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Jak teklo Labe. Pohled do historie geolo-
gické i lidské. Zajímavosti z historie toku
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… a spousta dalších pravidelných rubrik

Díky získané dotaci bude letos zahájena
rekonstrukce ulice Sokolovské!

l Kateřina Kandlová, odbor rozvoje města

Žádosti Města Čelákovic o poskytnutí dotace na investiční akci „Rekonstrukce ulice
Sokolovské v Čelákovicích“ bylo vyhověno a předložený projekt byl schválen
k financování z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
NUTS 2 Střední Čechy (ROP SČ).

Dne 11. 7. 2013 jsme obdrželi oficiální potvrzení
schválení projektu rekonstrukce ulice Sokolovské
k financování z prostředků ROP SČ. Realizační
projektová dokumentace je již vyhotovena, pří-
slušná povolení jsou vydána, a nic tak nebrání
zahájení zadávacího řízení na zhotovitele rekon-
strukce; oznámení předběžných informací
o zakázce požadované zákonem o veřejných
zakázkách již bylo zveřejněno v květnu tohoto
roku.
V tuto chvíli již v součinnosti se správcem vodo-
vodu a splaškové kanalizace, společností Vodo-
vody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., pracujeme
na zjištění stavu kanalizační stoky pod ulicí Soko-
lovskou tak, aby její případná oprava nezdržela
termíny výstavby. Již nyní je nám známo, že malé
úpravy stoky budou nutné, pokud se však bude
jednat o úpravy malého rozsahu, bude možné je
provést bezvýkopovou metodou ještě před samot-
nou rekonstrukcí komunikace. Na realizaci opravy
kanalizační stoky bude pod odborným dohledem
správce kanalizace vypsáno samostatné zadávací
řízení. Pokračování na str. 7

Řeka Labe je nedílnou součástí našeho města, tak je nyní i tématem tohoto srpnového čísla Zpravodaje. Foto: Manufactory.cz

Současný stav ulice Sokolovské. Foto: archiv ORM



města Čelákovicstr. 2 srpen 2013

ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 35 (rok 2013), číslo 8. Vydává Město Čelákovice, www.celakovice.cz, IČ 240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 5 800 kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice,
náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice, Dagmar Vitáčková – redakce, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237,
e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Vladimír Pavlovič – předseda, Martin Reimont, Petra Schebestová, Václav Špaček, Zdeňka Tichá, Ivan Vaňousek, Eva Zahrádková. Příspěvky v max. rozsahu
1 500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, není-li na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně
jejich neotištění. Za věcnou správnost zveřejněných příspěvků odpovídají jejich autoři. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf – www.celakovice.cz, oddíl informace, sekce Zpravodaj. Tiskne:
SAMAB BRNO GROUP, a. s., Cyrilská 357/14, 602 00 Brno, IČ 25524291, www.samab.cz. Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České
republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 1. 8. 2013 v Čelákovicích.

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.

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

CENÍK JÍZDNÉHO
Dítě do 5 let zdarma, dítě 6 – 17 let 10 Kč, dospělá
osoba 18 – 64 let 20 Kč, senioři starší 65 let 10 Kč,
držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 10 Kč, kolo, kočárek,
pes 5 Kč, malý motocykl do 50 ccm 20 Kč, jízda
mimo jízdní řád – přirážka 100 %.
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.
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.

Vážení občané,

kombinace úvodníku ve Zpravodaji a léta zdá se
být „smrtelná“ – člověk se jen těžko ubrání tomu,
aby jeho úvahy nesklouzly do klišé ve stylu „čekají
nás slunečné dny, prožijte příjemnou dovolenou,
načerpejte čerstvé síly apod.“
Kdo mne zná, ví, že na Čelákovice nedám dopustit.
Vyrůstal jsem tu, chodil do školy a město mám
spojené i s pracovními aktivitami. Přesto však nej-
sem natolik zaslepený, abych lpěl i na letní rekreaci
v našem městě. Dovolená na horách či u rybníka
je prostě dovolená a tu třeba projížďka na kole
podél Labe zkrátka nenahradí.
Pokud však někdo zaslouženou dovolenou odklá-
dáte až na druhou polovinu letních prázdnin, jistě
přivítáte možnost krátkodobé relaxace v Čeláko-
vicích, kde je možno vybírat z řady aktivit.

Neočekávám, že – až se na dovolenou vypravíte
– ve vašem zavazadle dobrou detektivku či román
nahradí toto číslo Zpravodaje. Jeho nevýhodou
může být, že v době prázdnin může lehce skončit
kdesi na hromadě ještě nepřečtených a posléze
vyhozených tiskovin. To by však byla škoda, pro-
tože i aktuální číslo, které držíte v rukou, přináší
zajímavé a praktické informace.
Jakže jsem to na začátku tohoto úvodníku psal
o letním klišé? ☺
Přeji vám krásné léto.

Josef Pátek, 
starosta města

Organizace školního roku
2013/2014

v základních školách,
středních školách,

základních uměleckých
školách a konzervatořích

l odbor školství, informací a kultury

Období školního vyučování ve školním roce
2013/2014 začne vpondělí 2.září 2013. Vyučování
bude vprvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. led-
na 2014. Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října
a středu 30. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu
21.prosince 2013 askončí vneděli 5. ledna 2014.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 31. ledna 2014.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro
Čelákovice stanoveny takto:
pondělí 3. – pátek 7. března 2014.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
17. dubna a pátek 18. dubna 2014.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28.června
2014 do neděle 31. srpna 2014.
Období školního vyučování ve školním roce
2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.

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

NOVÉ ÚPRAVY PROVOZU
na místních komunikacích
• Změna směru hlavní silnice do sídliště V Pro-
kopě. Na křižovatce v ulici Stankovského při vjez-
du do sídliště V Prokopě bude provedena úprava
dopravního značení, související se změnou směru
hlavní silnice při odbočení z ulice Stankovského
do sídliště V Prokopě.

• Změnu dopravního režimu v lokalitě ulic
J. A. Komenského, V Zátiší a Vančurově. Z důvo-
du zlepšení průjezdnosti, možnosti lepšího par-
kování a v neposlední řadě zejména pro
bezpečnost dětí, které se zde ve zvýšené míře
pohybují, bude zřízen jednosměrný provoz v uli-
cích J. A. Komenského, V Zátiší a Vančurově.
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PROJEKT
ENERGETICKÉ AUKCE
VE MĚSTĚ SPUŠTĚN!

l Marek Skalický, zastupitel města

Dne 22. července 2013 byl v Čelákovicích spuš-
těn pilotní projekt aukce energií – plynu a elek-
třiny – pro občany a podnikatele z města i okolí,
díky němuž lze na obou komoditách ušetřit
nemalé výdaje.
Ve čtvrtek 18. července 2013 proběhla v Kulturním
domě za účasti přibližně sta občanů prezentace
celého projektu, kde garanti projektu starosta
Pátek a zastupitel Skalický společně se zástupcem
odborné společnosti eCentre vysvětlili celý princip
aukce a zodpověděli nemálo praktických dotazů
týkajících se tohoto projektu.
Pokud jste se nemohli zúčastnit prezentace,
podrobné informace je možné získat na webových
stránkách města (www.celakovice.cz, sekce Auk-
ce energií) nebo společnosti eCentre (www.ecent-
re.cz). Zároveň je také možné přijít se osobně
informovat na kontaktní místo projektu, které je
v budově radnice v malé obřadní místnosti, vždy
v pondělí od 14.00 do 17.00 hodin a ve středu od
17.00 do 20.00 hodin, a to až do 15. září 2013.
Neváhejte a zapojte se také i vy do 1. kola ener-
getické aukce ve městě! Stačí, když s sebou na
kontaktní místo přinesete smlouvu se svým sou-
časným dodavatelem obou komodit, poslední roč-
ní vyúčtování plynu a elektřiny a na místě vyplníte
a podepíše s eCentre smlouvu o zapojení do aukce
(ta je také ke stažení na webu města). Vše ostatní
za vás zařídí tato profesionální společnost, přičemž
město Čelákovice je garantem celého projektu.

KONTAKTNÍ MÍSTO:
Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1,
malá obřadní síň v přízemí budovy radnice I

PROVOZ MÍSTA:
Od 22. 7. do 15. 9. 2013
každé pondělí v 14.00–17.00 hod.
a každou středu v 17.00–20.00 hod.
V tuto dobu možný kontakt i na tel.:
326 929 100

CO S SEBOU PŘINÉST:
• kopii smlouvy včetně případných dodatků

a všeobecných obchodních podmínek se
současným dodavatelem;

• kopii posledního ročního vyúčtování plynu
a elektřiny;

• číslo bankovního účtu nebo číslo SIPa;
• popř. podepsanou „smlouvu a dohodu

o plné moci“ mezi eCentre a klientem.
(DOMÁCNOST nebo PODNIKATEL).

KONTAKTNÍ OSOBY:
• eCentre (poskytovatel služby,

organizátor e-Aukce): Ladislav Zíta,
tel.: 730 512 272, e-mail:
ladislav.zita@ecentre.cz;

• Město Čelákovice: Marek Skalický, 
e-mail: marek.skalicky@celakovice.cz.

Téměř sto občanů přišlo ve čtvrtek 18. 7. do Kulturního
domu na prezentaci projektu e-aukcí. Foto: -jp-

Nové webové stránky města
l Martin Chramosta, odbor tajemníka

Oficiální spuštění nových webových stránek města proběhlo v pondělí 15. července
2013. Nové stránky má město po sedmi letech provozu, kdy již několik posledních let
nebylo technicky možné redakční systém rozvíjet a nabídnout občanům služby
a poskytování informací v požadované formě, kvalitě a dostupnosti.

Proto byla zahájena dne 8. ledna. 2013 veřejná zakázka malého rozsahu na „Vytvoření nových webových
stránek města Čelákovic“. Cenová poptávka byla přímo zaslána pěti firmám a rovněž byla zadávací
dokumentace vyvěšena na webových stránkách města v sekci Veřejné zakázky. Lhůta pro doručení
nabídek byla do 7. února. Doručeny byly celkem tři nabídky. Komise pro otevírání obálek, posouzení
kvalifikace a hodnocení nabídek, jmenovaná starostou města, provedla výše zmíněné úkony a shodla
se na zajištění osobní schůzky dne 20. března s prezentacemi jednotlivých redakčních systémů účastníků
veřejné zakázky. Hodnotící komise se jednomyslně shodla na nabídce společnosti as4u.cz, s. r. o.
Redakční systém pro státní správu vyvinula společnost as4u.cz, s. r. o., na základě spolupráce s městem
Jablonec nad Nisou. Je více než 10 let vyvíjen a v plném provozu funguje více než 9 let. Z požadavků
a dlouhodobých smluv na tuto společnost je zajištěna technická podpora na minimálně další 4 roky.
Rada města dne 22. dubna 2013 schválila dle závěrů hodnotící komise tuto firmu za zhotovitele. Po
podepsání smluv ihned započalo řešení zakázky dle harmonogramu prací.
Hlavním cílem nových webových stránek je přehlednost, grafická čistota a především splnění podmínek
o přístupnosti webu dle vyhlášky č. 64/2008 Sb. a zákona č. 365/2000 Sb.
Vzhledem k tomu, že za uplynulých sedm let provozu starého redakčního systému bylo pořízeno a publi-
kováno více než 6 tisíc článků, probíhá stále „čištění“ hypertextových odkazů z publikovaných článků
na jednotlivé dokumenty apod.
Nově spuštěnou funkcionalitou je možnost zasílání např. aktualit, článků či oznámení o vyvěšení na úřední
desce na registrovaný e-mail. Mezi další patří integrovaný PDF prohlížeč na listování jednotlivými čísly
ZMČ či interaktivní kalendář akcí, který umožní registrovaným subjektům vkládat informace opřipravovaných
akcích a návštěvníkům stránek filtrovat akce podle typu, data, místa konání, pořadatele apod.
Zcela přepracovaná je sekce fotogalerie, která umožňuje listování jednotlivými obrázky s popisky. V prů-
běhu srpna připravujeme zpřístupnění funkcí videoarchiv, virtuální prohlídka města, registrace do katalogu
firem, služeb a subjektů, on-line formulář pro zasílání inzerce do Zpravodaje města Čelákovic.
Další funkce budou postupně přidávány. O jejich použití budete informováni na webových stránkách
města i ve Zpravodaji.
A přání na závěr. Ať nové webové stránky splní Vaše očekávání a jsou dobrou vizitkou města☺.

VÝZVA
PRO PODNIKATELE A POSKYTOVATELE SLUŽEB VE MĚSTĚ

Na nových webových stránkách města www.celakovice.cz (od července 2013) bude v průběhu
měsíce srpna 2013 spuštěna aplikace:
KATALOG místních podniků, firem, podnikatelů, služeb apod.
Žádáme proto všechny, kteří mají zájem o sobě dát takto vědět a sídlí v našem městě či zde
poskytují služby, aby využili této možnosti a vyplněním on-line formuláře se zaregistrovali.

POZOR!
Původní seznam ze starých webových stránek je kompletně zrušen. Data nebudou do aplikace
i z důvodu již řady neaktuálních informací převáděna.

Takto vypadá úvodní stránka nových webových stránek, vytvořená dle pravidel o přístupnosti webu. Hlavními fotografiemi,
které vystřídaly letecký snímek, jsou průzorové záběry z města.
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Finanční záležitosti
Na druhém červnovém zasedání radní nepřijali
návrhy doporučit Zastupitelstvu města schválení
účetní závěrky města Čelákovic za rok 2012
a úpravu č. 5 rozpočtu města 2013. 
Dále uložili tajemníkovi zajistit informaci k projektu
Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích
z dokumentu „Souhrnná zpráva pro Evropskou
komisi“ ze dne 25. 4. 2013 vypracovanou Auditním
orgánem Ministerstva financí pro řídící orgán ROP
Střední Čechy a předložit ji na jednání ZM.

Rekonstrukce domu v ulici Prokopa
Holého 1203
Rada schválila textovou část znění výzvy k podání
nabídky a zadávací dokumentaci podlimitní veřej-
né zakázky s názvem „Rekonstrukce BD ul.
P. Holého 1203, Čelákovice“ a uložila odboru roz-
voje města zahájit zadávací řízení. 

Vícepráce na lávce
V souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, neschválili radní vícepráce ve výši
274 631 Kč bez DPH na stavbě „Cyklistická stezka
přes Labe v Čelákovicích“, a to z důvodu porušení
vnitřního předpisu na veřejné zakázky, tj. usnesení
RM 3/2013 č. 1.3.3., dle něhož zadávací doku-
mentaci veřejné zakázky s předpokládanou cenou
nad 200 tis. Kč schvaluje Rada města.

Obytný soubor V Prokopě
Rada souhlasila s dodatečným projednáním části

projektu „Obytný soubor V Prokopě“, která se týká
protihlukových opatření v rámci tohoto projektu,
následně až po jejich úpravě a projednání v komisi
pro rozvoj města a po vydání územního rozhodnutí
na ostatní části projektu. Dále RM potvrdila, že usta-
novení vyjádření města č.1/2013 kdokumentaci pro
územní řízení na tuto stavbu zůstávají v platnosti.

Nákup energií pro občany
V rámci výkonu samostatné působnosti obce radní
schválili podporu projektu „Snížení nákladů na
nákup energií občany města Čelákovic“ realizo-
vaného společností e-CENTRE, a. s., a pověřila
Josefa Pátka zajištěním koordinace a realizace
tohoto projektu.

Směna pozemků u vrátnice TOS
Z důvodu projektu „Bytový dům Spojovací Čelá-
kovice“ připravovaného stavebníkem – Družstvem
vlastníků garáží v Čelákovicích – přijali radní na
prvním červencovém zasedání Rady města
k tomuto hned několik usnesení:
– Schválili záměr směny, resp. záměr prodeje,

částí pozemků z vlastnictví Města, a to celkem
asi 555 m2, za jiné části pozemků o rozloze asi
297 m2. Rozdíl ve výměrách směňovaných par-
cel bude uhrazen dle znaleckého posudku na
tržní cenu, minimálně však za cenu 1 800 Kč/m2.

– Uložili vedoucímu hospodářského odboru zajis-
tit znalecký posudek na tržní cenu uvedených
pozemků v termínu do 31. 8. 2013.

– Souhlasili s umístěním stavby „Bytový dům Spo-
jovací Čelákovice“ na pozemcích ve vlastnictví

města, které jsou předmětem směny, resp. pro-
deje.

– Požadovali, aby stavebník měl mimo jiné před
zahájením řízení pro stavební povolení uzavře-
nou s Městem Čelákovice smlouvu o  spolupráci.

Úprava č. 6 rozpočtu města 2013
Rada města schválila úpravu č. 6 rozpočtu města
2013.

Rekonstrukce veřejného osvětlení
v Záluží
Na základě doporučení Zastupitelstva (ze dne
26. 6.) revokovala Rada své záporné usnesení
č. 9/2013/1.3.1. ze dne 10. 6. 2013 ve věci reali-
zace veřejného osvětlení v Záluží a zároveň schvá-
lila na základě doporučení hodnotící komise
nabídku uchazeče RYBÁŘ stavební, s. r. o., jako
pro Město nejvhodnější na plnění této veřejné
zakázky za nabídkovou cenu 4 980 410,47 Kč bez
DPH a příslušnou smlouvu o dílo za předpokladu,
že ve lhůtě pro podání námitek proti rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky nebudou žádným
z uchazečů námitky podány.
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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.
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Žádost osadního výboru Záluží
Zastupitelé doporučili Radě města na základě
žádosti osadního výboru Záluží zrušit její usnesení,
kterým neschválila zahájení výběrového řízení na
rekonstrukci veřejného osvětlení v Záluží, a přijali
i deklaratorní usnesení, že Zastupitelstvo potvrzuje
vůli realizovat tuto investiční akci dle schváleného
rozpočtu 2013 s tím, že bude zahájena ještě letos.
(Více viz „o čem jednali radní města“ – Rekonstruk-
ce veřejného osvětlení v Záluží).

Územní plán města
Na odboru rozvoje města jsou průběžně přijímány
návrhy na pořízení změny stávajícího Územního
plánu sídelního útvaru (dále jen „návrh“). K datu
12. 6. 2013 bylo předloženo dalších 23 návrhů.
Zastupitelstvo 22 návrhům s pořadovým číslem
74 – 95 vyhovělo a jednomu s číslem 96 ne.
(Podrobně viz zápis ze ZM z 26. 6. 2013)

Příspěvek Města MAS Střední Polabí
Již na ustavujícím shromáždění členů MAS Střední
Polabí, o. s., byla otevřena otázka placení člen-
ských příspěvků. Účelem sdružení je sice zejména
získávání finančních prostředků z dotací, ale záro-
veň musí být dostatečně pokryty provozní náklady
apod. K tomuto bylo navrženo vybírání příspěvků.
Zastupitelé schválili příspěvek Města Čelákovic
na činnost MAS Střední Polabí pro rok 2013 ve
výši 5 Kč na 1 obyvatele (odhad asi 60 tis.).

