
ČELÁKOVICE POKOŘILY ŘÍM!
l Robert Latýn, Winny Böhmová, Viktorie Krafová

Profesor R. Melmuka, předseda poroty 8. mezinárodní Mozartovy klavírní soutěže
v Římě, řekl po skončení soutěže: „Mladí klavíristé, kteří pojedou přes Čelákovice, by
se měli poklonit místní hudební škole!“

Proč tak silná slova? Nestává se každý den, aby se tři naši mladí klavíristé zúčastnili mezinárodní
soutěže a z pěti vypsaných věkových kategorií přivezli hned tři první ceny!
Ale popořadě: ve dnech 3. – 5. května 2013 probíhal v Římě již 8. ročník jedné z nejprestižnějších mezi-
národních klavírních soutěží „VIII Concorso Pianistico Internazionale MOZART“, kam se nominovalo
celkem 75 soutěžících z 22 zemí Evropy, Ameriky a Asie. Mnozí z nich získali již řadu ocenění v podobných
mezinárodních soutěžích, takže konkurence rozhodně nebyla malá. Atmosféra celé soutěže probíhala
ve velmi vypjaté náladě, protože úroveň soutěže byla neobyčejně vysoká a slabší výkony se vyskytovaly
zcela ojediněle. Vynikající interpreti přijeli z Maďarska, Ruska a Jižní Koreje. Pokračování na str. 18
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V ulici J. A. Komenského bude zaveden jednosměrný provoz .............. str. 6

Od srpna bude zaveden jednosměrný provoz v ulici J. A. Komenského, ve které se nachází základní
i mateřská škola. Důvodem připravovaného opatření je zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Místostarosta II v Čelákovicích .................................................................... str. 7

Stanovisko Bohumila Klicpery ke zřízení funkce místostarosty II a reakce starosty Josefa Pátka a místo-
starosty I Miloše Sekyry k článku Místostarosta II v Čelákovicích.

Téma: Muzeum a Muzejní noc ..................................................................... str. 10–13

O dvojím výročí Muzea, Muzejní noci, Svatojánské divadelní pouti nebo o činnosti archeologické
laboratoře pojednává červnové téma Zpravodaje. Ředitelka Městské knihovny Soňa Husáriková
a ředitel Městského muzea David Eisner informují o soutěži „Výročí knihovny a muzea v Čelákovicích“.

Podporujeme „Čelákovické košíkářství“.................................................... str. 20–21

Ředitelka Městského domu dětí a mládeže Alena Zradičková přináší informace o kurzech zaměřených
na košíkářství a představuje akci „Cesta proutku ke košíku“.

Pouze pět zastupitelů (zleva Jarmila Volfová, Petr Stud-
nička, Josef Pátek, Miloš Sekyra, Marek Skalický) se
zúčast nilo mimořádného zasedání Zastupitelstva města
Čelákovic dne 15. 5. 2013. Zbývajících 16 zastupitelů se
z jednání omluvilo, a tím bylo Zastupitelstvo neusnáše-
níschopné a nemohlo rozhodnout o žádném z bodů pro-
gramu. Foto: Petr Polnický

V rámci Noci kostelů 2013 v Čelákovicích se uskutečnil
v Husově sboru recitál Lenky Švestkové, vítězky pěvecké
soutěže Českého rozhlasu 2013 „Česko zpívá“. Během
hodinového koncertu zazněla i píseň z připravovaného
muzikálu čelákovického skladatele Petra Babického. 
Foto: -dv-

V sobotu 18. května se opět Čelákovičtí „SETKALI NA NÁMĚSTÍ“. Bohatý program a krásné počasí jich přilákalo na stovky. Prvními vystupujícími byly děti z tanečních kroužků při
MDDM. Na snímku taneční skupina „Lentilky“. Foto: -dv-
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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.

Zloděj v obchodním domě I
17. dubna v 18.50 hod. Městské policii (MP) tele-
fonicky oznámila pracovnice ostrahy jednoho
z obchodních center, že pronásleduje zloděje, kte-
rý uniká směrem k nádraží. Hlídka MP na pachatele
čekala na nádraží a zadržela jej. Perlustrací osoby
u Policie ČR (PČR) bylo zjištěno, že dotyčný je
v podmínce, a proto i přes poměrně malou škodu
jde o trestný čin. Mladík (22 let) byl předán na
obvodní oddělení PČR k dalšímu vyšetřování.

Porucha tlampače městského rozhlasu
28. dubna ve 21.20 hod. oznámila paní ze Sedlčá-
nek, že na Mírovém náměstí je hluk pocházející
z tlampače městského rozhlasu. Na místě bylo
zjištěno, že hluk je skutečně neúnosný a že zjevně
jde o poruchu. Byl vyrozuměn vedoucí pracovník
Technických služeb (TS) Čelákovice, kterého jsme
požádali o pomoc a zajištění opravy. Na místo
přijel pracovník TS a závadu odstranil.

Společná hlídka s PČR
3. května v době od 23.00 do 00.30 hod. byla pro-
váděna společná hlídka s PČR s cílem kontrol
místních restaurací. Žádný prohřešek nebyl zjištěn.
Během této hlídky byl zastaven a zkontrolován
opilý prchající fanoušek heavy metalu, vyzbrojený
kuličkovou pistolí, který chtěl vyzkoušet fyzičku
policistů. Policisté mladíkovi vysvětlili, že bude
dobře, když napříště zvolí jiný způsob humoru.

Zraněná žena před restaurací
6. května v 21.20 hod. bylo telefonicky oznámeno,
že u restaurace na náměstí leží žena, která předtím
vyběhla z restaurace, upadla hlavou na obrubník
a krvácí. Oznamovateli bylo sděleno, aby věc
oznámil i na záchrannou službu, neboť na něj ope-
rátor může mít dotazy, které by hlídka nemohla
zodpovědět. Hlídka MP se vydala na místo, kde
nalezla ženu policistům již dobře známou, která
již nekrvácela, ale o to více nadávala. Po chvíli
dorazil i sanitní vůz, jehož posádka převzala ženu
k ošetření a odvezla ji do nemocnice.

Zloděj v obchodním domě II
8. května v 9.20 hod. oznámila telefonicky ochranka
jednoho z obchodních center, že zadrželi pachatele
krádeže ažádají opomoc při jejím vyřešení. Násled-
ně byla žádost odvolána, neboť zloděj uprchl. Hlídka
MP si přesto vyžádala jeho popis a následně jej
dopadla; v ul. J. Zeyera ztotožnila muže, s nímž MP
již podobné přečiny řešila. Hlídka MP muže dopra-
vila ke konfrontaci sochrankou obchodního centra.
Zde se muž přiznal a byl hlídkou pokutován v maxi-
mální výši. Muž na svoji obhajobu uvedl, že jej tíží
střevní problémy. Tato skutečnost ale neměla vliv
na protiprávnost jeho činu.

PŘÍVOZ PŘES LABE
Na webových stránkách www.privoz-celako vice.cz
najdete jízdní řád, ceník, mapku, galerii včetně
popisu lodě, kontakty či aktuální stav provozu.

CENÍK JÍZDNÉHO
Dítě do 5 let zdarma, dítě 6 – 17 let 10 Kč, dospělá
osoba 18 – 64 let 20 Kč, senioři starší 65 let 10 Kč,
držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 10 Kč, kolo, kočárek,
pes 5 Kč, malý motocykl do 50 ccm 20 Kč, jízda
mimo jízdní řád – přirážka 100 %.
V případě zvýšené frekvence na daném spoji jezdí
loď tak dlouho, dokud nejsou všichni cestující pře-
praveni, aniž by se toto považovalo za mimořád-
nou jízdu.
Sleva: Provozovatel nabízí slevu jízdného, a to per-
manentku na 5 dní, která je nepřenosnou jízdenkou
na jméno a svému držiteli umožňuje neomezený
počet jízd v daném období. Pro dospělou osobu
stojí 100 Kč, pro děti, seniory, ZTP a ZTP/P 40 Kč.

JÍZDNÍ ŘÁD
Denně s půlhodinovým intervalem. Přerušení
pouze v případě vyhlášení povodňové aktivity.
Celý jízdní řád viz webové stránky města.
16. 3. – 30. 6. 2013 od 7.30 do 18.30 hod.
1. 7. – 31. 8. 2013 od 7.00 do 21.00 hod.
1. 9. – 31. 10. 2013 od 7.30 do 18.30 hod.

l MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za provoz systému shromažďování, sběru, 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:
26. června, 25. září, 18. prosince.

Bylo nás pět…
Název stejný jako slavná kniha od Karla Poláčka,
ale ve skutečnosti je to reálný obraz našeho květ-
nového Zastupitelstva, kdy na zasedání přišlo
pouhých pět zastupitelů. Ostatní se omluvili
a někteří se v rozporu s jednacím řádem ani neob-
těžovali sdělit důvod své nepřítomnosti. Na pro-
gramu jednání byly mimo jiné hlavně dotace na
lávku přes Labe ve výši 10 000 000 Kč a dotace
pro sportovní subjekty, kulturní a další spolky.
Nedá se nic dělat, spolky obdrží živou vodu
v podobě dotace o nějaký ten měsíc později, až
budou zastupitelé ochotni přijít jednat.
V tomto úhlu pohledu vyznívá role „spasitele světa“
Klicpery více než komicky. Právě on se snaží vystu-
povat, jak přichází do vedení udělat pořádek a jak
bez něj to vůbec nejde. Co pro to dělá? Jen přijde
v pátek po obědě na radnici na pár minut a zase
letí pryč vstříc volnému víkendu. A to vše za pouhý
pakatel měsíční odměny ve výši několika desítek
tisíc, nehledě na to, že si řekl ještě o příspěvek na
telefon. Co přinesl do jednání Rady nového? Pozo-
rujete zásadní změnu? Určitě ne. Město totiž fun-
guje, jak fungovat má, což je patrné nejen při
procházce ulicemi.

Naopak, co nefunguje, je politické zázemí města.
Postupná likvidace stávajícího vedení salámovou
metodou. Jak bude vše pokračovat dál? To je jed-
noduché, vedení se nahradí, pak se na něj nahází
veškerá špína a je jedno, zda pravdivá, či neprav-
divá, protože když hodíte bláto, tak se vždycky
ušpiníte. Hlavně působit jako Bohumil Spasitel,
zadupat do země nýmandy Pátka a Sekyru
a vyhrát příští volby. Vždyť je to tak jednoduché…
Závěrem chci říci, že pohár trpělivosti je plný. Stačí
jedna kapka a tito negativisté a bourači převezmou
řízení města. Měl jsem obrovskou snahu oba tábo-
ry smířit, nabízel jsem jim i převzetí vlády nad měs-
tem. Ani o jedno ani o druhé jim nejde…
Šel jsem nejednou do krvavého kompromisu na
hraně svého přesvědčení, ale tomu říkám dost.
Nechci být starostou z magisterského filmu Ves-
nice roku, nechci být starostou, který obětuje vše,
za čím si stojí…
Byl jsem moc slušný, ale slušnost není slabost…

Zbývá poslední. Za rok nám, 21 zastupitelům,
vystavte u volebních uren účet a dobře  vybírejte…

Váš zatím ještě starosta

Josef Pátek

Celostátně hledaná osoba
10. května v 17.30 hod. hlídka MP při hlídkové činnosti
také díky znalosti místních poměrů zjistila azadržela
celostátně hledanou osobu (nar. 1991) a předala ji
Policii ČR. Muže poté policisté předali do výkonu
trestu odnětí svobody v celkové délce 9 let.
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DALŠÍ AUTOBUS DO ZÁLUŽÍ
l Petr Studnička, zastupitel města

V souvislosti s celostátní změnou jízdních řádů dojde k úpravě jízdního řádu autobusové linky 405
s platností od 9. 6. 2013. Spoj č. 39 s příjezdem do zastávky Čelákovice, žel. st., v 17.52 hod. bude
v pracovní dny prodloužen přes Záluží až do Nehvizd. „Od čelákovického nádraží odjede autobus
v 17.58 hod. do Záluží a dále bude pokračovat z provozních důvodů do Nehvizd, kam přijede o sedm
minut později. Tím budou mít obyvatelé Záluží zajištěn hodinový interval přímého autobusového spojení
s Čelákovicemi mezi desátou hodinou ranní a osmou hodinou večerní,“ uvedl ke změně jízdního řádu,
kterou schválila Rada města dne 22. 4. 2013, místostarosta Miloš Sekyra, do jehož gesce dopravní
obslužnost spadá. Mezi Čelákovicemi a Zálužím bude nově jezdit v pracovní dny již patnáct autobusových
spojů. V opačném směru k žádné změně jízdního řádu nedochází.
Zároveň bude zrušeno zajíždění této autobusové linky do zastávky Čelákovice, TOS (ve směru Úvaly
odjezdy v 5.49 a 14.04 hod., ve směru Brandýs nad Labem odjezd v 14.11 hod.). Díky tomu budou
všechny autobusy vedeny výhradně přes zastávku Čelákovice, Rumunská, která má pro cestující
podstatně větší význam vzhledem ke svému situování uprostřed sídliště.
Město Čelákovice si vyžádalo údaje z přepravního průzkumu ROPID, ze kterých jednoznačně vyplývá,
že na zastávce Čelákovice, TOS, nastupují či vystupují maximálně jednotlivci, zatímco zastávku
Čelákovice, Rumunská, využívají desítky až stovky osob denně. Nejfrekventovanějšími místy pro nástup
a výstup cestujících v Čelákovicích jsou autobusové zastávky na náměstí a u nádraží.

Dotace na bezbariérový přístup do budovy
Městského úřadu v Čelákovicích

l Josef Pátek, starosta města

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský schválil na konci dubna dotace pro jedenáct
projektů na bezbariérové úpravy budov v hodnotě 20 milionů korun. Ministerstvo
přispěje na realizované akce deseti miliony v rámci Podprogramu Odstraňování bariér
v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů,
který je určen k zjednodušení pohybu postižených občanů v těchto objektech.

V letošním roce budou realizovány bezbariérové
úpravy budov ve městech Bílina, Čelákovice,
Frýdek-Místek, Hrádek nad Nisou, Liberec,
Jaroměřice nad Rokytnou, Kopřivnice, Nový Bor,
Rokycany a v obcích Sedliště a Starý Poddvorov.
Město Čelákovice plánuje bezbariérový přístup
do budovy Radnice II ve Stankovského ulici
č. p. 1650. Předpokládaná hodnota akce činí 
2 673 875 Kč, z toho Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR poskytne dotaci ve výši 1 336 938 Kč. Ve
Středočeském kraji jsou Čelákovice jediným
městem, které dotaci v rámci tohoto podprogramu
letos získalo.

PORTÁL MONITOR
Informace o hospodaření města i jeho příspěvkových organizacích na webu

l Petr Studnička, předseda finančního výboru Zastupitelstva

Dne 30. 4. 2013 spustilo Ministerstvo financí ČR základní verzi specializo-
vaného informačního portálu MONITOR, který slouží pro zveřejňování dat
z Integrovaného informačního systému Státní pokladny pro odbornou i laic-
kou veřejnost. Průběžné zveřejňování hospodaření obcí, dobrovolných svazků
obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti i státu je dalším krokem
ke zvýšení transparentnosti veřejných rozpočtů, protože veřejnost má volný
přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy
a samosprávy.

V budově Obecního domu by měl být instalován výtah.
Foto: -dv-Ve sváteční den 8. května uspořádalo Město pietní vzpo-

mínkovou akci u příležitosti ukončení 2. světové války.

Představitelé města uctili památku padlých položením
květin u pomníků.

Vystoupení mažoretek. Foto: -dv-

Slavnostní program pokračoval odpoledním promenád-
ním koncertem Hasičské dechové hudby z Lysé n. L. před
budovou radnice.

Aktualizace informací na portálu http://moni -
tor.statnipokladna.cz bude probíhat jednou za
čtvrtletí u dat z Centrálního systému účetních infor-
mací státu a jednou za měsíc u dat z Rozpočto-
vého informačního systému. Hospodaření města
Čelákovic a jeho jednotlivých příspěvkových orga-
nizací je dostupné na adrese:
http://monitor.statnipokladna.cz/2012/obce/detail
/00240117 
Realizace portálu MONITOR je rozdělena do dvou
fází. Základní verze portálu byla spuštěna na

 začátku května. V průběhu roku 2013 bude dochá-
zet k postupnému doplňování dalších nástrojů pro
uživatele, např. možnosti dynamické analýzy dat
pomocí pokročilého nástroje pro reporting, auto-
matických exportů pro systémy třetích stran,
detailnějších duelů obcí atd. Do své finální podoby
bude portál MONITOR uveden k 31. 12. 2013.
Kompletní data za 1. čtvrtletí roku 2013 jsou
k dispozici od ukončení kontroly a schválení na
straně systému Státní pokladny od konce května
2013.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

V průběhu měsíce června by měla být zahá-
jena oprava povrchu křižovatky ulic Masa-
rykovy a U Podjezdu. Z tohoto důvodu dojde
ke změně dopravního značení a průjezd tím-
to úsekem bude omezen.
Žádáme občany, aby věnovali pozornost webo-
vým stránkám města, kde budou před zaháje-
ním opravy uveřejněny podrobné informace.
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Místostarosta II
Zastupitelstvo ustanovilo funkci místostarosty II
jako neuvolněného člena ZM. Navrženými kandi-
dáty pro tuto funkci byli Tomáš Janák a Bohumil
Klicpera. V 2. kole tajné volby byl 11 hlasy zastu-
piteli zvolen Bohumil Klicpera.

Zastupování starosty
Výhradním zastupováním starosty v době jeho
nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta funkci
nevykonává, a spolu se starostou města podepi-
sováním právních předpisů města určilo ZM místo-
starostu Miloše Sekyru.

Rozpočet města
Zastupitelé schválili úpravu č. 2 rozpočtu města
Čelákovic 2013, včetně doplňujících úprav, a to
přesunu 500 tis. Kč na zajištění oprav v oblasti
vodovodů z par. 2321 pol. 5901 na par. 2321 pol.
5171; přesunu 4 mil. Kč na zajištění investičních
výdajů na Sokolovskou ulici par. 2212 pol. 6121
z nespecifikované rezervy par. 6409 pol. 5901
a nenavyšování pol. 4213 (investiční transfer ze
SFDI na lávku přes Labe) o 10 mil. Kč a současně
nenavyšovat investiční výdaje na lávku přes Labe
o 10 mil. Kč na par. 2219 pol. 6121.

Územní plán města
Na základě posouzení a stanoviska pořizovatele
ZM rozhodlo, že vyhovuje celkem 36 dodaným
návrhům a dalším 36 nevyhovuje. (Podrobně viz
usnesení č. 20 Zastupitelstva ze dne 24. 4. 2013.)
ZM následně schválilo zařazení návrhů, kterým
bylo vyhověno, do Návrhu zadání Územního plánu
Čelákovic a prověření možnosti jejich řešení. Do
Návrhu zadání Územního plánu Čelákovic také
ZM schválilo zařadit tyto podněty města Čeláko-
vic:
• Prověřit využití stávajících ploch, zejména prů-

myslových a jejich vztahu s okolím;
• Pro všechny oblasti zahrádek (kolonie U Přívozu,

Zájezd, u Kovohutí, U Zdymadel, při trati Čelá-
kovice – Brandýs…) vypracovat regulativy (veli-
kost povolené zástavby, podlažnost, %
zastavění, využití…);

• Stanovit plochy pro výstavbu podmíněnou regu-
lačním plánem;

• Prověřit ukončení zástavby (hranice zastavitel-
ného území), zejména v oblasti mezi Čelákovi-
cemi a Sedlčánkami;

• Prověřit možnost asanace průmyslových zón;
• Prověřit možnost využití břehového prostoru

Labe a mlýnského náhonu pro umístění

 přístaviště pro rekreační plavbu a související
vybavenost (restaurace, sportoviště…);

• Prověřit možnosti oddělení rozvojové plochy
Krátká Linva od průmyslového areálu;

• Prověřit možnosti využití plochy v oblasti děl-
nických domků u Kovohutí;

• Prověřit možnosti Čelákovic pro vyhlášení
památkových zón, kulturních památek, histo-
rických památek…;

• Prověřit možnosti zřízení ploch pro snížení rizika
záplav a povodní – suchých poldrů;

• Prověřit možnosti Čelákovic pro zřízení víceú-
čelových parků;

• Prověřit potřebu a možnost umístění multifunkč-
ní budovy sloužící volnočasovým aktivitám (kino,
divadlo…);

• Prověřit možnost založení víceméně souvislého
prstence vzrostlé zeleně a vymezit nové plochy
pro zeleň;

• Napravit chyby původního Územního plánu
sídelního útvaru.

