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Vznik MAS Střední Polabí ...... str. 3

Město Čelákovice iniciuje vznik Místní akční
skupiny Střední Polabí. V únorovém Zpra-
vodaji přinášíme základní informace o spo-
lečném projektu několika obcí a měst
v našem regionu.

Téma: Prezidenti a naše město str. 8–9

V souvislosti s první přímou volbou prezi-
denta republiky je téma zaměřeno na pre-
zidenty Československa i Česka a nechybí
ani informace o návštěvách prezidentů
v Čelákovicích.

Bilance Městské knihovny .... str. 17

Ředitelka bilancuje činnost knihovny v roce
2012. Tuto příspěvkovou organizaci města
využívá více než 2 tisíce čtenářů, kteří usku-
teční v průběhu jednoho roku více než sto
tisíc výpůjček knih a časopisů. 

Kubaška uveden do síně slávy str. 20

Dne 12. 1. 2013 uvedl nohejbalový oddíl TJ
Spartak Čelákovice do Nohejbalové síně
slávy zakladatele klubu Milana Kubašku.

V loňském roce proběhlo výběrové řízení na poři-
zovatele územního plánu, tedy na subjekt, který
ve spolupráci s městem zajistí projednání územ-
ního plánu a z hlediska své odbornosti dohlíží na
práci zpracovatele a dodržování veškerých plat-
ných právních předpisů. Jako pro město nejvhod-
nější byla vyhodnocena a Radou schválena
nabídka firmy PRISVICH, s. r. o., Davle.
Pořizovateli územního plánu byly začátkem ledna
předány všechny archivované žádosti o změnu
územního plánu, ke kterým vypracuje své odborné
stanovisko a zkompletované je předloží k posou-
zení Zastupitelstvu města. Zastupitelstvo rozhod-
ne, které žádosti nejsou v souladu se strategií
rozvoje města, a nebudou proto dále projedná-
vány, a které z žádostí budou dále v průběhu pro-
cesu tvorby územního plánu projednávány.
Předpokládáme, že Zastupitelstvo města bude

o těchto žádostech rozhodovat na svém dubno-
vém zasedání.
V současné době finišují přípravy výběrového řízení
na zpracovatele nového územního plánu. Vzhle-
dem k tomu, že se jedná o vysoce odbornou zále-
žitost, ve které záleží zejména na kvalitě uchazeče,
Rada města rozhodla o výběru formou urbanis-
tické soutěže o návrh. Hlavní výhodou tohoto
postupu je možnost hodnocení nabídek v první
řadě podle kvality předložených návrhů a teprve
v „druhém kole“, tedy v jednacím řízení bez uve-
řejnění, do kterého postupují pouze uchazeči oce-
nění odbornou porotou v předchozím kole, záleží
na nabídkové ceně. Odbornou porotu tvoří 5 archi-
tektů-urbanistů, kteří se s danou problematikou
setkávají denně z pozice zpracovatele, 2 architekti
žijící v Čelákovicích, kteří velmi dobře znají 

l Kateřina Kandlová, odbor rozvoje města

Město Čelákovice má platný územní plán sídelního útvaru schválený v roce 1994.
Následně byly projednány tři jeho změny, a to v roce 2004 a dvakrát v roce 2009. Podle
stavebního zákona platného od roku 2006 a jeho novely z roku 2012 je nutné provést
úpravy a doplnění zastaralých územních plánů podle aktuální právní normy nejpozději
do roku 2020. I z tohoto důvodu Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení nového
územního plánu a nyní jsou podnikány kroky k jeho realizaci.

PŘÍPRAVA NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU ČELÁKOVIC

Pokračování na str. 6

ZEMAN ZVOLEN
PREZIDENTEM

REPUBLIKY
l Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ

V prvním i dru-
hém kole přímé
volby prezidenta
ČR zvítězil kan-
didát Miloš Ze -
man a dne
8. března 2013
složí v pořadí tře-
tí prezident sa -
mostatné České
republiky slav-
nostní slib
a před  nese ve

Vladislavském sále Pražského hradu
inaugurační projev za účasti poslanců
a senátorů obou komor českého parla-
mentu a dalších hostů.

V prvním kole se voleb zúčastnilo 61,3 % opráv-
něných voličů, ve druhém kole využilo možnost
zvolit si svého prezidenta o 2 % voličů méně.
Z devíti kandidátů prvního kola postoupili dva kan-
didáti s nejvyšším počtem hlasů. Stali se jimi Karel
Schwarzenberg (1 204 195 hlasů, 23,4 %) a Miloš
Zeman (1 245 848 hlasů, 24,2 %). V druhém kole
volby získal Karel Schwarzenberg 45,2 %
(2 241 171 hlasů) a vítězný kandidát Miloš Zeman
54,8 % (2 717 405 hlasů).

Pokračování na str. 6.

Oslavy masopustu v Čelákovicích

Masopustní průvod žáků a učitelů Základní školy J. A. Komenského v Čelákovicích (11. 3. 2011). Foto: Archiv školy

l Redakční rada ZMČ

Na Reprezentativním seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva již figurují desítky jevů z celého
světa. Českou republiku zastupuje od roku 2005 slovácký tanec verbuňk a od listopadu 2010 masopustní
průvody s maskami na Hlinecku a také sokolnictví, které se kromě Česka týká i dalších deseti zemí.
Posledním zvykem, zapsaným na seznam UNESCO na konci roku 2011, je jízda králů z Vlčnova.
Masopustní průvody se pořádají po celém území České republiky a v letošním roce nebudou výjimkou
ani Čelákovice. Farmářský trh s masopustní tématikou se uskuteční v sobotu 9. února od 8 do 14 hodin
na náměstí 5. května, v pátek 15. února v dopoledních hodinách projde městem masopustní průvod
složený z více než 650 žáků se svými učiteli, který organizuje Základní škola J. A. Komenského.
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Milí sousedé,
advent je už více než měsíc za námi, období tří-
králových koled také, a tak nám nezbývá než při-
jmout všednost stávajících dní, i když…

Do Velikonoc nám pravda ještě pár týdnů zbývá,
ale jako jejich předzvěst nyní nastává čas maso-
pustu, který nejen předznamenává následný půst
a oslavy zmrtvýchvstání Ježíše Krista, ale je záro-
veň oslavou hojnosti, radosti ze života a fantazie.

Synonymem masopustu je karneval, italský výraz
označující „maso pryč“. V minulosti byl masopust
svátkem hodování, během kterého bylo třeba
dosyta se najíst, aby pak mohl následovat čtyři-
cetidenní půst. V době masopustu se konaly slav-
nostní hostiny, tancovačky či vepřové hody a těm,
kteří se slávy nemohli zúčastnit, se posílala bohatá
výslužka obsahující huspeninu, klobásy, jitrnice,
ovar či škvarky.

Jsem velmi rád, že Čelákovice žijí i v době zimních
radovánek a připravuje se pro vás řada dalších
velmi zajímavých akcí. A tak si vás dovoluji pozvat
na první masopust, který se bude odehrávat na
našem novém náměstí, a to 9. února v době od
9.00 do 14.00 hodin. Masopustní veselí bude spo-
jeno i s farmářským trhem, hudbou a jistě i spous-
tou dobré nálady.

Jednou z hlavních priorit vedení naší radnice je
podpora kultury, kulturního dědictví, občanské
společnosti, spolkové činnosti a volnočasových
aktivit dětí a mládeže. Proto jsme také vydali výzvu
k podání žádostí o dotaci pro rok 2013. Na letošní
rok se přihlásilo rekordních 40 subjektů. Tedy rok
co rok vznikají subjekty či projekty, které volný čas
nás všech obohatí něčím novým. Čelákovice tedy
tak postupně ztrácí nálepku noclehárny Prahy,
což je dobře.

Příjemné prožití měsíce února a všem Vodnářům
a Rybám vše nejlepší k narozeninám

přeje Váš starosta

l VODNÉ a STOČNÉ pro rok 2013
v Čelákovicích:
vodné = 43,52 Kč/m3 včetně DPH 15 %
stočné = 31,71 Kč/m3 včetně DPH 15 %

celkem 75,23 Kč/m3 včetně DPH 15 %

l MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA
Na základě Obecně závazné vyhlášky Města 
E 6/2011 o místních poplatcích je poplatek za 
psa na letošní rok splatný do 31. 3. 2013.
Základní sazba činí 1 000 Kč (bytový dům) nebo
200 Kč (rodinný dům). Sazba pro důchodce
200 Kč (bytový dům) nebo 100 Kč (rodinný dům).

l MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů je stanoven na rok 2013 ve výši 
516 Kč/osoba a je splatný do 30. 6. 2013.

l PLÁN ZASEDÁNÍ ZASTUPITEL-
STVA MĚSTA
Zasedání budou v roce 2013 probíhat ve středu,
vždy od 18.00 hodin ve dnech:
6. února, 24. dubna, 26. června, 25. září, 18. pro-
since.

S M S  I N F O K A N Á L
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.

731 136 156
Jste svědky porušování zákona nebo veřej-
ného pořádku? Kontaktujte policii!
Strážníci jsou vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

15. prosince, odchyt koňů
Policie ČR požádala o asistenci při odchytu dvou
koňů volně pobíhajících na pozemních komuni-
kacích v Mochově. Hlídka se urychleně dostavila
na místo, kde již občané koně odchytili. Šetřením
bylo zjištěno, že koně patří majitelům z Přerova
nad Labem, kteří si je odvedli do stájí.

20. prosince, rvačka dvou mužů
V 10.58 hod. telefonicky oznámila pracovnice jed-
noho z nákupních center, že před jejich vchodem
se dva muži fyzicky napadají. Hlídka Městské poli-
cie projížděla v tu chvíli zrovna okolo, tak ihned
na místě zasáhla. Bylo zjištěno, že se jedná o dva
nám dobře známé muže (oba 34), kteří se ihned
přestali napadat, a proto je hlídka vyzvala k odcho-
du, každého jiným směrem. Věc byla vyřešena
domluvou.

26. prosince, společensky unavená dívka
Ve 23.30 hod. bylo z kamerového systému ozná-
meno, že na schodech prodejny v Sedláčkově
ulici spí nějaká dívka. Hlídka na místě zjistila, že
se jedná o lehce společensky unavenou slečnu,
která měla dohodnutý nocleh u kamarádky, která
se jí ztratila, a tak zavolala jiné a ta ji u sebe nechala
přespat.

31. prosince, hledaný muž předán Policii ČR
Na Silvestra v 9.00 hod. bylo telefonicky oznámeno
od dozorčího obvodního oddělení Policie ČR
v Lysé nad Labem, že by se v Čelákovicích měl
pohybovat muž, který je v pátrání, neboť nena -
stoupil k výkonu trestu odnětí svobody, a proto
byla Městská policie Čelákovice požádána
o pomoc. Hlídka městských strážníků dotyčného
skutečně potkala a v odpoledních hodinách ho
předala celorepublikovým policistům k převozu
do vazební věznice v pražské Ruzyni.

5. ledna, konzumace alkoholu na náměstí
V 21.30 hod. bylo dispečerem kamerového sys-
tému oznámeno, že na lavičce u CMC někdo poží-
vá alkohol. S ohledem na to, že se jednalo jen
o pivo a že již byl večer, byla věc vyřešena domlu-
vou s tím, aby přestupce ve svém jednání nadále
nepokračoval.

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

oznamuje přerušení dodávky elek-
třiny
• středa 6. 2. od 7.30 do 11.00 hod.
Čelákovice: ulice Průmyslová a Mstětická

• středa 6. 2. od 11.30 do 14.00 hod.
Čelákovice: ulice U Zdymadel, U Kapličky, 
Na Hrádku a Na Nábřeží

• pátek 8. 2. od 8.00 do 12.00 hod.
Sedlčánky: ulice Smetanova a část ulice Dělnické

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

středa 6. února 2013
od 18.00 hod. v Kulturním domě

Aktuální program ZM (včetně webového odkazu
na on-line vysílání) bude vyvěšen týden před za-
sedáním na úřední desce Města a na webo-
vých stránkách Města.
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NOMINACE KANDIDÁTŮ PRO ROK 2013
l odbor školství, informací a kultury

V roce 2012 udělilo Zastupitelstvo města Čelákovic první Výroční cenu. Toto čestné ocenění občanů,
kteří žijí či žili v Čelákovicích a kteří významným způsobem ovlivnili některé obory lidské činnosti,
významně působili ve prospěch občanů našeho města a šířili dobré jméno města doma i ve světě,
může podle statutu Zastupitelstvo udělit maximálně jednou ročně.

Nyní je možné podávat návrhy kandidátů „Výroční ceny města Čelákovic 2013“.

Uzávěrka podání je 31. března aktuálního roku. K později podaným nominacím nebude v témže 
roce přihlíženo. Podání musí být písemně podané a adresované Městu Čelákovice. Předtištěný 
tiskopis najdete na webových stránkách města v sekci Město a podsekci Výroční cena nebo na
Městském úřadu.

2. ledna, poděkování za práci v TS
Starosta poděkoval pracovníkům Technických slu-
žeb za odvedenou práci v roce 2012 a spolu s ředi-
telem nastínili plánovaný objem prací pro rok 2013.

8. ledna, setkání s občany Záluží
Předseda osadního výboru Záluží Roman Přívozník
uspořádal další ze setkání občanů Záluží se sta-
rostou. Nejvíce bylo diskutováno o investičních
akcích, na které tato městská část dlouho čeká
(veřejné osvětlení, kanalizace a vodovod).

10. ledna, pracovní setkání zastupitelů
k vznikající MAS
Radní Tomáš Janák uspořádal pracovní setkání,
na kterém byl představen projekt Místní akční sku-
pina (MAS) Střední Polabí.

22. ledna, pracovní setkání zastupitelů ke
koncepci Městského muzea
Další z pracovních schůzek zastupitelů se týkala
budoucnosti našeho muzea. Ředitel David Eisner
představil aobhajoval svou střednědobou koncepci
fungování této příspěvkové organizace města.

Město Čelákovice iniciuje vznik MAS Střední Polabí
l Tomáš Janák, člen Rady města Čelákovic a přípravného výboru MAS Střední Polabí

Dne10. ledna 2013 se v prostorách čelákovické radnice sešli zástupci okolních obcí,
neziskových organizací a někteří podnikatelé za účelem vytvoření společného projektu,
kterým je vznik místní akční skupiny MAS Střední Polabí. Účastníkům schůzky zde
byly podány informace o možnostech čerpání finanční podpory v letech 2014 – 2020.