Účetní závěrka 2012
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města
Čelákovic za rok 2012 a souhlasilo s celoročním
hospodařením města Čelákovic v roce 2012, a to
bez výhrad. Dále schválilo účetní závěrku města
Čelákovic za rok 2012 s upozorněním na budoucí
možná rizika dopadu do hospodaření města

s vypořádáním investičního transferu na akci
revitalizace náměstí z investičních prostředků
ROP Střední Čechy až do maximální výše 
13 mil. Kč.

Úpravy rozpočtu města 2013
Zastupitelé vzali na vědomí úpravu č. 4 rozpočtu
města 2013 a schválili úpravu č. 5.

Smlouva o dotaci na lávku
Výsledek šetření Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže ve věci postupu při zadávání veřejné
zakázky „Cyklistická stezka přes Labe v Čeláko-
vicích“ ze dne 12. 6. 2013 vzalo Zastupitelstvo na
vědomí a schválilo smlouvu č. 247/2013 o poskyt-
nutí dotace 10 mil. Kč z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2013 na akci „Cyklis-
tická stezka přes Labe v Čelákovicích“ – ISPRO-
FOND č. 5218510031 mezi městem Čelákovice
jako příjemcem a Státním fondem dopravní infra-
struktury jako poskytovatelem.

Výroční cena města Čelákovic 2013
V souladu se statutem Výroční ceny města
 Čelákovic byly na podatelnu Městského úřadu
ke dni 31. 3. 2013 předloženy 2 nominace na
Výroční cenu města Čelákovic za rok 2013, a to
v 7 po dá ních. Navrženými kandidáty byli Věra
Gis singová, rozená Diamantová, a Jaroslav 
Špaček.
Zastupitelé u příležitosti významného životního
jubilea a z vděčnosti za šíření dobrého jména
 města po celém světě udělili Výroční cenu města
Čelákovic za rok 2013 Věře Gissingové, rozené
Diamantové (*4. 7. 1928).

Petice
– Zastupitelstvo projednalo Petici za ochranu his-

torického jádra Čelákovic a výzvu pro zastupi-
tele města.

– Dále projednalo Petici za navýšení kapacit
v Mateřských školách v Čelákovicích zřizova-
ných městem a uložilo starostovi předložit na
příštím řádném jednání Zastupitelstva města
kompletní materiál o tom, jak bude Město řešit
v příštích obdobích nedostatečné kapacity
mateřských škol v Čelákovicích.

– Po projednání Petice za přemístění skříně ovla-
dače semaforu, umístěné v křižovatce místní
komunikace ze sídliště V Prokopě s hlavní silnicí
č. II/245, vedoucí do Lázní Toušeň, a výzvy pro
zastupitele města uložilo vedoucímu hospodář-
ského odboru zajistit realizaci nezbytných kroků
k přemístění skříně ovladače semaforu a svo-
didel, umístěných v křižovatce místní komuni-
kace ze sídliště V Prokopě s hlavní silnicí
č. II/245, a vyřešit tak výhledové poměry.

– Poslední projednanou peticí byla Petice na pod-
poru starosty Josefa Pátka a místostarosty Milo-
še Sekyry.

Změny v RM
Luboš Rýdlo a Bohumil Klicpera oznámili, že v září
2013 jsou pro zklidnění situace v Zastupitelstvu
města připraveni abdikovat na funkce radních.
„Toto oznámení činíme s dostatečným předstihem
proto, aby ZM mělo možnost v případě naší abdi-
kace vybrat ze svého středu vhodné, schopné,
loajální a konstruktivní zastupitele, kteří budou hrát
lépe roli radních,“ vysvětlil Luboš Rýdlo.

Dotace pro Naše Čelákovice, o. s.
Posledními přijatými usneseními červnové Zastu-
pitelstvo schválilo dotaci pro o. s.Naše Čelákovice,
a to na celoroční činnost v roce 2013 ve výši
10000Kč apříslušnou smlouvu č.22/dotace/2013
oposkytnutí finančního příspěvku voblasti výchovy
avzdělávání, kultury, sportu adalších volnočasových
aktivit z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2013.

Pokračování na str. 8
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PROJEKT VODOVODU A KANALIZACE DO ZÁLUŽÍ
l Šárka Kadeřábková, odbor rozvoje města

Vzhledem kdiskuzi na zasedání Zastupitelstva měs-
ta konaného dne 26. 6. 2013 podáváme informace
omajetkoprávním aveřejnoprávním projednání pro-
jektu vedení trasy vodovodního řadu a kanalizace
pro městskou část Záluží u Čelákovic. Protože se
jedná o projekt připravovaný již řadu let, občané
Záluží se na nás stále obracejí s dotazem, v jaké
fázi příprav jsme. Jelikož pro územní rozhodnutí,
následně v dalším stupni pro stavební povolení je
nutné mít mimo jiné se soukromými vlastníky stav-
bou dotčených pozemků uzavřenou smlouvu
o smlouvě budoucí o věcném břemeni, odbor roz-
voje města ve spolupráci s odborem hospodářským
a vedením města intenzivně pracuje na jejich zajiš-
tění. Oslovili jsme všechny majitele pozemků
sžádostí umožnit městu položení anáslednou údrž-
bu aprovoz tohoto zařízení. Stále probíhají s majiteli
pozemků asorganizacemi, které pozemky spravují,

nejrůznější jednání. Projednávání též zkomplikovala
plánovaná přeložka železniční trati anásledná úpra-
va části trasy vedení vodovodu a kanalizace.
Veřejnoprávní projednání (vyjádření dotčených orgá-
nů státní správy a správců sítí) zajišťuje společnost
Cihlář a Šanc, s. r. o., která má již v tuto chvíli při-
pravena všechna vyjádření k územnímu řízení. Zbývá
uzavřít smlouvy již jen na pár pozemků, viz tabulka.
V tabulce je vyčíslen celkový počet pozemků, které
budou stavbou dotčeny anejsou ve vlastnictví státu,
Středočeského kraje a města. Pozemky jsou seřa-
zeny dle roku uzavření smlouvy se soukromými
vlast níky. Protože některé pozemky mají až deset
vlastníků, je nelehkou úlohou tyto smlouvy zajistit.

Tímto bychom také rádi poděkovali majitelům stav-
bou dotčených pozemků za jejich vstřícnost, díky
jejich součinnosti snad bude možné v co nejbližší
době zažádat o územní rozhodnutí a zahájit práce
na dokumentaci pro stavební povolení. Odbor roz-
voje města připravuje veřejnou zakázku na zhoto-
vitele projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí na vybudování řadů a přípojek přímo
v městské části Záluží.
Situační výkres vedení vodovodu akanalizace adalší
informace oprojektu naleznete na nově spuštěném
webu města www.celakovice.czpod záložkou Měs-
to –Rozvoj města –Projekty –Vodovod akanalizace
Záluží.

VODOVOD celkem před r. 2010 2011 2012 2013 řeší se
pozemky soukr. vlastníků 13 2 6 0 1 4
KANALIZACE
pozemky soukr. vlastníků 20 1 6 6 3 4

Pokácet nebo jakkoliv poškodit památný strom
je zakázáno zákonem o ochraně přírody a krajiny.
Výjimku z tohoto zákazu může povolit orgán ochra-
ny přírody jen ve veřejném zájmu. Na památné
stromy rostoucí na zahradách se možnost kácení
bez povolení nevztahuje.
Zahrada je ve Vyhlášce definována jako veřejnosti
nepřístupný, stavebně oplocený pozemek u byto-
vých a rodinných domů v zastavěném území obcí.
Všechny tyto znaky musí zahrada splňovat sou-
časně. Zahradou je pozemek související se sta-
vebním pozemkem, na kterém je umístěn bytový
nebo rodinný dům definovaný podle stavebního
zákona. Tuto podmínku tedy nesplňují např.
pozemky v zahrádkářských osadách, přestože
v nich trvalý pobyt osob není vyloučen. Živý plot
(rozhrada tvořená dřevinami) za stavební oplocení
považována není.
Vyhláška sice ve vysoké míře respektuje soukromé

vlastnictví, ale současně ještě nově posiluje ochra-
nu stromořadí a ochranu souvislých zapojených
porostů dřevin přesahujících 40 m2. Ke kácení
stromořadí nebo i jednotlivých stromů, které jsou
součástí stromořadí, a to bez ohledu na obvod
jejich kmene ve výšce 130 cm nad zemí, je nutné

povolení, které vydá orgán ochrany přírody, kterým
je u nás odbor životního prostředí Městského úřa-
du. Povolení je tedy nově potřeba i pro stromy,
které tvoří stromořadí a nedosahují obvodu 80 cm.
Za stromořadí nejsou považovány stromy rostoucí
v ovocných sadech a v plantážích dřevin.
Ochraně dále podléhají keřové porosty jako dosud,
ale nově také zapojené porosty stromů s obvodem
kmene menším než 80 cm ve výšce 130 cm nad
zemí přesahující 40 m2, které často tvoří významný
podíl zeleně ve volné krajině i v sídlech.
Kácení stromů stejně jako dřív zpravidla probíhá
na podzim a na jaře během vegetačního klidu. To
znamená, že kácet v době vegetace (mimo období
vegetačního klidu) není zakázáno. Je třeba si ale
uvědomit, že kácením stromů mohou být dotčeny
i jiné zájmy chráněné zákonem, např. ochrana ptá-
ků. Zákonem je přímo zakázáno úmyslně poško-
zovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky
zejména během rozmnožování a odchovu mláďat,
nebo může být kácením v době mimo vegetační
klid dotčena i ochrana zvláště chráněných druhů,
resp. jejich biotopů.
Podrobné informace naleznete na stránce:
http://www.mzp.cz/cz/kaceci_vyhlaska
Vyhláška je zveřejněna ve Sbírce zákonů pod
číslem 189/2013 Sb.

l Zuzana Mutínská, odbor životního prostředí

Tato Vyhláška č.189/2013 Sb. (dále jen Vyhláška), která je od 15. 7. 2013 zároveň i účinná, zásadním
způsobem mění přístup ke kácení dřevin v soukromých zahradách. Majitel zahrady již od uve-
deného data nemusí na našem úřadu žádat o povolení ke kácení stromů, které rostou na jeho
zahradě, a může si dřeviny, pokud nejsou součástí významného krajinného prvku, nebo stromořadí,
nebo nejsou vyhlášeny za památné, obvykle v době vegetačního klidu smýtit.

Od 15. července 2013 platí nová Vyhláška MŽP 
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Foto: archiv OŽP

Legenda:
zelená již vyřešené smlouvy
černá nedořešené smlouvy



Nosná konstrukce lávky je navržena jako monto-
vaná ze segmentů z vysokopevnostního betonu
UHPC (drátkobetonu). Části u obou opěr lávky
a krátké uzavírací spáry uprostřed mostovky
budou monolitické betonované do bednění.
Nosná konstrukce mostovky bude vpodélném smě-
ru předepnuta kombinací tyčového a lanového před-
pětí se soudržností. Kabely lanového předpětí budou
probíhat spojitě přes celou délku nosné konstrukce
a budou kotveny v monolitických částech u opěr.
Příčný řez betonového segmentu má tvar tenké
desky vyztužené dvěma podélnými hlavními nos-
nými žebry výšky 600 mm. Deska mezi trámy má
tloušťku 60 mm a je v příčném směru podporována

žebry. Tato příčná žebra jsou vyztužena betonář-
skou výztuží, jinak je deska bez betonářské výztu-
že. V souladu se zadávací dokumentací byla
únosnost desky předem prověřena destruktivními
zkouškami na modelu v měřítku 1:1. V podélném
směru je konstrukce mostovky rozdělena kon-
taktními lepenými spárami bez probíhající beto-
nářské výztuže. Každý segment délky je zavěšen
dvojicí závěsů na ocelový pylon. 
Výroba segmentů započala v nedaleké výrobně
Prefa v Brandýse nad Labem s využitím speciálně
k tomu zhotovené ocelové formy. Z technologic-
kých důvodů nelze vyrobit segment plné délky.
Proto bude mít forma poloviční délku a ,dlouhý‘
segment se v ní bude vyrábět ve dvou po sobě
jdoucích krocích. 
Ocelová lana (závěsy) od špičkového italského
výrobce Redaelli jsou již dodána a uskladněna,
jsou připravena na osazení. Závěsy budou na
svém dolním konci k segmentu kotveny zabeto-
novaným ocelovým svařencem.
Protože se stavba nachází v blízkosti významného
zdroje bludných proudů, tj. železniční trati, a byla
zde v minulém roce na zdymadlech uvedena do
provozu nová vodní elektrárna, musel se znovu
provést korozní průzkum, který eliminuje negativní
účinky z hlediska ochrany zařízení proti korozním
účinkům bludných proudů. V původním projektu
bylo počítáno se stupněm ochranného opatření
č.3, ten však po dodatečném podrobném korozním
průzkumu je pro tuto stavbu nedostačující a stavba
se řadí pod ochranu stupně č. 4. Právě protikorozní
opatření proti bludným proudům je kámen úrazu.
Celé výstavbě tak bránila výroba betonových seg-
mentů, která byla pozastavena, a to z toho důvodu,
že segmenty obsahují celou řadu zabetonovaných
prvků, např. ocelové svařence pro kotvení závěsů

mostu, přípravky pro jejich manipulaci, kotvy pro
zábradlí, prvky podélného předpětí a jiné. V nepo-
slední řadě vývody pro bludné proudy (antikorozní
ochrana konstrukce), s kterými se v původním
projektu nepočítalo. 
Protože v průběhu realizace lávky na základě zpra-
cování realizační dokumentace stavby a nepřed -
vídatelných záležitostí zastižených na stavbě
vznikla potřeba provést práce, které nebyly zahrnu-
ty v původní dokumentaci, musely být dle zákona
o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ) všechny
dodatečné práce rozděleny na dvě části:

Jednací řízení bez uveřejnění (dále jen JŘBU)
Jedná se zejména o zajištění dostatečné únosnosti
plošiny pro nájezd vrtné soupravy a pro stabilitu
podloží při vlastní realizaci pilot, sanaci základo-
vého podloží, vytěžení zeminy, hnilokalu a vytažení
tlejících kmenů, plombu z prostého betonu, roz-
prostření recyklátu nad plombou. Dále předmětem
JŘBU je provedení zkoušek integrity pilot metodou
PIT i metodikou CHA zkoušek. Výše uvedené prá-
ce jsou již provedeny a dají se zahrnout do limitu
20% víceprací dle ZVZ.

Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen
VZMR)
Zde byla zařazena mj. položka ohledně problema-
tiky bludných proudů. Zadávací dokumentace také
obsahuje několik dalších položek nezbytných k úpl-
né realizaci stavby, jejichž potřeba vyplynula tedy
z podmínek staveniště doložených doplňkovým
korozním průzkumem, ze zastiženého geologic-
kého podloží a z podrobného statického posouzení
v realizační dokumentaci. Jedná se o VZMR s před-
pokládanou hodnotou 1,1 mil. Kč bez DPH.
Rozsah i nutnost provedení výše uvedených sta-
vebních prací byla podrobně řešena v rámci kon-
trolních dnů stavby a vše bylo konzultováno,
upraveno a následně odsouhlaseno dodavatelem
stavby, TDI i autorským dozorem stavby. 
Město si nechalo zpracovat právnický posudek
u advokátní kanceláře Kubík Partners, který
potvrdil správnost zvolených postupů při zadávání
víceprací.
Rada města, v jejíž kompetenci jsou všechny výše
uvedené dodatečné práce a jejich financování
odsouhlasit, pověřila odbor rozvoje města, aby
zajistil znalecký posudek a technickou supervizi
u renomovaného odborníka profesora Stráského,
který působí na Vysokém učení technickém v Brně,
aby posoudil oprávněnost všech víceprací
a méněprací s ohledem na kvalitu a životnost stav-
by. Ze znaleckého posudku a právního posouzení
je jednoznačné, že veškeré dodatečné práce vedly
k zajištění bezpečnosti, bezporuchového provozu
a k redukci údržby. Jednotkové ceny jsou přimě-
řené a výkaz výměr odpovídá skutečnosti.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že Město
má již veškeré podklady a bude se snažit stavbu
lávky v co nejbližší době dotáhnout do zdárného
konce. „Naše snaha dokončit lávku v této stavební
sezoně nadále trvá. Městu i týmu ORM držíme pal-
ce,“ řekl vedoucí projektu (vedoucí provozu mosty
ŽBK dopravních staveb, Metrostav a. s., divize 5)
Alexandr Tvrz.
Na přelomu července a srpna budou na káran-
skou stranu naváženy betonové dílce pro krajní
pole lávky a započne stavba podpůrného lešení
potřebné pro montáž dílců mostovky. Z tohoto
důvodu bude v okolí stavby břehová komuni-
kace po nějakou dobu uzavřena. Aktuální infor-
mace o stavbě lávky naleznete na nově
spuštěném webu města www.celakovice.cz.
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AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVBĚ LÁVKY PŘES LABE

Zemní těleso náspu na káranské straně. Foto: Archiv ORM

Přehled nákladů 
Cyklistická stezka přes Labe

v Čelákovicích
Cena dle smlouvy o dílo
se zhotovitelem stavby

Z toho dotace SFDI 
(smlouva o dotaci schválena 
ZM dne 26. 6. 2013)

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%

l Šárka Kadeřábková, odbor rozvoje města

Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na stavbu lávky byla z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 v hodnotě 10 000 000 korun schválena na
zasedání Zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2013.
Druhý týden v červenci na káranské straně započaly práce na zemním tělese včetně
náspu pod trasou cyklostezky napojující lávku na stávající cesty, probíhá zde realizace
podkladních vrstev cyklostezky. V opěrách lávky jsou již osazeny spodní části vodícího
ložiska.
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3. července, bezpečnost ve městě
Místostarosta Sekyra s velitele MP Fedačkem
 projednávali bezpečnostní situace ve městě
s vedením PČR Praha-východ. Výsledkem této
schůzky je posílení hlídek v nočních hodinách
a pokračování ve společné hlídkové činnosti.

10. července, Městský stadion
Proběhla schůzka za účasti vedení města a vedení
SK UNION a SK Spartak. Město nabídlo převzetí
celého majetku v areálu Městského stadionu, včet-
ně následného spravování. Nyní se mají jednotlivé
kluby k nabídce města vyjádřit.

11. července, porost u mlýnského náhonu
Za účasti starosty, pracovníků OŽP MěÚ Čeláko-
vice a Brandýs nad Labem, zástupců Povodí Labe
se uskutečnilo jednání s prohlídkou ve věci obnovy
porostu u mlýnského náhonu. Povodí Labe zde
plánuje skácet na severním břehu celkem přibližně
7 stromů a za tyto vysázet asi 13 nových.

17. července, Městský stadion podruhé
Místostarosta Sekyra za přítomnosti tajemníka
a pracovníků OH se setkal s předsedou Sdružení
TJ/SK Praha-východ Václavem Kuchtou za úče-
lem řešení stávajícího stavu Městského stadionu.
Zároveň předsedu TJ/SK seznámil se záměrem
města na převzetí veškerého majetku v areálu
a následné jeho spravování přímo městem.

