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Jaro je tady:-) V sobotu 22. března odpoledne zanikla mezi Čelákovicemi a Toušení zima 2013/2014.
Byla svržena do Labe z toušeňské lávky a její srdce doutnalo ještě v řece. Defenestraci paní Zimy
provedla neozbrojená skupina místních a přespolních ctitelů českých lidových tradic. 



Jaro tentokrát vtrhlo 
do našeho města
s nebývalou intenzitou!

Ačkoliv letošní zima nebyla nijak drsná, je příjemné
sledovat, jak dětská hřiště ožívají, cyklostezka se
proměnila ve frekventovanou silnici a lavičky
v různých částech města jsou permanentně obsa-
zeny lidmi všech věkových kategorií… 
Ranní vstávání nám sice zkomplikovala tradiční
změna času, ale i tak už nám celkově přibylo více
toho denního světla. Všimli jste si, že se lidé kolem
vás více usmívají?
Již několik týdnů sledujeme (nejen) Technické služby
při čištění a úpravách našeho města. I každý z nás
se snaží vyčistit/očistit nejbližší okolí kolem sebe…
Mnozí zahajují různé jarní očistné kůry. Křesťané po
celém světě slaví svůj největší svátek v roce – Veli-
konoce. Ale ani ateisté nejsou k tomuto svátku lhos-
tejní, ačkoliv ho každý pojímá po svém.

Obměnou prošla i naše redakční rada. A všichni
společně se budeme snažit, aby se vám náš/váš
Zpravodaj líbil. První novinkou bude mini-seriál s tipy
na výlety pro malé i velké, starší i dříve narozené,
turisty i motoristy.
Výčet výše zmíněných pozitiv nám tak trochu kazí
například uzavírka ulice Sokolovské a určitě vás
okamžitě napadne dlouhý seznam dalších „nepří-
jemností“, které vás trápí aznepříjemňují vám život.
Ale pokusme se v duchu biblického: „Ty, kdo jsi bez
viny, první hoď kamenem.“dívat na problémy s urči-
tou dávkou shovívavosti. Nebo sami přispějme
k vyřešení daného problému.
Pojďme se společně probudit ze zimního spánku
a letargie a s novou pozitivní energií hledět vstříc
(nejen) jaru, ale i všemu, co nám příští týdny aměsíce
přinesou.

Předsedkyně redakční rady Zpravodaje
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S M S  I N F O K A N Á L
Informace zdarma přímo do vašeho telefonu.
Služba města Čelákovic umožňuje upozornit 

na krizové situace, náhlé události apod.
Registrujte se zasláním SMS na číslo: 

605 733 680
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování: 
IK CELAK REGISTRUJ

(pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ)
POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány! 

Je důležité dodržet formát zasílané SMS, 
jinak nedojde k přihlášení nebo odhlášení.

Sbírka oblečení
l Melánie Skalická

Farní charita Čelákovice pořádá jarní sběr oble-
čení, obuvi, ložního prádla a hraček. Sbírka se
koná v areálu děkanství v Kostelní ulici ve dnech:
pondělí 28. a úterý 29. 4. 2014 
od 15.00 do 18.00 hodin.
Sociálně potřební spoluobčané si v úterý 29. 4.
mohou přijít vybrat potřebné věci od 16.00 do
18.00 hodin.
Farní charita oznamuje, že výnos Tříkrálové
sbírky v roce 2014 činil 15 649 Kč. Děkujeme
všem dárcům.

PŘÍVOZ PŘES LABE
Na 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
duben 2014 od 7.35 do 18.35 hod.

l VODNÉ a STOČNÉ pro rok 2014
v Čelákovicích:
vodné = 40,55 Kč/m3 bez DPH
stočné = 30,53 Kč/m3 bez DPH
celkem 71,08 Kč/m3 bez DPH
celkem 81,74 Kč/m3 vč. DPH
(rok 2013: vodné 37,84 Kč/m3 bez DPH, stočné
27,57 Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 65,41 Kč/m3 bez
DPH, 75,22 Kč/m3 vč. DPH)

l MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů je stanoven poplatek na rok 2014
ve výši 516 Kč/osoba.

l MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Sazba místního poplatku ze psů je stanovena pro
rok 2014 v následující výši: za prvního psa v ro-
dinném domě 200 Kč, za druhého a dalšího psa
400 Kč. Sazba poplatku za prvního psa v bytovém
domě činí 1 000 Kč, za druhého a dalšího psa
1 200 Kč. Sazba poplatku za psa, jehož držitelem
je poživatel invalidního, starobního, vdovského
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů,
anebo poživatel sirotčího důchodu, činí v rodin-
ném domě za jednoho psa 100 Kč, za druhého
a dalšího psa 150 Kč. Sazba v bytovém domě za
prvního psa činí 200 Kč, za druhého a dalšího psa
300 Kč.