Mimořádné jednání Zastupitelstva města svolané
na 15. 5. se z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční
většiny všech členů nekonalo. ZM nebylo usná-
šeníschopné. Další jednání bylo řádně svoláno na
29. 5. v obvyklém čase do KD.
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Městské muzeum
Ředitel Muzea předložil RM návrh na určení pří-
pustného objemu prostředků na platy v roce 2013.
Dle tohoto RM určila objem prostředků na platy
na rok 2013 v celkové výši 2 900 000 Kč, z toho
2 290 000 Kč pro muzejní činnost a 610 000 Kč
pro archeologickou činnost.
RM dále neschválila této příspěvkové organizaci
města účetní závěrku na rok 2012.

Lékařská služba první pomoci
Dostupná lékařská služba první pomoci je jedním
z požadavků, které jsou součástí strategického
plánu města. Vypracováním koncepce této služby
byl pověřen starosta usnesením RM ze dne 20. 9.
2012. Vzhledem k vysokým nákladům pro město
a k zachování provozu Nemocnice v Brandýse
n. L. radní doporučují lékařskou službu první
pomoci v Čelákovicích v roce 2013 zatím nezři-
zovat.

Nové webové stránky města
Z důvodu zvyšujících se požadavků na zlepšení
kvality a kompatibility webových stránek nejen
z hlediska práce jednotlivých referentů, ale i pře-
hlednosti pro občany, proběhlo zadávací řízení na
vytvoření nových webových stránek, kterého se
zúčastnily 3 firmy. Dle doporučení hodnotící komi-
se schválila RM pro město nejvýhodnější nabídku
firmy as4u.cz, s. r. o., v ceně 182 000 Kč bez DPH
a příslušnou smlouvu o dodávce redakčního sys-
tému a poskytování služeb.

Obecní byty
Radní přidělili dva byty v DPS a dle doporučení
bytové komise dalších 11 obecních bytů.
K připravované investiční akci rekonstrukce byto-
vého domu č. p. 1203 v ulici Prokopa Holého RM
schválila nabídku společnosti V&M, spol. s r. o.,
na zpracování projektové dokumentace pro pro-
vedení stavby, která bude v souladu s vyhláškou
č. 230/2012 Sb., jíž se stanoví podrobnosti vyme-
zení předmětu veřejné zakázky na stavební práce

v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a slu-
žeb s výkazem výměr, a uložila vedoucí odboru
rozvoje města, aby zajistila vystavení objednávky
v ceně 74 tis. Kč bez DPH.

Bytový dům v Kostelní ulici
Od 14. 8. 2010 je pravomocné Územní rozhodnutí
o umístění stavby bytového domu v Kostelní ulici
investora IODINA, s. r. o.
Nesouhlas s touto připravovanou stavbou zazněl
z „Petice za ochranu historického jádra Čelákovic
a výzvy pro zastupitele města“, kterou RM postou-
pila k projednání v Zastupitelstvu.
Radní také pověřili starostu k oslovení ředitele
Národního památkového ústavu, územní odborné
pracoviště středních Čech, se žádostí o vyjádření,
zdali město Čelákovice splňuje podmínky pro pro-
hlášení nejstaršího historického jádra Čelákovic
městskou památkovou zónou, a to v termínu do
31. 5. 2013.

Intenzifikace ČOV
Městu byla 9 měsíců po dokončení stavby
 doručena faktura spol. PROVOD za provádění
autorského dozoru stavby „Čelákovice ČOV
Intenzifikace“ dle Smlouvy o dílo č. 09/023.
 Protože se zástupce firmy nedostavoval na stav-
bu, nezúčastňoval se pravidelných kontrolních
dnů, předání staveniště, přejímacího řízení stav-
by a neprováděl dohled nad dodržováním pro-
jektu apod., Město fakturu neuhradilo a vrátilo
ji zpět.
Radní pověřili vedoucí odboru rozvoje města jed-
náním o ceně s tím, že akceptují dohodu v rozsahu
25 – 37,5 % z původně sjednané částky.

Výroční cena města
Rada města nepřijala ani jeden ze dvou návrhů
s doporučením ZM k udělení Výroční ceny města
Čelákovic 2013. O udělení Výroční ceny města
Čelákovic 2013 rozhodne Zastupitelstvo pravdě-
podobně na nadcházejícím jednání.

Školská rada
Za zřizovatele jmenovala RM členem školské rady

na ZŠ, Kostelní 457, s účinností od 4. 6. 2013
Zdeňku Tichou.

Street art
Petr Chmelenský a Pavel Postler požádali zástup-
ce města o projednání možnosti vytvoření legál-
ních ploch pro street art (graffiti). Sami vytipovali
několik míst, ale 3 z 5 nejsou v majetku města.
Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch vyjádřila
této aktivitě podporu, a tak RM uložila vedoucímu
hospodářského odboru vytipovat objekty v majet-
ku města, kde by bylo možno vyčlenit pro street
art plochy, a následně toto předložit ke schválení
Radě města.

Kronika města
Dle zákona o kronikách obcí Rada každoročně
schvaluje zápis kronikáře města. Čelákovickým
kronikářem je Mirko Nosek. Nyní RM schválila
zápis do kroniky města za rok 2012.

Finanční příspěvky města
Radní schválili finanční příspěvek:
• O. s. Labská stezka na podporu akce „Tour de

Labe pro všechny 2013“ a konference „Labská
cyklotrasa – od pramene k moři – napříč Evropou
– bez bariér“, a to ve výši 10 tis. Kč;

• SK UNION, Čelákovice ve výši 20 tis. Kč na rea-
lizaci projektu „Krajské finále Mc Donald’s Cupu“
dne 30. května 2013;

• Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice ve výši
20 tis. Kč na akci „Celorepublikové setkání
ha sičských přípravek“ konané dne 18. 5. 2013.
Tato dotace je součástí celkového příspěvku
města na činnost SDH za rok 2013 ve výši 
40 tis. Kč, připraveného ke schválení Zastu-
pitelstvem města.

města Čelákovicstr. 4 červen 2013

Zápisy a usnesení ze zasedání 
Zastupitelstva a Rady města naleznete 

na www.celakovice.cz
nebo jsou k nahlédnutí 

na sekretariátu Městského úřadu.
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Intenzifikovaná ČOV byla uvedena 
do trvalého provozu

l odbor rozvoje města

Město Čelákovice má již plně funkční čistírnu odpadních vod, čímž učinilo významný
krok ke zlepšení kvality životního prostředí.

Ukazatel jednotka BSK5 CHSK NL N-NH4 N-celk P-celk
Průměr mg.l-1 2,6 23,9 5,2 1,2 12,1 1,4
Počet měření mg.l-1 16 16 16 16 16 16
Limit VR mg.l-1 20 90 25 – 15 2,0
NV 61/03 Sb. mg.l-1 20 90 25 – 15 2,0

V předchozích přibližně dvou letech jste byli infor-
mováni o průběhu intenzifikace naší čistírny
odpadních vod. Cílem intenzifikace bylo zvýšit již
nedostačující kapacitu ČOV na 10 474 EO a také
zlepšit kvalitu vypouštěných vod, zejména v para-
metrech čištění sloučenin dusíku a fosforu.
Příprava celé stavby a zajištění jejího financování
bylo velmi dlouhé a náročné a trvalo několik let.
Jedním z prvních kroků bylo zpracování projektu,
následovala příprava žádosti o dotaci, výběr zho-
tovitele a asi rok trvající jednání s poskytovatelem
dotace o splnění podmínek pro uzavření smlouvy
o spolufinancování stavby, která mimo jiné zahrno-
vala i podstatnou úpravu provozovatelské smlouvy
se společností Vodovody a kanalizace Mladá Bole-
slav.
Po dlouhých přípravách tedy konečně v roce 2011
mohla být zahájena vlastní fyzická realizace inten-
zifikace ČOV, která spočívala v provedení staveb-
ních úprav a instalaci nových technologií. Nově
bylo upraveno hrubé předčištění odpadních vod,
byly instalovány nové jemné strojně stírané česle,
lapák písku se separátorem písku, do čerpací sta-
nice byla dodána nová čerpadla, byla nově vybu-
dována třetí aktivační nádrž, byly sanovány
betonové konstrukce dvou původních aktivačních
nádrží a také nádrží na přebytečný kal a dosazo-
vacích nádrží. Byly provedeny stavební úpravy na
objektech dmychárny a kalového hospodářství,
nové elektroinstalace včetně nasazení nového
řídícího systému tak, aby i v budoucnosti bylo
možné přidávat v případě potřeby další vodiče,
a zdokonalit tak možnosti ovládání a řízení celé
ČOV. Instalovány byly nové technologie v aktivač-
ních linkách i kalojemech, nová dmychadla, kalolis
a další.
Zhotovitelem stavby byla společnost VCES, a. s.,
která odvedla vynikající práci, stejně jako a. s.

Allowance, která prováděla dotační management
a zajišťovala technický dozor. Nemalý podíl na
úspěšném průběhu intenzifikace má také provo-
zovatel vodohospodářské infrastruktury města
Čelákovice – a. s. Vodovody a kanalizace Mladá
Boleslav.
V červnu loňského roku byl zahájen zkušební pro-
voz, který prokázal výborné výsledky čištění
odpadních vod. Nová ČOV s rezervou splňuje limi-
ty stanovené zákonem i podmínky poskytovatele
dotace. V květnu letošního roku již tedy nic nebrá-
nilo kolaudaci provedených úprav a uvedení inten-
zifikované ČOV do trvalého provozu.
Vyhodnocení zkušebního provozu ČOV Čeláko-
vice probíhalo v období 1. 7. 2012 – 28. 2. 2013
a provedla jej firma Aqua-contact Praha, v. o. s. Pro
ilustraci dosažených výsledků čištění uvádíme
níže v tabulce vyhodnocení složení odtoku
v porovnání s limity platného vodohospodářského
rozhodnutí a emisními standardy NV 61/2003 Sb.

REKONSTRUKCE
SOKOLOVSKÉ ULICE

l odbor rozvoje města

Ulice Sokolovská je dlouhodobě ve špatném sta-
vu. Proto byla již v roce 2008 vypracována pro-
jektová dokumentace pro stavební povolení na
akci „Rekonstrukce ulice Sokolovské v Čelákovi-
cích“. Vzhledem k finančním nákladům na rekon-
strukci celého uličního prostoru, které jsou
odhadovány na 25,5 milionu korun, nebylo dosud
možné stavbu realizovat plně z vlastních zdrojů
bez částečné finanční podpory. Čekali jsme proto
na vypsání vhodného dotačního titulu, který by
rekonstrukci spolufinancoval. Dne 17. září 2012
byla Regionálním operačním programem regionu
soudržnosti Střední Čechy vyhlášena výzva
k předkládání projektů na výstavbu nebo rekon-
strukci místních komunikací. Neprodleně jsme
proto zahájili práce na přípravě žádosti o dotaci.
Začátkem prosince jsme obdrželi poslední potřeb-
ný dokument, pravomocné stavební povolení, kte-
ré je nutnou podmínkou pro podání žádosti
o přidělení dotace. Dne 4. ledna 213 byla žádost
o dotaci podána s požadavkem na dotaci ve výši
10 milionů Kč. Začátkem roku 2013 nám byla
potvrzena akceptace žádosti a následně jsme
v květnu obdrželi oznámení o zařazení projektu
mezi náhradní projekty vhodné pro poskytnutí
dotace z finančních prostředků Regionálního ope-
račního programu regionu soudržnosti NUTS 2
Střední Čechy.

Odpady v roce 2013
l odbor finanční a plánovací

Na základě Obecně závazné vyhlášky E 2/2013
města Čelákovic o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů je v letošním roce výše poplatku za komu-
nální odpad 516 Kč za osobu a rok.
Tento poplatek je splatný jako každý rok do
30. června. Způsob placení bude stejný jako
v uplynulých letech, tj. převodem z Vašeho účtu
na účet města, v hotovosti v pokladně MěÚ nebo
složenkou, která Vám bude doručena počátkem
června.
Složenka je vytvořena jako předpis, obsahující
všechny nutné údaje, na základě kterých bude
Vaše platba identifikována. To je rozhodující hlavně
při platbě převodním příkazem.

Foto: archiv v ORM

Stávající stav Sokolovské ulice. Foto: archiv ORM

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Zahájení stavebních prací:

květen 2011

Dokončení stavby:
červenec 2012

Celkové náklady stavby:
48,3 mil. Kč

Přijaté dotace a půjčky:
30,5 mil. Kč

z toho dotace FS EU činí 25,9 mil Kč
z toho dotace SFŽP činí 1,5 mil Kč 
z toho půjčka SFŽP činí 3,1 mil. Kč

Vlastní zdroje investora:
17,8 mil. Kč
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Pejskaři, pejskaři!
l bezpečnostní komise

Po jarním odtání sněhu v únoru a v březnu a poté
po pozdním odchodu zimy se ukázalo, zejména na
zatravněných plochách, ale i na chodnících, kolik
psích miláčků v našem městě chováme. Ano, cho-
váme jich hodně, ale neodpovědně. Znaky o počtu
pejsků jsou nejen neestetické, velmi nevábné, ale
mohou být i zdravotně nebezpečné. Pro samotné
pejsky, ale i pro nás a zvláště pro naše děti.
A tak znovu připomínáme, že vyhláškou města
jsou stanovena místa, kde naši miláčci mohou
volně pobíhat. V ostatních částech je povoleno
venčení psů jen na vodítku, u nebezpečných jedin-
ců i s náhubkem.
Máme hezké město a jeho vzhled se neustále zlep-
šuje. Proč nemůžeme v podstatě zadarmo, jen
s troškou úcty ke spoluobčanům a kráse našeho
města ji spojit s naší chovatelskou vášní a láskou
ke zvířatům?
Bezpečnostní komise Rady města přijme opatření
pro zapomnětlivé, aby věděli, kam a za jakých
okolností mohou pejsci na procházku městem
i za ním. 

Prostory ve městě Čelákovice vymezené pro volné
pobíhání psů podle čl. 1 vyhlášky E 4/2011 Čelá-
kovice:
• travnatá plocha mezi ulicemi Rumunská 

a J. Zeyera;
• travnatá plocha Na Stráni mezi objektem „Sta-

tek“ a první zástavbou;
• cesta k ČOV, od konce ulice Na Stráni;
• plocha mezi garážemi a ubytovnami v areálu

bývalého TOSu – ulice Spojovací;
• louka vedle vodáckého klubu, pod ulicí U Sta-

benovky;
• alej k hřbitovu – lokalita U Mrchovláčky (konec

u rozvětvení komunikace před hřbitovem);
• městské části Záluží, Sedlčánky, Císařská

Kuchyně – volná prostranství mimo zastavěnou
plochu obce;

• katastrální území Čelákovice – volná prostranství
mimo zastavěnou plochu obce.

Pozor! Ani v těchto lokalitách není možné po pejs-
cích neuklízet!

(redakčně kráceno)

Poslanec Jiří Krátký se podělil během své květnové
návštěvy v Čelákovicích o zkušenosti z oblasti odpado-
vého hospodářství a lokální energetiky. Zkušenosti z komu-
nální politiky získal jako starosta města Jeseníku. 
Foto: -dv-

V sobotu 18. května navštívil naše město hejtman Stře-
dočeského kraje Josef Řihák (na fotografii při podpisu do
pamětní knihy města). Během uplynulých dvou let se
jedná již o třetí návštěvu středočeského hejtmana 
v Čelákovicích. V dopoledních hodinách zahájil středo-
český hejtman Celostátní setkání hasičských přípravek
v prostoru nedaleko budoucí čelákovické lávky přes Labe.
Foto: -dv-

Úprava provozu na místních komunikacích v ulicích
J. A. Komenského, V Zátiší a Vančurova

l hospodářský odbor

Město Čelákovice připravuje změnu dopravního režimu v lokalitě ulic J. A. Komenského, V Zátiší
a Vančurova. V této oblasti se nachází základní a mateřská škola a v důsledku této skutečnosti zde
parkuje v ranních a odpoledních špičkách velké množství vozidel rodičů dětí, které přivážejí a odvážejí
své děti. Při obousměrném provozu na těchto komunikacích zde proto dochází velmi často k jejich
neprůjezdnosti. Z důvodu zlepšení průjezdnosti, možnosti lepšího parkování a v neposlední řadě
zejména pro bezpečnost dětí, které se zde ve zvýšené míře pohybují, byla MP Čelákovice navržena
úprava dopravního značení, jejímž cílem je zřízení jednosměrného provozu v ulicích 
J. A. Komenského, V Zátiší a Vančurově. V sou-
časné době je na úřední desce Města Čelákovic
vyvěšena Veřejná vyhláška o opatření obecné
povahy o návrhu stanovení místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích ve výše uvedené
lokalitě.
Realizace této úpravy provozu na místních komu-
nikacích se plánuje na červenec–srpen 2013 s tím,
že zahájení jednosměrného provozu bude v srpnu
2013.
Věříme, že toto opatření, ke kterému nás vede
především bezpečnost našich dětí, přispěje ke
zklidnění provozu a zlepší se i možnosti parkování
v této frekventované lokalitě.

Připravujeme opravu víceúčelového hřiště V Prokopě
l odbor životního prostředí

Začátkem jara jsme provedli obhlídku všech dětských hřišť přístupných veřejnosti, zmapovali závady
a zjistili, že na některých hřištích stačí provést menší opravy mobiliáře a herní prvky budou dále bez
problémů sloužit. Jinde je dle našeho názoru nutné přistoupit i k vyřazení dosloužilého mobiliáře. Proto
jsme raději kontaktovali odbornou firmu, která se zabývá revizemi hřišť, aby naše podezření prověřila.
Drobné opravy již provádíme jak prostřednictvím TS, tak najatými firmami.
Jako nejvíce zdevastovaná herní plocha se nám jeví staré asfaltové hřiště mezi bytovými domy V Prokopě.
Hodláme proto obnovit oplocení a nainstalovat nové sítě včetně nových sloupů, na asfaltovou herní
plochu položit pružný kazetový systém a hřiště kompletně dovybavit pro provozování různých míčových
her. Perforovaný děrovaný povrch kazet a jejich spodní příčkový systém vytváří drenážní schopnost,
která umožňuje rychlé vyschnutí venkovního hřiště po dešti a zabraňuje tvorbě kaluží. Zvažovaný
povrch je celosezonní ve všech klimatických podmínkách. Na tomto typu povrchu lze provozovat jak
tradiční sporty (basketbal, volejbal, házenou, nohejbal, minifotbal, stolní tenis, badminton, tenis, aerobic
atd.), tak i moderní sporty (florbal, hokejbal, softbal, streetbal, netbal, in-line hokej, in-line bruslení
apod.). Věříme, že takové hřiště bude dobře a dlouho sloužit všem, kteří si chtějí zasportovat.

POZOR! Od srpna bude v ulici J. A. Komenského zaveden
jednosměrný provoz. Foto: -dv-

6. května, přednášky o květnových událostech
na ZŠ
Již tradiční jsou přednášky ředitele muzea Eisnera
a starosty Pátka o květnových událostech 1945
na základních školách. Žáci se v 45 minutách
dozvědí od ředitele Muzea o událostech v repub-
lice a od starosty o dění v květnu 1945 v Čeláko-
vicích.

7. května, slavnostní otevření rekonstruované
haly FV Plast
Za účasti starosty Pátka a radního Janáka byla
slavnostně přestřižena páska nové výrobní haly
společnosti FV Plast.