Lavičky v prostoru před sochou sv. Jana Nepomuckého byly instalovány nakonec dříve, než bylo předpokládáno, a to
dne 4. července 2013. Foto: Archiv ORM

Prostředky 
na asistenty pedagoga
l Zdeňka Tichá, zastupitelka města

Na základě podnětu maminky (paní J. S.), která
se na město obrátila se žádostí o příspěvek na
asistenta pedagoga v mateřské škole pro své dítě
(mzdové prostředky asistentů jsou primárně hra-
zeny z krajských rozpočtů, ale v omezené míře),
přistoupila Rada města k systémovému řešení.
Na jednání Rady města dne 8. 7. 2013 bylo schvá-
leno následující usnesení:
„Rada města stanovuje limit mzdových prostředků
pro asistenty pedagoga v mateřských školách na
výši 40 000 Kč/školní rok a každé dítě, kterému
vzniká nárok využívat službu asistenta pedagoga
v MŠ s účinností od školního roku 2013/2014. Pod-
mínkou přiznání mzdových prostředků v daném
limitu je souhlas OŠMS KÚ Středočeského kraje
se zřízením funkce asistenta pedagoga pro pří-
slušnou mateřskou školu a pro konkrétní dítě.“

Úkoly místostarosty II
1. Projekt Zateplení a rekonstrukce MŠ Rumunská 1477
l Bohumil Klicpera, místostarosta II

Zastupitelstvo města na svém zasedání 24. 4. 2013 mně svěřilo jako neuvolněnému místostarostovi II
konkrétní úkoly. Neuvolněný místostarosta, jak již z názvu vyplývá, není pro výkon svých povinností
uvolněn a tyto plní ve svém volném čase. Ze svěřených úkolů je také patrno, že jde o trvalé plnění
investičních a dotačních akcí – nikoliv o permanentním vysedávání na radnici. Volební hnutí PRO Č
mne navrhlo jako svého kandidáta do uvedené funkce s konkrétní náplní svěřených úkolů, přičemž
plně respektovalo nepřekrývání se s pravomocemi dalších funkcionářů města, aby nedošlo k jakýmkoliv
nedorozumění či nejasnostem. Hlavním záměrem vytvoření této pozice bylo posílení příprav na získávání
finančních prostředků z evropských fondů a profesionalizace zadávacích řízení veřejných zakázek.
Projekt Zateplení a rekonstrukce MŠ Rumunská 1477 předpokládá investiční náklady ve výši asi 25
mil. Kč. V rámci zateplení se bude provádět nové řešení spojovacích krčků mezi pavilony s ohledem
na snížení tepelných ztrát a zateplení obvodových stěn i všech plochých střech včetně dokončení
výměny oken. V rámci rekonstrukce se rozšíří plochy učeben zrušením teras, vybaví se kuchyně novou
technologií, vymění se rozvody topení, vzduchotechniky, zdravotechniky i elektroinstalace, vymění se
jídelní výtahy za nové větších rozměrů i nosnosti a také se zvýší počet WC i umyvadel pro děti v učebních
pavilonech.
Na uvedený projekt budeme žádat o poskytnutí dotace z Operačního programu Životního prostředí
(OPŽP) ze SFŽP ČR, tj. z konkrétní výzvy prioritní osy udržitelného využívání zdrojů energie. Cílem je
dosažení akceptace žádosti o podporu ještě v letošním roce 2013, popř. v roce 2014. Realizaci pak
předpokládáme v roce 2014 nebo 2015, zaleží ovšem na dosažení akceptace dotace, přičemž ideální
termín zahájení je začátkem června příslušného roku pro využití prázdninových měsíců na stavební
práce.
V současné době probíhá veřejná zakázka na manažera projektu, který bude administrovat dotační
podporu – od její žádosti přes zajištění řízení dotace v průběhu realizace (finanční toky, aktualizace do
elektronického prostředí Benefill, zpracování povinných monitorovacích zpráv…) až po závěrečné
vyhodnocení akce včetně zpracování Závěrečné monitorovací zprávy. Vzhledem ke složitosti dotačního
titulu je bezpodmínečně nutné zajistit si poradenskou firmou, která má v této oblasti prokazatelné
a dlouholeté zkušenosti, výkon tzv. manažera projektu. Tento manažer bude implementovat příslušné
podmínky Směrnice Ministerstva ŽP a dalších dokumentů, pokynů a informací Fondu ŽP do všech
souvisejících žádostí, dokladů i zadávacích řízení. Mohu jen potvrdit, že nastudováním jmenovaných
materiálů včetně podmínek výzev jsem strávil celé dva měsíce – květen, červen. Měnící se pokyny
a informace jsou sice zveřejňované na webových stránkách Fondu ŽP, ale jejich změny probíhají až
příliš často, a to bude další povinností manažera projektu. Zkušeností manažera také využijeme hned
při podávání žádosti o podporu. Zde musíme velmi pečlivě sledovat minimální hranici (počet bodů)
pro splnění podmínek žádosti a tento počet bodů optimalizovat – s narůstajícím počtem bodů sice
vzrůstá šance na úspěch při žádosti o dotaci, ale současně se také snižuje podíl dotace a zvyšuje se
tím vlastní spolufinancování žadatele, tj. města. Chci tím jen doložit, že tyto projekty jsou tak úzce spe-
cializované a administrativně složité (zbytečně), že bez pomoci další „chytré hlavy“ se zkrátka neobej-
deme. Přičemž svěřené úkoly místostarosty nad gescí tohoto projektu zůstávají, a to v řízení a koordinaci
celého projektu právě od dotačního manažera přes projektanta, zhotovitele stavby až po technický
dozor a koordinátora BOZP.
Po akceptaci dotace zahájíme výběrová řízení na zhotovitele stavby a technický dozor investora i koor-
dinátora BOZP. Už nyní v dostatečném předstihu se připravujeme na etapizaci stavby dle pavilonů,
a to z důvodu možností náhradního umístění dětí z této školky. Vždyť se jedná o největší MŠ města
s celkovou kapacitou 200 dětí.

Pokud vše poběží tak, jak má, předpokládáme,
že rekonstrukce ulice Sokolovské by mohla být
zahájena na přelomu září a října 2013 a dokon-
čena v květnu 2014.
Po výběru zhotovitele stavby budou probíhat jed-
nání o harmonogramu prací tak, abychom v co
největší možné míře omezili dobu úplné uzavírky
komunikace. Objízdná trasa v době uzavírky
povede ulicemi Stankovského, Sedláčkovou
a Masarykovou a silnicí II/245. Zastávka linkových
autobusů „Čelákovice, Rumunská“ bude na nez-
bytně nutnou dobu zrušena bez náhrady.
Projekt rekonstrukce ulice Sokolovské Vám
podrobněji představíme v některém z příštích
čísel Zpravodaje města Čelákovic.

Pokračování ze str. 1

Díky získané dotaci bude letos zahájena
rekonstrukce ulice Sokolovské!
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MAS Střední Polabí, o. s.
pořádá

„Seminář s workshopy  pro členy
a příznivce MAS Střední Polabí, o. s.“

Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací
a informační akci pořádanou MAS Střední Polabí,
o. s., v rámci projektu „Získávání dovedností –
MAS Střední Polabí“.
Dvoudenní seminář se uskuteční v budově
Skleněné vily (V Ovčárně 87, Lázně Toušeň) ve
dnech:
pátek 13. 9. 14.00–20.00 hod.
sobota 14. 9. 9.30–13.00 hod.

Obsah semináře:
• Představení MAS Střední Polabí;
• představení Projektu podpořeného dotací

v rámci Opatření III.4.1. Získávání dovedností,
animace a provádění;

• principy fungování MAS, metoda a program
LEADER;

• integrovaná strategie území;
• představení krajské a národní sítě MAS;
• „Zkušenosti zkušených“ – prezentace

zkušených a úspěšných MAS;
• workshopy na aktuální témata, výměna

zkušeností, diskuse k tématům.

Podrobný program získají přihlášení účastníci
týden před konáním akce. Účast na semináři je
zdarma. Po ukončení semináře dne 14. září 2013
se uskuteční Valné shromáždění MAS Střední
Polabí, o. s. Svoji účast na semináři potvrďte
nejpozději do 31. 8. 2013 na e-mail:
bartonova@strednipolabi.cz

Tato akce probíhá v rámci projektu „Získávání
dovedností – MAS Střední Polabí“, který je
financován z prostředků EZFRV prostřednictvím
OSY III.4.1. Získávání dovedností, animace
a provádění Programu rozvoje venkova.

Poznámka redakce:
Místní akční skupina (MAS) je neziskové,
nepolitické sdružení zástupců firem, obcí,
neziskových organizací, veřejného sektoru,
občanů a dalších subjektů, které spojuje zájem
o rozvoj určitého území. Má svou vlastní
specifickou rozvojovou strategii, kterou se
zavazuje na svém území naplňovat. Její činnost
je zaměřena na ochranu nejvýznamnějších
přírodních či kulturních hodnot v území, podporu
občanských iniciativ a středního podnikání, rozvoj
místního zemědělství, využití volného času, rozvoj
infrastruktury a cestovního ruchu. Funguje jako
zprostředkovatel a administrátor grantů a dotací
a pracuje na principech metody Leader.
MAS Střední Polabí, o. s., sdružuje 9 členských
obcí (Čelákovice, Brandýs n. L.-Stará Boleslav,
Lázně Toušeň, Káraný, Nehvizdy, Podolanka,
Skorkov, Křenek, Záryby) a má celkem 33 členů.
Další informace či přihlášky ke členství:
info@strednipolabi.cz.

Provozní doba srpen:
středa 17.00 – 22.00 společná

Po letní pauze bude bazén otevřen od 26. do
31. 8. 2013 vždy od 17.00 do 21.30 hod.

Provozní doba od září:
po 18.30 – 21.30
út 6.15 –  7.45 17.00 – 21.30

(17.00 – 18.30 pronájem dráhy)
st 6.15 –  7.45 19.00 – 21.30
čt 18.00 – 21.30
pá 6.15 –  7.45 17.15 – 21.30
so 16.00 – 21.00
ne 10.00 – 12.00 16.00 – 21.00

(9.00 – 10.00 pouze senioři)

Hřiště s umělým povrchem
(u bazénu)
Rezervace a správa areálu:
• srpen – Taverna Athény v KD,

tel.: 326 996 555, 777 335 021
• září až červen – Městský bazén, 

tel.: 326 991 766, 605 317 954.

Dukelská 1373
Čelákovice

tel.: 326 995 361
http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY sekce sport

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

tel.: 326 991 766
http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY sekce sport

V souvislosti s touto připravovanou akcí v Záluží,
ale i akcí „Rekonstrukce BD 1203 ul. P. Holého,
Čelákovice“ je nutné zajistit pro obě technický
dozor stavebníka (TDS) a koordinátora bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), a tak Rada
schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem „Zajištění TDS a BOZP
– VO Záluží + BD 1203“ a uložila odboru zahájit
zadávací řízení.

Úprava okolí kašny
Rada města schválila smlouvu o dílo mezi zhoto-
vitelem firmou GRANIT Lipnice, s. r. o., a Městem
Čelákovice jako objednatelem na realizaci úpravy
okolí kašny na náměstí 5. května v Čelákovicích
v celkové ceně 96 284,54 Kč včetně DPH. Reali-
zace bude zahájena po předložení realizační doku-
mentace ateliérem TAK Architects, Praha.

Revitalizace zeleně města
K přípravě a podání žádosti o dotaci a dále na
následnou administraci projektu „Revitalizace
zeleně v katastrálních územích spravovaných
Městem Čelákovice“ schválili radní smlouvu o dílo
se společností ISES, s. r. o., a to v celkové výši
175 450 Kč včetně DPH.

Petice za zřízení hřiště v ulici Na Stráni
Petiční výbor předložil petici s 656 podpisy na
Městský úřad dne 24. 6. 2013. Uvedená petice
byla sice adresovaná zastupitelům, ale po té, co
již ZM vyslovilo tomuto projektu podporu, jsou
další kroky k realizaci hřiště v kompetenci Rady.
Ta „Petici zastupitelům Města Čelákovic pro obno-
vení multifunkčního (dětského) hřiště v lokalitě Na
Stráni“ projednala a uložila vedoucí odboru život-
ního prostředí připravit zadávací dokumentaci pro
výběrové řízení na realizaci zakázky „Zřízení dět-
ského hřiště v ulici Na Stráni v Čelákovicích“, a to
v termínu do 15. 9. 2013.

Odejmutí čestného občanství
Radní jmenovali pracovní skupinu ve složení
Michal Burda, Miroslav Leypold Iglo, Aleš Rikl,
Jaroslav Špaček, Milan Tichý, náhradník Ladislava
Petišková, která připraví v souladu se statutem
odejmutí čestného občanství města Čelákovic
J. V. Stalinovi a K. Gottwaldovi.

Pokračování ze str. 4

DARUJ KREV
Termíny odběru krve:

• v ordinaci
MUDr. Hany Ježkové,
Sady 17. listopadu 1007,
Čelákovice,
tel.: 326 992 290
Každé poslední úterý v měsíci.

• v nemocnici v Brandýse n. L.-St. Boleslavi,
Brázdimská 1003, Brandýs nad Labem,
tel.: 326 902 781
16. 9., 7. 10., 18. 11., 2. 12. 2013
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Tančící mladíci u vozidla Městské policie
20. června 2013 v 00.10 hod. hlídka Městské poli-
cie (MP) po kontrole vlakového nádraží spatřila
skupinku mladíků, jak praktikují jakýsi záhadný
tanec kolem služebního vozidla MP. Mladíci na
dotaz hlídky uvedli, že se pouze připravují na prak-
tickou část přijímacích zkoušek na DAMU a slu-
žební vozidlo jim připadalo jako vhodný předmět
k praktikování černé magie. Hlídka mladíky
s úsměvem upozornila, aby nadále nerušili noční
klid a zdrželi se vyvolávání bytostí ze záhrobí.

Krádež v Albertu
25. června 2013 v 16.05 hod. bylo telefonicky
oznámeno od ostrahy prodejny Albert, že se zde
měl dopustit nějaký mladík, který utekl, krádeže
zboží, a přitom ztratil občanský průkaz. Hlídka na
místě občanský průkaz převzala a postoupila jej
vydávajícímu orgánu s návrhem na přestupkové
řízení, neboť jej držitel neochránil před ztrátou
a poškozením. Věc krádeže byla postoupena
k řešení do přestupkové komise.

Konec školního roku s alkoholem
28. června 2013 v 16.55 hod. bylo na MP ozná-
meno, že nějaký mladík kope do odpadkového
koše v parku u Kulturního domu. Hlídka se ihned
dostavila a na místě zastihla skupinku mladých
lidí a mezi nimi též mladíka (17), který odpovídal
udanému popisu. Mladík jevil známky podnapilosti
a sdělil, že slavil konec školního roku. Na základě
výpovědi přítomných byla zjištěna restaurace, kde
mu bylo naléváno pivo. Personálu této restaurace
byla následně udělena bloková pokuta za podání
alkoholu osobě mladší 18 let. Mladík dostal pokutu
za buzení veřejného pohoršení.

Nehoda v ulici Pod Přerovskou cestou
5. července 2013 v 01.10 hod. byla MP telefonicky
požádána Policií ČR o asistenci u dopravní nehody
v ulici Pod Přerovskou cestou. Na místě nehody
byl zastižen muž slovenské národnosti, zjevně
pod vlivem nějaké omamné látky, jenž nehodu
způsobil. Muž tvrdil, že tomu tak není, protože on
neřídil, ale bohužel si nemůže vzpomenout, kdo
byl v době nehody řidičem vozidla. Bezprostředně
po nehodě jej ale vidělo několik svědků, jak sedí
za volantem a odřezává airbag, aby se dostal
z vozidla. Po příjezdu technika výjezdové slupiny
Policie ČR byly ve vozidle nalezeny 2 plynové pis-
tole a muž byl ihned převezen OOP Čelákovice
k dalšímu vyšetřování.

Jménem koordinátora humanitární pomoci v Kře-
šicích Tomáše Němce, Sboru dobrovolných hasičů
Křešice, občanů Křešic, Nučnic aTřeboutic bychom
Vám všem, kteří přispěli, chtěli poděkovat za Vaši
pomoc při povodňové humanitární sbírce, která
byla předána na obecní úřad v Křešicích. Také
bychom chtěli poděkovat firmám: Jokey Praha CZ,
s. r. o., K. UHLÍŘ, s. r. o., VEKRA OKNA, zá vodní
jídelně v Kovohutích a všem občanům Čelákovic,
Mochova, Vyšehořovic a přilehlého  okolí.
Děkujeme také Sboru dobrovolných hasičů města
Čelákovic za spolupráci při sběru, poskytnutí pro-
stor pro sbírku a hlavně za odvoz do postižené
oblasti.

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.

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

Nejméně nezaměstnaných v okrese Praha-východ
l Petr Studnička

Přestože dochází v řadě regionů České republiky k zhoršování sociální situace, podle aktuálních dat
Českého statistického úřadu je v okrese Praha-východ nejnižší míra nezaměstnanosti nejen ve Stře-
dočeském kraji, ale i v celé České republice. V červnu letošního roku dosáhla 3,2 %. Důvodem nízké
nezaměstnanosti je především blízkost a dobrá dopravní dostupnost hlavního města Prahy.

Podíl nezaměstnaných na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 6. 2013

Zdroj: MPSV ČR

Z hlediska kupní síly obyvatel zůstává i nadále nejbohatším městem Praha. Studie společnosti Incoma
GfK prokázala, že postupně dochází k bohatnutí obcí a měst v nejbližším okolí hlavního města. Hodnotu
indexu nad 125 % dosahují i další obce a města v okresech Praha-východ a Praha-západ. V okresním
srovnání je Praha-východ hned na 2. místě za Prahou s indexem 119,8, následovaná okresy Praha-
-západ, Plzeň-město a Mladá Boleslav.

Města ČR s nejvyšší úrovní kupní síly na obyvatele (index – % republikového průměru)

Zdroj: Incoma GfK

Z mezinárodního srovnání vyplývá, že Česká republika se stále nachází výrazně
pod celoevropským průměrem. V porovnání s průměrnými evropskými hodnotami
má průměrný Čech disponibilní příjmy nižší o více než 42 %.

Kategorie sídel 1. místo 2. místo 3. místo

10 001–50 000 obyv. Říčany (126,3) Brandýs nad Labem- Čelákovice (119,6)

-Stará Boleslav (124,7)

5 001–10 000 obyv. Černošice (125,0) Roztoky (122,3) Úvaly (120,1)

500–5 000 obyv. Čestlice (129,7) Průhonice (129,5) Dobřejovice (124,4)

Podíl nezam. v %

do 4,99
5,0–7,99
8,0–10,99
11,0 a více
hranice okresu
hranice kraje
hranice ČR
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Labe, Grado, lávka
„Řeka tu byla, je a bude a bylo by chybou nevyužít její dnes stále skrytý poten-
ciál. Čelákovice nejsou městem nad Labem, ale domovem na Labi.“

Od pramene v Krkonoších až k ústí do Severního moře je tok Labe dlouhý 1 154
kilometrů. Významnou přírodní rezervací ve středním Polabí a součástí Evropsky
významné lokality Natura 2000 jsou na obou březích řeky Hrbáčkovy tůně, které vznikly
na místech bývalých říčních meandrů. Na pravém břehu řeky u Čelákovic se nachází
přírodní rezervace Lipovka – Grado. Je to poslední lokalita v České republice, kde
ještě roste tzv. „zubrovková tráva“ neboli tomkovice vonná.