V České republice existu-
je v současné době více
než 160 místních akčních
skupin (MAS), z nichž 140
je členem Národní sítě
Místních akčních skupin
České republiky. V blíz-
kosti Čelákovic je velmi
aktivní např. MAS Pošem-

beří, v jejímž rámci bylo v uplynulých letech roz-
děleno z Programu rozvoje venkova přibližně 50
milionů Kč. Jednou z aktivit je například rekon-
struovaná tvrz ve Vyšehořovicích, ve které se koná
každoročně v září oblíbená slavnost. Jedním z nej-
významnějších projektů je v loňském listopadu
otevřená 72 km dlouhá Ovocná stezka vedoucí
mezi Českým Brodem a Pečkami. Veškeré aktivity

jsou realizovány komunitním způsobem, tedy
zapojením zástupců nejen veřejné správy, ale
i neziskových organizací a podnikatelských sub-
jektů.
Vytvoření společného projektu několika obcí zna-
mená závazek budoucího setkávání nad společ-
nými projekty i nad rozhodováním, kterému
projektu poskytnout veřejnou finanční podporu.
„Jsem přesvědčen, že vzájemná výměna informací
je velmi potřebná. I z našeho blízkého okolí může-
me získat cenné poznatky k inspiraci. Při jednání
se starosty z okolních obcí nevycházím někdy z údi-
vu, co všechno se i v malých obcích dělá a mohlo
by být využito i u nás,“ uvedl radní Milan Tichý.
Například v Zelenči vysazují velké množství stromů
bez větší finanční náročnosti (občané pomáhají
s výsadbou). V Káraném mají pro změnu uzavřeny

partnerské smlouvy v zahraničí a za podpory fondů
EU uspořádali v roce 2012 setkání osmi měst ze
sedmi evropských států. Obec zde názorně před-
vedla, jak bohatý může být život pro všechny gene-
race, seniory nevyjímaje.
Jak jsem již uvedl, dotace bude možné čerpat až
od roku 2015, a tak nelze přičítat současné samo-
správě, že by snad chtěla rychlým založením MAS
řešit aktuální finanční situaci města.
Jde především o zodpovědnost za budoucí roz-
voj, a tak by tato příležitost neměla být pro -
marněna.

Základní charakteristiky MAS v České re -
publice 
• MAS působí v jasně vymezeném geograficky

homogenním území s počtem obyvatel min.
10 000, max. 100 000 (mimo města nad
25 000 obyvatel).

• Hustota obyvatel zájmového území MAS
nesmí překročit 150 obyvatel na 1 km2.

• Členská základna a řídící orgány MAS jsou
tvořeny vyrovnaným poměrem partnerů
z veřejné a soukromé sféry, účast zástupců
veřejné sféry (obcí, svazků obcí, organizací
zřizovaných obcemi/krajem/státem) je maxi-
málně 50 %, min. 50 % tvoří místní občané,
zástupci neziskových organizací, zemědělští
i nezemědělští podnikatelé a dokonce samo -
statné fyzické osoby.

• Členové MAS musí mít v zájmovém regionu
trvalé bydliště, sídlo nebo v něm musí pro-
kazatelně působit (např. podnikatelská čin-
nost, provozovny atd.).

• MAS musí mít stanoven statut, stanovy, orga-
nizační řád, strukturu a být registrována
u Ministerstva vnitra ČR, a to buď jako obecně
prospěšná společnost, občanské sdružení,
nebo zájmové sdružení právnických osob.

• MAS musí navrhnout, schválit a provádět stra-
tegii rozvoje svého zájmového území (např.
realizace vlastní Integrované strategie území,
strategické plány Leader apod.).

• Fungování MAS je založeno na metodě
 LEADER.

Foto: Jaroslav Špaček
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Dary pro ZŠ J. A. Komenského
Rada schválila ZŠ J. A. Komenského přijmout
peněžité dary za rok 2012, a to v celkové výši
8 000 Kč, a věcný dar, projektor BenQ včetně
stropního držáku, v ceně 14 198 Kč.

Rozpočet města 2012
Na svém posledním zasedání v roce schválili radní
úpravu č. 17 rozpočtu města 2012.

Znak města
Potřeba sjednotit podobu znaku města, uděle-
ného historicky znakovým privilegiem, vyvstala
při zadání převedení znaku do všeobecně po -
užitelné elektronické podoby v rámci přípravy
jednotného vi zuálního stylu města. RM proto
schválila smlouvu o dílo na vypracování rešerše

o historickém znaku města Čelákovic, stanovení
jeho ideální podoby, vypracování jeho vše -
obecně použitelné elektronické podoby 
a podkladů pro jeho řádné konstituování pro -
střednictvím Podvýboru pro heraldiku a vexilo-
logii Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky mezi Městem Čelákovice jako objed-
natelem, a Heraldickou kanceláří DAUPHIN jako
zhotovitelem.

Program rozvoje venkova
V současné době je připravováno programovací
období 2014 – 2020 a z Evropského fondu
 LEADER je možné prostřednictvím Ministerstva
zemědělství čerpat finanční prostředky. V před-
cházejícím období v Programu rozvoje venkova
byly vytvořeny tzv. Místní akční skupiny (MAS) slo-
žené ze zástupců veřejné správy, podnikatelů
a neziskových organizací.

Podmínkou pro vytvoření MAS je, že není určena
pro města nad 25 tis. obyvatel a minimální počet
obyvatel při součtu jednotlivých obcí nemůže být
méně než 10 tis. obyvatel. Po celé republice takto
vzniklo asi 160 MAS, které se sdružily v národní
síti a např. ve Středočeském kraji pokryly svou
činností přibližně tři čtvrtiny území.
Do přípravného výboru Místní akční skupiny radní
jmenovali jako zástupce Města Čelákovic Tomáše
Janáka.

Zápisy a usnesení ze zasedání 
Zastupitelstva a Rady města 

naleznete 
na www.celakovice.cz
nebo jsou k nahlédnutí 

na sekretariátu Městského úřadu.

Přehled účasti zastupitelů na zasedáních Zastupitelstva města
l Redakční rada ZMČ

V následující tabulce přinášíme informaci o účasti volených zástupců na zasedání Zastupitelstva města ve druhém roce 6. volebního období Zastupitelstva
města Čelákovic 2010 – 2014. Přehled zahrnuje 8 zasedání Zastupitelstva města, a to v období od 14. 12. 2011 do 12. 12. 2012.

Poznámka:
1) Zastupitel Choura zemřel dne 15. 3. 2012. Zastupitelka Volfová složila slib na zasedání Zastupitelstva města dne 25. 4. 2012.
2) Zastupitel Rusý rezignoval na funkci zastupitele dne 27. 6. 2012. Zastupitel Kolínko složil slib na zasedání Zastupitelstva města dne 1. 10. 2012. 
3) Zastupitelka Bukačová rezignovala na funkci zastupitelky dne 29. 11. 2012. Zastupitel Bodlák složil slib na zasedání Zastupitelstva města dne 12. 12.

2012. 

V průběhu roku 2012 zasedala Rada města 24x, navíc dvakrát se uskutečnila mimořádná schůze. Počet schůzí Rady v průběhu jednoho roku je dvojnásobný
ve srovnání s předchozím volebním obdobím.

ZM 11 ZM 12 ZM 13 ZM 14 ZM 15 ZM 16 ZM 17 ZM 18
14. 12. 29. 2. 25. 4. 27. 6. 5. 9. 1. 10. 31. 10. 12. 12.
2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Začátek 18:05 18:05 18:03 18:06 18:00 18:02 18:05 18:05
Konec 22:22 01:40 23:55 20:00 22:50 01:55 19:35 23:55 Celkem %
Délka v minutách 257 515 352 114 290 533 90 350 2 501 100

František Bodlák 0 0 0 0 0 0 03) 350 350 100
Miloš Bukač 257 337 352 114 0 533 90 350 2 033 81
Eva Bukačová 257 515 352 114 0 533 90 03) 1 861 87
Vladimír Duník 0 515 352 114 290 533 90 0 1 894 76
Lenka Grygarová 0 515 352 114 0 533 90 350 1 954 78
Luboš Choura 257 515 01) 0 0 0 0 0 772 100
Miroslav Leypold Iglo 257 515 352 114 290 533 90 350 2 501 100
Tomáš Janák 212 515 295 114 290 533 90 350 2 399 96
Bohumil Klicpera 0 490 325 114 0 525 90 350 1 894 76
Petr Kolínko 0 0 0 0 02) 533 90 350 973 77
Johana Novotná 0 515 352 114 0 533 90 350 1 954 78
Josef Pátek 257 515 352 114 290 533 90 350 2 501 100
Petr Petřík 257 515 352 114 290 533 90 350 2 501 100
Aleš Rikl 0 515 352 114 0 533 90 350 1 954 78
Pavel Rusý 0 515 0 02) 0 0 0 0 515 46
Luboš Rýdlo 257 515 295 114 0 533 90 350 2 154 86
Jaroslav Ryneš 257 515 352 114 275 533 90 350 2 486 99
Miloš Sekyra 257 515 352 114 290 533 0 0 2 061 82
Marek Skalický 257 515 352 114 290 533 85 350 2 496 100
Petr Studnička 257 515 352 114 290 533 90 350 2 501 100
Jaroslav Špaček 257 515 352 114 290 533 90 350 2 501 100
Jarmila Volfová 0 01) 352 114 290 533 90 350 1 729 100
Zdeňka Tichá 257 515 352 114 0 533 90 350 2 211 88
Milan Tichý 257 515 352 114 290 533 90 350 2 501 100

Zasedání zastupitelstva 
města
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Bilance činnosti 
za rok 2012

l Radek Fedaček, velitel Městské policie Čelá-
kovice

V průběhu roku 2012 řešila Městská policie 1 191
přestupků, za které byly uloženy blokové pokuty
ve výši 686 600 Kč (z toho z radaru 455 700 Kč).
Bylo prověřeno 1 253 oznámení od občanů
a zadrženo pět pachatelů, kterými byly osoby
podezřelé ze spáchání trestného činu. Ve 122 pří-
padech asistovali městští strážnici Policii ČR,
Hasičskému záchrannému sboru a Zdravotnické
záchranné službě. V průběhu roku bylo šest osob
předvedeno k podání vysvětlení, z toho dvě na
Městskou policii. Městská policie v průběhu roku
2012 zpracovala 354 čísel jednacích. 
Objeveny byly dva vraky, přičemž oba byly po výzvě
odstraněny. Dalších 23 vozidel bylo označeno jako
vozidla, která by neměla být odstavena na veřejném
prostranství z důvodu chybějící regis trační značky,
špatného technického stavu apod. Ve všech pří-
padech došlo k odstranění vozidla nebo závad na
vozidle tak, aby byla naplněna dikce zákona. Za
rok 2012 bylo nasazeno 70 technických prostředků
k zabránění odjezdu vozidla, tzv. „botiček“.
Celkově bylo nalezeno 14 injekčních stříkaček,
které byly zlikvidovány ve spolupráci s občanským
sdružením Semiramis.
Strážníci Městské policie Čelákovice se účastnili
řady akcí z důvodu zajištění veřejného pořádku
a bezpečnosti osob (např. O pohár starosty města,
Muzejní noc, rozsvícení vánočního stromu, Večerní
běh). Asistence byla zajištěna i při údržbových
a úklidových pracích, především při čištění komu-
nikací. Průběžně byly uskutečňovány kontroly
dodržování dopravních předpisů. Městská policie
se zúčastnila besed v mateřských a základních
školách a pomáhala při zajištění dopravní soutěže
Městského domu dětí a mládeže.

l Tomáš Jeřábek, občan Záluží

Vážení zastupitelé,
dovolte mi, abych vyjádřil své rozladění nad omezením akce rekonstrukce veřejného osvětlení v Záluží.
Patřím k těm jednotlivcům či rodinám, kteří mají zájem něco pro město dělat a povzbuzují k tomu i svoje
sousedy a přátele. Tímto krokem jste však pouze utužili negativní komentáře mého okolí, že město pro
Záluží dělá velmi málo či že Záluží je první místo, kde se peníze škrtají.
Rekonstrukce veřejného osvětlení je jednak potřebná technicko-urbanisticky a jednak tím také město
vysílalo signál, že se na Záluží nezapomíná. Spolu s rekonstrukcí veřejného osvětlení byla domluvena
i přípolož optického kabelu pro rychlý internet
sdružením Czela.net, což by ještě dále pomohlo
zlepšit podmínky rozvoje této (zatím) periferie
 Čelákovic.
Vážení zastupitelé, vyzývám Vás jménem svým
i jménem svých sousedů v Záluží, abyste se začali
problémy této městské části opravdu vážně zabý-
vat. Veřejné osvětlení je zanedbané, rozvod nízkého
napětí je v havarijním stavu (to sice není majetek
města, ale život občanů to ztrpčuje), kanalizace
absolutně chybí, chodník, který by spojoval Záluží
s Čelákovicemi, je naprosto nevyhovující (za deště
je chodec od aut postříkán od hlavy k patě), kři-
žovatka se silnicí II/245 se nedá našimi dětmi bez-
pečně přejít, rybník za dešťů smrdí … mám
pokračovat? Kdy můžeme čekat vyřešení našich
palčivých problémů, které pouze léty narůstají?
Znovu vás žádám, neotáčejte se k Záluží zády. Pře-
dem děkuji.“

l Josef Pátek, starosta města

Dobrý den,
velmi dobře si uvědomuji, kolik je ve Vašem dopise pravdy. Vždy proto rád přijímám pozvání na setkání
s občany Záluží, kde naživo vám všem skládám účty a informuji vás o stavu příprav všech investičních
akcí. Veřejné osvětlení je připraveno k rekonstrukci a v návrhu rozpočtu bylo i připraveno potřebných
5 milionů. Také mne velmi mrzí, že zastupitelé z této částky polovinu odkrojili s tím, že přece na zbytek
lze vzít dotaci a že se dá celá věc udělat na dvě etapy, a upřednostnili jinou lokalitu. Nyní víme, že
s dotací to není tak horké, jak se na Zastupitelstvu zdálo, a že dělat tuto akci na dvě etapy a ztrpčovat
vám život dvakrát nemá smysl. Budu proto navrhovat navrácení výdaje na osvětlení do původní výše,
aby celá akce proběhla v roce 2013. Ve věci kanalizace a vodovodu musím hrdě říci, že akce je nejdále
v přípravách, jak kdy byla. Velký dík patří také předsedovi osadního výboru Přívozníkovi, který s tímto
aktivně pomáhá. Jsem optimista a věřím, že letos zvládneme jak územní, tak stavební řízení na hlavním
přivaděči a navíc ještě rozjedeme projektování samotných stok a přípojek.
To, co mohu určitě doporučit, je aktivní účast na zasedáních Zastupitelstva. Vím, že pro mnohé občany
je naprostá ztráta času dívat se na to, jak se všichni hádáme, a věřte, že ani mně to potěšení nečiní.
Raději bych klidnou tvůrčí a spolupracující atmosféru. Věřím tak, že akutní potřeby občanů Záluží najdou
pochopení u zastupitelů, kteří se přikloní k mému návrhu veřejné osvětlení letos rekonstruovat celé.
Jsem přesvědčen, že teď je Záluží na řadě, a udělám vše pro to, abych tomuto slibu dostál.

l Marie Žabová, odbor rozvoje města

V souvislosti s plánovaným uzavřením čelákovic-
kých zdymadel dojde ke zrušení jediného přecho-
du přes Labe v Čelákovicích. Město z tohoto
důvodu zahájilo začátkem prosince 2012 zadávací
řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem
„Zajištění přepravy osob přes Labe v Čelákovicích
– přívoz“. Vzhledem k tomu, že výše nabídkových
cen byla příliš vysoká, rozhodlo se město toto
zadávací řízení zrušit a zahájit nové zadávací řízení
se změnou rozsahu.
Vedení města zároveň zahájilo jednání se zástupci
Povodí Labe. Na základě těchto jednání došlo ze
strany Povodí k příslibu, že k úplnému uzavření
zdymadel dojde až k 15. 3. 2013. (Původní termín
uzavření byl stanoven na 1. 3. 2013.)
Nové zadávací řízení bylo zahájeno v lednu 2013.