16. května, beseda s poslancem Krátkým
Pod záštitou komise proti PPE Mochov se konala
beseda o energetice s poslancem Parlamentu ČR
Krátkým.

17. května, schůzka vedení města s europos-
lancem Fajmonem
Starosta a místostarosta společně diskutovali
aktuální problémy města s europoslancem
a zastupitelem sousední Lysé nad Labem Hynkem
Fajmonem.

18. května, Setkání hasičských přípravek, Malý
salon, Košíky 105x jinak, Setkání na náměstí
Starosta a místostarosta za účasti hejtmana Řihá-
ka zahájili celorepublikové setkání hasičských pří-
pravek v Čelákovicích. Následovala slavnostní
vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ Malý salon.
Odpoledne proběhla akce v rodném domku Čeňka
Jandy věnovaná košíkům a celý den završilo
Setkání na náměstí.

22. května, setkání s občany Jiřiny
V zasedací místnosti TS byl občanům města před-
staven projekt rekonstrukce komunikací.
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Místostarosta II v Čelákovicích
l Bohumil Klicpera, místostarosta II města Čelákovic za PRO_Č

Volební hnutí nezávislých kandidátů PRO_Č jako vítězné volební hnutí v komunálních
volbách v roce 2010 v Čelákovicích permanentně monitoruje narůstající problémy součas-
ného vedení města, protože jako vítězné hnutí i komunálních voleb v letech 2002 a 2006 –
tedy 3x za sebou, cítí určitou odpovědnost za rozvoj našeho města. Po zralé úvaze i analýze,
jednak problematických záležitostí města a jednak procesních řízení zejména v oblasti
veřejných zakázek, dotací a úspor, mne navrhlo do funkce místostarosty. Zastupitelstvo
města Čelákovic mne na svém zasedání 24. 4. 2013 zvolilo neuvolněným místostarostou
a svěřilo mi podle § 104 zákona o obcích konkrétní úkoly, a to garanci příprav projektu Zate-
plení objektu MŠ Rumunská včetně žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní
prostředí, příp. obdobných dotačních programů, gesci příprav a organizace projektu EPC
formou veřejné zakázky na energetické hospodářství kotelny K-6 MŠ Rumunská s její návaz-
ností právě na projekt zateplení tohoto objektu, gesci příprav a organizace projektu EPC
formou veřejné zakázky na energetické hospodářství kotelny K-40 Rumunská – Hybešova
a monitoring otevřených výzev v ROP Střední Čechy včetně jejich implementace do rozvoje
města Čelákovic. Navrhovali jsme do úkolů i gesci příprav kompletní rekonstrukce ulice
J. A. Komenského – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace, ale místo toho bylo
schváleno obecné znění gesce investičních akcí na základě pověření Radou města Čelá-
kovic.
Volební hnutí PRO_Č tímto krokem jednoznačně dokazuje svá předchozí deklarativní pro-
hlášení, že v žádném případě nevyvolává žádné destruktivní akty, ale naopak má eminentní
zájem na konstruktivním řešení konkrétních problémů města, které důsledně z opozičního
břehu nemilosrdně kritizovalo. Zejména se nám jedná o vyjasnění financování stále nedo-
řešené dotace z ROP SČ projektu Revitalizace náměstí 5. května, kde díky pochybení
vedení města v netransparentním zadávacím řízení veřejné zakázky na zhotovitele hrozí
městu korekce z 21 mil. Kč dotace, a to ve výši 5,5 až 7 mil. Kč – záležitost řeší Auditní
orgán Ministerstva financí ČR.
Naším cílem je v oblasti hospodaření s vodou eliminovat od roku 2011 narůstající ztráty
pitné vody z městského vodovodu, které se vyšplhaly v letošním roce až na hrozivých 37 %,
tj. 275 238 m3 vody. Tedy více než jedna třetina nakoupené velmi kvalitní vody z káranských
řadů teče do země! V prosinci 2010, kdy jsme přestali řídit město, se na skupinovém
vodovodu našeho města ztráty pohybovaly ve výši 19 %, tj. šlo o roční únik jen 94 635 m3

vody! Cílem je mít tyto ztráty permanentně pod kontrolou, a to v povoleném limitu 120000m3,
tj. 20 %, který jsme již v roce 2005 zakotvili do smlouvy s provozovatelem VaK Mladá Bole-
slav.
Chceme odvrátit žalobu na město soukromým investorem ve věci nerealizovaného parkoviště
za bývalým hotelem TOS, kdy současnému vedení města se za 3 roky nepodařilo dosáhnout
ani územního rozhodnutí, natož stavebního povolení! Hodláme napomoci dořešení majet-
koprávních vztahů v proluce náměstí, kde 3 roky trvá konflikt mezi dalším soukromým inves-
torem proluky a současným vedením města…
Tedy žádné vzletné teoretické vize! Návrhem našeho kandidáta, který ve volebním období
2002 až 2006 i 2006 až 2010 působil ve funkci starosty města Čelákovic, do shora uvedené
funkce a s konkrétní náplní svěřených úkolů chceme uplatnit jeho znalosti v dané oblasti
ve prospěch města, přičemž plně respektujeme nepřekrývání se pravomocí s dalšími funk-
cionáři města, aby nemohlo dojít ke konfliktním situacím zástupců protichůdných táborů
v ZM. Naším záměrem tedy sledujeme posílení příprav na získávání finančních prostředků
z evropských fondů, profesionalizaci zadávacích řízení veřejných zakázek a řešení shora
uvedených palčivých problémů města, které se po tři roky stále odkládají a bohužel  neřeší…
Kritizovat tedy odměnu neuvolněného místostarosty, která je určena tabulkou příslušného
nařízení vlády ČR, neposkytnout mu to jediné, o co žádal, a to základní nástroj jako je
mobilní telefon s limitem volání 300 Kč měsíčně (PC ani půjčování služebního auta nepo-
žadoval), aby řešil dotační úkoly a metody EPC, které současné vedení města řešit neumí,
je zarážející… Není v tom spíše strach té osamocené skupinky čítajících již jen 5 zastupitelů,
která chce křečovitě v této menšině stále řídit město, že ten místostarosta II předvede
výkony, které uvolnění funkcionáři s daleko vyššími odměnami i cestovními náhradami,
chytrými telefony i ultratenkými notebooky nebyli schopni za 3 roky vytvořit, resp.  předvést?

Vstoupili do řízení města… ale za jakou cenu???
l Marek Skalický, zastupitel města, Petr Studnička, předseda finančního výboru

Na dubnovém zastupitelstvu byla těsnou většinou ustanovena funkce neuvolněného místostarosty,
do které byl 11 hlasy v druhém kole tajné volby zvolen Bohumil Klicpera (PRO_Č). Zastupitelstvo
svěřilo tomuto místostarostovi administraci tří dotačních titulů, a to zejména z ROP Střední Čechy.
Až do této chvíle je vše naprosto v pořádku.
Poté ale přišla „rána“ v podobě finančního ohodnocení postu neuvolněného místostarosty, kdy
bylo ze strany volebního hnutí PRO_Č Zdeňkou Tichou navrženo celých 100 % odměny. Na kolik
to město vyjde? Plat Bohumila Klicpery je necelých 29 tisíc korun měsíčně, částku lze jednoduše

vypočítat z přílohy č. 1 Nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb. Do podzimních voleb 2014 to včetně
odvodů dělá zhruba 570 000 Kč. Je tato částka za podání žádostí o 3 dotace a jejich administraci
adekvátní? Vždyť tuto jistě pro město potřebnou činnost mohl zrealizovat Městský úřad se svými
zaměstnanci…
Z jakých položek rozpočtu města bude tento plat uvolněn? Z dotací na podporu sportu či do
rozvoje kultury? Z investičních prostředků města či na úkor kvality sociálních služeb? Uvidíme…
Místostarosta Klicpera si ještě nad rámec platu požádal o příspěvek na telefon ve výši 300 Kč
měsíčně. Vzhledem k tomu, že rozpočet města je napjatý a naše město potřebuje každou korunu,
domníváme se, že tento postup a nároky zastupitele města nejsou v souladu s dobrými mravy.

Reakce starosty a místostarosty I na článek:

„Místostarosta II v Čelákovicích“

l Josef Pátek, Miloš Sekyra

Řízení města je o řešení problémů a tak, jak Ing. Klicpera zdědil problémy po svém
předchůdci, zdědili jsme my problémy po něm a někdo další je zdědí po nás. Důležité
je, že žádné fatální problémy, které by ohrožovaly město, jako celek, nejsou a ostatní
průběžně řešíme. Řešení problémů našeho města je přeci denním chlebem každého,
kdo se na chodu města podílí. A když chce někdo konstruktivně pomoci, tak je vždy
vítán. Nakonec k tomu směřovala i naše společná jednání. Bohužel vznik funkce místo-
starosty II nebyl výsledkem této dohody, ale byl prosazen momentální většinou, stejně
jako i malý rozsah jeho gesce (tři investiční akce a sledování ROP SČ).
O vyjasnění financování revitalizace náměstí jde všem již dlouhou dobu. Více než půl
roku čekáme na stanovisko poskytovatele dotace, které jsme zatím bohužel neobdrželi.
Podle našich dosavadních kusých informací se však v žádném případě kontrolní
orgány se svými právníky neshodují na názoru, že město pochybilo, případně na míře
pochybení, ať se ho dopustil kdokoliv. Poslední známé informace hovoří o pochybení
hodnotící komise, ve které nikdo z vedení města nebyl ani členem a ani přítomen.
Členy komise byli mimo jiné zastupitelé Johana Novotná, Miloš Bukač, Vladimír Duník
a Julius Masár. Nevíme tedy, o jaký oficiální dokument ROP Střední Čechy se pan
Klicpera opírá, ale na městě žádný takový nemáme, a proto budeme rádi, když tento
dokument pan Klicpera zveřejní v co nejkratším čase. Nicméně veškeré kroky v rámci
výběrového řízení podléhaly průběžné kontrole poskytovatele dotace ROP, a tedy bez
problémů prošly kontrolou a byly schváleny, což máme písemně.
Ztráty vody byly vyvolány několika zásadními haváriemi (jistě všichni pamatujete na
poruchu hlavního přivaděče a nouzové zásobování celého města) a zároveň skrytou
poruchou na přípojce DN 80 v Rumunské ulici. Zejména tyto velké havárie způsobily
skokový nárůst ztrát, rozhodně tedy nejde o narůstající ztráty vody nekoncepčním
hospodařením, ale o nepředvídatelné a mimořádné úniky vlivem havárie vodovodního
řadu. Po systematické práci na jejich odhalení a odstraňování každé nalezené poruchy,
tedy i malých, se procento ztrát vrátilo k normálu kolem 20%. Toto potvrdil provozovatel
vodovodu VaK Mladá Boleslav.
Vybudování parkoviště je logickým krokem, vzhledem k rekonstrukci bytového domu
Beránek. Umístění tohoto parkoviště do ulice Na Švihově bylo schváleno v minulém
volebním období, ačkoliv od počátku byly protesty občanů, kteří s parkovištěm na
tomto místě přímo sousedí. A právě tyto koordinované protesty, které napadají každé
vydané správní rozhodnutí v této věci, tuto akci stále oddalují. Naším cílem celou
dobu je vstřícné řešení, které bude vyhovovat všem třem stranám, tedy městu, občanům
v novém bytovém domě i majitelům a obyvatelům okolních domů.
Ve věci proluky náměstí neděláme nic jiného, než že trváme na dodržení ustanovení
Kupní smlouvy, která byla uzavřena v minulém volebním období. Po složitých jednáních
byla celá akce dokončena na jaře 2012. Rozhodně mezi městem a investorem žádné
vyhrocené konfliktní prostředí není, naopak, s majitelem proluky jednáme korektně,
konkrétně a cestou vedoucí k cíli. Aktuálně intenzivně řešíme nesplněný závazek
investora provést ve prospěch města věcná břemena a formu předání infrastruktury,
nikoliv věcnou náplň. Město je připraveno vybudovanou infrastrukturu převzít.
Znalosti mohl Ing. Klicpera prokázat jako zastupitel města již od počátku volebního
období. Bohužel, nejprve písemně odmítl jakoukoliv práci pro město. Byli jsme tedy
velmi rádi, když v posledních měsících začal vyvíjet aktivitu, která zdánlivě vypadala
na dobrou budoucí spolupráci a která mohla vést k uklidnění situace v Zastupitelstvu.
Podle událostí posledních týdnů se však obáváme, že tomu tak není. 
Zadávací řízení veřejných zakázek je v našem městě prováděno naprosto profesionálně
a transparentně, a to za pomoci pravidel, která zde nikdy nebyla, a která tedy ani
ing. Klicpera nikdy neuplatňoval. Tato pravidla ve formě interní směrnice pro zadávání
veřejných zakázek zpřísňují pravidla a postupy platného zákona o veřejných zakáz-
kách.
Dost bylo přestřelek a politikaření, pojďme tentokrát konečně všichni pracovat společně
pro město.
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Červen 1986

„VODA, VODA, VODIČKA

Bez vody nelze žít. Lidé měli a často mnohde mají
nemalé těžkosti při zajišťování dostatku pitné vody.
U nás v Polabí bylo vody většinou dostatek, díky
četným povrchovým a spodním zdrojům. K zís-
kávání zdravé pitné vody se hloubily studně. Od
pradávné minulosti až do konce padesátých let
u nás jiné zdroje pitné vody neexistovaly. Šetřit
vodou se muselo, neboť suchá léta se ani zdejšímu
kraji nevyhýbala…
V padesátých letech… Narůstal počet obyvatel,
rozvíjel se průmysl i zemědělství, byla zahájena
rozsáhlá bytová výstavba… Otázka zajištění
dostatku vody pro všechny stála přitom na před-
ním místě… Byla postavena úpravna vody, pro-
vedeny vrty do hlubších struktur země, kde se
nacházela kvalitní voda. Byla vybudována vodá-
renská tlaková nádrž s přivaděči vody od úpravny
i z Káranské vodárny. Rozvodná síť vody je dnes
už po celém městě… Z hlediska ekonomického
je zajímavé, že voda získávaná a upravovaná
z místních vrtů je levnější než voda káranská…
A kolik vody naše město, tedy my občané, denně
spotřebujeme? V létě 4 miliony dvě stě tisíc litrů,
v zimě o půl milionu víc… V. Siebert“

Jaroslav Špaček
l Ivan Vaňousek

Před 110 lety, v září 1903, se zdejší purkmi-
strovský úřad v čele se starostou Jindřichem
Čurdou rozhodl založit městské muzeum. Před
30 lety, 21. června 1983, byl po rekonstrukci
slavnostně otevřen areál čelákovické tvrze.
Garantem a v podstatě také iniciátorem rekon-
strukce tvrze, v níž muzeum sídlí od roku 1949,
včetně obnovy muzejních expozic, byl jeho teh-
dejší ředitel a letošní jubilant, pan Jaroslav Špa-
ček.
Narodil se před 70 lety 1. 6. 1943. Od dětství se
zajímal o historii, archeologii a o muzeum ve tvrzi.
Po závěrečné zkoušce v 8. třídě nynější Kamenky
nedostal jako synek ze živnostnické rodiny dopo-
ručení ke studiu na střední škole a mohl si „vybrat“
hornické, či hutnické řemeslo, nebo po zaučení
práci v zemědělství. Se štěstím ho přijali do učení
v čelákovické továrně TOS a v roce 1961 se z něj
stal soustružník.
Už jako patnáctiletý měl písemné oprávnění od
muzea a od Archeologického ústavu ČSAV v Praze
k záchranným archeologickým výzkumům v oblas-
ti Čelákovic. V Archeologickém ústavu (AÚ) pak
také začal Jaroslav Špaček pracovat ve vytouže-
ném oboru hned po vojně, sice jen jako pomocný,
ale šťastný asistent. Teprve tam, při zaměstnání,
mohl vystudovat střední školu. Po čtyřech letech
v AÚ ČSAV přešel v roce 1967 se svým šéfem,
prof. MUDr. Emanuelem Vlčkem, DrSc., do Národ-
ního muzea a pomáhal mu tam zakládat antropo-
logické oddělení. O rok později se stal odborným
asistentem oddělení středověké archeologie
Národního muzea, kde zůstal až do roku 1972.
Maturitou na střední škole v roce 1967, studiem
na FF UK a dvouletým specializačním studiem ve
Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody
v Praze si doplňoval stále bohatší praktické zku-
šenosti, obdobně jako mnoho jeho vrstevníků,
kterým to nebylo v 50. letech 20. století umožně-
no.
V roce 1971 vyhrál Jaroslav Špaček konkurz na
ředitele zdejšího městského muzea a od 1. 3. 1972
nastoupil do funkce. Šel do ní zároveň jako archeo-
log a s jasnou vizí. Tou bylo za prvé provést archeo-
logicko-historický a stavebně-historický výzkum
tvrze a za druhé její následnou rekonstrukci. Pro
tento záměr musel získat podporu mnoha lidí ve
městě, na okrese, kraji i na Ministerstvu kultury.
V 80. letech 20. století získal Jaroslav spojence
v bývalém předsedovi MěNV a pozdějším staros-
tovi Čelákovic panu J. Foučkovi, který rekonstrukci
tvrze podporoval. Hlavní odpovědnost za její prů-
běh měl ale ředitel muzea. Po průzkumu, který
vedl, a s využitím mnoha jeho překvapivých výsled-
ků v projektové dokumentaci SÚRPMO, byla
rekonstruovaná tvrz a nové muzejní expozice slav-
nostně zpřístupněny veřejnosti dne 21. června
1983. Již po necelých dvou týdnech bylo ale čelá-
kovické muzeum proti vůli města začleněno do
struktury Okresního muzea Praha-východ a pan
Špaček se stal vedoucím jeho čelákovické poboč-
ky. Bylo to rozhodnutí vyšších „orgánů“. A věřte,
mohlo to tehdy dopadnout i hůř, protože i za socia-
lismu platilo heslo „mouřenín vykonal práci a může
jít“. Muzeum se znovu osamostatnilo až v roce
1990.
Jeho řízení, to samozřejmě nebylo jen šéfování
archeologickému výzkumu, ale i množství dalších
povinností. Nezbytná administrativa, vytváření

akceschopného kolektivu lidí a jeho vedení, pub-
likační a přednášková činnost. V této souvislosti
si dovoluji odhadnout publikační činnost pana
Špačka na stovky příspěvků do odborného tisku
a do sdělovacích prostředků. Z jeho editorské prá-
ce snad stačí připomenout Sborník 100 let Měst-
ského muzea v Čelákovicích a nedávné vydání
dvoudílné Kroniky města Čelákovic a Kroniky obce
Sedlčánek. V letech 2001 až 2010 byl J. Špaček
také místopředsedou Rady Ministerstva kultury
ČR pro centrální evidenci sbírek.
Přirozenou součástí činnosti čelákovického muzea
bylo pořádání výstav. Troufám si tvrdit, že zejména
touto disciplinou přivedl Jaroslav v průběhu svého
ředitelování do muzea nejen mnoho návštěvníků,
ale rozšířil povědomí o našem městě po celé ČR
i mimo ni.
Mnozí z čelákovických občanů, kteří byli svědky
„znovuzrození“ čelákovické tvrze a pana Špačka
znají osobně, si možná spolu se mnou myslí, že
kdyby nebylo jeho zapálení pro věc, nemělo by
dnes město tak významný víceúčelový objekt
a muzeum by se krčilo v části té ohavně vypadající
budovy, jak jsme tvrz znali ještě před rekonstrukcí.
Jiní možná vnímají bývalého ředitele muzea jako
potížistu.
Před deseti lety předal panu Jaroslavu Špačkovi
ministr kultury ČR Pavel Dostál medaili ARTIS
BOHEMIAE AMICIS (Přátelům českého umění)
s tím, že ji dává muzejníkovi, který celý svůj život
zasvětil jednomu malému muzeu, z něhož svou
trpělivou a nelehkou každodenní prací dokázal
vytvořit muzeum vpravdě velké. Touto medailí
a diplomem jsou od roku 2000 oceňovány
významné osoby, které cílevědomě přispěly nebo
přispívají k šíření dobrého jména české kultury
doma i v zahraničí. Mezi nemnoha dosud takto
oceněnými osobami jsou například Jiří Hanzelka
a Miroslav Zikmund, Zdeněk Mahler, Jan Saudek,
Arnošt Lustig a Jiřina Jirásková.
Pan Špaček svou prací významně přispěl k zaplně-
ní mnoha bílých míst v historii našeho města a jeho
okolí. Přeji mu do dalších let zdraví a pevné nervy
a děkuji za to, co pro čelákovickou tvrz a muzeum
udělal. Městskému muzeu přeji do jeho dalších
desetiletí přízeň zřizovatele, partu lidí schopnou
držet při sobě a nést muzejní prapor vysoko vzty-
čený.