Nejvýznamnějším projektem v Čelákovicích, který
nově překlene řeku, je realizace akce „Cyklistická
stezka přes Labe v Čelákovicích“. Součástí stavby
je nová ocelobetonová lávka přes Labe, která
umožní obyvatelům města i jeho návštěvníkům

a všem turistům pohodlné, bezbariérové překonání
řeky. Celá stavba byla zahájena téměř před jedním
rokem. Slavnostní poklep základního kamene se
uskutečnil dne 28. srpna 2012.

Přívoz přes Labe v Čelákovicích
Místo uzavřeného přechodu pro pěší a cyklis-
ty přes zdymadla zřídilo Město Čelákovice
operativně dočasný přívoz Čelákovice –
Káraný. Přívoz Čelákovice je v provozu od
16. 3. 2013 do doby otevření nové lávky pro
pěší a cyklisty v Čelákovicích. Pokud jste
přívoz ještě ne využili, neváhejte. Po dokon-
čení lávky bude jeho provoz ukončen a tuto
šanci již mít asi na dlouhá léta nebudete.
A kolik osob přívoz za uplynulé čtyři měsíce
přepravil? Čísla jsou úctyhodná, posuďte
sami…

Počet přepravených na čelákovickém pří-
vozu v období od 16. 3. do 10. 7. 2013

Zdroj: SP Praha, s. r. o.

TOUR DE LABE PRO VŠECHNY 2013
V sobotu dne 6. 7. 2013 se uskutečnila akce na podporu projektu Labská cyklotrasa od pramene k moři
napříč Evropou bez bariér. Město Čelákovice podpořilo finančně realizaci této akce. Třetí etapa se
uskutečnila v úseku mezi Nymburkem a Neratovicemi. V Čelákovicích se cyklisté, rodiče s dětmi
a vozíky, děti na koloběžkách a odrážedlech, skate a in-line bruslaři seznamovali s projektem lávky,
jejímž investorem je Město Čelákovice s podporou Státního fondu dopravní infrastruktury. V Toušeni
již testovali novou výjezdovou rampu lávky na káranské straně, která po třinácti letech nahradila
krkolomné schody. Investorem této stavby byl Středočeský kraj.
Fotogalerie:

• www.tourdelabe.cz - sekce fotogalerie 07-2013 3. etapa 6. 7. 2013
Zdroj: Labská stezka, o. s.

• www.kr-stredocesky.cz – aktuality
Zdroj: KÚSK

Tour de Labe, 3. etapa, Nymburk – Neratovice, 6. 7. 2013. Zdroj: Labská stezka, o. s.

Počet dospělých osob 8 800

Počet osob v kategorii dítě/senior 5 100

Počet jízdních kol, kočárků a psů 5 400

Počet motocyklů 6

Počet časových jízdenek 148

Za několik měsíců bude Labe překlenovat nová lávka.
Foto: Kamil Voděra

Panoramatický záběr slepého ramene Labe zvaného Grado. Foto: Manufactory.cz
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REKREACE NA GRADĚ PŘED TÉMĚŘ STO LETY I VÝHLED DO BUDOUCNA

České Grado, ale i politické přízně, která přispěla
ke vzniku dobře vybaveného rekreačního místa
díky subvencím. Do Čelákovic přijížděly speciálně
vypravené víkendové vlaky a denní počet návštěv-
níků v sezoně dosahoval několika tisíc. Víkendový
součet pak vyšplhal až na desetitisíce.
V roce 1924 přispěl k dalšímu rozkvětu ženijní pluk,
který zde vybudoval pohodlnou dřevěnou lávku
pro překonání řeky Labe vedoucí pod kostelem
Nanebevzetí Panny Marie přímo ke koupališti. Roz-
voj koupaliště výrazně ohrozila regulace Labe, kte-
rou desítky let požadovaly obce podél toku
z důvodu eliminace vzniku záplav a k využití vodní
energie. Díky těmto plánům postupně klesal počet
návštěvníků Grada, a to i v souvislosti s dopady
hospodářské krize a růstem míry nezaměstnanosti.
Rozhodnuto bylo o zbourání dřevěného mostu
a dokončená regulace v roce 1937 ukončila per-
spektivní provoz lázní.
Zřízení říčních lázní mělo velký vliv na zřizování
nových ubytovacích kapacit, hostinců a restaurací,
vznik půjčoven loděk, prodejních stánků apod.,
ale také na stavbu vil a rodinných domků, které se
v sezoně buď celé, nebo zčásti pronajímaly. Exis-
tence říčních lázní na Káranském ostrově měla pro
Čelákovice v meziválečném období vskutku obrov-
ský význam.
Dnes se využívají v okolí řeky především v rámci
tzv. druhého bydlení. Zvýšil se i počet prodejců
potravin a jiného spotřebního zboží.
Jedním z projektů Ředitelství vodních cest ČR je
Marina Čelákovice. Projekt Mariny Čelákovice má

Město Čelákovice vydalo v loňském roce
mapu města

a letos za finančního přispění vybraných
poskytovatelů služeb 
i brožuru s názvem

„Čelákovice – procházka městem“.
Obě tiskoviny je možné zakoupit 

v Městském muzeu 
a Městské knihovně 

v Čelákovicích. 

Nová bezbariérová lávka bude dominovat oblasti,
která je typická jak pro pěší turistiku, tak pro cyklo-
turistiku a zároveň zajistí časově neomezený přís-
tup k chatám v oblasti Grada či Káraného.
Historicky měla turistika i chataření v tomto území
svou tradici. V období první republiky měl pozo-
ruhodný vliv na rozvoj celého území vznik říčních
lázní čelákovických. Blízkost řeky Labe vytvářela
příhodné písčité místo pro koupání, avšak pouze
na levém břehu řeky. Pravý břeh nebyl využíván
i vzhledem k jeho špatné přístupnosti. Již na počát-
ku dvacátých let 20. století se oblast stala atraktivní
pro letní výlety do přírody spojené s návštěvou
lesů a koupáním. Pražané začali do Čelákovic při-
jíždět zvláštními vlaky a využívali k překonání řeky
přívozu, který se nyní dočasně do Čelákovic vrátil
a je v provozu po dobu výstavby lávky.
Zanedlouho se dostalo místu propagačního názvu

umožnit zakotvení velkým i malým plavidlům
v samém centru Čelákovic a poskytnout kompletní
servis pro přípravu další plavby. „Jsem přesvědčen,
že vodní druh dopravy má v dnešním uspěchaném
světě rozhodně nezastupitelné místo a nesmíme
jej vyčlenit ve prospěch silnic či železnic. To by byla
škoda. Musíme si vzít vzor v našich předcích, kterým
voda sloužila k životu. V Čelákovicích tento vodní
projekt poslouží k rozvoji a lepšímu životu jak oby-
vatelům, tak i návštěvníkům,“ uvedl pro aktuální
vydání časopisu Vodní cesty a plavba starosta
města Čelákovic Josef Pátek. Zastupitelstvo města
Čelákovic schválilo na svém zasedání dne 25. 4.
2012 „Memorandum o spolupráci při budování
veřejných přístavišť“ mezi Ředitelstvím vodních
cest ČR a dalšími sedmi městy.

l Ivan Vaňousek

Jsou prázdniny, čas dovolených, a tak si dovoluji nabídnout náměty
k několika zajímavým cyklistickým nebo pěším výletům do okolí.

Naše město a jeho okolí leží na jihozápadním okraji útvaru, kterému geolo-
gové říkají Středočeská tabule. Toto území bylo ještě asi před 65 miliony let
zatopeno mělkým, tak zvaným křídovým (druhohorním) mořem, jehož voda
nebyla slaná. Jak se sem tolik vody dostalo? Hodně zjednodušeně řečeno –
spíš napsáno – přelila se na pevninu postupným zvedáním dna tehdejších
oceánů, které začalo před více než 100 miliony let. Dalších asi 40 milionů let
moře ustupovalo. Pak si jeho obnaženým dnem začaly razit cestu řeky. Než
do našich končin přiteklo Labe, než si vytvořilo své koryto, trvalo určitě také
pár milionů let. Viditelnými stopami „práce“ Labe je v okolí Čelákovic několik.
Semická hůrka, Přerovská hůrka, návrší Bílý vrch se Šibeňákem jižně od
města nebo Hradišťko v Toušeni. Profil těchto vyvýšenin je svědectvím o slo-
žení křídového mořského dna, a proto se jim říká svědecké vrchy. Jejich
vrcholy jsou tedy dnem dávného moře.

Mapa č. 1 z roku 1742 (Jan Kryštof Müller, vojenský inženýr) – detail

O TOM, KUDY TEKLO LABE KOLEM ČELÁKOVIC

Pokračování na str. 12

Téma připravil: Petr StudničkaZdroj: Ročenky dopravy České republiky

Jez u železničního mostu. Foto zdroj: www.odscelako-
vice.estranky.cz

Délka dopravních cest v České republice v letech 2001–2011 v km

Lávka přes Grado. Foto: Miroslav Břeský
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Pokračování ze str. 11

Původně hluboká říční údolí se postupně zaplňovala nánosy zeminy, které
řeky přinášely z vyšších poloh – ze svých horních toků. Pro tato údolí s plo-
chým dnem tvořeným říčními nánosy mají geologové zase odborný název –
říční nivy. Přeskočíme-li nyní období nejméně několika desítek tisíc let, jsme
v říční nivě, ve které ještě před několika desítkami let meandrovalo Labe.
Místo meandrovalo by se také dalo říci „klikatilo“ se, neboli hledalo si v nivě
nejvýhodnější koryto.

Pozůstatků po meandrování Labe je v okolí Čelákovic mnoho. Na jeho pra-
vém břehu jsou jimi stráně táhnoucí se od Byšiček, kolem výklenkové kaple
sv. Václava, lužním lesem Lipovka až ke Káranému. A samozřejmě slepá lab-
ská ramena známá jako pás tůní s názvy Řehačka, Kozí chlup, Byšická, Ho-
molka, Václavka, Grado s Očkem nebo jako izolované tůně Kout, Labíčko
a Fořtovka. Na levém břehu od Přerova n. L. opět pás tůní s krásnými názvy
Bezednice, Babinecká, Kulatá, Karasí, Mansfeldova, Poltruba, Černá, Pro-
cházkova, Hrad a jižně od nich dvě Arazimovy – Malá a Velká. V Čelákovicích
jsou výrazně znatelnými, poměrně nedávnými labskými břehy stráň v Ne-
daninách a nad Městským stadionem pokračující dále přes mnohem starší
lokalitu V Prokopě směrem k Toušeni. Pod touto strání s bývalou „Volman-
kou“ je také pás labských tůní. Více než slova mohou říci staré mapy.

Mapa č. 1 z roku 1742 (se zakreslením eremitáže u sv. Václava, vybudované
v roce 1696) je sice spíš schematický obrázek, který budí podezření – a do-
dávám oprávněné (viz mapa č. 2) – že Jizera se kdysi nevlévala do Labe
v Toušeni. Zároveň je na ní zakresleno Labe mimo Sedlčánky (Seltschanka)
a mimo Čelákovice, zato přimknuté ke stráni V Prokopě. Na mapě není Ká-
raný, založený až v r. 1777. Jistě si všimnete, že přes Labe je u Toušeně
(Tauschim) zakreslen most. K tomu se ještě vrátím.

Na mapu č. 2 z roku 1712 budete asi potřebovat lupu, s jejíž pomocí snad
ale poznáte dvě jizerská ramena. Jedno dosud směřující ke Staré Boleslavi
a druhé už k Toušeni. 

Na mapě č. 3 vydané před r. 1860 je již soutok Jizery s Labem „na svém
místě“ u Toušeně, Labe přitéká k Čelákovicům shora – tedy od Byšiček,
u osady Jiřina (Dorf Girzin) se rozdvojuje a jeho dvě ramena vytvářejí severně
od Čelákovic rozsáhlý říční ostrov.

Z mapy č. 4 z roku 1781 je dobře patrný mohutný meandr, kterým Labe vel-
kým obloukem odbočuje v oblasti lesa „Netušil“ u Přerova n. L. severním
směrem k osadě Byšičky. Při velké povodni v roce 1868 se hlavní koryto
Labe od Byšiček přesunulo na jih. Od té doby až do 60. let 20. století byl
v Sedlčánkách přívoz s velkým prámem na vozy, aby se místní sedláci dostali
na své pozemky dříve dostupné suchou nohou.

Mapa č. 5 z období po roce 1910 (se zakreslením Stabenovovy továrny v Jiřině)
dokumentuje situaci necelé dvě desítky let před regulací Labe u Čelákovic.

Slíbil jsem, že se vrátím k mostu u Toušeně, vyznačeném na mapě č. 1 z roku
1742. Historik zdejšího regionu J. V. Prášek ho popsal už ve svém díle „Bran-
dejs nad Labem. Město, panství a okres“ z počátku 20. století. Původní most
byl postaven v období mezi roky 1561 a 1562 jako dvojitý. Jedna jeho část
vedla přes labské rameno pod toušeňským Hradišťkem, druhá přes hlavní
říční rameno u dnešní (tenkrát ještě neexistující) obce Káraný. Mezi oběma
částmi mostu byla spojovací hráz, po jejíž koruně vedla tak zvaná Slezská
silnice z Prahy do Vratislavi (dnešní Wroclav) přes Hradec Králové. Na mostě
se vybíralo clo – mostné, od jehož placení byli Čelákovičtí osvobozeni. Dá
se předpokládat, že hráz měla propustě, kterými protékala labská voda při
povodních. Most poničili ve třicetileté válce Švédové (1639), ale po opravě
sloužil svému účelu až do druhé poloviny 18. století. Část hráze se zachovala
dodnes a z ní bývají za nízkého stavu vody na tůni pod Hradišťkem viditelné
i dřevěné kůly konstrukce mostních pilířů. Dvojitost původního díla připomíná
dodnes i pomístní název bývalé louky, dnes jezera – Mezi mosty.

Dalším zajímavým pozůstatkem podobného díla v okolí Čelákovic je zbytek
nájezdu, nebo pilíře kamenného mostu na severním břehu bývalého labského
ramene (dnes Byšické tůně) u obce Byšičky. Most tam není už od roku 1421,
kdy ho údajně spolu s původní středověkou obcí Byšice pobořila husitská
polní vojska při pohybu naším krajem. V lese na pravém břehu Labe lze do-
dnes najít inundační hráz, po které kdysi vedla silnice k byšickému mostu.

Děkuji J. Špačkovi za laskavou pomoc při datování historických map 
a Z. Červinkovi za upřesnění polohy a názvů labských tůní.

Mapy zdroj: Internet

Mapa č. 2 z roku 1712 (Jan Jiří Vogt, cisterciácký řeholník v Plasech)

Mapa č. 3 před r. 1860, Panství Brandýs n. L., Přerov n. L. a Dehtáry

Mapa č. 4 z roku 1781, 1. vojenské nebo také josefínské mapování

Mapa č. 5. z období po roce 1910
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Toušeňské překvapení
jménem Skleněná vila

l jvk

V sousedních Lázních Toušeni bylo 23. června
2013 slavnostně otevřeno kulturní středisko, které
vzniklo rekonstrukcí tzv. Skleněné vily. Stavbu i při-
lehlý pozemek mezi areálem Slatinných lázní a lab-
skou promenádou zakoupil městys před sedmi
lety. Kdysi zde stával gotický hrádek a renesanční
zámek, jejichž historií prošel i Karel IV. (zmínil se
o tom ve vlastním životopisu) a první sjednotitel
a primátor spojených měst pražských mistr Jan
Pašek z Vratu. Na ruinách zbylých po třicetileté
válce postavil v roce 1873 pražský stavitel Josef
Svoboda vilu se zasklenou verandou, podle níž
vznikl onen zvláštní název. Posledním majitelem
byl do roku 1967 univ. prof. MUDr. Jaroslav Pro-
cházka, významný specialista v oboru infekční
pediatrie. Místo má zvláštní význam nejen histo-
rický, ale svou polohou i urbanistický. Je ideovým
jádrem městyse. Neudržovaný objekt a zdivočelou
zahradu proto zakoupila roku 2006 obec. V první
etapě rekonstrukce se podařilo vybudovat park,
který nyní nese jméno profesora Procházky,
a v druhé právě završené etapě byla zcela zre-
konstruována i vila. Z celkových nákladů
10 629 000 Kč dotoval 65 % Středočeský kraj,
3 700 000 Kč dodal sám městys. Ve Skleněné vile
budou k dispozici postupně knihovna, galerie pro
výstavy, síň pro obřady (svatby), zasedání, kon-
certy, přednášky a besedy a samostatná spolková
místnost. Slavnostní otevření řídil starosta městyse
Lázně Toušeň Luboš Valehrach, o historii místa
a vily promluvil kronikář Jan Králík. Přítomni byli
oficiální zástupci Senátu, Středočeského kraje,
měst Brandýsa n. L.-Staré Boleslavi a Čelákovic
a místních spolků, z nichž zvláště nepřehlédnutelní
byli baráčníci v národních krojích. Kulturní pro-
gramy zahájila koncertem a divadlem školní mlá-
dež, poté vystoupily klasické Petrof Piano Trio
a bluesová skupina The Kingsize Boogiemen.
Zájem návštěvníků byl mimořádný.

Prázdninové čtení
o pánech z Krajku a o tom, jak Čelákovice 

ke svému znaku přišly
l Ivan Vaňousek

Je to už dávno – skoro 1 000 let – co se v dnešních Korutanech usídlil rytíř z rodu
Krywgg nebo Kreig. Divné jméno, člověk by si na něm zlomil jazyk. Jednoho z nich
přijal do svých služeb dobrý král Václav IV., syn Otce vlasti, Karla IV. A nebyl to asi rytíř
ledajaký, protože už v roce 1381 mu dal významný hrad Landštejn, aby z něho střežil
hranice Českého království s Rakouským vévodstvím. Od té doby známe v Čechách
a později i v Čelákovicích rytíře z tohoto šlechtického rodu jako pány z Krajku, nebo
také jako Krajíře.

U nás se jim tak zalíbilo, že koncem 15. století už jich tu byly dvě rodové
větve. Jedné z nich – mladoboleslavské – patřilo od roku 1512 brandýské
panství a s ním i město Čelákovice. Převzal je od Johanky, rozené z Krajku,
její bratr Kunrát. Na pány z Krajku většina lidí v Čelákovicích dlouho vzpo-
mínala v dobrém. Vládli totiž spravedlivě a moudře. Stará pověst, kterou
zaznamenal purkmistr a historik Antonín Ferles ve 2. polovině 19. století,
hovoří o tom, jak Kunrát Krajíř propustil čelákovické z poddanství.