Reklamace roznosu Zpravodaje
Vážení čtenáři, protože redakční rada zachytila
stížnosti na roznos našeho periodika (zajišťuje
za úplatu Česká pošta, s. p., pobočka Čeláko-
vice), ale ne vždy přímé, někdy, jak se říká,
i z druhé ruky, zveřejňujeme, jak je možné re-
klamaci na roznos uplatnit.
Nejlépe zaslat co nejdříve e-mailem na zpra-
vodaj@celakovice.cz adresu, kam nebyl
Zpravodaj dodán. Protože: „Co je psáno, to je
dáno…“ Redakce bude mít jasnou představu
o rozsahu stížností a zároveň je předá zodpo-
vědné osobě, která zajistí nápravu.
Děkujeme za pochopení.

Pomozte nám dělat Zpravodaj
l redakční rada Zpravodaje

Dovolujeme si požádat čtenáře Zpravodaje o zasílání „povedených“ fotografií zachycujících
naše město, jeho nejbližší okolí či dění v něm. Fotografie budou případně použity pro zpestření,
doplnění tematických textů či použity na titulní stranu.

Zasílejte max. 3 autorské snímky měsíčně ve formátu jpg v tiskovém rozlišení min. 300 DPI, a to
elektronickou formou na e-mail: zpravodaj@celakovice.cz (max. příloha 10 MB). V případě překročení
kapacity např. přes www.uschovna.cz.
Ke každé zaslané fotografii připojte její popis, jméno autora (vč. kontaktů – jen pro potřebu redakce),
prohlášení o autorství fotografie a souhlas s jejím bezplatným uveřejněním. Popř. informaci, zda autor
dovoluje použít výřez snímku apod.
Děkujeme ☺
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FARMÁŘSKÉ TRHY V ČELÁKOVICÍCH
l Pavlína a Martin Honzů, organizátoři trhů

Od 12. dubna 2014 se farmářské trhy vrátí na čelákovické ná městí, a to každou sobotu
od 7.30 do 12.00 hod.

Nacházíme se v hektické době. Jsme zahrnuti vel-
kým množstvím informací a nutností neustálých
voleb, nabídka zboží a služeb je enormní. Mnoho
z nás tento stav shledává únavným, máme ten-
denci vyhledávat klid, návrat k jednoduchosti
a snažíme se tempo svého života zmírnit. V někte-
rých oblastech života možnost této změny nemá-
me, ale naštěstí v mnoha ano. Například při
nakupování.
Zatímco před deseti lety byly super- a hypermar-
kety nejoblíbenějším místem k nákupům, dnes již
mnoho z nás opět vyhledává menší obchody nebo
trhy, které poskytují osobní kontakt s prodejci a více
klidu. Jsme přesyceni anonymním zbožím a hle-
dáme potraviny a výrobky s příběhem. Chceme
znát původ, složení a výrobce či pěstitele a chceme
vědět, koho naše utracené peníze  podpoří.
Právě z těchto důvodů jsme před více než čtyřmi
roky začali organizovat první farmářské trhy. Vadilo
nám, že žijeme v Polabí, na polích kolem nás roste
zelenina, ale v obchodech jsme ji nenacházeli.
Vadilo nám, že mnoho měst má krásná náměstí,
která většinu týdne zejí prázdnotou a neslouží své-
mu účelu. Vadilo nám, že lidé mají na zahradě stro-
my obalené ovocem, které nechávají spadnout,
protože ho nestihnou všechno spotřebovat, nic-
méně člověk bydlící o dvě ulice dál v bytě si naku-
puje zahraniční ovoce v obchodě. Jen proto, že
vymizelo přirozené místo, kde bychom si tyto pře-
bytky mohli vzájemně nabídnout.
Smyslem farmářských trhů není jen rozšíření
nákupních možností čerstvých českých potravin
pro místní obyvatele, ale právě umožnění nákupu
těchto produktů i od lidí žijících v jejich okolí.
Od 12. dubna 2014 se farmářské trhy vrátí i do
Čelákovic. Budou probíhat každou sobotu dopo-
ledne a vznikají i díky velké podpoře a spolupráci
ze strany vedení města Čelákovic a místních aktiv-
ních lidí, kterým tímto děkujeme.
Pozvali jsme na tyto trhy zemědělce, výrobce
a prodejce, o kterých víme, že nabízejí skutečně
kvalitní a čerstvé potraviny.