Město se tímto způsobem snaží zajistit bezpečné
alternativní řešení pro všechny, jenž zdymadla
využívají pro přechod na druhou stranu Labe.
Přeprava mezi oběma břehy by měla být zajištěna
prostřednictvím plavidla s minimální kapacitou
8 osob. Přívoz by měl zajišťovat přepravu osob,
kol, kočárků, zvířat (psů) a případně i malých moto-
cyklů do 50 ccm. Přívoz by měl být v provozu od
16. 3. 2013 do doby, než bude pro veřejnost ote-
vřena nově budovaná cyklistická stezka přes Labe.
Dočasná přístaviště (nástupní mola) by měla být
vybudována na obou březích a budou pravděpo-
dobně umístěna cca 300 m nad zdymadly. Rovněž
byl schválen ceník jízdného a jízdní řád přívozu.
Ten by měl být v provozu denně a jezdit v půlho-
dinových intervalech. Provoz bude přerušen pouze
v případě vyhlášení jakéhokoli stupně povodňové
aktivity.

PŘÍVOZ PŘES LABE 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%

JÍZDNÍ ŘÁD
Denně s půlhodinovým intervalem.

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.

Současné veřejné osvětlení v Záluží.  Foto: -dv-
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Železniční doprava měla zásadní význam pro
ekonomický rozvoj oblasti situované severový-
chodně od Prahy. Dnešní hlavní železniční tepna
z Prahy, dříve označovaná jako Rakouská seve-
rozápadní dráha, měla být původně projektována
přes Brandýs nad Labem, ale pro odpor tehdej-
šího starosty a zároveň poštmistra byla nakonec
odkloněna ve směru na Jirny. Nakonec pro
nesouhlas jedné šlechtičny byla trať přeložena

přes Čelákovice. Dnes můžeme konstatovat:
„Naštěstí!“ V červnu roku 1873 byl postaven tehdy
nejdelší příhradový most přes Labe u Čelákovic,
který měl čtyři pole o rozpětí 40 metrů. Pilíře mos-
tu se stavěly pro dvoukolejnou trať, zatímco pří-
hradová konstrukce byla zbudována jen pro jednu
kolej. V roce 1907 byla uskutečněna rekonstrukce
mostu kvůli regulaci řeky a most byl zdvižen o 1,6
metru.
Spojnici z Mochova a Čelákovic přes Lázně
 Toušeň do Brandýsa nad Labem zbudovala
Rakouská společnost místních drah. Není bez
zajímavosti, že železniční trať Čelákovice –
Mochov (– Český Brod) měla původně propojo-
vat dvě hlavní tratě, Praha – Nymburk – Kolín
a Praha – Český Brod – Kolín, ale k prodloužení
železnice z Mochova do Českého Brodu se nikdy
nepři stoupilo. Zatímco nákladní vlaky zde vyjely
již v roce 1883, osobní doprava zde byla zahájena
až v roce 1939 a dnes, s výjimkou Polabského
motoráčku, zde žádné jiné vlaky pravidelně ne -
jezdí.
Lokální dráha měla v Čelákovicích vlastní
 nádraží, ze kterého ústila kolej na hlavní trať

Rakouské severozápadní dráhy umožňující pří-
mý průjezd vlaků z Lysé do Brandýsa nad
Labem. Z každé dráhy byly vedeny ještě tovární
vlečky, například z Čelákovic do cukrovaru
v Mochově (později mrazíren) a do cihelen
v Záluží či z Toušeně do tamního cukrovaru.
Zhruba před jedním stoletím projelo Čelákovi-
cemi denně 26 osobních, 32 nákladních vlaků
a 10 rychlíků.

Železniční tratě v Čelákovicích slaví v roce 2013 kulatá výročí své existence
l Petr Studnička

Dne 11. 1. 2013 uplynulo 130 let od zahájení provozu na železniční trati 074 Čelákovice – Brandýs nad Labem, ve stejný den byl
zahájen provoz i na trati 233 mezi Čelákovicemi a Mochovem. Další významné výročí se týká trati 231, protože před 140 lety 
(4. 10. 1873) byl zahájen provoz vlaků mezi Prahou-Vysočany, Čelákovicemi a Nymburkem hl. n.

Dobová fotografie nádražní budovy v Čelákovicích
(Rakouská severozápadní dráha). Zdroj: sbírka Josefa
Pátka

Pohled z ulice Masarykovy na nádražní budovu v Čelá-
kovicích (r. 2010). Foto: -dv-

PŘÍPRAVA NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU ČELÁKOVIC

Prezidentské volby: V Čelákovicích zvítězil v obou kolech Schwarzenberg
Pokračování ze str. 1
V obou kolech byla v Čelákovicích volební účast vyšší než celorepublikový průměr. K volebním urnám v 11 volebních okrscích ve městě přišlo v prvním
kole 6 028 voličů (67,7 %) a ve druhém kole 5 657 voličů (63,9 %). Celkem je v našem městě evidováno necelých devět tisíc voličů. V obou kolech prezidentské
volby zvítězil v Čelákovicích Karel Schwarzenberg (1. kolo – 33,3 %, 2. kolo – 60,1 %) a na druhém místě skončil Miloš Zeman (1. kolo – 18,6 %, 2. kolo –
39,9 %). 

Zdroj: Český statistický úřad

Pokračování ze str. 1

problémy našeho města, a 2 zástupci Města. Soutěžní podmínky již byly zaslány České komoře
architektů ke schválení, po němž se výběrové řízení, které by podle našich představ mělo být vypsáno
začátkem března, bude moci rozběhnout naplno. Výsledky obou kol výběrového řízení by měly být
známy přibližně v polovině roku 2013. Po podpisu smlouvy se zpracovatelem budou neprodleně
zahájeny práce na samotné projekční činnosti.
Soutěžní návrhy bychom veřejnosti rádi zpřístupnili formou vyvěšení na internetových stránkách města
nebo uspořádáním neformální výstavy v prostorách Městského úřadu.
O dalších krocích, kterými jsou zejména tvorba zadání územního plánu a návrhu územního plánu,
budete s dostatečným předstihem informováni jak ve Zpravodaji, tak i na internetových stránkách
města. Příslušné dokumenty budou v souladu se stavebním zákonem vyvěšovány na úřední desce,
kterou proto průběžně sledujte.

Poděkování voličům 
za podporu

l Tomáš Janák

Jménem MO TOP 09 v Čelákovicích bych rád
poděkoval všem voličům, kteří podpořili v pre-
zidentských volbách Karla Schwarzenberga.
Velmi si vážím vítězství našeho kandidáta v obou
kolech přímé volby prezidenta ČR u nás v Čelá-
kovicích a doufám, že se jeho protikandidátovi
podaří být prezidentem všech občanů.
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Přivítáni do života byli v sobotu 
19. ledna 2013

tito noví občánci města Čelákovic

Barbora Veselá, Denis Vydra, Dominika Maroušková,
Zuzana Vundrlová, Lenka Krušková,

Veronika Chutná, Patrik Galbavý, Barbora Dvořáková,
Jakub Jecha, Adéla Brahová a Martin Mašek.

Foto: Jiří Suchý

František Šatra, Matouš Novotný, Johana Čulíková, Tereza Šídlová,

Leden–únor 1980

„MĚST NV MÁ NOVÉHO PŘEDSEDU
… Na plenárním zasedání městského národního výboru dne 19. února byl
soudruh Josef Fouček zvolen předsedou a ihned se své funkce ujal. … je
členem rady Okresního národního výboru Praha-východ a s naším národ-
ním výborem dobře spolupracoval. Své zkušenosti z této funkce i z mnoha
funkcí předešlých bude jistě soudruh Fouček uplatňovat ve funkci před-
sedy městského národního výboru ku prospěchu celého města a všech
jeho občanů. K dosažení tohoto cíle mu všichni přejeme hodně sil a dobré
pohody. -OZ-“

„LIDOVÉ MILICE
… Byl jsem na Příkopech, když ve večerních hodinách ve středu 25. února
pochodovaly oddíly Lidové milice Prahou. Vojenský krok, kázeň, klid a roz-
hodnost! Ulicí šel ozbrojený lid! Účinek tohoto vystoupení měl velký poli-
tický význam. Ještě před chvílí zde povykovaly Ransdorfovy studentské
bojůvky – teď se kamsi vypařily. Milice prošly hlavními třídami města a za
nimi zůstával klid a pořádek. Reakční bojůvky a provokatéři pochopili, kolik
uhodilo. Vystoupení Lidových milicí v Praze i v ostatních městech republiky
definitivně odzvonilo pokusům vyvolávat nepokoje a srážky. Jejich nena-
dálé a ukázněné vystoupení mnoho přispělo k tomu, že vládní a politická
krize byla řešena ústavními a zákonnými prostředky. (z knihy V. Nového:
Únor 1948).“

l Redakční rada ZMČ

Pan Josef Fouček se o Čelákovice staral svědomitě a poctivě od února 1980
až do podzimních komunálních voleb v roce 1990. Často diskutoval s lidmi
přímo „v terénu na svých obchůzkách“, při nichž ve městě a v okolí zjišťoval,
co by se dalo zlepšit, a stav prací na aktuálních úkolech. Pro lidský přístup,
zdravý rozum a viditelné výsledky práce byl oblíbeným „šéfem“ města. Toto
své město navždy opustil před rokem, 10. ledna 2012.

Dne 2. 1. 2013
slaví krásné 80.
narozeniny paní
J a r o s l a v a
HANŽLÍKOVÁ.
Do dalších let
přeje pevné zdra-
ví a hodně spo-
kojenosti celá rodina.

Dne 5. 2. 2013 oslaví významné
životní jubileum paní Zdeňka GOR-
DOVÁ.
Pevné zdraví, hodně lásky a radosti
do dalších let přeje syn s rodinou.

Dne 9. 2. 2013
oslaví krásné 
75. narozeniny
paní Jaroslava
MATOUŠKOVÁ.
Do dalších let
pevné zdraví
a pohodu přeje
celá rodina.

Dne 22. 2. 2013
oslaví životní ju -
bileum 90 let náš
tatínek, dědeček
a pradědeček
pan Vladimír
VESELÝ.
Hodně zdraví,
štěstí a pohody mu přejí dcery Mila-
da a Vladimíra s rodinami.

Dne 17. 12. 2012
nás navždy
opustila paní
Marie ŠPALKO-
VÁ.
Vám, kteří jste se
s ní přišli rozlou-
čit, tímto děkuje
zarmoucená rodina.

Dne 28. 12. 2012 ve věku 65 let zem-
řela po těžké nemoci paní Daniela
SEDLÁČKOVÁ.
Za projevy soustrasti děkují dcery
s rodinami.
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Prezidenti Československa, „Česka“ a Čelákovic
l Ivan Vaňousek

Z toho, co níže uvádím, si dovoluji učinit soukromý závěr, že Čelákovice měly od roku 1918 
dva své prezidenty, na které mohou být dodnes hrdé. Bude nějaký další? Vážení spoluobčané,
až dostanete do ruky toto číslo Zpravodaje, bude již nový prezident zvolen. Snad jsme měli
šťastnou ruku. Ke zpracování příspěvku jsem využil informace obsažené v Kronice města
Čelákovic I. (2006) a II. (2007) a ústní informace od Jaroslava Špačka, historika Městského 
muzea. Dobové snímky na straně 9 jsou z archivu Městského muzea.

Prezidenti a naše město
Poprvé v historii si občané naší republiky zvolili prezidenta přímo. Někteří
z předcházejících deseti prezidentů naše město navštívili a někteří se dokonce
stali i jeho čestnými občany.

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK
prezident ČSR od 14. listopadu
1918 do 14. prosince 1935 (zvo-
len 4x)

Tomáš Masaryk, narozený
v Hodoníně 7. března 1850,

absolvent tamního gymnázia, vídeňský zámeč-
nický a čejčský kovářský učeň (učil se ve Vídni
a v moravské Čejči), učitel, posléze vysokoškolský
profesor, poslanec českého zemského sněmu
a vídeňské Říšské rady se zálibou v jízdě na koni,
se stal prvním československým prezidentem. Jak
k tomu došlo, když původně sdílel názor Františka
Palackého, že Rakousko-Uhersko lze zreformovat
na mnohonárodnostně spravedlivou říši? Ve struč-
nosti takto:
Masaryk si uvědomil, že rakouská říše vyvolala
svojí arogantní národnostní politikou konflikt na
Balkáně (atentát na následníka trůnu a následné
vyhlášení války Srbsku), který se rychle rozšířil do
celé Evropy a přerostl ve světovou válku. Usoudil,
že monarchie je nereformovatelná. Předchozí války
nekončívaly ale obvykle zánikem poraženého stá-
tu. Masaryk věřil, že Rakousko-Uhersko bude
poraženo, a rozhodl se využít této příležitosti k jeho
rozbití. Na svoji stranu získal další přední české
a slovenské politiky. Ve spolupráci s nimi pak po
své emigraci přesvědčoval francouzské, britské
a po svržení carského režimu i ruské demokratické
politiky, že rozpad Rakouska-Uherska je i v jejich
zájmu. Masaryk věděl, že jedním z argumentů,
který tito politici a posléze i politici USA ocení
v procesu uznání vzniku samostatného společ-
ného státu Čechů a Slováků, bude jejich přímá
účast v boji. Proto osobně organizoval vznik čes-
koslovenských legií ve Francii, Rusku, Itálii a jejich
nasazení na frontě. Tyto legie tak zastupovaly čes-
koslovenský stát, zatím bez území. Na straně fran-
couzských, ruských a italských vojáků pak často
bojovali Češi a Slováci, kteří jednotlivě nebo hro-
madně opouštěli „své“ rakouské jednotky. Důležité
a obtížné bylo získat pro myšlenku zániku Rakous-
ka-Uherska, včetně uznání samostatného Čes-
koslovenska, amerického prezidenta Wilsona,
který zpočátku váhal. Masarykovi se ho s pomocí
početné a vlivné kolonie Čechů a Slováků v USA
podařilo po osobním jednání přesvědčit. 