Koncem léta roku 1517 si brandýský pán vyšel s manželkou a sestrou
Johankou po levém břehu Labe proti proudu, aby se potěšil krásnou pří-
rodou, po nemoci si užil slunce a nadýchal se čerstvého vzduchu. V místě
zvaném Čelákov¹) všichni odpočívali pod jedním z mnoha mohutných
dubů. Zpráva o jejich přítomnosti se rychle dostala do města. Měšťané si
pospíšili svého pána pozdravit, popřát mu rychlé zotavení a dlouhý život.
Pana Kunráta to potěšilo. Napadlo ho, že by mohl v tak krásný den a v naději
na rychlé zotavení vykonat nějaký dobrý skutek. Zeptal se tedy Čeláko-
vických, čím by jim mohl pomoci. Výzva je povzbudila, a tak požádali
o propuštění města z poddanství²). Za žádost se přimluvila pánova sestra,

on Čelákovickým vyhověl a potvrdil to listem, daným na svatou Kateřinu léta Páně 1517. Říkalo se ale,
že je tato svoboda stála věrtel dukátů.

Na památku této významné události dali čelákovičtí měšťané podnět ke vzniku městského znaku,
nesoucího „Dub totiž se žaludy s dvěmi uťatými větvemi, paterým kořenem v modrém poli, po
straně vlevo³) štít pana Kunráta z Krajku, po pravé choti jeho, rozené Meziříčské“.

Pan Kunrát převzal od své sestry nejen mladoboleslavské a s ním i brandýské panství, ale také příslušnost
k jednotě bratrské. Mladá Boleslav byla tehdy jedním z jejích útočišť. V boleslavské bratrské škole se
za Krajířů učil i čelákovický rodák Matěj Červenka, který se pak v roce 1553 stal bratrským biskupem.
Jednota pokračovala ve snaze o nápravu církve po vzoru mistra Jana Husa, ale na rozdíl od husitů
odmítala násilí. Tenkrát ještě všichni lidé věřili v Boha. Slušným pomáhala víra překonávat pozemské
strasti a muka pekelná byla výstrahou pro zlé. Ferdinand I. Habsburský, který v roce 1526 nastoupil
na český trůn, slíbil sice náboženskou svobodu, ale snášenlivost katolíků s reformisty (protestanty),
tedy i s příslušníky jednoty, narušovaly trvající spory o víru. Jejich základem byl stále výklad Bible,
s jehož pomocí se katolická církev snažila ovlivňovat světskou politiku ve svůj prospěch.

Když Kunrát z Krajku umřel, zdědil po něm panství Brandýs v roce 1542 jeho syn Arnošt. Arnošt Krajíř
byl jedním z českých šlechticů, kteří Ferdinadovi I. odmítli poskytnout vojenskou pomoc ve prospěch
jeho bratra císaře Karla V. v boji s protestanty v říši – odmítl zradit svoji víru v nápravu církve, odmítl
zradit jednotu bratrskou. Král ho za to v roce 1547 potrestal zabavením většiny majetku i s brandýským
panstvím. Získal tak zadarmo i zámek, který se mu zalíbil, když ho ještě na něm hostil Arnoštův otec
Kunrát. Město Čelákovice přešlo pod správu královské komory a z jejich znaku muselo být tehdy asi
odstraněno vše, co připomínalo Krajíře. Snad proto jsou štítky po obou stranách dubu na městském
znaku tak trochu anonymní.

Koncem 16. století neměli už Krajířové žádné mužské
potomky a vymřeli nejen „po meči“, ale asi i „po přeslici“.
Jsem rád, že Čelákovice nevyměnily v roce 2012 na úředních
listinách svůj městský znak za módní logo.

Vysvětlivky
¹) Čelákov – dřívější, tak zvaný pomístní název území, ležícího

na levém labském břehu směrem k Toušeni pod strání
s továrnou J. Volmana.

²) Poddanská města – byla součástí panství a jejich obyvatelé
byli poddanými příslušné vrchnosti. Vrchnost od nich
mohla dle práva zavedeného již v raném středověku vyža-
dovat robotu a jiné povinnosti, ale v praxi jim udělovala
různá privilegia.

³) Vlevo heraldicky – vpravo z pohledu diváka.

Erb pánů z Krajku.

Pohled na Skleněnou vilu z hlavní ulice. Foto: Václav Špa-
ček st.

Pohled do přilehlého parku vily. Foto: Václav Špaček st.Znak města Čelákovic.
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Dotačních 13, 4 mil. Kč z ROP SČ pro
revitalizaci náměstí stále nepřišlo…

l Bohumil Klicpera, zastupitel města Čelákovice za PRO Č

Auditní orgán Ministerstva financí svým dopisem z 1. července 2013 městu potvrdil, resp. se ztotožnil se
zjištěním řídícího orgánu Regionálního operačního programu Střední Čechy, že ve veřejné zakázce Revi-
talizace náměstí 5. května v Čelákovicích došlo k porušení nastavených pravidel, a tím kovlivnění výsledku
soutěže. Doporučil sice snížení korekce (pokuty) na 10 % z ceny veřejné zakázky, které přesto činí
hrozivých 4,2 mil. Kč. Auditní orgán však není příslušný ke konečnému rozhodnutí v této věci – konečné
řešení dané nesrovnalosti je na řídícím orgánu, tj. Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy.
Dne 2. července 2013 již v Hospodářských novinách vyšel na titulní straně článek „Soud zpochybnil
miliardové losovačky“. Poprvé černé na bílém stojí, že losování veřejných zakázek pomocí počítače
bylo podezřelé. Krajský soud v Brně totiž rozhodl spor, v němž si stavební firma Alpine Bau stěžovala
na losovačku veřejné zakázky na silniční obchvat. Finalisty tendru vybírala tak trochu záhadná krabička
– počítač schovaný do schránky se třemi tlačítky, o němž nikdo nesměl vědět, jak vlastně funguje.
Podle soudu je takové losování neprůhledné – zadavatel měl zabezpečit, aby losování probíhalo férově,
aby jeho průběh nevyvolával žádné pochybnosti a aby řádný průběh losování byl dostatečně jasně
kontrolovatelný. Tento rozsudek však může mít drtivý dopad – toto losovadlo mělo totiž vliv na desítky
veřejných zakázek placených většinou z evropských dotací! A náš projekt „Revitalizace náměstí 5. května
v Čelákovicích“ mezi ně bohužel patří, uvedly to již 13. února 2013 i Hospodářské noviny. Podle přísných
bruselských pravidel nelze totiž na neférovou zakázku čerpat evropské peníze! Je tedy docela možné,
že na základě takhle silného zpochybnění výběrových řízení budou příslušné kraje a města muset
dotační euromiliony vracet.
Smutné je, že na tyto nesrovnalosti ve veřejné zakázce náměstí jsem již v roce 2011 prokazatelně upo-
zorňoval. Odmítl jsem svou účast v příslušné komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, jakmile jsem
ze zadávací dokumentace zjistil, že nejde o transparentní, tj. otevřené podlimitní řízení, ale jedná se
o tzv. užší řízení s omezeným počtem uchazečů, které do finále vybere losovačka. Paradoxem bylo,
že Město uzavřelo se společností ML Complet, a. s., rámcovou mandátní smlouvu, dle které společnost
provede administraci veřejné zakázky na zhotovitele stavby náměstí v otevřeném podlimitním řízení
dle zákona o veřejných zakázkách, ale ve skutečnosti se soutěžilo v tzv. užším řízení, tj. v rozporu s uza-
vřenou smlouvou! Proč, z jakého důvodu? Nebylo řádně vysvětleno. Mimochodem, v té době se media-
lizovaly losovačky jako symbol korupce v zakázkách a v připravované novele zákona o veřejných
zakázkách se již zakazovaly. Přesto, že jsem svou neúčast v netransparentním výběrovém řízení řádně
zdůvodnil, mediálně jsem byl masivně pranýřován, že nehodlám pracovat pro město.
Na zastupitelstvu 29. 6. 2011 jsem podával návrh na zrušení této zakázky na zhotovitele náměstí a se
mnou hlasovali jen Luboš Rýdlo a Zdeňka Tichá – Pavel Rusý, Aleš Rikl, Tomáš Janák se zdrželi –
ostatní zastupitelé byli proti zrušení. Jasně jsem argumentoval nedodržení zadávacích podmínek tím,
že všichni finalisté včetně vítěze soutěže překročili předpokládanou hodnotu plnění této zakázky, a došlo
tím k porušení zákona o veřejných zakázkách. Byl jsem si plně vědom, že předmětná zakázka je pod
dotací z ROP SČ, ale z tohoto pádného důvodu by poskytovatel dotace bez problémů prodloužil čerpání
dotace, je to běžná praxe. A opět jsem byl na tapetě, že bourám projekt náměstí z důvodu údajné
uražené ješitnosti, že ho nemohu realizovat sám a podobně. Bohužel, tak to není. Mám zkušenosti
s veřejnými zakázkami od roku 1994, kdy na ně vznikla první právní norma i s dotačními tituly, kde
každé formální pochybení se nemilosrdně pokutuje či trestá… proto mnou navrhované zrušení zadávacího
řízení bylo zcela na místě a další komentáře jsou zbytečné.
A tak nyní čekáme na ortel řídícího orgánu Regionálního operačního programu Střední Čechy, zda
a v jaké milionové výši bude město pokutovat…
A bohužel k naší smůle můžeme na základě průlomového rozsudku, že losování zakázek bylo podezřelé,
neprůhledné, dále očekávat že možná celou 20 mil. Kč dotaci budeme vracet…
Uvidíme však, jak na toto vážné zpochybnění výběrových řízení bude Brusel reagovat. Evropští komisaři
již potvrdili, že se na tyto problémové losovačky zaměří, tzn. asi i na tu naši čelákovickou…
Za sebe i kolegy z našeho zastupitelského tábora mohu potvrdit, že vyvineme veškerou snahu, aby
naše město o citované dotační prostředky nepřišlo.

Ad jednání Zastupitelstva
města 26. 6. 2013

l Zdeňka Tichá, zastupitelka za PRO Č

Možná někdo z Vás sledoval jednání Zastupitelstva
města na internetové televizi, ačkoliv soudě podle
počtu přístupů nepatří tento přímý přenos mezi hity
internetového vysílání. Možná jste oprůběhu jednání
slyšeli. Připojuji tedy střípek do mozaiky.
Jednání Zastupitelstva dne 26. 6. 2013 nebylo jed-
náním, ale přehlídkou arogance moci, přehlížení
a nerespektování odlišných názorů. Vedení města
při řízení tohoto jednání, na kterém se má převážně
pracovat, fatálně selhalo. Režii nad jednáním převzali
někteří jednotlivci z řad publika – zjevně s tichým
souhlasem vedení města.
Existuje jednací řád Zastupitelstva, který byl opako-
vaně porušován (včetně vulgárních výkřiků z publika),
a toto porušení zůstalo ze strany vedení města bez
povšimnutí, resp. jím bylo tiše podporováno. Nevěřím,
že s tímto postupem obyvatelé Čelákovic souhla-
sí… A jsem si jista, že žádný z minulých starostů by
nedopustil tento stav věci.
Existuje obyčejná lidská slušnost, respekt, schopnost
povznést se nad některé věci. Pokud jsou tyto věci
veřejně vysmívány, je něco špatně.
Jednání Zastupitelstva není přehlídkou zvednutých
pacek. Je nutné si uvědomit, že každý zastupitel
nese osobní odpovědnost – neexistuje kolektivní
vina. Tato odpovědnost je morální, ale i finanční –
zastupitelé ručí celým svým majetkem za svá roz-
hodnutí. Jak byste rozhodovali Vy, pokud byste
neměli dostatečné, srozumitelné a úplné podklady?
Jistě ne lehce aneuváženě… Auvědomme si, že jde
o částky drobnější, ale i desetimilionové – a jsou to
peníze vás všech!
Nikdy neměl stav věcí dospět do stadia, kdy se vět-
šina členů Zastupitelstva skutečně obává o něčem
hlasovat. Auž vůbec nemá stav věcí dospět do stadia,
že je volána Městská policie, protože někteří z pří -
tomné veřejnosti se domlouvají, že některým zastu-
pitelům „dají po hubě“ – jenom za to, že mají jiný
názor a že jej slušnou formou vyjadřují.
Politika, zejména ta komunální, nespočívá, lépe řeče-
no neměla by spočívat v demagogii, přehlídce úsmě-
vů anesplnitelných slibů. Mediální azprostředkovaný
obraz se od reality může lišit, a to velmi. Myslete na
to, prosím.

Mé první zastupitelstvo!
l Markéta Jokešová, Sedlčánky

Vážení spoluobčané, kamarádi, vždy jsem byla přesvědčená, že v Kulturním domě v Čelákovicích se člověk
pobaví. Dne 26. 6. dávali zcela jiné představení – tragédii jménem „zastupitelstvo“. V Čelákovicích bydlím
skoro 10 let a přiznám se, že jsem se nikdy aktivně nezajímala o to, co se tady děje. Až petice na podporu
starosty Pátka mě přesvědčila, že se půjdu podívat, jak to na Zastupitelstvu vlastně chodí. K volbám chodím,
ale nikdy jsem nebyla moc přesvědčená o tom, že to má smysl. Teď už ale vím, jak moc je to důležité! Byli
jste někdy na Zastupitelstvu, anebo na to koukali alespoň na internetu? Moc Vás za všechny, kterým na
městě záleží, prosím, udělejte to! Budete překvapeni, jak málo zastupitelům záleží na tom, co chtějí občané.
Nevěřili byste, učeho se dokáže většina zdržet hlasování. Toto Zastupitelstvo bylo přeci jen něčím výjimečné.
Bylo tam totiž několikanásobně více občanů než jindy. A hodně jsme se zapojovali do diskusí a své výsledky
to rozhodně přineslo. Přiznám se, že jsem z toho celého byla dost překvapená a už při první příležitosti jsem
vyjádřila svůj názor – snad hned v prvních 10 minutách a věřte, že ne naposledy.
Přijďte bojovat za své město a hlavně přijďte příští rok k volbám v co největším počtu. Budeme mít ještě
několik možností, abychom zjistili, kteří zastupitelé mají vůbec nějaký názor – i když ne třeba pro nás akcep-
tovatelný, ale alespoň ho mají – a kteří jsou jen „ovečky ve stádu“.
Já si po první hodině začala psát své dojmy. Ty jsou ale moc obsáhlé na takto malý článek. Přijďte si tedy
udělat svůj názor a nezapomeňte, že u voleb máme každý 21 hlasů – tak je využijme všechny.
Mějte se fajn.

Zdroj: Sbírkový fond Městského muzea v Čelákovi-
cích

Srpen 1968
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l Jaroslav Špaček

Červencový Zpravodaj otiskl část mých vzpomínek
na období před znovuotevřením muzea v roce 1983.
Nyní si dovoluji pokračovat druhou částí v reakci
na „hodnocení“ práce našeho muzea za uplynulých
20 let, které je v poslední době – řečeno s nadsáz-
kou – často prezentováno jako vytváření jakéhosi
skladiště přecpaného statisíci sbírkových předmě-
tů. Nezasvěcený čtenář či posluchač takového
hodnocení si z toho může udělat závěr, že v muzeu
je plno „zbytečností“. Trochu mi to připomíná situaci
před rozhodnutím o jeho pohlcení muzeem okres-
ním v červenci 1983. Tehdejší stranické orgány
poukazovaly na přílišnou bohatost sbírek, podez-
řelá kladná hodnocení a naše muzeum dokonce
podezírali z „lokálpatriotismu“.
V průběhu své existence, tedy od roku 1903,
nashromáždilo muzeum samozřejmě obsáhlý sbír-
kový fond, což pro podobná muzea není nic ne -
obvyklého, a je to naopak jejich chlouba. Sbírky
muzea měly a zatím mají velmi dobrou pověst.
Dokumentují to početné výpůjčky k zahraničním
i vnitrostátním výstavám, k badatelským účelům
a jejích prezentace na mnoha celostátních a mezi-
národních konferencích v uplynulých letech. Je to
kulturní dědictví města a státu, majetek nevyčísli-
telné hodnoty nás všech, o který zákon ukládá zři-
zovateli, v našem případě městu, řádně pečovat.
Zde je třeba připomenout ještě rok 1990, kdy město
získalo muzeum zpět.

Co je vůbec muzeum a jaké je jeho poslání?
Muzeum podle definice Mezinárodní muzejní rady
je stálá nevýdělečná instituce ve službách společ-
nosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která zís-
kává, uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vystavuje
hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za úče-
lem studia, vzdělání, výchovy a potěšení. Podle
zaměření a obsahu expozic a depozitářů se muzea
rozlišují na všeobecná (národní, vlastivědná) a spe-
cializovaná. Na rozdíl od muzejních depozitářů jsou
muzejní expozice přístupné veřejnosti. Muzea zři-
zovaná státem, kraji a obcemi jsou správci muzej-
ních sbírek podle zákona č. 122/2000 Sb. Sbírkové
předměty těchto muzeí jsou vedeny v Centrální evi-
denci sbírek.
Jak naše muzeum pracovalo, respektive jak se

vytvářel fond přírodovědných, archeologických
a historických sbírek přibližně za posledních 40 let? 
Podstatnou část historických sbírek tvoří hlavně
dary, v menším procentu pak předměty z vlastního
výzkumu, případně z jiných aktivit. Samozřejmě
nejviditelnější jsou předměty jako nábytek, hodiny,
sklo, porcelán, textil, různé řemeslnické výrobky,
nástroje aj. Asi 80 % této více než 130tisícové sbírky
ale tvoří různé tiskoviny či písemnosti a fotografická
dokumentace. Rovněž přírodovědné sbírky o cel-
kovém počtu asi 110 tisíc evidenčních čísel tvoří
dary různých dermoplastických preparátů (vycpa-
nin), minerálů, zkamenělin a z vlastních výzkumů
předně herbář a nejpočetnější kosterní materiál
tvoří asi 85 % přírodovědných sbírek. Nejrozsáhlejší
sbírku na počet evidenčních čísel představuje
archeologie. Ta kromě malého procenta pocháze-
jícího z darů začala růst díky výzkumům předně
v posledních třech desetiletích. Hlavním faktorem
byl stavební boom, který si vyžádal stovky záchran-
ných archeologických výzkumů. Žijeme na území
osídleném téměř osm tisíciletí a tisíce generací zde
po sobě zanechaly četné doklady svého působení.
Ty jsou zachraňovány, řádně odborně a vědecky
zkoumány a ukládány v muzejních sbírkách.
Zákon muzeím ukládá jednotnou povinnost evi-
dence u všech sbírkových předmětů, tedy
i u archeologických nálezů. Na rozdíl od jiných sbí-
rek je u archeologických nálezů nutné zachovávat
soubory jako celek. Znamená to např., že pokud
odkryjeme rozsáhlé pravěké sídliště, získáme
z něho výzkumem 30 tisíc kusů zlomků keramiky.
Při laboratorním zpracování (slepení a zrekonstruo-
vání) bude soubor redukován již jen na 20 tisíc
kusů. Podle zákona musí každý předmět, tzn. i kaž-
dý samostatný keramický zlomek, být evidován,
tj. 20 tisíc čísel. Evidenční – inventární čísla pak
např. musí vypadat: A 50001 až A 70000, což je
20 tisíc evidenčních čísel, nebo A 50001/1 až
A 50001/20000, což je jedno evidenční číslo obsa-
hující 20 tis. předmětů. Výsledek je stejný, ale mani-
pulace s těmito čísly je po u žívána k argumentaci
o nepředstavitelném počtu sbírkových předmětů
a související finanční náročnosti. To neodpovídá
realitě, protože financování celého výzkumu až po
uložení sbírek do depozitářů není na náklady měs-
ta, ale bylo a je jen na investorech staveb, kteří
jsou povinni ze zákona náklady hradit.

