídky,
včetně nabídky vítězného uchazeče, totiž předpokládanou hodnotu plnění stanovenou městem Čelákovice převýšily. Při posouzení a hodnocení nabídek měl zadavatel z důvodu nesplnění této závazné
podmínky následně všechny uchazeče vyloučit! Zákon o veřejných zakázkách hovoří v tomto jasnou
řečí. Psal jsem dosti podrobně a kriticky o této veřejné zakázce v jiném periodiku.
Vedení města nemělo vůbec jasno, z jakých důvodů omezuje počet uchazečů na 5, kteří smějí podat
nabídku. Otevřené řízení přístupné všem uchazečům bez omezení je daleko více konkurenční než užší
řízení a pochopitelně tlačí nabídkovou cenu díla dolů! U transparentního otevřeného řízení bez omezení
počtu uchazečů by pravděpodobně k porušení dané podmínky nedošlo, a město by tím pár miliónů
ušetřilo… Město mělo při překročení nepřekročitelné ceny jedinečnou příležitost tento tendr zrušit
a vypsat nový, zcela jednoznačně již v otevřeném řízení, tj. přístupném všem uchazečům. Protože se
tak nestalo, čeká se nyní na rozhodnutí Auditního orgánu MF, podle kterého bude poskytovatel dotace
striktně postupovat. Půjde o sankci, korekci dotace či případně odvod z 21 mil. Kč dotace, nebo
dostane město milost?

Dotace a úspory v energetickém hospodářství města
l Bohumil Klicpera, zastupitel města za PRO_Č
Náš zastupitelský blok se chce ve zbývajícím volebním období intenzivně věnovat administrativně
poměrně náročným dotacím a úsporám zejména v oblasti zateplení a energetického hospodaření.
Předvedli jsme v uplynulých dvou volebních období, že dotační prostředky umíme jak získávat, tak
bez problémů využívat i bezchybně administrovat. Hlavní zásada je jednoduchá – stanovené podmínky
či limity v dotačním titulu či zadávací dokumentaci veřejné zakázky se musejí bezpodmínečně splnit!
Konkrétně bychom chtěli řešit MŠ Rumunská, a to komplexně – zateplení pláště, střechy i rekonstrukci
kotelny! Plánujeme zajistit veškerou potřebnou dokumentaci a doklady k zateplení tohoto objektu,
abychom tento projekt s předpokládanými náklady asi 16,5 mil. Kč přihlásili do Operačního programu
ŽP a v rámci podprogramu Realizace úspor energie požádali o asi 5 mil. podporu z Fondu soudržnosti
(evropské peníze). Zároveň bychom projekčně i stavebně připravili i rekonstrukci kotelny tohoto objektu.
Zde zcela jednoznačně bychom dali prostor metodě EPC, což je komplexní odborná služba dodávaná
na klíč firmou energetických služeb, která umožňuje snížení energetických nákladů pomocí prokazatelných úsporných opatření, která zákazník, tj. město, postupně splácí až z dosahovaných úspor. Realizace projektu EPC na kotelnu MŠ Rumunská by samozřejmě vzešla z veřejné zakázky a navazovala
by na realizaci zateplení celého objektu. Z této soutěže vybraná firma energetických služeb by se na
základě víceleté smlouvy zavázala, že po dobu trvání smluvního vztahu bude dosaženo minimálně
garantovaných úspor energie (resp. provozních nákladů), z nichž budou splaceny veškeré vynaložené
náklady, tj. investiční, na financování, na servisní činnost i energetický management. V případě, že by
garantovaných úspor dosaženo nebylo, firma by byla dle této uzavřené smlouvy nucena doplatit vzniklý
rozdíl. Stejně tak, tj. metodou EPC, bychom chtěli pokračovat i při docílení energetických úspor kotelny
K 40 na rohu ulic Rumunské a Hybešovy.
města Čelákovic
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Svátek sv. Jana Nepomuckého
l Tereza Zborníková, Městské muzeum

Květen 1986
16. květen je dnem, kdy je připomínán jeden z nejoblíbenějších patronů zemí
Koruny české, Jan Nepomucký. Proč právě 16. května? V baroku, kdy kult
Jana Nepomuckého nejvíce zesílil, panoval názor, že k tragické události –
zavraždění generálního vikáře pražské arcidiecéze – došlo 16. května 1383,
nikoliv 20. března 1393.
Mylné datum se zrodilo již v 15. století jako důsledek omylu kapitulního děkana Jana z Krumlova.
Ten se roku 1483 rozhodl popsat události posledních sto let, v nichž došlo mimo jiné k zavraždění
Johánka z Po muku, které nesprávně spojil
s datem 1383.
O 50 let později kronikář Václav Hájek z Libočan,
neboť si nevěděl rady s rozpory v pramenech,
ve své Kronice české vytvořil dokonce hned dva
utopené kněze – královnina zpovědníka Jana
Nepomuckého († 1383) a doktora Johánka, jehož
dal král Václav IV. zavraždit roku 1393. Oba
mučedníci žili po dlouhá století v historické tradici
oddělenými životy, a to až do 18. století, kdy byli
spojeni v jednu osobu.
Postava Jana Nepomuckého byla oslavována
prostřednictvím mnohých uměleckých děl.
Připomeňme zde alespoň ty nejznámější – poutní
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře
ve Žďáru nad Sázavou od Jana Blažeje
Santiniho-Aichela a nástěnnou malbu se
svatojánským cyklem v kostele sv. Jana
Nepomuckého na Hradčanech od Václava
Vavřince Reinera. S významným sochařským
vyobrazením Jana Nepomuckého se setkáváme
na Karlově mostě, kde postavu mučedníka s pěti
hvězdami nad hlavou v rochetě ztvárnil Jan
Brokoff. Jeho výtvarné provedení se stalo
ikonografickým vzorem pro budoucí plastiky
představující tohoto světce.

„PŘEDVOJ NOVÉHO ŽIVOTA“
Májové dny mají pro nás vždy mimořádný význam.
V květnu oslavujeme 1. máj, výročí osvobození
naší vlasti Sovětskou armádou a obnovení republiky na nových základech… Žijeme na prahu
nového tisíciletí a bude i na nás záležet, jak bude
toto tisíciletí vypadat. Svět, který nás obklopuje,
je složitý, plný rozporů, obav a nadějí. Otázka,
která nás zneklidňuje zní: Existuje způsob jak zbavit svět hrozby jaderné války?
Ano tato možnost tu je. Cestu k jeho dosažení
ukazuje ucelený a realistický sovětský program
likvidace zbraní hromadného ničení do konce
tohoto století a návrhy na širokou mezinárodní
součinnost s cílem vybudovat komplexní program
mezinárodní bezpečnosti.
…Buďme hrdi, a v těchto májových dnech více
než kdykoliv jindy, že žijeme v socialistickém státě,
který zaujímá pevné místo v rodině bratrských
socialistických zemí. Který je na straně míru
a pokroku, který spojuje všechny naše plány a perspektivy s prohlubováním všestranné spolupráce
se Sovětským svazem.“

Velmi oblíbená svatojánská tématika je
v Čelákovicích připomínána sochou sv. Jana
Nepomuckého, která se nachází v Kostelní ulici.
Výtvarně velmi kvalitní skulptura tohoto
významného zemského patrona vznikla roku
1723, jak se dozvídáme z letopočtu na
chronogramu.
Sv. Jan Nepomucký je zde vyobrazen jako
kanovník se svými atributy. Pět hvězd na místě
svatozáře je vykládáno jako pět písmen
latinského slova „TACUI“ (mlčel jsem)
a symbolizuje pět ran Kristových. Krucifix
přitisknutý na prsou světce vyjadřuje velmi
intenzivní, silnou a neotřesitelnou vnitřní víru.
Mezi nepříliš časté, a o to vzácnější atributy patří
medailon se staroboleslavským palladiem, který
drží sv. Jan Nepomucký ve své pravé ruce. Tento
drobný, původně kovový reliéf z první poloviny
15. století byl později legendou propojen
s dávnými dějinami země, která měla prokazovat
nepřetržitou kontinuitu katolického náboženství
v Čechách, počínaje Cyrilem a Metodějem přes
sv. Ludmilu a sv. Václava až ke sv. Janu
Nepomuckému, který údajně před svou smrtí
k palladiu putoval.

Čelákovická socha Jana Nepomuckého. Foto: -dv-
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Socha v Čelákovicích, kterou nechal zhotovit
Jan Voříkovský z Kundratic, jehož erb se nachází
na soklu skulptury, byla v letech 2011 a 2012
kompletně zrestaurována v ateliéru Josefa
a Petra Vitvarových.
města Čelákovic

Opět se sejdeme v prvomájovém průvodu. (ZMČ 5/1986)

A jaký byl 1. máj 1986?
l Ivan Vaňousek
Vzpomínám si, že bylo krásné slunečné počasí,
ráno trochu sprchlo, město uklizené a čisté. Opravdu čisté? Dne 26. dubna, 5 dní před tím, než čelákovičtí občané před 27 lety vyrazili s průvodem na
náměstí, došlo v ukrajinské černobylské atomové
elektrárně v tehdejším Sovětském svazu k možná
dosud největší havárii v historii jaderné energetiky.
V zemích socialistického tábora byla tato katastrofa
téměř týden utajována. Nikdo tedy nic nevěděl,
a tak se s ranním deštíkem 1. května 1986 sneslo
na svátečně naladěné lidi ve většině států tak zvané
východní Evropy „smetí“ v podobě radioaktivních
izotopů cesia 137 Cs, stroncia 90 Sr a jódu 131 I.
Toto nebezpečné „smetí“ si možná mnozí z nás
odnesli domů i s banány, které se obyčejně na
1. května daly v obchodech koupit…
květen 2013

„Je mi velkou ctí, že mohu opět
převzít záštitu nad čelákovickou
Nocí kostelů 2013. Když mne
pořadatelé oslovili, neváhal jsem
ani minutu. Jsem rád, že rok co rok
vzbuzuje akce větší ohlas, a proto
neváhejte a navštivte místa
k rozjímání pod magickou rouškou
noci. Zážitek rozhodně stojí za to.“
Josef Pátek, starosta města

PROGRAM:
kostel Nanebevzetí Panny Marie
18.00 zvonění
18.30 Mše svatá
19.30 1 150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje (přednáška P. Richarda Scheucha)
20.30 varhanní hudba (Milan Janoušek)
21.30 koncert Slávka Klecandra (Oboroh)
23.00 ztišení, meditace

Husův sbor Čelákovice
18.00 zvonění
18.15 uvedení výstavy výtvarných prací čelákovických dětí spojené s diváckou soutěží
19.00 malý varhanní koncert Milana Janouška
20.00 pěvecký recitál Lenky Švestkové
21.30 vyhodnocení výtvarné soutěže
21.45 promítání dokumentárních filmů
22.30 meditace s hudbou Taizé

Informace o Noci kostelů 2013 mohou
zájemci najít také na webových
stránkách: www.nockostelu.cz
V HUSOVĚ SBORU ČELÁKOVICE

NOC KOSTELŮ 2013 V ČELÁKOVICÍCH
l Mira Poloprutská

Již počtvrté máme v našem městě možnost prožít Noc kostelů, která nám ukáže, co
se skrývá za dveřmi církevních objektů. Prohlédnout si tyto objekty za jiného než
denního světla nám může otevřít nové obzory a třeba nás to přiměje k malému zastavení
v dnešní uspěchané době. Možná právě proto Noc kostelů před osmi lety ve Vídni
vznikla…
V pražské arcidiecézi, kam Čelákovice patří, otevřelo loni své brány rekordních 222 kostelů, kaplí a modliteben z jedenácti křesťanských církví. Konečný počet návštěvníků tu loni poprvé překročil sto tisíc.
Cílem Noci kostelů ale není překonávat rekordy v návštěvnosti. Usilujeme o to, aby naše programy
byly hodnotné a zajímavé a aby si návštěvníci domů odnášeli nejen vzpomínku na umělecké zážitky
a krásu výzdoby kostelů, ale také nové informace. Význam této akce není pouze osvětový, kulturní
a společenský, ale i duchovní. Otevřením našich kostelů a modliteben a vzájemnou spoluprací při organizaci Noci kostelů chceme veřejnosti ukázat otevřenost našich církví pro dialog se světem a zároveň
ochotu křesťanů o sjednocení nejen mluvit, ale také něco společně dělat.
Mottem letošního ročníku je 7. verš ze 14. kapitoly knihy proroka Zacharjáše: „Potom už nebude den
ani noc, ale v čase večera bude světlo.“ Snad každý člověk z hloubi své duše touží po světle. Není jistě
bez důvodu, že v naší mluvě obrazně označujeme okamžik narození člověka jako chvíli, kdy „spatřil
světlo světa“. Přáním organizátorů je, aby noc, kterou prožijeme v kostele, prozářila temnoty našich
srdcí a ukázala všem lidem i další životní dimenze.
1.–3. tříd zvítězil David Štěch a za 5. třídy
Jana Žertová.
Na Noci kostelů 2013 se stanou porotou všichni
návštěvníci Husova sboru, kteří svým hlasováním
určí tři nejlepší obrázky bez rozdílu kategorií. Výherce opět odměníme věcnou cenou.
Vedle této výtvarné soutěže připravujeme malý
varhanní koncert Milana Janouška a pěvecký
recitál Lenky Švestkové. Závěr programu věnujeme promítání dokumentárních filmů. Celou noc
budou mít návštěvníci možnost prohlídky kostela,
modlitebny a zahrady i rozhovorů s našimi duchovními.
V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

si při letošní Noci kostelů chceme znovu připomenout úspěšnou vánoční výtvarnou soutěž pro
děti a umožnit těm, kdo si nestačili obrázky prohlédnout na výstavě v Městském muzeu, aby
výtvarná díla viděli. Zařadíme také obrázky, které
přišly po uzávěrce soutěže. Soutěžní práce, které
dorazily včas, vyhodnotila v lednu 2013 odborná
porota v tomto složení: ilustrátorka dětských knih
Vendula Hegerová, pedagožky ZUŠ Jana Zacha
v Čelákovicích Jolana Fenclová a Lucie Třešňáková, předsedkyně rady starších Libuše Bartošová
a farářka Jana Špaková. V kategorii kolektivních
prací 1. místo získaly děti z MŠ Přístavní, kategorii
předškolních dětí vyhrála Jolie Lauerová, z dětí
www.celakovice.cz

po úvodní mši budou moci návštěvníci vyslechnout přednášku P. Richarda Scheucha k letošnímu 1150. výročí příchodu Sv. Konstantina
a Metoděje na Velkou Moravu. Tito bratři ze
Soluně jsou známi jako slovanští věrozvěstové či
apoštolové Slovanů, kteří přinesli našim předkům
písmo – hlaholici a staroslověnský jazyk. To umožnilo nejen rozvoj vzdělání a kultury, ale i bohoslužebného života v našich zemích.
Po mluveném slovu zazní také hudba. Nejprve to
bude varhanní hudba v podání Milana Janouška
a ve 21.30 hodin vystoupení Slávka Klecandra.
Kytarista a zpěvák, který se pohyboval v blízkosti
Plastic People i Svatopluka Karáska, je především
znám jako skladatel a textař legendární skupiny
OBOROH. Ta už téměř 25 let propojuje témata
bible a víry se současným folkrockovým zvukem.
Slávek Klecandr má hlavní podíl na vydaných
nahrávkách skupiny a jen jeho zhudebnění starozákonních žalmů vydala na tři CD. Součástí jeho
tvorby jsou i původní autorské písně (např. sólové
album Protější břeh). Slávek Klecandr koncertuje
jak s Oborohem, tak sólově, často též s přizvanými
hosty.
Pozdní hodiny Noci kostelů budou patřit reprodukované hudbě a meditacím. Věříme, že každý
návštěvník si v této nabídce najde to, co jeho osobně zajímá.

