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Elektronická aukce na
dodavatele plynu a elektřiny
pro občany a podnikatele 
Čelákovic a okolí ..................... str. 10–11
Město Čelákovice připravilo pro občany
a podnikatele možnost, jak snížit náklady
za spotřebu zemního plynu či elektrické
energie, a to formou elektronické aukce
s pomocí specializované firmy eCentre.

Téma: Volný čas, dovolená .... str. 18–19
Průměrný Čech má dnes téměř třicet hodin
volného času týdně, které tráví různými
činnostmi. V rodinných rozpočtech před-
stavují položky volný čas, rekreace a kultura
zhruba 10 procent. Jak na dovolenou bez
starostí? Čtěte v tématu čísla.

Slavnostní koncert v chrámu
Nanebevzetí Panny Marie ..... str. 21
V rámci oslav hudebního skladatele Jana
Zacha se v sobotu 15. 6. 2013 ve večerních
hodinách konal v čelákovickém chrámu
Nanebevzetí Panny Marie slavnostní kon-
cert, věnovaný duchovni tvorbě Jana
Zacha, v podáni barokního orchestru MUSI-
CA FLOREA a pěveckého sboru COLLEGIUM
FLOREUM pod vedením dirigenta Marka
Štryncla.

Skládačka s kalendářem akcí str. 31–32
Čelákovické kulturní léto 2013 nabízí i ten-
tokrát bohatý program. Užijte si krásné
prázdniny!

VÝSLEDKY URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH
„ÚZEMNÍ PLÁN ČELÁKOVIC – IDEOVÝ NÁVRH“

l odbor rozvoje města

V únoru letošního roku byly zahájeny přípravné práce pro soutěž o návrh „Územní
plán Čelákovic – ideový návrh“ na výběr zpracovatele nového Územního plánu
Čelákovic. Využitím postupu výběru soutěží o návrh se Čelákovice zařadily mezi
průkopníky této metody v oboru urbanismu. Účelem soutěže bylo najít pro město
především kvalitního zpracovatele územního plánu a získat na rozvoj území názor jak
soutěžících, tak zejména odborných porotců, a věříme, že toto se nám podařilo.

V pátek dne 7. 6. 2013 proběhlo uveřejnění výsledků hodnocení soutěžních návrhů, čímž vyvrcholila
čtyřměsíční práce odborné poroty soutěže, která nám pomohla v „předvýběru“ zpracovatele územního
plánu podle kvality jeho práce.
Porota měla možnost posoudit osm doručených návrhů. Jeden z návrhů byl z důvodu nedodržení sou-
těžních podmínek vyloučen a hodnoceno tedy bylo zbylých sedm. Při hodnocení byl velmi podstatný
názor závislých členů poroty, kteří město znají včetně jeho kvalit a nedostatků. Porota konstatovala,
že všechny návrhy, které byly doručeny, vycházejí z kvalitní analýzy území, a velmi kladně hodnotila
i to, že všechny návrhy velice dobře zpracovaly vztah města a řeky a situovaly k ní jeho urbanistické
těžiště. Pokračování na str. 6

Čelákovická, v pořadí již pátá, Muzejní noc i díky krásnému počasí přilákala řadu návštěvníků. Nádvoří tvrze celé odpoledne až do nočních hodin patřilo Svatojánské divadelní
pouti. Na snímku divadelní představení Treperendy, od Carla Goldoniho, v podání žáků a absolventů divadelního oboru ZUŠ Jana Zacha. Více k Muzejní noci najdete i na straně
20 tohoto čísla Zpravodaje. Foto: -dv-

Čelákovická muzejní noc a Svatojánská divadelní pouť
l Tereza Zborníková, Městské muzeum

Dne 22. 6. 2013 se uskutečnil již pátý ročník Čelákovické muzejní noci. Do celodenního bohatého pro-
gramu se vedle Městského muzea a Základní umělecké školy Jana Zacha, která zaštiťovala Svatojánskou
divadelní pouť, připojila již tradičně Městská knihovna, Městský dům dětí a mládeže společně s panem
košíkářem Petrem Králem, Spolkem pro varhanní hudbu a poprvé také Husův sbor.
Během tří komentovaných prohlídek muzea se návštěvníci seznámili nejen se stálou expozicí, ale
i s výstavou Dvojí výročí muzea, která bude přístupná až do konce srpna. Zároveň byl otevřen rodný
dům Čeňka Jandy, v němž je umístěna expozice čelákovického košíkářství. Pokračování na str. 20
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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.

Vloupání do TOSu
20. května 2013 ve 4.00 hod. byla MP telefonicky
požádána o asistenci při prověření podezření
z vloupání do jedné z hal v areálu bývalého TOSu.
Hlídky Policie ČR a MP Čelákovice na místě
zadržely dva mladíky (22 a 24), osoby s kriminální
minulostí, přičemž jeden z pachatelů z místa utekl.
Celou věc si ihned převzala kriminální policie k dal-
šímu vyšetřování.

Pomoc staré paní
21. května 2013 v 15.45 hod. na Městskou policii
telefonoval občan s tím, že v protějším domě, na
který se dotyčný dívá, v ulici Na Stráni, leží v 6. pat-
ře na balkoně paní a nehýbá se. Hlídka se ihned
dostavila na místo. Za pomoci sousedů, ze sou-
sedního balkonu, začala hlídka se ženou (90)
komunikovat a po marném pokusu o otevření bytu
vstupními dveřmi strážník MP přelezl ze soused-
ního balkonu k postižené paní a následně byt ote-
vřel zevnitř. Dotyčné paní byla strážníky nabídnuta
lékařská pomoc a následně byla spojena i se
záchrannou službou, ale žena ošetření odmítla
s tím, že se jí nic nestalo, pouze se nemohla vlast-
ními silami postavit. Strážníci paní pomohli zpět
na nohy a odvedli ji zpět do bytu, kdy žena sdělila,
že uvědomí svou rodinu, aby byla pod kontrolou.

Konzument 40 piv na záchytce
27. května 2013 v 1.15 hod. pracovník operačního
střediska MP volal, aby hlídka provedla kontrolu
před jedním z barů na ulici Sedláčkově, kde stojí
sanitka. Hlídka se dostavila na místo a zjistila, že
hosté zavolali staršímu muži záchranku poté, co
si stěžoval na bolest nohou. Muž uvedl, že od rána
vypil 40 piv. Byla u něj provedena kontrola alkoholu
v dechu a bylo zjištěno, že v sobě má 2,5 promile
alkoholu, čímž si zajistil ubytování na záchytné
stanici.

Házení kamínků na auta
4. června 2013 v 14.15 hod. při hlídkové činnosti
v Sokolovské ulici byla hlídka MP zastavena
mužem, který ohlásil, že mu někdo hodil na vozidlo
z výšky kamínek. Hlídka si povšimla trojice chlapců
na balkoně domu poblíž místa, a proto provedla
šetření na místě. Strážníci v domě potkali jednoho
z chlapců při rychlém odchodu z místa. Zjistili, že
chlapci si takto krátili čas, a proto byli vyrozuměni
jejich rodiče, aby věděli, co jejich děti dělají ve vol-
ném čase. Rodiče přislíbili nápravu s tím, že tres-
tem pro chlapce bude to, že se osobně dojdou
omluvit oznamovateli a vlastnoručně umyjí a vyčistí
jeho vozidlo. Jiný trest totiž chlapcům, vzhledem
k jejich věku, nehrozí.

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
Na základě požadavků cestujících došlo ke změně
jízdního řádu, který zachoval půlhodinový interval,
ale s posunem o 5 min. později z Čelákovic. Celý
jízdní řád viz webové stránky města.
16. 3. – 30. 6. 2013 od 7.35 do 18.35 hod.
1. 7. – 31. 8. 2013 od 7.05 do 21.05 hod.
1. 9. – 31. 10. 2013 od 7.35 do 18.35 hod.
Přerušení provozu pouze v případě vyhlášení
povodňové aktivity.

l PLÁN ZASEDÁNÍ ZASTUPITEL-
STVA MĚSTA
Zasedání budou v roce 2013 probíhat ve středu,
vždy od 18.00 hodin, ve dnech:
25. září, 18. prosince.

l PŘEMÍSTĚNÍ KANCELÁŘE PO-
HŘEBNÍ SLUŽBY
Od 1. 7. 2013 bude kancelář pohřební služby CZ
v Čelákovicích přemístěna z bývalého zahradnictví
v Jiřinské ulici na adresu Sedláčkova 52/15 (naproti
lékárně ERICA).
Další informace na www.pohrebnisluzbacz.cz.

Někdy je upřímné „Děkuji“
více než tisíce dárků…

Rok s rokem se sešel a opět letní prázdniny jsou
tu. A tak věřím, že stresy ze závěru školního roku
či zkouškového období mají žáci, studenti, rodiče
i pedagogové úspěšně za sebou a nyní je tedy
příležitost pro ten správný relax na sluníčku u vody
či při sportu, jak je komu libo. 
Chtěl bych proto poděkovat rodičům za trpělivost,
s níž vedou své děti k správnému vzdělání, a záro-
veň děkuji pedagogům, neboť i oni to mnohdy
nemají lehké. 
Taktéž děkuji kolegyním a kolegům z Městského
úřadu za odvedenou práci v prvním pololetí roku
2013, i když vím, že neustálé hádky v Zastupitel-
stvu jim na pracovní náladě moc ne přidají.
Léto je ideální příležitostí na chvíli se zastavit
a nabrat nové sily do druhého pololetí a závěreč-
ného finiše na konci roku.

I během léta na vás čeká několik zajímavých kul-
turních akcí. Určitě zvu do Městského muzea na
zajímavou výstavu Dvojí výročí muzea či na výsta-
vu Retrospektiva malíře a grafika Jiřího Hanžlíka.
Neméně zajímavá je nabídka koncertů, a to i pod
širým nebem. Doporučuji určitě známé čelákovic-
ké kapely Druhej Dech či Dekameron. V kulturním
kalendáři si jistě každý najde to své. 
Čelákovice již nejsou noclehárnou Prahy, ale Čelá-
kovice žijí kulturou…

Krásné letní měsíce a pohodovou dovolenou vám
všem přeje

Josef Pátek, 
starosta města
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Připomínky k jízdním
řádům 2013/2014

l Petr Studnička, zastupitel města

Občané mohou vznášet připomínky k návrhům
jízdních řádů platných od prosince letošního
roku. Připomínky je nutné zaslat nejpozději do
19. 7. 2013 na e-mail ropid@ropid.cz a je nutné
je zřetelně označit „Připomínka k Návrhu JŘ
ČD 2013/2014“.

Návrhy jízdních řádů, které jsou zveřejněny na inter-
netových stránkách Regionálního organizátora Praž-
ské integrované dopravy (ROPID) www.ropid.cz,
jsou rozpracované verze jízdních řádů. Na základě
žádostí objednatelů dopravy, dopravců, obcí aměst
dochází k dalším dílčím změnám. 
ROPID je objednatelem vlaků regionální dopravy
(Os, Sp) na území hl. m. Prahy. Na přilehlém území
Středočeského kraje je koordinátorem integrova-
ného dopravního systému PID. Objednávka vlaků
regionální dopravy na území Středočeského kraje
je v kompetenci odboru dopravy Krajského úřadu
Středočeského kraje. Objednatelem vlaků dálkové
dopravy (R, Ex, IC, EC, EN) je Ministerstvo dopravy
ČR. Připomínky je proto nutné uplatnit vždy u kom-
petentního objednatele.
Pro období platnosti jízdního řádu 2013/2014 od
15. 12. 2013 do 13. 12. 2014 nejsou na tratích 074
Čelákovice – Neratovice a 231 Praha – Čelákovice
– Milovice/Kolín plánovány žádné významné  změny.

MAS Střední Polabí, o. s., 
získalo dotaci z Programu rozvoje venkova

l Tomáš Janák, předseda výboru MAS Střední Polabí, o. s.

Dne 17. 5. 2013 byla občanskému sdružení MAS Střední Polabí schválena Žádost o dotaci z Programu
rozvoje venkova, Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění. Podepsáním Dohody
o poskytnutí dotace na Státním zemědělském a intervenčním fondu (SZIF) v červnu v Praze startuje
nový projekt „Získávání dovedností – MAS Střední Polabí“, který byl touto dotací podpořen.
Cílem opatření i projektu je získání znalostí, dovedností a zkušeností všech členů partnerství za účelem
vytvoření aktivního místního partnerství tak, aby pracovalo kompetentně, maximálně efektivně a integ -
rovaně ve prospěch rozvoje regionu. Partnerem projektu se stala zkušená a velmi úspěšná MAS Po-
šembeří, která bude poskytovat poradenství a předávat své zkušenosti. Vznikl projektový tým, který
bude veškeré aktivity související s tímto projektem řídit, koordinovat a administrovat. „V rámci projektu
se uskuteční semináře a workshopy pro členy i zájemce o členství, vzdělávací akce a řada propagačních
a informačních akcí pro veřejnost. Dalším důležitým výstupem je příprava podkladů pro Integrovanou
strategii území (ISÚ), která bude pilířem pro vlastní rozvojovou strategii integrovaného území. O všech
akcích a aktivitách MAS budeme předem informovat ve Zpravodajích členských obcích, na informačních
letácích i na našich webových stránkách, které jsou nyní ve fázi zpracování“, řekla Lucie Jakubcová,
manažerka projektu. Nastává tedy jakési „tréninkové období“, kdy si všichni členové partnerství, tedy
zástupci firem, obcí, neziskových společností, občanů a dalších subjektů, budou osvojovat znalosti
a dovednosti potřebné k další činnosti MAS. „V případě, že bude tato pilotní fáze úspěšná, čeká nás
období 2014-2020, kdy máme možnost, na základě vlastní rozvojové strategie, se významně podílet na
udržitelném rozvoji strategického regionu Střední Polabí,“ uvedla Monika Žatečková, místopředsedkyně
výboru MAS.
Zájemci o členství si mohou vyžádat přihlášku na e-mailové adrese info@strednipolabi.cz.

Svatý Jan konečně pohlédne na „rozkvetlou louku“
l Šárka Kadeřábková, odbor rozvoje města

Cílem úprav je vytvořit sociálně vstřícný prostor
s možností odpočinku a zároveň podtrhnout kul-
turně-historickou jedinečnost místa. Kompozičně
je socha se stávající žulovou dlažbou chodníku
propojena tradiční mlatovou „cestou“, která se
sochou koresponduje, vytváří jakýsi uvítací kobe-
rec a prostor posouvá do méně městsky defino-
vaného a více přírodě blízkého prostředí.
Jednoduchá mlatová cesta pískové barvy se smě-
rem k soše zužuje, a vytváří tak mnohoúhelníkový
předprostor.
Lavičky umístěné po stranách mlatového povrchu
díky tradičnímu vzhledu vhodně doplňují prostor,
a socha tak působí dominantně, což je záměrem
celé úpravy. Výsadba zeleně okolo sochy je
navržena jako směs vyšších travin a kvetoucích
trvalek, které budou nepravidelně rozmístěny
v celé ploše, a budou tak evokovat rozkvetlou lou-
ku. Působnost jednotlivých rostlin bude rozložena
do celého roku. Ve většině případů pokvete v jednu
dobu vždy jen jeden druh a ostatní budou vytvářet
zelené pozadí. Trvalky se postupně ve kvetení stří-
dají během vegetační doby. Celkový vzhled výsad-
by má luční charakter. Pozůstatky historického
prvního pískovcového schodu byly osazeny na
rohy nového schodu, který byl pří renovaci res-
taurátorem sochy nově vyroben. V nočních hodi-
nách bude socha nadále osvětlena stávajícími
zemními svítidly.

Toto řešení bylo projednáno s památkáři, vyhovuje
a koncepčně zapadá do celku zeleného pásu ve
tvaru pomyslného písmene „U“ vedoucího odsud
přes park Na Hrádku až zpět na náměstí. Je to
jakýsi nástup do zeleně, parku, ozeleněná plocha
má nalákat obyvatele, vtáhnout je do zeleně his-
torického centra „Na Hrádku“.
Realizace úpravy okolí sochy sv. Jana Nepomuc-
kého byla provedena mezi dny 18. 6. – 23. 6. 2013.
Z důvodu perfektního barevného doladění mobiliáře
s pískovcovou sochou, barvou mlatu, konstrukcí
laviček a kvetoucí zelení budou lavičky společně
s odpadkovým košem instalovány až na přelomu
měsíce července a srpna. Zajistit tuto realizaci, byť
velmi minimalistickou, byl nelehký úkol amy věříme,
že právě tyto výše uvedené záležitosti ohledně
barevných detailů podpoří celý návrh a prostor se
stane oblíbeným místem k odpočinku.

Úprava okolí sochy. Foto: archiv ORM

ČELÁKOVICKÉ
NÁMĚSTÍ VE FINÁLE!

l Josef Pátek, starosta města

Ve čtvrtek dne 6. června 2013 v Betlémské kapli
v Praze probíhal další ročník celostátní soutěže
Dopravní stavba roku 2012. Zní to sice jako běžný
novinářský titulek, kdyby však Čelákovice neměly
v samotném finále své želízko s ambicí získat jednu
z cen. Soutěž, která probíhala pod záštitou před-
sedy vlády ČR, předsedy Senátu Parlamentu ČR,
místopředsedy Evropského parlamentu a dalších
významných ústavních činitelů, se konala jubilejně
již podesáté. Předsedou poroty byl přední odborník
na dopravu Petr Moos z ČVUT Praha. Přestože
nakonec naše náměstí žádnou z cen nezískalo,
„jen“ samotná účast ve finále, spolu s konkurencí
vynikajících projektů z celé republiky, je skvělou
prezentací našeho města. Vím, že namítnete, že
naše náměstí má řadu nedostatků a chyb, ale na
stranu druhou porota tuto stavbu velmi kladně
hodnotila a nemáme se rozhodně zač stydět.

Starosta města Josef Pátek během vyhlášení výsledků
soutěže Dopravní stavba roku. Foto: Jan Skalický

Naši občané pomohli oblastem zasaženým povodní
l Josef Pátek, starosta města

Město Čelákovice spolu s patronací čelákovické
Charity uspořádaly sběr materiálu, který poslouží
občanům v povodní zasažených oblastech. Celou
akci zaštítili za město starosta Josef Pátek a za
charitu Melánie Skalická. Za několik dní bylo shro-
mážděno opravdu mnoho materiálu a všem, kteří
přispěli, tímto moc děkujeme. V úterý 11. června
se převezl celý náklad do sídla Českého červeného
kříže v Mělníku, odkud byl následně distribuován
přímo do zasažených obcí.

Část materiálu darovaného občany ve sbírce pro obce
zasažené povodní. Foto: Marek Skalický
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Dětské hřiště Na Stráni
Zastupitelé schválili záměr na obnovení dětského
hřiště v lokalitě ulice Na Stráni a uložili tajemní-
kovi MěÚ zajistit prostřednictvím SBD Čeláko-
vice a Q-bytu Čelákovice, spol. s r. o., vyjádření
obyvatel sousedních domů.

Dotace města pro rok 2013
Dle Zásad města Čelákovic pro poskytování
finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdě-
lávání, kultury, sportu a dalších volnočasových
aktivit proběhlo řádné dotační řízení. Před ZM
bylo vše projednáno a schváleno v komisi pro
kulturu, sport a cestovní ruch (dne 12. 3. 2013)
a v Radě města (dne 8. 4. 2013).
Zastupitelstvo schválilo výše dotací pro rok 2013,
a to:
– pro podporu sportovních subjektů: Aerobic Stu-

dio 71 tis. Kč, AVZO TSČ – Modeláři 13 tis. Kč,
Basketbal Čelákovice, o. s., 35 tis. Kč, FBC –
florbalový klub 86 tis. Kč, ORKA – florbal
218 tis. Kč, Masters Racing Team, o. s.,
38 tis. Kč, 1.ČKPaV 42 tis. Kč, SK UNION
139 tis. Kč, SK Záluží 29 tis. Kč, TJ Spartak
268 tis. Kč, TK 53 tis. Kč, VSC – volejbal
61 tis. Kč, Matěj Benda 7 tis. Kč;

– pro podporu občanských sdružení: Český

rybářský svaz, MO, 30 tis. Kč, Český svaz cho-
vatelů, ZO (Mykologický kroužek), 45 tis. Kč,
Český zahrádkářský svaz, ZO, 8 tis. Kč, Dlouhá
cesta 10 tis. Kč, Junák, svaz skautů a skautek
ČR, středisko Čelákovice, 70 tis. Kč, Klub přátel
Jana Zacha 25 tis. Kč, Mateřské centrum, o. s.,
30 tis. Kč, Myslivecké sdružení Čelákovice
3 tis. Kč, Občanské sdružení míčových kouzel-
níků 3 tis. Kč, Rodinné centrum ROUTA, o. s.,
32 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů, ZO Čelá-
kovice, 40 tis. Kč, Sojka, spolek mladých, o. s.,
5 tis. Kč, Spolek pro varhanní hudbu, o. s.,
35 tis. Kč, Spolek přátel čelákovického muzea,
o. s., 40 tis. Kč;

– pro podporu ostatních aktivit – jednorázové pro-
jekty: Náboženská obec CČSH 10 tis. Kč,
Michaela Petišková 40 tis. Kč, Sbor církve bra-
trské 10 tis. Kč, Výtvarná dílna Labyrint, s. r. o.,
10 tis. Kč.

Úpravu rozpočtu města 2013 č. 3
ZM schválilo předloženou úpravu č. 3 rozpočtu
města 2013, avšak vyjma dotace na akci „Cyklis-
tická stezka přes Labe v Čelákovicích“.

Komise Rady a výbory Zastupitelstva
Usnesení Rady města Čelákovic ze dne 13. 5.
2013, kterým byl z funkce předsedy redakční rady
Zpravodaje města Čelákovic odvolán Petr Stud-
nička, a další, kterým byl do funkce předsedy
redakční rady Zpravodaje jmenován Vladimír
Pavlovič, ZM potvrdilo.
Dále vzalo ZM na vědomí rezignaci člena finanč-
ního výboru Zastupitelstva Martina Lupy, odvolalo
Jindřicha Polívku z funkce člena osadního výboru
Sedlčánky a na uvolněné místo zvolilo členkou
Hanu Salamánkovou.