Jaroslav Špaček při záchranném archeologickém výzku-
mu ve Staré Boleslavi. Foto: archiv jubilanta

Dne 24. 6. 2013 uplyne 10 let,
ode dne, kdy nám odešel náš
manžel, táta a děda Pavel
ŠPALEK ze Sedlčánek. Vzpo-
meňte s námi.

Rodina

l E. Polachová

Za všechny důchodce a ostatní strávníky bych
chtěla tímto poděkovat celému kolektivu školní
kuchyně v Kamence, pod vedením pana J. Šnajd-
ra, že výborně vaří.
Skvělé polévky a stejně tak i hlavní jídla. Všichni
včetně dětí si moc pochutnáváme. Děkujeme!

V rodném domku čelákovického malíře Čeňka Jandy,
dnešní expozici Muzea „Čelákovické košíkářství“, bylo
v sobotu 18. 5. živo. U příležitosti 105. výročí narození
malíře proběhly pod vedením Mirky Šimonové za finanční
podpory Petra Studničky košíkářské návody s názvem
„Košíky 105x jinak“. V průběhu dne se zde vystřídalo mno-
ho zájemců o toto pro Čelákovice tak typické řemeslo.
Košíky se však vyráběly i jinými technikami, např. z kera-
miky, drátů, ovčího rouna či papíru. Foto: -dv-



Májové oslavy
v Čelákovicích 2013

l Vladimír Duník

Vzhledem k neustále vzrůstajícím nákladům, časo-
vým a fyzickým možnostem pro zajištění tradiční
akce pro děti Pálení čarodějnic, jsme již vloni, po
hodnocení Májových oslav, rozhodli o ukončení
této tradiční akce, kterou jsme pořádali každo-
ročně od roku 1990.
Májové oslavy jsme zahájili v našem městě tra-
dičním slavnostním shromážděním v parku
u Městské knihovny, na němž vystoupil krajský
zastupitel Pavel Posolda.
Odpolední Májové veselice se zúčastnilo asi 30 –
převážně skalních – účastnic této akce. I když
kapela Pohoda se snažila sebevíc, chladné počasí
v průběhu akce odradilo početnou část účastníků.
V závěru mezi nás zavítal i krajský zastupitel Zde-
něk Milata, který přítomné ve stručnosti seznámil
se situací na kraji a sdělil své čerstvé dojmy ze
setkání s občany z míst, která již navštívil. Občer-
stvení ve stylu zahradní party zajišťoval příjemný
personál restaurace.
Dne 8. května jsme se zúčastnili pietního aktu pořá-
daného Městem u příležitosti ukončení II. světové
války na náměstí před radnicí. K necelé stovce

zúčastněných promluvil starosta města Josef Pátek
apo něm vystoupil shlavním projevem ředitel Muzea
David Eisner. Po ukončení aktu jsme se, jako každý
rok, zúčastnili se zaměstnanci MěÚ, zástupci ODS
a TOP 09 položení věnců a kytic u všech pomníků
a pamětních desek v našem městě.
Již tradičně, v předvečer 9. května, jsme uctili
památku padlých v Sedlčánkách na návsi a poté
se necelá dvacítka zúčastněných občanů přesu-
nula do parku položit věnec a kytici šeříků k pomní-
ku Rudé armády. Po československé státní hymně
k přítomným občanům promluvil předseda MO
KSČM Čelákovice Vladimír Duník. Památka
padlých byla uctěna rovněž v Sedlčánkách, a to
9. května. K vyzdobenému pomníku padlých rudo-
armějců s čestnou stráží sovětských vojáků
v dobových uniformách se přišly poklonit tři desítky
občanů ze Záluží, Čelákovic a okolních obcí, k nimž
promluvil krajský zastupitel Zdeněk Milata.
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O BEZHLAVÉM RYTÍŘI
l Zdeňka Tichá

Tajemno, tajuplné bytosti, nevysvětlitelné jevy (ale-
spoň dočasně), trocha strachu… To všechno
najdete i v Čelákovicích. 
V části Čelákovic, kde se říká V Prokopě, se podle
pověsti před mnoha lety zjevoval vždy k večeru
bezhlavý rytíř, oděný v bílém rubáši, pod paží hlavu
s ohnivýma očima. Bylo to v dobách, kdy v Čelá-
kovicích převažovali čeští bratři, katolíci byli v men-
šině a usilovali o to, aby mohli v místním kostele
konat bohoslužby. A jak to tak bývá, dvě znesvá-
řené strany si prováděly různé naschvály.
Když se tajuplná postava bezhlavého rytíře začala
zjevovat, truhlář Arazim rozšířil mezi lidmi, že jde
o ducha pana Kundráta Krajíře z Krajku, který se
svou příslušností k bratrské víře prohřešil, a jeho
duch nenalezne pokoje, dokud bude v kostele
sloužit mši českobratrský kněz.
Pátrání po tom, kdo je onen rytíř, vzali do svých
rukou evangelický farář Pachta a mlynář Koutský.
S mlynářskou chasou si na rytíře počíhali, aby jeho
strašení učinili přítrž.  Když rytíře „odmaskovali“,
zjistili, že se v převleku skrývá známý rváč a zloděj
Chadima…
Nápad strašit ale nevznikl v Chadimově hlavě.
Majitelka čelákovické tvrze Marie Magdaléna

Trčková z Lípy, horlivá katolička, ho najala, aby strašil místní nekatolíky.
Chadima byl rozhodnutím konšelů uvržen do vězení, kterému od té doby mu lidé neřekli jinak než „Cha-
dimka“.
Pověst o bezhlavém rytíři k Čelákovicím bytostně patří, což mj. stvrdila v květnu 2004 tehdejší Rada
města, která souhlasila se zhotovením menší série dárkového předmětu, a to keramického kachle
právě s motivem bezhlavého rytíře.
A víte, proč se část Čelákovic jmenuje V Prokopě? O tom příště.

Zdroj: publikace – Polabský herbář. Sestavila V. Eliášová, MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 2009, 
a Musil, J. F. Tajemný hlas minulosti. Lidové noviny, 2002.

V úterý 30. dubna jsme v Sedlčánkách připravili
pálení čarodějnic. Děti si vyrobily postavičky čaro-
dějnic a zařádily si v hasičské pěně. Pro všechny
příchozí děti byly připraveny buřty k opékání na
ohni zdarma. K zapálení hlavního ohně došlo před
18. hodinou. Děkujeme za hojnou účast a těšíme
se zase za rok na shledanou.
Zároveň informujeme o změně termínu „Setkání
se seniory v Sedlčánkách“. Zveme Vás, naši milí
sedlčánští senioři, v neděli 16. 6. 2013 do restau-
race Na Vošverku. Pozvánky budou rozesílány.
Další připravovanou akcí bude „Vzpomínka na
prázdniny“ v sobotu 7. září.

Foto: archiv OV Sedlčánky

Čarodějnice
l Roman Přívozník

Dne 30. dubna 2013 proběhlo na hřišti TJ Sokol
Záluží „Pálení čarodějnic“. Na oblíbenou a každo-
ročně opakovanou akci osadního výboru Záluží se
dostavilo celkem 67 dětí všech věkových kategorií.
Tuto velkou účast dětí doprovodila velká skupina
rodičů apříbuzných. V 18.15 hod. došlo kpodpálení
velké vatry s čarodějnicí, kterou na místo donesl
průvod dětí. Některé děti byly i v maskách. Po upá-
lení čarodějnice došlo nezávislou porotou k vyhlá-
šení tří nejhezčích masek. Pokračovalo se opékáním
buřtů za doprovodu dobré hudby, která byla pod-
pořena výbornou náladou všech zúčastněných.
Celou akci dovozuje i přiložená fotografie, která je
jednou z mnoha pořízených fotografií.
Následovat bude další akce, a to „Den dětí“, o kte-
rém budeme také informovat.

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
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Pálení čarodějnic

Foto: archiv OV Záluží
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Muzeum a Muzejní noc
DVOJÍ VÝROČÍ MUZEA

l David Eisner, ředitel Muzea

Rok 2013 přináší Čelákovicím nejedno kulaté výročí. Před 130 lety se narodil a o 60
let později zemřel továrník Josef Volman, který stál u zrodu nejvýznamnějšího
čelákovického strojírenského závodu. Před 300 lety se (podle jedné ze dvou možných
variant) narodil a před 240 lety zemřel barokně-klasicistní hudebník a skladatel Jan
Zach, který měl rodinné vazby k Čelákovicím. A v roce 1903, před 110 lety, vzniklo
městské muzeum. Po rozsáhlé rekonstrukci a instalaci nové expozice bylo před 30
lety opětovně zpřístupněno veřejnosti (1983). S důrazem na oba připomínané mezníky
1903 a 1983 si v řádcích níže shrňme vývoj muzea, jehož sbírky se dnes řadí mezi
největší v Česku.

Přelom 19. a20. století byl neobyčejně dynamickou
etapou vývoje české společnosti. Moderní český
národ se formoval pod vlivem kulturně-politického
„stýkání apotýkání“ s německým prostředím, apro-
to není divu, že se velké pozornosti těšila sféra české
národní kultury. Muzea v této době rostla, lidově
řečeno, „jako houby po dešti“. Čelákovická kulturní
elita prosadila vznik lokálního muzea pod dojmem
nově vzniklých muzeí v blízkém okolí. Např. v blízkém
Přerově nad Labem vznikl jeden z nejstarších evrop-
ských skanzenů, zpřístupněný veřejnosti v roce
1900. Již od roku 1893 se utvářelo muzeum v Lysé
nad Labem. Muzeum v Brandýse nad Labem bylo
založeno o něco později, v roce 1911.

Čelákovický starosta Jindřich Čurda
dne 23. září 1903 vyzval občany
a spolky, aby darovali staré předměty
novému muzeu, s tím, že: „velký jest
počet rodin v našem městě a okolí,
které chovají u sebe cenné staré věci
buď pohozené anebo zkáze vydané.
Kdo máš co takového, sděl to laskavě
u zdejšího purkmistrovského úřadu“.
Podle zápisu z obecního zastupitelstva
dne 27. září 1903 starosta přečetl
vyhlášku: „kterou obecenstvu rozeslal
v příčině uchování starých památek

v městě, z kterýchž by se dobrovolným
darováním obci založilo městské
muzeum a žádá, by nově upravena
místnost v radnici k témuž účelu
věnována býti měla, což se beře na
vědomí a schvaluje se“.

V místnosti prvního patra radnice začala vznikat
muzejní sbírka. Než byla v roce 1910 stará radnice
zbořena anová radnice v roce 1911 od základu pos-
tavena na místě té staré, musela být muzejní sbírka
přechodně uložena v protilehlém domě č. p. 187
v Rybářské ulici, který stál v místech dnešní nové
budovy Obecního domu. Podobně jako v roce 1903,
i v roce 1911 byli občané vyzváni k darování staro-
žitností muzeu. Válečná léta 1914 až 1918 sice při-
nesla dočasný útlum, ale dvacetiletí první republiky
muzeu spíše prospělo. Zásluhy na tom měl přede-
vším pedagog a archivář František Vlasák. V roce
1939, když se správy muzejní sbírky ujal Spolek
okrašlovací a zahrádkářů v Čelákovicích, musela
být sbírka přestěhována z dočasného uložiště
v domě č.p.6 na náměstí do pronajatých 3 místností
domu č.p.109 vSedláčkově ulici (1940–1949). Nově
otevřená expozice byla veřejnosti přístupna v období
1941–1944. Roku 1949 byla muzejní sbírka převe-
zena do 2 místností po bývalém hostinci ve tvrzi.
Prostorová tíseň tím zdaleka vyřešena nebyla, byť

se situace v padesátých letech postupně zlepšovala.
Okrašlovací spolek nuceně zanikl. Péči osbírku pře-
vzal muzejní kroužek, jehož zásluhou rychle rostla.
Plnohodnotnému využívání tvrze k muzejním úče-
lům stála v cestě řada překážek, především nevy-
hovující stavební stav objektu a výskyt bytového
fondu v něm. Zásluhou muzejního kroužku byla
tvrz postupně přizpůsobována potřebám muzea.
Již v roce 1960 vznikla studie rekonstrukce tvrze,
jejímž hlavním smyslem byla „záchrana tvrze, oje-
diněle zachovalé v původních hmotách“.
Významnou roli při rozvoji muzea v tomto období
sehrál pedagog a archivář Emanuel Vlasák, mladší
bratr již zesnulého Františka Vlasáka. V letech 1965
až 1968 se čelákovické muzeum stalo pracovištěm
muzea sídlícího v Brandýse nad Labem, což se
opakovalo ještě jednou v období 1983 až 1990.
V roce 1972 se ředitelem stal Jaroslav Špaček
a byla zahájena již delší dobu zamýšlená generální
rekonstrukce chátrajícího objektu na základě nové
studie rekonstrukce tvrze. V letech 1974 až 1982
vrátila tvrzi goticko-renesanční podobu. Nová
expozice byla veřejnosti slavnostně zpřístupněna
21. června 1983. V rodném domku malíře Čeňka
Jandy byla roku 1991 instalována samostatná
expozice věnovaná historickému významu čelá-
kovického košíkářství. Muzeum v Čelákovicích dále
prohloubilo intenzitu archeologických výzkumů.
V polovině devadesátých let minulého století adap-
tovalo objekt v Rybářské č. p. 156 k potřebám
archeologického pracoviště. Do konce roku 2011
Muzeum do Centrální evidence sbírek vedené při
Ministerstvu kultury ČR zapsalo v případě Sbírky
 Městského muzea v Čelákovicích 239 012 evi-
denčních čísel sbírkových předmětů, z toho připadá
132 820 evidenčních čísel na historickou podsbírku
a106 192 evidenčních čísel na přírodovědnou pod-
sbírku, v případě Archeologické sbírky Městského
muzea v Čelákovicích bylo registrováno dokonce
318 331 evidenčních čísel  sbírkových předmětů.

Skupinová fotografie (asi r. 1958) členů muzejního kroužku:
zleva J. Kosina, J. Heřman, J. Jedlička, M. Poříz, E. Vlasák,
J. Vrchotka, J. Šturma. Foto: Sbírkový fond Městského
muzea v Čelákovicích

Perokresba: Lukáš Martinka
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Celkem bylo tedy za obě spravované sbírky zapsá-
no do Centrální evidence sbírek 557 343 evidenč-
ních čísel. Těmito hodnotami se sbírky spravované
Muzeem poněkud paradoxně zařadily k početně
nejrozsáhlejším v celostátním měřítku.

V České republice působí kolem 400
muzeí a galerií, z nichž sbírkami
obsahujícími více než 500 000
sbírkových předmětů disponují Národní
muzeum, Moravské zemské muzeum,
Slezské zemské muzeum, Památník
národního písemnictví a tudíž
i překvapivě Městské muzeum
v Čelákovicích.

Rozpočtové možnosti čtveřice uvedených institucí
jsou flagrantně nesrovnatelné s těmi, které má ta
pátá, čelákovická. Z hlediska kulturně-odborných
zájmů se tento rozsah může jevit v pozitivním světle,
jako impozantní a zcela jistě obdivuhodný. Z eko-
nomického hlediska se jedná mírně řečeno o velký
problém. Vlastník sbírek a zřizovatel Muzea, Město
Čelákovice, se nemůže vyrovnat možnostem zři-
zovatelů jiných nadregionálně významných muzeí,
kterými jsou jednotlivé kraje či přímo stát. Muzeum
a jeho sbírky v posledních 20 letech jednoznačně
a v kritické míře překročily možnosti zřizovatele
a vlastníka do fáze, kdy kvantitativní hledisko ohro-
žuje kvalitu poskytovaných služeb. Dalo by se říci,
že se rozvoj Muzea delší čas vymykal kontrole.
Archeologická sbírka Muzea zastupuje období od
pravěku až po raný novověk. Většina sbírky pochá-
zí z archeologických výzkumů prováděných
Muzeem. Mezi zajímavé nálezy patří např. eneo-
litická zlatá záušnice z Hradišťka v Toušeni, kultovní
keramická maska z doby bronzové ze Záp, raně
středověká bronzová kruhová spona s motivem
holubice ze Staré Boleslavi, skleněné číše a kos-
těné sluneční hodiny z Jiren (2006), dva monoxyly
vystavené v expozici (tj. lodě vyrobené z jednoho
kusu dřeva), kolekce kachlů atd.
Historická podsbírka přibližuje období od raného
novověku po současnost. Její velice významnou
část tvoří pozůstalost po sběratelce Boženě Kout-
níkové, která zahrnuje sklo, porcelán, tkaniny,
výšivky, krajky, nábytek. Dále sbírkové předměty
dokumentující košíkářské řemeslo v minulosti
Čelákovic, kolekce obrazů Čeňka Jandy přibližující
život ve „starých“ Čelákovicích, soubor šicích stro-
jů, pohlednic apod. Sbírkové předměty z přírodo-
vědné podsbírky byly z největší části získány
v důsledku prováděných archeologických výzku-
mů (osteologická část). Za zmínku stojí např. kosti
vyhynulých nebo v regionu již nežijících zvířat

(mamut, nosorožec srstnatý, sob polární, zubr
evropský, jelen evropský, vlk, medvěd, osel, želva
bahenní, losos, bobr), dermoplastické preparáty
pocházející z významné sbírky arcivévody Ludvíka
Salvátora Toskánského, dále unikátní sbírka šišek
jehličnanů, herbářové položky kriticky ohrožených
rostlin. Popis sbírek by mohl samozřejmě dále
pokračovat. Sbírky jsou zcela mimořádně hod-
notné, byť není zdaleka jisté, zda opravdu všechny
sbírkové předměty obsažené ve sbírkách tyto sbír-
ky skutečně zhodnocují.
Značného významu nabyla výstavní a publikační
činnost Muzea, samostatná i ve spolupráci s part-
nerskými organizacemi. S Muzeem tradičně spo-
lupracuje dříve Komorní soubor Jana Zacha, dnes
Komorní soubor Bohumíra Hanžlíka. Velkou část
kulturního programu na půdě Muzea organizuje
Spolek přátel čelákovického muzea. Vzhledem ke
skutečnosti, že Muzeum jako oprávněná organi-
zace z hlediska archeologické památkové péče
dlouhodobě sleduje stavební činnost ve Staré
Boleslavi, byla především z jeho sbírek vytvořena
stálá expozice „Stará Boleslav, obraz dějin
v archeologických a historických pramenech“ ve
Staroboleslavské bráně.

Muzeum se dnes pohybuje na rozcestí.
Další zvětšování sbírek nemůže
probíhat tak intenzivně jako
v posledních 20 letech, aby nebyl dále
nerozumně zvětšován rozpor mezi
finančními možnostmi vlastníka sbírek,
Města Čelákovic, a rostoucími nároky
na personální obsazení Muzea a na
běžný provoz, který je dlouhodobě
podfinancovaný.