města Čelákovic
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Lenka Švestková vítězkou
Pěvecké soutěže Českého rozhlasu 2013
l Petr Studnička, předseda redakční rady Zpravodaje

jsem chodila z domova rovnou v bačkorách
na hodiny ☺

Kdy přišly první úspěchy?
V roce 2003 jsem vyhrála Okresní kolo ZUŠ,
v krajském kole jsem se pak umístila na druhém
místě. Od té doby mě rodiče a hlavně můj táta
začali v hudbě a zpěvu podporovat. Nyní táta
pomáhá i bratrovi, který hraje na bicí. Měla jsem
však i špatné období, několik let jsem byla
nemocná se spálovým bacilem, měla jsem i nařízený hlasový klid a vypadalo to, že nebudu zpívat
vůbec.

Nakonec vše dobře dopadlo. Vidím zde
Tvoji cenu Českého rozhlasu.

Lenka Švestková s profesorkou Ludmilou Nopovou.
Foto: Vladislav Švestka

Lenko, velmi Ti blahopřeji jménem
Zpravodaje města Čelákovic k vítězství
v pěvecké soutěži. Bude oslava?
Děkuji za gratulaci. Oslava bude letos velká, na třikrát,
vítězství budu oslavit i v Říčanech s kapelou Sto zvířat, která mě podporuje a fandí mi. Minulý rok jsem

se totiž umístila v této soutěži Českého rozhlasu na
2. místě, z 411 soutěžících. Letos jsem se s cca 350
soutěžícími snažila nejdříve nazpívat soutěžní písně
a pak projít všechna čtyři vyřazovací kola. Sama
jsem nevěřila, že vůbec obhájím své druhé místo,
což bylo letos velmi těžké, vzhledem ke stoupající
konkurenci. Mám o to větší radost z vítězství. Vlastně
je to můj velký dárek k 17. narozeninám.
Hlavní oslava bude v pátek 24. května od 20.00
v Čelákovicích v Husově sboru při příležitosti Noci
kostelů, kam jsou srdečně zváni všichni občané,
přátelé a kamarádi z Čelákovic. Budu tam mít svůj
40minutový koncertní recitál „Mámení hudbou“,
který chci zazpívat a zahrát všem těm, co mě podporovali a fandili. Program se ještě upravuje, ale slibuji i nějaké překvapení, které však neprozradím.

Víš, kdo pro Tebe hlasoval?
Vím to jen okrajově. Nechci na někoho zapomenout, ale velmi mě překvapil bývalý ředitel ZUŠ
pan Bohumír Hanžlík, když mi řekl na ulici, že pro
mě hlasovali všichni učitelé – to potěší a dojme.
Nechtěla bych na někoho zapomenout, nechci
jmenovat, a děkuji moc, moc všem a ráda poděkuji svým recitálem. Vážím si každého jednotlivého hlasu, který jsem dostala. V součtu to
nakonec bylo přes 2 000 hlasů prostřednictvím
SMS!

Ano, měla jsem štěstí. Byla jsem přijata a nyní již
chodím do druhého ročníku Pražské konzervatoře, kde jsem moc spokojená a šťastná. Učím
se a dělám to, co mě baví a čím žiji, a to je hudba.
Mám nejskvělejší paní profesorku, jakou jsem si
mohla přát. Je jí Ludmila Nopová, vedoucí katedry populárního zpěvu.

Jaké máš plány do budoucna?
Mám před sebou ještě 4 roky konzervatoře.
V současné době jsme se spolužačkami založily
trio Blue Dust a tak se věnuji tomuto projektu.
Také připravujeme školní muzikál, který bude mít
premiéru na podzim.

Těch aktivit není málo…
Máte pravdu, je toho až někdy moc. Jsem často
dost vyčerpaná a nezbývá mi čas na in-line brusle
na krásné cyklostezce podél Labe i na přátele.

Jaká je Tvoje paní profesorka? Je přísná?
Vůbec ne. Je velmi milá, vstřícná, hodná a umí
naslouchat studentovi a pak ho jen směruje, ale
ponechává mu jeho vlastní hudební vývoj. Vaří
dokonce své bylinné čaje a radí nám s bylinkami.

Jaký hudební styl máš ráda a zpíváš?
Mám ráda veškerou hudbu, co má hlavu a patu,
a tím svoji úroveň. Osobně zpívám ráda blues,
bluegrass, v poslední době jsem si našla cestu
k jazzu. Repertoár mého recitálu bude složen
z těchto hudebních stylů.

Lenko, chceš ještě něco závěrem sdělit
čtenářům Zpravodaje?
Ano, budu se opakovat, ale děkuji všem, všem
nejmenovaným za podporu a srdečně je tímto
zvu na svůj recitál 24. května v 20.00 hod. v Husově sboru v Čelákovicích, kde se uvidíme osobně
a budu moci vám všem poděkovat svojí hudbou.
Už teď se na vás všechny těším!
Vaše Lenka Švestková

Od kdy vlastně, Lenko, zpíváš?
Zpívám od 2. třídy. My sousedíme přímo s „Liduškou“, kam jsem chodila ráda. Dokonce
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Děkuji za rozhovor.
Já děkuji…
města Čelákovic

Kamenný obchod e-shopu www.aki-dekorace.cz.
Foto: -dv-

l -dv-

VÝTVARNÉ POTŘEBY, PAPÍRNICTVÍ
A HRAČKY
Na rohu ulic Masarykovy a Sedláčkovy v č. p. 99
otevřel v úterý 2. dubna Jiří Ságl tzv. kamenný
obchod k e-shopu s názvem www.aki-dekorace.cz.
Sortiment je zaměřen na výtvarné potřeby (např.
dekorační lazury, barvy prstové, vodové, temperové, olejové, gelové, batikovací, na hedvábí, na
sklo, na porcelán, na tělo, na obličej, pastely, plátna
a štětce, hmoty, různé sady pro tvoření, lepidla,
laky, pasty…), výtvarné hračky (škrabací obrázky,
malování podle čísel, smršťovaly, 3D papíry, gelová
razítka, obrysové samolepky, korálky, modelovací
hmoty, dřevěné skládačky, omalovánky na filc…)
a školní pomůcky a aktovky.
V nabídce jsou také produkty a. s. KOH-I-NOOR
HARDTMUTH či ozdobné děrovačky, polymerové
Fimo a Cernit hmoty nebo zažehlovací korálky.
Otevírací doba:
po – pá 8.30 – 17.30 hod.
so
9.00 – 12.00 hod.
Prodejce můžete kontaktovat e-mailem:
aki.bs@seznam.cz nebo tel.: 605 883 949,
605 541 730.

PŮJČOVNA SPOLEČENSKÝCH HER
A HRAČEK
Znáte to… Kdo si hraje, nezlobí. A právě proto
byla v Čelákovicích v Husově ulici otevřena první
Půjčovna her a hraček. K čemu půjčovna, když
v dnešní době si vše můžeme koupit? To je sice
pravda, ale zkuste si spočítat, kolikrát zakoupenou
hru hrajete. Jednou? Dvakrát? Kolik máte doma
společenských her, které hrajete alespoň jednou
za měsíc? Tak, a teď si popravdě řekněte – stálo
to za ty peníze? Nebylo by jednodušší a hlavně
levnější si ji půjčit?
Chystáte večer s přáteli a chcete zpestřit jeho program? Rádi byste svým dětem ukázali, že se lze
bavit i jinak, než vysedáváním u počítače? Nebo stůněte, televize je okoukaná, všechna DVD prohlédnutá
a i počítač již omrzel? Potom vás určitě společenské
hry, ale třeba i hry pro jednoho dokáží zabavit a rozptýlit. I to uzdravování pak půjde snadněji.
Ceny půjčovného jsou od 20 do 100 Kč. Zapůjčení
je na týden, ale dle dohody je možná i delší doba
za zvýhodněnou cenu.
Půjčovna sídlí v rodinném domku v Husově ulici
č. p. 121, kousek od Husova sboru nedaleko
náměstí, tak až půjdete okolo, zkuste zazvonit
nebo můžete zavolat na mobil 724 590 617, Katka
Foktová vám vše ukáže a ráda poradí. Dostupné
hry a hračky si také můžete prohlédnout na facebooku ve skupině Půjčovna her a hraček –
www.facebook.com/groups/pujcovna.her.
květen 2013

Tak jako…
l Milan Tichý
Na našem malém čelákovickém nebi se narodila
„Výroční cena města“. S cílem vyzdvihnout
občana z nejzasloužilejších a oslavit jej při příležitosti výročí vzniku republiky.
Kde o takového hrdinu zakopnout?
Na stranicky úzké úvozové pěšince či na cestě
občany doširoka štětované!
Pokoříme problém způsobem dobře medializovaným, podporovaným ochotnými „celebritami“ včetně správných peněz?
Nebo my, čelákovičtí, nominujeme jednoho
z nás – tentokráte bez finančního přispění a oceníme ho za práci, za zásluhy o dlouhodobé
zviditelnění našeho města i regionu…
Kdo by to mohl být?
Třeba převozník nebo vodník, knihovník, historik? Nebo snad velký obchodník, kantor nebo
výtvarník, hrobník, farář, ateista, zedník, řezník,
pekař, bakalář, politik, felčar, psychiatr, bafuňář
nebo sportsmen, přespolní či nadnárodní,
ajznboňák, ponocný, policajt nebo amnestovaný, mistr či magistr, ideolog nebo demagog,
feminista, tenista, autista, hasič, krčmář, funebrák a bůhvíkdo.
Ano, ti všichni mají přece nárok! Když ne na
„Cenu“, tak na to, aby mohli prostřednictvím
svých zástupců v naší „městské akademii“ zvolit
skutečně hodnotnou osobnost.
Vždyť o „Nejlepším člověku“ rozhodoval už
v jednom z nadčasových filmů i blahé paměti
Vlasta Burian a jadrnost v tomto rozhodování
byla jasně patrná. Kolo času se stále otáčí
a všichni výše zmínění abonenti včetně „akademie“ si to uvědomují.
Mohou se totiž stát jednou, pokud na to budou
mít, také aktéry takového rozhodování!
Šťastnou a spravedlivou volbu, sousedé!

Foto: Jaroslav Špaček

JINAN JE TU S NÁMI
l Ivan Vaňousek
V sobotu 13. dubna 2013 se v restauraci čelákovického hotelu TOSCCA sešla skupina 34 letošních
sedmdesátníků a sedmdesátnic, kteří od 1. září 1949 chodili do čelákovické 1. národní školy v tehdejší
Masarykově ulici. Ve dvou 1. třídách A a B nás bylo téměř 80. Tak zvaní „Jiřiňáci“, „Zádražáci“, „Selčaňáci“,
děti z města a ze staré a nové Volmanovy „Kolonky“. Od roku 1953 nám základní školní výuku prodloužili
na 8 let. Z 1. národní pětitřídní se stala 2. osmiletá střední škola, kterou jsme museli v roce 1957 ukončit
závěrečnými zkouškami (tak zvanou malou maturitou). Od 5. třídy pak hlavně Jiřiňáci byli v 1. osmiletce
na náměstí. Když jsme začali do nynější Kamenky chodit, stála mezi ní a budovou děkanství ještě
původní, už neužívaná čelákovická škola, o které jsou zprávy již ze 14. století. Byla ale už tak zchátralá,
že chudinka jednoho krásného dne sama spadla.
Za naší školou byla tehdy užitková a okrasná zahrada s mnoha stromy. Na jeden z nich nás často pan
učitel Dyrhon upozorňoval jako na zvláštnost. Byl to jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba), strom, který
vypadá jako listnatý, ale patří mezi jehličnany, a vyskytoval se v našich končinách už před 300–270
miliony let. A věřte nebo ne, ten strom je u „naší“ školy dodnes. Přežil všechny školské reformy, rekonstrukce budovy a areálu Kamenky a trůní si vedle nynější kotelny. Odhaduji, že je nejméně o 20 let
starší než my semdesátníci a určitě nás přežije.
Vždy, když se sejdeme, zavzpomínáme také na učitele, kteří byli vážení a ctění námi i našimi rodiči. Na
paní učitelky Junkovou, Žabkovou, Kulveitovou, Vaňkovou, na pana řídícího Robeše, pány učitele
Pluhaře, Dyrhona, Fraňka, Slaninu, Němce, Pařízka, Beneše a další. Skoro se mi chtělo psát paní
učitelky a pány učitele s velkým P. Velkou autoritu měl ale také školník pan Svoboda. Letos jsme chvilkou
ticha zavzpomínali i na spolužáky, kteří už na žádné naše příští pozemské setkání nepřijdou.
Na připojené fotografii z našeho letošního setkání není z neznámých důvodů jeho obětavá organizátorka
(a nejen tohoto, ale i všech setkání předchozích), „emeritní“ učitelka J. Petrovická-Cubrová. Jak je to
možné, Jarko?