Není v silách každého zemědělce nebo výrobce
si své výrobky prodávat sám, proto u některých
stánků můžete potkat prodejce, kteří zboží od
pěstitele nebo výrobce nakupují a prodávají ho na
trhu na základě pověření daného pěstitele 
či vý robce.

Na prvních trzích se můžete těšit na kvalitní
české uzeniny a maso, poctivé sýry, jogurty,
mléko, máslo, tvaroh z mlékárny Bio Vavřinec
a Gran Moravia, vyhlášené slovenské sýry a žin-
čicu ze Zázrivé, uzené a čerstvé ryby z Blatné,
různé chleby včetně kvasového, mazance, jidá-
še a další pečivo, českou zeleninu především
z Mělnicka a Polabí, sirupy, marmelády, med,
medovinu, rakytníkové výrobky, sušené ovoce,
stáčená a lahvová moravská vína, lahodnou
kávu, koření a bylinky a mnoho dalších lahůdek.
Na trhu samozřejmě nebude chybět sadba kvě-
tin a stromky.

Více informací na 

www.PolabskeFarmarskeTrhy.cz.

PŘIJĎTE NA TRH
NABÍDNOUT

svou sadbu, výpěstky nebo vý robky!
O účasti na trhu je nutné se vždy pře-
dem domluvit, proto nás nejprve kon-
taktujte na telefonu:
602 100 470 nebo 775 203 705,
popř. e-mailu:
PolabskeFarmarskeTrhy@email.cz.
Děkujeme a těšíme se na vás.

l Rada města

Idea uspořádat farmářské trhy v našem městě není žádnou novinkou. Současná
odlišnost je především v přístupu vedení města a Rady města – vzhledem k tomu, že
víme, že poptávka po farmářských trzích je mezi Čelákovickými velká, rozhodli jsme
se jít cestou maximální vstřícnosti vůči našim občanům.

Duben
l Zdeňka Tichá

První čtvrtletí roku 2014 máme za sebou a je před
námi měsíc duben. Jeho název byl motivován pro-
stou skutečností, kterou je fakt, že duby začínají
pučet. Je zajímavé, že v polštině je název tohoto
měsíce kwiecień, podle toho, že vše kvete; další
jazyky mají pojmenování vzniklé na základě latin-
ského aprilis – tedy např. v angličtině April, ve špa-
nělštině Abril a italsky Aprile.
V češtině se původní latinské pojmenování obje-
vuje v názvu prvního jarního dne – aprílu –, který
je už od 16. století vyhrazen žertíkům, někdy i tro-
chu zlomyslným. I v novinách se ten den můžete
dočíst různé vymyšlenosti, tzv. novinářské kachny. 
Asi nejočekávanějším dnem tohoto měsíce je den
poslední, 30. duben, Filipojakubská noc či prostě
řečeno pálení čarodějnic. Tento starobylý zvyk,
kdy se lidé scházejí u zapálených ohňů, aby oslavili
příchod jara, se slaví dodnes. I v Čelákovicích se
letos můžete takového pálení čarodějnic zúčastnit,
spojeného zpravidla s opékáním buřtíků ☺, a to
na zahradě v MDDM, na hřišti v Záluží či v Sedlčán-
kách. Původně byly tyto ohně zapalovány na vyvý-
šených místech na ochranu před zlými duchy
a čarodějnicemi a popelu z těchto ohňů byla při-
pisována zvláštní moc pro zvýšení úrody.
A pokud se na takové akci zdržíte déle, prožijete
už zvláštní noc – noc z 30. dubna na 1. května
byla totiž odpradávna pokládána za magickou
a lidé mj. věřili, že právě v tuto noc se otevírají
skály a jeskyně, v nichž jsou ukryty poklady. 
Asi nejznámější pranostikou spojenou s měsícem
dubnem, je „Duben, ještě tam budem“, z dalších
připomeneme například „Na mokrý duben – suchý
červen“ či „Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu“.

Zdroje: Wikipedie, http://www.pranostika.cz/duben.html

Ilustrační foto: archiv organizátorů

Naše náměstí, které je skutečným náměstím
poměrně krátkou dobu, si zaslouží, aby se stalo
skutečným místem setkávání a aby bylo využíváno
pro aktivity přínosné a příjemné. Kromě koncertů,
zahájení kulturního léta a adventu to mohou, nebo
spíš měly by být právě farmářské trhy.