Případné omezení akvizice sbírkových předmětů
jako cesta ke snížení finančních nároků muzea by
bylo krokem značně zjednodušujícím, na první
pohled líbivým, ale zcela laickým. Nelze totiž dopus-
tit, aby zůstaly nezdokumentovány různé etapy
života či události regionu. Informace uvedené
v červnovém Zpravodaji jsou zarážející a degradují
téměř čtyřicetiletou profesionální práci muzea
především v oblasti archeologie. Je tomu opravdu
tak? Dle mého názoru by se dalo ušetřit na někte-
rých externích službách, např. právních, a ušetřené
peníze efektivněji využít pro činnost muzea.
K expozicím lze jen dodat, že současné, i když
mnohými návštěvníky stále kladně hodnocené,
lze revitalizovat za pomoci grantů. Jako bývalý
ředitel a pracovník muzea jsem toho názoru, že
řešení právě i s využitím grantů i pro další odborné
činnosti je reálné i za stavu, ve kterém se muzeum
nyní ocitá.

O KULTURNÍM BOHATSTVÍ NAŠEHO MUZEA

H l a s  o b č a n a  z  J i ř i n y
l M. S. Čelákovice

Nepatřím rozhodně mezi „psavce“ do sdělovacích
prostředků. Na některé události ve městě si ale
přesto dovoluj reagovat. Jistě je možné se shodnout
na tom, že hlavní úkol všech našich zvolených
zástupců je práce pro město a jeho občany. Bohužel
v mnoha činech a chování některých zastupitelů
v současné době marně tuto snahu hledám. Nechci
říci, že se pro město dělá a udělalo málo. Stačí jen
zalovit v paměti, jak dříve vypadaly jeho ulice zvláště
v oblasti Za Dráhou a v Jiřině, městská zařízení
a budovy sloužící občanům a jak vypadají dnes,
a to nemluvě o náměstí, veřejném osvětlení, čističce
odpadních vod, vzorném sběrném dvoře, cyklos-
tezkách, stavbě lávky přes Labe atd.
Za důležitou v této souvislosti považuji shodu vět-
šiny zastupitelů na pokračování akcí prospěšných
městu a jeho občanům bez ohledu na to, kdo na
radnici „vládne“. V poslední době jsme často v pří-
mém přenosu svědky jakéhosi boje konkurenčních
skupin zastupitelů o ovládnutí veškerého dění ve

městě. Každý argument a prostředek je k tomu
dobrý. Není mi jasné, proč se tak děje, ale pochybuji,
že by to vždy bylo v zájmu města a jeho občanů.
K tomuto „boji“ patří bohužel i jednání ve stylu „kdo
chce psa bít, hůl si najde“. Sem patří například zdě-
šení nad vysokými úniky pitné vody, které když nej-
sou zaviněny objektivními důvody, jsou asi
způsobeny dlouhodobým zanedbáním údržby
vodovodního řadu, nikoliv současným vedením
města. V některém z předcházejících vydání ZMČ
jsem rovněž zachytil úvahu o jakémsi paralelním
vodovodu, vyvolanou možná informacemi o špat-
ném stavu vodojemu, na němž je závislé celé měs-
to. Ani tato situace nevznikla „včera“ a případné
obavy a kritiku by jistě rozptýlila kvalifikovaná infor-
mace, zda a jaké řešení vedení města připravuje.
Poněkud neupřímně působí i radost jedenácti
zastupitelů z neporušení zákona o zadávacím řízení
na stavbu lávky přes Labe, na jejichž vlastní dotaz
o této možnosti odpověděl záporně ÚOHS. Co na
tom, že jedním z důvodů „překopání“ projektu lávky
byla přeložka elektrického vedení na káranském

břehu, neprovedená v minulém volebním období.
Jediné, čeho bylo asi dosaženo, byla komplikace
ve výstavbě.
Jako z jiného světa zapůsobila v tomto zastupitel-
ském „hašteření“ zpráva o shodě na možnosti zís-
kat levnější energie pro občany formou dražeb, bez
podezření z osobního prospěchu a s rizikem nez-
daru. (O této záležitosti jsem korespondoval
s Petrem Studničkou a Markem Skalickým.) Takoví
by měli být všichni naši zastupitelé a takové lidi
budu volit. My, občané, většinou ve všem vidíme
jen nějaké chyby a pochvalami šetříme. Mé podě-
kování adresuji také všem, kteří se podíleli a podílejí
na tvorbě ZMČ. Považuji jej za periodikum, jehož
úroveň se stále zvyšuje. Z původního „zpravodaje“
je časopis pro celou rodinu, ve kterém si kromě
užitečných informací každý něco zajímavého najde.
Vyvážený prostor mají i příspěvky opoziční. Z jejich
porovnání s koaličními si lze snadno udělat vlastní
názor. Zvláště červencové číslo se mi líbilo. Doufám,
že tento vývoj neovlivní odvolání předsedy redakční
rady a jejích tří členů.

Dne 1. 8. 2013 se náš tatínek a dědeček pan Anto-
nín GORDA dožívá krásných 85 let.
Do dalších let pevné zdraví a hodně spokojenosti
přeje celá rodina.

Dne 7. srpna 2013 se dožívá 70 let paní Růžena
BODLÁKOVÁ z Jiřiny.
Uznání za dlouholetou vzornou péči o naši kaplič-
ku, pevné zdraví a ještě mnoho spokojených let
jí přejí známí a přátelé z Jiřiny.

Dne 23. 8. 2013 oslaví osmdesáté narozeniny paní
Františka HERBSTOVÁ.
Všechno nejlepší k tomuto životnímu jubileu, hlav-
ně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let,
přeje rodina.

Dne 25. 8. 2013 se dožívá 
90 let naše milá maminka,
babička a prababička Ludmila
DOSTÁLOVÁ.
Hodně zdraví, vitality a radosti
ze života Ti do dalších let přeje
Tvoje celá rodina.
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 srozumitelný, usměvavý a šťastný chlap, který si
život užíval jako krásně a tlustě namazaný krajíc.
Užíval si svět v prostředí svých vlastních poetic-
kých obrazů. Lidské postavy se na jeho obrazech
objevují střídmě a až v pozdějším již skoro seni-
orském věku je nahrazuje okřídlenými bytostmi.
Obraz, jakmile ho malíř dokončí, začíná žít vlastním
životem tak, jako vyřčená slova už nejdou vzít
zpět, má vlastní život a buď je dobrý, nebo není.
Obrazy nepotřebují složité vysvětlování či nesro-
zumitelné věty uměleckých historiků. Umění nemá
jít proti člověku. Naopak je tu pro lid, aniž by ztratilo
gram ze své umělecké hodnoty. Je tu pro lid, aby
člověka povzneslo, ukázalo mu cestu anebo zpro-
středkovalo cestu k poznání, pomohlo při rozho-
dování mezi dobrem a zlem, pomohlo k meditaci
a uklidnění. Domnívám se, že to je krédo, které
Jiří Hanžlík striktně dodržoval.
Věřím, že si své potěšení v těchto obrazech najdete.
Chtěl bych jen dokreslit atmosféru Hanžlíkových
obrazů a připomenout to, co jsme všichni zažili,
i když to mnohý z nás má zasunuto hluboko
v paměti. Prostředí, kde jsme vyrůstali a vychová-
vali děti. Prožili dozrávání vdobě, kdy mělo všechno
patřit všem a vládly politická demagogie a fana-
tismus lidí věřících, že vybudují svět lepší. Obzvlášť
pro ně, jak se později ukázalo. Tlačilo se to na nás
ze všech stran a jediná možnost, jak na to reagovat,
bylo vytvářet si jakousi hořkosladkou srandu, jakýsi
paralelní svět. Pravda pro dvoje uši se stala samo -
zřejmostí, neokrádat rodinu, správně ohnout hřbet.
Nám zůstalo to malování, muzika a nezapomenout
na ten normální vnější svět. Bylo to těžké, když do
ucha řvali o třídní nenávisti a imperialistech, co
nám usilovali o život, a nepřeslechnout hlas rozu-
mu. Co vedlo Jiřího Hanžlíka k jeho příjemnému
a milému postoji? Ten chlapík byl vždy dobře nala-
děn, i když ho něco bolelo. Kromě malých excesů,
kdy už blbost v jeho blízkosti dostoupila vrcholu,
„bouchly mu saze“ a nastal okamžik pravdy. Ne
na dlouho, byl povahy spíše smířlivé, posedlý spor-
tovec a rybář – muškař. Namátkou jmenovaní lidé,
kteří vytvářeli normální svět, který jsme milovali:
Hrabal a jeho pábení, Menzelovy a Formanovy fil-
my, Suchého a Šlitrovy písničky, Werichovy a Hor-
níčkovy forbíny, Trnkovy figurky, Milan Kundera,
Bratři v triku, ale také Park kultury a oddechu Julia
Fučíka, kam chodily rozesmáté holky se dmoucí
se hrudí, s vybouleným odznáčkem na modré košili
a se širokými sukněmi, a Jára Cimrman a muzikanti
a Škvorecký. A byli jsme mladí.
Navzdory oné společenské schizofrenii jsme si
dokázali vytvořit alternativní svět, vlastní a privátní,
kam se ideologie nepouštěla, a oni byli oni. Výtvar-
ník potřebuje k vyjádření svého výtvarného názoru
tužku, papír nebo křídu, chodník nebo olůvko,
ohořelý klacík, klid a soustředění, dobrý lidský
základ, který dávají maminky spolu se svačinou
a požehnáním na cestu do školy kolem krámků,
kostela se hřbitovem, občanské záložny, železniční
zastávky a cukrárny.

Dost slov a přijměte pozvání na výstavu obrazů,
grafik a kreseb, které Vám alespoň na chvíli zpro-
středkují to, co nám v této hektické době chybí.
Nechte se oslovit něžností, láskou a pokorou!

Výstava Jiří Hanžlík – Retrospektiva je přístup-
na do 1. 9. 2013 denně mimo pondělí v časovém
rámci 9.00 až 12.00 a 13.30 až 17.00 hodin ve
Výstavní síni Městského muzea.
U příležitosti konání výstavy Městské muzeum za
podpory Města Čelákovice zajistilo 2. souborné
a doplněné vydání známé publikace Čelákovice
– omalovánky s obrázky právě od J. Hanžlíka.

Na Hrádku 464

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

Výstava o Vývoji městské
krajiny Čelákovic

l Renata Fialová

Občanské sdružení NAŠE Čelákovice si vás
dovoluje pozvat na výstavu na téma Vývoj měst-
ské krajiny (7. až 29. 9. 2013 v prostorách Měst-
ského muzea). Jedná se o pohled na historický
vývoj našeho města, na jeho současnost imožný
další rozvoj v rámci nového územního plánu.

K tomuto tématu budou uspořádány dvě besedy.
Jedna na hlavní téma výstavy, kde účast přislíbili
nejen ocenění architekti ze soutěže onávrh nového
územního plánu, ale idalší odborníci na urbanismus
a krajinný ráz. Druhá beseda provede občany pro-
cesem tvorby tohoto nového územního plánu. Tento
proces je otevřený a dává občanům možnosti pro-
jevit svá přání i svůj nesouhlas, ale v přesně daných
úsecích a termínech. Beseda bude za účasti práv-
níků a odborníků, zabývajících se dlouhodobě
územním plánováním. Otermínech besed vás bude-
me informovat na stránkách našeho sdružení i kul-
turního přehledu Městského muzea a webových
stránek města.
Věříme, že výstava ibesedy budou pro vás přínosem
atěšíme se na vás od 7. 9. 2013 vMěstském muzeu.

VZPOMÍNKA 
NA JIŘÍHO HANŽLÍKA

l Jan Weber

Jiří Hanžlík, narozený 21. 8. 1932 v Čelákovicích,
dostává kreslířské základy od ředitele měšťanské
školy Václava Grafnettera. Po ukončení základní
školy odchází na Vyšší grafickou školu umělec-
kého průmyslu k prof. Jaroslavu Vondrážkovi, kde
po maturitě úspěšně skládá talentové zkoušky,
na jejichž základě je přijat do ateliéru prof. Adolfa
Hoffmeistera, který vede speciálku kresleného
a loutkového filmu na Vysoké škole umělecko-
průmyslové v Praze. Zde po obhajobě diplomové
práce získává titul akademický malíř. Po ukončení
studia se rozhoduje pro svobodné povolání a pro-
gramově se věnuje výstavní a užité grafice,
s občasným výletem do oblasti loutkového a kres-
leného filmu. V sedmdesátých letech se ale již
zcela zabývá výstavní tvorbu a navrhováním muze-
álních expozic. Na základě výjimečné kvality svých
prací se dostává do týmu autorů, kteří proslavili
naši zemi právě v této oblasti. V letech 1972–75
průběžně pracuje na proslulých a světem oceňo-
vaných čs. prezentacích v kanadském Montrealu.
V Čechách vytváří muzeální expozice například
pro hrady a zámky Zvíkov, Orlík, Žďár nad Sázavou,
Soběslav, Tábor a nekonečnou řadu výstavních
pavilonů, plakátů, publikací a novinových ilustrací.
Skoro každý výtvarník, ať ho osud pracovně zane-
se do jakékoliv tvůrčí oblasti, v sobě hýčká myš-
lenku věnovat se takové práci, kde je naprosto
svobodný ve výběru obsahu a formy dle vlastního
zadání. Kde se může naprosto svobodně rozho-
dovat a nechat vést pouze svou vlastní imagi -
nací.
Hanžlíkovy obrazy a obrázky začaly vznikat nená-
padně někdy kolem roku 1974 bez jakékoli ambice
tvářit se jako velké umění. Začaly mapovat kon-
takty s městem při každodenní cestě do jeho ate-
liéru v Michalské ulici na Starém Městě pražském.
Drobné veduty, zákoutí, podloubí, fasády, sloupy,
dlažby, křivolaké perspektivy, ale i oblaka, stromy,
parníky, votivní zákoutí, sochy a domovní znamení.
V klidném a pokorném rozjímání o městě, kde lidé
nechodí po ulicích, a přesto jsou cítit jejich doteky
na každém kroku. Otevřené okno s vlající záclonou,
za níž se ozývá klavír a je cítit vůně nedělního obě-
da, laskavá pohoda sluníčkem prozářeného pro-
středí oblečeného do barevného koloritu
jadranských a středomořských městeček, to je
tím, co má autor rád a s čím se divák setkává na
jeho obrazech. Tak laskavý humor, něžná nadsáz-
ka a láska k životu! Nejsou to hardrockové nebo
metalové vše přehlušující fláky, ale něžná nedělní
muzika Sukových serenád, kterou člověk vnímá
jako pohlazení, pokoru a smíření. Je to svět, který
autor poznal právě ve městě, kde se narodil,
vychodil školu, dozrál, zamiloval se, oženil, založil
rodinu a dlouhá léta žil a kam se nyní vrací se svými
obrazy. Jiří Hanžlík byl tak jako jeho obrazy

ČELÁKOVICE VE FILMU
l Vladislav Švestka st.

V těchto dnech jsem dostal dárek – DVD. Je to
video autorského kolektivu P.Babického o našem
městě. V loňském roce bylo ze stejné dílny k vidění
DVD „Grado – písečné lázně“. Nový snímek
„ČELÁKOVICE“, provázený slovním doprovo-
dem, pamětníkům i mladší generaci připomíná
některé události z dávné i nedávné minulosti,
dává možnost nahlédnout do starších i novějších
čelákovických zákoutí a zmiňuje i události z dění
v městě v průběhu času.
Je to skutečně zajímavé a poučné video a jeho
koupi mohu všem příznivcům Čelákovic jen dopo-
ručit.

Pohled na zajímavě instalovanou výstavu Jiřího Hanžlíka
v Městském muzeu. Foto: Tereza Zborníková

Obraz Jiřího Hanžlíka.
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Na Hrádku 1092
Čelákovice

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

Dovolená
Do 9. srpna 2013 bude Knihovna uzavřena.

Rozhovor 
s Ilonou Bittnerovou
o výstavě Tingatinga

Paní Bittnerová (roz. Füzéková) pochází z Čelá-
kovic, řada z Vás ji slyšela na našich besedách
vyprávět o cestovatelských zážitcích z řady zemí
(Kyrgyzstán, Albánie, Jižním ostrov Nového Zélan-
du…), ale hlavně o přírodě a umění Tanzanie, kam
se pravidelně a ráda vrací.

Jak jste se dostala k pořádání výstav obrazů
z Afriky?
IB: „Shodou mnoha náhod jsem se seznámila
sDanielem Augustou, který se zajímal oobrazy stylu
Tingatinga z Tanzanie. Obrazy mě nadchly svou
barevností a zaujala mne i situace kolem malířů ve
městě Dar es Salaam. Když jsem tam v roce 2006
odjela, byla to „láska na první pohled“. Protože
považuji za velmi důležité prolomení předsudků
souvisejících se zcela nesmyslným pojmem „chudá
Afrika“, začala jsem v Čechách pořádat výstavy.
Lidé tady se dovědí nové věci o Tanzanii a lidi v Daru
zase těší prodej obrazů – tedy vyšší příjmy pro ně.“

Jaká je cesta obrazu od koupení v Tanzanii po
výstavní síň?
IB: „Není zas tak složitá. Jedu do Tanzanie, tam
navštívím mnohokrát TACS - hlavní centrum malířů
Tingatinga a nakoupím obrazy. Ty pak smotané
vezu do Čech (většinou se vejdu do limitu váhy
zavazadel). Na letišti celní řízení, pak rámování
v Čechách, domluvení výstavy a prodej. Vše ve
smyslu fair trade obchodu.“

Jaký je u nás zájem o obrazy umělců z Tanza-
nie, kde můžeme navštívit další výstavy v nej-
bližší době?
IB: „Zájem je poměrně veliký, v podstatě převyšuje
mé možnosti. Dlouhodobě spolupracuji se ZOO
Jihlava a Liberec, kde je v letních měsících vždy
výstava. O letošních prázdninách bude probíhat
v Botanické zahradě v Praze Africké léto, kde
najdete ve výstavní síni obrazy a další ukázky afric-
kého umění. O dalších výstavách najdete informa-
ce na www.tingatinga.cz a mnoho lidí se také
zastaví v mém depozitáři v Jizerských horách.“

Uživí tamní umělce prodej jejich obrazů?
IB: „Tohle by bylo velmi těžké nějak zobecňovat.
Životní situace malířů jsou různé a jsou různé i pro-
dejní ceny jejich obrazů. Vzhledem k tomu, že já
s malíři obchoduji, není zde žádné mapování toho,
jak peníze použijí. Někteří malíři jsou moji dobří
přátelé, takže vím, že někde jdou peníze např. na
školné sourozenců nebo vnuků. O co se aktivně
zajímám, je historie stylu Tingatinga. Navštívila
jsem kvůli tomu i jižní Tanzanii, odkud většina malířů
pochází. Ale to je dlouhý příběh ☺“

Malíři stylu Tingatinga při práci. Foto: archiv Ilony Bitt-
nerové

POUTNÍ KONCERT SOCIETAS MUSICALIS

l Spolek pro varhanní hudbu, o. s.