Drobné i větší opravy a úpravy objektů Muzea
a investice do nich jsou nevyhnutelné nejen proto,
že Muzeum zvolna chátrá, ale i proto, že jsou nut-
ným předpokladem k poskytování zkvalitněných
muzejních služeb, včetně informačního servisu
a základního občerstvení pro veřejnost. Střecha
archeologického pracoviště v Rybářské č. p. 156
vyžaduje celkovou rekonstrukci, budovy Muzea
Na Hrádku 464 potřebují opravu vodovodu a kana-
lizace a instalaci zcela nového rozvodu tepla.
Oprava omítek, rozšíření depozitářů, zdokonalení
bezpečného uchovávání sbírek si vyžádají další
finanční prostředky. Expozice, která letos slaví 30
let, si rozhodně zasluhuje důstojnou nástupkyni.
Muzeum rozhodně chce plnit roli jednoho z plno-
hodnotných středisek čelákovického kulturního
života.

Výstava „DVOJÍ VÝROČÍ MUZEA“ bude pří -
stupna ve vstupní síni Muzea od června do
srpna 2013.

Výzva k darování starých předmětů pro muzeum z 23. 9.
1903. Foto: Sbírkový fond Městského muzea v Čelá-
kovicích

Pohled na tvrz z kostelní věže během rekonstrukce v roce
1974. Foto: Sbírkový fond Městského muzea v Čelá-
kovicích

Pozvánka do nově otevřené expozice 21. 6. 1983. Foto:
Sbírkový fond Městského muzea v Čelákovicích

Pohled na tvrz s hostincem v roce 1928. Foto: Sbírkový fond Městského muzea v Čelákovicích



DOKUMENTÁRNÍ FILM „Z POPELNICE DO LEDNICE“
(TASTE THE WASTE)

Muzejní noc v Čelákovicích se koná v sobotu 22. 6.
2013 od 14.00 do zhruba 22.00 hodin a je vůbec
poslední akcí IX. Festivalu muzejních nocí.
Základní umělecká škola Jana Zacha (ZUŠ)
zaštiťuje Svatojánskou divadelní pouť. Kromě
Městského muzea a Základní umělecké školy se
do akce zapojují Městská knihovna Čelákovice,
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice (MDDM),
Rada starších Církve československé husitské
v Čelákovicích, Spolek přátel čelákovického
muzea, Spolek pro varhanní hudbu, další subjekty
a jednotlivci. Těžiště programu spočine na
nádvoří Městského muzea. Vstup na všechny
kulturní akce bude zdarma.
Na nádvoří Muzea, případně v Síni Jana Zacha,
mohou návštěvníci očekávat bohatý divadelní
program z dílny Divadelní scény ZUŠ a Divadelního
souboru J. K. Tyl, který působí při Kulturním domě
Čelákovice. Divadelní program bude jako obvykle
zahájen pohádkami pro děti a skončí hrami pro

starší a dospělé. Prezentaci tradičních řemesel
dílem pomůže zajistit Městský dům dětí a mládeže
Čelákovice programem „Cesta proutku ke košíku“.
V parku zůstane zachován i prostor na občerstvení
s atrakcemi pro děti. Proběhnou komentované
prohlídky expozic muzea a Husova sboru
v Husově ulici č. p. 1060. V Síni Jana Zacha si
budou malí zájemci moci pod dohledem vyzkoušet
rodinné loutkové divadlo Jana Karpaše
(1913–1984), člena studia Jiřího Trnky. Dále se
zde uskuteční projekce dokumentárního filmu
„Z popelnice do lednice“ o plýtvání s potravinami,
ve spolupráci s MFF Jeden svět / Člověk v tísni,
o. p. s. Kostelem Nanebevzetí Panny Marie zazní
ukázky varhanní hudby. Městská knihovna
Čelákovice zahájí výstavu prací afrických umělců
s názvem „TINGATINGA obrazy z Tanzanie“,
kterou doplní tematické soutěže a tvoření nejen
pro děti. Knihovna a Muzeum zároveň připraví
soutěž „Výročí knihovny a muzea v Čelákovicích“.

Návštěvníci v Muzeu si budou moci zdarma
prohlédnout expozice a výstavy, včetně výstavy
ZUŠ „Malý salon 2013: Příroda kolem nás“,
výstavy „Dvojí výročí muzea“ a oddělené expozice
„Čelákovické košíkářství“ na adrese Na Kovárně
č. p. 22. Dále budou moci navštívit archeologické
pracoviště, kde je čekají ukázkové laboratorní
práce.
Dopravní spojení během 22. 6. 2013 umožňuje
i Polabský motoráček (Mochov – Lysá n. L. –
Milovice – Nymburk – Poděbrady a zpět).
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l David Eisner, ředitel Muzea

Festival muzejních nocí 2013 oficiálně probíhá v časovém rozmezí 17. 5. 2013 až 8. 6. 2013. Někteří
pořadatelé včetně našeho Muzea však Muzejní noc z technicko-organizačních důvodů pořádají
v termínu za hranicí oficiálního časového rozmezí. Do IX. ročníku Festivalu se v rámci České
republiky přihlásilo celkem 312 kulturních institucí ze 143 měst.

M U Z E J N Í  N O C  A  D I VA D E L N Í  P O U Ť  V  Č E L Á K O V I C Í C H
sobota 22. června 2013

K U LT U R N Í  A D O P R O V O D N Ý  P R O G R A M  D N E

SVATOJÁNSKÁ DIVADELNÍ POUŤ
divadelní program ZUŠ na nádvoří tvrze:
• 14.00 hod.
„O měšci, botách a jablíčku“ (Divadelní soubor
J. K. Tyl)

• 15.00–17.00 hod.
dětský blok (žáci ZUŠ) – „Zlatovláska“, „Hou-
sátko“, „Jak si štěňátko chtělo hrát“, „Míček
Flíček“, „Povídání o pejskovi a kočičce“, „Šíp-
ková Růženka“ (Studio Chmelaři, Základní ško-
la Chmelnice, Praha 3)

• 17.30 hod.
Marie Křepelková – „Filuta Pepino“ (žáci ZUŠ)

• 18.00 hod.
Oldřich Daněk – „Příběh athénský“ a „Příběh
uherský“ (žáci ZUŠ)

• 19.00 hod.
Carlo Goldoni – „Treperendy“ (žáci ZUŠ)

• 20.30 hod.
Arkadij Timofejevič Averčenko – „Podivíni na
jevišti“ (žáci ZUŠ)

Časová určení jsou přibližná, změna programu
vyhrazena.

Síň Jana Zacha: 16.30 hod. a 19.00 hod.
(film bude promítán v původním znění s českými titulky)

l Tereza Zborníková

Program letošní muzejní noci bude zpestřen promí-
táním filmu Z popelnice do lednice (Taste the Waste,
2011, 88 min.). Jde o snímek, který patří mezi nejlépe
hodnocené počiny letošního festivalu dokumentár-
ních filmů Jeden svět.
Dokument německého režiséra Valentina Thurna se
zabývá množstvím potravin, které skončí nepoužité
v odpadu. Přibližně stejné množství potravin, které
během dne zkonzumujeme, je vyhozeno na skládku,
tzn. každé druhé rajče či hlávkový salát. Stačí se
podívat do odpadních kontejnerů supermarketů či
do nejbližší popelnice, abychom zjistili, v jaké obrov-
ské míře plýtváme jídlem.
Ve filmu jsou představeni tzv. freegani. Jsou to lidé,
kteří se snaží minimálně účastnit na konzumním život-
ním stylu. Ne že by si to snad nemohli dovolit, ale

chtějí žít ekologicky. Celkově se snaží minimalizovat
produkci odpadu, proto používají věci, například
oděvy, „z druhé ruky“. Vesničtí freegani se živí zej-
ména sběrem toho, co roste v přírodě. Charakteris-
tickým znakem městských freeganů je tzv. dumpster
diving (doslovně přeloženo: potápění v popelnici).
Evropská komise odhaduje, že se v domácnostech,
supermarketech a restauracích zemí Evropské unie
vyhazuje až 50% nezávadných potravin. Potravinový
odpad v unijních státech představuje v současnosti
přibližně 89 milionů tun ročně. Přesné údaje o vyha-
zování potravin v České republice neexistují. Kon-
krétnější údaje však můžeme sledovat v sousedním
Rakousku, kde průzkum ukazuje, že každý obyvatel
Vídně vyhodí ročně 44 kg ještě nerozbaleného jídla
a každý supermarket 17 tun.
Film poukazuje na současnou zhýčkanost spotřebi-
telů a na estetickou typizaci potravin.  Například jsou
vyžadovány pouze určité strandardizované tvary
nebo barvy okurek či rajčat. Kusy, které se příliš
vymykají, jsou vyhozeny, ačkoliv jinak jsou zcela
v pořádku.
V dokumentu zaznívá, že odpadkový koš je zrcadlem
našeho života. Dostupné statistiky komunálního
odpadu o Češích vypovídají, že jsou relativně šetrní.
Množství vyprodukovaného komunálního odpadu je
v České republice v přepočtu na počet obyvatel
čtvrté nejnižší v Evropské unii.
Valentin Thurn ve svém snímku předkládá znepoko-
jující a alarmující fakta o našem vztahu k jídlu a záro-
veň hledá možnosti, jak tuto situaci zlepšit. Snaží se
ukázat možné cesty, jak plýtvání potravin zastavit.
Pokud bychom ho omezili o polovinu, mělo by to na
produkci skleníkových plynů podobný efekt, jako
kdyby ze silnic zmizelo každé čtvrté auto.
Zdroj: www.jedensvet.cz, www.clovekvtisni.czFoto: Člověk v tísni

Foto: archiv MM
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ČINNOST ARCHEOLOGICKÉ LABORATOŘE
Rybářská č. p. 156

l Jitka Růžičková

V archeologické laboratoři zajišťujeme základní
ošetření archeologického materiálu, jeho prvotní
očistu, evidenci, následné zpracování a inventa-
rizaci. Práce v oblasti základní očisty archeologic-
kého materiálu dovezeného z terénu spočívá
v omytí vodou, popřípadě v oprášení. Jedná se

o opatření na úrovni preventivní konzervace –
sanační konzervace. Potom následuje restauro-
vání. To znamená vyhledávání, lepení a doplňování
keramických zlomků – nádob. Dále zajišťujeme
odborné konzervace u dřevěných, kovových, kos-
těných, kamenných a skleněných předmětů
z archeologických výzkumů. Ve spolupráci
s archeologem rozhodujeme o způsobu konzer-
vace. Úspěšně se nám v laboratoři daří konzervovat
dřevo sacharidovou metodou, příkladem za všech-
ny je monoxyl od řeky Jizery, který je vystaven
v expozici Muzea. Dále zapisujeme do evidenčních
karet, které archivujeme v programu Bach. Připra-
vujeme materiál pro výstavy a zapůjčujeme jej
odborným pracovníkům a studentům ke studiu či
k publikování. Provádíme inventarizaci adalší nutná
preventivní ošetření již uloženého materiálu.
Dne 22. 6. 2013 v odpoledních hodinách mohou
návštěvníci nahlédnout do činnosti archeologické
laboratoře.

MUZEJNÍ NOC 2013
V HUSOVĚ SBORU

Husova č. p. 1060

l Mira Poloprutská

Během komentované prohlídky se návštěvníci
seznámí s historií výstavby Husova sboru a his-
torií náboženské obce Církve československé
husitské v Čelákovicích, která byla v době vzni-
ku Československé republiky polabským cen-
trem této nové národní církve. 

Návštěvníkům také přiblížíme místa spjatá
s postavou mistra Jana Husa, která připomínají
pamětní kameny umístěné ve vstupním pro-
storu kostela. Malá výstava nám připomene
některé klíčové události z období husitství.

Návštěvníci získají informace o mezinárodní
akci Husovské triénium 2012–2015, které bylo
vyhlášeno před rokem. Řada akcí a projektů
v rámci triénia přináší veřejnosti mnoho nových
poznatků i možnost zamyšlení nad odkazem
husitství pro dnešek.

Více na www.hus2015.cz

KNIHOVNA A V. MUZEJNÍ NOC
l Soňa Husáriková

Městská knihovna se v letošním roce opět připojuje k programu Muzejní noci v Čelákovicích. Návštěvníci
si budou moci v sobotu 22. června během odpoledne od 14.00 do 19.00 hodin prohlédnout výstavu,
kterou pro ně připravujeme, a také si půjčovat knihy.
Zahájení výstavy prací afrických umělců s názvem TINGATINGA obrazy z Tanzanie doplní tematické soutěže
a tvoření nejen pro děti. Výstava bude v Knihovně otevřena do konce srpna ve výpůjčních hodinách.
Ve spolupráci s Městským muzeem chystáme pro děti zajímavou soutěž Výročí knihovny a muzea v Čelá-
kovicích. Na děti čekají otázky, na něž budou samy hledat odpovědi v budově Knihovny, Muzea av expozici
košíkářství. Na všech zastaveních získají nejen povinná razítka, ale hlavně se dovědí nové poznatky. Máme
dobrou zkušenost, že tato soutěž děti oslovuje. Pro závěrečné vyhodnocení spojené s malou odměnou
si jich přichází vždy mnoho.

Zájemci si mohou vyzkoušet
košíkářské řemeslo už dopoledne od
10.00 do 12.00 hodin přímo ve tvrzi. Děti
si upletou „sluníčko“, tj. dno košíku,
ostatní celý košík. Za výuku pan Král
nevybírá, pouze za materiál (asi 50 Kč,
podle velikosti výrobku).

CESTA PROUTKU KE KOŠÍKU ANEB
PEPÍČEK ROZŠLAPAL KOŠÍČEK 

A MUSEL UPLÉCT JINÝ
l Petr Král, košíkář

Při muzejní noci chceme přiblížit veřejnosti zábav-
nou formou, co je potřeba udělat, než vznikne ple-
tený košík. Něco na způsob „Krtečka a kalhotek“
po košíkářsku.

Na jednoho košikáře vždy připadala pracovní síla,
která připravovala proutí. Byly to ženy a děti. Koší-
kaření tedy není jen o pletení, ale i o přípravě proutí.
Program bude rozdělen na několika stanovištích
(pěstování – sklizeň, přebírání – skladování, vaření –
loupání, postup při pletení), které budou předsta-
vovat určitou fázi zpracování proutí. Jde o to, co
představuje postup přípravy proutku, než se dosta-
ne k pletení. Stanoviště budou přístupná v urče-
ných časových intervalech. Kromě zhlédnutí, jak
se pletou koše, si bude každý moci vyzkoušet ple-
tení. Program spoluzajistí moji žáci z kurzů Měst-
ského domu dětí a mládeže Čelákovice, kteří si
sami procvičí pletení a posílí „košíkářskou kulisu“.
Ještě bych chtěl podotknout, že to je jedna z akcí
ve spolupráci s Městským muzeem v Čeláko -
vicích, s Městským domem dětí a mládeže
 Če lákovice a s košíkářem Petrem Králem o če -
lákovickém košíkářství, v současnosti s podtitulem
„Řemeslo má pletené dno“.

Zájemci se budou moci svézt koňským povozem. Foto:
archiv Městského muzea

Ve výstavní síni Muzea je přístupná do neděle 23. 6. tradiční
výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ s názvem „MALÝ
SALÓN 2013 – PŘÍRODA KOLEM NÁS“.

Foto: archiv Městského muzea

Foto: archiv Městského muzea
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SETKÁNÍ NA NÁMĚSTÍ V SOBOTU 18. KVĚTNA 2013
Setkání na náměstí očima ředitele
Kulturního domu Tomáše Staňka:
„Setkání na náměstí se z mého pohledu
velmi povedlo. Z výsledku a ohlasů lidí
mám upřímnou radost, jelikož to byla
první velká akce, kterou Kulturní dům
ve spolupráci s Městem Čelákovice
připravoval. Myslím, že se nám podařilo
sestavit z dramaturgického hlediska
poměrně pestrou akci, v jejímž
programu si našli své příznivci
bigbeatu, popu, rocku i folkloru. Přálo
nám také počasí, takže náměstí bylo po
celý den zaplněné. Když jsem vyrazil
mezi lidi, měl jsem pocit, že všichni jsou
příjemně naladěni, poslouchají muziku,
hovoří mezi sebou o nejrůznějších
věcech, nakupují občerstvení, užívají si
s dětmi atrakce. Zkrátka setkávají se
a společně tráví ve svém městě
příjemné sobotní odpoledne. 
To bylo cílem akce☺.“

Přítomné přivítal starosta a místostarosta města. Celým dnem provázel Vladimír Vlach. Foto na celé straně: -dv-

Pro nejmenší byla připravena řada atrakcí.

Na náměstí nechyběly stánky a bohaté občerstvení.

Folklorní soubor Dykyta. Náborový stánek MDDM.

Malý tygr☺

Vystoupení skupiny Fast Food Orchestra.

Mediálním partnerem akce bylo Rádio BEAT.

Taneční skupina MDDM s „Večerníčkem“. Trhákem dne byli Vladimír Mišík a ETC…
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l Spolek pro varhanní hudbu, o. s., Čelákovice

TRIFOLIA PRAGENSE
Koncert Jan Zach komorní v podání Trifolia Pragense (Lydie Härtelová – harfa, Ludmila Vernerová –
soprán, Zdeněk Rys – hoboj) otevřel v sobotu 11. května 2013 v kostele Nanebevzetí Panny Marie
oslavy dvojitého výročí skladatele Jana Zacha (1713–1773) v Čelákovicích. Byl zároveň úvodním kon-
certem Festivalu Jana Zacha, kterým se občanské sdružení Spolek pro varhanní hudbu připojilo k této
akci, koordinované Městem Čelákovice. Festival neformálně pozdravili dva z přítomných členů čelá-
kovického zastupitelstva – Zdeňka Tichá a Petr Petřík. Program naznačil rozmanitost Zachova díla
uvedením varhanního Preludia D dur v úpravě pro harfu, části Koncertu pro hoboj a Sonáty G dur
i sopránové árie ze Mše D dur. Zachovy skladby byly zařazeny do dobově odpovídajícího repertoáru 
(J. S. Bach, A. Vivaldi, B. Marcello), nechyběly ani skladby o něco mladšího Zachova současníka, čes-
kobudějovického rodáka Vojtěcha Jírovce (1763–1850). S Janem Zachem ho spojuje jeho světoběžnictví
i letošní výročí (250 let od narození). Dalším jubilantem, jehož skladby na koncertě zazněly (Metamorfózy
pro sólový hoboj), byl Benjamin Britten (1913–1976).
Dramaturgicky vytříbený program i profesionálně suverénní a zároveň vřelý projev všech členů Trifolia
Pragense si od samého začátku získaly publikum, které vystoupení odměnilo nadšenými dlouhými
potlesky. Koncert se tak stal velmi důstojným vstupem do „zachovských oslav“.

Vzhledem k tomu, že čerpáme vedle podpory
Města i grant Ministerstva kultury ČR, bude
 veškeré vstupné použito k realizaci tohoto nároč-
ného koncertu. Prosíme Vás proto, abyste při jeho
návštěvě tuto skutečnost zohlednili.
Odměnou Vám bude jistě jedinečný zážitek.

www.varhanyzcelakovic.cz

Město Lysá nad Labem
a

Farní sbor 
Českobratrské církve

evangelické
pořádají u příležitosti státního

svátku
slavnost k památce

MISTRA JANA HUSA

Petr Kopecký
radní města

Ivo Strejček
poslanec Evropského parlamentu

Pranic
folková skupina

Položení kytice u Husovy busty

sobota 6. 7. 2013 od 18.00 hod.

v areálu Evangelického sboru
na nám. Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem

Další počin festivalu s názvem Duchovní tvorba
Jana Zacha se uskuteční v sobotu 15. 6. v 18.00
hod. v podání špičkového souboru specializova-
ného na historickou hudbu Musica Florea pod
vedením dirigenta Marka Štryncla. Je jakýmsi stře-
dem či vrcholem celého festivalu z mnoha důvodů.
Program je tvořen výhradně díly Jana Zacha
s těžištěm v jeho duchovní tvorbě. Nejrozsáhlejší
skladbou je první ze tří Zachových requiem
(Requiem g moll, datováno 1750). Připraveny jsou
i jeho známé sborové kompozice - moteto O mag-
num martyrium či modlitba Salve Regina (Zdrávas
Maria). Z instrumentálních skladeb pak bude pro-
veden např. Koncert pro flétnu a orchestr. Celý
program si vyžádá také rozsáhlejší instrumentální
obsazení, než na které jsme běžně v Čelákovicích
zvyklí. Vystoupí menší barokní orchestr, který

využívá dobové nástroje – uslyšíme tak barokní
příčné flétny, dobové smyčcové nástroje i přenos-
ný varhanní positiv. S orchestrem vystoupí i malý
pěvecký sbor Collegium Floreum. Takovéto složení
hudebníků, byť nutně adaptované na menší roz-
měry našeho kostela, nám přiblíží Zachovu hudbu
tak, jak se hrála za skladatelova života. K přípravě
notového materiálu pro koncert využil dirigent
Marek Štryncl materiálů Českého muzea hudby.
V neposlední řadě nutno zmínit, že takto drama-
turgicky koncipovaný koncert je zároveň českou
premiérou. Reprízu v plném nástrojovém i hlaso-
vém obsazení bude mít na podzim v kostele Šimo-
na a Judy v rámci koncertních řad FOK.
Ačkoli se jedná i z hlediska dosavadní činnosti
našeho spolku o výjimečný počin, ponechali jsme
i v případě tohoto koncertu vstupné dobrovolné.