Významným argumentem byla později i aktivita
československých legií v Rusku v letech 1918 –
1920. Za své zásluhy o vznik Československa byl 
T. G. Masaryk zvolen jeho prezidentem. Za této
první republiky se mu říkávalo „prezident Osvo-
boditel“.
Na mimořádné slavnostní schůzi obecního
zastupitelstva 6. března 1935, v předvečer jeho
85. narozenin, byl T. G. Masaryk zvolen čestným
občanem Čelákovic. Městský úřad obdržel pre-
zidentovo poděkování za tuto poctu formou dopi-
su jeho kanceláře ze dne 17. září 1935. Kromě
čestného občanství vyjádřilo naše město prezi-
dentovi úctu označením jedné z ulic, a to v roce
1919 dnešní Kostelní, od roku 1990 pak změnou
názvu hlavní ulice od nádraží.
Část archivu a knihovny čestného občana města,
prezidenta Masaryka, ukrýval za 2. světové války
ve své továrně Josef Volman, čestný čelákovický
měšťan „in memoriam“. Tyto dokumenty a knihy
byly po osvobození v Čelákovicích krátce vysta-
veny v srpnu 1945.
Následující prezidentův výrok svědčí o tom, že ani
za 1. republiky to nebylo s demokracií lehké:

EDVARD BENEŠ
prezident ČSR od 18. prosince
1935 do 14. března 1938 a od 
2. dubna 1945 do 7. června 1948;
od 21. července 1940 do 2. dub-
na 1945 byl uznáván jako prezi-
dent v exilu

Pocházel z Kožlan. Narodil se tam v rolnické rodině
28. května 1884. Stal se jedním z nejbližších exi-
lových spolupracovníků T. G. Masaryka v úsilí
o rozbití Rakouska-Uherska a vytvoření samos-
tatného Československa. Byl velmi vzdělaný člo-
věk a hovořil, obdobně jako Masaryk, několika
jazyky a také hrával fotbal za Slavii Praha. Prezi-
dent mu říkával „Benešátko“. Po vzniku ČSR se
stal ministrem zahraničních věcí a krátce i před-
sedou vlády. Byl uznávaným politikem v celosvě-
tovém měřítku. Podílel se na založení Společnosti

národů. Po určitou dobu byl jejím místopředsedou
i předsedou. Po abdikaci T. G. Masaryka ze zdra-
votních důvodů byl v roce 1935 zvolen preziden-
tem republiky. E. Benešovi se říkalo prezident
„Budovatel“ za to, že byl spoluzakladatelem Spo-
lečnosti národů a na přelomu let 1920/21 tvůrcem
vojensko – politického spojenectví Jugoslávie
a Rumunska s rozhodující úlohou Československa.
Byla to takzvaná Malá dohoda s podporou Francie.
Jenže pak se objevil Hitler a došlo k „dohodě“
Mnichovské. Prezident Beneš po ní abdikoval.

V roce 1939 byly Čelákovice připraveny udělit pre-
zidentu Benešovi čestné občanství. Návrh ale
nebyl do německé okupace Čech a Moravy rea-
lizován a na základě nařízení protektorátních úřadů
byl dne 17. prosince 1939 zrušen.
Na společné schůzi odstupujícího Revolučního
národního výboru a nově zvoleného Národního
výboru dne 11. července 1945 bylo rozhodnuto
udělit E. Benešovi čestné občanství Čelákovic
na druhý pokus. Příslušný diplom mu předala dele-
gace, vedená předsedou MNV na Pražském hradě
dne 2. října 1945. Při této příležitosti se prezident
podepsal do městské kroniky. Na jeho počest také
byla dnešní Stankovského ulice nazvána ulicí
Dr. Beneše. V roce 1915, před svým odchodem
do zahraničí za T. G. Masarykem a M. R. Štefáni-
kem, navštívil Edvard Beneš krátce své příbuzné
v Čelákovicích.
Prezidenta Masaryka si lidé vážili jako zakladatele
Československé republiky. Prezidenta Beneše
hlavně za to, že se po mnichovské kapitulaci
našich předválečných „spojenců“ nevzdal a jako
šéf zahraničního odboje se zasloužil o obnovu
Československa.

Z prezidenta, který přišel po smrti E. Beneše, 
začali lidé mít za pár let po jeho zvolení v červnu
1948 strach, i když se mu původně říkalo žoviálně
„Kléma“.

KLEMENT GOTTWALD
prezident ČSR od 21. června
1948 do 14. března 1953

Prezident Gottwald se údajně stal
čestným občanem města po úno-
ru 1948 – a to dle informace dobo-

vého místního tisku. Vzhledem k tomu, že originál
kroniky města Čelákovic z tohoto období se neza-
choval, nejsou k dispozici ani přesnější údaje o ter-
mínu azpůsobu získání prezidentova čelákovického
čestného občanství. K. Gottwald měl také v našem
městě ulici, kterou „zdědil“ po J. V. Stalinovi.

„Tož demokracii bychom už měli, teď
ještě nějaké ty demokraty.“

„… Víte, že za těchto okolností se sešly
čtyři velmoci. Dohodly se mezi sebou
o obětech, které od nás žádaly ve pro-
spěch světového míru a že jsme je byli
přinuceni přijat … Jednou všechny
bude soudit historie a rozhodne spra-
vedlivě.“ (Z rozhlasového projevu 
E. Beneše k občanům ČSR 5. října 1938
po abdikaci před odletem do Anglie).

„My se od ruských bolševiků do Mosk-
vy chodíme učit, jak vám zakroutit krk.
A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom
mistry!“
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K. Gottwald budil hrůzu svým souhlasem se
soud ními procesy s politickými odpůrci režimu
i se členy vedení své vlastní strany a hlavně sou-
hlasem s rozsudky smrti nad nimi. Výše uvedená
slova z jeho prvního projevu v Národním shro-
máždění v roce 1929 tak jako by předznamená-
vala události, ke kterým došlo o 20 let později,
kdy na jeho prezidentských rukách ulpěla krev.
Z těchto důvodů – ani ne tak proto, že byl komu-
nista – si Klement Gottwald nezaslouží být pre-
zidentem města Čelákovic – jeho čestným
občanem.

ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ
prezident ČSR od 21. března
1953 do 13. listopadu 1957; tímto
prezidentem zůstaly Čelákovice
nedotčeny

I on se podílel na organizaci
soud ních procesů s politickými odpůrci a na roz-
sudcích smrti. Krátce před měnovou reformou
v roce 1953 se také „proslavil“ prohlášením, že
vláda ČSR nepřipravuje žádné opatření, které by
znehodnotilo úspory obyvatel. Mezi lidmi se mu
říkávalo „Zápotonda“.

ANTONÍN NOVOTNÝ
prezident ČSR a ČSSR od 19. lis-
topadu 1957 do 28. března 1968
(zvolen 2x); i tímto prezidentem
zůstaly Čelákovice nedotčeny

A. Novotný prosadil v roce 1960
změnu názvu našeho státu na „Československá
socialistická republika“ (ČSSR), protože za vítěz-
ství socialismu tehdy považoval zánik soukromého
vlastnictví výrobních prostředků a podnikání.
Dokázal ale odolat nátlaku na umístění sovětských
vojsk na našem území (v té době jsme byli jediným
státem východního bloku, kde tato vojska nebyla
přítomna).

LUDVÍK SVOBODA
prezident ČSSR od 30. března
1968 do 28. května 1975 (zvolen
2x)

Generál L. Svoboda navštívil
Čelákovice ještě jako ministr

národní obrany ČSR dne 23. 6. 1946. Byl přítomen
odhalení pamětní desky čelákovickému rodákovi,
škpt. A. Vašátkovi, veliteli 312. stíhací peruti
v Anglii, který padl v letecké bitvě o Británii ve 
2. světové válce.
K L. Svobodovi – a nejen k němu – se váže jedna
zajímavost. Dne 2. července 1917 v bitvě u Zbo-
rova na západní Ukrajině (v tehdejší Haliči) stáli
proti sobě dva budoucí českoslovenští preziden-
ti. L. Svoboda jako příslušník čs. legií v Rusku
a K. Gottwald jako voják tehdejší rakousko-uher-
ské armády. Vítězný boj legionářů sledoval z Petro-
hradu s napětím třetí budoucí prezident, T. G.
Masaryk.

GUSTÁV HUSÁK
prezident ČSSR od 29. května
1975 do 10. prosince 1989 
(zvolen 3x); tímto prezidentem
zůstaly Čelákovice rovněž ne -
dotčeny

VÁCLAV HAVEL
prezident České a Slovenské
federativní republiky (ČSFR) od
29. prosince 1989 do 20. června
1992 (zvolen 2x), prezident ČR
od 26. ledna 1993 do 2. února
2003 (zvolen 2x)

Prezident Havel navštívil Čelákovice dne 27. října
1990. Přijel na pozvání Koordinačního výboru
Občanského fóra města Čelákovic z 8. července
1990 a se svým doprovodem se zúčastnil znovu-
odhalení pamětní desky čelákovického rodáka
Václava Záruby, příslušníka československých
legií, který padl v roce 1915 u francouzského města
Arrasu.

VÁCLAV KLAUS
preziden ČR od 28. února 2003
do 7. března 2013 (zvolen 2x)

Přítomnost Václava Klause
v Čelákovicích je spojena s jeho
přednáškou v Českém manažer-

ském centru počátkem 90. let 20. století, ještě
v období jeho „neprezidentování“.
Podle informací sdělovacích prostředků by
V. Klaus žádnému z kandidátů v přímé volbě
 prezidenta nesvěřil s radostí svoji prezidentskou
funkci.

Aby výčet prezidentů byl úplný, musím se zmínit
o prezidentovi takzvané druhé republiky, která
vznikla po ztrátě pohraničních oblastí Čech a Slo-
venska na základě Mnichovské dohody. Druhá
republika trvala pouhých 167 dní (od 1. října 1938
do 14. března 1939 – do zřízení takzvaného Pro-
tektorátu Čechy a Morava, odtržení Slovenska
a Podkarpatské Rusi. Prezidentem tohoto torza
byl Emil Hácha.

EMIL HÁCHA
původně prezident Nejvyššího
správního soudu, funkci prezi-
denta Česko-Slovenské republi-
ky přijal nerad, pod nátlakem
svého okolí; totéž platí o jeho
„prezidentování“ za Protektorátu

od března 1939 do května 1945

E. Hácha navštívil Čelákovice možná několikrát,
pravděpodobně koncem 20. nebo počátkem 
30. let 20. století, jako návštěvník labského kou-
paliště s písečnými plážemi České Grado.

Svými výroky často překvapil:
„Jesličky s malým Ježíškem musely být
dříve o Vánocích v každé domácnosti,
i když jsme je museli vystříhané z papíru
zapíchat jen do mechu za okny. Malý
Ježíšek, ležící ve chlévě na slámě vedle
volka a oslíka, to byl symbol starých
Vánoc. Proč? Měl připomínat pra -
cujícím a bědným, že chudí patří do
chléva.“

„Ať naďalej rozkvietá naša vlasť – Čes-
koslovenská socialistická republika,“
prohlásil prezident Husák na závěr své-
ho Novoročního projevu 1. ledna 1989
a přesně na den o rok později jeho
nástupce Václav Havel v úvodu svého
projevu uvedl: „Naše země nevzkvétá.“

Eduard Beneš přebírá diplom čestného občanství Čelá-
kovic na Pražském hradě 2. 10. 1945. Foto: Sbírkový
fond Městského muzea v Čelákovicích

Václav Havel přivítán v Čelákovicích 27. 10. 1990. Foto:
Sbírkový fond Městského muzea v Čelákovicích

Gen. Ludvík Svoboda (v přední řadě 2. zleva) ve Vašátkově
ulici v Čelákovicích 23. 6. 1946. Foto: Sbírkový fond
Městského muzea v Čelákovicích

„Jsou někteří, po jejichž volbě bych
měl pocit, že je nezbytné někam emi-
grovat.“
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TOSCCA RISTORANTE
V prosinci 2012 byla v sídlišti V Prokopě č. p. 1551,
v objektu již známém jako TOSCCA, znovu ote-
vřena restaurace. Tentokrát, vzhledem k zaměření
na italskou kuchyni, s názvem TOSCCA RISTO-
RANTE.
„Nabízíme styl vyšší gastronomie za velmi příznivé
ceny. Jídla jsou připravována z kvalitních, originál-
ních surovin,“ řekl o restauraci její odpovědný
vedoucí a šéfkuchař Michal Fikar.
V nabídkovém listu vedle italských specialit (ne
pizza) i nyní najdeme v pracovní den polední menu
v ceně 99 korun (obsahuje polévku, jedno ze tří
hlavních jídel dle výběru – zde i české kuchyně
a týdenní bonus v podobě dezertu nebo kávy).
Z nápojů jmenujme např. plzeňskou 12° a 10°,
nealkoholický Birell, točenou Kofolu či velký výběr
vynikajících italských vín z Toskánska a tuzem-
ských Habánských sklepů.
Provozovatelem je Václav Brož – Lanigiro. K úhra-
dám jsou přijímány i platební karty a přes poledne
i stravenky.
Tel.: 603 330 755, 
e-mail: tosccaristorante@seznam.cz, 
www.tosccaristorante.cz.

Provozní doba:
po 11.00 – 22.00 hod.
út – so 11.00 – 23.00 hod.
ne 11.00 – 22.00 hod.

PIZZA MAESTRO
Před vánočními svátky dne 19. 12. 2012 byla na
náměstí 5. května č. p. 113 (vedle restaurace
U Bohuslavů) otevřena provozovna PIZZA
MAESTRO, kde zakoupíte k rychlému občerstvení
pizzu tzv. přes ulici.
Vybrat si můžete z 8 druhů a 3 velikostí. Šestina
stojí 30 Kč, celá pizza (o průměru 32 cm) 99 Kč
a „maxi“, s průměrem 50 cm, 180 Kč. Při rezervaci
po telefonu 773 949 294 Vám objednávku připraví
k odběru bez čekání.
Provozovatelem je Djevdet Islami. K úhradám jsou
přijímány i stravenky.

Provozní doba:
po – ne 10.00 – 22.00 hod.

AXTOR
Od ledna tohoto roku je v prostorách KD Čeláko-
vice otevřen nový obchod, který je zároveň výdej-
ním místem e-shopu, firmy AXTOR, s. r. o.
Zakoupit zde nebo objednat přes
www.shop.axtor.cz můžete: školní potřeby pro
děti (aktovky, batohy, penály…), hračky, kávovary,
kávu, různé druhy náplní do kávovarů (kapsle,
kávové či čokoládové apod.), prostředky pro čiš-
tění a odvápnění kávovarů. Více o prodejním sor-
timentu najdete na www.axtor.cz.
Celý měsíc únor probíhá akce: ke každému zakou-
penému batohu nebo aktovce dárek (sáček na
cvičky, desky na abecedu/číslice nebo box na
sešity apod.).