Nový název
O sjednocení označení domku č. p. 201
(strážní/strážný domek) bylo Město Čelákovice
požádáno majitelem. Pro zanesení do centrálního
registru bylo nutné rozhodnutí samosprávy města.

ZM schválilo název místa s obytným domem a při-
lehlé cesty „Ke Strážnímu domku“.

Převod infrastruktury
S návrhem kupní smlouvy o převodu vybudované
infrastruktury do vlastnictví Města Čelákovic pro-
dejem, zpracovaného společností STOPRO-
INVEST, s. r. o., doručeným starostovi města dne
20. 3. 2013, kterým se převádí infrastrukturní
 majetek v prostoru proluky náměstí 5. května
v Čelákovicích, vybudovaný v rámci stavby poly-
funkčního domu, do vlastnictví Města Čelákovic,
zastupitelé nesouhlasili a pověřili místo sta -
rostu I oslovením příslušného daňového orgánu
ve věci bezchybného převodu ZTI v lokalitě proluky
náměstí.

MAS Střední Polabí
V diskusi zastupitel Petr Studnička informoval
o svých důvodech k podané rezignaci na funkci
tajemníka MAS Střední Polabí a zároveň o vystou-
pení z této akční skupiny.
Následně zastupitel Tomáš Janák informoval, jak
bude tato situace řešena. Odpovědnou osobou
za koordinaci a realizaci projektu a přípravu inte-
grované strategie území byl prozatím pověřen on
a zástupcem výboru (místopředseda MAS Střední
Polabí), který bude v projektovém týmu, pí Žateč-
ková.
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Závěrečný účet města 2012
Unesení, že RM doporučuje Zastupitelstvu města
vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města
Čelákovic za rok 2012, a to bez výhrad, radní
neschválili.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky
V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí kotelny
K6, která se nachází v areálu MŠ Rumunská,
byla na základě zadávacího řízení uzavřena
smlouva na zhotovení projektové dokumentace
a výkon autorského dozoru. Tato kotelna záso-
buje teplem a teplou užitkovou vodou MŠ
Rumunská a bytové domy v ulici U Potoka
1478–1484. Z tohoto důvodu byla ORM zpra-
cována zadávací dokumentace veřejné zakázky
s názvem „Obnova kotelny K6 v Čelákovicích“.
Rada tuto zadávací dokumentaci podlimitní
veřejné zakázky neschválila.

Úpravy okolí kašny
Dne 20. 3. 2013 schválila RM svým usnesením
zhotovitelem úpravy okolí kašny firmu GRANIT

Lipnice, s. r. o. K vlastní realizaci však bude při -
stoupeno po předložení realizační dokumentace
ateliérem TAK Architects. Odborem rozvoje měs-
ta předloženou smlouvu o dílo mezi firmou GRA-
NIT Lipnice, s. r. o., a Městem k realizaci úpravy
okolí kašny v celkové ceně 96 284,54 Kč včetně
DPH Rada dne 10. 6. 2013 neschválila.

Územní plán Čelákovic – ideový návrh
Radní vzali na vědomí protokol o hodnocení sou-
těžních návrhů soutěže o návrh „Územní plán Čelá-
kovic – ideový návrh“ ze dne 30. 5. 2013. Více
o soutěži se dočtete na str. 1 a 6 tohoto Zpravo-
daje.

Sociální záležitosti a zdravotnictví
Finanční podporu z humanitárního fondu města
Rada schválila Nemocnici Měšice, Centru inte-
grované onkologické péče, o. s., a to ve výši
5 000 Kč, a Rané péči Diakonie Stodůlky ve výši
2 000 Kč.

Zápis dětí do mateřských škol
RM vzala na vědomí výsledky zápisu dětí do
mateřských škol pro školní rok 2013/2014.

Finanční podpora „Festival kašparů“
Pořadatelé akce „Festival kašparů 2013“, pro tento
rok plánované na sobotu 29. 6., požádali Město
o finanční podporu tohoto projektu. Radní schválili
finanční podporu ve výši 5 000 Kč.

Komise Rady
Rada města stanovila počet členů redakční rady
Zpravodaje města Čelákovic na sedm. Z členství
v redakční radě byli odvoláni Vladimír Švestka,
Miroslava Šimonová a Jarmila Volfová a jmeno-
vána byla Eva Zahrádková a Martin Reimont.
Dále Rada jmenovala za člena komise pro životní
prostředí Miroslava Leypold Igla a vzala na vědomí
rezignaci Jany Slovákové na funkci předsedkyně
komise pro zavedení Místní agendy 21.
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Zápisy a usnesení ze zasedání 

Zastupitelstva a Rady města naleznete 

na www.celakovice.cz

nebo jsou k nahlédnutí 

na sekretariátu Městského úřadu.

Foto: -dv-

Ve středu 29. 5. byla místa určená občanům téměř prázd-
ná. Foto: -dv-
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Úprava provozu na
místních komunikacích

l hospodářský odbor

Město Čelákovice připravuje změnu dopravního
režimu v lokalitě ulic J. A. Komenského, V Zátiší
a Vančurově. 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, kteří 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. 
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.

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

Změna směru hlavní silnice do sídliště V Prokopě
l odbor hospodářský, referát dopravy

V měsíci červenci 2013 bude na křižovatce v ulici Stankovského při vjezdu do sídliště V Prokopě
provedena úprava dopravního značení, související se změnou směru hlavní silnice při odbočení
z ulice Stankovského do sídliště V Prokopě.

Toto opatření vyplynulo z problematiky původního
dopravního značení, které navazovalo na pláno-
vanou výstavbu nové silniční komunikace podél
plotu průmyslového areálu směrem ke krajské sil-
nici II/245. Za současného stavu, kdy hlavní silnice,
směřující z průmyslového areálu v ulici Stankov-
ského, byla vedena vlevo po části nově vybudo-
vané a nedokončené komunikaci do sídliště
V Prokopě, docházelo k častému mylnému a nežá-
doucímu odbočování nákladních automobilů na
tuto komunikaci do obytné zóny sídliště V Proko-
pě. Proto MěÚ Čelákovice, odbor hospodářský,
referát dopravy, dal podnět na přeznačení před-
mětné křižovatky k posouzení KŘ Policie Středo-

českého kraje, které doporučilo řešit tuto komunikační závadu změnou směru hlavní silnice do sídliště
V Prokopě. Současně bylo již provedeno vybroušení stávající vodicí středové přerušované čáry vlevo
směrem z místní komunikace ulice Stankovského do sídliště V Prokopě a křižovatka bude nově
vyznačena v souladu se svislým dopravním značením.
Věříme, že uvedená změna dopravního režimu vyřeší nepříjemné problémy, ke kterým v minulosti v této
lokalitě často docházelo, a přispěje tak ke spokojenějšímu soužití místních občanů.

REKONSTRUKCE ULICE SOKOLOVSKÉ
l Bohumil Klicpera, místostarosta II

Město Čelákovice přihlásilo do Výzvy č. 68 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
NUTS 2 Střední Čechy (ROP SČ) v oblasti Regionální dopravní infrastruktura – místní komunikace 
svůj projekt na rekonstrukci ulice Sokolovské. Z naší žádosti o podporu vyplývají celkové způsobilé
náklady na tuto rekonstrukci ve výši 12 738 554 Kč a z toho finanční podpora z fondů EU 9 235 451,65 Kč.
Tato Výzva byla vyhlášena od 17. 9. 2012 do 4. 1. 2013 a přihlásilo se do ní více než 70 projektů. 
Z výše alokace na tuto Výzvu (udává celkovou sumu finančních prostředků určených k podpoře 
projektů v rámci této Výzvy), která činila cca 247 mil. Kč, bylo zatím uspokojeno 20 projektů. 

Pokračování na str. 7

INFORMACE 
PŘED PRÁZDNINAMI

l Radek Fedaček, velitel MP

Jízdní kola
Přichází dlouho očekávané období prázdnin
a dovolených, kdy si každý rád odpočine od kaž-
dodenních povinností a užije si hezkého počasí.
I tato idylická doba ovšem přináší mráčky, a to
v podobě nepříjemností, které se mohou stát.
Z hlediska bezpečnosti bych poukázal hlavně na
to nečastější, co se může přihodit. V současné
době se zvýšil počet případů krádeží jízdních kol,
a to jak těch z uzavřených prostor, tak těch odlo-
žených na ulici a podobně. Zde chci upozornit,
že každý musí své kolo, i při sebekratším opuštění,

zajistit, a to uzamčením k vhodnému předmětu
dostatečně silným lankem nebo řetězem. Kolo je
nutné uzamknout tak, aby bylo chyceno za pevnou
část (rám), která nejde odmontovat, protože pokud
je zajištěno např. provlečením přes kolo, je to
nedostatečné – kolo může být lehce demontováno
a majitel pak na místě najde jen tuto část původně
celého kola.

Chraňme si svůj majetek
Další, na co bych chtěl – jako každoročně – upo-
zornit, je nebezpečí vloupání do domů a bytů.
Většina z nás odjíždí na dovolenou nebo na prázd-
niny mimo domov a toho se někdy pokouší využít
zloději a pobertové. I když se my, Městská policie,
budeme snažit působit co nejvíce preventivně,
nikdy nejsme všude a pořád a také neznáme
všechny občany a nevíme, zda osoba, která se
pohybuje v okolí, tam patří. Proto bych chtěl na
vás apelovat, abyste si zajistili řádně své domy
a byty, a to jak dveře, tak okna. V případě, že už
i přes zajištění dojde k nějaké nepříjemné události,
je dobré, když máte zapsána výrobní čísla věcí,
případně máte pořízeny jejich fotografie, aby bylo
možno pátrat po odcizených věcech. To se vám
hodí i pro jednání s pojišťovnou, jíž tím prokážete
vlastnictví věcí, které po ní nárokujete k úhradě
v rámci pojistné události. Z toho vyplývá, že je

dobré mít svůj majetek řádně pojištěný, neboť
dobré pojištění zmírňuje materiální újmu způso-
benou krádeží.

Policie je tu pro vás
Je nutno podotknout, že někdy nepomůže ani
sebelepší zajištění vašeho majetku, protože zloději
využívají lhostejnosti okolí, a proto si s překonáním
překážek mohou dát větší práci. Tady bych chtěl
upozornit, že jedním z nejlepších preventivních
prostředků je všímavý soused, který vám občas
zkontroluje okna, dveře a vůbec vnímá dění u vás
v domě či v bytě a v případě, že se mu něco nezdá,
zavolá policii, a to buď republikovou, nebo měst-
skou. Je lepší zavolat třikrát zbytečně, než jednou
vůbec, protože vy, občané, své okolí znáte nejlépe.
Vy mu můžete tuto službu vrátit, když na dovole-
nou pojede soused. Chtěl bych na tomto místě
požádat vás všechny, abyste se neobávali a v pří-
padě, že vidíte něco, co považujete za protiprávní,
tak abyste neváhali a oznámili nám to, neboť si
musíme uvědomit, že na celé město je jen jedna
hlídka a strážníci nemůžou být vždy a všude –
touto službou by nám občané hodně pomohli.
Lhostejnost je živnou půdou pro darebáky.

Přeji vám krásné prázdniny a příjemnou dovole-
nou za celý kolektiv MP Čelákovice.

Obecní dům
Stankovského 1650
vchod z ulice Rybářské
Čelákovice

tel.: 731 136 156
e-mail: mestska.policie@celakovice.cz
http://www.celakovice.cz
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Výsledky urbanistické soutěže o návrh
„Územní plán Čelákovic – ideový návrh“

Pokračování ze str. 1

Stanovení pořadí soutěžních návrhů probíhalo ve dvou kolech. Do druhého kola hodnocení postoupily
návrhy č. 4, 5, 7 a 8. Po diskuzi a shrnutí kladů a záporů každého z návrhů bylo stanoveno konečné
pořadí včetně stanovení výše cen prvních tří oceněných návrhů.
Mezi oceněné z druhého kola hodnocení nepostoupil návrh č. 4

Účastník soutěže:                          Ing. arch. Jan Líman, Praha
Autor návrhu:                               Ing. arch. Josef Zumr, Čelákovice
Spolupracovníci:                            Ing. arch. Ondřej Vojtíšek

Na třetím místě se umístil návrh č. 7 – návrhu byla přiznána cena ve výši 35 000 Kč
Účastník soutěže:                          Ing. arch. Josef Starý, Český Těšín
Autor návrhu:                               Ing. arch. Josef Starý, Český Těšín                            100%
Spolupracovníci:                            Ing. Jiří Datinský – doprava 
                                                      RNDr. Milan Poledník – demografie
                                                      Ing. arch. Eva Stará – digitalizace, grafická úprava

Na druhém místě se umístil návrh č. 8 – návrhu byla přiznána cena ve výši 40 000 Kč
Účastníci soutěže:                         Ing. arch. Michal Dvořák, Praha
                                                      Ing. arch. Ivan Gogolák, Praha
                                                      Ing. arch. Lukáš Grasse, Praha
                                                      Ing. arch. Pavel Grasse, Olomouc
Autoři návrhu:                              Ing. arch. Michal Dvořák, Praha                                   33%
                                                      Ing. arch. Ivan Gogolák, Praha                                     33%
                                                      Ing. arch. Lukáš Grasse, Praha                                    33%
                                                      Ing. arch. Pavel Grasse, Olomouc                                  1%

Na prvním místě se umístil návrh č. 5 – návrhu byla přiznána cena ve výši 75 000 Kč
Účastník soutěže:                          Ing. arch. Jitka Fikarová, Ústí nad Labem
Autoři návrhu:                              Ing. arch. Jitka Fikarová, Ústí nad Labem                   50%
                                                      Ing. arch. Jiří Němeček, Ústí nad Labem                    50%
Spolupracovníci:                            Mgr. Jan Richtr – ekolog krajiny
                                                      Ing. Vladimír Budinský – konzultace dopravní části
                                                      Mgr. Daniel Řehák – digitalizace dat
                                                      Ing. Libor Horálek – fotografie

U vítězného návrhu porota vyzdvihla solidní, profesionální a realistické řešení, které dobře odhadlo
možnosti města. Dále ocenila, že je návrh velmi vyvážený v názoru na celek i řešení detailů, zejména
ve vnitřní části města, týkající se rozvojových ploch a transformačních území. Porota konstatovala,
že návrh má nejvíce dotaženo řešení krajiny včetně názoru na rozhraní mezi zástavbou a volnou krajinou.
Rovněž velice podrobně zpracovává cyklistické a pěší trasy. Za slabinu návrhu vnímá porota jeho
grafické zpracování.

Velmi rádi bychom Vás pozvali na výstavu předložených návrhů. Všechny soutěžní návrhy jsou 
od 11. 6. do 21. 7. 2013 vystaveny v prostorách budovy radnice 2. patro, náměstí 5. května 1. V období
od 21. 7. do 30. 8. 2013 může být výstava krátkodobě přemístěna do jiných prostor v městských
částech Záluží u Čelákovic či Sedlčánky. Návrhy v digitální podobě jsou také zpřístupněny na vlastní
facebookové stránce soutěže o návrh „Územní plán Čelákovic – ideový návrh“.

Na soutěž o návrh naváže jednací řízení bez uveřejnění, do kterého postoupily první tři oceněné návrhy.
V jednacím řízení budou stanovena dvě hodnotící kritéria, a to umístění v soutěži o návrh a nabídková
cena. Na základě výsledků tohoto zadávacího řízení bude s vítězným uchazečem podepsána smlouva
o dílo na akci „Územní plán – zpracovatel“ a budou zahájeny práce na tvorbě nového územního plánu
Čelákovic.

První místo získal návrh týmu architektky Jitky Fikarové. Na snímku zleva Jan Richtr, Milan Svoboda (předseda poroty),
Jiří Němeček a Jitka Fikarová. Foto: -dv-

6. června, účast na Valné hromadě VaK
Mladá Boleslav
Starosta Josef Pátek spolu s místostarostou Milo-
šem Sekyrou navštívili zasedání valné hromady
VaK Mladá Boleslav, kde byly prezentovány nejen
ekonomické výsledky této společnosti za rok 2012.

6. června, finále soutěže Dopravní stavba
roku 2012
Starosta Josef Pátek zastupoval město na vyhlá-
šení výsledků celostátní soutěže Dopravní stavba
roku 2012 – viz samotný článek na str. 3.

7. června, slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže o návrh územního plánu města
Ve slavnostní Síni Jana Zacha v Městském muzeu
se uskutečnilo zveřejnění výsledků urbanistické
soutěže o návrh nového územního plánu města
Čelákovic.

18. června, slavnostní vyhodnocení
prvního běhu Podnikatelek Polabí
Routa ve spolupráci s Městem Čelákovice a spo-
lečností FV Plast slavnostně zakončila první běh
Miniškoly podnikání realizovaný v rámci projektu:
„Podporujeme podnikatelky Polabí“ – viz samo-
statný článek str. 24.

Slavnostní zakončení Miniškoly podnikání se konalo v úterý
18. června v obřadní síni budovy radnice. Foto: Markéta
Jiráková

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

V průběhu měsíce července by měla být
zahájena oprava povrchu křižovatky ulic
Masarykovy a U Podjezdu. Z tohoto důvodu
dojde ke změně dopravního značení a prů-
jezd tímto úsekem bude omezen.
Žádáme občany, aby věnovali pozornost webo-
vým stránkám města, kde budou před zaháje-
ním opravy uveřejněny podrobné informace.

V pátek 7. června se v Síni Jana Zacha v Městském muzeu
v Čelákovicích konalo za přítomnosti poroty slavnostní
vyhlášení výsledků soutěže o ideový návrh územního plánu
města. Foto: -dv-
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Významné veřejné zakázky města – lávka přes Labe – náměstí 5. května
l Bohumil Klicpera, Zdeňka Tichá, Aleš Rikl,

zastupitelé města Čelákovic za PRO_Č

Na zasedání 1. 10. 2012 Zastupitelstvo města
Čelákovice schválilo těsnou většinou, tj. 11 hlasy
z 21 přítomných zastupitelů, změnu technologic-
kého postupu stavby „Cyklistická stezka přes
Labe v Čelákovicích“ a zahájení tzv. jednacího ří-
zení bez uveřejnění se společností Metrostav,
a. s., na tuto změnu. Vzhledem k tomu, že nás 11
zastupitelů mělo důvodné obavy, že naplněním
tohoto usnesení k již ukončené podlimitní za-
kázce Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovi-
cích by mohlo dojít k porušení zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (ZVZ),
vznesli jsme dotaz na Úřad pro ochranu hospo-
dářské soutěže (ÚOHS) v Brně, zda není zastu-
pitelstvu předložený postup jednacího řízení
v rozporu se zákonem. Po více než 7měsíčním
šetření ÚOHS odpověděl: „Z předložené doku-
mentace Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
v současné době nezjistil žádné skutečnosti, které
by nasvědčovaly tomu, že by zadavatel postupo-
val v předmětném zadávacím řízení v rozporu se
zákonem.“ Tuto informaci nás 11 zastupitelů při-
jímá velmi pozitivně, jako veskrze potřebnou
a nutnou!
Proč jsme se však ptali?
Kvůli zkušenosti s první významnou veřejnou za-
kázkou, a to Revitalizací náměstí 5. května, kde

jsme postup zadávacího řízení, jak se nyní
v plném světle ukazuje, naprosto oprávněně kri-
tizovali! Při ověřování tohoto výběrového řízení
v rámci ROP Střední Čechy totiž vydal dne 25. 4.
2013 Auditní orgán MF svou souhrnnou zprávu
pro Evropskou komisi, ve které se ztotožnil se
zjištěním externí advokátní kanceláře, která toto
posouzení pro řídící orgán ROP Střední Čechy
realizovala, že v této veřejné zakázce došlo 
k porušení pravidel: „Hodnoticí komise porušila
při procesu posouzení a hodnocení nabídek
uchazečů ustanovení zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, přičemž došlo k ovlivnění
výsledku zadávacího řízení. Zadávací dokumen-
tace uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné
zakázky je 42 253 300 Kč vč. DPH a je stanovena
jako maximální a nepřekročitelná. Nabídky všech
uchazečů, včetně vítězného, převýšily předpo-
kládanou hodnotu plnění předmětné veřejné za-
kázky. Zadavatel však tyto nabídky akceptoval,
včetně vítězné překračující výši předpokládané
hodnoty. Došlo tak k porušení ustanovení § 76
odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, překro-
čení hodnoty nabídky vítězného uchazeče.
 Zjištěné závady ovlivnily konečný výsledek.“
Zpráva dále konstatuje, že bude následovat ko-
rekce dotace, pravděpodobně 10 % z ceny ve-
řejné zakázky, což je min. 4–4,5 milionu Kč…
Proč jsme tedy rádi (nás 11 zastupitelů) za tento
doklad ÚOHS k lávce?