Pro naše dnešní farmářské trhy jsme zvolili formu
výpůjčky části plochy pozemků na náměstí za
účelem konání farmářských trhů. Vypůjčitel –
v našem případě pan Martin Honzů – se touto
smlouvou zavazuje, že zajistí bezúplatně 

Pokračování na str. 4

SOBOTA 12. DUBNA 2014

V sobotu 12. dubna 2014 můžete strávit
příjemné chvíle hned na třech místech,
která od sebe nejsou příliš vzdálená,
najednou. Čeká Vás nákup „jarních“
produktů, ale také výtvarné dílny,
ukázky řemesel a další.

Náměstí 5. května, Čelákovice
Farmářské trhy 7.30–12.00 hod.
Od soboty 12. dubna 2014 již ve stejný čas a na
stejném místě každou sobotu!

Ve Skále, Čelákovice
Velikonoce ve Skále 10.00–18.00 hod.
Lidová jarní veselice s jarmarkem, vystoupení
tanečního souboru Moták, výtvarné dílny a další
překvapení.

Polabské národopisné muzeum,
Přerov nad Labem
Výstava Jaro na vsi 22. 3.–21. 4. 2014
Sobota 12. dubna 2014 – doprovodný program
výstavy: zpracování ovčího rouna, práce na
kolovrátku, práce na tkalcovském stavu, drá-
tenické řemeslo, zdobení perníčků, košíkářské
řemeslo, pletení pomlázek, zdobení kraslic,
malování na sklo, výrobky ze slaného těsta, řez-
bářské řemeslo, formy na pečení perníku, kovář-
ské řemeslo, velikonoční pečení.
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3.–9. 3. 2014 – první týden stavby.
Demontáž a bourání chodníků, frézování živičného
povrchu vozovky, odstranění původního souvrství vozovky
a výměna hlavních vodovodních uzávěrů.

10.–16. 3. 2014 – druhý týden stavby.
Demontáž a bourání chodníků, výměna hlavních vodo-
vodních uzávěrů, úprava pláně a vápnění pláně.

17. 3.–23. 4. 2014 – třetí týden stavby.
Demontáž a bourání chodníků, úprava pláně, zakládání
chodníků a osazení obrub. Foto: archiv ORM

REKONSTRUKCE SOKOLOVSKÉ ULICE

Dlouho očekávané dokončení 
stavby lávky se blíží…

l Dana Teichmanová, vedoucí odboru rozvoje města

Díky příznivému počasí letošní zimy práce na stavbě lávky pro pěší a cyklisty přes Labe prakticky
nebyly přerušeny, s nadcházejícím jarem se rozběhly naplno. Nyní již mohou být prováděny i ty činnosti,
které vyžadují přísnou technologickou kázeň, zejména s ohledem na požadované teploty a vlhkost
vzduchu. Je již hotová injektáž předpětí mostovky a je dokončeno broušení povrchu mostovky před
aplikací izolací, téměř dokončena je výroba zábradlí, hotové jsou také příjezdové asfaltové komunikace
na obou březích Labe a jsou instalovány mostní závěry. K úplnému dokončení lávky zbývá ještě spousta
práce, například provedení vlastní stříkané izolace mostovky, montáž zábradlí nebo terénní úpravy,
v neposlední řadě také zatěžovací zkoušky mostu a další.
S radostí však již můžeme konstatovat, že pokud nenastanou extrémně nepříznivé klimatické podmínky,
smluvní termín dokončení stanovený na den 30. 4. 2014 bude dodržen a lávka bude co nejdříve poté
otevřena veřejnosti.
Po uvedení lávky do provozu budou i nadále probíhat další navazující stavební práce v prostoru lávky
– výstavba a instalace osvětlení lávky a připojovací rampy, která napojí stavbu lávky na stávající cyklo -
stezku podél Labe. Uvedené stavby mohou částečně omezit provoz na lávce, ale půjde již jen o omezení
dočasná a krátkodobá. Ukončení stavební činnosti v okolí lávky předpokládáme koncem června
letošního roku.
Stavba lávky pro pěší a cyklisty je stavbou významnou, a to nejen pro Čelákovice a jejich okolí, a je
také stavbou ojedinělou a v současné době technicky zcela unikátní. I proto město Čelákovice připravuje
její slavností otevření, které se uskuteční po úplném dokončení stavby lávky a souvisejících staveb,
pravděpodobně koncem června tohoto roku. O přesném termínu budete informováni, mj. i v některém
z následujících čísel Zpravodaje.