Čelákovická pouť vychází z tradice významné
církevní slavnosti Nanebevzetí Panny Marie
(15.srpna), jejíž tradice sahá až do 5. století. Náš
kostel je zasvěcen právě této události a vždy ji
připomíná poutní mší. Již tradičním poutním
koncertem upomíná Spolek pro varhanní hudbu
ve spolupráci s římskokatolickou farností v Čelá-
kovicích na slavnostní vigilii předcházející slav-
nostní bohoslužbu. Připojuje se tak již pošesté
k pouťovým oslavám, jejichž hlavním pořadate-
lem je Spolek přátel čelákovického muzea.

V sobotu 17. srpna v 19.00 hod.vystoupí v kostele
Nanebevzetí Panny Marie soubor Societas Musi-
calis (hudební společnost) s programem přímo
zaměřeným na mariánskou hudební tradici 17. a18.
století.
Komorní Societas Musicalis byla založena v roce
2009 v Praze. Členy souboru spojil během hudeb-
ních studií zájem o dějiny staré hudby v Čechách
ana Moravě ao interpretační praxi 18. století. V cen-
tru jeho zájmu nyní stojí duchovní hudba českého
a moravského baroka. Mezi stěžejní autory

 repertoáru souboru patří Gottfried Finger, Josef
Antonín Plánický, Alberik Mazák a Johann Caspar
Ferdinand Fischer. Dále se zabývá dílem Georga
Philippa Telemanna, Georga Friedricha Händela
a hudbou anglických a nizozemských autorů. Pro
vystoupení v rámci čelákovických Poutních slavností
vybral soubor program zaměřený právě na marián-
skou hudbu českého baroka. 17. století zastoupí
cisterciák zHeiligenkreuzu Alberik Mazák avarhaník
z Jindřichova Hradce Adam Michna z Otradovic.
Protože kmariánské úctě neodmyslitelně patří i úcta
k Ježíši Kristu, byly do programu zařazeny i dvě
eucharistické kantáty Josefa Antonína Plánického.
Stejně jako tento autor působil v 18. století i Tomáš
Norbert Koutník, od nějž zazní Salve Regina Capuc-
cinorum. Program vhodně doplňují instrumentální
komorní skladby určené především pro zobcovou
flétnu od českých i evropských autorů (podrobně
program na www.varhanyzcelakovic.cz).
V Čelákovicích vystoupí Societas Musicalis ve slo-
žení: Tereza Růžičková – soprán, Lucie Vocelová –
zobcové flétny, Jiří Protiva – příčná flétna, Alena
Maršíková Michálková – cembalo. (Více též na
http://societasmusicalis.wz.cz.)
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Foto: archiv Societas Musicalis

Městské muzeum v Čelákovicích a Spolek přátel čelákovického muzea 
Vás srdečně zvou na komorní 6. pouťové oslavy 
v sobotu 17. srpna 2013 od 9.00 do 18.00 hod.

• Vláček pro 36 cestujících bude odjíždět od Muzea do Záluží, Sedlčánek a do sídliště V Prokopě od
9.00 do 18.00 hod.

• Kočár pana Zíky, tažený koňmi, vás sveze od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 hod.
• Po celý den bude otevřena Městská knihovna s výtvarnou dílnou a výstavou obrazů afrických umělců,

Městské muzeum i s výstavou malíře a grafika Jiřího Hanžlíka a výstavou k dvojímu výročí Muzea.
• V parku u Knihovny bude skákací hrad, kolotoč, houpačky, trampolína…
• Na svahu uvidíte v 11.00, 13.00 a 16.00 hod. „Letové ukázky dravých ptáků“.
• Prodejní stánky nabídnou občerstvení, koření, medovinu, keramiku, šperky ze skla, dečky…
• Malováním na obličej a třpytivým tetováním změní svou tvář všichni zájemci.
• Před svým objektem v Rybářské ulici vystaví modely letadel Letecko-modelářský klub.
• Na nádvoří Muzea bude loutková pohádka „O Petříčkovi“ v 10.00 a 14.30 hod.
• Na lodi pro 10 osob budete moci absolvovat projížďky po Labi od přívozu směrem na Lysou.
• Na poutním koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie od 19.00 hod. zazní barokní mariánská

hudba v podání souboru Societas Musicalis se sopranistkou Terezou Růžičkovou.

Ilona Bittnerová při pobytu v Tanzanii s místními dětmi.
Foto: archiv Ilony Bittnerové
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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

FESTIVAL VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Sobota 7. 9. od 10.00 do 18.00 hod.

Pozor, pozor, na vědomost se dává, že první sobota po prázdninách v MDDM patří těm, co se
rádi ve volném čase společně baví, vzdělávají, scházejí s kamarády. Zveme všechny děti,

maminky, tatínky, babičky i dědy, mládež i všechny, co si s námi chtějí užít spoustu zábavy.

Pořadatelem jsou MDDM a další organizace, pracující celoročně s dětmi a mládeží v Čelákovicích.
Pozvali jsme Mateřské centrum, Labyrint, Sbor hasičů, několik divadel a kapel. Určitě zahraje hudební

seskupení Lahoda, ostatní jsou zatím překvapením. Během dne vystoupí děti z našich tanečních
kroužků a ze Street Dance, připravujeme výtvarné dílny, ukázky pletení košíků z pedigu a proutí.

Sportovní kroužky zvou na sportování na hřišti s umělým povrchem. 
Hasiči předvedou ukázku požární techniky na parkovišti u KD.

Tábornické dovednosti, jízda bryčkou, odpolední divadla a koncerty, občerstvení…

Máme se tu dobře, počasí nám přeje…
l Alena Zradičková, ředitelka MDDM

To je letos nejčastější hlášení z našich letních táborů.
Z Kitenu se vrátili opálení spokojení táborníci se
spoustou dojmů a zážitků. Počasí nemělo chybu.
Moře, písek, soutěže, zábava. Jejich 42. turnus v Bul-
harsku uskutečnil všech 45 plánovaných akcí. Miličín
měl zimu jen na začátku prázdnin. První turnus se
věnoval putování světadíly. Každé dva dny byly děti
v jiné zemi. Plnily úkoly a prožívaly dobrodružství
v Anglii. VSiera Leone hledaly diamanty, vArabských
emirátech obchodovaly sdomorodci skořením. Nej-
větší zážitek byl pro ně Den záchranářů. Na druhém
turnusu skvěle fungovalo každodenní obrazové zpra-
vodajství.

Krásné fotografie na facebooku spojovaly po celý
tábor rodiče s táborníky. Spousta zážitků se nemusí
komentovat, stačí, když si fotky z tábora najdete na
našich stránkách. Třetí turnus v době přípravy Zpra-
vodaje byl s chystáním na odjezd v nejlepším. Pro
tábor se chystala hra Startrek.
Také tábor z Ostrého uBlatné hlásil spokojené tábor-
níky a pěkné počasí. Jejich zážitky se dájí najít na
www.medvedito.wz.cz.V přípravách byly další tábory
turistického oddílu Medvědi, a to Vojtův Mlýn uČisté
na Rakovnicku a Čestín.

Základnu v Miličíně využijí v srpnu hasiči a závěr na
letní táborové základně patří menšímu soustředění
mládeže pod jménem Zóna.
Příměstský tábor byl plný hodně malých táborníčků.
Celý týden byl nabitý programem. Příběh dvou vědců
nás vedl pomocí stroje času různými dobami za nále-
zem oživlých kamenů. Přespání na zámku v Brandýse
nad Labem, návštěva atelieru 6tej smysl ve Staré
Boleslavi, vodní bitvy, pravěké divadlo, to vše a také
spousta zážitků. Prázdniny tradičně zakončíme
s týdenní artefiletikou.

Naše zájmové kroužky, kurzy a kluby v roce 2013/2014
Sportovní kroužky
Pohybové hry I – 3–4leté děti, E. Bukačová,
N. Pokorná; st 15.30–16.15 hod.
Pohybové hry II – 5–6leté děti a 1. tř., E. Bukačová,
N. Pokorná; st 16.30–17.30 hod.
Plavání – kurzy pro zač. a pokr., (děti od 120 cm
do 9. třídy), M. Bukač, E. Bukačová; pá
15.15–16.00 a 16.15–17.00 hod.
Atletika – děti od 3 let až mládež, J. Ryneš,
R. Michalíková; st 17.00–19.00 hod. a pá
18.00–20.00 hod.
Florbal – od předškoláků do 3. tř. (přípravka),
J. Plocica; út 16.00–17.00 hod. a čt 16.00–17.30
hod.
Basketbal – dívky 1.–4. tř., V. Špička; po a čt
17.00–18.00 hod.

Turistika
Medvědi – turistický oddíl, děti 4.–9. tř.,
J. Vaněk, M. Vaňková; čt 17.00–18.45 hod.
Medvíďata – turistický oddíl, děti 1.–3. tř.,
J. Vaněk, M. Vaňková, čt 17.00–18.00 hod.

Výtvarné kroužky a kurzy
Výtvarný kroužek I – děti 1.–3. tř., H. Jandurová;
út 15.00–16.15 hod.
Výtvarný kroužek II – děti 4.–7. tř., H. Jandurová;
čt 15.00–16.30 hod.
Kutílek I – výtvarně-rukodělný kroužek pro před-
školáky až 1. tř., M. Slováková; po 15.00–15.45
a 16.00–17.00 hod.
Kutílek II – výtvarně-rukodělný kroužek pro děti
2.–3. tř., M. Slováková; po 15.00–15.45
a 16.00–17.00 hod.
Kutílek III – výtvarná dílna pro děti 4.–5. tř., M. Slo-
váková; út 15.00–16.00 hod.
Paličkování – pro děti od 4. tř., mládež, dospělé,
A. Cyrínová; út 17.00–18.30 hod.

Víkendové výtvarné kurzy
Výtvarné víkendové dílny I – tkaní, textil, šperky,
pro děti od 2. tř., mládež, dospělé, A. Oppová,
I. Dolejšová; ne 14.00–17.30 hod.
Výtvarné víkendové dílny II – základy řemesel
a dalších výtvar. technik, pro děti od 2. tř., mládež,

dospělé, A. Zradičková a další; so a ne
14.00–17.30 hod.
Pletení košíků pedig I – pro mládež a dospělé
pokročilé, A. Borovičková; so 8.45–14.00 hod.
Pletení košíků pedig II – pro mládež a dospělé
mírně pokroč. a začátečníky, A. Borovičková; ne
8.45–14.00 hod.
Košíkování pedig I – děti 3.–9. tř., A. Borovičková;
so 15.00–18.15 hod.
Košíkování pedig II – děti 3.–9. tř., A. Borovičková;
ne 15.00–18.15 hod.
Korálkování – děti od 2. tř. až mládež, dospělí,
T. Klímová; ne 13.30–16.45 hod.
Košíky z proutí I – pro mládež a dospělé pokročilé,
P. Král; ne 13.30–17.45 hod.
Košíky z proutí II – pro mládež a dospělé začá-
tečníky a mírně pokročilé, P. Král; ne 8.15–12.30
hod.

Estetika
Klíček – kroužek pro úspěšný start ve škole, pro
předškolní děti, H. Jandurová; st 15.00–16.05 hod.
Hraboši – historie, vyřezávání, pro děti od 4. tř.,
mládež, dospělé, J. Strach; st 15.00–17.30 hod.
Taneční kroužek – Piškvorky, děti 1.–2. tř., 
Š. Zumrová, R. Semecká; pá 15.00–16.00 hod.
Taneční kroužek – Lentilky, děti 3.–4. tř., Š. Zum-
rová, R. Semecká; pá 16.30–17.15 hod.
Taneční kroužek – Flash, děti 5.–8. tř., Š. Zumrová,
R. Semecká; pá 17.15–18.00 hod.
Taneční kroužek – Scarlett, děti 9. tř., mlá-
dež, Š. Zumrová, R. Semecká; pá 18.15–19.00
hod.
Street Dance mladší I – děti 1.–3. tř., P. Ježek; út
17.00–18.00 hod. a čt 16.00–17.00 hod.
Street Dance střední II – děti 4.–6. tř., P. Ježek;
út 18.30–19.30 hod. a čt 17.30–18.30 hod.
Street Dance starší III – děti 7.–9. tř. a mládež,
P. Ježek; čt 18.30–19.30 hod.
Break Dance mladší I – děti 1.–4. tř., P. Ježek; čt
16.00–17.00 hod.
Break Dance starší II – děti 5.–9. tř. a mládež,
P. Ježek; st 17.00–18.00 hod. a čt 17.30–18.30
hod.

Foto Design – děti od 4. tř., mládež, dospělé,
M. Beneš; út 15.30–17.30 hod.
Divadlo „Od paty až k hlavě“ – improvizace,
expresivní přístupy, práce s loutkami – děti 2.–5.
tř., L. Pražáková; čt 15.00–16.30 hod.
Malý objevitel aneb Proti nudě – pro předškoláky
a 1. tř., L. Pražáková; čt 13.30–14.30 hod.
Žonglování POI (ne s míčky) – pro děti od 3. tř.,
mládež, dospělé, M. Čapek, T. Adamusová; st
18.15–19.30 hod.

Přírodověda
Štěňata – Ekohrátky – pro předškoláky až 2. tř.,
A. Zradičková; pá 14.30–15.30 hod.
Rybáři – děti 1.–9. tř., J. Mrázek; pá 15.30–17.30
hod.
Chovatel – děti 1.–9. tř., L. Zíka; více později

Jazykové kurzy
Angličtina I – mládež, dospělí mírně pokročilí,
M. Hrdinka; út 16.45–18.15 hod.
Angličtina II – mládež, dospělí středně pokročilí,
M. Hrdinka; čt 16.45–18.15 hod.
Angličtina III – mládež, dospělí středně pokročilí,
M. Hrdinka; čt 18.30–20.00 hod.
Angličtina IV – mládež, dospělí mírně až nejvíce
pokročilí, M. Hrdinka; út 18.30–20.00 hod.
Angličtina V – mládež, dospělí začátečníci a opa-
kovaně začínající, M. Hrdinka; st 16.45–18.15 hod.

Kluby, relax a další činnosti
Keškování s GPS – děti 1.–9. tř., mládež dospělí,
T. Klímová; některé so 10.00–12.00 hod.
Dětská pracovní skupina – absolventi programu
„Zdravý životní styl“, děti 4.–9. tř., H. Jandurová;
pá 15.00–17.00 hod.
Srazy účastníků příměstských letních táborů –
děti od 4 let (s doprovodem), mládež a dospělé,
A. Zradičková; některé ne 10.00–16.00 hod.
Jamklub I – jamování pro příchozí, pro mládež
a dospělé, T. Kaňa; některé so 17.00–21.30 hod.
Jamklub II – hudební seskupení, J. Cvrk; út a ne
17.00–21.30 hod.
Divadelní společnost „Lopuch“ – L. Cvrk; pá
17.00–21.30 hod.
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Masarykova 95 
(Centrum podnikatelek Polabí)
nebo Stankovského 1650
(prostory MC Čelákovice)
Čelákovice

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

l Aleš Chvojka, SH Čelákovice

V dalším prázdninovém napovídání si zaskočíme
do masny. Ale jako obvykle opět do našich lesů.
Starší dubové kmeny a pařezy bývají hostitely
nápadné saprofytické houby, která připomíná cho-
roše. Jedná se celkem o méně známou jedlou
houbu, která má řadu lidových „masových“ názvů.
Příkladem: jelení jazyk, volský jazyk, játra lesa či
masojed.
Jde o pstřeně dubového (Fistulina hepatica). Proč
„maso“? Houba tvoří zpravidla 10–25 cm velké
plodnice, které jsou krátkým třeněm přirostlé ke
dřevu. Zbarvena je velice nápadně od cihlově oran-
žové až po oranžově červenou barvu. Plodnice je
masitá, značně tlustá a šťavnatá.
Dužnina na řezu skutečně připomíná maso, je
běločerveně žíhaná a roní krvavé kapky. Roste od
července do října. Je mírně nakyslé chuti, ale při
kulinářských úpravách se kyselost eliminuje.
Sbírejte jen mladší, měkké plodnice. Využití je
především jako klasický houbový guláš. Zvláštní
jsou nakrájené kostičky, které spaříme asi tři minuty
v jemně osolené vodě. Velikost přibližně na jed-
nohubky. Následně naložíme v sladkokyselém
nebo octovém nálevu a zavaříme. Kostička pstře-
ně se zvláštním způsobem deformuje, takže vypa-

dá jako malá rozkvetlá růže. Je to na citovaných
jednohubkách pikantní zajímavost, jak pro oko,
tak pro chuťové buňky.
Další zajímavostí je, že dřevo napadené pstřeněm
poněkud tmavne a je lépe zpracovatelné (byť
původně tvrdé dubové). Je často vyhledáváno
řezbáři.
Houba je prakticky nezaměnitelná. Výjimečně se
v Evropě vyskytuje i na kaštanovníku setém.
Rádi na našich houbařských stránkách přivítáme
Vaše další recepty, týkající se jmenované plodnice.
Adresa: www.houbomil4@seznam.cz.
Přejeme příjemné pokračování léta a rádi Vás uví-
táme na dalších houbařských akcích.

Pstřeň dubový – Fistulina hepatica. Foto: -ach- Routa plánuje další aktivity
Končí projekt RODINA A PRÁCE I PRO
ČELÁKOVICE
Aktivity spojené s tímto projektem uzavíráme ke
konci školního roku, ale díky novému evropskému
projektu Slaďování rodiny a práce – šance pro
Čelákovice řadu z nich můžeme znovu otevřít i po
prázdninách. POZOR – budeme podepisovat nové
dohody poskytování služeb péče o děti.

Infocentrum – Rodina a práce
Máme opět otevřeno od 5. 8. 2013.
po–pá 8.00–12.00 15.00–19.00 hod.
e-mail: info@rc-routa.cz

ZOO ROUTA
v parku Na Hrádku, je otevřena u nás v Čelá-
kovicích jediný den v roce, a to v neděli 15. 9.
mezi 14.00 až 18.00 hod.
Řada maskovaných zvířátek, co umí létat, běhat
či plavat si nachystá svůj program pro malé i velké
návštěvníky naší ZOO. Organizujeme spolu se
sdružením Opři se, o. s., na podporu náhradních
rodin a dětí z dětských domovů.

Centrum podnikatelek Polabí
Otevřeno pro veřejnost opět od 1. 8. 2013.
www.podnikatelky-polabi.cz, e-mail: info@pod-
nikatelky-polabi.cz.

Klub náhradních rodin Routa
Sobota 14. 9. od 14.00 do 18.00 hod. – Problé-
mové chování dětí v náhradní rodinné péči
Jana Frantíková, zkušená pěstounka romských
a zdravotně znevýhodněných dětí, sociální pra-
covnice, autorka několika odborných publikací,
seminář se koná v modlitebně Církve bratrské,
Vašátkova 288, Čelákovice.
Určeno pěstounům, osvojitelům, žadatelům
a vážným zájemcům o náhradní rodinnou péči,
doprovodný program pro děti zajištěn.
Bližší informace Jana Luhanová, tel.: 731 172 650,
e-mail: nahradnirodiny@seznam.cz
Seminář i doprovodný program pro děti jsou pod-
pořeny dotací MPSV ze státního rozpočtu v oblasti
rodiny pro rok 2013.