V předmětném jednacím řízení bez uveřejnění
se zásadně „překopal“ celý projekt, změnila se
technologie, a to vlastní stavební práce na lávce
nebyly vůbec zahájeny. Ještě se ani nekoplo
a ze zákona o veřejných zakázkách povolený
20% limit (z původní ceny veřejné zakázky) na
vícepráce zadávané v jednacím řízení se téměř
celý vyčerpal… Ale máme doklad, že to nebylo
v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách,
máme úředně potvrzeno, že lze pokračovat
v realizaci stavby bez obav a můžeme s pocitem
jistoty přijmout dotaci ze SFDI bez hrozby od-
vodů či korekcí nebo sankcí. A o to nám šlo –
rozhodovat o milionech s relevantními informa-
cemi! 
Méně příjemné už ale je, že s postupujícími pra-
cemi na lávce každá Rada města řeší jedny ví-
cepráce za druhými; tu dodatečné stavební
práce II za 330 tis. Kč, tu zase osvětlení lávky
za cca 800 tis. Kč a nyní v červnu nám byl pře-
dložen návrh na dodatečné stavební prá -
ce I v předpokládané ceně cca 1, 3 mil. Kč.
Zkrátka jako zadavatel jsme se touto změnou
(sice posvěcenou ÚOHS) dostali jaksi mimo vy-
soutěžená pravidla veřejné zakázky. Je to dů-
sledek toho, že akce ani vlastní soutěž nebyla
důkladně připravena, že realizační dokumentaci
si tvoří zhotovitel a z ní generuje vícepráce,
které nám předkládá jak na běžícím pásu, jednu
za druhou…

Zastaví se výstavba lávky přes Labe v Čelákovicích?
l Miloš Sekyra, místostarosta I

Článek se stejným titulem vyšel již v letošním led-
novém vydání Zpravodaje města Čelákovic.
V tomto článku jsme informovali o komplikacích,
které stavbu lávky provází již od počátku její rea-
lizace, o problémech technického rázu s nereali-
zovanou přeložkou vrchního vedení na káranské
straně Labe a také o problémech procesních, 
je-li to tak možné říci. Přesto, že Zastupitelstvo
města v loňském roce změnu postupu výstavby,
reagující na neprovedenou přeložku, schválilo,
několik zastupitelů celou záležitost zaslalo
k posouzení na Ministerstvo vnitra ČR a Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS). Tehdy
jsme se obávali, že případné zahájení šetření v této
věci by mohlo stavbu zastavit. To se naštěstí nesta-

lo a po několika měsících již máme jasno. Městu
Čelákovice byl dne 12. 6. 2013 Úřadem pro ochra-
nu hospodářské soutěže doručen výsledek šetření

podnětu, ve kterém oznamuje městu Čelákovice,
že Úřad nezjistil žádné skutečnosti, které by
nasvědčovaly tomu, že by město Čelákovice
postupovalo, jako zadavatel v předmětném
zadávacím řízení, v rozporu se zákonem. Dále
ÚHOS konstatoval, že v šetřené věci neshledal
důvody pro zahájení správního řízení. (Jen pro úpl-
nost uvádíme, že Ministerstvo vnitra ČR již dříve
stížnost odmítlo pro nepříslušnost.) Jedna komp-
likace, jak se ukazuje, zbytečná komplikace, je
tedy zažehnána.
Další problémy na stavbě řešíme průběžně, ostat-
ně u takto složité stavby se s technickými obtí-
žemi počítá. Nezbývá než doufat, že další
komplikace procesního rázu už nenastanou
a stavba lávky bude moci bez zbytečných zdržení
pokračovat…

REKONSTRUKCE ULICE SOKOLOVSKÉ

Projekt města Čelákovic dosáhl bodové hranice, kdy byl sice doporučen k financování, ale nevešel se
do alokace a rozhodnutím Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy byl zařazen mezi
náhradní projekty. V současné době se ale připravuje podstatné navýšení celkové sumy finančních
prostředků této Výzvy tak, aby mohly být financovány všechny projekty, které dosáhly dané bodové
hranice a Výborem byly doporučeny k financování, tzn. i náhradní projekty, a právě mezi tyto patří i náš
projekt „Rekonstrukce ulice Sokolovské“.
S realizací náhradních projektů jsou spojeny určité podmínky ROP SČ, které bezpodmínečně jako
příjemce podpory musíme respektovat. Na Radě města 13. 5. 2013 jsem vysvětloval, že můžeme rozjet
vlastní rekonstrukci ulice Sokolovské právě a jen při dodržení zmíněných podmínek, tj. musíme vést
zvláštní bankovní účet projektu, zajistit pravidla publicity, dodržet podmínky zadávání veřejné zakázky
atd. Ulice Sokolovská přímo volá po rekonstrukci, je to důležitá vnitroměstská komunikace, jež byla
původně krajskou komunikací, a nyní je v záplatovaném stavu téměř na každém metru vozovky. V Radě
města jsme odsouhlasili přípravu veřejné zakázky, tj. necháváme zpracovat projektovou dokumentaci
pro provádění stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb spolu s výkazem výměr, podle které se
bude soutěžit. Vlastní realizace záleží jen a jen na posílení alokace této Výzvy, zda se do ní přesunou
finanční prostředky z nevyčerpaných evropských dotací, nebo zda tyto prostředky budou využity na
odstranění škod na infrastrukturním majetku obcí a krajů po povodních.

Pokračování ze str. 5

Přehled nákladů 
Cyklistická stezka přes Labe

v Čelákovicích
Cena dle smlouvy o dílo
se zhotovitelem stavby

Z toho dotace SFDI 
(pokud ZM schválí)

Vícepráce (předpoklad)

Méněpráce (předpoklad)

Celková předpokládaná
cena díla

Celkové předpokládané
navýšení ceny díla

Celkové navýšení 
ceny díla v %

32 885 824 Kč 

10 000 000 Kč

+8 192 175 Kč

-7 178 159 Kč

33 899 840 Kč 

1 014 016 Kč

3,08%

Pohled na Labe, který se dle očekávání napřesrok úplně
změní. Foto: Kamil Voděra

Zdroj: ORM
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Sběrem a recyklací elektrospotřebičů chráníme životní prostředí

V našem městě je již několik let možné ekologicky
třídit elektroodpad. Jeho sběr a následnou recy-
klaci zajišťuje společnost ASEKOL, která nám dále
poskytuje přesné informace o tom, kolik elektrické
energie, ropy, primárních surovin či vody jsme díky
zodpovědnému třídění ušetřili, a pomohli tak život-
nímu prostředí. Dále z těchto údajů můžeme spo-
čítat, o kolik jsme snížili produkci skleníkových
plynů nebo nebezpečného odpadu. Tzv. LCA ana-
lýza vycházela z dat o sesbíraném množství tele-
vizí, monitorů a drobného elektrozáření.
Díky zpětnému odběru anásledné recyklaci elektra
je možné výrazně přispět k řešení problémů se
zásobami přírodních zdrojů, jako je například voda
nebo ropa. Už zpětný odběr a recyklace 100 mobil-
ních telefonů uspoří elektrickou energii za více než

2 200 korun nebo ropu potřebnou pro ujetí 417 km
automobilem. Získávání druhotných surovin recy-
klací je navíc pro životní prostředí mnohem šetrnější
než třeba těžba primárních surovin přímo ze Země.
Z přiloženého Certifikátu Environmentálního vyúč-
tování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané
našeho města v loňském roce vytřídili 329 ks tele-
vizí, 805 ks monitorů a 8 482 kg drobných elek-
trospotřebičů. Tím jsme uspořili 378 MWh
elektřiny, 17 942 litrů ropy, 1 674 m3 vody a 15 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skle-
níkových plynů o 84 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 331 tun.
Důkladná analýza společnosti ASEKOL posuzo-
vala systém zpětného odběru televizorů, počíta-
čových monitorů a drobných spotřebičů, jako jsou

například mobily, notebooky nebo tiskárny. Spo-
lečnost hodnotila, jaké byly dopady jejich sběru,
dopravy a ekologického zpracování či likvidace
na životní prostředí. Následné výsledky studie
byly prezentovány formou spotřeby energie, suro-
vin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Celkové výsledky za rok 2012 jsou opravdu impo-
zantní. Díky sběru a recyklaci elektra se spo -
lečnosti ASEKOL jen v loňském roce v České
republice podařilo ušetřit více než 9 milionů litrů
ropy, které mají v současnosti hodnotu před 
123 milionů korun, nebo skoro 198 tisíc MWh elek-
třiny, což je spotřeba celé České republiky za více
než jeden den. Ušetřená ropa by pro změnu vysta-
čila na 3 225 cest kolem rovníku automobilem
s běžnou spotřebou. A na tom všem mají zásluhu
ti, kteří si dají tu práci a zodpovědně třídí odpad,
čímž velkou měrou pomáhají chránit naše životní
prostředí. Děkujeme Vám všem, kteří poctivě svůj
odpad třídíte. Díky Vám se našemu městu podařilo
dosáhnout pěkných výsledků a významně pomoci
životnímu prostředí, v němž žijeme.

ZÁMĚR NA PRONÁJEM OBECNÍCH BYTŮ MĚSTA
V souladu se zásadami pro přidělování obecních
bytů Města Čelákovic.

• Prokopa Holého č. p. 1445
Byt č. 4 o velikosti 3+1 o celkové ploše 87,97 m2

(započitatelná plocha 85,18 m2), sestává z 1. pokoje
21,33 m2, 2. pokoje 21,33 m2, 3. pokoje 14,83 m2,
kuchyně 11,16 m2, předsíně 8,99 m2, koupelny
2,78 m2, WC 0,88 m2, komory 1,16 m2 a sklepa
5,51 m2. Byt je situován ve druhém podlaží dvou -
vchodového pětipodlažního panelového domu se
sedlovou střechou a půdní vestavbou vybudova-
ném v r. 1957. Vytápění a dodávka teplé vody je
zajištěna z kotelny umístěné v domě. Byt je kom-
pletně zrekonstruován a připraven k nastěhování.
Výše nájemného je minimálně 8 518Kč měsíčně
(100 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky.

• Stankovského č. p. 1581
Byt č. 7 o velikosti 2+1 o celkové ploše 52,86 m2

(započitatelná plocha 51,66 m2) sestává z 1. pokoje
18,95 m2, 2. pokoje 11,11 m2, kuchyně 7,0 m2,
předsíně 9,06 m2, koupelny 2,56 m2, WC 0,88 m2,
spíže 0,90 m2 a sklepní kóje 2,4 m2. Byt je situován
ve druhém podlaží jednovchodového osmipodla-
žního panelového domu s plochou střechou vybu-
dovaného v r. 1976. Vytápění a dodávka teplé
vody je zajištěna z blokové kotelny umístěné v síd-
lišti. Byt je kompletně zrekonstruován a připraven
k nastěhování.
Výše nájemného je minimálně 5 166Kč měsíčně
(100 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky.

• U Podjezdu č. p. 231
V domě byly v průběhu roku nájemci opuštěny
byty č. 2 (2+1; 65 m2) a č. 3 (2+1; 81 m2). Oba byty
jsou ve velmi zanedbaném stavu a jejich oprava
si vyžádá značné náklady. Ty byly stanoveny na
základě rozpočtu provedeného ve spolupráci
s hospodářským odborem MěÚ na částku
589 095 Kč u bytu č. 2 a 780 764 Kč u bytu č. 3.
Při vynaložení investice v této výši bude dosaženo
kvality bydlení odpovídající dnešním standardům.
Vzhledem k takto vysoké investici nabízíme tyto
byty k pronájmu veřejně mimo pořadník s tím, že

nájemce by rekonstrukci provedl ve své režii.
Nájemce provede rekonstrukci bytu na vlastní
náklady v rozsahu 589 095 Kč u bytu č. 2
a 780 764 Kč u bytu č. 3. Tato částka bude ze
100 % započtena proti nájemnému, a to tak, že
do doby vyrovnání obou částek nebude nájemce
hradit nájemné.
Byty si lze prohlédnout po domluvě se správcem
bytového fondu pí Kalibovou, tel.: 326 991 196.
Výše nájemného je stanovena na částku mini-
málně 100 Kč/m2 měsíčně, tedy 6 500 Kč měsíč-
ně pro byt č. 2 a 8 100 Kč pro byt č. 3. Byt č. 2
může být za stejných podmínek využit i pro
nebytové účely. Nájemce bude vybrán tzv. obál-
kovou metodou podle výše nabídnutého
nájemného. Okruh zájemců není nijak ome-
zen.

PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK
Nabídky se předkládají poštou nebo osobně
v podatelně MěÚ Čelákovice v zalepené neprů-
hledné obálce označené nadpisem:
• „Pronájem bytu č. 4/1445“
• „Pronájem bytu č. 7/1581“
• „Pronájem bytu č. 2/231“
• „Pronájem bytu č. 3/231“

V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky
nájemného v korunách za byt a měsíc.
Dále závazek zájemce, že na účet Města složí
kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného
v souladu s ustanovením § 686a občanského
zákoníku a zásadami pro pronajímání bytů
v majetku Města Čelákovic (pouze pro byty 4/1445
a 7/1581), a identifikační údaje zájemce (jméno,
příjmení, úplná adresa, telefonní popř. jiné spo-
jení).

Závazný a konečný termín pro před -
ložení nabídek od případných zájem-
ců je 31. 7. 2013 do 12.00 hod.

PRAVIDLA HODNOCENÍ NABÍDEK
Vyhodnocení nabídek provede komise, jmenovaná
starostou města pro každý z bytů samostatně.

Z hodnocení budou vyřazeny nabídky předložené
po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným
způsobem, neobsahující konkrétní výši nabídky
nájemného v korunách, jinak neúplné či ty, kde
nabídka bude nižší než je minimální výše uvedené
ceny nájemného. Na základě předložených nabí-
dek sestaví komise pořadí zájemců o koupi pro
každý byt samostatně. V případě předložení více
shodných nabídek na 1. místě vyzve komise
zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu
soutěže stejným způsobem. Jestliže vítěz od uva-
žovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo
nesplní stanovené podmínky, bude nájem nabíd-
nut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové  řízení.

Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě
zjevně spekulativního vývoje řízení.

Zájemce vybraný v souladu s výše uvedenými pra-
vidly bude vyzván, aby prokázal svou schopnost
hradit pravidelně nájemné v nabízené výši a zálohy
na služby spojené s bydlením (čestným prohlá-
šením, dokladem o příjmu, kopií daňového při-
znání…). Poté bude vydán souhlas k nájmu a do
pěti pracovních dnů po uhrazení kauce ve výši
trojnásobku měsíčního nájemného s ním bude
uzavřena nájemní smlouva k předmětnému bytu
na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně
budou předány klíče od bytu a byt bude protoko-
lárně předán.

BLIŽŠÍ INFORMACE

Správce bytového fondu:
pí Kalibová, tel.: 326 991 196

Hospodářský odbor MěÚ:
pí Prchalová, tel.: 326 929 116

l odbor životního prostředí

Občané našeho města sběrem a recyklací elektrospotřebičů výrazně pomáhají chránit
životní prostředí. V loňském roce bylo jimi recyklováno 329 televizí, 805 monitorů
a 8 482 kg drobného elektrozařízení.
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JAK U NÁS PROBÍHALA ČERVNOVÁ POVODEŇ?

Výmola v lokalitě Topolníky při kulminaci dne 4. 6. 2013. Foto: Miloš Sekyra

Labe u Městského stadionu při kulminaci dne 4. 6. 2013. Foto: Josef PátekRegulace Labe zdymadlem. Foto: -dv-

Hladina Labe v pondělí 3. 6. 2013 v poledne. Foto: -dv-

Foto: -dv-

Povodňová hráz nedaleko sáňkovacího kopce v Sedlčán-
kách u Výmoly. Foto: -dv-

V pondělí 3. 6. 2013 přibyla další hráz, a to u „Cucovny“.
Foto: -dv-

Pohled na mostek. Foto: -dv-

l Josef Pátek, starosta města, a Miloš Sekyra, místostarosta města I

Počátek června byl v Čechách ve znamení intenzivních a dlouhotrvajících srážek. I v okolí Čelákovic
napršelo několik desítek milimetrů srážek v krátkém časovém období. Jelikož nasycené podloží má
malou schopnost zadržet vodu, s přibývajícím časem se začala plnit koryta řek. Nejinak tomu bylo
v Čelákovicích. Právě u nás jsme největší obavy měli u řeky Labe a zejména u potoka Výmoly, který
protéká Císařskou Kuchyní, Sedlčánkami a ústí do Labe u osady Topolníky.
Stupně povodňové aktivity se v Čelákovicích řídí podle dvou vodočtů. Pro úsek pod zdymadlem dle
vodočtu v Brandýse nad Labem a úsek nad zdymadlem dle vodočtu v Nymburku. Proti jiným oblastem
v Čechách jsme měli na Labi velké štěstí. Labe v celém úseku Čelákovic nepřekročilo druhý stupeň
povodňové aktivity a celá povodeň byla regulována čelákovickým zdymadlem. Při kulminaci Labem
protékalo asi 650 m3/s a povodeň dosahovala hodnot pěti–desetileté vody. V Brandýse dosahovala
hladina výšky cca 440 cm a v Nymburku asi 370 cm. Hlavní je, že se Labe udrželo v korytě a nezpůsobilo
žádné vážnější škody.
Mnohem vážnější situace nastala na potoku Výmola. V povodí Výmoly byly srážky velmi intenzivní
a tato jinak klidná voda se stala dravou řekou, která způsobovala škody v obcích od Mochova výše.
V neděli přišla žádost o pomoc od starosty Mochova, který nutně potřeboval pytle s pískem k postavení
hráze. Čelákovičtí dobrovolní hasiči okamžitě reagovali a pomohli. Při další z pravidelných obhlídek
toku Výmoly bylo zjištěno, že v úseku u nových domů mezi Císařskou Kuchyní a Sedlčánkami se hladina
nachází již povážlivě na kraji koryta a voda nadále stoupá. Během několika minut na místo dorazili
zástupci povodňové komise a rozhodli o stavbě protipovodňové hráze v délce asi 100 metrů. Jelikož
bylo nutné reagovat okamžitě, musel jako zdroj materiálu posloužit i sáňkovací kopec. Postavit hráz
se podařilo včas i za přispění techniky od soukromé firmy. Rozhodnutí se ukázalo jako správné, neboť
při kulminaci tato hráz zadržovala vodní sloupec ve výši asi 20 cm. Další problém byla laguna na polích
zalévající i silnici ze Sedlčánek do Mochova. Tato komunikace musela být i během dopoledne uzavřená,
než se povedlo díky hrázi vodu svést jinudy zpět do koryta Výmoly.
V důsledku zvýšené hladiny Výmoly došlo i k zaplavení přečerpávací stanice splaškových vod v Sedlčán-
kách a stoky splaškové kanalizace. Tuto situaci řešil místostarosta Sekyra ve spolupráci se
společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, kde pracovníci i přes pokročilou noční hodinu
odvedli dobrou práci. Díky této situaci bylo navrženo opatření, které v brzké době zrealizujeme, aby
k této situaci již nedošlo.
Nakonec vše dobře dopadlo a celkové náklady na letošní povodeň nepřesáhnou částku asi 100 tisíc
korun.
Rozhodně musíme poděkovat všem, kteří neváhali a nabídli svou pomoc v době, kdy ji město potřebovalo.
Děkujeme všem členům povodňové komise a obsluze Zdymadla Čelákovice, dále zasahujícím členům
našeho Sboru dobrovolných hasičů, pracovníkům Technických služeb v čele s ředitelem Turkem, stráž -
níkům Městské policie, předsedovi osadního výboru Sedlčánky panu Kabátovi, zastupitelům města
Petru Studničkovi a Marku Skalickému, firmě Elektromontáže Uhlíř, s. r. o., a dalším, kteří neváhali
a pomohli.
Jelikož u povodně se nedá mluvit o tom, jestli přijde, protože ona přijde se 100% jistotou, tak zároveň
všem nám přeji, aby přišla co nejpozději a abychom byli připravení tak, jako letos v červnu.



Jelikož stížností na podomní, mnohdy pochybné
prodejce, které vás lákají změnit dodavatele ener-
gií, stále přibývá, je i toto možnost, jak si zajistit
kvalitního dodavatele v procesu, který je transpa-
rentní a navíc s garancí Města Čelákovice.

Princip je jednoduchý. Stačí se přihlásit do projektu
na Městském úřadu s tím, že čím více nás společně
bude, tím větší šanci na levný plyn či elektřinu
máme. Proto jsme oslovili i sousední obce s nabíd-
kou spolupráce. A už teď víme, že Lázně Toušeň
jdou do elektronické aukce společně s námi. Na
konci října letošního roku budete moci všichni on-
line na internetu sledovat, jak cena obou energií
pro vás klesá. Zájemcům stačí, když na sběrné
místo na Městském úřadu v daných dnech a hodi-
nách přinesou kopii smlouvy a poslední výpis
vyúčtování se stávajícím dodavatelem jak plynu,
tak elektrické energie a podepíší přihlášku do auk-
ce. Následně společnost eCentre podklady zdar-
ma zpracuje a nabídne požadavek na aukci
prověřeným dodavatelům energií. Občané ani
podnikatelé nebudou mít s celou akcí žádné nákla-
dy. Město pouze zajistí informační kampaň pro-
střednictvím prezentace projektu, dále městských

webových stránek, tištěného Zpravodaje, případ-
ně letáků. Společnost eCentre zajistí vše další
potřebné až do podpisu smlouvy s jednotlivými
občany a podnikateli.

„Rozhodli jsme se tento projekt
zaštítit proto, abychom vám nejen
zlevnili elektřinu a plyn, ale také
garantovali seriózní podmínky
s nejvyšší mírou vaší osobní
ochrany.“

města Čelákovicstr. 10 červenec 2013

Projekt:
ELEKTRONICKÁ AUKCE NA DODAVATELE PLYNU

A ELEKTŘINY PRO OBČANY A PODNIKATELE 
ČELÁKOVIC A OKOLÍ

Radnice v Čelákovicích nabízí pro
občany a podnikatele levnější energie

l Garanti projektu: Josef Pátek, starosta, Marek Skalický, zastupitel

Město Čelákovice, jak již dříve avizovalo, po vzoru města Říčany
a dalších měst a obcí, připravilo pro občany a podnikatele jedinečnou
možnost, jak snížit náklady za spotřebu zemního plynu či elektrické
energie. Zároveň po zkušenostech, kdy náklady našeho města po
využití burzy na plyn a elektřinu výrazně klesly, rozhodli jsme se, že
tuto možnost formou elektronické aukce s pomocí specializované
firmy eCentre nabídneme i vám, tedy občanům a podnikatelům
z Čelákovic, ale i komukoliv přespolnímu z blízkého i vzdálenějšího
okolí. Odborníci předpokládají, že se jim podaří snížit ceny energií
o více než 15 %. Například v Říčanech úspory dosáhly u elektrické
energie 17 %, u plynu dokonce až 30 %. Vzhledem k tomu, že chceme
ceny energií soutěžit na období dvou let, existuje také pro vás garance
vysoutěžené ceny po celou tuto dobu.