l Jitka Neumanová

l Zdeňka Sirotková, Mělník
Když jsem projížděla Čelákovicemi a na zpomalovacím retardéru jsem zničila výfuk, spíše mi tedy
celý upadl, objevili se jako zázrakem strážnici
Městské policie a postarali se o auto. Sehnali opraváře (a to v neděli!) a doprovodili mě do servisu.
Zde jsme se rozloučili. Popřáli mi šťastnou cestu
s tím, že jsou tu od toho, aby lidem sloužili. Jde
o mladé strážníky. Jejich přístup, skromnost a celkové chování mě tak zaskočilo, že jsem se zmohla
jen na slovo „děkuji“.
Rovněž přístup pracovníků servisu u nádraží nebo
za, na název si nevzpomenu (poznámka redakce:
Autoservis Uhlíř), byla jsem trochu ze všeho vykolejená, byl příkladný a nezištný. Po opravě mi i tito
pracovníci popřáli šťastné dojetí domů do Mělníku.
Bez těchto lidí bych byla bezradná. Můžu vám jen
závidět, že máte takové lidi ve Vašem městě, dalo
to i mé osobě důvěru a naději, že dobří lidé v této
době jsou.

www.celakovice.cz

Děkuji tímto Policii ČR (PČR) a Městské policii
Čelákovice (MP) za okamžitou pomoc při zásahu
v nepříjemné situaci, v níž jsem se ocitla.
Také dříve, když jsem sama několikrát vyhledala
příslušníky PČR a MP s žádostí o pomoc, radu,
jsem se vždy setkala s pozitivním a vstřícným jednáním z jejich strany.
Přístup k řešení vzniklých okolností jak PČR, tak
MP, je velmi profesionální, vyžadující nejen abnormální fyzické, ale i psychické nasazení.
Z výše zmíněných důvodů považuji jejich činnost
méně ceněnou, než jak by odpovídalo bezpečnostním složkám, ochraňujícím občany našeho
města.

Dne 16. 5. 2013 oslaví své
80. narozeniny Ing. Jaroslav
PERTLÍK.
Do dalších let pevné zdraví
a pohodu přeje manželka
a synové Tomáš a Radek
s rodinami.
města Čelákovic

Dne 17. 5. 2013 oslaví naše
babička paní Anna MUZIKÁŘOVÁ své 90. narozeniny.
K tomuto životnímu jubileu
hodně zdraví a do dalších let
mnoho sil a elánu přeje Milan
s rodinou.
Dne 29. 5. se dožívá 90 let náš
tatínek, dědeček, pradědeček
Jan VERNER. Přejeme mu do
života hodně zdraví, štěstí
a spoustu krásných a slunečných dní.
celá početná rodina
Dne 5. května t. r. uplynou 4 roky,
kdy nás na vždy opustila manželka a babička paní Olga BRADÁČOVÁ. Vzpomínejte s námi,
kteří jste ji znali a měli rádi.
zarmoucený manžel s celou
rodinou
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit
s panem Bohumilem BALVÍNEM, a za jejich projevenou soustrast.
manželka Stanislava a dcery s rodinami
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Přivítáni do života byli v sobotu 13. dubna 2013
tito noví občánci města Čelákovic:

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice
Vedoucí bazénu: Miloš Bukač

tel.: 326 991 766 – pokladna, kancelář
http://www.celakovice-mesto.cz/bazen

Provozní doba:
po

18.30 – 21.30

út

6.15 – 7.45

17.00 – 21.30

(17.00 – 18.30 pronájem dráhy)

st

6.15 – 7.45

20.00 – 21.30

(19.00 – 20.00 plavání se ZP)

čt

18.00 – 21.30

pá

6.15 – 7.45

so

17.15 – 21.30
16.00 – 21.00

(11.00 – 12.00 plavání se ZP)

ne

10.00 – 12.00

16.00 – 21.00

(9.00 – 10.00 pouze senioři)

Změny v provozní době:
Plavání pro veřejnost 8. 5. od 16.00 do 21.30 hod.
Viktorie Dušková, Magdalena Dušková, Jaroslav Švarc, Amálie Suchá, Sára Melicharová a Daniel Kadlec.
Foto: Jiří Suchý

Nemocnice
v Brandýse nad Labem
Informace o provozu

Pečovatelská služba
města Čelákovic

Interní oddělení, 40 lůžek – nepřetržitý provoz
Lůžka následné péče, 60 lůžek – nepřetržitý provoz
JIP, 6 lůžek – nepřetržitý provoz
Jednodenní chirurgie, jednodenní gynekologie,
jednodenní ortopedie – operace v jednodenním
režimu, dle objednání lékařem

Kostelní 26, Čelákovice 250 88
tel.: 326 999 801
mobil: 721 361 041
e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz
www.celakovice.cz
levé menu / Zdravotnictví a sociální péče /
pečovatelská služba

Lékárna:
po – pá

Farní charita Neratovice

8.00 – 15.30 hod.

Rentgen:
po – pá
8.00 – 14.00

16.00 – 20.00 hod.

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

U Závor 1458, 277 11 Neratovice
tel.: 315 685 190; fax: 315 685 190
e-mail: sekretariat@charita-neratovice.cz
http://neratovice.charita.cz

Rehabilitace:
po – pá
7.00 – 15.30 hod.
Chirurgická ambulance – nepřetržitý provoz
Interní příjmová ambulance – nepřetržitý provoz
Revmatologie, po objednání:
po + st
7.00 – 15.00 hod.
Diabetologie, po objednání:
po – pá
7.00 – 15.30 hod.
Interní ambulance, po objednání:
po – pá
9.00 – 14.00 hod.
Gastroenterologická ambulance, po objednání:
po – čt
7.00 – 13.00 hod.
Dětské středisko:
po
14.30 – 17.30 hod.
út
7.00 – 16.00 hod.
st
9.00 – 12.00 hod.
čt
7.00 – 16.00 hod.
pá
10.00 – 16.00 hod.
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PORADNA PRO SLUCHOVĚ
POSTIŽENÉ OBČANY
Každé první úterý v měsíci (s výjimkou prázdnin)
v klubovně organizace ZP v KD Čelákovice, a to
vždy od 10.00 do 11.30 hod. Poradenství vede
logopedka Marie Lašanová, kontaktní osoba:
p. Alexander tel.: 605 329 902.

Dukelská 1373
Čelákovice
tel.: 326 995 361 – pokladna
http://www.celakovice-mesto.cz/sauna

DARUJ KREV

Provozní doba od dubna:

Termíny odběru krve:
• v ordinaci
MUDr. Hany Ježkové,
Sady 17. listopadu 1007,
Čelákovice,
tel.: 326 992 290
každé poslední úterý v měsíci
• v nemocnici v Brandýse n. L.-St. Boleslavi,
Brázdimská 1003, Brandýs nad Labem,
tel.: 326 902 781
6. 5. a 3. 6. 2013

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

města Čelákovic

18.00 – 22.00
18.00 – 22.00
16.00 – 22.00
16.00 – 22.00
13.00 – 23.00
13.00 – 20.00
13.00 – 22.00

společná
společná
společná
ženy
společná
ženy
společná

Jednotlivé vstupné: beze změn
Permanentky:
akceptují se již prodané
nově 2 000 Kč/20 vstupů
1 500 Kč/20 vstupů/senior
květen 2013

CZELA.NET OSLAVIL „CZELAFESTEM“ 10 LET SVÉ EXISTENCE
l -dvObčanské sdružení připravilo k oslavě svých „kulatin“ v sobotu 20. dubna 2013 na náměstí 5. května a následně v Kulturním domě bohatý program.
Členové o. s. navíc dostali dárek, a to ve formě televizního vysílání pro počítače či chytré telefony, které je dostupné všem v rámci sítě Czela.net.
Podrobnosti o tomto byly podávány např. v infostánku, nebo je možné je nalézt na www.czela.net.

Infostánek o.s. Czela.net.

Začátek akce provázelo deštivé počasí.

Program na náměstí zahájila po 14. hodině čelákovická
kapela Jamchestra.

Divadélko pro nejmenší „Jak pejsek a kočička vařili dort“
v podání souboru Samý ženy.

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

Mochovská 116, 250 88 Čelákovice
tel.: 326 992 682
www.celakovice-mesto.cz/ts/
e-mail: ts@celakovice-mesto.cz
út
st
čt
pá
so

PROVOZNÍ DOBA
10.00 – 15.00

10.00 – 15.00
9.00 – 12.00

12.00 – 18.00
12.00 – 18.00
14.00 – 17.00

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY
VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET!
PET
HDPE
LDPE
PP
PS
C/PAP
C/PAP
www.celakovice.cz

=
=
=
=
=
=
=

1
2
4
5
6
81
84

Pohádka přilákala řadu dětských diváků.

l Jan Řehounek
Výstaviště Lysá nad Labem, Městská knihovna
v Nymburce a časopis Nymburský pábitel Klubu
čtenářů Bohumila Hrabala v Nymburce vyhlašují
u příležitosti desátého ročníku Polabského knižního veletrhu a nadcházejícího stého výročí narození Bohumila Hrabala v roce 2014 tradiční literární
soutěž, tentokrát na téma 100 let Bohumila Hrabala.
Soutěž je vyhlášena ve třech věkových kategoriích:
pro děti do 15 let, pro studenty do 18 let a pro dospělé nad 18 let. Vyhlášené téma v oblasti prózy je možné ztvárnit do libovolného literárního útvaru,
maximální rozsah jedné práce jsou dvě normostrany.
Próza a poezie budou hodnoceny jako samostatné
kategorie. Každý účastník může zaslat dvě práce
v každé kategorii, uzávěrka je 1. července 2014.
Literární práce posílejte na e-mail: jan.rehounek@seznam.cz, případně poštou na adresu
Jan Řehounek, Všechlapská 1666/6, 288 02
Nymburk.
Bližší informace o podmínkách soutěže naleznete na www.vll.cz (Polabský knižní veletrh,
Literární soutěž 2013).
města Čelákovic

Nám. Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk
tel./fax: 325 511 148; mobil: 731 588 632
e-mail: poradna.nymburk@centrum.cz
www.opnymburk.cz; www.obcanskeporadny.cz

ZMĚNA KVĚTNOVÝCH
KONZULTACÍ V OBČANSKÉ
PORADNĚ
l Jiří Hofman
Upozorňujeme, že z důvodů státních svátků budou
květnové konzultační hodiny čelákovické občanské
poradny mimořádně přesunuty na 15. května
(tedy třetí středu v měsíci). Poradkyně je vám
k dispozici i na telefonu 775 561 848 (Václava Zajíčková). Omlouváme se za způsobené komplikace.
Bezplatné profesionální poradenství poskytujeme
od 13.00 do 17.00 hod. v budově radnice na
náměstí 5. května (vedle podatelny). Více informací
na webových stránkách.
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Ve Větrníčku je na jaře živo a veselo
Kostelní 457
Čelákovice
tel.: 326 990 211
e-mail: skola@kamenka-celakovice.cz
http://www.kamenka-celakovice.cz

NAŠE MALÉ ÚSPĚCHY
l vedení Kamenky

První místo v kopané
Naše škola byla pověřena pořádáním 1. kola školského poháru Coca-Cola Cupu v kopané. Bohužel
vlídného počasí jsme se nedočkali, a tak zápasy
obou čelákovických škol, ZŠ Říčany a ZŠ Bedřicha
Hrozného Lysá n. L. proběhly v naší hale BIOS
v podobě malé kopané. Zde naši chlapci odvedli
velmi dobrý výkon a svým prvenstvím postoupili
do regionálního kola, které se uskuteční 25. 5.
2013, a opět jím byla pověřena naše škola. Věříme,
že nám tentokrát bude počasí nakloněno.

Na dopravní soutěži třetí!
Ve čtvrtek 11. 4. 2013 proběhlo Okresní kolo
dopravní soutěže mladých cyklistů pořádané
MDDM Čelákovice a BESIP pro Středočeský kraj.
Naše škola vyslala dvě čtyřčlenná smíšená družstva, která musela prokázat znalosti mladého
cyklisty, první pomoci i dovednosti při jízdě zručnosti. Úspěšnější bylo mladší družstvo chlapců
a dívek 6. ročníků ve složení Lucka Kopejtková,
Natálka Kuklová, Lukáš Konečný a Péťa Libich,
kteří prokázali nejen výborné teoretické znalosti,
ale i praktické. Z 10 přihlášených škol obsadili
skvělé 3. místo! Moc gratulujeme!

l vedení školy
ateřská škola Větrníček se věnuje předškolním dětem v Čelákovicích již druhým rokem.
Úzce spolupracujeme s rodiči a klademe důraz
na harmonické prostředí, pocit bezpečí a vzájemné
důvěry. Maximálně se snažíme respektovat individualitu dítěte. Podporujeme tvořivost, fantazii,
kladný vztah k přírodě a sociální dovednosti.
V našem programu jsou prožitky dětí na prvním
místě. Věříme, že pozitivní zážitky pomáhají formovat osobnost dítěte a zároveň přispívají k osvojování dovedností a poznatků přirozenou formou
a ve správném kontextu. A u nás ve Větrníčku se
toho děje moc a moc. Kromě vzdělávacího programu, který zahrnuje všech pět oblastí předškolního
vzdělávání, uskutečňujeme pravidelně doplňkový program. Za poslední měsíc jsme s dětmi navštívili
Planetárium v Praze, výstavu Josefa Lady v Čelákovicích a strávili den ve Staré Boleslavi na lesní pedagogice. Do školky k nám zavítalo Divadýlko z Pytlíčku s pohádkou „Královna barev“ a čeká nás další
divadelní pohádka „Jaro s hastrmánkem“. V rámci dne otevřených dveří si děti užily klauna Cecilku
a její pejsky a nyní se těšíme na zážitkovou přednášku „Smysly živočichů“, kde pohladit si hada nebude
žádný problém. V květnu vyrazíme do zábavně naučného parku Mirakulum v Milovicích.
Uvědomujeme si, jak důležité je pro děti a jejich rodiče, aby mnohé zážitky sdíleli společně. Z tohoto
důvodu pořádáme mnohé akce za aktivní účasti rodičů, např. Velikonoční dílnu, dny otevřených dveří,
Čarodějnické odpoledne, besídku pro maminku, jednodenní výlety, ale i společný víkend na horách
v Peci pod Sněžkou. Kromě toho mají rodiče možnost využívat konzultační hodiny s paní učitelkami
a v nedávné době proběhla konzultace rodičů a dětí se zkušenou paní logopedkou. Nasloucháme
přáním a požadavkům rodičů, oni znají své děti nejlépe a my jim pomáháme jejich děti formovat.
Těšíme se na všechny nové děti a jejich rodiče u zápisu 6. května.