Plavecký klub Tučňáčci
Plaveme jen ve čtvrtek. Podzimní kurz bude pro-
bíhat od 19. 9. – pro děti od 6 měsíců do 8 let.
Více informací Dominika Fijalová, tel.: 721 355 798,
e-mail: routa-plavani@seznam.cz.
Informační schůzka bude 12. 9. v MC Čeláko-
vice.

Angličtina s rodilým mluvčím
Od září opět otevíráme angličtinu s rodilým mluv-
čím v MŠ J. A. Komenského a v prostorách Mateř-
ského centra, kde výuka probíhá ve středu.
POZOR: Od září výuku rozšiřujeme i na MŠ
Rumunská, tam se bude učit v pátek. Kurzy jsou
určeny dětem od 4 do 8 let. Více informací Domi-
nika Fijalová, tel.: 721 355 798, e-mail: routa-
anglictina@seznam.cz.

Soustředění na Řehačce
l Pavel Jindřich, hospodář

Už se stalo tradicí, že děti z našeho rybářského
kroužku tráví jeden z červnových víkendů na Řehač-
ce. Stejně tak letos jsme pro ně uspořádali malou
akci, kdy se děti odpoutaly od svých rodičů amohly
se věnovat rybaření. Počasí se po dlouhé nepřízni
konečně umoudřilo, a tak se rodiče nemuseli obávat,
že někde zmoknou anastydnou. Děti se už nemohly
dočkat víkendu a v pět hodin pátečního odpoledne
se všechny sešly před naší rybářskou chatou. Rychle
rozbalily stany auž stály v pozoru aposlušně poslou-
chaly harmonogram akce. Poté už na nic nečekaly
a vrhly se k prutům, honem a nahodily. I ryby byly
poslušné, protože braly jako by týden nežraly. Po
několika ulovených cejnech a sumečcích se ulovili
i pěkní kapříci. Děti byly nadšené, ale v nejlepším
jsme je odvolali k táboráčku, kde si opekly buřtíky
a naplnily si svá hladová bříška. Když se najedly,
mohly jít opět k vodě. Už se pomalu smrákalo, když
konečně přišli na řadu vytoužení úhoři. Chutnali jim
žížalky a několik z nich se podívalo na břeh. Děti
mohly obdivovat jejich krásu a tajemnost. Zkrátka
zážitek jedna báseň. Večerka, která byla vyhlášena
na desátou večer, se díky úhořům protáhla o pár
desítek minut, ale nikdo z nás neměl to srdce zahá-
nět děti v nejlepším braní. Vždyť jsme také rybáři.
Ráno budíček vyhlášen nebyl, byl by asi zbytečný,
protože v půl páté byly téměř všechny pruty naho-
zené. Rybolov trval do osmi hodin, kdy předseda
Brouček vyhlásil nástup na snídani. Ach, ta neocho-
ta. Děti jsme museli od vody odhánět, aby se najedly.
Jinak by na snídani určitě zapomněly. Po snídani
se děti vrhly na strouhu u výpusti z Řehačky, kde
lovily malé rybky na splávky. Pane, to bylo něco.
Rybka za rybkou létala z vody a děti nadšeně vykři-
kovaly: karas, kapřík, ouklej, okoun.
Na desátou hodinu se na Řehačce objevil repre-
zentant ve feederu pan Ouředníček se svým kama-
rádem Mirkem Stejskalem. Měli pro děti připravené

ukázky rybolovných technik a po krátké přípravě
krmení a prutů začal poutavý seminář na plavanou.
Pan Ouředníček dětem vše dopodrobna vysvětloval
a také prakticky předvedl. Děti si vyzkoušely lov na
jejich pruty a ukázaly panu reprezentantovi, že ryby
umí lovit také. Sice trochu kostrbatě, ale kdo z nás
začínal jako závodník, že? Po rychlém obědě pan
Ouředníček předvedl svoji mistrovskou disciplínu,
tedy feeder, a děti opět dostaly spršku vědomostí.
Dostaly tolik informací, že se už nemohly udržet
a honem si je běžely vyzkoušet.
Blížil se večer amy jsme vyhlásili závod v lovu úhořů.
Po večeři apřed samotným závodem si děti musely
uklidit a připravit se na spaní. Bohužel měly smůlu,
protože se úhoři rozhodli, že brát nebudou, akromě
několika kapříků acejnů se neulovilo nic. Závod měl
končit v jedenáct, jenže na dětech se projevila veliká
únava z celodenních zážitků, že nevydržely av jede-
náct hodin už spaly úplně všechny.
S ranním vstáváním to také nebylo bůhvíjaké, holt
únava je únava. Ranní rybolov probíhal tak nějak
ospale, ale přesto se na háčcích objevilo několik
krásných ryb. 
Po snídani se u chaty objevil k překvapení všech
i pravý český viking, kterého všichni rybáři dobře
znají z časopisu Rybářství. Byl to samotný Zdeněk
Hofman. Kreslíř, hudebník a výborný rybář. S dětmi
si popovídal, věnoval jim pár svých knih, nějaké to
pexeso, udělal si několik fotografií a všichni jsme
se společně vyfotili. Zdeněk se pak vzdálil, protože
zde byl na rybách a chtěl se nerušeně věnovat své-
mu nejmilejšímu koníčku. Dětem to už stejně neva-
dilo, protože již musely balit a do konce akce jim
mnoho času nezbývalo. 
Po zabalení přišlo na řadu ocenění všech dětí za
jejich snahu, ale to si již pro ně přijeli rodiče a děti
si postupně odváželi domů. Řehačka osiřela. Najed-
nou zde byl klid. Ptáci se rozezpívali avítr tiše šuměl
ve větvích stromů. Ne však nadlouho. Však příští
rok naše děti přijedou znovu. Řehačko, těš se!
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Úspěchy 
TJ Spartak Čelákovice

l Jaroslav Ryneš

Kategorie dospělých (Tábor, 15. – 16. 6. 2013)
Ve skoku vysokém vybojovala Nikola Strachová
s výkonem 172 cm 8. místo. Pavla Cabrnochová
ve vyrovnaném osobním rekordu 167 cm skočila
na 10 místě.

Kategorii juniorů a dorostu (Jablonec, 
22. – 23. 6. 2013)
Zlatou medaili ve skoku vysokém juniorek výko-
nem 174 cm vybojovala Nikola Strachová. Koneč-
ně si doplnila svou sbírku medailí o tu nejcennější.
Nikola byla v přípravě na Mistrovství Evropy, a tak
tento výkon za větrného počasí na zlatou medaili
stačil.
Bronzovou medaili ve skoku vysokém dorostenek
výkonem 168 cm vybojovala Pavla Cabrnochová.
Pavla je velká bojovnice, v závodě si skočila osobní
rekord. Shodou okolností jí do sbírky medailí chybí
stříbrná, dvě zlaté z předchozích mistrovství už má.
Dvanácté místo v hodu oštěpem výkonem 33,44 m
vybojovala Nikola Macháčková. Nikola je závod-
nicky nejmladší a ještě o ní určitě uslyšíme.

ORKA Čelákovice opět sklízí na turnaji úspěchy

l Martin Bajer

Jako každý rok, tak i letos vyrazili dorostenci Orky
Čelákovice na turnaj, kterým ukončili svoji jinak
velmi povedenou sezonu. Tentokrát vyrazili na
HUMMEL CUP 2013 do Brna.

Základní skupina:
ORKA – HRADEČTÍ LVI 4:2
ORKA – TEIWAZ 4:2
ORKA – AC SPARTA PRAHA 2:5
ORKA – FBŠ HATTRICK BRNO 2:2
ORKA – PSKC OKŘÍŠKY 3:2

Po těchto zápasech jsme čekali, jak dopadneme
ve skupině. Na 2. místo nás posunulo lepší skóre

s Hattrickem Brno. Tím pádem jsme měli dost
času nabrat nějaké síly a připravit se k vyřazovacím
bojům. Tam nás čekal silný soupeř – TJ Znojmo
(nováček 1. jihomoravské dorostenecké ligy).

ORKA – TJ ZNOJMO 3:2
Konečný výsledek 3:2 pro ORKU znamenal to, že
se nekončí a jde se na čtvrtfinále proti největšímu
favoritu turnaje 1. SC Vítkovice.

ORKA – 1. SC VÍTKOVICE 1:2
Kluci proti tak kvalitnímu soupeři drželi ještě
4 minuty před koncem vyrovnanou hru. Těsná pro-
hra 1:2 znamenala konec bojů o medaile.
Na turnaji jsme nakonec obsadily krásné
5. – 8. místo.
Domů jsme ale přeci jen s prázdnou neodjeli. Na
programu byl ještě dovednostní program – tzv.
Shot and Save, kde jsme měli své zastoupení.
Brankář Filip Hejtík a střelec Jan Paleček obsadili
krásné 2. místo.

Trenéři Standa Rubeš, Martin Kubík a Jiří Budil
všem moc děkují za krásné florbalové zážitky
a přejí krásný zbytek prázdnin a mnoho úspěchů
v dalším florbalovém ročníku.

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice

Poslední červnový víkend si nepochybně budou
čelákovičtí pamatovat do konce svého života. Aby
ne, vždyť kdo by rád nevzpomínal na den, kdy
vyhrál svůj první titul v elitní kategorii. Jak to u jed-
norázových akcí chodí, na republikovém deblovém
šampionátu mužů v Českém Brodě si čelákovická
dvojice s Kaděrou, Flekačem a střídajícím Frankem
prošla několika kritickými momenty, až nakonec
stanula na nejvyšším stupínku. Druhá dvojice
Doucek, Vedral nepostoupila ze skupiny. Spilka
s Kolenským vypadli ve čtvrtfinále.

Konečné pořadí turnaje:
1. TJ Spartak Čelákovice „A“ (J. Kaděra, Flekač,

Frank)
2. NK Climax Vsetín „A“ (Brutovský, Perun, Gebel)
3. SK Liapor Witte Karlovy Vary „A“ (Vanke, Babka,

Chytra)
4. SK Šacung ČNES Benešov 1947 „A“ (Makara,

Holub, Doubrava)

Čelákovice jsou pořadateli MČR v nohejbalu
trojic, a to 31. 8. 2013.

43. ročník Mistrovství republiky dvojic jsme vyhráli!

l Martin Spilka, předseda oddílu

Nohejbalisté Kaděra, Flekač, Frank (střídající) na stupních vítězů radující se z prvenství na Mistrovství republiky dvojic.
Foto: Jana Blažková

Dorostenci. Foto: Vlaďka Zoubková, Petr Juříček

Nikola Strachová konečně doplnila svou sbírku medailí
o tu nejcennější. Foto: M. a T. Zítkovi

A-tým – Extraliga nohejbalu
SK Šacung ČNES Benešov 1947 A – TJ Spartak
Čelákovice A 6:1
Čelákovice, jako jistý účastník play-off měly
v rukou osudy Benešova a Vsetína. Ze tří variant
však zvolily tu nejhorší a na podzim tak pofrčí zno-
vu do Modřic.

2. liga
TJ Spartak Čelákovice B – TJ Plazy 5:5
Dva se perou a třetí se směje. Toto přísloví je jak
ulité na oba aktéry. Tím třetím, smějícím se, jsou
Karlovy Vary, které se posunuly z třetí příčky do
čela tabulky.

Okresní přebor – nadstavbová část
TJ Spartak Čelákovice C – Nymburk B 4:3

Ženy
Dvojice Útěchov Brno
Čelákovické ženy nominovaly tři formace ve slo-
žení Pěčková – Mojdlová, Kadeřábková – Lžíča-
řová a Veselá – Mullerová. Všechny tři dvojice
postoupily ze svých skupin do osmifinále a jen
těsné prohry je nepustily do závěrečných bojů
o bodovací místa.

Více na http://www.nohejbal-celakovice.cz
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sobota 3. 8. 18.30 hod.
MUZIKA V NÁLADĚ
Venkovní posezení při hudbě skupiny Z. Švancara
v zahrádce restaurace Athény, vstup zdarma.

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

sobota 10. 8. 18.30 hod.
LETNÍ BREAKY – VOL. 2. DJ JABBA
Venkovní posezení v zahrádce restaurace Athény,
k tanci a povzdechu hraje DJ Jabba, vstup
 zdarma.

sobota 17. 8. 18.30 hod.
DRUHEJ DECH
Venkovní posezení při country hudbě skupiny
L. Weyrostka v zahrádce restaurace Athény, vstup
zdarma.

pátek 23. 8. 18.30 hod.
DJ Toncek a DJ Želvič
Venkovní posezení s rockotékou od 60. let po
současnost v zahrádce restaurace Athény, vstup
zdarma.

sobota 24. 8. 18.30 hod.
DEKAMERON
Venkovní posezení při hudbě známé hudební
 skupiny v zahrádce restaurace Athény, vstup
zdarma.

sobota 31. 8. 18.30 hod.
DRUHEJ DECH
Venkovní posezení při country hudbě skupiny
L. Weyrostka v zahrádce restaurace Athény, vstup
zdarma.

pátek 6. 9. 19.00 hod.
ZPÁTKY DO ŠKOL
Hudební rockový festival. Hrají: Imodium, Lola
běží, Nanosféra, Johny Machette a další. Vstupné:
50 Kč.

sobota 7. 9. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Taneční škola Zita Mladá Boleslav

středa 18. 9. 19.30 hod.
DÍVČÍ VÁLKA
Komedie v podání divadla F. R. Čecha, vstupné:
349 Kč.

čtvrtek 24. 10. 19.00 hod.
VĚRA ŠPINAROVÁ a Adam Pavlík BAND
Koncert osobnosti českého popu a rocku, vstup-
né: 390 Kč.

Sady 17. listopadu 1380
Čelákovice

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

Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po–čt
14.00–16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupenky
 rezervujeme 48 hodin, 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.

do neděle 1. 9.
Městské muzeum
RETROSPEKTIVA MALÍŘE A GRAFIKA JIŘÍHO
HANŽLÍKA
Výstava pořádaná ve spolupráci se ZUŠ Jana
Zacha Čelákovice, přístupná denně mimo pondělí
9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

do soboty 31. 8.
Městské muzeum
DVOJÍ VÝROČÍ MUZEA
Výstava ve vstupní místnosti Muzea, přístupná
denně mimo pondělí 9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00
hod.

do pátku 30. 8.
Městská knihovna
TINGATINGA OBRAZY Z TANZÁNIE
výstava obrazů afrických umělců

sobota 3. 8. 8.00 hod.
sraz před kostelem Nanebevzetí Pany Marie
HOUBY Z MECHU A KAPRADÍ
Vycházka do kouzelného lesa s dětmi. Prázdni-
nový den s překvapením. Přihlášky na www.hou-
bomil4@seznam.cz. Pořádá Spolek houbařů
Čelákovice.

sobota 17. 8. 9.00 – 18.00 hod.
areál Městského muzea a blízké okolí
6. POUŤOVÉ OSLAVY
Celodenní akce s různými atrakcemi a stánkovým
prodejem. Oblíbený vláček bude vozit zájemce
opět po několika trasách městem. Pořádá Spolek
přátel čelákovického muzea ve spolupráci s Měst-
ským muzeem.
Městská knihovna otevřena v rámci pouťových
oslav.

sobota 17. 8. 9.00 – 18.00 hod.
Městská knihovna
LETNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA NEJEN PRO DĚTI
aktuálně probíhající výstava TINGATINGA

sobota 17. 8. 19.00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
POUTNÍ KONCERT
Soubor Societas Musicalis – mariánská hudba
baroka, Lucie Vocelová – zobcové flétny, Tereza
Růžičková – soprán, Jiří Protiva –příčná flétna aAle-
na Maršíková Michálková – cembalo. Na programu:
A. Mazák, J. A. Plánický, A. Michna z Otradovic
a další. Pořádá Spolek pro varhanní hudbu, o. s.

neděle 18. 8. 8.00 – 11.00 hod.
areál děkanství, Kostelní ulice 455
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít chova-
telské a houbařské poradny

sobota 24. 8. 8.30 hod.
areál TK, Na Nábřeží
TURNAJ V NOHEJBALU DVOJIC
Registrace na e-mailu: micovikouzelnici@email.cz

sobota 31. 8. 14.00 hod.
dopravní hřiště u ZŠ J. A. Komenského
17. DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN – LOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI
Sportovně-zábavné odpoledne pro děti se sou-
těžemi o drobné ceny. Pořádá městská organi-
zace KSČM Čelákovice.

sobota 31. 8. 14.00 – 0.00 hod.
Irish Music Pub, Rybářská 154
STATEK FEST 2013
Zahrají: MARTY & HONZA UK (Čelákovice),
QWILL (Lysá n. L.), T.M.Z.T.M. (Čelákovice, Ostrá),
The SLOW FINGERS, FLAT FIVE, CONTINUE,
MESSAGE, REVERENDS (Praha), NĚCO (Týnec
n. L.), OVČIE KIAHNE (Kacanovy), AUTHENTIC
(Střední Polabí). Vstupné: dospělí: 69 Kč, děti do
9 let zdarma. Slosování vstupenek o ceny!

září
Městské muzeum
Z DÍLA TOMÁŠE SPEVÁKA
Výstava ve vstupní místnosti Muzea, přístupná den-
ně mimo pondělí 9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

sobota 7. 9. 10.00 – 18.00 hod.
zahrada MDDM
FESTIVAL VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Nábory a celodenní ukázky činností kroužků a kur-
zů MDDM i dalších organizací z Čelákovic (Laby-
rint, Mateřské centrum, Sbor dobrovolných
hasičů Čelákovice, skupiny T.E.T.R.I.S., několik
kapel), výtvarné dílny, ukázky tanečních vystou-
pení, divadlo a další.

sobota 7. – neděle 29. 9.
Městské muzeum
PŘÍRODA ČELÁKOVIC – VÝVOJ MĚSTSKÉ
KRAJINY
Výstava přístupná denně mimo pondělí 
9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod., vernisáž výsta-
vy 7. 9. od 10.00 v Síni Jana Zacha.

sobota 7. 9.
Sedlčánky
VZPOMÍNKA NA PRÁZDNINY
pořádá OV Sedlčánky

pátek 13. – neděle 15. 9.
areál děkanství, Kostelní ulice 455
PODZIMNÍ VÝSTAVA ZVÍŘAT
Otevřeno: pátek a sobota 8.00 – 18.00 hod, nedě-
le 8.00 – 14.00 hod.

sobota 14. 9. 13.00 – 17.00 hod.
areál loděnice 1. ČKPaV
DĚTSKÝ CYKLISTICKÝ DEN SE ZÁVODEM
Vhodné pro děti od 2 do 9 let, 4. ročník pořádá:
1. ČKPaV, TJ Spartak a MDDM.

neděle 15. 9. 14.00 – 18.00 hod.
park Na Hrádku
ZOO ROUTA
Stezka s programem pro malé i velké návštěvníky.
Pořádají o. s. Routa a Opři se.

POZOR BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA
Pro tištěný přehled akcí „PODZIM 2013“,
obsahující akce od října do 8. prosince 2013
je uzávěrka v neděli 8. 9. 2013. Informace
o akcích zasílejte na e-mail: zpravodaj@cela-
kovice.cz.