ZÁKLADNÍ
INFORMACE
O PROJEKTU

Co musíte udělat, pokud se i Vy
chcete do projektu zapojit?
Stačí se dostavit s kopií smlouvy
a posledního výpisu vyúčtování 

se stávajícím dodavatelem plynu
a elektrické energie

na kontaktní sběrné místo do MALÉ
OBŘADNÍ MÍSTNOSTI V PŘÍZEMÍ

RADNICE I V ČELÁKOVICÍCH
v termínu 

od 22. července do 15. září 2013,
každé pondělí od 14 do 17 hodin

a každou středu od 17 do 20 hodin,
kde podepíšete přihlášku do aukce,

kterou dostanete na místě nebo
stáhnete na www.celakovice.cz v sekci

Aukce elektřiny a plynu.
Zde také získáte další detailní

informace k projektu.

Chcete se o projektu 
dozvědět více?

Město Čelákovice pro vás připravilo
setkání formou PREZENTACE

PROJEKTU, a to dne 18. července
2013 od 18.00 hodin v Kulturním
domě. Více informací o projektu

elektronických aukcí energií je možné
se dozvědět na stránkách

www.ecentre.cz, samozřejmostí jsou
informace na webových stránkách

města.

Kdy aukce proběhne?

Aukce energií je naplánována v období
25. – 28. října 2013, přesný termín se

dozvíte včas. Vlastní aukci budete moci
sledovat i vy on-line na internetu.

Od kdy budou nově vysoutěžené
smlouvy na energie občanům a

podnikatelům vydávány?

Předpokládáme od 15. listopadu 2013.
Účinnost nových smluv však záleží na

délce výpovědní lhůty vašich
současných smluv.

Odborníci předpokládají, že se jim podaří snížit ceny energií o více než 15 %. Ilustrační foto. Zdroj: Idnes.cz

Ilustrační foto. Zdroj: Idnes.cz
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Co je vůbec elektronická aukce
 neboli e-aukce?
Větší množství domácnosti sdruží svou poptávku
po elektřině nebo plynu do jednoho velkého obje-
mu a nabídne ji prověřeným dodavatelům na trhu
v aukci. Aukce funguje obdobně jako dražba,
pouze s tím rozdílem, že dodavatelé snižují své
ceny dolů. Aukce probíhá elektronicky, na inter-
netu. Dodavatelé vidí množství poptávané ener-
gie, nejnižší cenu a svou cenu, kterou mohou dále
snižovat, dokud aukce neskončí. Nevidí, koho
draží, nevidí konkurenty, kolik jich je apod. Vše je
anonymní.

Jak celá aukce to probíhá?
1. krok: na kontaktním místě podepíšete smlouvu

s eCentre a předáte potřebné podklady.
2. krok: eCentre zpracuje podklady od všech

domácností a podnikatelů.
3. krok: následně sdruží poptávku do e-aukční

síně.
4. krok: poté osloví široké portfolio dodavatelů

a vyzve je k účasti v e-aukci.
5. krok: v internetové aukční síni jsou porovnány

nabídky dodavatelů – zajištěna je tedy férová
soutěž.

6. krok: poskytovatel služby porovná Vaše stá-
vající ceny s cenou vzešlou z e-aukce.

7. krok: je-li cena z e-aukce nižší než Vaše stá-
vající cena, eCentre zajistí podpis smlouvy
mezi Vámi a vítězným dodavatelem energií.

Je účast v aukci pro obyvatele a pod-
nikatele a města nějakým způsobem
zpoplatněna?
Ne, obyvatelé ani podnikatelé nehradí žádné
poplatky. Účast v aukci je zcela ZDARMA!

Co využitím této možnosti výběru
dodavatele občané kromě snížení
ceny ještě získají?
Kromě výhodnější ceny získávají domácnosti tím-
to způsobem také 100% administrativní právní
servis, díky němuž se nemusejí obávat někdy
nejasných, nesrozumitelných nebo dokonce pro
občany nevýhodně nastavených podmínek.
V elektronické aukci jsou jasně stanoveny základní
parametry podmínek a dodavatelé nabízejí během
aukčního kola své ceny. V elektronické aukci jsou
jen prověření dodavatelé, kteří garantují cenu na
dva roky, včetně paušálu a neuplatňování žádných
skrytých poplatků.

Kolik domácností se musí k aukci při-
hlásit, aby se dosáhlo očekávaného
snížení cen?
Čím větší bude počet domácností (objem poptá-
vaného plynu a elektřiny), tím nižší ceny je možné
dosáhnout. Žádný limit není dán a nic není v tomto
smyslu omezeno.

Pokud nedojde ke snížení ceny oproti
stávajícímu dodavateli nebo dojde 

ke snížení ceny pouze u jedné komo-
dity, musí obyvatelé či podnikatelé
uzavřít smlouvy s vítěznými dodava-
teli?
Nikoliv, pokud by cena vysoutěžená v e-aukci
byla vyšší, než je stávající cena klienta, klient není
povinen uzavírat smlouvu s novým (vítězným)
dodavatelem. Pokud dojde ke snížení ceny pouze
u jedné komodity, může klient uzavřít jen smlouvu
na tuto danou komoditu. Smlouvy na dodávky
jednotlivých komodit jsou na sobě naprosto nezá-
vislé. Běžně v elektronických aukcích na dodávky
komodit typu elektrická energie a zemní plyn
dosahujeme úspor v rozmezí 15–30 %. Předpo-
kládáme tedy, že domácnosti výrazně ušetří.

V jakém termínu bude možné začít
s odběrem energií od nových doda-
vatelů?
Termíny zahájení odběru od vybraných dodavatelů
záleží na výpovědních lhůtách smluv stávajících
dodavatelů. U každé domácnosti budou tedy růz-
né. Standardně bývá výpovědní lhůta 3 měsíce
počínající prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po doručení písemné výpovědi.

Jaké podklady je třeba společnosti
eCentre ze strany občanů na každou
komoditu předat?
1. Kopii smlouvy včetně případných dodatků

a všeobecných obchodních podmínek se sou-
časným dodavatelem (v případě, že smlouvy
nelze najít, je potřeba u stávajícího dodavatele
zjistit, dokdy smlouva platí a jaká je výpovědní
doba, a tuto informaci pak předat společnosti
eCentre);

2. Kopii posledního ročního vyúčtování plynu
a elektřiny;

3. Podepsanou smlouvu mezi eCentre a klientem
(bude k dispozici na kontaktním místě v budo-
vě Radnice I nebo ji lze stáhnout na stránkách
www.celakovice.cz);

4. Číslo bankovního účtu nebo číslo SIPa.

Je součástí aukce také výměna elek-
troměru či plynoměru?
V souvislosti se změnou dodavatele nedochází
k demontáži elektroměru ani plynoměru. Jsou
majetkem distribuční sítě, což je vždy jiný právní
subjekt než obchodník.

Mohou se obyvatelé účastnit e-auk-
ce, když mají uzavřenou smlouvu na
dobu určitou, např. do září 2014?
Ano, mohou. Elektronická aukce je realizována
na období dvou let a tito uživatelé se tedy mohou
k odběru připojit po uplynutí jejich stávající smlou-
vy, a to na dobu zbývající. Po uplynutí dvou let
bude opětovně vyhlášena e-aukce.

Kde mohou obyvatelé zjistit, na jak
dlouhé období mají uzavřenou

smlouvu se stávajícím dodavatelem,
pokud to není z jejich smlouvy zcela
zjevné?
Tuto informaci jim musí poskytnout stávající doda-
vatel.

Mohou se aukce účastnit i obyvatelé,
kteří nemají bydliště v Čelákovicích?
Ano, elektronická aukce je otevřena i spádovým
obcím a dalším občanům i podnikatelům bez vaz-
by na trvalý pobyt či sídlo v Čelákovicích.

Pokud má obyvatel více míst odběru
(například dvě v Čelákovicích a jedno
v Plzeňském kraji), bude aukce
zahrnovat všechna tato místa odbě-
ru?
Záleží jen na jeho vůli. Může do e-aukce dát
všechna odběrná místa, ale také nemusí. Logické
ovšem je mít všechna místa za stejnou cenu
a u stejného dodavatele. Větší objem vložený do
e-aukce také zvyšuje předpoklad dosažení vyšší
úspory.

Pokud je smlouva se stávajícím doda-
vatelem psána na jednoho člena
manželského páru, může smlouvu
s vámi podepsat člen druhý, nebo je
nutné, aby smlouvu podepsal ten, na
jehož jméno je stávající smlouva?
Z důvodu nutnosti jednání se stávajícím dodava-
telem, před kterým Vás budeme zastupovat, je
nutné, aby smlouvu s námi podepsal ten člen
rodiny, na kterého je psána smlouva se stávajícím
dodavatelem.

Z čeho se skládají platby energií a co
vše je možné soutěžit?
Zjednodušeně můžeme říct, že platby za energie,
které hradíte, se skládají z těchto částí:
• regulovaná složka – především cena za distri-

buci energie (elektřiny či zemního plynu), která
je každoročně pevně stanovena Energetickým
regulačním úřadem, a nelze ji tudíž soutěžit. 

• neregulovaná složka – výši této části si doda-
vatelé stanovují sami, a tudíž ji lze soutěžit 
v e-aukci. 
a) neregulovaná složka u elektřiny:

Jedná se o cenu za silovou elektřinu (tedy
skutečně dodanou do Vašich zásuvek)
v kWh a dále pevnou cenu za měsíc (popla-
tek za činnost dodavatele, například za tvor-
bu vyúčtování, evidenci, apod.). V e-aukci
soutěžíme neregulovanou část, tedy silovou
elektřinu. Tato tvoří cca 40-50 % z celkové
platby.

b) neregulovaná složka u zemního plynu:
Jedná se o cenu za samotnou spotřebu
zemního plynu včetně stálého měsíčního
poplatku. V e-aukci soutěžíme neregulova-
nou část. Tato tvoří až 80 % z celkové plat-
by.

Rozhovor starosty města se zástupcem firmy eCentre 
ohledně aukce s energiemi
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Přivítáni do života byli noví občánci města Čelákovic

v sobotu 1. června 2013 v sobotu 15. června 2013

Zuzana Dvořáková, Aleš Opatrný,
Zora Pražáková, Magdalena Hoke,

Lukáš Vorasický, Tomáš Klusoň,
Kristýna Maděrová a Natálie Jirkovská.

Barbora Šiková, Sabina Kratochvílová, Tereza Jarošová,
Kateřina Krátká, Nikola Kuncová,

Anna Richtrmocová, Aneta Růžičková, Tomáš Snětivý,
Karolína Malá, Martin Pěkný, Kristýna Šedová,

Jáchym Kubát, Natálie Jurczková, Max Vavera, Štěpán Saloun,
Barbora Pátková, Natálie Fousová a Vojtěch Holcman.

Foto: Jiří Suchý

Nikola Lelková, Pavel Slavíček, David Mikšíček,
Jakub Tulis, Ema Kratochvílová,
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Citace usnesení Rady města ze dne 10. 6. 2013
č. 9/2013/6.4.1
RM konstatuje, že Čelákovický zpravodaj není
dostatečně objektivní a vyvážený, nepřináší dosta-
tek alternativních názorů od veřejnosti a komu-
nálních politiků, je využíván k propagaci jedné
politické skupiny a jejich představitelů. Množství
článků p. Josefa Pátka je za hranou přijatelnosti
a jsou využívány k jednostranné polemice a většina
těchto titulních článků se zveřejňuje v ČZ bez
vědomí redakční rady. Bylo zrušeno zveřejňování
neotištěných příspěvků na webu města.

č. 9/2013/6.4.2
RM požaduje, aby Čelákovický zpravodaj plnil
kvalitně hlavní účel svého vydávání, tj. poskytoval
občanům pravdivé a nezkreslené informace
o městě i srozumitelný obraz o rozhodování rad-
nice, o diskusích v kolektivních orgánech města,
ale i alternativách pro různá závažná rozhodnutí
v řízení a rozvoji města a pravidlem vydávání ČZ
musí být objektivita a vyváženost při plnění základ-
ní funkce tohoto komunikačního nástroje města.

Prohlášení odvolaných členů redakční rady
Zpravodaje města Čelákovic

l Petr Studnička, Miroslava Šimonová, Vladislav Švestka, Jarmila Volfová

Neztotožňujeme se s nepravdivými důvody našeho odvolání z funkce předsedy a členů redakční rady
Zpravodaje města Čelákovic.
Odmítáme politické zabarvení Zpravodaje města Čelákovic po dobu našeho působení v redakční radě
v letech 2010–2013.
Nesouhlasíme s nařčením ve věci cenzurních zásahů do příspěvků jednotlivých autorů.
Konstatujeme, že zásadní příspěvky publikované ve Zpravodaji města Čelákovic schvalovali členové
redakční rady.
Při vydávání městského periodika jsme se vždy řídili platnými Zásadami pro vydávání Zpravodaje města
Čelákovic, aby Zpravodaj informoval své čtenáře objektivně a vyváženě.

Poděkování
l Helena Haramulová a Radka Körnerová,

odbor pro občanské záležitosti

Rády bychom touto cestou poděkovaly všem,
kteří nám pomáhají vytvářet slavnostní atmosféru
při vítání nových občánků města Čelákovic.
Náš velký dík patří především dětem z MŠ Přístavní
pod vedením paní ředitelky Jaroslavy Duškové
a paní učitelky Pavlíny Radové, dále panu učiteli
ZUŠ Janu Šturmovi a jeho žákyním za krásné kyta-
rové tóny.
Všem přejeme krásné léto plné sluníčka a pohody,
dětem z MŠ přejeme šťastné vykročení do „velké
školy“ a mnoho úspěchů.

Horní řada: Petr Studnička, Pavlína Radová, Jaroslava
Dušková, Bára Pluhařová, Radka Körnerová, Libor Kalkus
a Josef Pátek. Děti: Karinka Nela Müllerová, Hanička
Opatrná, Karolínka Jursíková, Emička Mrozková, Lucinka
Vrbová a Gábinka Němcová. Foto: Jiří Suchý

l Radek Dünebier, vedoucí oddělení dopravně správních agend

V době od 19. 8. 2013 do 30. 8. 2013 bude z technických důvodů uzavřeno pracoviště EVIDENCE
ŘIDIČŮ.
Veškerou agendu bude zajišťovat pracoviště ve Staré Boleslavi, Mariánské náměstí 28, které bude
odbavovat žadatele bez omezení, ale doporučujeme se předem objednat na webových stránkách
www.brandysko.cz, čímž je zkrácen čas odbavení.

Provozní doba červenec a srpen:
středa 17.00 – 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

Zavřeno
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:
• červenec a srpen – Taverna Athény v KD,

tel.: 326 996 555, 777 335 021

Výměna řidičských průkazů pokračuje

UZAVŘENÍ ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND
NA PRACOVIŠTI V PRAZE, V BISKUPSKÉ ULICI 7

l Petr Studnička, zastupitel města

V souladu s novelou zákona 119/2012 Sb., řidič-
ské průkazy vydávané v období od 1. 1. 2001 do
30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
nejpozději do konce letošního roku, tj. do úterý
31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich
výměnu pozbývají tyto řidičské průkazy platnosti.
Od 1. 1. 2014 budou v České republice v platnosti
pouze řidičské průkazy vzoru Evropských spo-
lečenství, které jsou vydávány od 1. 5. 2004.

Uvedená výměna se vzta-
huje na následující typ
řidičského průkazu: 
Řidičský průkaz je možné
vyměnit na pracovišti
Městského úřadu v Bran-
dýse nad Labem-Staré
Boleslavi.

S sebou je nutné mít:
• žádost o vydání řidičského průkazu (k dispozici

na příslušném úřadu obce s rozšířenou působ-
ností);

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

• průkazovou fotografii o rozměrech 3,5x4,5 cm;
• řidičský průkaz, který podléhá povinné  výměně.
Nový řidičský průkaz je možné vydat do 20 dnů od
podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů po podání
žádosti po úhradě správního poplatku 500Kč. Povin-
ná výměna řidičského průkazu je osvobozena od
správního poplatku, vyjma jeho vydání ve zkrácené
lhůtě. Jestliže řidič nedodrží nejzazší termín stano-
vené lhůty pro výměnu řidičského průkazu, pozbude
stávající průkaz platnost. Po uplynutí stanovené lhůty
pro výměnu však tyto neplatné řidičské průkazy
neopravňují křízení motorových vozidel. Řídí-li osoba
motorové vozidlo na základě řidičského průkazu,
který pozbyl platnost, dopouští se přestupku, za
který lze uložit pokutu od 1 500 Kč do 2 500 Kč.
Ministerstvo dopravy ČR doporučuje výměnu řidič-
ského průkazu neodkládat. S blížícím se koncem
stanoveného termínu pro výměnu řidičských prů-
kazu lze očekávat na příslušných úřadech zvýšenou
kumulaci řidičů. Držitelé řidičských průkazů, kteří
plánují jejich výměnu, se mohou on-line objednat
na pobočku Městského úřadu ve Staré Boleslavi
na internetových stránkách www.brandysko.cz.

Poznámka redakce: Zveřejňování neotištěných příspěvků na webu města nikdy nebylo zavedeno.

Zdroj: www.vymente-
siridicak.cz



města Čelákovicstr. 14 červenec 2013

Červenec 1982

„SPLNÍ JZD KVĚTEN
NEHVIZDY SPOLEČENSKOU

OBJEDNÁVKU VÝROBY
POTRAVIN?

VYSOKÁ INTENZITA VÝROBY

Na každý ha zemědělské půdy 1 410 l mléka,
445 kg masa a 820 kg zeleniny.
Na základě schválených směrnic hospodářského
a sociálního rozvoje národního hospodářství
v sedmé pětiletce, byl začátkem května letošního
roku proveden rozpis základních ukazatelů pro
jednotlivé výrobní podniky… Co tedy od JZD Kvě-
ten společnost požaduje?
Při dalším snížení půdní základny družstva, která
má činit v roce 1985 4 427 ha zemědělské půdy,
je požadováno zvýšení intenzity výroby a její hos-
podárnost. Do státních fondů má družstvo dodat
ročně v průměru 31 300 tun cukrovky, 750 tun ran-
ných brambor, a3 700 tun zeleniny, přičemž zelenina
pěstovaná v sortimentu špenát, konzervárenský
hrášek a fazolky, pokrývá téměř zpracovatelskou
kapacitu mrazíren v Mochově.
Další roční dodávku činí 1 900 tun jatečních zvířat
a 6 200 000 litrů mléka… Závěrem lze říci, že úkoly
jsou to veliké i pro více jak tisíc družstevníků a jejich
splnění znamená dosáhnout ročně 131 miliónů Kč
výkonů. My, zemědělci, jsme si však vědomi svého
poslání… Úkol zítřka – „zajištění výživy národa
z vlastních zdrojů“ společným přičiněním nás
všech splníme. Ing. M. Kašpar“

Poznámka redakce
JZD (Jednotné zemědělské družstvo) „Květen“
Nehvizdy se sídlem v Šestajovicích vzniklo v roce
1976 sloučením několika zemědělských družstev
a hospodařilo na pozemcích v katastru řady okol-
ních obcí, mezi nimiž byly i Čelákovice.

Voda, voda a zase voda

Pokud se tyto „prkotiny“ opakují při každém vět-
ším dešti, stojí snad za povšimnutí. Jedná se zej-
ména o zatopené sklepy, garáže a zahrady
v městské části Jiřina a v Křižíkově ulici, zatopený
vodácký areál V Nedaninách, zaplavené pole
v Císařské Kuchyni, vozovku mezi Čelákovicemi
a Toušení, sklady v Městské knihovně včetně
části přilehlého parku a další podobné případy.
Důvod? Stačí se podívat na starou mapu Čelá-
kovic, běžně přístupnou na internetu, a hned vidí-
te, že na mnoha místech, kde dříve bývaly
mokřiny s prutníky, bažiny, nebo dokonce rybníky,
stojí dnes rodinné domky, veřejné budovy, vedou
silnice, nebo dokonce železnice. O charakteru
těchto míst svědčí dodnes používané pomístní
názvy, či názvy ulic – V Prokopě (rozuměj v prů-
kopu), V Nedaninách (nerodící půda), V Rybníč-
kách, Ve Vrbí atd. Bylo by jistě jednoduché říci,
že v takových lokalitách se nemělo a nemá nic
stavět. Jenže naši předkové věděli o vodě a jejích
cestách „své“ a uměli si s tím poradit. Než se
něco postavilo – a v mnoha případech o hodně
dříve, byly vyhloubeny odvodňovací strouhy, prů-
kopy, propusti, případně vybudována složitější
meliorační technická opatření. Tato vodohospo-
dářská díla byla i udržována. Například mnozí
obyvatelé domů v Křižíkově ulici si dodnes pama-
tují na strouhu za jejich zahradami, která odváděla
vodu z Jiřiny propustkem pod tělesem železniční
trati směrem do prutníku V Nedaninách a odtud
do Labe. Dnes je strouha zavezena, Křižíkova
ulice a velké parkoviště u Kovohutí jsou „odvod-
něny“ na chodník a do prostoru se zahradami
bývalých „úřednických“ dvojdomků. Jenže
voda – i ta spodní – má „potvůrka“ svoji paměť
a nejen že do tohoto prostoru stéká, ale i tam
vyvěrá. To, když se zvedne její podzemní hladina
při vytrvalých deštích a nejdřív zaplaví jiřinské
sklepy, garáže a zahrádky a pak pokračuje svojí
dnes neviditelnou cestou přes Křižíkovu ulici až
do vodáckého areálu. Podobné je to se zapla-
venou silnící do Toušeně za elektrorozvodnou.
Propusť pod silnicí chybí, nebo je zanesená, pří-
kopy rovněž, a tak si voda spolu se splavenou

ornicí hledá nejschůdnější cestu. Výjimkou mezi
těmito příklady je sklad Městské knihovny, kde
se situace průběžně řeší, ale jak ukázal letošní
2. červen, voda si cestu přesto našla i letos. Tyto
konkrétní i další problémy mají jistě svá řešení,
která budou stát nějaké peníze. Nepochybuji také
o tom, že některé z nich budou jako „horký bram-
bor“ sem a tam přehazovány z města na majitele
pozemků či na správce komunikací. Možná, že
je s řešením všech takových případů počítáno
v čelákovickém Strategickém plánu do roku 2030.
V případě Křižíkovy ulice možná i v rámci jejího
plánovaného propojení s ulicí Přístavní a s přís-
tupem k budované lávce přes Labe. Když ne, tak
si dovoluji touto cestou na problém upozornit
a požádat o jeho řešení v dohodě se svými sou-
sedy a samozvaně snad i za „Jiřiňáky“.

l Ivan Vaňousek

V prosinci 2011 schválilo Zastupitelstvo města Strategický plán ČELÁKOVICE 2030 s mottem
„Domov na Labi“. Snad také proto bylo na nás Labe při letošních červnových povodních „hodné“,
nevylilo se ze břehů a tento domov nám nezaplavilo. Přesto mělo mnoho lidí ve městě a v jeho
nejbližším okolí v těchto dnech s vodou potíže. Ve srovnání s těmi, které mají naši spoluobčané
na Mělnicku, Litoměřicku, Ústecku a v dalších oblastech Čech, šlo samozřejmě zatím – a to zdů-
razňuji – jen o „prkotiny“.