M

sobotu 13. dubna za typicky aprílového počasí
proběhlo na zahradě a v tělocvičně základní
školy Větrník zábavné odpoledne pro předškolní
děti. Pozváni byli všichni předškoláci z města i okolí, připravili jsme pro ně sportovní a dovednostní
úkoly, po jejichž splnění si mohli společně zadovádět na nafukovacím hradě se skluzavkami. Rodičům i dětem jsme opekli buřtíky a ukázali, jak se
u nás ve škole s dětmi bavíme a jak pracujeme.
O děti se staral tým vyučujících a studentů školy
MILLS. Na akci se také vzájemně potkaly a seznámily děti, které Větrník již navštěvují, s těmi, které
jsou zapsány pro příští školní rok. A jistě jsme svou nabídkou oslovili i další rodiče, kteří o Větrníku jako
o škole pro své dítě, ještě teprve uvažují.
Naší odměnou byly úsměvy na tvářích dětí a spokojenost rodičů, děti si kromě zážitků odnášely
nafukovací balonky a hezký pocit z vlastní šikovnosti a příjemně stráveného odpoledne.

V

Ze života Střední odborné školy Čelákovice, s. r. o.
l vedení školy
Po vydařeném maturitním plese
naší školy, který se konal dne
9. března v Kulturním domě v Čelákovicích, začala závěrečná příprava
na maturity. Dne 15. dubna 2013
jsme zahájili praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů. Celkově bude skládat maturitu 48
studentů z oborů Mechanik seřizovač, Mechatronik,
Management strojírenství, Podnikání a nově – letos
poprvé – i studentky oboru Sociální činnost. Státní
maturity z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky – písemnou část – zahájíme dne 2. května
2013. Přípravě na maturitní zkoušky věnuje vedení
školy a pedagogický sbor značnou pozornost po
celou dobu studia žáků na naší škole a v rámci hodnocení „žebříčků pana Zeleného“ jsme mezi středními školami a střední odbornými učilišti ve
Středočeském kraji v první polovině seznamů.
Naše škola rozšiřuje svoji nabídku vzdělávání
i o další formu vzdělávání, tzv. zkrácenou formu
vzdělávání. Tato forma vzdělávání je určena pro
absolventy jiných studijních a učebních oborů,
str. 12
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kteří ve svém oboru nemohou najít uplatnění –
zaměstnání, nebo nejsou se svým vzděláním spokojeni. Nabízíme formu denního vzdělání, kde si
v průběhu jednoho roku u učebních oborů a dvou
let u maturitních oborů doplní vzdělání o obory,
o které je na trhu práce mimořádný zájem. Jedná
se hlavně o obory Strojní zámečník, Nástrojař,
Mechanik seřizovač, Mechanik seřizovač –
mechatronik a Sociální činnost. O tyto absolventy
je na trhu práce mimořádná poptávka.
www.soscelakovice.cz
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Vašátkova 343
Čelákovice
tel./fax: 326 991 260
e-mail: info@zuscelakovice.cz
http://zus.celakovice.cz

Výrazné úspěchy
na soutěžích
l Luboš Fait, učitel hudebního oboru
Představovat Základní uměleckou školu Jana
Zacha ve Zpravodaji města Čelákovic by bylo zřejmě nošením dříví… Těžko se asi najde někdo, kdo
ještě neslyšel o Komorním souboru Bohumíra
Hanžlíka, který reprezentuje Čelákovice na domácí
půdě, ale i za hranicemi okresu či České republiky.
Většina profesionálních hudebníků tohoto souboru
působí také jako pedagogové. V posledních létech
o sobě dávají stále častěji vědět také jejich žáci,
nejmladší generace, která právě ve zmíněné umělecké škole studuje. Nasvědčují tomu výrazné
úspěchy jednotlivých oddělení v celostátních soutěžích, u klavírního oddělení dokonce i v mezinárodních soutěžích.
Každým rokem vypisuje ministerstvo školství
celostátní soutěž základních uměleckých škol,
kdy se v pravidelných cyklech střídají různá zaměření. Pro letošní rok byla vypsána soutěž v komorní
hře a ve hře na akordeon. Jen krátce na objasnění
– do komorní hry se mohou zapojit jen ti žáci, kteří
dokonale zvládají hru na svůj nástroj a nyní se učí
spolupracovat se svými spolužáky. Nemohou již
spoléhat jen sami na sebe, ale učí se poslouchat
ostatní spoluhráče a v hraní se jim přizpůsobovat.
To pochopitelně přináší i zvýšené úsilí, které jde

mnohdy nad rámec běžné výuky jak ze strany
žáků, tak i pedagogů.
Soutěže mají svůj systém. Nejprve proběhne školní
kolo a následují okresní, krajské a celostátní.
V okrese Praha-východ je pět ZUŠ a ve Středočeském kraji jsem jich napočítal 54. A právě krajské
kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů
se konalo 18. března v Kolíně, kam postoupilo
73 souborů, a ty byly rozděleny do čtyř věkových
kategorií. Do kolínského kola se od nás probojovalo 5 souborů, které obdržely ve velice vyrovnané
a náročné soutěži nádherná druhá a třetí místa.
Pokud jsem se zmínil o věkových kategoriích, tak
některé naše soubory byly průměrným věkem
výrazně pod předepsanou hranicí, a proto se od
nich dají v budoucnu očekávat ještě výraznější
úspěchy.

l Jolana Fenclová, vedoucí výtvarného oboru
Trio zobcových fléten (Sabina Kadeřábková, Alena Laudátová, Aneta Hodaničová, v Kolíně získaly 2. místo), které
v rámci přípravy na soutěž účinkovalo 7. března v Českém
muzeu hudby v Praze. Zahájilo tak program organizovaný
členy České filharmonie. Děvčatům následně přišla poděkovat jedna z největších osobností české hudební scény
a královna cembala paní Prof. Zuzana Růžičková.
Foto: L. Fait

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Do přípravného ročníku hudebního oboru přijímáme žáky od 6 let na základě přijímací talentové
zkoušky: zpěv jednoduché lidové písně a orientace
v rytmu.
Termíny přijímacích zkoušek:
pondělí 6. 5. v 17.45 hod.
středa 15. 5. v 17.45 hod.
Škola má možnost zapůjčit některé hudební
nástroje. Podmínkou studia hry na klavír je vlastní
nástroj – pianino, nikoliv elektrický nástroj.

Do literárně-dramatického oboru přijímáme žáky
od 6 let. Předpoklady pro studium tohoto oboru:
vyjadřovací schopnosti (vyprávět příhodu, vtip,
recitovat báseň, zahrát pohádkovou postavu),
pohybové schopnosti, fantazie, rytmus, zpěv.
Termíny přijímacích zkoušek:
pondělí 13. 5. v 17.00 hod.

TANEČNÍ OBOR
Do tanečního oboru přijímáme chlapce i dívky od
6 do 10 let. Předpoklady pro studium v tanečním
oboru: tělesné dispozice, rytmické vnímání.
Termíny přijímacích zkoušek:
čtvrtek 16. 5. v 17.00 hod.
středa 22. 5. v 17.00 hod.
www.celakovice.cz

V letošním školním roce se zúčastnila Barbora
Zlatohlávková Národního kola přehlídky scénického tance dospělých v Městském divadle
v Jablonci nad Nisou. Reprezentovala tak ZUŠ
Čelákovice velmi výrazným a osobitým projevem
spolu s dalšími patnácti tanečními soubory z celé
republiky. Třídenní přehlídka toho nejlepšího z krajských kol byla provázena tanečními semináři
s účastí zahraničních lektorů z Itálie, Francie, Slovenska. Jako host přehlídky předvedla choreografka Martha Moore z USA zajímavou, i když
těžko pochopitelnou představu postmoderního
umění v tanci. Nicméně taneční semináře byly velmi přínosné pro další práci, a tak mohly Barbora
a Markéta Němečková, která se seminářů též
zúčastnila, předat získané dovednosti ostatním
žákům ZUŠ.
V dubnu a květnu se zúčastníme několika tanečních soutěží podobného typu a doufáme, že opět
s úspěchem.

MALÝ SALÓN 2013

HUDEBNÍ OBOR

Do výtvarného oboru přijímáme žáky od 6 let.
Požadavky k přijímací zkoušce: malba, kresba.
Zájemci s sebou mohou na ukázku přinést vlastní
domácí práce.
Termíny přijímacích zkoušek:
pátek 31. 5. v 17.00 hod.

l Alena Smržová

Zveme diváky na závěrečné představení
tanečního oboru ZUŠ v KD Čelákovice, které
se koná 15. května 2013. Vystoupí všichni
žáci tanečního oboru.

Přijímáme nové žáky pro školní rok 2013/2014

VÝTVARNÝ OBOR

Taneční obor

STUDIO
Určeno pro předškolní děti, které nejpozději
v srpnu 2013 dovrší pět let. Výuka probíhá v dopoledních hodinách.
Termíny přijímacích zkoušek:
čtvrtek 23. 5. v 18.00 hod.
čtvrtek 30. 5. v 18.00 hod.
Zájemci o studium vyplní a odešlou elektronickou přihlášku ke studiu, kterou najdou na
webových stránkách školy, nejpozději jeden
den před konáním přijímacích zkoušek zvoleného oboru.
Počet nově přijatých žáků je omezen celkovou
kapacitou školy.
Na vaše dotazy rádi odpovíme, podrobnější
informace v kanceláři školy.
města Čelákovic

Každoročně pořádá Základní umělecká škola Jana
Zacha Čelákovice závěrečnou výstavu prací žáků
výtvarného oboru. Celý rok žáci pracovali na společném projektu nazvaném „PŘÍRODA KOLEM
NÁS“.
Na výstavě budou vystaveny práce žáků přípravného ročníku, mladších žáků ve věku 7–10 let
a práce starších žáků ve věku 11–18 let.
Technik, které žáci při práci použili, je nepřeberné
množství. Od těch nejjednodušších přes malbu
akvarelem, temperou i olejomalbu až po kombinované techniky, tisk a prostorové práce.
Budou vystaveny i výtvarné práce, které byly letos
oceněny na několika výtvarných soutěžích, např.
v celostátní soutěži „Komenský a my“, kde
na téma „Strom“, byla oceněna kolektivní práce –
kniha linorytů od starších žáků s názvem „Letokruhy“, která získala Cenu poroty, nebo v soutěži
„Příroda“, kde byla oceněna práce Jana Soboty
s názvem „Brouci“, za kterou získal 1. místo, a práce Matyáše Hadrbolce „Na hladině“, za kterou
získal 2. místo.
Každoročně se práce našich žáků také posílají
na Mezinárodní výtvarnou výstavu Lidice, kde
bývají často oceněny. Práce oceněné v loňském
roce budou také vystaveny. Letošní výsledky teprve očekáváme.
Byli bychom rádi, aby výtvarné zpracování letošního tématu přineslo návštěvníkům výstavy nejen
hezký estetický zážitek, ale i poučení.
Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy,
která se koná dne 18. 5. 2013 v 10.00 hod.
v Městském muzeu v Čelákovicích. Vystoupí
zde žáci hudebního oboru naší školy, kteří
zahrají a zazpívají skladby o přírodě. Výstava
potrvá do 23. 6. 2013.
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Jan Zach
Málokde jinde potkáváme osobnost tak originální a zároveň nevyrovnaně
zpracovanou, jako je Jan Zach (1699 – 1773), skladatel, houslista, varhaník
a kapelník, který se řadí mezi důležité postavy české hudební emigrace
18. století.
Kolem jeho životních osudů je dosud leccos nejasného. Podle nejnovějších
výzkumů archivních dokumentů je otevřeno jeho datum narození (1699?,
nebo 1713?), rodiště, rodinné zázemí a dosavadní údaje o jeho pražském
pobytu aj.