FARMÁŘSKÉ TRHY
V ČELÁKOVICÍCH

pro půjčitele (tj. pro město Čelákovice) organizaci
a propagaci pravidelných farmářských trhů, zpra-
cování tržního řádu, provoz webových stránek
s aktuálním děním a dohled nad provozem tržnice.
Smlouva je sjednána na dobu neurčitou, lze ji
samozřejmě vypovědět písemně kteroukoli ze
smluvních stran i bez udání důvodu. Ve smlouvě
je mj. sjednána smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč
za každý jednotlivý případ, a to pro případ poško-
zení předmětného prostoru v souvislosti s konáním
trhů (poškození vodních prvků, nevratné poško-
zení dlažby, poškození veřejného osvětlení), kterou
je vypůjčitel povinen uhradit do 7 dní od obdržení
písemné výzvy. Spotřebovaná elektrická energie
bude hrazena vypůjčitelem vždy na základě pro-
vedeného odečtu. Vypůjčitel se dále smlouvou
zavazuje zajistit dostatečný počet příslušných
nádob na odpad vyprodukovaný prodejci
a návštěvníky trhů a zabezpečit provedení úklidu
předmětného prostoru, a to vždy nejpozději do 2
hodin po skončení trhů.
Sortiment prodávaný na farmářských trzích byl
stanoven smlouvou takto: ovoce, zelenina, mlé-
kárenské produkty, pekařské výrobky, masné
výrobky, ryby, vejce, včelí produkty, lesní plody,
šťávy, mošty, květiny, byliny, koření, sadba všeho
druhu, rukodělné řemeslné výrobky tradičního
českého charakteru (např. z proutí, dřeva, kovu,
keramika, sklo apod.). Samozřejmostí je, že trhy
budou provozovány v souladu s nařízením Státní
zemědělské a potravinářské inspekce a Státní
veterinární správy.
Konání farmářských trhů bylo stanoveno na sobo-
tu – provozní doba od 7.30 hodin do 12.00 hodin.
Příjezd automobilů (nejvýše do 3,5 t) do předmět-
ného prostoru je omezen pouze na dobu při zahá-
jení a ukončení trhů za účelem vyložení a naložení
zboží po dobu nezbytně nutnou. Parkování vozidel
je v prostoru trhu zakázáno, po dobu konání trhů
jsou prodejci povinni svá vozidla odstavit na veřej-
ných parkovištích, kterých je v okolí dostatek.
To je však „jen“ začátek. Vybudování jakékoliv tra-
dice je – řečeno moderním jazykem – běh na dlou-
hou trať. Rozhodli jsme se odstartovat. Je teď na
Vás, jak poběžíte s námi – byli bychom moc rádi,
kdybyste se přidali a kdyby z toho byl nakonec
farmářský maraton. Moc si to přejeme, těšíme se
na vzájemná setkávání a věříme, že nám pomůžete
v budování nové čelákovické tradice.

Pokračování ze str. 3

Pohled na detail uchycení závěsů mostovky k pylonu lávky pořízený dne 26. 3. 2014 z montážní plošiny. 
Foto: archiv ORM
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VOLBY  DO  EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
VE  DNECH 23 .  A  24 .  KVĚTNA  2014

Prezentace před volbami
l Rada města Čelákovic

Volební kampaň pro volby do Evropského parla-
mentu upravuje § 59 zákona č. 62/2003 Sb., o vol-
bách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů.
Rada města doplňuje zásady předvolební prezen-
tace politických stran, politických hnutí a jejich
koalic na území města Čelákovic v zájmu rovnosti
kandidujících stran a kandidátů:
Předvolební prezentace volebních stran na území
města Čelákovic je možná:
• ve Zpravodaji města Čelákovic max. v rozsahu

½ sloupku, tj. v 6 x š 12,7 cm, za cenu stano-
venou pro běžnou plošnou inzerci tj. 28 Kč/cm2

bez DPH;
• 16 dnů přede dnem voleb, tj. od 7. května 2014,

mají volební strany právo na výlep 1 plakátu do
rozměru A2 na vyhrazenou plochu. Tato plaká-
tovací plocha bude označena nápisem „Plaká-
tování – volby EP 2014“. Příslušné plakáty
budou předány TS Čelákovic do 6. května 2014
do 12.00 hodin. Cena: zdarma;

• přenosnými panely na veřejném prostranství,
které nejsou spojeny pevně se zemí, ve velikosti
záboru do 1m2, max. 5 ks pro území celého
města (rozmístění po dohodě). Cena: zdarma;

• jednodenními stánky a volebními vozy (na
náměstí do 3,5 t) v předem ohlášeném čase
(umístění po dohodě). Cena: zdarma.