Autory těchto tří snímků z června 2013 jsou majitelé zato-
pených nemovitostí.

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

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

PORADNA PRO SLUCHOVĚ
POSTIŽENÉ OBČANY
Každé první úterý v měsíci (s výjimkou prázdnin)
v klubovně organizace ZP v KD Čelákovice, a to
vždy od 10.00 do 11.30 hod. Poradenství vede
logopedka Marie Lašanová, kontaktní osoba:
p. Alexander tel.: 605 329 902.

Voda potrápila opět i knihovnice. Foto: archiv Knihovny
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Cyrilometodějská a husovská tradice
l Ivan Vaňousek

5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyri-
la a Metoděje a 6. červenec – Den upálení mist-
ra Jana Husa. Tyto dva prázdninové dny vnímá
dnes většina dospělých hlavně jako dvoudenní
zkrácení pracovních povinností, pokud se tato
výročí zrovna nekryjí se sobotou a nedělí, jako
je tomu v jednom případě letos. Dovolte mi
ales poň ve stručnosti připomenout, co v naší
historii znamenají.

Nejdříve k prvnímu datu. Před 1150 lety dorazili
na Moravu z Konstantinopole (dnešního Istanbu-
lu) – sídelního města Byzantské říše dva řečtí bratři,
rodáci ze Soluně. Mladší Konstantin, původně
úspěšný filosof, a starší Metoděj, původně úspěšný
právník. Byzantský císař Michal III. tak vyhověl
žádosti velkomoravského knížete Rostislava: „Náš
lid se odřekl pohanství a drží se křesťanského záko-
na, ale nemáme takového učitele, který by nám
vyložil (v našem jazyku) pravou křesťanskou víru,
aby i jiné země, pozorujíce to, nás napodobily. Tak
nám vladaři takového biskupa a učitele pošli, neboť
od vás se vždy dobrý zákon šíří do všech krajů“.
Skutečnost, že císař neposlal jen tak „nějaké mni-
chy“, ale vzdělané, osvědčené aostřílené misionáře
a diplomaty, svědčí o tom, že jejich poslání přikládal
značný význam. Proč? Někdy kolem roku 830
našeho letopočtu začalo na jihu Moravy územně
a mocensky expandovat knížectví dynastie Moj-
mírovců (Mojmír I., Rostislav, Svatopluk). Postupně
ovládlo území celé dnešní Moravy a Čech, většiny
Slovenska, území slovanských kmenů kolem řeky
Sály v dnešním Sasku a kolem horních toků Odry
a Visly v dnešním Polsku, část dnešního Rakouska
a území mezi Neziderským jezerem a Balatonem.
Pro tento útvar se vžil název Velkomoravská říše
nebo Velká Morava. Císař určitě viděl v takto moc-
ném státním útvaru potenciálního spojence ve
vztahu ke konkurenční Východofrancké říši. Pocho-
pil také, že kníže Rostislav chce uniknout vlivu
latinského bavorského biskupství a vytvořit církev
východního typu s vlastním liturgickým jazykem.
Proč tedy jeho přání nevyhovět.
Vliv Konstantinův a Metodějův v novém působišti
rychle rostl a s ním i vliv jejich žáků. Oba misionáři
mluvili slovanskou řečí – staroslověnštinou. Kon-
stantin pro ni s použitím řecké abecedy vytvořil
písmo (hlaholici), přeložil do ní hlavní bohoslužebné
knihy a napsal v ní civilní zákoník – Zakon sudnyj
ljudem. Oba se podíleli na překladu bible do slo-
vanského jazyka. Velkomoravská říše se tak jejich
zásluhou stala kolébkou slovanského písemnictví.
Svou diplomacií dosáhli v Římě papežského uzná-
ní staroslověnštiny za liturgický jazyk a souhlasu
se zřízením biskupství. Konstantin se pak rozhodl
v Římě zůstat a přijal jméno Cyril. Metoděj se jako
biskup v roce 870 vrátil na Velkou Moravu. 
Nyní ke druhému datu. Před 598 lety zemřel na
břehu Rýna ve městě Kostnice u Bodamského
jezera mučednickou smrtí český kněz – reformátor
a docent (mistr) filosofické (artistické) fakulty Praž-
ské univerzity Jan Hus. Od dětství si přál být kně-
zem, protože ho lákalo „dobré bydlo“, jak sám
o sobě napsal. Brzy poznal skutečné poměry v cír-
kvi. Rozpory mezi biblí a chováním katolické šlech -
ty – kléru. Jeho světskou hříšnost, chamtivost,
úplatnost a touhu po moci. Z Husa – kněze s „dob-
rým bydlem a rúchem“ se postupně stal kněz –
přísný a otevřený kritik. Na rozdíl od předchozích
reformátorů přenesl myšlenky z teoretické roviny
učených spisů a diskusí na veřejnost. Základem

Husova učení bylo odejmutí světské moci církvi
a její návrat k apoštolské chudobě. Těžko dnes
spekulovat o tom, zda Hus pochopil, či ne, do
čeho jde, když přijal pozvání na církevní sněm
(koncil) do Kostnice. Vždyť jeho učení nebylo
z dnešního pohledu jen útokem na autoritu církve,
ale i na podstatu vžitého řádu. Církev potřebovala
na koncilu vyřešit svůj hlavní vnitřní problém –
dvojpapežství. Přijetí kritiky „zdola“ od obyčejného
kněze bylo nemyslitelné. Hus si jako vzdělaný člo-
věk musel být dobře vědom toho, jak církev naklá-
dá se svými „neústupnými“ kritiky. Prohlášení za
kacíře, vyobcování a povětšinou upálení za živa.
Přesto se pokusil své názory a učení obhajovat.
Co mají příběhy 5. a 6. července společného? Oba
skončily ve svém období bohužel špatně. Velko-
moravská říše zanikla po necelých 80 letech. Bis-
kup Metoděj a jeho stoupenci byli pronásledováni
„latinskými“ kněžími a jejich přívrženci. Janu Huso-
vi nebylo v roce 1415 dopřáno, aby před svými
oponenty a nepřáteli obhájil pravdu, nalezenou
v Písmu svatém. Místo toho byl jeho popel vhozen
do Rýna. Reakcí na tuto událost bylo povstání,
jímž se husité pokusili prosadit v českých zemích
reformu církve silou. České země byly pak 15 let
zmítány válkami. Husovská a husitská tradice byla
po roce 1948 režimně vykládána jako sociální revo-
luční pokus o nastolení vlády lidu. O 40 let později
došlo k označení (naštěstí neakceptovanému) cyri-
lometodějské mise za první pokus o uvržení naše-
ho národa do náruče byzantského – dnes
pravoslavného východu, včetně písma podobné-
ho dnešní azbuce. 
Oba příběhy mají společná i významná pozitiva.
Zásadním přínosem cyrilometodějské mise na Vel-
kou Moravu byl vznik slovanského písemnictví.
O 573 let později (přijetím tzv. Basilejských kom-
paktát) se některé Husovy reformní myšlenky staly
základem pokojného vzniku stavovské společnosti
na principu dvojí víry. Společnost toho typu se
pak v českých zemích udržela téměř 200 let. Cyri-
lometodějská a husovská tradice pomáhala udr-
žovat národní povědomí v těžkých dobách
pobělohorských, v době okupací a v bojích za
obnovení samostatnosti. Dnes by měly být obě
tradice zdrojem národní hrdosti.

Původní hlaholská abeceda. Zdroj: internet

Jak (ne)jít po vysoké
škole za pokladnu

l Zuzana Křepelková

Finanční krize je fenomén dnešní doby, který nepříz -
nivě ovlivňuje každého z nás. Ačkoliv Čelákovice
patří, díky blízkosti ekonomicky nejsilnější Prahy, do
regionů s nižší nezaměstnaností, neznamená to, že
se dlouhodobá krize nezačíná projevovat i v této
oblasti. Právě jedna z nejohroženějších skupin na
trhu práce je populace mladých lidí do 25 let. Tuto
skupinu tvoří převážně čerství absolventi SŠ a VŠ.
Tuto skutečnost můžu potvrdit ze své vlastní zkuše-
nosti. Po úspěšném absolvování bakalářského studia
na UK Praha jsem si začala hledat práci. Narazila
jsem však na problém. Zaměstnavatelé u výběrových
pohovorů požadovali praxi. Navíc jsem se setkala
i s postojem, že mám pro požadované zaměstnání
příliš velkou kvalifikaci a tudíž bych mohla mít
v budoucnu na zaměstnavatele nepřiměřené nároky.
„Bez praxe není práce?“ Z finančních důvodů jsem
proto musela přijmout i práci, která neodpovídala
mé kvalifikaci, ani představám. „A tak jsem nakonec
skončila v supermarketu.“
A paradoxně firmy mají opačný problém. Hledají
odborníky, kteří budou pro firmu přínosem, a přitom
je nebudou muset dlouho a pracně zaškolovat.
Řešení nabízí projekt Stáže ve firmách – vzdělávání
praxí. Projekt je spolufinancován z fondů EU, realizuje
ho Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace
MPSV. A zúčastnit se mohou skutečně všichni –
absolventi bez praxe, nezaměstnaní, osoby vracející
se na pracovní trh (např. rodiče na/po rodičovské
dovolené) anebo prostě ti, kteří se chtějí dále vzdě-
lávat. Stačí se zaregistrovat na www.stazevefir-
mach.cz. Poskytovatelů (firem) se hlásí hodně a jejich
nabídky jsou neustále aktualizovány (pro Středočes-
ký kraj a Prahu je uveřejněno asi 160 karet stáží). Po
absolvování stáže získáte certifikát Europass –
doklad o stáži.

l Kateřina Trafinová

Chci touto cestou poděkovat všem seniorům, kteří
zapůjčili svá díla k veřejné prezentaci. Dále patří
poděkování paní vedoucí DPS Václavě Snítilé a všem
pečovatelkám, které klienty oslovily a předaly nád-
herné výtvory k vystavení. Další poděkování patří
paní ředitelce Knihovny paní Soně Husárikové a všem
pracovnicím Knihovny za precizní přípravu výstavy
prací seniorů v prostorách Knihovny. A poslední
poděkování patří panu Tomášovi Janákovi, který se
již dlouhodobě zajímá o problematiku seniorů
v našem městě Čelákovicích a přišel osobně nád-
herné výtvory prohlédnout. Děkuji všem.

ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ
l Eva Nekolová

V čelákovické ZŠ v ulici J. A. Komenského probíhá
vždy ve školním roce kurs angličtiny. Je určen
všem, kdo si chtějí upevnit svoje vědomosti
a nechtějí stát stranou v dnešní době, která ales -
poň částečnou znalost jazyka vyžaduje. Já sama
jsem zde osvěžila své částečné znalosti a zdoko-
nalila je. Už nemám strach popovídat si s cizincem
nebo odjet na dovolenou někam za hranice všed-
ních dnů. Přijďte také jednou týdně na 90 minut
mezi nás, třeba tím získáte nejen znalosti, ale i nové
přátele. A za příznivou cenu ☺.

Husův vlastnoruční text s podpisem. Zdroj: internet
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Dne 4. 6. 2013 oslavil krásné
80. narozeniny pan Josef
HANŽLÍK.
Do dalších let pevné zdraví
a hodně spokojenosti přeje
celá rodina.

Dne 24. 7. 2013 se naše milá
maminka a babička Draho-
míra JEDLIČKOVÁ dožívá
krásných 75 let.
Jsi náš poklad, přejeme Ti
pevné zdraví a optimismus
jako máš doposud.
Dcery Hana a Eva s rodinami

Dne 6. 7. 2013 by se dožil 
80 let pan Vladimír VOLF ze
Záluží.
Vzpomíná dcera a syn s rodi-
nami.

Dne 30. 7. 2013 by se dožila
100 let naše maminka Marie
KRYSTLÍKOVÁ.
Vzpomeňte s námi.

Děti s rodinami

Děkuji všem, kteří jste se přišli rozloučit s mojí
manželkou paní Marcelou SALAČOVOU na její
poslední cestě životem.

Manžel s rodinou

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit
s naší milovanou maminkou paní Vlastou ŠRAM-
LOVOU, a za projevenou soustrast.

Synové Jaromír a František s rodinami

Děkujeme tímto Pečovatelské službě v Čelákovi-
cích a všem pečovatelkám, které nám pomáhaly
s péčí o naši maminku paní Vlastu Šramlovou.

Synové Jaromír a František s rodinami

DARUJ KREV
Termíny odběru krve:
• v ordinaci
MUDr. Hany Ježkové,
Sady 17. listopadu 1007,
Čelákovice,
tel.: 326 992 290
každé poslední úterý v měsíci, kromě července
• v nemocnici v Brandýse n. L.-St. Boleslavi,
Brázdimská 1003, Brandýs nad Labem,
tel.: 326 902 781
16. 9., 7. 10., 18. 11., 2. 12. 2013

Jak šel život v čelákovickém muzeu před třiceti lety
l Jaroslav Špaček

V červnu před 30 lety zbývalo pár dní do znovuotevření muzejních expozic. Po desetileté velmi náročné rekon-
strukci celého objektu tvrze, zahájené několik měsíců po mém nástupu do funkce ředitele, na přípravě expozic
a prostor muzea intenzivně pracovali nadšenci „muzejníci“ bez ohledu na denní dobu. Byli to spolupracovníci,
kteří nehleděli na čas, včetně výtvarníků, kteří se podíleli na řešení jednotlivých místností, vitrín, panelů, textů
a všeho, co s expozicemi muzea souviselo.
Co stovek archů dnes prakticky neznámého propisotu bylo spotřebováno na textové tabule, co to bylo hodin
úmorné práce klást jedno písmeno vedle druhého, aby byla udržena úprava a vzhled. Těžko si to umí někdo
představit při dnešní počítačové technice. Ale záměr se povedl i přes pocit bezpráví a bezmocnosti s vědomím,
že s velkou slávou dne 21. června 1983 otevřené Městské muzeum v Čelákovicích bude na základě rozhodnutí
orgánů KSČ násilně včleněno do svazku tehdejších kulturních institucí okresu a stane se od 1. července jen
pracovištěm Okresního muzea Praha-východ.
Vzpomínám, co jsme spolu smými spolupracovníky cítili, když místopředsedkyně ONV Praha-východ, soudružka
B. Faltysová, pár hodin před slavnostním otevřením se „zděšením“ zjistila, že ve vitríně věnované období baroka
je nalepena velká fotografie se sochou sv. Jana Nepomuckého, stojící v Kostelní ulici. I když vše bylo připraveno
v souladu s vypracovaným a řadou orgánů schváleným scénářem. Nesmírně pobouřená ze své moci úřední
rozhodla, že fotografie musí být ihned přelepena jiným „neškodným“ motivem (jinak muzeum otevřeno nebude),
čehož se beze studu ujal můj budoucí nadřízený okresní muzejní pracovník.
Co se ten čelákovický muzejník Špaček soudruhů natrápil při prosazování a naplnění myšlenky rekonstrukce
Tvrze – Městského muzea v Čelákovicích.  Byl všude možně uznávaným odborníkem, ale bohužel neměl „čer-
venou“ – stranickou knížku. A tak paradoxně bylo dotyčnou soudružkou během pohoštění za vše poděkováno
okresnímu pracovníkovi, který se na rekonstrukci muzea a souvisejících činnostech vůbec nepodílel.
Ale byly i jiné události vepsané do historie muzea. Jak jsem se po listopadových událostech roku 1989 dověděl,
několik dní před zpřístupněním expozic veřejnosti na příkaz samotného vedoucího tajemníka OV KSČ zaúřadovala
kriminálka. Vynutila si přístup do depozitáře, sebrala řádně zaevidované sbírkové předměty – dvě historické
zbraně, kterými jsem se měl údajně nedovoleně ozbrojovat. Nic nebyly platné moje protesty a argumenty.
Navíc z Prahy se připravovala na výjezd další skupina, jak mi stačil telefonicky sdělit dobrý známý, která měla
příkaz udělat mi domovní prohlídku. Jeden přítel mě hned odvezl autem domů, abych ukryl možné „kompro-
mitující“ písemné materiály. Během cesty jsme shodou okolností potkali důstojníka SNB pracujícího na okresním
oddělení, který sám jednu ze zabavených zbraní před delším časem daroval do sbírek muzea a po mém
vysvětlení dokázal akci zastavit.
Jinou epizodku jsem zažil několik měsíců předtím. Po navázání písemných kontaktů s představiteli města
Ellwangenu v tehdejší NSR a po výměně různých písemností k osobě čelákovického rodáka, skladatele a var-
haníka Jana Zacha jsem byl v roce 1982 písemně pozván starostou Ellwangenu na slavnostní odhalení pamětní
desky Jana Zacha zhotovené českým výtvarníkem L. Moravcem v tamním kostele sv. Wolfganga. Soudruzi
na úřadech vše odsouhlasili. Samozřejmě pojedeš – máš zásluhy. Ale několik dní před odjezdem odvolali již
slíbený souhlas k výjezdu. Zřejmě jsem pro ně nebyl tím pravým reprezentantem naší socialistické vlasti a tak
odcestoval jiný, sice nepozvaný, ale spolehlivý soudruh. Bohužel povolení k cestě nedostal ani autor pamětní
desky.
A dala by se uvádět další úsměvná příkoří vykonaná stranickou „elitou“. Třeba i to, jak se vyšší stranické orgány
zabývaly mým případným „přemístěním“ na Slovensko v době slavnostního otevření muzea. To snad abych
se při vernisáži neprojevil negativně.
Samozřejmě nebyla jen negativa, dalo by se vzpomínat i příjemnější dění. Po mém nástupu do funkce ředitele
muzea v roce 1972 bylo potěšením pracovat v dobrém kolektivu spolupracovníků převážně z řad místních
občanů. S některými jsem spolupracoval již v dřívějších letech v muzejním kroužku. Bohužel, řada těch starších
již postupně opustila naše řady. Přesto zůstanou navždy zapsáni v historii města svým přínosem i zásluhami
o rozvoj muzea. Nelze vyjmenovat dlouhou řadu těch, kteří podle svých možností věnovali muzeu svůj volný
čas. Rozhodně musím vzpomenout pana ředitele Emanuela Vlasáka (1891-1975), který do konce svého života
mi byl přítelem a dobrým rádcem, a z dlouhé řady dalších bývalých členů muzejního kroužku alespoň K. Bášu,
O. Bureše, Milana a Petra Encovy, L. Hanuše, B. Hanžlíka, Z. Hazlbauera, L. Chouru, J. Jedličku, J. Kašpara,
J. Kosinu, V. Křováčka, J. Matouše, L. Petiškovou, M. Macháčka, J. Marečkovou, J. Stracha, J. Špičku, 
J. Štibingera, Vl. Štibingera, A. Žukovskou, F. Volce, J. Vrchotku. Těm všem a mnoha dalším, se kterými jsem
prožil i mnohé příjemné, náleží patřičný dík za nezištnou pomoc našemu muzeu ať při práci se sbírkami, nebo
při různých akcích v terénu a i jejích zásluhou muzeum získalo nejedno kladné hodnocení a ocenění. 
Taková to byla nemilá i milá doba, a když konečně přišly dny, které daly signál k lepším vztahům ve společnosti,
tak po dvaceti letech od listopadu mohu jen smutně konstatovat obdobné paralely. Proto našemu muzeu do
dalších let přeji, aby se jeho odborná a publikační činnost mohla dále rozvíjet především za podpory města
a pracovníků plně zaujatých svou prací, sloužící městu a celé společnosti podle tradice českého vlastivědného
muzejnictví, jak před deseti lety ve svém projevu na adresu čelákovického muzea při své návštěvě zdůraznil
zesnulý ministr kultury Pavel Dostál:
„Pro občany města Čelákovic, návštěvníky muzea tuzemské i zahraniční, se zdejší muzeum
stalo živoucím důkazem toho, že každé město má svou bohatou historii, která interpretována
v širších souvislostech je důležitou součástí národa…
V čelákovickém muzeu se, díky neúnavné práci Jaroslava Špačka, prezentují nejlepší
tradice českého vlastivědného muzejnictví, které jsou jedním z fenoménů české kultury
a důležitým odkazem české kultury Evropě…
A české vlastivědné muzejnictví, v podobě, jaké je – nesporně díky i podpoře města – pre-
zentováno zde, v Čelákovicích – významně přispívá k šíření dobrého jména české kultury
doma i v zahraničí…“
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Věra Gissingová-Diamantová
„Musíme světu něco dát, musíme žít tak, aby na nás rodiče byli pyšní!“