Provozní doba:
po – pá 10.00 – 12.00 14.00 – 17.00 hod.
Dále dle dohody na tel.: 720 221 120 nebo e-mail:
info@axtor.cz.

ČELEJ RELAX
V prostorách budovy nádraží, Masarykova ulice
č. p. 53, je od 7. 1. 2013 znovu otevřen salon pro
váš relax a krásu. Současný provozovatel,
a. s. Lafa, jej nazval ČELEJ RELAX.
Kosmetické služby v délce 60 min. s ošetřením
řadou Gerard‘s zde stojí necelých 700 Kč. V pří-
padě použití produktů firmy Darphin je délka oše-
tření 90 min. a cena 1 200 Kč. V rámci těchto cen
je i úprava obočí a líčení.
Další z nabídky salonu jsou depilace nebo masáže,
a to klasické (uvolňující – záda a šíje 30 min. za
390 Kč), čokoládové, indické, aroma a lávovými
kameny (záda a šíje 40 min. za 550 Kč) či různé
relaxační zábaly a lázně (120 min. – rašelinová
lázeň a zábal 1 650 Kč; lázeň z čerstvých pome-
rančů a aroma masáž 2 400 Kč apod.). Aroma-
terapie chodidel a dlaní je pak bonusem při využití
určité služby.
Věnovat se vám bude kosmetička Veronika Kar-
píšková. Pro objednávky využijte tel.: 777 314 627
nebo e-mail: celejrelax@seznam.cz.

Podrobný ceník a více o nabízených službách
najdete na facebooku či webových stránkách
www.celejrelax.cz.

Provozní doba:
po – pá 9.00 – 17.00 hod.
Nebo dle dohody.

TABÁK
V posledních měsících došlo i k přestěhování pro-
dejny TABÁKU a NOVIN, která zůstala v Masa-
rykově ulici, ale v jiném č. p. Nyní je v domě č. p. 99,
což je na úplném začátku ulice proti lékárně 
Erika.

PROFIL-M.CZ
Poslední zprávou je informace o ukončení činnosti
VIDEOPŮJČOVNY z Masarykovy ulice č. p. 213,
která své služby nabízela od roku 1990. K posled-
nímu lednu byla po třiadvaceti letech zrušena.
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Herečka Veronika Freimanová 
a její předci z Čelákovic

l Miroslav Iglo

Česká televize od počátku roku uvádí každou stře-
du pořad o rodokmenech významných osobností.
Dne 16. 1. 2013 se diváci seznámili s historií rodiny
oblíbené herečky Veroniky Freimanové. Nejstarší
v našem kraji známý předek jejího otce pochází
z Kochánek, kam se vztahuje záznam ze šedesá-
tých let 17. století. Matěj Freiman, nar. 1790 také
v Kochánkách, přesídlil do Čelákovic, stává se
měšťanem a je uváděn jako mistr sanytrnický.
Rodina žila nejprve v Rybářské ulici č. p. 147 a poz-
ději v Jiřině č. p. 32. Syn Josef, narozený r. 1816,
prapradědeček Veroniky, se stal hajným na pře-
rovském panství a do Přerova se i přestěhoval.
Měl mj. také syna Josefa, nar. r. 1849 v Jiřině
č. p. 46 (praděd), a ten přesídlil do Císařské Kuchy-
ně, kde se narodil v č. p. 20 v r. 1878 jeho syn Vác-
lav (děd), který pak odešel do Libkovic, kde působil
jako ředitel školy. Jeho syn Přemysl, nar. r. 1921
byl otcem herečky Veroniky, nar. r. 1955 v Praze.
Televize natáčela v Čelákovicích a Přerově déle
než 4 hodiny, ale v pořadu se objevil jen zlomek
z pořízených záběrů. Rodina Freimanů, jako mno-
ho občanů Čelákovic, byla mj. zaměřena na výrobu
z proutí, a tak v pořadu byla ukázána expozice
košíkářství a Jaroslav Špaček, historik Městského
muzea v Čelákovicích, řekl několik slov k jeho

významu. Je celá řada zajímavých dokumentů
o životě rodiny Freimanů v Čelákovicích, a tak
věřím, že herečka nepřijela naposledy. Jaroslav
Špaček celý svůj život zasvětil historii našeho měs-
ta a právě díky němu máme možnost nahlížet do
vzdálené historie. Znát historii svého rodu je vyni-
kající, např. pro pochopení některých vlastností
našich dětí. Většinou se nedědí z otce na syna,
ale mívají mnohem vzdálenější původ. Díky pozná-
ní předků dnes Čelákovice mají ve Veronice Frei-
manové o jednu významnou osobnost více.

Zpracováno z podkladů Jaroslava Špačka

Natáčení na nádvoří Muzea. Foto: Miloslava Marešová

Rybářská ulice, X  označený dům č. p. 147, kde žili Freimanovi. Zdroj: Archiv Městského muzea v Čelákovicích

Provozní doba od ledna:
po 19.30 – 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 17.00 – 21.30

pá 6.15 – 7.45 17.15 – 21.30

so 12.00 – 21.00
(11.00 – 12.00 plavání se ZP)

ne 10.00 – 21.00
(9.00 – 10.00 pouze senioři)

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

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

Vedoucí bazénu: Miloš Bukač

Hřiště s umělým povrchem
(u bazénu)

Rezervace a správa areálu:
září až červen – Městský bazén, tel.: 326 991 766,
605 317 954

Provozní doba:
pondělí 15.00 – 22.00 společná
úterý 15.00 – 22.00 společná

– solný a medový peeling zdarma

středa 15.00 – 22.00 společná
čtvrtek 15.00 – 22.00 ženy
pátek 10.00 – 22.00 společná
sobota 10.00 – 13.00 společná

13.00 – 20.00 ženy
neděle 10.00 – 22.00 společná

– solný a medový peeling zdarma

Jednotlivé vstupné: beze změn
Permanentky: akceptují se již prodané

nově 2 000 Kč/20 vstupů
1 500 Kč/20 vstupů/senior

Dukelská 1373
Čelákovice

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

DARUJ KREV
Termíny odběru krve:
• v ordinaci
MUDr. Hany Ježkové,
Sady 17. listopadu 1007,
Čelákovice,
tel.: 326 992 290
každé poslední úterý v měsíci

• v nemocnici v Brandýse n. L.-St. Boleslavi,
Brázdimská 1003, Brandýs nad Labem,
tel.: 326 902 781
4. 2.; 4. 3.; 15. 4.; 6. 5. a 3. 6. 2013

Pečovatelská služba
města Čelákovic
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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

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

PROVOZNÍ DOBA
út 10.00 – 15.00
st 12.00 – 18.00
čt 10.00 – 15.00
pá 12.00 – 18.00
so 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00
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l Aleš Chvojka

Příroda odpočívá, takže v dnešním povídání se
zastavíme v Červené knize a u jednoho vzácného
pána.
Červená kniha ohrožených a chráněných druhů
hub se bohužel každým rokem rozrůstá. Záměrně
vám představím pár hřibovitých, které rostou
i v nedaleké Lipovce. Spousta „houbařů“ zapo-
míná, že zmiňovaná lokalita je chráněným územím
a některé, byť jedlé druhy, ještě chráněnější.
Prvním z nich je hřib královský (Boletus regius).
Jeho velmi nápadné plodnice mají červenou barvu
klobouku a sytě žluté rourky i třeň. Druhým je hřib
příživný (Pseudoboletus parasiticus). Jedná se
o menší druh, který je podobný známému hřibu
plstnatému, ale neomylná je jeho destinace. Vzácně
vyrůstá z plodnic pestřeců, na kterých parazituje.
Třetím zchráněných hřibů, rostoucím na kraji Lipov-
ky, je hřib plavý (Boletus impolitus). Většinou se jed-
ná o mohutné plodnice s pískově zabarveným

kloboukem. Rourky a noha jsou výrazně žluté.
Pokud budete chtít vidět profesionální fotografie
jmenovaných a dalších chráněných druhů hub,
prohlédněte si (třeba) internetové stránky
http://houby.naturfoto.cz.
Návštěva vzácného pána je symbolická. V lednu
uběhlo již jedenáct let od úmrtí Jiřího Hlaváčka,
dlouholetého předsedy Československé a České
mykologické společnosti, vynikajícího fotografa
s obrovskými znalostmi.
Jirka se mimo jiné zaměřoval právě na výzkum
rodu Boletates (hřibovité). Krátce vzpomenu, jak
jsme společně nalezli u Vonoklas na prudké vápen-
cové stráni úplně neznámý druh hřibovité plodnice.
Psal se rok 1997. Hřib byl trošku příbuzný satanovi
či purpurovému, ale jednalo se o xanthoidní
(mutační) formu, která byla následně po mikro-
skopických, chemických procedurách určena jako
samostatný nový druh: hřib zlatožlutý. A věřte, že
nebyl zaznamenán v celé Evropě, takže rychle
putoval do již zmiňované Červené knihy.

l Mykologický kroužek Čelákovice

Poslední vycházka našich houbařů a přírodomilců
se opět uskutečnila na sklonku minulého roku.
Cesta je tradiční: Grado, Lipovka, lužní lesy, Kar-
lov a Byšičky. Nebylo tomu tak vždy. Zpočátku
se spíše trampovalo, než nás přítel J. Bezucha

pozval na svůj statek, kde zajistil krásné a pod
střechou nesrážkové zázemí na občerstvení
a odpočinek. Celá akce je doplněna určováním
zimních druhů hub. Bylo jich celkem 23 a z toho
jedna vzácnost: hlíva hnízdovitá. Ješitně můžeme
oznámit, že všech 58 lidiček a jeden čtyřnožec
byli spokojeni.

Zamykání lesa

Trampování před třinácti lety. Foto: Archiv MK Úzký kroužek dopochodujících v Byšičkách. Foto: 
 Archiv MK

Práce, úspěchy, práce…
l Aleš Chvojka

Nejen za houbaře dodatečně přeji všem členům
a příznivcům chovatelské obce našeho města pev-
né zdraví a minimálně tolik elánu jako v roce mi -
nulém.
O úspěších a oceněních našich chovatelů bylo
v roce 2012 napsáno dostatečně. Nutno podotk-
nout, že zaslouženě. Je to výsledek jejich činnosti,
která byla dekorována spoustou pohárů, cen a dal-
ších ocenění.
Nebudu dávat k dispozici výčet všech úspěchů,
ale jedno první místo zmínit musím. Předseda ZO
Petr Bajer se stal nejlepším chovatelem za rok
2012 v okrese Praha-východ. Sice o půl bodíku
před Karlem Čadilem z Mukařova, ale zlato je  
zlato.

Příkladem, ve sprintu se každá setinka počítá, ale
vybojovat prvenství v chovatelské soutěži není nic
jiného než celoroční práce, láska ke zvířátkům
a opět práce.
Stěžejní akce byly tradičně dvě – jarní a podzimní
výstava, kterou vidělo přes 2 500 návštěvníků při
hojné účasti dětí a mládeže.
Součástí vystavovatelské práce jsou návštěvy
okolních organizací při podobných akcích. Výčet
by byl na další článek, jen je nutno podotknout,
že všechny místní akce se odehrávají díky dotacím
Města Čelákovic a přespolní akce díky soukromým
prostředkům členů organizace.

Každý měsíc se konají burzy AKVA-TERA spo-
jené s chovatelskou a mykologickou poradnou.
Přijďte nás na děkanství navštívit.

Nová sezona 
je před námi

l Výbor ZO ČZS Čelákovice

Zahrádkáři se připravují na začátek sezony, a proto
jim doporučujeme:
• zimní večery jsou ideální k plánování změn

a nových výsadeb – semena se vyplatí objednat
včas;

• je čas nechat na světle naklíčit rané bram-
bory;

• odebíráme rouby meruněk a slivoní, jádrovin
a rybízu;

• za okenní parapet vyséváme papriky, salátové
okurky, rajčata a saláty;

• množíme pelargónie řízkováním – na řízcích
z výhonů, které nekvetly, ponecháme 2–4 listy,
zapíchneme je do vlhkého substrátu a umístíme
na světlo a do tepla;

• pokud růže trpěly černou skvrnitostí listů, pod
keř rozhodíme síran draselný v množství 35 g/m²;

• záhony určené k sázení košťálové zeleniny posy-
peme páleným vápnem;

• stromy natřeme slabým roztokem vápna proti
praskání;

• hlízy jiřinek můžeme nechat ve vlhkém substrátu
na světle;

• do misek vyséváme brokolici, raný salát, celer,
lilky, případně i rajčata v teple (20 ºC), klíčení
urychlí máčení semen ve vlažné vodě;

• révu vinnou prořezáváme tak, aby na každém
keři zůstalo 6 – 8 oček na m², u menších odrůd
i 12 oček.

Doufáme, že několik málo rad vám přispěje k obo-
hacení vašich znalosti o pěstování.

Na letošní rok připravujeme tyto akce:
• 15. 3. 2013 se uskuteční výroční členská schůze

v restauraci Na Nové od 17.00 hod.;
• v průběhu května nabídneme zájemcům rou-

bování ovocných stromů;
• v červnu výbor uskuteční jako každoročně

návštěvu zahrádek na všech koloniích;
• v září plánujeme zájezd podle návrhu účastníků

výroční schůze;
• 8. 11. 2013 ukončíme sezonu na večírku v KD

od 18.00 hod. s kapelou DĚDINA.

Přejeme všem našim členům krásný, úrodný,
úspěšný a hlavně zdravý rok 2013.

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY

VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET!

PET = 1
HDPE = 2
LDPE = 4
PP = 5
PS = 6
C/PAP = 81
C/PAP = 84
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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.

Spolek přátel čelákovického muzea
www.pratele-celak-muzea.cz

Pořádá
v pátek 15. 2. od 19.00 hod. v Městském muzeu 

akustický koncert skupiny TOMISLAVA ZVARDONĚ

Hudbu vnímá každý z nás trochu jinak. Někomu jde spíše o typický zvuk vybraného žánru a detail není
důležitý. Jiný hranice žánrů nerespektuje a v každé hudbě pozorně hledá nápaditost, novost, hezké
melodické postupy a zajímavé souhry zvuků, ať už je hraje někdo známý, nebo „cizinec“. Zejména pro
tu druhou skupinu milovníků hudby připravuje Spolek přátel čelákovického muzea koncert na 15. února
2013. Na čelákovickou tvrz jsme pozvali kytaristu Tomislava Zvardoně a jeho přátele. Kromě některých
méně obvyklých hudebních nástrojů s sebou přivezou písničky ovlivněné latinskoamerickou a africkou
hudbou, jazzem, španělským flamenkem a nakonec vlastně vším, co je v životě potkalo. Na kontrabas
bude hrát Madla Vyhnanková, rytmiku obstará Adrian Ševeček a zpívat bude půvabná česko-nigerijská
zpěvačka Mariana Wesley. Máte-li rádi pestrobarevnou, nápaditou hudbu, přijďte navečer 15. února
do Síně Jana Zacha v Městském muzeu. Koncert začíná v 19 hodin a určitě se vám bude líbit.