Schváleno Radou města dne 3. 3. 2014 usnesením
č. 5/2014/257.

Voličské průkazy
l odbor pro občanské záležitosti

Pokud voliči nebudou volit ve svých volebních
okrscích dle místa trvalého pobytu, musí se ve
volební místnosti prokázat voličským průkazem.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze
zvláštního seznamu v jakémkoli volebním okrsku
na území České republiky nebo do výpisu ze
zvlášt ního seznamu vedeného zastupitelským úřa-
dem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku
v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského
průkazu nelze vydat duplikát.
Volič může požádat o vydání voličského prů-
kazu písemným podáním doručeným nejpozději
15 dnů přede dnem voleb, tedy 8. května 2014
(státní svátek), obecnímu úřadu nebo zastupitel-
skému úřadu.
Důležité upozornění:
• vzhledem k tomu, že 15denní lhůta pro podání

žádosti o voličský průkaz připadá na státní
svátek 8. května 2014, bude v tento den zajiš-
těna služba na Městském úřadu Čelákovice
do 16.00 hodin;

• ve volbách do Evropského parlamentu je odlišná
nejzazší lhůta pro podání žádosti ovoličský průkaz
→ o voličský průkaz NELZE, vzhledem ke čtyřem
fázím sestavování seznamu pro volby do EP, žádat
osobně do okamžiku uzavření seznamu.

Právo volit na území České republiky do Evrop-
ského parlamentu má:
1. občan České republiky, který:

• alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let;

• nemá překážku výkonu volebního práva
(omezení svéprávnosti k výkonu volební-
ho práva, omezení osobní svobody z důvo-
du ochrany zdraví lidu);

• je zapsán v seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu, popř. hlasuje na
voličský průkaz (viz dále).

2. občan jiného členského státu EU, který:
• alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let;
• je po dobu nejméně 45 dnů před druhým

dnem voleb (tj. nejméně od 9. dubna 2014)
přihlášen k trvalému nebo přechodnému
pobytu na území České republiky;

• nemá překážku výkonu volebního práva
(omezení svéprávnosti k výkonu volební-
ho práva, omezení osobní svobody z důvo-
du ochrany zdraví lidu);

• je zapsán v seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu.

Informace k voličským průkazům podá odbor pro
občanské záležitosti MěÚ Čelákovice, pí Körne-
rová a pí Tanglová, tel.: 326 929 148, 326 929 151.

Voliči
jiných členských států EU
Občan jiného členského státu Evropské unie,
který má právo volit a který hodlá projevit svou
vůli hlasovat ve volbách do Evropského parla-
mentu na území České republiky u obecního
úřadu, v jehož správním obvodu je veden v evi-
denci obyvatel, může požádat o zápis do se-
znamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu nejpozději 40 dnů přede dnem
voleb, tedy v neděli 13. dubna 2014 do 16.00
hodin. Z tohoto důvodu bude zajištěna služba na
Městském úřadě v Čelákovicích v době od 8.00
do 16.00 hodin.

Změna trvalého pobytu
Informace pro občany, kteří se přestěhují
v době od 14. dubna 2014 do 21. května 2014.
Občané, kteří se přestěhují v době od 14. dubna
do 21. května 2014, tj. změní své trvalé bydliště,
jsou automaticky vyškrtnuti ze seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu v místě své-
ho předchozího trvalého pobytu a v místě svého
nového trvalého pobytu budou moci hlasovat
pouze v případě, že předloží potvrzení
o vyškrtnutí vydané na základě jejich žádosti
obecním úřadem v místě předchozího trvalého
pobytu. Pokud toto potvrzení nepředloží, nebude
mu hlasování umožněno. Případně je možné, aby
volič, který hodlá změnit místo svého trvalého
pobytu do 8. května 2014 (nejzazší lhůta pro podá-
ní žádosti o vydání voličského průkazu), požádal
nejprve o vydání voličského průkazu, který mu
pak umožní hlasování v kterémkoli volebním
 okrsku.

Více viz webové stránky města
www.celakovice.cz oddíl 

„SPRÁVA MĚSTA“ sekce „Volby“.