ZACHOVSKÁ TRADICE
l Bohumír Hanžlík
Jisto je, že Jan Zach r. 1732 se stává profesionálním varhaníkem v pražském kostele u sv. Šimona
a Judy, 1733 u sv. Martina ve zdi. Podle tradice
měl být žákem Bohuslava Matěje Černohorského,
prokazatelně byl ve styku se Šimonem Brixim
a Josefem Segerem i Janem Dismasem Zelenkou.
Vážně, ale bez úspěchu se ucházel o varhanické
místo ve Svatovítské katedrále v Praze (duben
1737). Předností tohoto hudebního místa byl slušný stálý příjem, definitiva a poměrně důstojné společenské postavení. Kapelnická nebo varhanická
místa u katedrál byla považována za nejvyšší metu,
jaké mohl ctižádostivý hudebník v českých zemích
v době baroka dosáhnout. Přes vynikající zkušební
hru Zachovu obdržel místo F. M. Fischer. Po tomto
zklamání se mladý varhaník rozhodl opustit hlavní
město a hledat umělecké uplatnění a uznání v cizině. Domníváme se, že ještě nějaký čas v Čechách
setrval, což podporuje zajímavá a cenná zpráva
z roku 1739, kdy k prvnímu desetiletí kanonizace
svatého Jana Nepomuckého komponoval Musicu
navalis pro slavnosti na Vltavě. K těmto produkcím
se do hlavního města sjíždělo nesčetné množství
poutníků a k produkcím na Vltavě se shromáždilo
na desítky slavnostně osvětlených a skvěle vyzdobených lodí, obsazených stovkami zpěváků
a hudebníků. Na lodních hudbách se podíleli profesionální a amatérští hudebníci z řad studentů
a řemeslníků. Jezdilo se od Karlova mostu podél
Rejdiště (konzervatoř) k svatojánskému plácku.
Hudbu pro tuto slavnost vytvářeli přední pražští
chorregenti a komponisté. S velkým ohlasem se
setkaly lodní kompozice Jana Zacha.
Regenschori Jan Rohn od Křížovníků s červeným
srdcem zaznamenal k onomu roku 1739:
„Téhož dne 15. 5. po nešporách a litaniích s díkuvzdáním v kostele našem kůr sv. Kříže s ostatními
pozvanými vstoupivše na lodi za zvuků žesťových
nástrojů a kotlů, za střelby z hmoždířů, po Vltavě

Rukopis Jana Zacha. Zdroj: archiv Bohumíra Hanžlíka
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Plaketa Jan Zach od akademické sochařky M. Kaňkové.

byli odvezeni blízko k mostu, kde péčí veledůstojného P. Augustina Skopce provedeny byly skladatele znamenitého p. Jana Zacha Nové slavnostní
litanie k sv. Janu Nepomuckému s koncertem
a Regina coeli, které zvláště proti předešlým skutečně vynikaly a s potleskem obzvláštním hudbu
pěstujících provedeny byly. Mimo ostatní bylo tu
potřebí: osmi trubačů, čtyř posounérů, tří tympánistů a komponistovi dáno bylo za každou skladbu
6 zl.“
Již uvedená skladba Regina coeli byla opět provedena s úspěchem při projížďce dne 15. května
1752, tedy v době, kdy už Zach dávno působil
v cizině v Německu.
Od r. 1745 je totiž jmenován dvorním kapelníkem
mohučského kurfiřta – arcibiskupa. Podle běžné
dobové konvence byl mu pravděpodobně vystaven nástupní dekret, který koncipoval obvykle knížecí sekretář. Smlouva obsahovala jmenování
kapelníka do služby a jeho povinnosti „…výslovně
se zavazuje k dobrému chování, slušnému oblečení, čistotě, udržování odstupu k podřízeným…
je povinen komponovat vše, oč bude požádán,
a to pouze pro arcibiskupovu potřebu… má zakázáno komponovat pro někoho jiného nebo dávat
skladby opisovat… je povinen pečlivě plnit rozkazy… má hrát na všechny nástroje, které ovládá.
Jeho stanovený roční plat činí 520 zlatých a má
být vyplácen čtvrtletně. Kapelník může být kdykoliv
a okamžitě propuštěn…“
Dvorní kapelník Jan Zach komponuje celou řadu
chrámových skladeb. Téhož roku 1745 mu byla
svěřena objednávka mše pro císařskou korunovaci
Františka I. Štěpána Lotrinského ve Frankfurtu.
Po předchozích konfliktech (1750) byl suspendován z místa mohučského kapelníka a propuštěn
(1753). Dnes těžko můžeme odhadnout, co mělo
vliv na zhoršení jeho postavení, nakolik se stal
obětí třídních rozdílů nebo dvorních intrik, které
se v tehdejší společnosti hojně vyskytovaly.
Jeho romantická, dobrodružná povaha mu předurčila život plný neklidu a změn, ale nebyla na
závadu v tvůrčí práci. Byl zručným skladatelem,
schopným na úrovni a osobitě reagovat na nejnovější hudební stylové trendy. Usiloval o svůj
vlastní výraz, přispěl k formování sonátového principu. Od roku 1756 až do smrti je přinucen být
skladatelem cestovatelem. Bloudí německými
městy. Ehrenbreitstein, klášter v Seligenstadtu,
Kolín nad Rýnem, Koblenz, Dillinger, aj., klášter
Stams na Innu, Itálie. Řím, kam se vydává na uměleckou cestu, je vystřídán opět Stamsem (skladby
věnuje mnichům cisterciákům), následuje Wallerstein a Ellwangen, kde Zacha zastihuje smrt
města Čelákovic

(24. 5. 1773). Je pohřben, ve zdejším klášterním
kostele sv. Wolfanga.
Zach ovládal mistrovsky kontrapunktický sloh,
který uplatnil a rozvinul hlavně ve svých duchovních skladbách. Také slohově se dostal dále, takže
odhlédneme-li od některých barokních pozůstatků
– patří již do období hudebního klasicismu.
Zachovo dílo obsahuje řadu instrumentálních koncertů, triových sonát, kvarteta i symfonie, skladby
pro varhany i klavír, koncerty a velká duchovní
díla.
Jeho početné dílo se zachovalo jen zřídka v autografech, většinou v nových opisech, rozšířených
po střední Evropě. I když se pro svou vznětlivou
povahu často dostával do konfliktu, jeho hudba
je kupodivu většinou úsměvně jasná, výrazově
prostá a nápadná svou lidovou melodikou nezaměnitelného českého původu.

Kostel sv. Wolfganga. Zdroj: archiv Bohumíra Hanžlíka
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K celé akci poskytl konsultace
Tomáš Slavický – přední český zachovský
badatel, Jaroslav Špaček – historik
a bývalý ředitel čelákovického muzea,
Bohumír Hanžlík – dlouholetý ředitel
ZUŠ Jana Zacha a vedoucí Komorního
souboru Bohumíra Hanžlíka (který slaví
výročí spolu se Zachem).
O spolupráci jsme požádali též
hudebního publicistu Jana Králíka
z Lázní Toušeň. Význam celé akce potvrzuje
i zájem Českého rozhlasu a podpora
Ministerstva kultury České republiky.
Jsme přesvědčeni, že se jedná o naprosto
mimořádnou událost, která přiblíží osobnost
Jana Zacha nejen občanům našeho města,
ale i za jeho hranicemi.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Festival Jana Zacha
l Spolek pro varhanní hudbu, o. s.

Spolek pro varhanní hudbu se při oslavách dvojitého výročí Jana Zacha (1713–1773)
vrátil k myšlence stejnojmenného festivalu. Při pořádání této hudební události vychází
ze svého poslání, kterým je mj. přiblížení českého a evropského hudebního dědictví
nejširší veřejnosti, a to zejména v oblasti hudby duchovní. Vždyť jak jinak oslavit výročí
slavného skladatele než představením jeho hudby v širších historických i současných
souvislostech.
Jan Zach tvořil na přelomu baroka a klasicismu. Jeho tvorba značného rozsahu zahrnuje instrumentální
i duchovní díla od drobnějších komorních skladeb přes instrumentální koncerty až k velkým oratorním
skladbám. Se vzrůstajícím zájmem o historickou hudbu slýcháváme jeho díla na koncertech a discích
stále častěji, přesto velká část jeho tvorby stále čeká na znovuobjevení.
Spolek pro varhanní hudbu připravil ve spolupráci s Městem Čelákovice festivalový cyklus koncertů
a dalších akcí, které představují Zachovo dílo vždy z trochu jiného pohledu.
Pro koncerty pořádané naším Spolek jsme navázali spolupráci s umělci, kteří mají k našemu městu,
a tím i k Janu Zachovi, bližší vztah. Zde vám je představujeme.

JOSEF PROKOP

TRIFOLIUM PRAGENSE
tvoří sólistka Národního divadla, sopranistka Ludmila Vernerová a profesorka Pražské konzervatoře
Lydie Härtelová, které obě známe ze souboru Trio cantabile (kde vystupují spolu s flétnistou a profesorem
JAMU Václavem Kuntem), které se již v Čelákovicích několikrát představilo. Sólohobojista Symfonického
orchestru Českého rozhlasu Zdeněk Rys toto, co do nástrojového složení jedinečné seskupení, doplňuje.
Ludmila Vernerová patří k velké muzikantské rodině Vernerů (na loňském poutním koncertu se nám
představil její další člen pěvec Jan Verner), kterou k našemu městu váží prázdninové vzpomínky i příbuzenské vztahy. Trifolium – Trojlístek se v připravovaném koncertu zaměřil na komorní tvorbu Jana
Zacha, popř. na úpravy jeho skladeb pro komorní těleso. Zazní např. část Zachova hobojového koncertu,
úprava Zachova Preludia D dur pro hoboj a harfu či Zachovy árie. To vše v dobovém kontextu Zachových
současníků. Koncert se koná v sobotu 11. 5. od 18.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích.

Josef Prokop, v pozadí trumpetista Miroslav Laštovka.
Foto: Milan Janoušek

Profesorka Pražské konzervatoře Lydie Härtelová. Foto:
archiv umělkyně

Zdeněk Rys – hoboj. Sólista symfonického orchestru Českého rozhlasu. Foto: archiv umělce

pojal svůj varhanní koncert dramaturgicky podobně. Většina z nás ho zná jako laskavého pedagoga
zdejší ZUŠ. Ti, kteří zavítají na koncerty do čelákovických kostelů, se s ním setkali též jako nesmírně kultivovaným a zasvěceným interpretem
barokní a klasicistní hudby. Josef Prokop je ovšem
také muzikologem, jehož programy zejména
z oblasti staré hudby slýcháme na stanici Vltava
Českého rozhlasu, zakladatelem Společnosti Jana
Ladislava Dusíka a členem několika komorních
těles. Na koncertě Hudební svět Jana Zacha nám
představí dostupné Zachovy varhanní skladby (ty
poprvé nahrál významný český varhaník Jan Hora),
některé úpravy Zachových komorních děl zazní
i v podání jeho hostů. Koncert zarámují žánrově
odpovídající skladby Zachových současníků. Koncert se koná v sobotu 5. 10. od 18.00 hod., tedy
týden před zahájením výstavy v Městském muzeu.

MUSICA FLOREA
Vrcholem festivalu je koncert v sobotu 15. června
od 18.00 hod. s názvem Duchovní tvorba Jana
Zacha. Zachova stěžejní díla budou provedena
(např. O magnum martyrium, Requiem g moll, Salve regina) předním uměleckým souborem pro
interpretaci staré hudby Musica Florea, sídlícím
v nedalekých Bořanovicích. Umělecký vedoucí
souboru, známý dirigent a odborník na historicky
poučené provádění historické hudby Marek
Štryncl, je zárukou pečlivé přípravy koncertu z hlediska notového záznamu, obsazení a použití historických nástrojů nebo jejich kopií. Takto
komplexně pojaté provedení Zachova díla nemá
v našich zemích doposud obdoby a je skutečně
důstojnou oslavou tohoto významného evropského výročí.
www.celakovice.cz

Soubor Musica Florea. Foto: Michal Světlík
města Čelákovic
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pondělí

květen
Městské muzeum
VEDEM – CESTA TEREZÍNSKÝCH KLUKŮ
STÁLE POKRAČUJE
Výstava ve vstupní místnosti Muzea pořádaná
ve spolupráci se soukromým reálným gymnáziem
Přírodní škola, o. p. s., s Židovským muzeem
v Praze a s Oponou, o. p. s.
pondělí 6. 5.
16.00 – 18.00 hod.
MILLS, vstup z Rybářské ulice
ZÁPIS DO MŠ VĚTRNÍČEK
středa 8. 5.
9.00 hod.
startoviště je u hospody Grado
SETKÁNÍ S LODNÍMI MODELY
Soutěž rádiem řízených modelů.
Pořádá Klub lodních modelářů v Brandýse n. L.
středa 8. 5.
9.30 hod.
zahrada MDDM v Havlíčkově ul.
VELKÝ TURNAJ V RINGU
XIII. ročník soutěže tříčlenných družstev, sportovní
den pro členy (i bývalé) turistického oddílu Medvědi i pro spřátelené oddíly, rodiče a sourozence
a další zájemce o Ringo.
středa 8. 5.
10.00 hod.
náměstí 5. května
STÁTNÍ SVÁTEK – Den vítězství
Pietní akt u pomníku padlých, pořádá Město Čelákovice.
středa 8. 5.
14.00 hod.
náměstí 5. května
PROMENÁDNÍ DECHOVÝ KONCERT
Hasičská dechová hudba z Lysé nad Labem hraje
k poslechu nejen pro seniory. Hudební vystoupení
doprovází taneční vystoupení Mažoretek. Pořádá
Město Čelákovice. Při nepříznivém počasí se
pořad přesune do KD.

Foto: -av-

www.celakovice.cz

neděle 19. 5.
8.00 – 11.00 hod.
areál děkanství, Kostelní ulice 455
PRODEJNÍ BURZA
Především akva-tera, s možností využít chovatelské a houbařské poradny.

čtvrtek 9. 5.
18.00 hod.
park Rudé armády Záluží
UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝM
Na pietní akt zvou pořadatelé MěO KSČM Čelákovice.

neděle 19. 5.
Husův sbor

pátek 10. 5.
15.00 – 17.00 hod.
klubovna MDDM v KD
VYRÁBĚNÍ MAMINKÁM PRO RADOST
S Helčou Jandurovou, výrábění dárečků pro
maminky, pro předem přihlášené děti.

Obraz Eduarda Borovičky. Foto: -dv-

do neděle 12. 5.
Městské muzeum
OBRAZY EDUARDA BOROVIČKY
Výstava přístupná denně mimo
9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

středa 8. 5.
18.00 hod.
náves Sedlčánky
UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝM
Na pietní akt zvou pořadatelé MěO KSČM Čelákovice.

pátek 10. 5.
21.00 hod.
Tam Tam Mount, Kostelní 43
HITMIX
DJ Keith
sobota 11. 5.
18.00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
JAN ZACH KOMORNÍ
Trifolium Pragense: Ludmila Vernerová – soprán,
Lydie Hartelová – harfa, Zdeněk Rys – hoboj.
pondělí 13. 5.
19.00 hod.
Městské muzeum
DŮCHODOVÁ REFORMA – klady a zápory
II. důchodového pilíře (bez zamlčování a v souvislostech)
Přednáška Milana Jirsáka z občanského sdružení
Mochov – místo pro život.
Pořádá o. s. NAŠE Čelákovice.
středa 15. 5.
15.00 hod.
loděnice 1. ČKPaV
DEN RODIN
Setkání rodin s dětmi. Odpoledne se spoustou
atrakcí a soutěží pro děti.
Pořádají Mateřské centrum a 1. ČKPaV.
čtvrtek 16. 5. – pátek 31. 5.
Městská knihovna
VZPOMÍNKOVÝ SALÓN NA TVORBU
EVY ZAVADILOVÉ
Výběr prací z jednotlivých výtvarných technik
a ukázky tvorby dětí, které vznikaly pod jejím
vedením. Vedle souboru keramiky budou zastoupeny různé techniky kresby, suché jehly, linorytu,
kresby na sklo, vzpomínka na Velikonoce a soubor fotografií dokumentující a dokreslující jednotlivé ukázky včetně záběrů přírody, architektury
a běžného života.
pátek 17. 5.
21.00 hod.
Tam Tam Mount, Kostelní 43
ROCKOTÉKA
DJ s Želvič a Toncek
sobota 18. 5. – neděle 23. 6.
Městské muzeum
MALÝ SALÓN 2013 – PŘÍRODA KOLEM NÁS
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ k výročí
Jana Zacha, přístupná denně mimo pondělí
9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY 18. 5. 2013 od 10.00 hod.
v Síni Jana Zacha, účinkují žáci ZUŠ Jana Zacha
Čelákovice.
sobota 18. 5.
9.00 hod.
loděnice 1. ČKPaV
SETKÁNÍ HASIČSKÝCH PŘÍPRAVEK
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice.
města Čelákovic

16.00 hod.