Zájemci o členství ve Spolku se mohou přihlásit v muzeu u paní Lidušky Matoušové nebo u slečny
Terezy Zborníkové. Roční členský příspěvek činí 100 Kč. Podrobné informace včetně přihlášky
na výše uvedených webových stránkách.

Foto: http://zvardon.cz

na akce pořádané Divadelním souborem 
a T. J. Sokol Lázně Toušeň,

konané v sokolovně v Lázních Toušeni

pátek 15. 2. v 20.00 hod.
Divadelní karneval „Vesmír“

sobota 16. 2. v 10.00 hod. 
Dětský karneval
pro děti do 3 let a od 15.00 hod. pro děti od 3 let

sobota 16. 2. v 20.00 hod.
Sokolský karneval „Vesmír“

sobota 2. 3. v 18.00 hod.
Prodaná nevěsta

Veškeré podrobnosti na www.dslt.cz, tel.: 
737 581 825 nebo e-mailu: dslt@seznam.cz.

Občanská poradna
Nymburk, o. s.
Osobní poradenství v budově Radnice I
funguje v Čelákovicích každou první středu
v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. V případě
akutní potřeby je možné se domluvit na poskyt-
nutí konzultace mimo konzultační hodiny nebo
i mimo kancelář (např. v bytě klienta či na jiném
dohodnutém místě).
Občané mohou poradnu kontaktovat:
• telefonem 325 511 148 (pouze pondělí a stře-

da 9.00 – 16.00 hod.), 775 561 848;
• e-mailem info@opnymburk.cz nebo

poradna.nymburk@centrum.cz.

Další informace o činnosti na

www.opnymburk.cz

Nízkoprahové centrum
ve Staré Boleslavi

l odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Od listopadu minulého roku provozuje Arcidiecézní
charita Praha ve Staré Boleslavi, v areálu Na Dolíku
č. p. 53, nízkoprahové centrum pro lidi v tísni. Na
jeho chodu se podílí řádové sestry společnosti
Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul a Měs-
to Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
V centru najdou pomoc a útočiště především lidé
bez přístřeší, lidé trpící některou ze závislostí a ti,
kdo se nacházejí v akutní krizi. Dostane se jim zde
také sociální poradenství či materiální pomoc
v podobě potravin, hygieny nebo ošacení. Cen-
trum slouží občanům Brandýsa n. L.-Staré Bole-
slavi, ale i okolních obcí. Vzhledem k finančnímu
příspěvku našeho města je otevřené i našim
občanům.

V případě dotazů je možné kontaktovat ředitele
Pavla Houšku, tel.: 326 907 824, e-mail: adbran-
dys@praha.charita.cz.

Foto: http://praha.charita.cz

Farní charita Neratovice
U Závor 1458, 277 11 Neratovice
tel.: 315 685 190
fax: 315 685 190
e-mail: sekretariat@charita-neratovice.cz
http://neratovice.charita.cz
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Havlíčkova 691
Čelákovice

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

Stankovského 1650
Čelákovice

tel.: 774 048 044
e-mail: info-mccelakovice@seznam.cz
http://www.mccelakovice.cz

Najdete nás v zadní části Obecního domu (vchod z ulice Na Stráni)

(možnost zasílání programu a dalších informací na e-mail)

S námi na jarní prázdniny
sobota 23. 2. – sobota 2. 3.  Strážné
ZIMNÍ TÁBOR MDDM ČELÁKOVICE
s lyžařským kurzem, vede Miloš Bukač – jarní
prázdniny

pondělí 25. 2. – pátek 1. 3.
JARNĚPRÁZDNINOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
vede Martina Slováková a Lucie Třešňáková

RC ROUTA vítá sníh a mráz
V rámci projektu Podporujme podnikatelky
 Polabí!, podpořeného ESF v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, pokra-
čujeme v přípravě prostor budoucího Centra pod-
nikatelek Polabí (Masarykova ul. 95) a věnujeme
se již plně přípravě prvních cyklů MINIŠKOLY pod-
nikání pro ženy, které zvažují, že začnou podnikat.
Nabídneme zázemí a servis také ženám, které již
podnikají.

Naše vzdělávací aktivity
Slaďování rodinného a pracovního života – SEMI-
NÁŘ Ilony Špaňhelové.
DÍTĚ JDE DO ŠKOLKY, RODIČE DO ZAMĚ-
STNÁNÍ – středa 13. 2. od 9.00 do 12.00 hod.
Vracíme se do zaměstnání, naše dítě začíná chodit
do školky. Čeká nás obtížné období, co se děje
s dítětem ve vývojovém období 3 – 6 let. Budeme
připraveni a dokážeme vše sladit – rodinu i práci.
KDE: Jazyková škola, Sedláčkova 107, Čeláko-
vice. Doprovodné hlídání dětí od 1,5 roku v pro-
storách MC. Semináře jsou součástí projektu

Rodina a práce i pro Čelákovice a jsou bezplatné.
Nutná předchozí rezervace.

V rámci projektu Finanční gramotnost s ROU-
TOU a s rozumem, který je spolufinancován z pro-
středků CSR regionálního fondu ČSOB, nabízíme
seminář lektorovaný Evou Dohalskou.
FINANČNÍ GRAMOTNOST PRO DOSPĚLÉ –
pátek 8. 3. od 17.30 do 19.30 hod.
KDE: MC Čelákovice, Stankovského 1650, tel.:
604 146 682, e-mail: info-routa@seznam.cz. Kapa-
cita míst je omezena. Nutná předchozí rezervace.
Účastnický poplatek 50 Kč.

Plavecký klub – jarní kurz bude probíhat od 
28. 3. Pro děti od 6 měsíců do 8 let.

Angličtina s rodilým mluvčím – vcházíme do dru-
hého pololetí. Kurz pro předškoláky, školáky do 
8 let, výuka jazyka se zkušeným rodilým mluvčím
bude opět probíhat v MŠ J. A. Komenského a MC
Čelákovice. Kurzy budou pokračovat v zaběhnu-
tých časech, e-mail: routa-anglictina@seznam.cz.

www.rc-routa.cz

Kurzy a klubové činnosti
Košíkování pro děti a pletení košíků z pedigu
soboty aneděle v klubovně KD – vede A.  Borovičková
9. a 10. února, 16. a 17. února, 9. a 10. března,
16. a 17. března, 6. a 7. dubna, 13. a 14. dubna,
27. a 28. dubna, 18. a 19. května

Pletení košů z proutí
neděle v KD – vede P. Král
17. února, 3. března, 24. března, 7. dubna, 
21. dubna, 5. května

Korálkování
neděle v MDDM – vede T. Klímová
17. února, 24. března, 7. dubna, 21. dubna,
19. května

Výtvarná dílna
neděle v MDDM – vede A. Oppová
10. března – Šperky, 17. března – velikonoční
 dekorace

Klub deskových her
soboty v Tvořiklubu (bývalý klub Čajovna v Li-
pové ul.) – vede M. Slováková
9. února, 9. března, 23. března, 6. dubna, 
20. dubna

Jamklub
sobota v Tvořiklubu (bývalý klub Čajovna v Lipové
ul.) – vede T. Kaňa
16. února

Řemesla Polabí VI
soutěž, výstava a doprovodné programy

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice pořá-
dá další výstavu výtvarných prací ve spolupráci
s Městským muzeem v Čelákovicích. ŘEMES-
LA POLABÍ VI jsou zaměřena na tradice řeme-
sel a jejich výtvarné zpracování v současnosti.
Výstava je přístupná v Muzeu do 16. února denně
od 9.00 do 12.00 a od 13.30 do 17.00 hod., mimo
 pondělí.

Na vernisáži výstavy v sobotu 2. února zahraje
„Lahoda“ – malý domácí oddechový orchestr.
Vyhodnotíme zde výtvarnou soutěž.
MDDM ji vyhlásilo v listopadu 2012, tradičně v osmi
tematických okruzích. „Sedmero řemesel“ letos
doprovází „Přírodní živly“. Kromě prací do soutěže
vystavujeme výtvarná díla dětí i dospělých z Čelá-
kovic a ze Středočeského kraje. Po dobu výstavy
každé dopoledne předvádíme řemesla školám
i veřejnosti. Všechny soboty a neděle jsou zváni
zájemci na výtvarné dílny. Letos opět při výstavě
pomáháme se sbírkou „Kuře je náš kamarád“.

Víkendové výtvarné dílny – odpolední:
Pro veřejnost vždy od 14.00 do 16.00 hod. přímo
v prostorách výstavy (pro lektory za materiál 
10 až 40 Kč – podle množství výrobků)
9. 2. Quilling – dekorace ze stáčených papíro-
vých proužků
Monika Lorencová – Saxy Proseč
10. 2. Enkaustika – malování voskem, zdobení
perníčků
Vlasta Polreichová a Libuše Hlavatá – MDDM Stará
Boleslav
16. 2. Drobné dekorace z různých materiálů,
svíčky
Alena Zradičková a spol. – MDDM Čelákovice

Víkendová výtvarná dílna – dopolední:
Pro veřejnost (rodiče s dětmi) od 10.00 do 12.00
hod.
10. 2. malování s nejmenšími výtvarníčky
Markéta Chybová – Mateřské centrum Čelákovice

Kuře je náš kamarád
MDDM Čelákovice pořádá při výstavě sbírku for-
mou dobrovolných příspěvků pro Nadaci rozvoje
občanských společností – NROS „Pomozte
dětem“.

Výtvarníci vystavují
Řemesla Polabí provází ukázky prací několika
výtvarných umělců, některá jejich díla jsou pro-
dejná, necháváme je po vybrání zájemci na výstavě
jako „zadaná“.

Krajkářka. Foto: Archiv MDDM Čelákovice

Otevřeno máme: 
pondělí 9.00 – 12.00 pro maminky a miminka
úterý otevřena pouze malá herna
středa 9.00 – 12.00
čtvrtek 9.00 – 12.00
pátek 9.00 – 12.00

Pravidelný program
• Bezplatné hlídání dětí v MC
pro děti od 2,5 let rodičům hledajícím si zamě-
stnání, středa 8.00 – 12.00 a 15.00 – 19.00 hod.,
bližší informace na našem webu

• Předporodní kurzy
út 17.00 – 19.00 hod., vede porodní asistentka
Karolina Švechovičová, přihlášky a info 731 310 509

• Kurzy masáží kojenců a batolat
vede porodní asistentka Karolina Švechovičová,
nutno přihlásit na tel.: 731 310 509

• Cvičení pro ženy s hlídáním dětí – aerobic
čt 8.30 – 9.30 hod., v tělocvičně u bazénu, hlídání
dětí v MC, informace: Martina Vlčková 737 647 968

• Cvičení pro ženy – kondiční gymnastika
a posilování
út 20.00 – 21.00 hod., v tělocvičně u bazénu,
informace: Anna Králová 723 672 884

• Cvičení pro ženy – aerobic
po a st 20.00 – 21.00 hod., v malé tělocvičně ZŠ
J. A. Komenského, informace: Martina Vlčková
737 647 968

Akce v únoru
• Kurz první pomoci u dětí
st 6. 2. 9.00 – 11.00 hod., cena 200 Kč, dopro-
vodné hlídání dětí zdarma

• Co dělají hasiči?
st 13. 2. v 10.00 hod., čtení pohádek pro nej menší

• Zpíváníčko s Františkem a Fanynkou
pá 22. 2. v 10.00 hod.

• Jak pejsek s kočičkou vařili dort
st 27. 2. v 10.00 hod., divadélko pro nejmenší,
vhodné pro děti od 18 měsíců
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Na Hrádku 1092
Čelákovice

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

Jaký byl rok 2012
v Městské knihovně

l Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

Uplynulý rok přinesl řadu příjemných zážitků
a novinek pro čtenáře a návštěvníky knihovny.
V jejím přívětivém prostředí je i mimo výpůjční
hodiny živo. Čelákovickou veřejnost přivádí do
knihovny nejen zájem o nové knihy, ale také stou-
pající potřeba číst a vzdělávat se. Vidíme to na
narůstajícím počtu čtenářů. V roce 2012 se do
knihovny zaregistrovalo celkem 2 105 čtenářů,
z toho 605 dětí. Počet výpůjček opět překročil 100
tisíc! V průběhu roku bylo půjčeno 100 607 knih
a časopisů, knihovnu navštívilo za účelem půjčo-
vání 25 745 čtenářů. Zájem o čtení neklesá ani na
našich pobočkách V Prokopě a Sedlčánkách (754
návštěvníků, 3 976 výpůjček). V Sedlčánkách se
čtenáři na podzim dočkali nově zrenovovananých
prostor bývalé hasičské zbrojnice, kde mají zajiš-
těny lepší a bezpečnější podmínky pro výběr knih.
Počet návštěv webu knihovny zaznamenal nárůst
téměř o 5 tisíc (36 573 vstupů, z toho 10 840
návštěv ON-LINE katalogu), vzestup přičítáme
také tomu, že v letošním roce knihovna získala
grant Ministerstva kultury ČR (VISK 3) a uvedla
díky němu do provozu nový interaktivní ON-LINE
katalog CARMEN Opac 2.0. Další novinkou bylo
zavedení Tipů na nákup knihy. Čtenáři nás inspirují
prostřednictvím internetu ke koupi nových knih,
a zajišťují si tím možnost číst knihu jako první.
Setkání se zajímavými lidmi na přednáškách
a besedách si nenechala ujít řada návštěvníků.
V roce 2012 jsme jich připravili 147, včetně vzdě-
lávacích akcí pro děti a mládež, s celkovou účastí
3 574 posluchačů. Na besedách jsme přivítali
paní M. Hráskou ze sdružení Dlouhá cesta, polár-
níka V. Sůru s jeho zážitky ze severního pólu. Do
Číny z pohledu turisty jsme zavítali s panem Z. Vac-
kem. Od spisovatelky paní S. Jarolímkové jsme
se dozvěděli řadu zajímavostí o Praze. Pod vede-
ním ilustrátorky V. Hegerové proběhl minikurz pro
děti Malujeme zvířátka, dětem byla rovněž určena
výtvarná dílna L. Procházkové. Autorská čtení mají
též stále více příznivců, na březnovém jsme již
podruhé předávali cenu Čtenář roku za účasti spi-
sovatelů P. Kukala a S. Rudolfa.
Realizované výstavy loňského roku se v knihovně
setkaly s vděčným zájmem veřejnosti. Fotografie
J. W. Drnka: WILDa AFRICA a M. Pokorné: Česká
krajina ve fotografii zdobily interiér knihovny v let-
ních měsících. V září se uskutečnila úspěšná výsta-
va k významným stromům Čelákovic autorského
kolektivu ve složení P. Jiras, P. Petřík, H. Zvolská
a další, spojená s přednáškou 3 odborníků na
téma péče o stromy. Tradiční výstava amatérských
tvůrců pořádaná v celostátním Týdnu knihoven na
téma Domácí mazlíčci nabídla práce 44 vystavo-
vatelů s řadou rozličných výtvarných technik. Slav-
nostně byl také vyhodnocen 8. ročník literární

soutěže na téma Němé tváře za velké účasti sou-
těžících nejen z ČR. Soutěže se zúčastnilo 94 auto-
rů se 102 pracemi.
Kolektiv knihovny přestěhoval v loňském roce kro-
mě zmíněné pobočky také depozitář s 9 000 kni-
hami a mnoha ročníky časopisů do náhradních
prostor. Práce s knihami je krásná, ale zároveň
fyzicky náročná. Odměnou nám je zájem o služby
knihovny. V loňském roce jich využilo celkem
40 159 uživatelů jak osobní návštěvou, tak pří -
stupem přes internet.
Knihovna spolupracuje s řadou organizací města
včetně všech školských zařízení, podílela se také
na Muzejní noci a Pouťových slavnostech.
Všem našim čtenářům děkujeme za přízeň a těší-
me se na setkání v letošním roce.