l Soňa Husáriková, ředitelka Městské knihovny,
a kolektiv knihovny

Paní Věra Gissingová-Diamantová, jejíž životní pří-
běh oslovil světovou veřejnost, je česko-britskou
spisovatelkou, překladatelkou a také jednou z nás,
kdo máme naše město rádi. Letos v červenci se
dožívá krásného životního jubilea – 85 let.
Přestože u nás již řadu let nežije, našel by se
v našem městě málokdo, komu by bylo její jméno
neznámé. Patří k nám do Čelákovic svým půvo-
dem, prožitým dětstvím, spojeným v závěru s jed-
nou nejhorších kapitol historie naší země, a hlavně
svým srdcem. Do Čelákovic se vrací ve svých
vzpomínkách nejraději, protože jsou svázány
s obdobím, kdy byla nejšťastnější – se svou rodi-
nou, kamarády a dětskými zážitky. Mnozí z Vás ji
určitě ještě mají v paměti.
Věra Diamantová se narodila 4. července 1928
rodičům židovského původu Irmě a Karlu Dia-
mantovým v Čelákovicích. Po okupaci v roce 1939
byla na podnět rodičů zařazena spolu se svou
starší sestrou Evou do programu Britského výboru
pro uprchlíky, který zařizoval jejich umístění do
rodin v Británii. Díky britskému makléři Nicholasu
Wintonovi, organizujícímu celou akci, bylo 669
dětí včetně sester Diamantových zachráněno před
smrtí v koncentračních táborech. Na radu svého
tatínka si psala deníky o tom, co prožívá, aby se
mohla o zážitky s rodinou po válce podělit, ale
během holocaustu rodiče Věry  a  Evy s většinou
rodiny Diamantových zahynuli.  Po válce ji v Čes-
koslovensku čekalo zklamání z přístupu k Židům,
kteří se vrátili do Čech, a vyústilo po změně režimu
v její emigraci zpět do Británie v lednu roku 1949.
Provdala se za Michaela Gissinga a vychovala
s ním tři děti. Do Československa se odvážila
vrátit až v roce 1968. V pozdějších letech navště-
vovala naší zemi častěji za přáteli a svými Čelá-
kovicemi. Dnes žije v anglickém hrabství Berkshire
v Británii.
Až 40 let po válce dokázala deníky otevřít
a napsat svůj příběh ze vzpomínek na předvá-
lečná léta v Čelákovicích, dospívání v Anglii
a také z dopisů, které si psala především s rodiči
a se svou sestrou Evou, dnes Haymanovou (ta
žije od r. 1957 na Novém Zélandu). Kniha je svým
způsobem unikátní, niternou výpovědí dospělé
ženy, vzpomínající na své dětství a dospívání

v obavách o svou rodinu a zároveň pohledem
dítěte s jeho bezprostředními dojmy. Život v brit-
ské rodině, studium v anglických školách, setkání
s prezidentem Benešem… To vše se promítá
v její knize Perličky dětství poprvé vydané v Bri-
tánii v r. 1988, v České republice r. 1992. Kniha
se dočkala již 7 vydání (v ČR, na Slovensku, v Bri-
tánii, USA, Německu a Japonsku). Díky ní má
paní Gissingová-Diamantová velké zásluhy na
zveřejnění hrdinského činu sira Nicholase Win-
tona.
V roce 2002 vydala s Muriel Emanuelovou biogra-
fickou vzpomínkovou publikaci Nicholas Winton
a zachráněná generace. Během své spisovatelské
dráhy přeložila a redigovala 38 knih a napsala
několik knih pro děti. Přednášela na anglických
školách a dělila se s dětmi o vzpomínky na válečné
zážitky. Stýkala se s dalšími lidmi zachráněnými
N. Wintonem a také s ním spolupracovala.
V knize Perličky dětství našel režisér Matej Mináč
námět, který jej natolik zaujal, že ho použil jako
základ svého dokumentu Síla lidskosti – Nicholas
Winton (r. 2002). Film získal prestižní cenu Inter-
national Emmy Award v kategorii dokumentární
film a řadu dalších ocenění na filmových festiva-
lech. Matej Mináč připomněl příběh Wintonových
dětí také filmem Všichni moji blízcí (r. 1999),
v němž se rovněž zrcadlí osud dětí, zachráněných
sirem Wintonem, podle motivu z knihy Perličky
dětství.
Věra Gissingová-Diamantová vyprávěním svého
životního příběhu oslovila mnoho lidí a seznámila
je s osudem židovských dětí v malé středoevrop-
ské zemi. Pomohla rozšířit povědomí o České
republice, o Čelákovicích. Díky jejím knihám
a osvětové činnosti o nás vědí v řadě zemí světa,
je dávána za příklad dalším generacím pro své
morální hodnoty a  vlastenectví.
V našem městě by určitě nestrávila pouze své dět-
ství. Násilné přerušení rodinných vazeb i životů
zapříčinily vnější tragické události. Přes nelehké
životní začátky se ale dokázala osudu postavit
a využít příležitosti, kterou dostala od života. Její
příběh dívky z malého města Čelákovice dnes
znají miliony lidí a silou své osobnosti získala
respekt nás všech.
Přejeme naší paní Věře Gissingové-Diamantové
mnoho sil do dalších let a alespoň na dálku zdra-
víme jednu z nás z Čelákovic.

Věra Gissingová-Diamantová s rodinou, svým zachráncem
Nicholasem Wintonem a Matejem Mináčem. Foto: archiv
režiséra Mateje Mináče

Věra Gissingová-Diamantová na návštěvě u Nicholase
Wintona 1. 3. 2013. Foto: archiv Knihovny

V PROKOPĚ
l Zdeňka Tichá

Na původu tohoto jména není nic
tajemného, ba naopak, mohli bychom
říci, že je úplně všední… Podle pověsti
bývalo kdysi mezi Čelákovicemi
a Toušení hradiště a pod ním velký
rybník. Ten byl zrušen, v jeho hrázi byla
prokopána cesta, byl tam udělán
průkop, a tomuto místu se začalo říkat
V Prokopě (původně možná V Průkopě).

V oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český
jsou archivovány soupisy pomístních jmen,
které dodávali místní zpracovatelé. Josef Šti-
binger v soupisu z roku 1976 uvedl jméno
V Prokopě jako pole nebo (v tehdejší době)
hon JZD s tím, že jde o průkop, kterým se
odváděla voda z polí do Labe. Soupis pomíst-
ních jmen z Čelákovic od J. Štibingera obsa-
huje i jméno polohy v polích Prokop, které je
vysvětleno jako hluboký příkop severním smě-
rem na stráň. Pro úplnost dodejme, že zpra-
covatel byl člověk, který sestavil celý soupis;
k tomu někdy využíval informátory – ti mu sdě-
lili jméno a další informace o něm. V případě
jmen V Prokopě a Prokop byl informátorem
p. Štibingera Jiří Sixta (tehdejší agronom JZD
Čelákovice).
Ještě před Josefem Štibingerem, v roce 1964,
zpracoval soupis pomístních jmen pro Čelá-
kovice Emanuel Vlasák, správce městského
muzea. Jméno V Prokopě vyskytující se mezi
Čelákovicemi a Toušení podle jeho informací
souvisí s tím, že voda z mokřadů je sváděna
(průkopem) do Labe (totožná informace je
v Kronice města Čelákovic II).
K soupisu jím pořízeném byl přiložen dopis,
v němž pan Vlasák vysvětloval, že se kvůli
stáří, ze zdravotních důvodů a vzhledem
k tomu, že jediný potenciální informátor zem-
řel, omezuje jen na pomístní jména z archiv-
ních pramenů, a omlouvá se za to.
Lidská fantazie je však nevyzpytatelná, a tak
jméno V Prokopě bylo od 18. století mylně
spojováno se sv. Prokopem, světským kně-
zem a poustevníkem, zakladatelem Sázav-
ského kláštera, který byl v roce 1204
papežem Inocencem III. jako první Čech pro-
hlášen za svatého. Je uctíván jako jeden
z českých zemských patronů (spolu se sv.
Václavem, Vítem, Ludmilou, Anežkou a dal-
šími – celkem je jich 17).
Ze stráně nad původním průkopem vyvěrala
voda a zbožní občané zde dokonce chtěli
postavit kapličku. V roce 1739 proto uspořá-
dali sbírku, ale za 60 následujících let se
vybralo pouze 1331 zlatých, což na kapličku
nestačilo. Traduje se, že se místní rozhodli
založit nadaci sv. Prokopa na podporu stu-
dujících v Čelákovicích.

S využitím publikací: Kronika města Čelákovic II,
Čelákovice 2007, J. F. Musil, Tajemný hlas minulosti,
Praha 2002.

Za konzultaci tématu a za informace děkuji 
PhDr. M. Har valíkovi, Ph.D., vedoucímu oddělení ono-
mastiky ÚJČ AV ČR, v. v. i.
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Cestovní ruch ve Středočeském kraji
Vzhledem ke krásné a zajímavé krajině jsou mnohá místa Středočeského kraje vyhledávanými cíli
turistů. Leží zde několik chráněných krajinných oblastí, z nichž mezi nejvýznamnější patří Český ráj,
mezinárodní biosférickou rezervací je Křivoklátsko a geologicky zajímavý je Český kras s Koněpruskými
jeskyněmi. Oblíbeným místem rekreantů jsou toky všech velkých řek – Berounky, Jizery, Labe, Sázavy
i Vltavy. Kraj je proslaven i vzácnými historickými památkami – patří mezi ně především hrady a zámky
Karlštejn, Křivoklát, Konopiště, Kokořín nebo Český Šternberk. Skutečnou perlou mezi historickými
městy je Kutná Hora, která je zapsána na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Najdete zde i osmnáct golfových hřišť nebo 142 km upravovaných cyklostezek. Největší muzeum hor-
nictví v republice se nachází v Příbrami a největší železniční muzeum najdete v Lužné u Rakovníka.

Oficiálním portálem cestovního ruchu  Středočeského kraje je www.middleczech.cz.

MAPA I PROCHÁZKA
MĚSTEM

Město Čelákovice vydalo v minulém roce
mapu města a za finančního přispění vybra-
ných poskytovatelů služeb v letošním roce
i brožuru s názvem „Čelákovice – procházka
městem“. Obě tiskoviny jsou k dispozici zá-
jemcům v Městském muzeu v Čelákovicích.
A jak znáte naše město Vy?

1. V jakém roce se město stalo součástí
Královské komory?
a) 1290
b) 1547
c) 1908

2. Kdo je autorem projektu nové radnice
v Čelákovicích?
a) K. Sax
b) J. Štursa
c) J. Pýcha

3. Jaká socha stojí v rozšířeném jižním ústí
Kostelní ulice?
a) Pomník padlým
b) Panny Marie
c) sv. Jana Nepomuckého

4. Co je to monoxyl?
a) jedna z forem nedokonalé konkurence
b) porost tvořený jedním druhem rostliny
c) loď vydlabaná z jednoho kmene

5. Kde je umístěna expozice košíkářství?
a) v rodném domku Čeňka Jandy
b) v čelákovické tvrzi
c) v budově radnice

6. Naučná stezka spojuje Čelákovice s …
a) Brandýsem nad Labem
b) Lysou nad Labem
c) Kostomlaty nad Labem

7. Čelákovická zdymadla byla uzavřena
pro veřejnost:
a) v březnu 2012
b) v březnu 2013
c) v červnu 2013

8. Stavbou s prvky rondokubismu v Čelá-
kovicích je:
a) sokolovna
b) knihovna
c) muzeum

9. V domě č. p. 109 v Sedláčkově ulici se
narodil/-a:
a) Čeněk Janda
b) Josef Volman
c) Věra Gissingová-Diamantová

10. Pomník Zdeňka Austa a Miroslava
Maška se nachází:
a) v Sadech 17. listopadu
b) u železničního mostu přes Labe
c) v Topolníkách

Správné odpovědi:
1b, 2a, 3c, 4c, 5a, 6b, 7b, 8a, 9c, 10b

Volný čas, dovolená
Zatímco ve středověku byl volný čas výsadou elity, dnes má průměrný Čech
téměř třicet hodin volného času týdně. Obliba různých druhů činností se liší
podle společenského postavení, pohlaví nebo věku. Své volno tráví Češi nej-
častěji u televize. Podle výzkumu CVVM je množství volného času významným
ekonomickým fenoménem. V rodinných rozpočtech představují položky volný
čas, rekreace a kultura zhruba 10 procent. Češi utratí ročně v průměru více
než 12 000 korun na osobu za kulturu a rekreaci.

VLAKOVÁ JÍZDENKA NA LÉTO 2013
České dráhy připravily pro turisty výhodnou nabídku na letní cestování vlakem po celé České republice.
Jízdenka na léto platí 14 po sobě jdoucích dnů ve 2. třídě všech vlaků ČD a stojí 1 190 korun, resp.
990 korun pro držitele In-karty nebo karty ISIC. Letní nabídka je platná v období od 1. 7. do 31. 8.
2013 a není přenosná. Při kontrole jízdního dokladu se cestující prokáže vlakovému personálu touto
jízdenkou a jakýmkoliv platným průkazem s fotografií a jménem, v případě zlevněný varianty předloží
cestující i In-kartu nebo kartu ISIC. Podobnou nabídku připravili i železniční přepravci na Slovensku,
v Rakousku a v Německu.

Destinace nejvyšší kvality EDEN v České republice
Od roku 2006 vyhlašuje Evropská komise soutěž EDEN – Evropské destinace nejvyšší
kvality. Garantem projektu je Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. Cílem
soutěže je zviditelnění méně známých turistických lokalit. V České republice jsou nosi-
telem tohoto prestižního titulu zatím čtyři destinace. Znáte je?

V roce 2009 se historicky první českou destinací EDEN stalo České Švýcarsko, kdy byla soutěž zaměřena
na rozvoj cestovního ruchu v chráněných územích. O rok později zvítězilo Bystřicko, které disponuje
kvalitními vodními zdroji. V roce 2011 byla tématem obnova hmotného dědictví a podpora technických
památek a první příčku získalo Slovácko díky existenci Baťova kanálu. V letošním roce se projekt
zaměřil na cestování bez bariér a zapojování zdravotně handicapovaných, seniorů či rodin s malými
dětmi do aktivit cestovního ruchu. Evropskou excelentní destinací 2013 v České republice bylo vyhlášeno
Lipno nad Vltavou díky projektu Lipno bez bariér. 

Turistické nabídky a akce z celé České republiky na www.kudyznudy.cz.

Železniční most přes Labe v Čelákovicích. Foto: Kamil Voděra



VÝLETY DO OKOLÍ
Polabská cyklostezka
Polabská cyklostezka spojuje Lázně Toušeň
a Brandýs nad Labem s Kostelcem nad Labem.
Součástí cyklostezky jsou i nové lávky a rampy,
z nichž nejzajímavější a technicky nejnáročnější
je rampa u renesančního kamenného mostu pod
brandýským zámkem. V letním období mohou
cyklisté využít návazné turistické lodní dopravy
na středním Labi.

Habsburský Brandýs nad Labem
Brandýský zámek stojí na místě původní gotické
tvrze, rozšířené koncem 15. století na hrad, v 16.
století přestavěný na honosný zámek. Jako výletní
a lovecké sídlo jej často a rád užíval císař Rudolf
II., ale pobývali tu všichni habsburští panovníci,
mezi nimi Ferdinand I., Karel VI., Marie Terezie,
František I. i poslední císař a král Karel I. Rakouský.
Zde se roku 1813 sešli tři panovníci, aby připravili
úder proti Napoleonovi. Od Prahy přes Brandýs
vede řetěz kapliček, tzv. Svatá cesta k Palladiu
země české.

Slatinné Lázně Toušeň
Městys leží na levém břehu Labe na soutoku s Jize-
rou. Před téměř 150 lety zde byly na železnatém
prameni založeny malé lázně, které využívali
v době své slávy vrcholoví sportovci. Z nejvýznam-
nějších lze jmenovat Emila Zátopka s manželkou
Danou, Jarmilu Kratochvílovou, Helenu Fibinge-
rovou či Romana Šebrleho. Naproti budově lázní
v místech, kde stával hrad navštěvovaný Karlem
IV., je Park prof. Procházky s nově zrekonstruo-
vanou Skleněnou vilou.

Barokní Byšičky
Mezi Lysou nad Labem a labským meandrem
Řehačka se rozkládá v roce 1717 A. Šporkem
založená ves Byšičky s kruhovou návsí. V bezpro-
střední blízkosti se nachází přírodní rezervace
Hrbáčkovy tůně, která je součástí Evropsky
významné lokality Natura 2000.

Svatováclavská Stará Boleslav
Původně přemyslovské hradiště z počátku 10.
století. Na místě vraždy přemyslovského knížete
Václava (udává se rok 935) byla postavena a roku
1046 vysvěcena bazilika, která je nejnavštěvova-
nějším objektem města. Kníže Václav se stal
prvním českým světcem a postupně symbolem
české státnosti – patronem země. Proto se bazilika
sv. Václava právem stala prvořadým poutním mís-
tem českého národa. V chrámu Panny Marie je
uložen kovový Mariánský reliéf, prohlášený roku
1609 za „Paladium země české“ (symbol ochrany
země). Každoročně 28. září se zde koná Národní
svatováclavská pouť.

Vojenské Milovice
V roce 1904 byl založen vojenský výcvikový pro-
stor „Kamenný“, známý jako Milovice – Mladá,
v době 1. světové války přeměněný na tábor pro
desetitisíce zajatců. V roce 1907 byl v Milovicích
postaven novogotický kostel sv. Kateřiny. Mezi
válkami zde bylo zřízeno vojenské letiště Boží Dar.
Milovický tankodrom poskytuje od roku 2000 kom-
plexní služby v oblasti pořádání offroad a military
akcí pro firmy i jednotlivce. V areálu je několik hřišť
pro paintball.

Polabský skanzen v Přerově nad Labem
Kromě zámku, na místě gotické tvrzi, je v polab-
ském Přerově nejstarší skanzen lidové architektury
v českých zemích – Polabské muzeum – ke kte-
rému základ tzv. „českou chalupou“ byl položen
roku 1900. Dnes se ve skanzenu nachází třicet
dva objektů. V zařízených interiérech a v dlouho-
dobých sezonních výstavách je předváděn život
venkovského lidu ve středním Polabí od konce
18. do poloviny 20. století.
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Téma připravil: Petr Studnička
Foto: Kamil Voděra

Dovolená bez starostí
Prožijte dovolenou bez starostí a zjistěte, co
vše byste měli vědět a co potřebujete pro ces-
tování jak s cestovní kanceláří, tak pro indivi-
duální cesty. Dovolená je dobou, na kterou se
každý těší. Aby vše probíhalo bez problémů, je
dobré dbát následujících doporučení:

Cestování s cestovní kanceláří:
1. Ověřte si pojištění cestovní kanceláře proti

úpadku.
2. Věnujte pozornost informacím v katalogu,

na webu i v cestovní smlouvě.
3. Znejte přesnou cenu zájezdu.
4. Pojistěte se.
5. Vězte, na co máte právo v případě zásahu

vyšší moci.
Individuální cesty:
1. Informujte se o destinaci (kulturní návyky,

politická situace, zdravotní rizika…).
2. Informujte o Vaší cestě osobu Vám blízkou

(včetně itineráře cesty).
3. Zaregistrujte se do systému Ministerstva za-

hraničních věcí ČR DROZD (dobrovolná re-
gistrace občanů při cestách do zahraničí) –
http://drozd.mzv.cz.

4. Pojistěte se před odjezdem.
5. Nezapomeňte si na cestu přibalit důležité

kontakty.

Užijte si Vaši dovolenou a v pořádku se
vraťte domů do Čelákovic!

Kruhová náves v Byšičkách.

Cyklostezka pod zámkem v Brandýse.

Skanzen v Přerově nad Labem.

Nádvoří zámku v Brandýse nad Labem. Bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi.
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Čelákovická muzejní noc a Svatojánská divadelní pouť
l Tereza Zborníková, Městské muzeum

Pokračování ze str. 1

Ve výstavní síni si mohli nejen malí zájemci vyzkou-
šet rodinné loutkové divadlo Jana Karpaše, jehož
celoživotní tvorbu představí podzimní výstava.
Bohaté návštěvnické přízně se dočkala archeo-
logická laboratoř, jež se pro širokou veřejnost ote-
vírá jen jednou ročně, a to právě u příležitosti
muzejní noci. Letos nabídla ukázky zajímavých
archeologických nálezů z Květnice. Děti si nadšeně
vyzkoušely základní ošetření archeologického
materiálu a seznámily se ukázkami restaurování
keramických zlomků nádob. Síň Jana Zacha se
zaplnila během dvou projekcí dokumentárního fil-
mu německého režiséra Valentina Thurna Z popel-
nice do lednice.

Městská knihovna zahájila výstavu prací afrických
umělců s názvem TINGATINGA. Již tradičně ve
spolupráci s Městským muzeem připravila sou-
těžní pracovní listy, které se vztahovaly k třiceti-
letému výročí Knihovny a k výstavě Dvojí výročí
muzea. Letošní soutěž byla zpestřena prémiovou
otázkou, kterou přinesl Husův sbor, a zajímavými
praktickými ukázkami košíkářského řemesla pod
taktovkou pana Krále.
Při komentované prohlídce Husova sboru návštěv-
níci obdivovali architektonicky čistý sakrální pro-
stor, jemuž dominuje reliéf s mistrem Janem
Husem, seznámili se nejen s historií výstavby chrá-
mu, ale rovněž s historií náboženské obce Církve
československé husitské v Čelákovicích. V kostele
Nanebevzetí Panny Marie se během koncertu
Milana Janouška, který připravil Spolek pro var-
hanní hudbu, diváci zaposlouchali do podmani-

vých tónů varhan umocněných atmosférou inte-
riéru původně románského kostela.
V přilehlém parku na Hrádku se nejmenší návštěv-
níci mohli vydovádět na poutavých atrakcích, projet
se v kočáru taženém koňským spřežením, zúčastnit
se zajímavého programu nazvaného Cesta od pro-
utku ke košíku, při němž se seznámili s jednotlivými
košíkářskými postupy, nebo si vyzkoušet prova-
zové aktivity, které připravili čelákovičtí skauti.
Divadelní představení připravená v rámci Svato-
jánské divadelní pouti souborem J. K. Tyl a ZUŠ
Jana Zacha se dočkala bohaté divácké přízně,
o které svědčilo neustále zaplněné nádvoří muzea.
Hry a hříčky nejprve pro mladší a od 18 hod. pro
starší publikum byly vždy zaslouženě odměněny
hlasitým a často i opakovaným potleskem.