ZPĚVY SLADKÉ FRANCIE
Účinkuje vokálně-instrumentální soubor dobových nástrojů Chairé pod vedením Josefa Krčka.
neděle 19. 5.
Sedlčánky
SETKÁNÍ SE SENIORY
Pořádá Osadní výbor Sedlčánky.
středa 22. 5.
19.00 hod.
Městské muzeum
JANA KOUBKOVÁ QUARTET
Koncert pořádá Spolek přátel čelákovického
muzea ve spolupráci s Městským muzeem,
vstupné 100 Kč.
pátek 24. 5.
18.00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie a Husův sbor
NOC KOSTELŮ
Program viz str. 7
pátek 24. 5.
21.00 hod.
Tam Tam Mount, Kostelní 43
BAND FROM UNIVERSE
pop – country – rock – beat
sobota 25. 5.
areál TK, Na Nábřeží
DĚTSKÝ DEN
Pro nejmenší občany města Čelákovic v doprovodu rodičů. Celá akce je pro děti zdarma, občerstvení zajištěno.
Pořádá o. s. Míčoví kouzelníci.
sobota 25. 5.
21.00 hod.
Irish Music Pub, Rybářská 154
T.M.Z.T.M.
Ostrý punk-rock v podání kapely z Čelákovic.
30. – 31. 5.
DEN PRO ZÁCHRANU ŽIVOTA
V. ročník záchranářské soutěže pořádané VOŠ
MILLS.
pátek 31. 5.
14.00 – 17.00 hod.
zahrada MDDM v Havlíčkově ul.
DEN DĚTÍ – BAREVNÁ OLYMPIÁDA
pro volně příchozí děti i dospělé
pátek 31. 5.
21.00 hod.
Tam Tam Mount, Kostelní 43
12-4BAND
Pop, rock od 60. let až do roku 2013.
červen – srpen
Městské muzeum
DVOJÍ VÝROČÍ MUZEA
Výstava ve vstupní místnosti Muzea, přístupná denně mimo pondělí 9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.
sobota 1. 6.
u pomníku v Sedlčánkách
DEN DĚTÍ
Zájezd – pořádá Osadní výbor Sedlčánky.
sobota 1. 6.
9.00 – 17.00 hod.
Ve Skále
DEN DĚTÍ VE SKÁLE
Přijďte si zkusit, jak si hrály děti před 100 lety. Ochutnejte lízátka a cukrovinky jako od maminky. Navštivte výtvarné dílny a procvičte svůj um. Pořádá
Domeček Ve Skále 63 a Výtvarná dílna Labyrint.
str. 17

Česká jazzová královna
Jana Koubková opět v Muzeu!
l Spolek přátel čelákovického muzea

Košíky 105x jinak
l Petr Studnička, Miroslava Šimonová
U příležitosti letošního 105. výročí narození
čelákovického malíře Čeňka Jandy proběhne
v sobotu 18. května 2013 od 10.00 do 17.00 hod.
v jeho rodném domku v ulici U Kovárny 22
v bezprostřední blízkosti náměstí akce „Košíky
105x jinak“.
Již od roku 1991 je v objektu umístěna specializovaná expozice „Čelákovické košíkářství“. Pro
Čelákovice bylo v 19. století košíkářství výhodnou
obchodní aktivitou. Významný vliv na rozvoj tohoto
řemesla v oblasti středního Polabí měly četnost
a snadná dostupnost míst s vrbovými porosty.
V průběhu akce budou vyráběny košíky z proutí,
pedigu, textilu, perníku, keramiky, drátů, ovčího
rouna či papíru. Připraveno bude i občerstvení
v podobě košíčků a další překvapení.

Určitě vás pobavíme,
ve tváři úsměv
vykouzlíme
l soubor DYKYTA
Můžete se o tom přesvědčit na vlastní oči a uši.
Folklórní soubor Dykyta z Přerova n. L. již 25 let
rozdává pohodu a dobrou náladu divákům po celé
ČR i v zahraničí. Chceme tato slova potvrdit naším
vystoupením v rámci Čelákovického kulturního
léta. Připravili jsme si pro vás takový program, ve
kterém ukážeme, že folklór není nuda, že je pestrý,
veselý a poutavý. Kromě lidových písní a tanců
jsme do programu zařadili ještě staropražské písničky popisující s humorem a vtipem tehdejší
atmosféru pražského podsvětí a hospod.
Přijďte si s námi zazpívat i zatancovat v sobotu
18. května 2013 na náměstí v Čelákovicích.
Zároveň si dovolujeme pozvat vás do Přerova n. L.
na další ročník folklórního festivalu Městečko
Open Air. O zábavu diváků se kromě Dykyty
postarají i naši hosté, kterými budou významný
folklórní soubor Lipka z Pardubic (tedy také
z Polabí), dále amatérský divadelní soubor z Lázní
Toušeň a již tradičně také dětský folklórní soubor
Šáteček. Všechny soubory mají bohaté zkušenosti
s vystupováním po celé ČR i v zahraničí a za dobu
své činnosti nasbíraly mnohá ocenění. Závěrečnou
tečkou bude jako vždy překvapení, které opravdu
bude stát za to! Přijďte s námi strávit příjemné
odpoledne. Zajištěno bude občerstvení i hrací
koutek pro děti.
Městečko Open Air se koná v neděli 16. 6. od
14.00 hod. v Přerově nad Labem.
Srdečně zveme a těšíme se na vás!
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Poprvé zde účinkovala v březnu 2009, kde sklidila se svým programem velký úspěch. Přítomní
posluchači vytvořili velmi příjemnou atmosféru.
Tehdy ji doprovodil na klavír Ondřej Kabrna.
Tentokrát se ve středu 22. května od 19.00 hodin
v Síni Jana Zacha Městského muzea představí
s Quartetem Jany Koubkové.
Složení Quartetu: Ondřej Kabrna, který klavír střídá
s akordeonem a arabskou loutnou zvanou oud,
bubeník Jan Červenka, který vedle klasické bicí
soupravy hraje i na africké djembé, a Jan Keller,
baskytarista, jenž do quartetu přináší také pro jazz
netypický zvuk violoncella.
Toto netradiční obsazení nabízí nepřeberné množství hudebních barev a posluchače provede nesčetnými hudebními světy. Kromě autorského
repertoáru na koncertu zazní též skladby autorů
jako Bobby McFerrin, Chick Corea, Avishai Cohen,
Tania Maria, Aki Takase, Al Jarreau, Steve Swallow,
Dave Brubeck, Thad Jones, A. C. Jobim, Duke
Ellington, George Gershwin, Charlie Parker, Billy
Strayhorne, J. S. Bach, ale i lidové písně v zajímavých úpravách. Více informací o účinkujících najdete
na www.janakoubkova.cz. Vstupné 100 Kč.
Předprodej na všechny akce, pořádané Spolkem

přátel čelákovického muzea ve spolupráci s Městským muzeem, probíhá v pokladně Muzea denně
mimo pondělí, kde je možno zakoupit nejen Kroniky města Čelákovic.
Zájemci o členství ve Spolku se mohou přihlásit
v Muzeu u paní Matoušové nebo u slečny Zborníkové. Roční členský příspěvek činí 100 Kč.
Podrobné informace včetně přihlášky najdete
na našich webových stránkách www.pratelecelak-muzea.cz.

Foto: www.janakoubkova.cz

Sady 17. listopadu 1380
Čelákovice

čtvrtek 16. 5.
9.30 hod.
PIRÁTSKÁ POHÁDKA – KAPITÁN FUJTAJBLÁK
Pořad určený dětem MŠ a volně příchozím.
Vstupné: 40 Kč.

tel.: 326 991 358
fax: 326 991 172
e-mail: jirina.kd@seznam.cz
http://www.celakovice-mesto.cz/kd

sobota 18. 5.
9.00 hod.
VENKOVNÍ ZUMBA MARATON
Instruktoři Janina a Katka. Vstupné: 180 Kč.
Cvičíme na travnaté ploše ve vnitrobloku KD.

Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po–čt
14.00–16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupenky
rezervujeme 48 hodin, pak je vracíme znovu do
prodeje! 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
předprodej vstupenek. Pokladna otevřena hodinu
před začátkem každého představení.

sobota. 4. 5.
10.00 hod.
ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA
IX. ročník nepostupové amatérské taneční soutěže. Vstupné: 50 Kč.
pondělí 6. 5.
19.30 hod.
DON QUIJOTE
Dvě české herecké hvězdy J. Lábus a O. Kaiser
na inscenaci spolupracovali s vyhlášeným slovenským režisérem V. Strniskem. Chytře a vtipně
upravený klasický příběh doplňují písně J. Filipa
a M. Kořínka. Vstupné: 240 Kč v předprodeji
a 280 Kč na místě. Zakoupené vstupenky na přeložené představení PLATÍ!

sobota 18. 5.
14.00 – 22.00 hod.
náměstí 5. května
SETKÁNÍ NA NÁMĚSTÍ – ZAHÁJENÍ ČELÁKOVICKÉHO KULTURNÍHO LÉTA
Hudební festival, vystupující např.: Vladimír Mišík
a Etc…, Fastfood Orchestra, O5 a Radeček,
Dykyta a další, pořádá Město Čelákovice ve spolupráci s Kulturním domem. Vstup volný.
pondělí 20. 5.
19.30 hod.
NOVÁ BESÍDKA
Divadlo Sklep. Pásmo nejnovějších scének, skečů, písní a tanců. Hrají: D. Vávra, M. Šteindler,
J. F. Burda, F. Váša, T. Kučerová, J. Hanáková,
L. Andlerová + kapela divadla Sklep. Vstupné:
v předprodeji 260 Kč, na místě 290 Kč.

PŘIPRAVUJME

neděle 12. 5.
14.00 – 16.30 hod.
ODPOLEDNE S TANEČNÍMI A LIDOVÝMI
PÍSNĚMI
Vstupné: 30 Kč

čtvrtek 6. 6.
9.30 hod.
PEJSEK A KOČIČKA
Pořad určený dětem MŠ a volně příchozím.
Vstupné: 40 Kč.

středa 15. 5.
9.00; 10.45 a 19.30 hod.
PŘEKVAPENÝ PAN ZACH
Představení žáků tanečního oboru ZUŠ k výročí
Jana Zacha, dopoledne pro školy, večer pro veřejnost – zde vstupné: 90 Kč.

červenec – srpen 18.30 hod.
KULTURNÍ LÉTO
Pravidelná víkendová posezení při hudbě
v zahradní restauraci Athény.

města Čelákovic

květen 2013

Masarykova 95
(Centrum podnikatelek Polabí)

nebo Stankovského 1650
(prostory MC Čelákovice)

Čelákovice
tel.: 604 146 682
e-mail: info-routa@seznam.cz
http://www.rc-routa.cz

Pracuje na mnoha
projektech
Už plně fungujeme v nových prostorách Centra
podnikatelek Polabí (Masarykova 95), v rámci
projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, podpořeného ESF v rámci OPLZZ.
Otevírací doba:
po, st
8.00 – 12.00
12.30 – 17.00
út, čt
8.00 – 12.00
12.30 – 15.30
pá
8.00 – 14.00

DEN DĚTÍ VE SKÁLE
Domeček Ve Skále 63 a Výtvarná dílna Labyrint
pořádají Den dětí Ve Skále.
Kdy? V sobotu 1. 6. 2013 od 9.00 do 17.00 hod.
Přijďte si zkusit, jak si hrály děti před 100 lety.
Ochutnejte lízátka a cukrovinky jako od maminky.
Navštivte výtvarné dílny a procvičte svůj um.
Oslavte den se svými dětmi!

Naše vzdělávací aktivity
Rodinné útočiště Středního Polabí – projekt podpořený MPSV.
Ilona Špaňhelová: DĚTSKÝ VZDOR – pá 17. 5.
od 9.00 do 11.00 hod. MC Parníček, ul. Čsl.
armády 29/11, Lysá n. L., rezervace info@mcparnicek.cz
Klub náhradních rodin Routa
so 18. 5. – seminář POTŘEBY DĚTÍ V NÁHRADNÍ
RODINNÉ PÉČI
Modlitebna Církve bratrské Čelákovice, Vašátkova 288, Čelákovice od 10.00 do 17.00 hod.
Lektorka Hana Brodníčková – speciální pedagožka, pěstounka, autorka knih Dary se přece
nevracejí a Sama bych se v nebi bála
Doprovodný program pro předem přihlášené děti
zajištěn pod vedením speciální pedagožky.
SEMINÁŘ A DOPROVODNÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ
ZDARMA díky podpoře MPSV.
Přihlášky a bližší informace – Jana Luhanová,
731 172 650, nahradnirodiny@seznam.cz
Klub rodičů dvojčat a vícerčat
Opět existuje a schází se pravidelně v MC Čelákovice. PRVNÍ sraz proběhl 12. 4.
Pokud vás zajímá tento nový klub RC Routa, kontaktujte Šárku Petrovou, 605 142 814.
Klub rodičů dětí s PAS (s poruchou autistického
spektra)
Vzniká nově v rámci Rodinného centra ROUTA.
PRVNÍ oficiální schůzka čt 23. 5. (bude následovat
čt 13. 6.) od 18.30 hod. – setkání v prostorách
MC Čelákovice, v případě zájmu kontaktujte Petru
Pokornou, 604 146 682, routa.pokor na@seznam.cz
www.celakovice.cz

Klub lodních modelářů v Brandýse nad Labem
pořádá ve středu 8. května na Gradě soutěž
rádiem řízených modelů.
Zahájení soutěže je v 9.00 hod., startoviště je
u Hospody Grado.