Na fotografii zleva Zdeněk Rys, Ludmila Vrnerová a Lydie Härtelová. Foto: archiv Spolku pro varhanní hudbu, o. s.,
Čelákovice

MUSICA FLOREA
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Čelákovice pokořily Řím!

Pokračování ze str. 1

Jak název soutěže napovídá, soutěžní program
musel obsahovat nejméně jednu skladbu
W. A. Mozarta, další část programu byla volná
a měla co nejvíce ukázat technickou a hudební
vyspělost, tónovou kulturu a interpretační pře-
svědčivost.
Základní uměleckou školu Jana Zacha Čelákovice
reprezentovali v Římě 3 mladí klavíristé ze třídy
Viktorie Krafové, kteří mají za sebou řádu úspěchů
jak v České republice, tak i v zahraničí. Čelákovičtí
klavíristé si vedli na soutěži opravdu skvěle a jako
jediná zahraniční výprava v historii soutěže umístila

Vašátkova 343
Čelákovice

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

Ocenění mladí klavíristé spolu se svou učitelkou Viktorií
Kraf. Foto: archiv žáků

Rumunská 1477
Čelákovice

tel.: 326 910 911 / 913, 914
e-mail: rumunska.ms@seznam.cz
http://materidouska.celakovice.cz

Výběrové řízení 
na pozici školníka

Náplň práce: (dle katalogu prací)
* drobné řemeslnické práce při opravách a údržbě
školy, * údržba chodníků a prostor areálu MŠ, *
úklidové práce, * zajišťování drobných oprav zaří-
zení a vybavení školy.
Požadujeme:
* samostatnost a spolehlivost, *manuální zručnost,
* pečlivost.
Nabízíme:
* práci na plný úvazek, * ohodnocení dle platné
platové třídy, * možnost služebního bytu v areálu
MŠ.
Kontakt:
Životopis s žádostí zasílejte do 20. 6. 2013 na výše
uvedené kontakty.
Nástup dle dohody.

všechny své reprezentanty na 1. místě. Na takový
úspěch nikdo ani nepomyslel.
V kategorii A (do 8 let) zvítězila teprve pětiletá Lucie
Latýnová s celkovým bodovým ohodnocením
97 bodů a absolutním vítězstvím ve své kategorii.
Robert Latýn  získal 1. místo v kategorii B (do
10 let), a Robin Böhm si odnesl nejvyšší cenu,
1. místo, v kategorii C (do 13 let). Na slavnostním
koncertě vítězů hráli všichni tři klavíristé a sklidili
bouřlivý aplaus.
Tentokrát tedy nejde našim mladým klavíristům
popřát, aby pro sebe i pro naše město získali
v budoucnu ještě větší úspěchy, protože to v tomto
případě téměř není možné. Bylo by možná dokonce
trochu troufalé chtít v budoucnosti úspěchy stejné.

Taneční obor
l Alena Smržová

V dubnu a květnu se konaly pod záštitou Minis-
terstva kultury ČR krajské postupové přehlídky
scénického tance pro mládež a dospělé. ZUŠ Čelá-
kovice se zúčastnila obou kategorií a v konkurenci
mnoha pražských a středočeských tanečních sou-
borů se rozhodně neztratila. Choreografie Snílek,
kterou tančili Radek Stránský a Veronika Šťástková,
získala diplom za provedení a technickou vyspělost
tanečníků, na další přehlídce Cenu poroty za nápad
a scénické ztvárnění tance. V kategorii dospělých
získala choreografie „Kam ten spěch?“ nominaci
na Celostátní přehlídku scénického tance, která
se bude konat v Jablonci nad Nisou. Choreografii
tančily K. Janáčová, K. Bartošová, A. Matoušková,
A. Vykoupilová, M. Němečková a B. Zlatohlávková.
Všem tanečníkům gratulujeme!
Obě choreografie bylo možné zhlédnout na zá -
věrečném představení tanečního oboru ZUŠ 
v Kulturním domě v Čelákovicích. Představení
„Překvapený pan Zach“, věnovaného výročí naro-
zení Jana Zacha, se zúčastnili žáci všech ročníků
TO za podpory herců Pavla Wiesera a Ondřeje
Dovalila z Divadelní scény ZUŠ. Doufáme, že se
líbilo všem divákům v zaplněném sále KD.

Malí herci
l Josef Karásek, 5. ročník LDO, a Kamila

Karásková, kurátorka dětského divadla

V literárně-dramatickém oboru při ZUŠ Jana
Zacha se žáci věnují práci s textem, divadelní tvor-
bě, pohybu po jevišti a dalším dovednostem.
Zkušeným vedením paní učitelky Boženy Vítovcové
se talenty postupně „tvarují“. Ti nejmenší v pří-
pravném Studiu, ti starší, kteří pokračují do dalších
ročníků, pak tvoří základ divadelního souboru.
Stejně jako hudební, taneční a výtvarný obor, i malí
herci mají své festivaly, přehlídky a soutěže. Rádi
by se tu s vámi podělili o své zážitky…
Už začátkem března jsme my, žáci 5. ročníku LDO,
vyjeli na okresní kolo divadelní soutěže pořádané

Foto: Alena Smržová

v ZUŠ Klecany. Nastudovali jsme komedii Filuta
Pepino, o tom, že kdo chce mít všeho moc, nemusí
mít nakonec nic. Jeviště bylo přibližně stejně velké
jako naše, žádný kostým ani rekvizitu jsme neza-
pomněli, představení se povedlo a postoupili jsme
do krajského kola.
Dne 11. dubna brzy ráno jsme se přesunuli do
města Pečky. Konkurence byla veliká, přijelo sou-
těžit 24 souborů z celého kraje. Malá místnost bez
zákulisí nás překvapila, a tak nám divadelní štěstí
tolik nepřálo.
Pozvání na Festival Pana Pipa do Mladé Boleslavi
jsme přijali ochotně a rádi. Nepojedeme poprvé, na
místní scéně jsme jako doma. Je jarní ráno 20.břez-
na a většinu z nás budil budík kolem páté. Na nalo-
žení kulis, kostýmů, rekvizit a hudebních nástrojů
do autobusu je třeba dostatek času i energie.
Vystoupili jsme s veselou muzikálovou hrou „Něco
velkého se chystá“, která je o lidech, andělech
a narození malého Ježíška. Kromě páťáků tu hrály
a krásně zpívaly i malé děti ze Studia. Živou hud-
bou doprovázel pan Bohumír Hanžlík s několika
členy svého orchestru. Jeviště bylo oproti našemu
menší, ale zvládli jsme to dobře, k vánočnímu
tématu přispěla svou atmosférou i na ten den
neobvyklá sněhová nadílka. I porotci na nás byli
milí. Těšíme se za rok!
ZUŠ Jana Zacha také úzce spolupracuje s diva-
delním souborem Tyl Čelákovice, který působí při
našem Kulturním domě. Díky tomu se vybraní
herečtí adepti měli možnost dostat až na divadelní
přehlídku do Havlíčkova Brodu s pohádkou
O měšci, botách a jablíčku. Pro nás, děti, to byl
zážitek, zahrát si se zkušenými ochotníky ve vel-
kém divadle a před velkým obecenstvem… 
Potlesk ohromného hlediště byl parádní!
Pohádka se dětem a také porotě tak líbila, že
postupujeme s DS Tyl do celostátního kola na pře-
hlídku amatérského činoherního divadla Popelka
Rakovník 2013, která se uskuteční letos na pod-
zim… Máme všichni velkou radost!

Foto: Kamila Karásková

V sobotu 18. 5. byla slavnostní vernisáží zahájena výstava
výtvarného oboru školy. Přístupná je ve výstavní síni Muzea
do 23. 6. Foto: -dv-
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J. A. Komenského 414
Čelákovice

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

Kostelní 457
Čelákovice

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

Vycházka po Malé Straně
l František Šturma, vyučující českého jazyka

a dějepisu

V úterý 30. dubna se vypravila třída 6. B do Prahy
na literární vycházku Malou Stranou. Centrem naše-
ho zájmu se stala malebná zákoutí v oblasti mezi
Újezdem a Karlovým mostem. Zvláště pohodovou
atmosférou na nás pak zapůsobila předmájová
Kampa. Žáci se seznámili s řadou zajímavých míst
nejen literární historie, mj. s místem narození Jana
Nerudy, sdlouholetým bydlištěm bratří Čapků vŘíč-
ní ulici, se slavnou Werichovou vilou či s domy
malířů Adolfa Kašpara a Jiřího Trnky. Vedle toho
byli upoutáni i řadou neliterárních zajímavostí, mezi
něž patří kultovní Lennonova zeď na Velkopře -
vorském náměstí i množství visacích zámků na
„mostě zamilovaných“ přes Čertovku. Bez povšim-
nutí nezůstaly ani provokativní postavy batolat

Sdružení rodičů při ZŠ J. A. Komenského

RODIČE POMÁHAJÍ
l Ivana Krebsová, sdružení rodičů při ZŠ 

J. A. Komenského

Vstoupili jsme do posledního měsíce školního
roku – měsíce června. Naše Sdružení věnovalo
na zkvalitnění výuky a prostor školy v tomto škol-
ním roce opět nemalé finanční prostředky, za
mnohé uvedu: částku 27 000 Kč na odměny pro
600 žáků školy při vítání prvňáčků, Mikulášské
nadílce, závěru plavání, sportovcům při soutěžích
a reprezentaci školy. Na zintenzivnění protidro-
gové prevence jsme věnovali částku 10 000 Kč.

Teplé dny na konci dubna dovolily realizovat plánovanou opravu fasády ZŠ J. A. Komenského, kterou svými díly pozna-
menali sprejeři. Už v zimě žáci navrhli, co na zeď namalují. Z výkresů, které vytvořili, učitelé vybrali šestnáct autorů,
kteří dostali příležitost převést předlohu na zeď. Barvy a štětce byly pořízeny z výnosu adventního jarmarku. Výsledek
dvoudenního tvoření žáků 6.–9. tříd můžete zhlédnout osobně, a to na stěnách u hřiště. Další fotografie najdete na
webových stránkách školy www.zs.celakovice.cz. Foto: -dv-

 výtvarníka Davida Černého. Exkurze se vydařila,
děti svou pozorností a vědomostmi potvrdily svůj
zájem o dané téma. Můžeme se proto těšit na další
aktivní poznávání Prahy a naší kulturní minulosti.

Zpívání v Úvalech
l vedení školy

Každoroční pěvecká soutěž „Kudy chodí písničky“
nás opět zavedla do ZŠ Arnošta z Pardubic do
Úval. Kristýna Dohnálková (5. C), Sára Herodesová

(5. B) a Karolína Červená (7. B) se ucházely o přízeň
publika i poroty. A je nutno podotknout, že kon-
kurence byla opravdu veliká. Kristýna zvítězila ve
své kategorii s jihočeskou lidovou písní „Teče
voda, teče“. Sára pak taktéž obsadila první příčku
s hitem Heleny Vondráčkové „Sladké mámení“.
Posledním refrénem rozezpívala všechny přítom-
né. Nejtěžší úkol měla Karolína Červená, neboť
v této kategorii bylo opravdu hodně zdatných zpě-
vaček. S písní „Bláznova ukolébavka“ Milana
Dydoviče si odnesla krásný bronz.
Všem našim děvčatům gratulujeme k úspěchu
a atmosféru jejich pěveckého vystoupení můžete
zhlédnout v naší videogalerii.

Bronz pro starší družstvo
l Pavlína Kučerová

Ve čtvrtek 9. 5. 2013 se konalo na Městském sta-
dionu v Čelákovicích okresní kolo Mc Donald’s
cupu 2012/2013. Fotbalového turnaje se zúčast -
nilo rekordních 21 družstev hrajících ve dvou věko-
vých kategoriích. Družstvo Kamenky (1.–3. třída)
po bojovném výkonu nakonec obsadilo 7. místo.
Naši „starší“ (4.–5. třída) postoupili ze skupiny
a vybojovali nádherné třetí místo. Všem hráčům
blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy.

Podařilo se výrazně dovybavit cvičnou kuchyňku
školy, kde mimo výuku probíhá i oblíbený kroužek
vaření. Jako největší položku jsme odsouhlasili
částku 51 000 Kč na rekonstrukci malé tělocvičny
školy, k jejíž realizaci pravděpodobně dojde
v době letních prázdnin. Doufám, že v příštím
roce se nám podaří ještě víc, nejen na poli čistě

finančním. Dovoluji si vám touto cestou podě-
kovat za spolupráci. Všem rodičům za finanční
podporu, mnohým za aktivní přístup ve výboru
Sdružení. Děkuji všem učitelům za jejich nároč-
nou práci a dětem přeji krásné a takřka nekoneč-
né prázdniny plné slunce, radosti, dobrodružství
a pohody.

Nové dresy. Foto: archiv SRPŠ

Most zamilovaných. Foto: -fš-
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ANKETA 
„TŘÍDÍTE ODPAD?“

l Helena Jandurová

Děti od 6 do 16 let, které pracují v našich krouž-
cích (Štěňata, Kutílek, Dětská pracovní skupina),
se během jara postupně vydávaly do města s jas-
nou anketní otázkou „Třídíte odpad?“. Většina
dotazovaných ochotně odpovídala a k naší spo-
lečné radosti kladně.
Celkem jsme oslovili 79 respondentů. Z odpovědí
vyplynulo, že třídit papír, plasty a sklo je samoz-
řejmá věc. Naši spoluobčané začínají třídit
i nápojové kartony a textil. Mnoho „Čelákovic-
kých“ si pochvalovalo „sběrný dvůr“. Pouze čtyři
lidé z dotázaných se odmítají tříděním odpadu
zabývat, protože mají doma málo místa.
DEN ZEMĚ je v roce pouze jeden, ale máme dal-
ších 364 dnů, kdy bychom  na ni neměli zapo-
mínat.

Devátý ročník
Čelákovické duběnky

l Naďa Pokorná

V sobotu 4. května se sjelo do Čelákovic rekord-
ních 900 tanečníků na amatérskou taneční ne -
postupovou soutěž pro děti a mládež. Pořádal 
ji po deváté MDDM ve spolupráci s KD Čelákovice.
Letos vystoupilo 105 družstev. Povzbuzovalo je
kolem 200 diváků. Atmosféra v sále byla  úžasná.

Zpestřením celé akce byly letos výtvarné dílny
v parku před Kulturním domem, které zkrátily
dětem čekání na jejich vystoupení. Své taneční
umění předvedla Sabina Škodová. Děti z kroužku
MDDM  Street Dance pod vedením Petra Ježka
předvedly při exhibičním vystoupení „Mrazíka“.
V jedné z přestávek Gábina Posávadová roztan-
čila při zumbě plný sál.
Ceny pomáhal předávat nejkrásnější muž roku
2012 – Milan Novosad. Duběnku přišli podpořit
zastupitelé města Petr Studnička a Miloš Bukač.
Celou dobu soutěž provázela Dobrovická inter-
netová televize. Duběnku sledovalo najednou
přes 2 500 internetových diváků.
Letošní ročník byl nesmírně náročný z důvodu
velké účasti družstev, ale nakonec byli všichni
spokojeni. Počasí vydrželo, i když občas spadla
nějaká kapka. Tančilo se opět i v parku u KD –
družstva trénovala v posledních minutách před
vystoupením. Porota spravedlivě hodnotila
a nenechala na sobě znát únavu. A děti, přestože
mnohdy čekaly na svá vystoupení, odjížděly spo-
kojené.
Chtěla bych opět poděkovat všem, kteří se po -
díleli na přípravě i na vlastní organizaci: spon-
zorům – Městu Čelákovice, výtvarné dílně
Labyrint a panu Studničkovi, Technickým služ-
bám, Kulturnímu domu, Městské policii, restau-
raci Athény a dalším. Nejvíce děkuji všem
kolegyním z MDDM, protože bez nich by to
opravdu nešlo.
Příští rok bude jubilejní 10. ročník a já doufám, že
obliba Čelákovické duběnky nepomine.

Podporujeme
„čelákovické košíkářství“
l Alena Zradičková, ředitelka MDDM

Historii košíkářství v Čelákovicích připomíná
stálá expozice Městského muzea. V 19. století
patřilo město k významným centrům tohoto
řemesla. Pletením proutěného zboží se zde živilo
hodně košíkářů. Příprava materiálu a pomoc při
zpracování proutí byla zdrojem příjmů celých
rodin košíkářů. Také distribuce hotových výrob-
ků do okolí, Prahy i do zahraničí dala práci voz-
kům a dalším pracovníkům.
V Polabí se na obou březích Labe snadno daly
udržovat vrbové prutníky. Proto se košíkářům
vyplatilo zakládat varny, kde proutí spařovali.
Dostupnost materiálu a blízkost Prahy – velkého
odbytiště zboží – ovlivnila rozvoj košíkářství
v Čelákovicích natolik, že se řadily k jednomu
z nejvýznamnějších center tohoto řemesla. Vý -
roba zde postupně zanikla až po II. světové
 válce.
V době, kdy jsme se začali v MDDM zabývat
tradičními uměleckými řemesly, skoro před 20
roky, jsme hledali kontakty na poslední košíkáře,
kteří se řemeslem před válkou živili. Nesehnali
jsme už ale nikoho, kdo by ve spolupráci
s Domem dětí obnovil tradici košíkářství v Čelá-
kovicích. S přispěním Vzdělávacího spolku umě-
leckých řemesel z Prahy jsme zahájili první kurzy
pletení košů z proutí s košíkářem Bohuslavem
Ouzkým. Několik roků k nám dojížděl až z Jese-
níků. Vrbové proutí nám vozil na střeše staré
škodovky. Měl vlastní prutníky. Vrbu s ním dřív
sklízela v zimě celá rodina. Vlastnil i kotel na
vaření proutí. Rád předváděl, jak se z prutů štípe
vrbové šéna na vyplétání košíků.
V té době nebyl v České republice běžným mate-
riálem při pletení košíků pedig, používalo se
hlavně vrbové proutí. Znali jsme výrobky z rata-
nu, pedigu a dalších materiálů, všechny se ale
dovážely. A z loubků, orobince a jiných materiálů,
které se i v Čechách používaly dřív, pletlo už jen
několik košíkářů. Vidět se je dalo většinou na
akcích pořádaných skanzeny, v muzeích a na
tzv. lidových slavnostech.
Kurzy, které se věnují základům uměleckých
řemesel, vznikaly v poslední době ve velkém
počtu nejen v centrech, zabývajících se lidovými
tradicemi. Přispělo k tomu několik změn, které
nese dnešní doba. Jednou z hlavních je i mož-
nost snadné dostupnosti informací a zakoupení
materiálu pomocí internetu. Dnes odpadla potře-
ba získávat materiál na výrobu z místních  
zdrojů.
Ale ne každá činnost se dá naučit podle návodu,
kterých se dá najít celá řada na různých webo-
vých stránkách. Proto se zájemci o prohloubení
svých znalostí rádi sdružují a snaží se v různých
kurzech vytvořit si vlastní dílka. Jenže u košíků
to není tak jednoduché.
Ulehčením snahy o pochycení základů techniky
pletení košíků je dnes dostupnost dováženého
materiálu, pedigu. Jde o upravenou vnitřní část
ratanu, dováží se k nám z Indonésie a dalších
vzdálených zemí. Dá se s ním příjemně pracovat,
lze ho obarvit. Většinou odpadá první část ple-
tení koše – výroba dna. Dnes koupíte na inter-
netu nebo přímo na kurzech vše, co k práci
s pedigem potřebujete. Místo dna se používají
předem předvrtané destičky. Přesto se i pletení
z pedigu musí košíkář učit.