Foto: Archiv Městské knihovny

POZVÁNKA

Ve čtvrtek 28. února od 17.30 hodin
pořádáme

besedu s novinářkou a spisovatelkou
Stanislavou Jarolímkovou

na téma její nové knihy
Co nevíte o životě našich předků.

Dozvíte se např., co byly družbance, odkdy lidé
počítali délku svého života, že hrady neměly výplně
oken, odkdy se používaly klíče, proč se zpočátku
pivo jídalo lžičkou, co byly pikniky a mnoho dalších
zajímavostí.

Foto: Archiv Městské knihovny

Novoroční Vox

l Spolek pro varhanní hudbu Čelákovice, o. s.

Ve čtvrtek 3. 1. 2013 vystoupil v kostele Nanebe -
vzetí Panny Marie známý pěvecký sbor Vox Nym-
burgensis pod vedením sbormistra Jana Mikuška.
Repertoár s vánoční tematikou zahrnoval jak velmi
pečlivě vybraná díla osvědčených starých mistrů,
např. Adama Michny z Otradovic a Karla Václava
Holana Rovenského, tak skladby autorů součas-
nosti – zazněla díla Petra Ebena, Javiera Busto
i mistra amerického chorálu Mortena Lauridsena.
Publikum slyšelo i část Valašské jitřní mše Jaro-
slava Křičky (1882 – 1969) a několik úprav lidových
písní.
Soubor zaujal intonační jistotou, dynamickou sou-
hrou i procítěným výrazem. Vysokou úrovní těchto
kvalit Vox opět dokázal, že běžnou laťku amatér-
ských souborů suverénně přesahuje. To také
potvrdilo nadšené publikum, které sbor odměnilo
dlouhým potleskem.
Vox Nymburgensis tak důstojně otevřel pro hudeb-
ní kulturu regionu důležitý nový rok 2013. Připo-
meneme si v něm totiž hned dvě důležitá výročí
hudebního skladatele evropského významu Jana
Zacha (1713 – 1773), tedy 300 let od jeho narození
a 240 let od jeho úmrtí.

Zpívající dirigent Jan Mikušek. Foto: Tomáš Kopecký

Novoroční koncert pěveckého sboru Vox Nymburgensis
v kostele Nanebevzetí Panny Marie dirigoval Jan Mikušek.
Foto: Tomáš Kopecký



Výtvarná soutěž Co by si
přál Ježíšek k Vánocům

l Vedení školy

Soutěž s tímto názvem vyhlásilo Městské muzeum
v Čelákovicích ve spolupráci s Náboženskou obcí
CČSH v Čelákovicích a my jsme se s chutí zapojili.
Konkrétně žáci pátých ročníků, kteří se svými
vyučujícími na dané téma vytvořili obrázky. Každý
z nich byl doplněný vysvětlením, proč právě tenhle
namalovaný dárek je pro Ježíška ten důležitý
a nepostradatelný. Komise ocenila nejen výtvarné
zpracování, ale i nápad, který se někdy může zrodit
jen v dětské fantazii. Posuďte sami, vybíráme
několik z nich.
Ježíšek je jedináček, a proto mu udělá radost pes,
aby si měl s kým hrát.
Ježíšek by si přál továrnu na hračky.
Ježíšek by potřeboval letadlo, aby všechny dárky
rychle doručil.
Ježíšek by si přál dovolenou na Havaji, aby se taky
někdy pořádně ohřál.
Ihned po vyhodnocení soutěže nám do školy orga-
nizátoři doručili krabici plnou dárků, získali jsme

dokonce díky Janě Žertové z 5. C 1. místo a ona
pak vítěznou cenu – MP3 přehrávač. Pořadatelé
obdarovali snad všechny zúčastněné děti, kterým
i drobné ceny udělaly radost. Proto chceme i touto
cestou za pěkně připravenou akci poděkovat.
Výtvarné práce byly v průběhu ledna 2013 k vidění
v prostorách Městského muzea.
Jako zkušení pedagogové víme, jak důležité je při
různých – ať už výtvarných, či jiných – soutěžích
jejich dotažení do konce, zhodnocení, odměna,
sdělení umístění. A tohle bylo zvládnuté opravdu
na jedničku.
Těšíme se na další soutěže a určitě se rádi zapo-
jíme.

Přípravy 
na masopustní průvod

l Učitelé a žáci

Loni jsme masopustní průvod městem nepořádali,
letos se ale naše škola opět chystá v pestrém reji
masopustních masek městem projít. Průvod jsme
naplánovali na 15. únor letošního roku a věříme, že
děti i letos vymyslí spoustu pěkných staročeských
masek. Každý náš masopustní průvod je pro město
atrakcí, lidé se zastavují, mávají, prohlížejí si nás.
S sebou neseme čerstvě napečené koblihy, které
právě k masopustu neodmyslitelně patří. Celou
akci musíme řádně naplánovat a požádat o pomoc
iMěstskou policii. V jeden okamžik projde po ulicích
města 650 žáků se svými učiteli, velká opatrnost
je proto na místě. Cestou se stavíme na radnici
a pozdravíme představitele našeho města.
Přijďte se na nás podívat i vy – v dopoledních 

hodinách 15. února nás v Čelákovicích určitě
nepřehlédnete!

Jak jsme udělali radost
l Jana Pítová a žáci 3. C

V předvánočním čase jsme ani letos nezapomněli
navštívit Domov Na Zámku v Lysé nad Labem.
Kromě výroby dárků na Adventní jarmark jsme
letos ještě vyráběli přání pro obyvatele domova -
babičky a dědečky, se kterými se celá třída setkala
ve svátečním adventním čase. Osobně jsme rozdali
každé stařence a stařečkovi naše vlastnoručně
vyrobené a napsané přání, popřáli jim hodně zdraví
a udělali jsme jim tím opravdu velkou radost. Mohli
jsme si prohlédnout prostory zámku, dokonce jsme
si zazpívali v zámecké kapli s p. Kořínkem, který
zdejším obyvatelům zajišťuje zábavu a rozptýlení.
Byli jsme se podívat i na turnaji obyvatelů ve stol-
ních hrách a byli jsme překvapeni, jak jim to šlo!
Za odměnu jsme dostali čokoládové čerty a velkou
pochvalu od zaměstnanců Domova Na zámku,
a to i od samotného pana ředitele.
Určitě se sem příští rok opět vydáme. Neporušíme
tradici, která začala před šesti lety.

Vánoční laťka má svého
suverénního vítěze

l Miloš Bukač

Dne 13. 12. 2012 proběhl již IV. ročník tradiční sou-
těže Vánoční laťka, která se jako obvykle konala
v naší školní tělocvičně. Je to soutěž ve skoku

str. 18 únor 2013

J. A. Komenského 414
Čelákovice

tel.: 326 998 211
e-mail: info@zs.celakovice.cz
http://www.zs.celakovice.cz
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Kostelní 457
Čelákovice

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

Co nás čeká ve 2. pololetí
školního roku 2012/2013?
l Ivana Sekyrová

Podle dětí je nejlepší škola mimo školu. Kurzy,
výlety, exkurze, divadla, výstavy…
To vše patří mezi doplňkové aktivity všech před-
mětů. Žáci jsou pozornější, více se snaží pracovat,
jinak se projevují, neaktivní se stávají aktivními…

vysokém a je přeborem žáků čelákovických škol.
Letos se jí zúčastnilo 23 děvčat a 48 chlapců. Sou-
těž má již svou tradici a dětmi je velmi oblíbená.
Závody probíhají za doprovodu reprodukované
hudby a atmosféra ve velké tělocvičně naší školy
je opravdu mimořádná. Velké množství fandících
diváků vytváří skvělé prostředí pro účinkující, adivá-
ci tak dokáží své spolužáky vyhecovat k nejlepším
výkonům jejich kariéry. Soutěží se ve čtyřech kate-
goriích – mladší žákyně, mladší žáci, starší žákyně,
starší žáci. V průběhu letošního ročníku byly vytvo-
řeny dva rekordy Vánoční laťky, a to v kategorii
mladších žákyň výkonem 135 cm naší žákyně Bar-
bory Mikešové a v kategorii starších žáků výkonem
176 cm našeho žáka Radka Telváka. Tento výkon
je navíc překonáním Radkova osobního rekordu
o dlouhých 8 cm. Vítězům samozřejmě gratulujeme
a děkujeme za účast všem ostatním. V prosinci na
V. ročníku Vánoční laťky opět na shledanou.

První výjezd v tomto roce si užijí někteří sedmáci
a osmáci na nezapomenutelném lyžařském výcvi-
ku. Za lyžováním budou každodenně vyjíždět Čer-
nohorským expresem (lanovkou na Černou horu),
již můžeme sledovat zoken Ludvíkovy boudy, místa
našeho ubytování v Janských Lázních. Určitě se
naučí lyžovat i ti, co budou stát na lyžích a na běž-
kách poprvé.
Jazykové dovednosti si ověří skupiny žáků učící
se německý jazyk, neboť v březnu je pro ně zajištěn
kurz v Sebnitzu v SRN. I tento kurz bývá velmi
zdařilý, oblíbený a mnozí žáci se jej účastní opa-
kovaně každý rok. Zde mají možnost konečně zjis-
tit, jak jsou svými jazykovými znalostmi vybaveni
a zda se s německými kamarády domluví.
Začátkem června se vypraví většina tříd 1. stupně
do Hrachova v Lužických horách do dětského
tábora Star Line. Zde bude připraveno množství
sportovních, turistických a dalších atrakcí, které
přispívají k všestrannému rozvoji dětí a také stmelují
dětské kolektivy. Výhodou tohoto dětského zařízení
je, že akce pro školy jsou připraveny tzv. na klíč.
V posledních týdnech školního roku již potřetí pro-
běhne cyklistický kurz pro žáky 9. ročníků. Na
šumavských kopcovitých cyklostezkách a kolem
Lipna je zapotřebí kromě dobrého cyklistického
vybavení aspoň částečná cyklistická kondice
a dovednost v přehazování rychlostí. Mnozí zjišťují,
že jízda na kole naším rovinatým Polabím je oprav-
du se šumavskými trasami nesrovnatelná.
Těšíme se, že všechny výjezdy budou mít šťastný
návrat a přispějí k radostným školním prožitkům
žáků i pedagogů.

Druhé místo potěšilo
l Vedení Kamenky

Ještě před koncem roku proběhlo okresní 
kolo ORION FLORBAL CUP 2012. Zúčastnilo 
se ho 9 družstev ze základních škol okresu 
Praha-východ. Soutěž měla dobrou úroveň. 

Hrálo se v hale BIOS, což nám vytvořilo domácí
prostředí. O sladké odměny pro všechny účastníky
se po starala firma ORION – sponzor tohoto pro-
jektu. Naše družstvo se umístilo na vynikajícím
druhém místě. V základní skupině jsme nejdříve
prohráli s budoucím vítězem Gymnáziem Čelá-
kovice (2:4), potom jsme porazili žáky z 3. ZŠ Bran-
dýs nad Labem (3:2) a v přímém souboji o postup
ze skupiny jsme porazili 1. ZŠ Čelákovice (1:0).
V semifinále jsme porazili vítěze A skupiny 5. ZŠ
Brandýs nad Labem taktéž 1:0, a ve finále jsme
prohráli opět s Gymnáziem Čelákovice.
O 14 dní později se v naší hale BIOS odehrálo kraj-
ské kolo, do kterého však postoupil jen vítěz okres-
ního kola. Jaké bylo naše překvapení, když v této
soutěži hrálo družstvo ZŠ J. A. Komenského, které
se umístilo v okresním kole na 5.–8. místě a které
jsme my v okresním kole porazili… Byli jsme velmi
smutní, neboť jsme pro účast tohoto družstva
nenašli žádné rozumné vysvětlení…

Valná hromada Unionu
l Milan Šikl

Unionský fotbal se potácí v problémech, což je věc
známá. Současné vedení ve snaze řešit existenci
klubu svolalo na začátek prosince mimořádnou
valnou hromadu, na kterou pozvalo zastupitele
města reprezentující jednotlivá politická uskupení,
z nichž se omluvili jen Luboš Rýdlo, Miloš Sekyra
aVladimír Duník, nakonec dorazil jen starosta Pátek.
Přibližme si průběh valné hromady. Představitelé
klubu seznámili přítomné s aktuální situací zejména

v ekonomické oblasti. Bylo poukázáno na úbytek
financí ze strany města, a to jak na dotacích, tak
omezením některých činností (Kaktus, sauna).
Přítomní byli seznámeni se stanoviskem klubu
k otázce Městského stadionu a v té souvislosti
uvedl p. Tangl náklady Unionu na údržbu a provoz
tohoto areálu, které musel klub zajistit. V závěru
svého vystoupení oznámil předseda klubu p. Tichý
odstoupení z funkcí členů výboru ke dni 30. 6.
2013. Tento termín byl zvolen z důvodu zajištění
nástupců ve vedení klubu. Starosta  města 

obhajoval snížení dotací pro občanská sdružení
omezeným rozpočtem. Dále přednesl vizi využití
areálu Městského stadionu. Vize hodně vzdálená
a zbytečná, neboť když město není schopné při-
spět na výměnu plynových kotlů, jak chce inves-
tovat do umělé trávy, tartanové dráhy atd. Z pléna
nebylo mnoho podstatných dotazů. Pokud máme
hodnotit jednání valné hromady, tak nic převrat-
ného nepřinesla. Město nám nepomůže, „nová
krev“ do vedení klubu se rovněž nehrne, a tak na
lepší dny budeme ještě dlouho čekat.