DĚTSKÝ DEN
Občanské sdružení Míčoví kouzelníci zve
nejmenší občany města Čelákovic v doprovodu
rodičů v sobotu 25. 5. 2013 na dětský den, který
proběhne v areálu tenisových a volejbalových
kurtů (Na Nábřeží).
Celá akce je pro děti zdarma, občerstvení zajištěno. Více informací najdete na www.micovikouzelnici.webnode.cz.
Těšíme se na vaši účast.

www.podnikatelky-polabi.cz,
info@podnikatelky-polabi.cz
Velká jarní akce „DEN RODIN“
Opět ve vodáckém areálu – 15. 5. mezi
16.00 – 18.00 hod.
Bohatý program pro celé rodiny, živá hudba, projížďky lodí či na plošině a na závěr PĚNA, proto
přijďte v houfech! Těšíme se na vás!

SETKÁNÍ
S LODNÍMI MODELY

Foto: -km-

vakova@mddmcelakovice.cz, tel.: 777 268 885.
Malé děti jsou ubytovány v chatách se soc. zařízením. Starší v klasických dřevěných chatkách
pro 4 osoby. Strava 6x denně, pitný režim po celý
den.

Havlíčkova 691
Čelákovice
tel.: 326 991 217, tel./fax: 326 995 959
e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz
http://www.mddmcelakovice.cz

LETNÍ TÁBORY
Podrobné informace jsou u nabídek na webu
MDDM.
Základna Miličín
Ubytování je v chatách a stanech s podsadou.
Kuchyň a jídelna jsou v pevné štábní budově. Umývárna a sprcha s teplou vodou, WC jsou suchá.
Strava je 5x denně s důrazem na vyváženost a kvalitu a dodržování pitného režimu.
II. turnus LT Miličín
„Ve stopách Sherlocka Holmese“
12. – 26. 7. 2013
Pro děti ve věku 5–15 let. Cena: 3 600 Kč. Info:
hl. vedoucí Martina Slováková, e-mail: martina.slovakova@mddmcelakovice.cz, tel.: 777 268 885.
III. turnus LT Miličín
„Star Trek“
26. 7. – 9. 8. 2013
Pro děti ve věku 7 – 14 let. Cena: 3 600 Kč. Info:
hl. vedoucí Kamil Vašica, e-mail: vasica@mddmcelakovice.cz, tel.: 739 138 481, www.tabormilicin.cz.
ZÓNA
„Pro otrlé a odrostlé táborníky“
23. – 30. 8. 2013
Pro mládež 15+ let. Cena: 1 800 Kč. Info: hl. vedoucí Kamil Vašica, e-mail: vasica@mddmcelakovice.cz, tel.: 739 138 481, www.tabor-milicin.cz.
Místo: základna Miličín. V ceně není zahrnuta
doprava.
LT Vojtův Mlýn
„Poslední vládce větru“
11. – 25. 8. 2013
Pro děti ve věku 5–15 let. Cena: 5 180 Kč. Info:
hl. vedoucí Martina Slováková, e-mail: martina.sloměsta Čelákovic

LT Bulharsko
Kemp KITEN, 56 km od Burgasu
29. 6. – 17. 7. 2013
Pro děti a mládež ve věku 10–20 let. Cena:
12 200 Kč. Info: hl. vedoucí Bukačovi, e-mail:
Bukacka@seznam.cz, tel.: 603 724 237.
Doprava autobusem. Chatičky se sprchou a WC
jsou vzdáleny 50 m od pláže. Strava 5x denně,
pitný režim po celý den.
LT Ostrý
Poblíž Blatné v Jižních Čechách
29. 6. – 13. 7. 2013
Pro děti ve věku 6 – 14 let. Cena: 4 800 Kč. Info:
hl. vedoucí Vaňkovi, e-mail: Miroslava.Vankova@seznam.cz, tel.: 602 333 061, www.medvedito.wz.cz.
Ubytování v chatkách pro 4 osoby. V hlavní budově
je jídelna, kuchyň, umývárny s teplou vodou a splachovací WC.
Příměstský tábor
„Stroj času“
11. – 17. 7. 2013, 9.00 – 16.00 hod./denně
Pro děti ve věku 5 (předškoláci)–10 let. Cena:
1 600 Kč. Info: hl. vedoucí Alena Zradičková, email: azrada@seznam.cz, tel.: MDDM.
Místo: prostory MDDM, města Čelákovice, Brandýse n. L. a okolí. Cena zahrnuje stravné a cestovné na výlety. Příměstský tábor je vhodný pro
začínající táborníky.
Artefiletika
11. – 17. 7. 2013, 9.00 – 12.00 hod./denně
Pro děti ve věku 10+ let. Info: hl. vedoucí Helena
Jandurová, e-mail a tel.: MDDM.
Místo: klubovna MDDM v Kulturním domě.
DUHA–Tábor snů
„Indiánské léto“
29. 6. – 13. 7. 2013
Pro děti ve věku 6–14 let.
Info: hl. vedoucí Hana Benešová, e-mail:
hana@metafora.cz, www.taborsnu.ic.cz.
Místo: Varvařov u Písku.
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Vzpomínkový salón
na tvorbu Evy Zavadilové
l Soňa Husáriková, ředitelka Knihovny

Na Hrádku 1092
Čelákovice
tel.: 326 991 515, fax: 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://www.celakovice-mesto.cz/knihovna/

ZVEME VÁS
16.–31. května 2013

na VZPOMÍNKOVÝ
SALÓN TVORBY
EVY ZAVADILOVÉ

Foto: Jiří Zavadil

Výběr prací z jednotlivých výtvarných technik
a ukázky tvorby dětí, které vznikaly pod jejím
vedením.
Vedle souboru keramiky budou zastoupeny různé techniky kresby, suché jehly, linorytu, kresby
na sklo, vzpomínka na Velikonoce a soubor
fotografií dokumentující a dokreslující jednotlivé
ukázky včetně záběrů přírody, architektury
a běžného života.
Výstava je přístupná
vždy ve výpůjčních hodinách Knihovny.

S paní Evou Zavadilovou, dlouholetou čtenářkou naší knihovny, jsme se bohužel před rokem
museli rozloučit. V době, kdy vznikl nápad pořádat výstavy prací čtenářů, byla Eva jednou z prvních,
kdo se jí aktivně zúčastnil. Vidím ještě stále před sebou keramický kachel s námětem slunce
z první výstavy v roce 1997.
Knihovna má za sebou už 15 let výstav a na většině z nich se Eva podílela svými pracemi různých
technik (keramika, kresba, šitá krajka, šití, fotografie, košíkaření…). Chybí nám, a tak na ni spolu se
čtenáři, kteří sami vyvolali podnět uspořádat výstavu jejích prací, budeme moci společně vzpomínat.
Přijďte se podívat, co krásného za ní zůstalo.
l Jiří Zavadil
V době od 16. 5. do 31. 5. 2013 proběhne v Městské knihovně v Čelákovicích výstava výběru prací
naší rodačky Evy Zavadilové. Jedná se o soubor
různých výtvarných technik motivovaných postřehy ze života, které jsou vyjádřeny jednotlivými pracemi či zaznamenány ve fotografii.
Eva se narodila v Čelákovicích 28. 5. 1955 v rodině
drobného zemědělce. Po absolvování základní
školní docházky úspěšně absolvovala gymnázium
v Brandýse nad Labem, matematicko-fyzikální
větev. Následně navštěvovala Stavební fakultu
ČVUT, kterou úspěšně ukončila obhajobou diplomové práce v roce 1979.
Po ukončení studia nastoupila na místo projektanta v Obchodním projektu Československých
spotřebních družstev, atelier 01. Následně zastávala místo projektanta ve Frutě Mochov. V roce
1991 zahájila samostatnou podnikatelskou činnost
se zaměřením na výrobu a prodej módního oblečení včetně doplňků.
Celým jejím životem se prolínala práce s dětmi.
Účastnila se akcí pořádaných MDDM Čelákovice,
vedení kurzu Praktická dívka, vedení výtvarného
kroužku. Dominantní bylo zaměření na keramiku,
kterou si osvojila na kurzech, např. v keramickém
studiu Jarmily Tyrnerové. V roce 1998 nastoupila
v ZUŠ Jana Zacha Čelákovice jako učitelka výtvarného oboru. Od roku 2001 rozšířila své pedago-

Eva Zavadilová v Knihovně – advent 2003. Foto: archiv
Knihovny

gické působení na Gymnáziu v Brandýse nad
Labem, kde vyučovala předměty technické kreslení, matematika a výtvarná výchova. Svým žákům
předávala základy estetického cítění, které si nesla
celým životem. Souběžně si doplnila pedagogické
vzdělání na Masarykově ústavu vyšších studií
ČVUT bakalářským studiem, specializace pedagogika.
V průběhu života se účastnila mnoha výstav pořádaných institucemi na úrovni městské, ale i celostátní. Symbolicky byla na jedné z posledních výstav
odměněna práce s kolektivem dětí Lidickou růží.

HANS CHRISTIAN ANDERSEN V KNIHOVNĚ
l Soňa Husáriková, ředitelka Knihovny
Slavného dánského pohádkáře si v knihovně připomínáme každý rok. K letošnímu výročí jeho
narození jsme připravili několik akcí.
Na besedu pro žáky 5. tříd ZŠ o H. Ch. Andersenovi
přišlo a přijelo 8 tříd z místních ZŠ, z Jiren a Českého Brodu.
V lednu a únoru se čtenáři dětského oddělení
zapojili do ankety SUK: „Čteme všichni!“ o nejhezčí

Čtenáři Knihovny na autogramiádě v Památníku národního
písemnictví. Foto: archiv Knihovny
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dětskou knihu vydanou v roce 2012. V letošním
roce ji vyplnilo přes 3 tisíce dětí do 15 let z celé
ČR, v Čelákovicích více než 50 dětí. Slavnostního
vyhlášení cen v rámci Mezinárodního dne dětské
knihy (výročí narození H. Ch. Andersena) v Památníku národního písemnictví se zúčastnili čelákovičtí
čtenáři spolu s dětmi ze Sedlčan, Turnova, Dobříše
a dalších měst. Ceny obdrželi autoři, ilustrátoři
a nakladatelství, po jejich předání následovala
dětmi tolik očekávaná autogramiáda.

Čteme Andersena v Knihovně. Foto: archiv Knihovny

města Čelákovic

Cenu dětí získaly knihy:
1. Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 5: Ponorková nemoc (CooBoo),
2. Petra Braunová: Tramvaj plná strašidel (Albatros),
3. Miloš Kratochvíl: Pes nám spadla (Mladá fronta).
Kromě cen dětských čtenářů byly předány také
ceny knihovníků a ministra školství, mládeže a tělovýchovy.
U příležitosti Noci s Andersenem, pořádané na
podporu dětského čtenářství, proběhlo v Knihovně
pohádkové páteční odpoledne: „Hrajeme si
s Andersenem“. Na děti čekaly zábavné testy,
soutěže a kreslení podle námětů z pohádek dánského autora. Pro Mateřské centrum Čelákovice
knihovnice připravily hodinový program s prohlídkou všech zákoutí Knihovny, čtením Andersenových pohádek a malováním. Dospělí čtenáři se
zúčastnili ankety o oblíbenost pohádek slavného
autora. Nejvíc hlasů získala pohádky Malá mořská
víla (38), Sněhová královna (37) a Císařovy nové
šaty (14). Autor proslulý především pohádkami
žije stále mezi námi.
Fotodokumentaci z akcí najdete na webových
stránkách Knihovny.
květen 2013

Nicholas Winton
l 9. třída ZŠ Kostelní
„Je britský makléř a humanitární pracovník, který
v roce 1939 zachránil 669 židovských dětí z území
ohroženého Československa před transportem do
koncentračních táborů tím, že zajistil vlaky do Spojeného království. Zachránil také dvě čelákovické
rodačky – Evu a Věru Diamantovy. Úplně poslední
vlak s 250 dětmi byl vypraven 1. září 1939, ale byl
zastaven a poslán zpět, protože ve stejný den začala 2. světová válka. Desetitisíce lidí i my chceme,
aby Nicholas Winton dostal Nobelovu cenu míru.“

Na Hrádku 464
tel.: 326 991 556, tel./fax: 326 991 192
e-mail: cmm@volny.cz
http://www.muzeum-celakovice.com

VEDEM
WORKSHOPY PRO ŠKOLY
l Tereza Zborníková
O projektu VEDEM se čtenáři Zpravodaje dozvěděli v březnovém článku Katky Bartošové, studentky místního gymnázia. Výstava „VEDEM –
cesta terezínských kluků stále pokračuje“, kterou
můžete navštívit až do 12. 5. 2013 ve vstupní síni
muzea, během prvního aprílového týdne ožila
návštěvami devátých tříd ZŠ Kostelní a ZŠ Jana
Amose Komenského. Poutavý program připravený
gymnazisty Katkou Bartošovou, Ondrou Menouškem, Pavlem Šimonem a Eliškou Tichou přiblížil
žákům vnímání problematiky židovské otázky očima vrstevníků. Výstižné úvodní povídání s promítáním fotografií vystřídala prohlídka výstavy, na
níž se žáci seznámili s rubrikami terezínského
časopisu VEDEM, který kluci z „jedničky“ vydávali
každý pátek v letech 1942–1943. Více než dvouhodinový program byl završen výrobou třídního
časopisu, inspirovaného právě časopisem
VEDEM. Vzhledem k řadě povedených textů, které
během dopoledního workshopu vznikly, by byla
škoda se o ně nepodělit, proto přinášíme výběr
těch nejpovedenějších.
l Eva Hronová, vyučující dějepisu ZŠ Kostelní
Žáci Kamenky ve skupinách vytvářeli svůj vlastní
časopis. 9. A vytvořila časopis „Žijem“, 9. B časopis s názvem „Krutá pravda“. Pokud by vás zajímalo, na co se žáci v časopisech zaměřili, můžete
se podívat na naše webové stránky: www.kamenka-celakovice.cz.