Muzeum děkuje všem, 
kteří se na akci jakkoliv podíleli.

Rodinné loutkové divadlo Jana Karpaše ve výstavní síni
Muzea. Foto: Tereza Zborníková

Příběh uherský v podání absolventů divadelního oboru
ZUŠ Jana Zacha. Foto: -dv-

Varhanní koncert Milana Janouška v kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Foto: Tereza Zborníková

Nechybělo ani zdobení perníčků. Foto: -dv-

„Cesta od proutku ke košíku“ sestavená košíkářem Petrem
Králem a MDDM přilákala v parku Na Hrádku řady zájemců.
Foto: -dv-

MDDM připravil ukázky řemesel. Návštěvníci si některá
řemesla mohli i vyzkoušet. Foto: -dv-

Městská knihovna a V. muzejní noc
l Soňa Husáriková, ředitelka Městské knihovny

Městská knihovna se i letos připojila k programu V. muzejní noci v našem městě. Zahájili jsme
výstavu obrazů afrických umělců TINGATINGA Obrazy z Tanzanie, která bude rozjasňovat svými
pestrými barvami prostory půjčoven knihovny po celé léto.

Výstava umělců unikátního malířského stylu z jižní Tanzanie není v knihovně poprvé. Zájem našich
čtenářů a příznivců afrického umění vyvolal její opakování, pokaždé ovšem s novou kolekcí obrazů.
Jejich motivy většinou vycházejí z africké přírody a odhalují hluboké pouto člověka s přírodou. O obrazy
je zájem v řadě zemí, jsou vystavovány ve světových galeriích.
Během odpoledne jsme přivítali řadu našich čtenářů. Kromě nich přišli nejen místní, ale také přespolní
návštěvníci, které vídáme během každé muzejní noci. Je vidět, že její konání má ohlas a přivádí rovněž
zájemce ze vzdálenějších měst a obcí.
V dětském oddělení bylo rušno, pro děti byla připravena poznávací soutěž zaměřená hlavně na výročí
Knihovny a Muzea. Tento test pro zvídavé zavedl soutěžící také do archeologického pracoviště, do
parku Na Hrádku a bonusovou otázku mohli zodpovědět pouze při vstupu k Husovu kameni na zahradě
Husova sboru. Na všech historických zastaveních děti sbíraly razítka a po splnění všech otázek si přišly
pro malou odměnu do knihovny. Těšilo nás, že soutěž zaujala několik dospělých natolik, že celou
soutěžní cestu absolvovali také. Počasí letos přálo všem akcím muzejní noci, tak i cesta za poznáváním
střípků z historie Čelákovic byla příjemná.
Večer jsme odcházeli z knihovny s myšlenkou, čím Vás zaujmeme a potěšíme příští rok v průběhu
VI. muzejní noci.

Foto: archiv Knihovny Obrazy z Tanzánie. Foto: archiv Knihovny
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S L A V N O S T N Í  K O N C E R T
l Jaroslav Špaček, zastupitel města

V rámci oslav hudebního skladatele Jana Zacha
se v sobotu 15. 6. 2013 ve večerních hodinách
konal v čelákovickém chrámu Nanebevzetí Panny
Marie slavnostní koncert, věnovaný duchovní tvor-
bě Jana Zacha, v podání barokního orchestru
MUSICA FLOREA a pěveckého sboru COLLEGI-
UM FLOREUM pod vedením dirigenta Marka
Štryncla. Chrámem naplněném do posledního
místa zazněly skladby tohoto významného barok-
ního umělce, jehož jméno je úzce spjato s naším
městem a který se světem rozloučil při cestě
do Ellwangenu roku 1773, kde je v chrámu sv.
Wolfganga pochován.
Po uvítání přítomných a několika významných hos-
tí paní Michaelou Petiškovou, jednou z hlavních
organizátorek čelákovického Festivalu Jana
Zacha, pozdravil přítomné starosta města Josef
Pátek. Pan starosta předal slovo ředitelce odboru
církví z Ministerstva kultury ČR paní Pavle Ben-
dové. Ta zhodnotila čelákovické oslavy jako jednu
z prioritních akcí konaných v letošním roce na
našem území. Také proto ministerstvo přihlédlo
k výši přidělené dotace na podporu festivalu.
Následně se ujal slova doktor Jan Králík, který
svým bravurním projevem zhodnotil dílo a přínos
Jana Zacha v evropském kontextu.
Skladby v podání uvedeného orchestru a čtyřia-
dvacetičlenného smíšeného sboru jistě v každém
z přítomných zanechaly hluboké a nezapomenu-
telné zážitky z tak perfektně přednesené hudby.
Velmi zaujaly i altové árie v podání kontratenoristy
Martina Ptáčka. Vyvrcholením koncertu bylo
Zachovo Requiem g moll. Obdobu tohoto přímo

monumentálního díla, předneseného v Čelákovi-
cích coby premiéra, nejspíše zdi našeho chrámu
za celá staletí své existence dosud neměly mož-
nost vnímat.
Škoda, že všichni znalci a ctitelé Zachova díla,

nejen z Čelákovic, nemohli tuto výjimečnou udá-
lost prožít s námi. Věřím, že za nás všechny, kteří
jsme měli možnost skladby vyslechnout, mohu
vyslovit velký dík, a to jak interpretům Zachova
díla, tak i pořadatelům.

Barokní orchestr MUSICA FLOREA a pěvecký sbor COLLEGIUM FLOREUM pod vedením dirigenta Marka Štryncla
v sobotu 15. června v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Foto: Tomáš Kopecký

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

sobota 6. 7. 20.30 hod.
GOODFELLAS
Venkovní posezení při hudbě v zahrádce Taverny
Athény, vstup zdarma. Hraje mladá talentovaná
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 Taverny Athény, vstup
zdarma.

pátek 19. 7. 18.30 hod.
FEFERON
Venkovní posezení při hudbě skupiny J. Ferlese
v zahrádce Taverny Athény, vstup zdarma.

sobota 20. 7. 18.30 hod.
DJ Toncek a DJ Želvic
Venkovní posezení se světovou diskotékou od
90. let po současnost v zahrádce Taverny Athény,
vstup zdarma.

sobota 27. 7. 18.30 hod.
DEKAMERON
Venkovní posezení při hudbě známé hudební sku-
piny v zahrádce Taverny Athény, vstup zdarma.

sobota 3. 8. 18.30 hod.
MUZIKA V NÁLADĚ
Venkovní posezení při hudbě skupiny Z. Švancara
v zahrádce Taverny Athény, vstup zdarma.

pátek 9. 8. 20.00 hod.
TRES UDOS
Surfin rockandrollová kapela mexických amigos
české národnosti spojující atmosféru Tarantino-
vých filmů s názory dobrého vojáka Švejka. Vstup-
né: 100 Kč. V Restauraci U Bohuslavů pořádá KD.

sobota 10. 8. v 18.30 hod. – Kulturní dům
LETNÍ BREAKY – VOL. 2. DJ JABBA
Venkovní posezení v zahrádce Taverny Athény,
k tanci a povzdechu hraje DJ Jabba, vstup zdar-
ma.

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.
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NOC KOSTELŮ PO ČTVRTÉ
l Michaela Petišková

V pátek 24. května 2013 probíhala v Čelákovicích již čtvrtá Noc kostelů, opět pod záštitou starosty
města Josefa Pátka.
Spoluobčané měli opět možnost navštívit interiéry našich chrámů s jejich sakrální atmosférou,
nebo se s nimi poprvé seznámit. Kromě toho je čekalo mnoho uměleckých a duchovních zážitků
i nových informací.

Letošní Noc kostelů měla dva charakteristické rysy – programy čerpaly především z místních zdrojů
a velký prostor dostali mladí talentovaní lidé.
Význam letošního 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje osvětlil ve své přednášce pan farář Richard
Scheuch. Jeho poutavé, historicky erudované vyprávění ukázalo příchod obou věrozvěstů ve světle
širokých historických souvislostí. Znovu připomnělo, jak všestranně vzdělaného duchovního mezi
sebou máme. Bylo by velkým přínosem, kdybychom se s panem farářem při podobných příležitostech
mohli setkávat častěji.
Informační charakter mělo též promítnutí dokumentu BBC o starozákonních příbězích v Husově sboru.
Zde také nejmladší talenty prezentovaly své výtvarné práce na výstavě děl z dětské výtvarné soutěže
Církve československé husitské. Velkou část večera obohatili svými vystoupeními mladí konzervatoristé
z našeho města. Lenka Švestková, vítězka letošní soutěže Českého rozhlasu Česko zpívá, předvedla
svůj široký písňový repertoár. Po vystoupení převzala ocenění z rukou pana starosty. Studentka 2.
ročníků Státní konzervatoře v Praze vzbuzuje sympatie nejen svým zpěvem, ale také velmi kultivovaným
a skromným vystupováním.
Letos 20letý „varhaník na roztrhání“ Milan Janoušek měl náročný úkol. S krátkou přestávkou zvládl
téměř hodinová vystoupení v obou kostelích. Musel se vyrovnat s dvěma zcela odlišnými varhanními
stroji. Je ale již natolik zkušeným varhaníkem, že tradičně vysokou kvalitu jeho hry to nikterak neovliv-
nilo.
Hudebníkem „odjinud“ byl v letošním roce kytarista a zpěvák, kapelník legendární skupiny Oboroh
Slávek Klecandr. Jeho zhudebnění biblických žalmů patří k nejúspěšnějším počinům tohoto druhu
v oblasti křesťanského folkrocku u nás. Sólové vystoupení to zcela potvrdilo a naléhavostí svého
duchovního obsahu umocnilo atmosféru celé „noci“.
Noc kostelů v obou chrámech byla zakončena mezinárodně rozšířenými zpěvy ekumenické komunity
z Taizé.
Letošní Noc kostelů prostřednictvím obou našich farností snad dostatečně prokázala, jaký rozsáhlý
potenciál je obsažen v jejím poselství a ve schopnosti oslovit spoluobčany nejrůznějších zájmů. 
Povzbuzující je také spolupráce s dětmi a mladými lidmi, kteří přicházejí neformálně do kontaktu s křes-
ťanskými postoji a zároveň nacházejí možnost uplatnit své často výjimečné schopnosti.

Slávek Klecandr při vystoupení v kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Foto: Tomáš Kopecký

Jáhenka CČSH Mira Poloprutská a Milan Janoušek. Foto:
Vladislav Švestka st.

Polabské muzeum, p. o., – Polabské
národopisné muzeum Přerov nad Labem

a Barrandov Studio – divize Fundus pořádají
ve dnech 27. a 28. července 2013

od 10.00 do 16.00 hod.

SKANZEN
V POHÁDCE ZDEŇKA TROŠKY

aneb
Nahlédnutí do pohádky Zdeňka Trošky

„Z pekla štěstí“ prostřednictvím
dochovaných originálů kostýmů

z barrandovského fundusu
ve skanzenu v Přerově nad Labem

Program: diktáty ve staré škole v podání
Zdeňka Trošky, výstava originálů kostýmů

z pohádek režiséra Zdeňka Trošky, 
soutěže pro děti s odměnami,

fotokostymérna, můžete se vyrobit i dárek
u mistra dřevořezbáře a paní keramičky 

na kopacím kruhu, občerstvení…

Vstupné:
rodina (2 dospělí + 2–3 školáci) – 280 Kč;

senioři, studenti a školáci – 60 Kč; 
dospělí – 110 Kč

www.polabskemuzeum.cz
www.barrandov.cz

l Aleš Chvojka, Spolek houbařů Čelákovice

V prvním prázdninovém povídání se zastavíme
u různých bouliček, kuliček a koulí. Nebude se
jednat o výrazy pro plody bobulovin, luštěnin či
třeba melounů.
Zůstaneme opět v říši hub. Rod Lycoperdon je
často opomíjen i praktickými houbaři. Jedná se
o pýchavky.  Příkladem: obecné, hruškovité, ježo-
hlavé, dlabané až po vatovec obrovský. Ten byl
dříve řazen jako pýchavka obrovská, ale díky způ-
sobu rozmnožování (výtrusy jsou uskladněny

Pýchavka obecná – Lycoperdon palatum. Foto: -ach-

v jakési vatě, která se při rozmnožování valí ve
volné přírodě a semínka postupně trousí) byla pře-
jmenována na již citovaný vatovec.
Všechny mladé plodnice pýchavek (bílé na řezu)
jsou jedlé a chutné a prakticky s jinými druhy neza-
měnitelné. Snad jen pestřece a měcháče jsou
podobné tvarem, ale již od mládí je vnitřek plodnice
protkán jemnými žilkami hnědofialové barvy.
Nejhojnější je pýchavka obecná (Lycoperdon per-
latum) a pýchavka hruškovitá (Lycoperdon pyri-
forme). První barvy bílé, druhá na povrchu malinko
tmavne. Vynikající je úprava „na mozeček“ s peči-
vem a zeleninovým salátem. Velmi zajímavá je
úprava smažením ve stylu přílohových kroket.
Malá nevýhoda je pokrývka plodnic drobnými
šupinkami, které v košíku „špiní“ ostatní nasbírané
druhy. Doporučuji izolovat kuličky do pytlíku. Tedy
rozhodně papírového.
Hezké prázdniny a příjemné houbařské zážitky.

Pozvánka

sobota 3. 8. – sraz v 8.00 hod.
před kostelem Nanebevzetí Pany Marie

HOUBY Z MECHU A KAPRADÍ
Vycházka do kouzelného lesa s dětmi. 

Prázdninový den s překvapením. Přihlášky 
na www.houbomil4@seznam.cz.

Pořádá Spolek houbařů Čelákovice.
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Havlíčkova 691
Čelákovice

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

Prodloužený víkendový pobyt
l Zdeňka Hladůvková a celý výbor SNN

Naše oblastní organizace Svazu neslyšících
a nedoslýchavých uskutečnila prodloužený víken-
dový pobyt od neděle do čtvrtka na Lipně – Hůrce
v restauraci „U Méďů“. Z Čelákovic jsme vyjeli
v 8.00 hod. a cestou posbírali všechny účastníky

pobytu, poslední v Říčanech. Bylo nás celkem 26
účastníků. Pěkným autobusem s příjemným řidi-
čem jsme dojeli až do Třeboně. Tam jsme navštívili
Schwarzenberskou hrobku. Poté jsme se jeli uby-
tovat. Další dny jsme navštívili Lipno a stezku koru-
nami stromů,Schwarzenberský kanál, zámek
Rožmberk, Kvildu, Srní, absolvovali jsme celo-
denní okruh Šumavou a ještě zhlédli slavnostní
boj americké armády s ruskou armádou. Večer
jsme si poseděli při hudbě kytary a zpěvu a paní
Hladůvková zodpověděla všechny otázky o slu-
chovém a zrakovém postižení. Na zpáteční cestě
jsme navštívili zámek Český Krumlov a ve večer-
ních hodinách jsme dojeli domů. Bylo to náročné
a nejstarší členové byli 82 let staří a to je krásné,
že mají zájem a potěšení. Všichni byli nadšení,
jídlo a ubytování pěkné, k dispozici bazén a vířivka
v ceně pobytu. Majitelé penzionu ochotní, že jsme
se s tím ještě nesetkali. Kdo nebyl spokojen, musí
jezdit s CK. Rozumní lidé moc děkovali. Toto byl
již druhý výlet s rekondicí pořádaný SNN Praha-
východ i s účastníky od SONSU Praha-východ,
který se nám zdařil.

Foto: archiv organizace

PLETENÍ KOŠŮ Z PROUTÍ

V rámci programu „Řemeslo má pletené dno“
Vás zveme na celodenní kurz pletení košíků

z vrbového proutí

v sobotu 6. 7. 2013
od 10.00 do17.00 hod.

Kurz pod vedením Petra Krále,
košíkáře z Mělníka,

je připraven jak pro pokročilé,
kteří si udělají větší koš,

tak začínající, kteří si zkusí
jak se pracuje s vrbou…

Kurz je pro dospělé a děti od 7. třídy.
Za hezkého počasí na zahradě MDDM,

jinak v klubovně KD.
Cena za kurz je 400 Kč + materiál
dle velikosti koše cca 70–120 Kč.

Délka 8 vyučujících hodin 
s hodinovou pauzou na oběd.

Přihlaste se předem v MDDM!
Kurz má omezený počet účastníků!

Úspěchy tanečních kroužků MDDM Čelákovice v roce 2013
l Radka Weyrostková, vedoucí tanečních skupin

V rámci činnosti MDDM Čelákovice pracují již čtyři taneční kroužky.
Taneční skupina Piškvorky vznikla právě v tomto školním roce a docházejí do ní děti v 1. třídě ZŠ.
S Piškvorkami se nám podařilo secvičit výrazový tanec s názvem Večerníček, s nímž mj. získaly v dubnu
1. místo na Dancefonii v Poděbradech. 
Dalším kroužkem je taneční skupina Lentilky, která se schází čtvrtým rokem a navštěvují ji děvčata
mezi 8 až 11 lety. Letos si Lentilky připravily show dance s názvem Lentilky a na Dancefonii v Poděbradech
se umístily na 1. místě.
Dívky z druhého stupně ZŠ tvoří taneční skupinu Flash a věnují se disco dance. Jejich tanec má název
Dance Again. 
Poslední z tanečních kroužků je taneční skupina Scarlett, která se věnuje výrazovému tanci a působí již
šestým rokem. Scarlett je určena pro dívky od 15 let. Pro tento rok si připravily specifický tanec s názvem
Pavoučí ženy, s nímž v květnu v soutěži v Týništi n. O. „O týnišťské tajemství“ získaly zlatou medaili.
Stalo se již tradicí, že se všechny taneční skupiny účastní amatérských tanečních soutěží. Letos jsme
navštívili soutěže v Poděbradech, ve Slaném, v Sadské, v Neratovicích, v Týništi n. O. a v Havlíčkově
Brodě – všude naše taneční skupiny dosáhly velmi pěkných výsledků. 
Čelákovičtí občané měli možnost vidět všechny taneční kroužky nejen na tradiční taneční soutěži Čelá-
kovická duběnka, ale i dne 18. 5. 2013 při akci zahájení čelákovického léta „Setkání na náměstí“.
Ráda bych poděkovala všem dívkám z tanečních skupin za příkladnou reprezentaci našeho města na
soutěžích, ale i za nadšení a odhodlání při nácviku tanců. Jako nedílná součást našeho týmu jsou již
tradičně rodiče dětí, kteří obětavě plní role doprovodů, řidičů, fandů a sponzorů. V neposlední řadě
děkuji naší švadlence paní Janě Čurdové, která pro všech 45 dětí vytvořila nádherné kostýmy. Dík patří
i pracovnicím MDDM Čelákovice za podporu.
Těším se na výkony všech tanečních kroužků v příštím roce!

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

Děvčata z tanečních skupin v kostýmech od Jany Čurdové. Foto: -RW-
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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

Miniškola podnikání pomůže ženám 
rozjet vlastní byznys

l Bohdana Rambousková

Slavnostním předáním certifikátů v obřadní síni čelákovické radnice skončil v úterý 18. června jarní
cyklus Miniškoly podnikání pro ženy, které chtějí začít podnikat. Celkem 25 žen z Čelákovic a okolí
v uplynulých třech měsících úspěšně prošlo základní přípravou na podnikání a nyní plánují zahájení
svých živností v mnoha oblastech od cateringu po poradenské a sociální služby. Mini škola podnikání
byla realizována v rámci projektu „Podporujme podnikatelky Polabí!“ rodinným centrem ROUTA.
„Dnešní doba je pro podnikání obtížná, na druhou stranu je také plná příležitostí. Přeji vám hodně štěstí
a výdrž, hlavně do začátku,“ řekl starosta Čelákovic Josef Pátek při předávání certifikátů absolventkám
Miniškoly. Slavnostního setkání se zúčastnili i zástupci dalšího partnera projektu, společnosti FV Plast, a. s.
Miniškola podnikání zahrnovala celkem 11 seminářů, během nichž se posluchačky seznámily nejen
se základy účetnictví, práva či marketingu, ale také psychologickou přípravou na změnu, již jim podnikání
do života přinese. Další cyklus Mini školy pro ženy, které chtějí začít podnikat, je plánován na podzim.
Tehdy začne také Miniškola pro podnikatelky, zaměřená na praktické rady a sdílení zkušeností, jak
dosáhnout podnikatelského úspěchu. Více informací najdete na www.podnikatelky-polabi.cz.

Účastnice Miniškoly podnikání a partneři projektu. Foto: Markéta Jiráková

Čelákovice slavily 
Den rovných příležitostí

žen a mužů

l Bohdana Rambousková

Ani tropické vedro neodradilo několik desítek rodi-
čů a dětí od účasti na tradiční zahradní slavnosti,
která se konala v úterý 18. června v zahradě Měst-
ského domu dětí a mládeže v Čelákovicích. Akce
byla spojena s oslavou Dne rovných příležitostí
žen a mužů a pro rodiče byl připraven infostánek
projektu Slaďování rodiny a práce – šance pro
Čelákovice. Zábavné odpoledne opět pořádalo
rodinné centrum ROUTA v Čelákovicích.
Děti se mohly zúčastnit výtvarné dílny, letos tema-
ticky zaměřené na mořského koníka – jediného
člena zvířecí říše, u něhož je „těhotný“ sameček.
Kromě plnění soutěžních úkolů mohli malí účastníci
sledovat také zábavný program zahrnující bubli-
náře, pojízdné Divadlo V kufru, ukázku výcviku
psů a vystoupení pěveckých a tanečních kroužků.
Na horkém slunci děti chladila voda z kropící hadi-
ce a zmrzlina.
Zatímco se děti bavily, dospělí měli možnost zasta-
vit se v infostánku a získat informační materiály
z oblasti slaďování rodiny a práce, diskriminace
v zaměstnání nebo zavádění flexibilních forem
práce přínosných především pro rodiče malých
dětí. Připraven byl také vědomostní kvíz s hod-
notnými cenami pro šest vylosovaných výherců.
Organizátorky i publikum měly radost, že se v sou-
ladu s rovností žen a mužů podařilo z osudí vytáh-
nout tři tatínky a tři maminky.
Projekt Slaďování rodiny a práce – šance pro Čelá-
kovice se zaměřuje na zlepšení kvality života oby-
vatel Středního Polabí v oblasti slaďování
rodinných potřeb a kariéry. Ve spolupráci s firmou
FV Plast, a. s., připravuje metodiky zavádění fle-
xibilních pracovních úvazků a dalších prvků politiky
přátelské rodině, které bude následně nabízet
zaměstnavatelům v regionu. Ve firmě FV Plast,
a. s., v současnosti pracuje na částečné úvazky
již pět matek malých dětí, na jejichž mzdy projekt
přispívá.