Havlíčkova 691
Čelákovice

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

Foto: Pavel Dufek

Foto: Pavel Dufek
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Otevřeno máme:
pondělí 9.00–12.00 pro maminky a miminka
úterý 9.00–12.00 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 rodičů hledajících si zaměstnání,
středa 8.00-12.00 a 15.00-19.00 hod., bližší infor-
mace na našem webu.
• Předporodní kurzy
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.
• Manipulace s miminkem
Podle metody Evy Kiedroňové „Něžná náruč rodi-
čů“, kurz vede instruktorka Lucie Medvecká, při-
hlášky a info 724 685 278.

Akce v červnu
• „Skřítek Medovníček“
Středa 5. 6. 2013 od 10.00 hod., čtení pohádek
pro nejmenší, vhodné pro děti od 18 měsíců.
• „Znaková řeč“ pro slyšící batolata
Středa 5. 6. 2013 od 17.15 hod. Už jste někdy
přemýšleli o tom, co vám chce vaše nemluvně říci
nebo proč pláče? Znaková řeč pro slyšící batolata
je snadný a přirozený způsob, jak se dorozumět
s vaším dítětem ještě před tím, než je schopné
mluvit. Seminář pro rodiče, informace a přihlášky:
Barbora Jungerová tel.: 777 137 687.
• „O Šípkové Růžence“
Středa 12. 6. 2013 od 10.00 hod., divadélko pro
nejmenší.

V letošním školním roce se dveře herny MC zavřou
v pátek 28. června.
Přejeme Vám hezké prázdniny a v září na shle-
danou.

Již zmiňovaný košíkář Bohouš Ouzký přímo při
svém působení v Čelákovicích zjistil, že tehdy
opomíjený pedig je dobrým materiálem pro
výuku i těch nejméně šikovných začátečníků.
Postupně se naše koše na jeho kurzech přemě-
nily z proutěných na pedigové. Jen výjimečně
se pletlo z proutí, většinou před Velikonocemi
– z „živého proutí“, čerstvě nařezaného, a na
letních výtvarných kurzech z proutí vařeného.
Pedig dodnes získáváme na Moravě v Morko-
vicích. Košíkářů se po odchodu pana Ouzkého
už před lety ujala Alenka Borovičková z Nehvizd.
Umí naučit základy pletení košíků z tohoto mate-
riálu zájemce od osmiletých dětí po dospělé.
Vede v Čelákovicích čtyři a v Nehvizdech při ZŠ
jeden kurz, které pravidelně navštěvuje přes
padesát košíkářů. Na začátečníky je přísná, pro
pokročilé neustále na kurzy přiváží své nové
vlastní vzorky, podle kterých učí dalším techni-
kám pletení košů.
Připravuje po celý rok pro své košíkáře destičky
na dna, vyřezává dřevěné segmenty. Barví pedig
i korálky, kterých se při množství účastníků kurzů
za rok zpracuje pořádně velká hromádka.
O jejich kurzy je velký zájem. Už nyní má všechny
téměř naplněné. Noví zájemci o pletení košů
z pedigu u nás čekají jako náhradníci na volná
místa.
V loňském roce jsme zahájili spolupráci s koší-
kářem Petrem Králem z Mělníka. V Čelákovicích
jste se s ním mohli setkat už dřív, předváděl koší-
kářství při Muzejních nocích v Městském muzeu.
Učí v kurzu základy řemesla, plete se z vrby
pařené, vařené, kterou sám zpracovává nebo
kupuje a vozí do Čelákovic.
Letos kurzem prošlo deset příznivců klasického
pletení z vrbového proutí. Pro zájem otevíráme
jeden letní celodenní kurz – 6. července, ještě
je možnost se přihlásit. Pro začátečníky jsme
společně s P. Králem vytvořili vlastní skripta.
Přihlášky na kurz (pouze pro mládež a dospělé)
už přijímáme v MDDM.
Vyzkoušet si pletení vrbového košíku může kdo-
koliv letos na Muzejní noci – 22. června od 10.00
do 12.00 hodin. Odpoledne je pro děti v Muzeu
připravena „Cesta proutku ke košíku“. Kdo se
jí zúčastní, vyzkouší si, jak se proutí pro košíkáře
připravovalo, může si zkusit, jak se plete dno
koše – proutěné „sluníčko“.
Věřím, že se mnou souhlasíte, když tvrdím, že
přes padesát nadšenců – našich stálých účast-
níků kurzů – je dobrým základem pro obnovu
zájmu o tradiční řemeslo, kterému se dřív v Čelá-
kovicích dobře dařilo.

Lednový kurz „košíkování“. Foto: archiv MDDM

Končí projekt RODINA
A PRÁCE I PRO ČELÁKOVICE

Aktivity spojené s tímto projektem uzavíráme ke
konci školního roku, ale díky novému evropskému
projektu Slaďování rodiny a práce – šance pro
Čelákovice řadu z nich můžeme znovu otevřít i po
prázdninách. POZOR – Budeme podepisovat
nové dohody o poskytování služeb péče o děti.

Odpolední útočiště ROUTA
po-pá 16.00–19.00 hod.

S.O.S. a mobilní služba – péče o dítě pro
zaměstnané
Zajišťujeme převod dětí z MŠ a ZŠ do Routy,
odpoledního útočiště v prostorách MC.
mobilní služba – na základě předchozí rezervace 
S.O.S. služba – v případě nenadálé události na
straně rodiče

Infocentrum – Rodina a práce
info@rc-routa.cz
po-pá 8.00-12.00 15.00-19.00 hod.

• ZAHRADNÍ SLAVNOST s oslavou dne
rovnosti žen a mužů

Úterý 18. 6. od 16.00 do 18.00 hod., v zahradě
Městského domu dětí a mládeže, Havlíčkova ul.
Bohatý program pro celé rodiny, zajímavé soutěže,
pěvecká a taneční vystoupení dětí, BUBLINÁŘ,
výtvarné dílny pro rytíře a princezny a mnoho dal-
šího… Těšíme se na vás!

Dne 18. 6. končí první cyklus Miniškoly podnikání
pro ženy nepodnikatelky. Bude probíhat závěrečný
test a úspěšné absolventky obdrží certifikát z rukou
starosty města.

Centrum podnikatelek Polabí (Masarykova
č. p. 95)
www.podnikatelky-polabi.cz, info@podnikatelky-
polabi.cz

Klub náhradních rodin Routa
Jana Luhanová, 731 172 650, nahradniro -
diny@seznam.cz – poskytuje základní poradenství
v oblasti náhradní rodinné péče (práva a povinnosti
pěstounů a osvojitelů, systém sociálních dávek
atd.)

Klub rodičů dvojčat a vícerčat
Opět existuje a schází se pravidelně v MC Čelá-
kovice. Pokud vás zajímá tento nový klub RC Rou-
ta, kontaktujte Šárku Petrovou, 605 142 814.

Klub rodičů dětí s PAS (porucha autistického
spektra)
Vznikl v rámci RC Routa. Další schůzka čt 13. 6.
od 18.30 hod. v MC Čelákovice, kontaktujte Petru
Pokornou – 604 146 682,
routa.pokorna@seznam.cz.

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

Masarykova 95 
(Centrum podnikatelek Polabí)
nebo Stankovského 1650
(prostory MC Čelákovice)
Čelákovice

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)

I o prázdninách si od nás můžete zapůjčit rodinné vstupenky do botanické zahrady
a Botanicusu, v případě zájmu volejte na tel.: 774 048 044. Prosíme, neposílejte SMS!
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l Aleš Chvojka

Dnes se vydáme znašeho Polabí do brdských lesů.
Tato destinace je na české poměry rozsáhlá a díky
vojenským prostorům příroda téměř panenská.
Samozřejmě vyjma cílových dopadových ploch,
kde „křišťálová“ jezírka tvoří hlavně krátery od tan-
kových, dělostřeleckých a raketových bombiček.
Zatouláme se do údolí Červeného potoka, který
pramení kolem nejvyšší hory – Toku a šine si to až
ke zřícenině hradu Valdek. Cestou napájí mokřady
především jehličnatých, ale i smíšených lesů aněko-
lik nádrží pitné vody, posléze chovné rybníky.
Na mokřady a jejich obyvatele z říše hub se zamě-
říme. Je to ráj klouzků, hřibů dutonohých, kozáků
a křemenáčů… Mezi nimi se černá Lactariusl ignio-
tus. Ryzec černohlávek.
Tento jedlý a chutný ryzec má hojné bílé mléko
s pouze jemně nahořklou chutí. Kloboučky jsou
sametové a na sluníčku se mění do barvy černé.
Prakticky je nezaměnitelný. Nejbližší podoba by
byla s ryzcem datlím, který se liší robustnějšími
a světlejšími plodnicemi. Mléko je podobného
zabarvení, ale silně palčivé.
Hodí se k běžnému kuchyňskému využití. A na
nakládání je ideální v kombinaci s liškami (barvy
žluté) a lakovkou ametystovou (barvy fialové). Oba
druhy rovněž na zmiňovaných mokřadách bez-
pečně najdeme.
Za Mykologický kroužek a následně Spolek hou-
bařů Čelákovice vám přejeme hezké léto.

Ryzec černohlávek. Foto: Jaroslav Malý, MK Mělník

Pozor!
l Aleš Chvojka

Věnujte především pozornost této zprávě. Nejenže
už houby rostou, ale vzniklo nové občanské
sdružení: Spolek houbařů Čelákovice.
Je pokračovatelem více než padesátileté tradice
Mykologického kroužku a díky členské základně,
tvořené z původních i nových členů, na tuto tradici
aktuálně navazuje. Oceňujeme letitou spolupráci
se ZO ČSCH v Čelákovicích. Bez jejich vydatné
pomoci by původní Mykologický kroužek již dávno
zanikl.
Změnu statutu si vyžádala především společenská
a ekonomická situace. Spolek bude spolupracovat
s Městským muzeem v Čelákovicích a samozřejmě
s Českou mykologickou společností a dalšími
organizacemi podobného zaměření.

Nabízíme všem zájemcům: vycházky a zájezdy za
účelem poznávání hub a ochrany přírody,
mykologickou poradnu, soutěže o nejlépe
naložené houby, otevírání a zavírání lesa,
přednášky s projekcí pod vedením předních
mykologů z České mykologické společnosti
a samozřejmě tradiční výstavy.
První setkání je plánováno v sobotu15. června
2013 v den svátku sv. Víta, který je patronem
houbařů.

Informace o jednotlivých akcích budeme aktuálně
předávat všem členům i veřejnosti prostřednictvím
médií. Najdete nás na internetových stránkách
www.houbomil4.webnode.cz.
Zájemci o akce a členství volejte na tel.:
603 500 707 nebo 702 427 729.

Otvírání lesa…
l Josef Kadeřábek, MK Čelákovice

Tuto turisticko-společenskou akci uskutečnil
Mykologický kroužek při svazu chovatelů v Čelá-
kovicích 27. dubna. Procházka rozkvetlým lužním
lesem byla velmi pěkná, až na jednu vadu. Před-
tím bylo totiž sucho, a tak jsme si o májovkách
mohli leda nechat zdát. I tak bylo 26 účastníků
spokojeno. Výlet do Byšiček a zpět se konal na
počest dvou členů MK, paní Špalkové a př. Čer-
máka, kteří náhle opustili naše řady.Foto: Miroslava Horáková

Hasičský potěr poprvé v Čelákovicích

Počasí se nakonec umoudřilo, a tak na slavnostní
nástup již sluníčko vykukovalo zpoza mraků. Celé
Setkání zahájil hejtman Středočeského kraje Josef
Řihák společně se starostou Čelákovic, Josefem
Pátkem, starostou SDH Čelákovice, Milošem Fri-
drichem a zástupkyní Okresní odborné rady mlá-
deže, Martinou Tomečkovou.
Ještě před vlastními ukázkami předvedla Policie
ČR spolu s Městskou policií Čelákovice zásah na
lupiče ujíždějící v autě. Perfektní zneškodnění
pachatele všichni přihlížející odměnili bouřlivým
potleskem. Poté jako první na dráhu vtrhlo místní
družstvo čelákovických Tygříků, kteří hbitě před-
vedli požární útok na spadnuvší vrtulník. Druzí se
přes kritické oči přihlížejících vydali Sovičky z SDH
Sovětice s jejich bravurně nacvičenou štafetou.
Následovali mládežníci z SDH Zdiby, již ukázali
záchranu osob z hořícího domu. Jako čtvrtí se
předvedli děti z SDH Městec Králové nejen s návo-
dem, jak by mohli místní „dobráci“ zatočit s hoří-
cími kontejnery na plast. Pátí v pořadí byla

„Hasítka“ z SDH Nové Jirny a jejich úžasné hasicí
autíčko, s jehož pomocí byl medvěd ošetřen
a oheň uhašen. Tečkou za sobotními vystoupeními
nejmladších hasičů byli opět Tygříci. Jejich „druhá
parta“, demonstrovala zásah v případě nárazu
motocyklu do rodinného domu.
Po ukončení ukázek se na přilehlé louce znenadání

Tento košík nezaplnili houbaři, ale svým pekařským umě-
ním paní Lída Schebestová. Obdivovat jste jej mohli na
akci „Košíky 105x jinak“ dne 18. května. Foto: -dv- Pokračování na str. 24

l Jana Krejčí, vedoucí čelákovické hasičské přípravky

Pršelo, lilo… proudy deště bičovaly řeku Labe i s přilehlým okolím. Je sobota ráno
18. května 2013, sluníčko si dalo dovolenou, ale i tak se do čelákovické loděnice sjíždí
spousta hasičských vozů. Že by měli opět nějaké cvičení? Z aut vystupují sice hasiči,
jenže nějací zmenšení. Copak se to tu chystá?! Z blízkého i dalekého okolí se sjeli
vedoucí se svými svěřenci na první středočeské Setkání hasičských přípravek. Počasí
se na nás kabonilo, avšak i přes jeho nepřízeň se do Čelákovic sjelo 6 družstev a své
dovednosti předvádělo více než 50 dětí většinou předškolního věku.

Tygříci v akci. Foto: archiv SDH Čelákovice
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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

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

Provozní doba do 30. června:
po 18.30 – 21.30

út 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
(17.00 – 18.30 pronájem dráhy)

st 6.15 – 7.45 20.00 – 21.30

čt 18.00 – 21.30

pá 6.15 – 7.45 17.15 – 21.30

so 16.00 – 21.00

ne 10.00 – 12.00 16.00 – 21.00
(9.00 – 10.00 pouze senioři)

Po letní pauze bude bazén přístupný od pondělí
26. 8. 2013 od 17.00 do 21.30 hod. – více viz webo-
vé stránky města.

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.
• červenec a srpen – restaurace Athény v KD,

tel.: 326 996 555, 777 335 021

Provozní doba:
pondělí 18.00 – 22.00 společná
úterý 18.00 – 22.00 společná
středa 16.00 – 22.00 společná
čtvrtek 16.00 – 22.00 ženy
pátek 13.00 – 23.00 společná
sobota 13.00 – 20.00 ženy
neděle 13.00 – 22.00 společná

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
3. 6. 2013

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

l -dv-

STREET ART

V květnu přibyly ve městě velké oči☺ Proč právě
tento námět? Je to v centu první nebo i poslední
street art? Možná se k tomuto tématu vrátíme
v některém z následujících čísel.

BUTIK V CMC

V budově CMC se vstupem z ulice U Kovárny při-
byla nová provozovna s dámským oblečením.
 Kromě lehké dámské konfekce, převážně české

výroby (firma Synková a Fashion – Mami) zde
zakoupíte i kabelky a pásky. Vybírat můžete od
firem Millionx (Německo), Monella (Itálie), Coexis
(Maďarsko) a Apart (Španělsko).
K úhradám jsou přijímány i platební karty. Odpo-
vědnou vedoucí zde je Petra Vydrnáková, e-mail:
stylobleceni@seznam.cz
Otevírací doba:
po–pá 9.00–12.00 14.00–17.00 hod.
so 9.00–11.00 hod.

BAZÁREK A OUTLET U SLUNÍČKA

Pokud potřebujete koupit, nebo prodat věci pro
vaše dítě či miminko, pak navštivte v květnu nově
otevřený „Bazárek a outlet U Sluníčka“ přímo sou-
sedící s prodejnou hraček Dětský svět Sluníčko,
tedy na adrese Sedláčkova č. p. 105/8. Odpověd-
ným vedoucím je Jaroslav Marek.
Za nízké ceny zde najdete široký sortiment po -
užitého i nového dětského oblečení (pro miminka
i pro teenagery), těhotenskou módu a nejrůznější
potřeby pro děti a miminka.

Do komisního prodeje přijímají dětské autosedač-
ky, kočárky, židličky, cestovní postýlky a další
potřeby pro děti.
Otevírací doba:
po–pá 9.00–17.30 hod.
so 8.30–11.30 hod.

MUDr. LUKÁŠ FUKA

Ordinace praktického lékaře MUDr. Fuky se pře-
stěhovala z ulice Křižíkovy do budovy CMC 
adresou náměstí 5. května 2. Vstup je z ulice
U Kovárny. Telefonní čísla zůstala beze změny: 
326 920 889 a 773 062 279.
Ordinační hodiny:
po 7.00–11.00 hod.
út 12.00–14.00 hod.
st 7.00–11.00 hod.
čt 12.00–15.00 hod.
pá 7.00–11.00 hod.
Změny ordinačních hodin:
V pátek 19. 7., 6. 9., 25. 10. a 13. 12. 2013 od
12.00 do 15.00 hod.



UNION SE DOČKAL 
PRVNÍ VÝHRY

Zápasy divizní skupiny pokračují a fotbalisté Unio-
nu se dočkali ve 25. kole své první výhry. Přesto
zisk pěti bodů nestačí na jiné než poslední místo.
Ohlédněme se za dosud odehranými zápasy
v posledním období.

SK UNION – METEOR PRAHA 0:2
První půli odehráli domácí se značným respektem
vůči vedoucímu celku tabulky. Zkušený tým hostů
to dokázal plně využít a získal vedení. Po přestávce
byla hra vyrovnaná, ale výsledkem odloženého
18. kola bylo jen břevno nastřelené Poběrežským.

SK UNION – TJ LITOL 0:3
Zápas otevřela šance Dalekoreje, který překopl.
Hosté odpověděli šťastnou brankou v 10. min. Do
přestávky se soupeři podařilo ještě dvakrát skó-
rovat. Po přestávce si Litol hlídala dvoubrankové
vedení, a tak herní převaha Unionu nebyla zužit-
kována a hosté se radovali z důležitých bodů.

FK MOTORLET – SK UNION 7:1
Výhra Pražanů pramenila ze stálé převahy a stře-
lecké aktivity Novotného, který byl autorem pěti
branek. Za Union snížil za stavu 4:0 Poběrežský
z penalty.

SK UNION – SLAVOJ VYŠEHRAD 0:4
Jeden z předních celků naší tabulky byl nad síly
našeho týmu. Hosté si zajistili náskok již v první
půli a po přestávce přidali další góly.

SOKOL LIBIŠ – SK UNION 4:1
V první půli byl Union lepším celkem, ujal se vedení
Krausem, domácí vyrovnali z přísné penalty ve
43. minutě. V závěrečné čtvrthodině již hostům
docházely síly a soupeř si dokázal zajistit tři body.