Studenti gymnázia Přírodní škola na vernisáži 5. 4. 2013,
na které představili divadelní hru Hanuše Hachenburga
Hledáme strašidlo. Foto: Tereza Zborníková

Nevinní Židé
l 9. třída ZŠ J. A. Komenského
„Jsme neškodní a nevinní,
však nikdo nás nemá rád.
Začalo to toho dne,
kdy přestalo nám přát.
Dostali jsme omezení,
k tomu stejná oblečení.
Nakonec do koncentráků
chtěli nás hnát
a my se začali strašně bát.
Nevíme, co s náma bude,
vždyť židi zabíjejí se všude.
Když příbuzní mizeli,
naděje se ztrácely,
Však konec nám byl již znám,
Že jestli nějaký žid zůstane,
bude na světě sám…“

K. Bartošová a O. Menoušek během workshopu pro
9. třídy. Foto: Tereza Zborníková

Časopisy vytvořené žáky 9. tříd během workshopu. Foto:
Tereza Zborníková

Pro turisty – sběratele
Městské muzeum v Čelákovicích nabízí turistům
následující sběratelské předměty ke koupi:
Turistické vizitky s motivem muzea: 12 Kč
Turistické známky s motivem muzea: 30 Kč
Fotomagnetky s motivem muzea: 45 Kč
Pidifrky (veselé kreslené pohlednice) s motivem
Čelákovic: 15 Kč
Dřevěné sběratelské pohlednice s motivem
muzea: 27 Kč
Předměty můžete zakoupit na pokladně Muzea
od úterý do neděle 9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00.

Výběrové řízení
na pracovní pozici
Městské muzeum v Čelákovicích vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: archeolog a kurátor
archeologické sbírky (zařazení 2.04.01 a 2.04.05
dle katalogu prací). Předpokládaný nástup 1. 6.
2013 nebo dle dohody, pracovní úvazek 1,0. Přihlášky do 15. 5. 2013.
Bližší informace tel.: 326 991 192 nebo e-mail
cmm@volny.cz.
www.celakovice.cz

Pidifrk s motivem Čelákovic. Zdroj: www.rillich.cz
města Čelákovic
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CELOREPUBLIKOVÉ
SETKÁNÍ
HASIČSKÝCH PŘÍPRAVEK
sobota 18. května 2013
areál vodácké loděnice
Co všechno vás čeká?
9.00
slavnostní zahájení akce
9.30 – 15.00 vystoupení (15 min. na družstvo)
11.00
ukázka Městské policie
14.00
ukázka hasičů – vyproštění vozu
15.00
pěna (ručníky a náhradní oblečení
s sebou)

l Aleš Chvojka, MK Čelákovice
ejenom kvetoucí louky, ale i bílozelené břízy
jsou nedílnou součástí jarní přírody. Z říše hřibovitých hub se na prvním místě objevují dubové
hříbky. Ale i z rodu Leccinum se nám to rozrůstá.
Asi nejznámější je kozák březový. Jedná se o běžně
známou a sbíranou houbu, která má vzácnějšího
bratra v podobě kozáka bílého (Leccinum holopus).
A u tohoto bratříčka se zastavíme. Na první pohled
je to běžný kozáček, kdy houbař může dumat,
jestli jeho bílá barva je výsledkem destinace. Vyrostl pod listím, měl málo živin, bříza je ještě málo
zelená, nebo zemina okolo příkopů je vyschlá
a nedovolila typické šedivé zbarvení klobouku?
Možná…, ale:
Jedná se skutečně o vzácnější druh. Plodnice bývají
štíhlé a dlouhé, zpravidla celé bílé, rostoucí na
nepodmáčených lokalitách borových lesů v kombinaci s břízou. V horní části třeně je zbarvení jemně
narůžovělé, báze bývá nazelenalá. Roste od května
do listopadu, většinou nehojně. Tři plodnice na jednom stanovišti jsou vzácností. I tímto se liší od klasického kozáka březového. Plodnice jsou jedlé
a chutné, ale zaslouží spíše naší ochranu. U kozáků
je lépe sbírat mladší jedince, stářím se stává plodnice v klobouku měkkou a ve třeni dřevnatou. Navíc
je „dědečkova“ dužnina chuťově palčivá.
V mokřinách, na kyselých půdách můžeme nacházet podobný druh kozáka nazelenalého, který je
běžnější. Má skutečně nazelenalé tóny povrchu
klobouku s podkladovou barvou spíše šedivou.
V Brdech jsem se setkal s jednou kuriozitou. Kozáků je kolem vojenských dopadových ploch opravdu dostatek. A místní sběrači zručně odřezávají
pouze mladé kloboučky. Tak pro mne zůstaly převážně pěkné nožičky.

N

Kozák bílý – Leccinum holopus. Foto: -ach-
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Šachový klub
Spartak Čelákovice
l Libor Mrozinski
Dne 22. 3. 2013 jsme sehráli 7. kolo Tour Čelákovice v bleskovém šachu, které bylo zároveň již
naším tradičním velikonočním turnajem. V turnaji
zvítězil Pavel Horký, druhé místo vybojoval Petr
Tichý a třetí příčku obsadil Martin Sedlatý.

Doprovodný program:
• skákací hrad
• koně – v prostorách ohrady za drobný poplatek
se můžete povozit
• jízda na člunech či kanoích
• PRAGA RN AS –16 na prohlídku z Vyšehořovic
• tvoření pro děti
• malování na obličej
• hasíkův stánek
Občerstvení: Stánky s občerstvením, zmrzlina či
cukrová vata
Pořádá: Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice
ve spolupráci s 1. čelákovickým klubem potápěčů a vodáků.

Velikonočního turnaje se zúčastnilo 10 šachistů, z toho 3
hosté a 2 naši mladí nadějní šachisté. Foto: Martin Luks

Členové našeho šachového kroužku se rovněž
pravidelně účastní turnajů, které jsou započítávány
do postupu na Krajský přebor jednotlivců regionu
SD – Polabí. Dne 23. 3. 2013 na turnaji v Úvalech
obsadili v kategorii mladších žáků David Gregor
11. místo a Vojtěch Rubeš 15. místo (z 37 zúčastněných hráčů). Na turnaji O velikonočního beránka
v Kolíně, který se konal 6. 4. 2013, obsadili Lukáš
Janda 21. místo, Gabriela Hladká 25. místo a David
Gregor 29. místo (ze 76 účastníků).
V 10. kole regionálního přeboru družstev B 20122013 jsme dne 7. 4. 2013 remízovali s celkem ŠK
Zlonice A v poměru 4:4. V průběžném pořadí družstev se celek ŠK Spartak Čelákovice drží na 5.
místě. Poslední zápas sehrajeme dne 21. 4. 2013
s družstvem TJ Slovan Velvary A, které je v průběžném pořadí na 4. místě.
Zájemci (děti i dospělí) o šachy v Čelákovicích a blízkém okolí získají informace na
www.sachycelakovice.cz. Hrajeme každý pátek
od 18.00 hod. v sokolovně.
města Čelákovic
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FBC ČELÁKOVICE
l Tomáš Holcman
MUŽI:
FBC ČELÁKOVICE – IBK KUBÁNSKÝ KLAN 2:2
Vyrovnané utkání, remízu jsme zachránili v závěru
utkání.
FBC ČELÁKOVICE – SKP KUTNÁ HORA 7:5
Podařil se nám obrat, prohrávali jsme již 1:4, ale
nakonec jsme se radovali my.
FBC ČELÁKOVICE – IBK TAJULA 8:6
Mostecký proměnil obě dvě trestná střílení, a i to
rozhodlo!
ŽÁCI
FBC ČELÁKOVICE – BENÁTKY NAD JIZEROU
2:1
V utkání jsme lepším nebyli, ovšem vyhráli jsme.

ORKA
l Martin Bajer
Posledními dvěma koly zakončila Orka 2. ligu
mužů. V sobotním utkání sice prohrála s Wizardy,
v neděli si ale spravila chuť a v posledním zápase
sezóny soupeře z Kutné Hory jasně přehrála. V celkové tabulce se Orka umístila na sedmém místě.
ORKA – WIZARDS DDM PRAHA 10 3:6
Po vyrovnaném průběhu první třetiny se v jejím
závěru podařilo hostům dvěma slepenými góly
odskočit a Orka již tento náskok nedokázala ve
zbytku utkání dotáhnout. Dvěma brankami se ale
blýskl veterán Bartoň.
ORKA – SKP OLYMPIA KUTNÁ HORA A 8:2
Orka byla jasným favoritem, nicméně Kutná Hora

držela nerozhodný výsledek až do závěru druhé
třetiny, kdy na 3:2 zvyšoval Haris. V poslední části
ale Orka jasně dominovala a v exhibičním tempu
nasázela soupeři dalších pět branek.
Svou premiérovou sezónu zakončili také veteráni.
Naše legendy v sestavě spolu s florbalovými
„nováčky“ odehrály 22 zápasů a nakonec vybojovaly krásné osmé místo v 1. lize.
ORKA – SKP NYMBURK 2:3
FBŠ BOHEMIANS – ORKA 3:4
Junioři si po předešlých výborných výkonech
vybrali i trochu smůly a v posledních třech utkáních
vždy o jednu branku prohráli. Tím ztratili možnost
bojovat o vedení v tabulce, když na druhém místě
již nemohou dohnat bodovou ztrátu na vedoucí
Mladou Boleslav.
FLORBALOVÁ AKADEMIE MB – ORKA 4:7
ORKA – FLOORBALL CLUB FALCON 3:4
ORKA – AC SPARTA PRAHA FLORBAL B 6:7
ORKA – FLOORBALL CLUB FALCON 4:5

Elévové v Praze
stříbrní
l Lucie Procházková, trenér elévů
V sobotu 13. dubna brzy ráno vyrážíme do Prahy
na turnaj 101. sportovní Realstick Cup, kam jsme
se přihlásili, abychom porovnali své výkony se
svými vrstevníky.
Po počátečním otrkávání a seznamování se s jiným
systémem hry (tentokrát hrajeme 3+1), než na
který jsme celou sezonu zvyklí, jsme konečně
objevili principy tohoto systému. V základní skupině jsme díky své úderné hře narazili pouze na
jednoho přemožitele, borce ze Staňkova. Ze
základní skupiny tedy postupujeme jako druhý

Radost z medaile. Foto: Lubomír Opp

v pořadí do semifinále. Sice jedna prohra, ale nic
ještě není ještě ztraceno, protože pokud porazíme
vítěze skupiny B, jak nám určuje tabulka postupů,
můžeme stále ještě zaútočit i na post nejvyšší,
ještě alespoň jedna výhra a budeme mít medaili,
aspoň nějakou.
Teď nás čeká bitva s těmi nejlepšími na špici. Přeskupili jsme zahajovací sestavu a od první chvíle
tvrdě vyrazili do útoku. Po mnoha perných minutách a nepolevujícím tlaku po celý zápas se nám
skutečně podařilo nad zdatnými florbalisty z Chomutova zvítězit.
Teď nás tedy skutečně čeká už jen finále, boj
o první místo. Ve finále jsme narazili opět na svého
přemožitele ze základní skupiny, kterému se
v semifinále podařilo také zvítězit. Nutno říct, že
soupeř hrál opravdu pěkně, nastoupil na hřiště
s vědomím, že nás dokáže porazit, a jeho velmi
přesvědčivému výkonu odpovídal i konečný výsledek turnaje. Gratulujeme všem svým soupeřům
k velmi pěkné hře. Zlatá medaile nám tentokrát
utekla jen o kousek, ale velmi pěkný výkon a nadšení celého týmu přispěl ke konečnému krásnému
druhému místu. Máme stříbrné medaile! Hurá!

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice
l Petr Flekač
V rámci přípravy na novou sezonu sehrál A-tým několik kvalitních zápasů na turnaji v Týnu nad Vltavou,
kde obsadila trojka Spilka, Flekač, Voldřich čtvrté místo, a zvláště pak na silně obsazeném turnaji Austin
Cup ve Vsetíně. Zde stopku vystavilo dvěma čelákovickým formacím čtvrtfinále.
V úvodních domácích mistrovských zápasech čelákovičtí nezaváhali a připsali si plný bodový zisk.
Nečekala se krutá prohra ve Vsetíně.
Extraliga
čelákovického týmu v neděli 14. 4. ve Vsetíně,
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE A – TJ AVIA ČAKOVIbohužel s nelichotivým výsledkem.
CE 6:1
Po prohrané úvodní dvojce domácích přišla jejich
II. liga
šestibodová šňůra, která dne 13. 4. spravedlivě
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE B – SK LIAPOR
přidělila Čelákovicím oba body.
KARLOVY VARY B 6:2
NK CLIMAX VSETÍN – TJ SPARTAK ČELÁKOB-tým vstoupil v sobotu 13. 4. do utkání skutečně
VICE A 6:1
famózně a po dvou hodinách vyprovodil nováčka souVelmi důležitý zápas napovídající o možném umístěže porážkou a ani bývalý reprezentant Bláha či exlitění v první čtyřce základní skupiny sehráli hráči
goví hráči Kubín s Veselým tomu nedokázali zabránit.

Domácí zápasy na Městském stadionu:
Extraliga – A-tým
Okresní přebor – C-tým
středa 8. 5. od 15.00 hod. – Benešov
středa 8. 5. od 10.00 hod. – MK Čelákovice
sobota 11. 5. od 15.00 hod. – Vsetín
středa 15. 5. 2013 od 17.00 hod. – Kounice
sobota 25. 5. 2013 od 15.00 hod. – Žatec
středa 29. 5. od 17.00 hod. – Poděbrady
2. liga – B-tým
Dorostenci – turnaje
sobota 11. 5. od 10.00 hod. – Aš
neděle 16. 6. od 8.30 hod.
sobota 18. 5. od 10.00 hod. – Mnichovo Hradiště
Další informace najdete na webových stránkách www.nohejbal-celakovice.cz.
www.celakovice.cz

města Čelákovic

Blokující domácí Kaděra (v zeleném) proti smečaři Macurkovi. Foto: Petr Flekač
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