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

čtvrtek 24. dubna 2014
od 18.00 hod. 

v Kulturním domě
Aktuální program ZM (včetně webového odka-
zu na on-line vysílání) bude zveřejněn týden
před zasedáním na úřední desce města a na
webových stránkách města.

Meziobecní spolupráce
l Zt

Ve čtvrtek 13. 3. 2014 proběhlo jednání starostky
města s paní Dagmar Nohýnkovou, koordinátor-
kou realizačního týmu projektu Svazu měst a obcí
„Systémová podpora meziobecní spolupráce
v ČR v rámci území správních obvodů obcí
s rozšířenou působností“ zastupující svazek obcí
Region povodí Mratínského potoka, který je smluv-
ním partnerem Svazu měst a obcí zajišťující tuto
spolupráci pro území obce s rozšířenou působ-
ností, tj. Brandýsa nad Labem. 
Cílem tohoto projektu je vytvořit podmínky pro
dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR.
Záměrem Svazu do budoucna je zkvalitnění
a zefektivnění veřejné služby, s cílem získat pro
obce a města další finanční prostředky pro jejich
rozvoj. Cílem dlouhodobým je docílení podpory
státu pro obce, které budou spolupracovat v území
na zajištění svých zákonných kompetencí.
Výstupem projektu by měl být dokument obsa-
hující čtyři rozvojové strategie pro územní obvod
obce s rozšířenou působností – měly by být zamě-
řeny na oblast školství a předškolního vzdělávání,
oblast odpadového hospodářství, oblast sociál-
ních služeb a čtvrtou oblastí je volitelné téma, které
ještě není pro oblast naší obce s rozšířenou působ-
ností, tj. Brandýsa nad Labem, zvoleno.
V první fázi projektu jsou shromažďována data
z obcí pomocí dotazníkového šetření. Starostka
města Čelákovic deklarovala plnou podporu tomu-
to projektu, který končí v květnu 2015. O dalších
výstupech, krocích a podrobnostech Vám přine-
seme informace v dalších číslech Zpravodaje.
Blíže na http://www.obcesobe.cz
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PRÁCE TOXI TÝMU
l Markéta Johnová, tisková mluvčí Policie ČR

Praha venkov – VÝCHOD

V oblasti drogové problematiky, odhalování výro-
by drog a distribuce, se Územní odbor Praha
venkov – VÝCHOD řadí dlouhodobě mezi nej-
lepší v celém kraji. V minulém roce se krimina-
listům podařilo dobrou prací odhalit
devěta padesát pachatelů osmatřiceti případů
trestných činů spojených s drogovou problema-
tikou a umístili se v porovnání s ostatními územ-
ními odbory policie Středočeského kraje na
prvním místě. V roce 2012 to bylo čtyřiapadesát
pachatelů osmatřiceti případů a v roce 2011
pětapadesát pachatelů pětačtyřiceti případů. Ve
srovnání se sousedícím Územním odborem Pra-
ha venkov – JIH, kam patří i mimo jiné sousedící
Říčansko, je to v uplynulém roce o sedmadvacet
případů více, v roce 2012 o třiadvacet a v roce
2011 o dvaadvacet případů více.
Je velmi důležité zdůraznit, že k odhalení varen,
pěstíren marihuany či samotné distribuce drog
dochází velmi dobrou operativně pátrací činností
policistů a samotných kriminalistů.

Případ odhalení výroby drog
Jedním z prvních případů odhalení výroby drog
je případ spojený s výbuchem a následně požárem
v rodinném domě v Čelákovicích.
K výbuchu a následně požáru rodinného domu
došlo v neděli dne 9. března 2014. Jednou z vyšet -
řovacích verzí hned od začátku bylo, že k výbuchu
mohlo dojít v souvislosti s výrobou drog, což se
také následně potvrdilo.
Kriminalisté Územního odboru Praha venkov –
VÝCHOD hned následující den ve večerních hodi-
nách sdělili obvinění z několika trestných činů
 dvěma zadrženým.
Na základě ohledání místa činu, nashromážděných
stop a zejména operativního šetření vyšetřovatel
obvinil čtyřiapadesátiletého muže ze tří trest ných
činů, a to obecného ohrožení z nedbalosti, nedo-
volené výroby a jiného nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a s jedy a výroby a držení
předmětu k nedovolené výrobě omamných a psy-
chotropních látek a jedu. Druhou zadrženou oso-
bou byla třicetiletá žena. Ta byla obviněna
z nedovolené výroby a jiného nakládání s omam-
nými a psychotropními látkami a s jedy.
Kriminalisté zajistili v rodinném domě velké množ-
ství komponentů, z nichž by se daly poskládat
dvě kompletní varny, a velké množství chemikálií
na výrobu drog.
Okresní soud pro Prahu-východ rozhodl o vzetí
muže do vazby. Za výrobu drog byl již v minulosti
trestán, proto mu v případě odsouzení hrozí trest
odnětí svobody na dvě léta až deset let. Žena bude
stíhána na svobodě. V případě odsouzení může
strávit ve vězení jeden rok až pět let.
Při výbuchu a požáru rodinného domu byli zraněni
tři lidé. Dva byli ošetřeni na místě, sedmatřicetiletý
muž byl transportován vrtulníkem do jedné z praž-
ských nemocnic.