SK UNION – FC NOVÝ BOR 3:2
Union se konečně dočkal výhry! V první půli měly
oba celky šance, ale využil ji jen Ondra Koch. Po
přestávce nejprve soupeř vyrovnal, poté góly Ond-
ry Kocha a Poběrežského šel Union do vedení 3:1
a v 90. min. po rohovém kopu hosté snížili.

Zveme na závěrečný zápas doma:
sobota 8. 6. v 10.15 hod. s Úvaly.

DOROST V POPŘEDÍ TABULKY
Dorost rozehrál mistrovskou soutěž zápasem na
domácím hřišti.

SK UNION – SOKOL BŘEZNO 7:0
Branky: Štěrba, Pánek P. 2, Kolovecký, Livora
a Braniš.

SOKOL LIBIŠ – SK UNION 0:6
Soupeř měl sice snahu, ale po přestávce mu došly
síly. Branky hostí Vacek 2, Gaži, Skuhravý, Pánek
P., Kolovecký.

SK UNION – SK BENÁTKY 3:3
Souboj dvou nejlepších celků skončil dělbou bodů.
Na obou stranách byly další šance, ale trefili se
jen Gaži, Dosoudil a Vacek.

S Litolí se nehrálo pro nezpůsobilý terén.

STARŠÍ ŽÁCI O ZÁCHRANU
Krajský přebor žáků měl v květnu napilno, když
byly na pořadu dohrávky.

SK UNION – TATRAN SEDLČANY 2:3, branky:
Kučera, Martínek, SK UNION – TATRAN RAKOV-
NÍK 4:0, branky: Dozorec 3, Martínek, SLOVAN
LYSÁ – SK UNION 2:0, SK UNION – FC VELIM
3:1, branky: Dozorec, Hampl, Uher.
MLADŠÍ ŽÁCI LETOS ÚSPĚŠNÍ
Mužstvo trenérů Mráze a Kujala si vede velmi dob-
ře a patří mu střed tabulky.
SK UNION – TATRAN SEDLČANY 5:2, branky:
Pánek 3, Chramosta, Sládek, SK UNION – TATRAN
RAKOVNÍK 4:6, branky: Pánek 2, Skalický, Sládek,
SLOVAN LYSÁ – SK UNION 1:7, branky: Brodský
4, Čech M., Martínek, Pánek, SK UNION – FC
VELIM 7:5, branky: Libich 3, Brodský, Pánek 2.

PŘÍPRAVKA
S. PŘIŠIMASY – SK UNION 0:8, SK UNION – AFK
NEHVIZDY 4:4, SSK HOVORČOVICE – SK UNION
1:4, SK UNION – V. JIRNY 5:0.

MINIKOPANÁ
SK UNION – SSK HOVORČOVICE 3:4, SK
 UNION – S. MOCHOV 32:0.
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FBC Čelákovice
FBC ČELÁKOVICE – NOXA PRAHA 9:7
V utkání jsme byli favorité a svou roli potvrdili vítěz-
stvím.

FBC ČELÁKOVICE – FBK OLYMP PRAHA 5:4
Po vyrovnaném průběhu rozhodl v závěru utkání
Šimek, tři body pro Čelákovice.

Žáci již sezonu ukončili na pátém místě tabulky.

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

V dubnovém derby s Litolí se hrálo tvrdě a nakonec se
radoval soupeř. Foto: Ondřej Hanuš

objevil vrak jakéhosi automobilu. Mnozí již začali
tušit, co se asi bude dít, a velmi rychle zaujali ta
nejlepší místa u pásky ohraničující bezpečný pro-
stor. Tušení nezklamalo, během několika minut
jsme byli svědky téměř opravdového zásahu všech
složek IZS – Městské policie Čelákovice, Zdra-
votnické záchranné služby hl. města Prahy
a samozřejmě dobrovolných hasičů z SDH Čelá-
kovice. Za perfektní spolupráci, bezchybné
vyproštění a ošetření figurantů byli všichni odmě-
něni hlasitým potleskem. V mnoha dětských očích
byla vidět touha stát se jednou jejich obdivovanými
hrdiny.
Než se louka uvedla do původního stavu, měly
děti chvilinku na vydechnutí. Pak již byl svolán
nástup, na kterém všichni vystupující dostali
zasloužené ocenění v podobě medaile a dárkové
tašky. Kromě toho organizátoři společně s přícho-
zími vybrali nejlepší ukázku sobotního dopoledne,
kterou bylo uhašení kontejneru přípravkou SDH
Městec Králové. Jim byl také slavnostně předán
putovní pohár pro vítěze, který věnoval hejtman
Středočeského kraje. Poté byl velen rozchod a za
potlesku přihlížejících se nejmenší generace hasi-
čů vydala vstříc zábavě. V přilehlých prostorách
byly pro všechny připraveny skákací hrady, malo-
vání na obličej, jízda koňským spřežením či po
Labi na kanoích. Nejvíce očekávaná byla však
pěna, do které se s nadšením vrhli jak ti nejmenší,
tak i ti kapku odrostlejší.
Věříme, že se za rok opět sejdeme a tentokrát
v hojnějším počtu. Sv. Floriánu ZDAR!

Hejtman Říhák s malými hasiči v Čelákovicích. Foto: KÚSK

Pokračování ze str. 22

Ukázka zásahu Městské policie Čelákovice. Foto: archiv
SDH Čelákovice
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Nikola Strachová, na fotografii druhá zprava, skočila v sobotu 18. 5. 2013 v Táboře při prvním kole I. ligy skupiny A ve
skoku vysokém výkon 181 cm. V průběžných celostátních tabulkách žen je na prvním místě a splnila B – limit na
juniorské mistrovství Evropy v atletice, které se koná 18.–21. 7. 2013 v Italském Rieti. Pro juniorky je ostrý A – limit
182 cm. Na snímku z loňských mezinárodních závodů v Opole je spolu s Petrou Cabrnochovou a Matyášem Daleckým
(první zprava), se kterými bude letos obhajovat za Středočeský kraj loňské prvenství v jednotlivcích a v družstvech.
Foto: archiv TJ Spartak Čelákovice

Krajské přebory
l Jaroslav Ryneš, TJ Spartak Čelákovice
a MDDM Čelákovice

Ve dnech 11. a 12. května 2013 proběhly v Kladně
a ve Staré Boleslavi Středočeské přebory jednot-
livců ve všech kategoriích. Z našeho oddílu star-
tovalo 13 závodníků a získali jsme tři zlaté, tři
stříbrné a pět bronzových medailí. Kromě tradič-
ních úspěchů ve skoku vysokém se letos přidaly
sprinty, překážky a vrhy.
Nikola Strachová vyhrála ve skoku vysokém junio-
rek výkonem 167 cm a pro zimu a déšť výš neská-
kala. Byla druhá v běhu na 100 m za 13,12 s. Pavla
Cabrnochová vyhrála skok vysoký dorostenek
výkonem 161 cm, byla druhá na 100 m překážek
za 15,99 s a pátá ve vrhu koulí výkonem 10,68 m.
Nikola Macháčková vyhrála hod oštěpem doros-
tenek výkonem 37,87 m, byla třetí ve vrhu koulí
výkonem 11,43 m a čtvrtá v hodu diskem výkonem
23,07 m. Nikol Bafoe, mladší žákyně, se nejprve
předvedla skvělým sprintem na 60 m a časem
8,46 s vybojovala bronzovou medaili. Ve skoku
dalekém výkonem 444 cm vybojovala stříbrnou
medaili a v běhu na 150 m skončila devátá v osob-
ním rekordu 21,22 s. Mladší žák Václav Jísl vybo-
joval bronzovou medaili v běhu na 60 m překážek
časem 11,01 s, ve skoku vysokém jen na opravy
skončil čtvrtý výkonem 140 cm a v běhu na 800 m
skončil sedmý časem 2:35,43. Barbora Kubistová
s Barborou Mikešovou jsou nadějné výškařky, obě
skočily 140 cm, což v mladších žákyních pro Báru
Kubistovou vyneslo bronzovou medaili a Bára
Mikešová skončila v žákyních na šestém místě.
Denis Michalík si zlepšil osobní rekordy v běhu na
60 m šesté místo časem 8,50 s, na 150 m páté
místo časem 21,29 s a ve skoku dalekém 437 cm.
Kryštof Kubista skončil ve skoku dalekém šestý
výkonem 468 cm a v běhu na 300 m osmý časem
43,50 s. Jana Krojidlová skončila časem 9,14 s na
60 m devatenáctá, Barbora Pikalová běžela 150 m
za 24,73 s a Anežka Jislová běžela 60 m za 10,20 s
a do dálky skočila 322 cm.

Kryštof Kubista. Foto: Milan Macháček
l Petr Flekač

A – tým – Extraliga nohejbalu
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE A – TJ SOKOL SDS
EXMOST MODŘICE A 4:6
1. 5. 2013. Podle předvedené hry by si Čelákovice
určitě bod zasloužily.

SK LIAPOR WITTE KARLOVY VARY – TJ SPAR-
TAK ČELÁKOVICE A 6:3
4. 5. 2013. Nejdramatičtější utkání a také nejhezčí
nohejbal, který byl ve Varech k vidění.

TJ SPARTAK ČELÁKOVICE A – SK ŠACUNG
ČNES BENEŠOV 1947 6:4
8. 5. 2013. Výhrou nad mužstvem z první čtyřky
získaly Čelákovice zpět ztracené body po remízách
s Brodem a Žatcem.

TJ SPARTAK ČELÁKOVICE A – NK CLIMAX
VSETÍN 6:4
11. 5. 2013. V odvetném utkání Čelákovice porazily
Vsetín nejtěsnějším rozdílem a posunuly se na
čtvrtou příčku tabulky.

2. liga nohejbalu
TJ SOKOL SLANÝ – TJ SPARTAK ČELÁKOVICE
B 2:6
4. 5. 2013. Proti prvnímu týmu tabulky se Čelá-
kovičtí vytáhli.

TJ SPARTAK ČELÁKOVICE B – TJ JISKRA AŠ
6:2
11. 5. 2013. Několik takřka stokilových mužů,
těžko se pohybujících na mokrém terénu, nebylo
vážným soupeřem mladíkům z domácího muž-
stva.

Okresní přebor
TJ LOKOMOTIVA NYMBURK C – TJ SPARTAK
ČELÁKOVICE C 0:7
1. 5. 2013. Jednoznačně vedený zápas proti sou-
peři z kategorie slabších.

TJ SPARTAK ČELÁKOVICE C – MK ČELÁKO-
VICE 6:1
5. 5. 2013. Místní derby vyznělo pro domácí.

TJ SPARTAK ČELÁKOVICE C – NOHEJBAL
KOUNICE 6:1
15. 5. 2013. Zlom nastal po vítězství v první dvoj-
ce.

Dorost
Slaný
12. 5. 2013. I přes poměrně dobrý výkon se čelá-
kovické celky nedokázaly výrazněji prosadit
a obsadily šesté, resp. sedmé místo. A – tým: Bře-
tislav Vacek, Jiří Jiránek, B – tým: Vojtěch Dobšo-
vič, Ondřej Kolovecký.

Ženy
Turnaj dvojic v Hloubětíně
12. 5. 2013. První turnaj nově vzniklého družstva
žen. Čelákovice nominovaly pět formací, které
dokázaly čtyřikrát vyhrát a jednou remizovat. Slo-
žení dvojek: Kolářová – Müllerová (Míchalová),
Kadeřábková – Mojdlová (Fryčová), Veselá –
Vokounová (Blanárová), Lžičařová – Hořejší, Slád-
ková – Komlóšiová.

Více na www.nohejbal-celakovice.cz

Foto: Andrea Komlóšiová

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice 
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Šachový klub 
Spartak Čelákovice

l Libor Mrozinski

V posledním, 11. kole regionálního přeboru druž-
stev B sezony 2012/2013 jsme dne 21. 4. 2013
podlehli celku TJ Slovan Velvary A v poměru 5:3.
I když se nám druhá polovina sezony vůbec nevy-
dařila, přesto jsme díky dobrým výsledkům v její
první polovině obsadili celkově 6. místo (z 11 druž-
stev).
Dne 19. 4. 2013 jsme sehráli 8. kolo Tour Čeláko-
vice v bleskovém šachu. Akce se zúčastnilo
10 šachistů, z toho 3 hosté. V turnaji zvítězil Pavel
Horký, druhé místo vybojoval Josef Kabát (Sokol
Brandýs n. L.) a třetí příčku obsadil Petr Tichý.
V rámci turnajů, které jsou započítávány do postu-
pu na Krajský přebor (KP) jednotlivců regionu SD
– Polabí, se naši mladí šachisté zúčastnili dne
11. 5. 2013 Memoriálu prof. Jaroslava Pelikána.
V kategorii mladších žáků obsadila Gabriela
 Hladká 19. – 20. místo a Vojtěch Rubeš 22. místo
(ze 45 účastníků). V kategorii starších žáků obsadil
Lukáš Janda 8. místo (z 18 účastníků).
V celkových výsledcích KP tak obsadili v kategorii
HD 14 (ročníky 2000, 2001) Lukáš Janda 4. místo
a Adam Frajer 18. místo, v kategorii HD 12 (ročníky
2002, 2003) David Gregor 9. místo a Gabriela Hlad-
ká 11. místo, v kategorii HD 10 (ročníky 2004
a mladší) Vojtěch Rubeš 5. místo.
V následujícím období do ukončení sezony
2012/2013 ještě plánujeme uskutečnit dvě kola
turnajů v bleskovém šachu (24. 5. a 21. 6. 2013),
ukončení tradičního přeboru ŠK a rovněž ukončení
přeboru našich mladých šachistů.
Zájemci (děti i dospělí) o šachy v Čelákovi-
cích a blízkém okolí získají informace na 
www.sa chycelakovice.cz. Hrajeme každý pátek
od 18.00 hod. v sokolovně.
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do neděle 23. 6.
Městské muzeum
MALÝ SALÓN 2013
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Jana Zacha Čelá-
kovice přístupná denně mimo pondělí 9.00–12.00
a 13.30–17.00 hod.

sobota 8. 6.
dvůr před Irish Music Pubem, Rybářská 154
OPEN-AIR
Koncert na oslavu konce školního roku. Všem
školákům i jejich rodičům zahrají kapely Něco
a Spektrum band. V případě nepřízně počasí se
akce přesouvá do vnitřních prostor klubu.

pondělí 10. 6. 19.00 hod.
Městské muzeum
KDYŽ SE ŘEKNE IRENA FUCHSOVÁ
Beseda se spisovatelkou a nápovědou z Čino-
herního klubu, www.kdyz.cz. Pořádá Spolek přá-
tel čelákovického muzea.

pátek 14. – neděle 16. 6.
areál děkanství, Kostelní ulice 455
JARNÍ VÝSTAVA ZVÍŘAT
Otevřeno: pátek a sobota 8.00 – 18.00 hod, nedě-
le 8.00–14.00 hod.

sobota 15. 6. 12.00–18.00 hod.
Na Hrádku
POHÁDKOVÝ LES
Originální hry na trase dlouhé 1,5 km připravila
agentura Velká dobrodružství. Vstupné 50 Kč.

sobota 15. 6. 18.00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
DUCHOVNÍ TVORBA JANA ZACHA
Requiem G moll, O Magnum martyrium a další
v podání souboru Musica Florea, řídí Marek
Štryncl. Pořádá Spolek pro varhanní hudbu, o. s.

neděle 16. 6.
Sedlčánky
SETKÁNÍ SE SENIORY
pořádá Osadní výbor Sedlčánky

úterý 18. 6. 16.00 – 18.00 hod.
zahrada MDDM
ZAHRADNÍ SLAVNOST
S oslavou dne rovnosti žen a mužů, bohatý pro-
gram pro celé rodiny, zajímavé soutěže, pěvecká
a taneční vystoupení dětí, BUBLINÁŘ, výtvarné
dílny pro rytíře a princezny a mnoho dalšího. Pořá-
dá RC ROUTA.

pátek 21. 6. – sobota 31. 8.
Městské muzeum
DVOJÍ VÝROČÍ MUZEA
Výstava ve vstupní místnosti Muzea, pří-
stupná denně mimo pondělí 9.00–12.00 
a 13.30–17.00 hod.

sobota 22. 6. 14.00-19.00 hod.
areál Městského muzea a park Na Hrádku
MUZEJNÍ NOC
a
SVATOJÁNSKÁ DIVADELNÍ POUŤ
V. ročník – pořádá Městské muzeum v Čelákovi-
cích, ZUŠ Jana Zacha Čelákovice ve spolupráci
s MDDM Čelákovice (výtvarné a řemeslné dílny
MDDM).

KNIHOVNA OTEVŘENA V RÁMCI V. ČELÁKO-
VICKÉ MUZEJNÍ NOCI
Tingatinga obrazy z Tanzánie – zahájení výstavy
obrazů afrických umělců se soutěžemi a tvořením
nejen pro děti; Výročí Knihovny a Muzea – soutěž
ve spolupráci s Muzeem

ODPOLEDNÍ KONCERT – kostel Nanebevzetí
Panny Marie

sobota 22. 6. – pátek 30. 8.
Městská knihovna
TINGATINGA OBRAZY Z TANZÁNIE
výstava obrazů afrických umělců

sobota 29. 6. – neděle 1. 9.
Městské muzeum
RETROSPEKTIVA MALÍŘE A GRAFIKA JIŘÍHO
HANŽLÍKA
Výstava pořádaná ve spolupráci se ZUŠ Jana
Zacha Čelákovice, přístupná denně mimo pondělí
9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod., vernisáž výstavy
29. 6. od 10.00 hod. v Síni Jana Zacha, účinkují
žáci ZUŠ Jana Zacha Čelákovice.

sobota 29. 6. 10.00 – 22.00 hod.
loděnice 1. ČKPaV
FESTIVAL KAŠPARŮ
IV. ročník opět s bohatým
programem pro rodiny s dětmi.
Divadelní představení:
Divadlo od paty až k hlavě,
divadlo klubu Klíček, Samý ženy,
Šestka není švestka, Lahoda,
divadlo Kaká, divadlo Anička
a letadýlko, Ptákoplaš, 
DS Toušeň. Workshopy, soutěže,
návody, atrakce, fakír, fireshow,
stánky a občerstvení. Vstupné
dobrovolné. www.kasparu.wz.cz

sobota 29. 6. 21.00 hod.
Irish Music Pub, Rybářská 154
MARTY A HONZA
akustický koncert Martyho (kytara + zpěv) a Hon-
zy (housle)

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

pátek 21. 6. 18.30 hod.
FEFERON
Venkovní posezení při hudbě skupiny J. Ferlese
v zahrádce restaurace Athény, vstup zdarma.

sobota 22. 6. 9.00 hod.
ZUMBA MARATON
Instruktoři Janina a Katka, cvičí se na travnaté
ploše ve vnitrobloku KD, vstupné: 180 Kč.

sobota 29. 6. 18.30 hod.
DRUHEJ DECH
Venkovní posezení při country hudbě skupiny
L. Weyrostka v zahrádce restaurace Athény, vstup
zdarma.

pátek 5. 7. 18.30 hod.
MUZIKA V NÁLADĚ
Venkovní posezení při hudbě skupiny Z. Švancara
v zahrádce restaurace Athény, vstup zdarma.

sobota 6. 7. 18.30 hod.
GOODFELLAS
Venkovní posezení při hudbě v zahrádce restau-
race Athény, vstup zdarma. Hraje mladá talento-
vaná kapela, která je držitelem ceny Anděl za
objev roku v roce 2011.

sobota 13. 7. 18.30 hod.
DRUHEJ DECH
Venkovní posezení při country hudbě skupiny
L. Weyrostka v zahrádce restaurace Athény, vstup
zdarma.

Autor: Jiří Hanžlík

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, pak je vracíme znovu do 
prodeje! Při ceně vstupného nad 100 Kč mají senioři 
nad 70 let po předložení OP slevu 50 %, vstupenka 
je nepřenosná. V den konání kulturní akce není 
předprodej vstupenek. Pokladna otevřena hodinu 
před začátkem každého představení.