Představení Divadla V kufru. Foto: Jarmila Omelková

O. s. Míčových kouzelníků
l Jan Kudrna

Dne 25. května se v areálu tenisových a volejba-
lových kurtů Na Nábřeží uskutečnil dětský den.
Děti si na osmi stanovištích s různými úkoly pro-
věřily své dovednosti a po jejich splnění si vybraly
zaslouženou odměnu. Celodenní program zpe-
střilo vystoupení Divadla V kufru, zdobení perníč-
ků, malování na obličej, řetízkový kolotoč.
Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se i přes
ne úplně ideální počasí zúčastnili dětského dne
Míčových kouzelníků, a za rok se budeme těšit.
www.micovikouzelnici.webnode.cz

l Martin Bajer

V sobotu 8. června pořádal florbalový klub Orka
v Čelákovicích tradiční dětský den. Tentokrát byly
pro děti připraveny nové sportovní soutěže, které
byly zaměřeny na národní sporty světových velmocí.
Soutěžící si tak mohli vyzkoušet například japonský
zápas, americký baseball či keňský běh. Po splnění
úkolů na jednotlivých stanovištích pak byly děti
odměněny zajímavými cenami a sladkostmi. Poté
se všichni přesunuli k táboráku, kde si děti i rodiče
mohli zdarma opéct buřty. A jelikož se po dlouhých
deštivých dnech velmi vydařilo i počasí a sluníčko
příjemně hřálo, bylo pro všechny odměnou nadšení,
radost aspokojenost dětí i rodičů. Poděkování patří
všem, kteří se na pořádání dětského dne podíleli.

Florbalový klub Orka

Soutěžící při plnění úkolu. Foto: -mb-

OSLAVY DNE DĚTÍ

Děti na kolotoči. Foto: archiv sdružení
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l Petr Flekač

A TÝM – EXTRALIGA NOHEJBALU
TJ Slavoj Český Brod – TJ Spartak Čelákovice
A 3:6
Středočeské derby před zcela zaplněným hlediš-
těm.
TJ Sokol SDS EXMOST Modřice – TJ Spartak
Čelákovice A 6:1
Jediné vítězství zaznamenala dvojice Flekač, Kaděra. 
TJ Spartak Čelákovice A – SK LIAPOR WITTE
Karlovy Vary 5:5
Čelákovicím šlo o play-off a tímto zápasem si ho
zajistily.

2. LIGA
TJ Spartak Čelákovice B – NOHEJBAL KLUB
Zaječov 6:1
Odveta i s úroky se povedla čelákovickým hráčům
v mistrovském zápase proti Zaječovu. Po prohře 1:6
na jejich půdě stejným výsledkem vyhráli doma.
TJ Slavoj Tachov – TJ Spartak Čelákovice B 6:1
Prohraný zápas vlastními chybami.
TJ Spartak Čelákovice B – TJ Sokol Slaný 6:2
Po herním výpadku z minulého kola jsme tentokrát
podali kolektivnější výkon.

OKRESNÍ PŘEBOR
TJ Sokol Stratov A – TJ Spartak Čelákovice C 4:3
Vzápase oprvní příčku hosté nezvládli dvojky apře-
nechali body domácím.
TJ Spartak Čelákovice C – NK Poděbrady 7:0
Domácí si tímto výsledkem upevnili druhou pozici.

ŽENY
Turnaj trojic Litohlavy
Úspěchu dosáhla trojice Lžičařová, Hořejší aVeselá,
která postoupila ze skupiny. Komlóšiová, Sládková,
Pěčková a Míchalová, Vokounová, Mojdlová (Bla-
nárová) zatím na tento úspěch čekají.
Singl TJ Pankrác
Na turnaj odjela dvojice Pavlína Pěčková a Lucie
Mojdlová, která skončila na čtvrté příčce.

DOROST
Turnaj dvojic – Slaný
Za Čelákovice nastoupil Jiří Jiránek a Jakub Prel,
kteří získali bronzovou medaili.
Trojice Čelákovice
Čelákovice 16. 6. nominovaly formaci Jiří Jiránek,
Břetislav Vacek a Ondřej Kolovecký, která skončila
na čtvrtém místě. 
Více na www.nohejbal-celakovice.cz.

Turnaj dorostu. Foto: P. Flekač

Šachový klub Spartak
Čelákovice

l Libor Mrozinski

Dne 24. 5. 2013 jsme sehráli 9. kolo Tour Čeláko-
vice v bleskovém šachu. Akce se zúčastnilo 11
šachistů, z toho 3 hosté. V turnaji zvítězil Robert
Kubíček (Moravská Slavia Brno), druhé místo
vybojoval Petr Tichý a třetí místo Petr Kopecký.
Do konce měsíce června, kterým pro nás končí
sezona 2012/2013, ještě uskutečníme závěrečný
turnaj v bleskovém šachu a ukončíme tradiční pře-
bor ŠK.
I když pro nás řádný klubový život a nová sezona
začnou až v měsíci září 2013, plánujeme se schá-
zet i v průběhu prázdnin a dovolených, a připra-
vovat se tak na další soutěžní zápolení.
Zájemci (děti i dospělí) o šachy v Čelákovicích
a blízkém okolí získají informace na www.sachy-
celakovice.cz. Hrajeme každý pátek od 18.00
hod. v sokolovně.

NÁBOR
Modelářský klub AVZO Čelákovice v Rybářské
ulici č. p. 161 přijímá zájemce o stavbu modelů
volně létajících nebo i rádiem řízených v kroužku
leteckých modelářů.
Předpokladem je zájem o leteckou techniku a věk
od 9 let.
Kontakt: každý pátek v budově klubu od 15.00 do
20.00 hod. nebo na tel.: 606 234 557.

Foto: archiv klubu

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice 

BMC Viessmann Racing Team
l Jonáš Tichý, předseda týmu

Ani jsme se nenadáli a závodní sezona čelákovic-
kého cyklistického týmu BMC Viessmann Racing
Teamu se rozjela raketovým tempem. Za 3 měsíce
jsme toho stihli již opravdu hodně: získat řadu
významných úspěchů i utrpět řadu porážek, nasbí-
rat pár odřenin a modřin, uspořádat vlastní závod
Viessmann Tour 2013 a mnoho dalšího. Mezi nej-
větší úspěchy patří bezesporu zisk titulu Mistra
ČR Masters v silničním závodu (kategorie do 40
let), pro který si dospurtoval v neděli 23. 6. Vašek
Jelínek a titul Mistra ČR SAC na horských kolech
(kategorie veteráni), který v sobotu 22. 6. v neda-
leké Odolena Vodě získal Tomáš Vitáček.
Výčet všech úspěchů a dění okolo našeho týmu
můžete průběžně sledovat na našich Faceboo-
kových stránkách: www.facebook.com/BmcVi-
essmannRacingTeam.

V sobotu 1. 6. 2013 se konal již 16. ročník silničního zá-
vodu „Memoriál M. Prágera – Viessmann Tour“. Tentokrát
jej však prakticky po celou dobu doprovázel silný déšť.
Ale i v těch to podmínkách se závodí ☺. Na snímku zleva
Luděk Kvapil, Václav Jelínek a Radek Šuvada. Foto:
 Jaroslav Čekal



města Čelákovicstr. 26 červenec 2013

UNION SE LOUČÍ S DIVIZÍ
l Milan Šikl

Mistrovské soutěže ročníku 2012/2013 skončily,
pro fotbalisty Unionu však neslavně. Po patnácti
sezonách (s jednou výjimkou) opustil Union divizní
soutěž a v příštím ročníku se pokusí o postup
z krajského přeboru. Ohlédněme se za posledními
zápasy tohoto ročníku.

STAP/RATEC VILÉMOV – SK UNION 1:3
V zápase dvou sestupujících celků působili hosté
fotbalověji, získali vedení brankou Dalekoreje. Po
přestávce pokračovala převaha Unionu a branky
Galoviče a v závěru podruhé Dalekoreje znamenaly
zisk tří bodů.

SK UNION – BANÍK SOUŠ 1:2
Domácí již v 10. min. získali po dorážce Veselého
vedení, ale soupeř ještě do poločasu vyrovnal. Ve
druhé půli hosté tečovanou střelou rozhodli. Závě-
rečný nápor Unionu již změnu skóre neovlivnil,
a tak se radovali Severočeši.

SK TOUŽIM – SK UNION 3:1
Kvůli odložení se hrálo v týdnu a trenér neměl
k dispozici kompletní kádr, a tak na hřišti s rovněž
sestupující Toužimí Union neuspěl. Jedinou, vyrov-
návací branku vstřelil Pártl a poté skórovali jen
domácí.

SK UNION – SK ÚVALY 1:2
V okresním derby byli favoritem hosté pohybující
se těsně pod špicí tabulky. Svoji roli potvrdili bran-
kou již ve 4 min. Ještě do pauzy se podařilo Homo-
lou vyrovnat a na to soupeř odpověděl druhou
brankou. Ve druhé části již Úvaly kontrolovaly hru
a držely výhru.

SK ČESKÝ BROD – SK UNION 6:2
Po celý první poločas byl Union lepším týmem,
měl vyložené šance, z nichž jednu proměnil Galo-

vič. Domácí poté dvěma šťastnými trefami otočili
skóre. Ve druhé půli se karta otočila a jasně
navrch měli domácí. Dařilo se jim i střelecky
a branka Poběrežského jen korigovala konečný
výsledek.

PRO DOROST DRUHÁ PŘÍČKA
V závěrečné fázi mistrovské soutěže dorostu naše
mužstvo dvakrát zaváhalo, což jež odsunulo na
druhou příčku. Překvapivě to bylo v Bělé a podruhé
doma s Jirny, které se nakonec radovaly z prvního
místa.
TJ LITOL – SK UNION 3:5, branky: Gaži, Sku-
hravý, Szabo, Pánek, P. Kolovecký, SK BĚLÁ
p. Bezd. – SK UNION 6:3, branky: Vacek, Kolo-
vecký, Dosoudil, SK UNION – VIKTORIA JIRNY
3:4, branky: Sysel, Vacek, Kolovecký, SK UNION
– SK ÚVALY 10:0, branky: Vacek 3, Gaži 2, Kolo-
vecký, Skuhravý, Chudoba, Livora, Szabo, SK
ČESKÝ BROD – SK UNION 1:3, branky: Gaži,
Pánek P., Kolovecký, SK UNION – SLOVAN LYSÁ
n. L. 4:2, branky: Livora, Szabo, Kolovecký, Pánek.

ŽÁCI SESTUPUJÍ
I přes úspěšný závěr soutěže starší žáci neodvrátili
sestup a skončili na 15. místě.
SP. PŘÍBRAM – SK UNION 0:1, branka: Dozo-
rec L., SK UNION – FK ŘÍČANY 1:0, branka:
Dozorec, TJ KUNICE – SK UNION 4:4, branky:
Uher 2, Hampl, Kadeřábek, SK UNION – P. NYM-
BURK 2:0, branky: Dozorec L. 2, SPARTA KUTNÁ
HORA – SK UNION 2:2, branky: Dozorec L., Man-
hart.

MLADŠÍ ŽÁCI
Mladší žáci skončili v tabulce krajského přeboru
na 7. místě.
SP. PŘÍBRAM – SK UNION 4:4, branky: Pánek M.
2, Brodský, Dozorec R., SK UNION – FK ŘÍČANY
2:5, branky: Libich, Čech, KUNICE – SK UNION
3:3, branky: Sládek 2, Mráz, SK UNION – P. NYM-

BURK 2:1, branky: Soukup, Martínek, KUTNÁ
HORA – SK UNION 0:5, branky: Pánek M. 2,
Mráz, Sládek, Dozorec R.

PŘÍPRAVKA
ZELENEČ – UNION 10:1, UNION – VELTĚŽ 6:0,
UNION – ÚVALY 0:2, BRANDÝS „A“ – UNION
2:2.

MINIKOPANÁ
UNION – ÚVALY 15:0.

Závěrem patří poděkování našim věrným přízniv-
cům a doufejme, že příští ročník bude úspěš -
nější!

Momentka z okresního derby SK Union – SK Úvaly. 
Foto: J. Černý

Úspěšná reprezentace Středočeského kraje
l Jaroslav Ryneš

V polském městě Opole se 9. června konal 8. roč-
ník „Opolského festivalu skoku vysokého“.
Opolské vojvodství má družbu se Středočeským
krajem. V rámci této spolupráce pozvala polská
strana na tento festival družstvo 4 juniorů. Nomi-
naci závodníků provedlo Sportovní centrum mlá-
deže Středočeského kraje. Dvě skokanky
z Spartaku Čelákovic startující ze Slavoj Stará
Boleslav Nikolu Strachovou a Pavlu Cabrnocho-
vou a dva skokany ze Sokola Kolín Matyáše Dalec-
kého a SKP Nymburk Mikuláše Havla.
Opolský festival skoků má vysokou mezinárodní
úroveň. V mužské části těchto závodů startoval
například katarský reprezentant Mutaz Essa Bars-
him. Letos je nejlepší na světě výkonem 240 cm.
V ženách startovala polská reprezentantka Kamila
Stepanjuk. Polská reprezentantka skočila nový

polský rekord výkonem 199 cm a spolu s Justinou
Kasprzyk a Szymonem Kiecana splnily limit na

Mistrovství světa v atletice, které se letos koná
v Moskvě.
Nikola Strachová v kategorii juniorek zvítězila výko-
nem 181 cm a splnila podruhé B limit k účasti na
juniorském mistrovství Evropy. O3 roky mladší Pavla
Cabrnochová obsadila 3. místo s výkonem 165cm.
Matyáš Dalecký zvítězil výkonem 212 cm a také
splnil B limit k účasti na mistrovství Evropy. Doros-
tenec Mikuláš Havel vybojoval 6. místo solidním
výkonem 188 cm. Pro soutěž družstev se sečetly
výkony jednotlivých závodníků a naše družstvo zví-
tězilo součtem 746cm suverenně nad svými soupeři
z Německa a Polska. 
Závody měly vysokou sportovní a společenskou
úroveň. Záštitu nad těmito závody měl Polský
olympijský výbor a maršalek vojvodství Opole pan
Józef Sebesta. 
Pro naše závodníky je ctí se takových závodů
zúčastnit. Za tuto možnost děkujeme.

Vlevo Nikola Strachová vedle ní Pavla Cabrnochová, za
ní Matyáš Dalecký a vlevo od něj Mikuláš Havel. Foto:
Jan Juříček
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átku 30. 8. / M
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ihovn
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G
A
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A

Z
Y
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T

A
N

Z
Á

N
IE

výstava obrazů afrických um
ělců

do soboty 31. 8. / M
ěstské m

uzeum

D
V

O
J
Í V

Ý
R

O
Č

Í M
U

Z
E

A

V
ýstava ve vstup

n
í m

ístn
osti M

uzea, p
řístup

n
á d

en
n

ě m
im

o p
on

d
ělí

9.00–12.00 a
13.30–17.00 hod.

do n
eděle 1. 9. / M

ěstské m
uzeum

R
E

T
R

O
S

P
E

K
T
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A

 M
A

L
ÍŘ

E
 A

G
R

A
F

IK
A

 J
IŘ

ÍH
O

 H
A

N
Ž

L
ÍK

A

V
ýstava pořádaná ve spolupráci se ZU

Š Jana Zacha Čelákovice, přístupná
den

n
ě m

im
o p

on
dělí 9.00–12.00 a

13.30–17.00 hod.

úterý 2. 7. / 18.00 hod. / Tam
 Tam

, Kosteln
í ulice 43/6
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I N
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Á
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 D
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O
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Před
n

áška o
letn

ích
 jed

ovatých
 h

o
u

b
ách

 (m
in

ivýstava a
p

rojekce).
 Pořádá Sp

olek houbařů Čelákovice.

p
átek 5. 7. / 18.30 hod. / Kulturní dům

M
U

Z
IK

A
 V

N
Á

L
A

D
Ě

Ven
kovn

í p
osezen

í p
ři hudbě skup

iny Z.Švan
cara v

zahrádce Taverny
A

thény, vstup
 zdarm

a.

sobota 6. 7. / 20.30 hod. / Kulturní dům

G
O

O
D

F
E

L
L
A

S

Venkovní posezení při hudbě v
zahrádce Taverny A

thény, vstup zdarm
a.

H
raje m

ladá talen
tovan

á kap
ela, která je držitelem

 ceny A
n

děl za objev
roku v

roce 2011.

sobota 13. 7. / 8.30 hod. / areál TK, N
a N

ábřeží

N
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E
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L
O

V
Ý
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U

R
N

A
J
 T

R
O
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Registrace n
a e-m
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ail.cz

sobota 13. 7. / 18.30 hod. / Kulturní dům
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J
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Ven
kovn

í p
osezen

í p
ři coun

try hudbě skup
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L. W
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zahrádce
Taverny A
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a.

p
átek 19. 7. / 18.30 hod. / Kulturní dům

F
E

F
E

R
O

N
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kovn
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ři h
u

d
b

ě sku
p

iny J. Ferlese v
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Ž
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osezen

í se světovou d
iskotékou od

 90. let p
o současn

ost
v

zahrádce Taverny A
thény, vstup

 zdarm
a.

n
eděle 21. 7. / 8.00–11.00 hod. / areál děkan

ství, Kosteln
í ulice 455
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í p
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ce Ta-
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a.
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B

Y
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M
E

C
H

U
 A

K
A
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R
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D

Í

V
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dětm
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ový den
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p
řekvap
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.
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a w

w
w
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o

u
b

o
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@
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řád
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o
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o
u

b
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 Čelákovice.
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M
U

Z
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A
 V

N
Á

L
A

D
Ě

Ven
kovn

í p
osezen

í p
ři hudbě skup

iny Z.Švan
cara v

zahrádce Taverny
A

thény, vstup
 zdarm

a.

p
átek 9. 8. / 20.00 hod. / restaurace U

Bohuslavů

T
R

E
S
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D

O
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Su
rfin

ro
ckan

d
ro

llová kap
ela m

exických
 am

ig
o

s české n
áro

d
n

o
sti

 sp
ojující atm

o
sféru

 Taran
tin

ových
 film

ů
 s

n
ázo

ry d
o

b
réh

o
 vojáka

Švejka. V
stup

n
é: 100

Kč. Pořádá KD
.
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. D
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í p
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ech
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6
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O
U

Ť
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V
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L
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V
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n
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. M
ěstská
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ih

ovn
a o

tevřen
a v

rám
ci p

o
u

ťových
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řád
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o

lek p
řátel

 čelákovického m
uzea ve sp
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ráci s

M
ěstským
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.
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D
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E
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kovn
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í p
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try hudbě skup
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L. W
eyrostka v

zahrádce
Taverny A
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a.
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arie

P
O

U
T

N
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O
N

C
E

R
T

Soubor Societas M
usicalis –

M
arián

ská hudba baroka, Lucie Vocelová –
zobcové flétny, Tereza Růžičková – sop

rán
, Jiří Protiva –

p
říčn

á flétn
a

a
A

len
a M
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ich
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 cem

b
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ro
g
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u

: A
.

M
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O
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n
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n
eděle 18. 8. / 8.00–11.00 hod. / areál děkan

ství, Kosteln
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p
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í p
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d
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u

d
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n
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p
iny v

zah
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1
7
. D

Ě
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R
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O
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N
Í D

E
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U
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Á
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Sp
ortovn
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oledn
e p

ro děti se soutěžem
i o

drobn
é ceny.

Pořádá M
O

 KSČM
 Čelákovice.

sobota 31. 8. / 14.00–24.00 hod. / Irish M
usic Pub, Rybářská 154
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sobota 31. 8. / 18.30 hod. / Kulturní dům

D
R

U
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J
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E
C

H
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kovn

í p
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try hudbě skup
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uzeum

Z
D
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 T
O

M
Á

Š
E

 S
P

E
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Á
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V
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n
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uzea, p
řístup

n
á d

en
n

ě m
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o p
on

d
ělí

9.00–12.00 a
13.30–17.00 hod.

p
átek 6. 9. / 19.00 hod. / Kulturn

í dům

Z
P

Á
T

K
Y

 D
O

 Š
K

O
L

H
u

d
eb

n
í 

ro
ckový 

festival. 
H

rají: 
Im

o
d

iu
m

, 
Lo

la 
b

ěží, 
N

an
o

sféra, 
Johny M

achette a
další. V

stup
n

é: 50
Kč.

sobota 7. 9. v
10.00–18.00 hod. –

zahrada M
D

D
M

F
E

S
T

IV
A

L
 V

O
L
N

O
Č

A
S

O
V

Ý
C

H
 A

K
T

IV
IT

N
ábory a

celoden
n

í ukázky čin
n

ostí kroužků a
kurzů M

D
D

M
 idalší orga-

n
izací z

Čelákovic (Labyrin
t, M

ateřské cen
trum

, Sbor dobrovoln
ých ha-

sičů Čelákovice, skupina
T.E.T.R.I.S, několik kapel), výtvarné dílny, ukázky

tan
ečn

ích vystoup
en

í, divadlo a
další.

sobota 7. 9. –
n

eděle 29. 9. / M
ěstské m

uzeum

S
T

R
O

M
Y

 Č
E

L
Á

K
O

V
IC

V
ýstava p

řístup
n

á den
n

ě m
im

o p
on

dělí 9.00–12.00 a
13.30–17.00 hod.,

vern
isáž výstavy 7. 9. od 10.00 v

Sín
i Jan

a Zacha.

✁
✁
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