Druhá polovina soutěží
l Milan Šikl

Do druhé poloviny mistrovské soutěže vstupují
fotbalisté „A“ týmu Unionu z posledního místa
s jediným bodem. S jakým kádrem bude trenér
Skuhravý pracovat, není zatím jasné. Určité posu-
ny jistě budou. Ukončit působení se zatím rozhodli
Sainer, Náhlovský, Janáček, Vodák a jistě to není
vše, jsou další otazníky. Kdo přijde na jejich místo,
není vůbec jasné.
Náš dorost loni sestoupil do krajské I. A třídy, kde
je po podzimu na 2. místě. Všechna mistrovská
utkání sehráli dva hráči, a to Petr Pánek a Filip

Kučera. Filip Kučera byl i nejúspěšnějším střelcem,
když skóroval celkem 16x.
Starší žáci jsou po podzimu ve stejné situaci jako
„A“ mužstvo. Obsadili v krajském přeboru poslední
místo a připsali si jen 9 bodů. Tým se nedokázal
vyrovnat s odchodem většiny hráčů a nedostat-
kem fotbalistů ročníku 1998. Všechna utkání ode-
hráli Černý, Uher J., Růžička. Střelcem podzimu
byl Lukáš Dozorec se 17 góly.
Mladší žáci jsou na tom lépe, skončili po pod-
zimu na 11. místě se ziskem 18 bodů. Ve všech pod-
zimních zápasech nastoupili Michal Pánek a Hejtík.
Střelec mužstva Michal Pánek se 16 brankami.

Přípravka skončila v tabulce okresního přeboru
na 3. místě s 24 body. Ve všech zápasech nastou-
pili Dozorec Radek, Janda, Konečný, Šneider,
Urbánek, Nesládek, Vorlíček. Podzimním králem
střelců byl Radek Dozorec s 11 zásahy.
Minikopaná je v okresním přeboru na 1. místě a ze
sedmi zápasů si připsala 18 bodů. Ve všech zápa-
sech nastoupili Seidl, Froněk, Vaigl, Skuhravá,
Netušilová a bratři Lopatářové. Střelecký primát
získal Kratochvíl s 10 góly.
Za celý rok 2012 získal titul krále střelců Unionu
Lukáš Dozorec s 28 góly, což je o jednu branku
víc než dorostenec Kučera.

ZÁPIS dětí
do 1. tříd ZÁKLADNÍCH ŠKOL

pro školní rok 2013/2014

v Čelákovicích proběhne
na obou školách

ve čtvrtek 7. února 2013
od 13.00 do 17.00 hod.

a v pátek 8. února 2013
od 13.00 do 16.00 hod.

S sebou rodný list dítěte.
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l Petr Flekač

Vstup do nového roku a zároveň plesovou sezonu
roku 2013 zahájili nohejbalisté společně s oddílem
florbalu v sobotu 12. ledna v KD Čelákovice. Večer
svou hudbou zpříjemnily taneční orchestry Dance
Band a oldies kapela Echoes. Nohejbalový oddíl
při této příležitosti uvedl do Nohejbalové síně slávy
prvního člena, zakladatele klubu Milana Kubašku.
Ocenění předával starosta Josef Pátek a předseda
oddílu Martin Spilka. Veřejné ocenění se dostalo
i dvojnásobnému mistru světa Marku Vedralovi,
jenž získal na MS juniorů dvě zlaté medaile, a to
v singlu a trojici.

A co se chystá do nadcházející sezony? Vedení
klubu usilovně jedná o posílení na post druhého
smečaře pro A tým. Mužstvo opustil Plachý, který
zamířil do Vsetína, a po skončení základní části
i Vrtiška. Naopak se na soupisku vrací uzdravený
M. Flekač a smlouva byla podepsána i s M. Ve -
dralem. I B tým se připravuje na novou sezonu. Do
přestupového termínu by chtěl stihnout získat
alespoň dvě posily. V nadcházející sezoně bude
nasazen do východní skupiny II. ligy společně
s Orlovou, Holubicemi, Prostějovem, Bedřicho-
vem a třemi pražskými týmy. První mistrovské

zápasy začínají 6. 4. 2013, resp. 13. 4. 2013.
Do druhé ligy také zasáhnou poprvé ženy. Svou
soutěž budou hrát turnajovým způsobem tak jako
dorostenci. C a D týmy se i nadále přihlašují do
okresního přeboru. Na začátek března připravuje
oddíl dva tradiční turnaje – 9. 3. 2013 K&K CUP
hráčů nad 45 let a 10. 3. 2013 turnaj O pohár
Středočeského kraje.

Další informace najdete na webových stránkách
www.nohejbal-celakovice.cz.

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice

Milan Kubaška (uprostřed) po nominaci do Nohejbalové
síně slávy. Foto: Ladislav Štěpař

l Libor Mrozinski

Dne 15. 12. 2012 se zúčastnili zástupci našeho
šachového kroužku 2. kola krajského přeboru jed-
notlivců – Region SD – Polabí, konaného v Českém
Brodu. V kategorii HD14 (2000, 2001) obsadili
Lukáš Janda 4. – 6. místo a Adam Frajer 10. – 11.
místo. V kategorii HD12 (2002, 2003) obsadili
David Gregor 6. místo a Gabriela Hladká 11. – 13.
místo. V kategorii HD10 (2004+) obsadil Vojtěch
Rubeš 2. – 3. místo. Blahopřejeme!

Dne 21. 12. 2012 jsme uspořádali tradiční vánoční
turnaj v bleskovém šachu (již 4. ročník), který je
zařazen jako 4. kolo v řadě bleskových turnajů
(tzv. Tour Čelákovice). Turnaje se zúčastnilo 
10 šachistů včetně hostů z šachových klubů 
ŠK AD Jičín, Sokol Brandýs nad Labem a SK Kbe-
ly. Vítězem se stal domácí Pavel Horký, 2. místo
obsadil Martin Luks (ŠK AD Jičín) a 3. místo Petr
Tichý.

V 5. kole regionálního přeboru družstev „B“ jsme
měli volno a s napětím jsme očekávali výsledky
ostatních soupeřů.
Zájemci (děti i dospělí) o šachy v Čelákovi-
cích a blízkém okolí získají informace na 
www.sachycelakovice.cz. Hrajeme každý pátek
od 18.00 hod. v sokolovně.

Šachový klub Spartak Čelákovice

Účastníci 4. ročníku vánočního turnaje v bleskovém šachu.
Foto: Martin Luks

l Tomáš Holcman

Muži
FBC ČELÁKOVICE – NOXA RUZYNĚ 9:6
FBC ČELÁKOVICE – FBK KOLEJE SLOVAN
13:3

Muži v devátém a desátém kole své soupeře jasně
přehráli, a dostali se tak do čela tabulky.

Tabulka muži po 9. kole
skóre body

1. FBC ČELÁKOVICE 66:37 18
2. IBK KUBÁNSKÝ KLAN 33:20 18
3. SK FLORBAL BENEŠOV 41:26 16
4. IBK TAJULA 48:50 16
5. SKP OLYMP. KUTNÁ HORA 31:27 13
6. FBK OLYMP PRAHA 35:51 12
7. FBK KOLEJE SLOVAN 33:35 11
8. FBC VOKOVICKÉ ŠAVLE 23:37 10
9. RFK POHODA PRAHA 40:41 9

10. FBC TEXAS 21:26 9
11. NOXA RUZYNĚ 39:60 8

Žáci
FBC ČELÁKOVICE – TJ ZÁKUPY 6:5
FBC ČELÁKOVICE – FBC LIBEREC 3:1

Žáci jsou po dvou výhrách na čtvrtém místě. Jen
tři body ztrácí na vedoucí Český Dub.

Tabulka žáci po 6. kole
1. SCP ČESKÝ DUB 37:19 13
2. TJ SOKOL KOBYLISY 38:29 12
3. TJ SOKOL HODKOVICE 30:26 11
4. FBC ČELÁKOVICE 24:29 10
5. TJ SOKOL BENÁTKY N. J. 27:27 9
6. FBC ICE MEN LIBEREC 30:36 7
7. FA MLADÁ BOLESLAV 25:25 6
8. TJ ZÁKUPY 24:45 3

Více na www.fbkcelakovice.cz nebo na vývěsce
u sokolovny v Masarykově ulici 176.

FBC ČELÁKOVICE
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do soboty 16. 2.
Městské muzeum
ŘEMESLA POLABÍ VI
doprovodné téma: PŘÍRODNÍ ŽIVLY

Výstava prací účastníků výtvarných kurzů a krouž-
ků Domů dětí a dalších organizací, soutěž, výtvar-
né dílny, ukázky řemesel. Denně mimo pondělí
9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.
Výtvarné víkendové dílny v Muzeu – 9. 2., 10. 2.
a 16. 2. vždy od 14.00 do 16.00 hod.
Výtvarné dopoledne pro nejmenší v Muzeu –
10. 2. od 10.00 do 12.00 hod.

Dopolední programy s ukázkami řemesel pro pře-
dem přihlášené ZŠ a MŠ.

pátek 8. 2.  15.00 – 17.00 hod.
klubovna MDDM v KD
VALENTÝNSKÉ VYRÁBĚNÍ S HELČOU JAN-
DUROVOU
výtvarné odpoledne pro předem přihlášené

sobota 9. 2. 8.00 – 14.00 hod.
náměstí 5. května
FARMÁŘSKÝ TRH
Téma Masopust. Pořádá agentura Mág Praha.

sobota 9. 2. 21.00 hod.
Irish Music Pub, Rybářská 154
LITTLE FISH
koncert – jižanský rock

pátek 15. 2.  10.00 hod.
ZŠ J. A. Komenského
MASOPUSTNÍ PRŮVOD MASEK MĚSTEM

pátek 15. 2.  19.00 hod.
Městské muzeum
SKUPINA TOMISLAVA ZVARDONĚ
Akustický koncert, pořádá Spolek přátel čeláko-
vického muzea ve spolupráci s Městským
muzeem, vstupné 50 Kč.

sobota 16. 2. 21.00 hod.
Irish Music Pub, Rybářská 154
T.M.Z.T.M.
Ostrý punk-rock v podání kapely z Čelákovic.

neděle 17. 2.  8.00 – 11.00 hod.
areál děkanství, Kostelní 455
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít chova-
telské a houbařské poradny

pátek 22. 2. 21.00 hod.
Irish Music Pub, Rybářská 154
ZOO2
Neratovická U2 revival kapela.

sobota 23. 2. – neděle 17. 3.
Městské muzeum
FOTOGRAFIE MIROSLAVA BŘESKÉHO
Výstava přístupná denně mimo pondělí 
9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod., vernisáž výsta-
vy 23. 2. od 10.00 hod. v Síni Jana Zacha, účin-
kují žáci ZUŠ Jana Zacha Čelákovice.

čtvrtek 28. 2.  17.30 hod.
Městská knihovna
CO NEVÍTE O ŽIVOTĚ NAŠICH PŘEDKŮ
Beseda s novinářkou a spisovatelkou Sta nislavou
Jarolímkovou na téma její nové knihy.

pátek 8. 2.  20.00 hod.
XIII. PLES MÍČOVÝCH KOUZELNÍKŮ
Ktanci aposlechu hrají nonstop skupiny Dekame-
ron a Feferon. Bohatá tombola. Předprodej vstu-
penek: p. Königsmark, tel.: 777 181 470, a Sport
Čelákovice – Zdeňka Opltová, tel.: 326 992 727.

sobota 9. 2.  20.00 hod.
MATURITNÍ PLES SZEŠ BRANDÝS NAD
LABEM
pořadatel Střední zemědělská škola Brandýs nad
Labem

úterý 12. 2.  9.30 hod.
PRINC BAJAJA
Divadlo Nymburk uvádí známou pohádku, kde
dobro zvítězí nad zlem. Pořad určený dětem MŠ
a volně příchozím. Vstupné: 40 Kč.

středa 13. 2.  19.30 hod.
FRANTIŠEK RINGO ČECH
Veselé, vtipné, ale i poučné vyprávění známého
baviče, hudebníka, bubeníka, malíře i politika pro-
ložené písničkami. Vstupné: 200 Kč v předprodeji,
230 Kč na místě.

pátek 22. 2.  17.00 hod.
PLES ŠKOLY MILLS ČELÁKOVICE

sobota 23. 2.  9.00 hod.
ZUMBA MARATON
Instruktoři: Jana Pečenková, Kateřina Liehnerová
a Kateřina Žahourová, vstupné: 180 Kč.

sobota 23. 2.  20.00 hod.
BIGGBOSS ALLSTARS – VLADIMIR 518,
JAMES COLE, LA4 a MIKE TRAFIK
Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 180 Kč na místě.

PŘIPRAVUJEME
čtvrtek 7. 3.  9.30 hod.
MUZIKÁL O SNĚHURCE
Pořad určený dětem MŠ a volně příchozím.
Vstupné: 40 Kč.

pátek 8. 3.  20.00 hod.
MŇAGA A ŽĎORP a VYPSANÁ FIXA
rockový koncert

sobota 9. 3.  20.00 hod.
MATURITNÍ PLES
Střední odborné školy Čelákovice, s. r. o.

neděle 10. 3.  15.00 hod.
MICHAL K SNÍDANI
pořad Miloše Nesvadby pro děti

pondělí 11. 3.  19.30 hod.
DON QUIJOTE
Komedie s Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábu-
sem.

neděle 7. 4.  15.30 hod.
DĚTSKÝ KARNEVAL

sobota 13. 4.  20.00 hod.
UDG + SMOLA a HRUŠKY + DISKOTÉKA s DJ
Kofolou
Československý rockový večer, vstupné: 150 Kč
v předprodeji, 190 Kč na místě.

středa 15. 5.  9.00; 10.45 a 19.30 hod.
ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO OBO-
RU ZUŠ JANA ZACHA
dopoledne pro školy

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

pondělí 20. 5.  19.30 hod.
NOVÁ BESÍDKA
Divadlo Sklep

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

Sady 17. listopadu 1380
Čelákovice

tel.: 326 991 358
fax: 326 991 172
e-mail: jirina.kd@seznam.cz
http://www.celakovice-mesto.cz/kd
Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po–čt 
14.00–16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupenky 
rezervujeme 48 hodin! Při ceně vstupného nad
100 Kč mají senioři nad 70 let po předložení OP 
slevu 50 %, vstupenka je nepřenosná. V den 
konání kulturní akce není předprodej vstupenek. 
Pokladna otevřena hodinu před začátkem 
každého představení.

Foto: https://www.facebook.com/vypsanafixa