SPOLEČNĚ PROTI DROGÁM
l Zdeňka Tichá, starostka města

V pátek 14. března 2014 na Krajském ředitelství Policie Středočeského kraje v Brandýse
nad Labem proběhla schůzka, jíž jsem se zúčastnila já, velitel Městské policie
Čelákovice Radek Fedaček, plk. Ing. Jiří Hořejší a další dva kriminální policisté. Téma
schůzky bylo více než jasné – drogová problematika v Čelákovicích.

Jistě víte z médií, že v neděli 9. 3. 2014 došlo v rodinném domě v Čelákovicích k výbuchu a následnému
požáru. Jednou z vyšetřovacích verzí bylo, že k výbuchu mohlo dojít v souvislosti s výrobou drog,
což se následně potvrdilo. Kriminalisté územního odboru Praha venkov – VÝCHOD sdělili obvinění
z několika trestných činů dvěma zadrženým a Okresní soud pro Prahu-východ rozhodl o vzetí jednoho
z nich (muže) do vazby; žena bude stíhána na svobodě.
Plukovník Hořejší společně s kolegy objasnili postupy policie v této věci, vyjádřili pochopení vůči
obavám našich občanů z důsledků této trestné činnosti a přislíbili, že této problematice budou policisté
věnovat v následujícím období zvýšenou pozornost, a to s ohledem na celospolečenskou závažnost
a nebezpečnost problému. Byla potvrzena součinnost mezi státní a městskou policií v této věci. Při
odhalování této trestné činnosti je velmi důležitá součinnost nás všech, kteří můžeme policisty upozornit
na místa, kde se děje něco nebezpečného či podezřelého – jde o zdraví a bezpečnost nás všech,
našich dětí. S případnými podněty se obracejte na státní policii i na policii městskou – obě složky jsou
ve vzájemném kontaktu a veškeré poznatky si vzájemně předávají.
Významnou úlohu má prevence – na obou našich základních školách probíhají dlouhodobě a ne-
přetržitě preventivní protidrogové programy; uvažujeme ještě o jejich posílení, a to ve spolupráci
s Policií ČR. 
Nepominutelná je i složka terénní – v našem městě působí o. s. Semiramis, které poskytuje uživatelům
drog sociální službu za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného
zdraví. O práci této organizace, jejíž terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog, spolupracují
s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu a rovněž je podporují ke změně
životního stylu, se dočtete v květnovém Zpravodaji. Jen společnými silami můžeme přispět k tomu,
že drogy by mohly z našeho města mizet.

V neděli 9. března 2014 takto dopadl rodinný dům v ulici Mochovské. Výbuch a s ním spojený požár následně odhalil
výrobnu drog. Foto: archiv P ČR

Územní plán Mochova
l Rada města

Komise pro rozvoj města na svém zasedání dne 25. 2. 2014 projednávala mj. návrh územního plánu
(ÚP) Mochova. Rada města na své schůzi dne 3. 3. 2014 vzhledem k závažnosti tématu, kterého jsme
si dobře vědomi, přijala usnesení č. 255/2014 ve znění: Rada města požaduje k návrhu ÚP Mochova
vyjádření Komise proti PPE Mochov v termínu do 14. 3. 2014.
Připomínáme, že podle vyjádření představitelů RWE z roku 2009 měla na katastru obce Mochov vyrůst
nová paroplynová elektrárna. Zastupitelstvo města Čelákovic již na svém zasedání dne 26. 11. 2009
odmítlo šesti přijatými usneseními záměr výstavby paroplynové elektrárny na katastru obce Mochov
a následně byla vedena jednání v této věci. Významnější aktivitou z roku 2013 byla podpora Rady
Středočeského kraje, která se na svém zasedání dne 18. 2. 2013 zabývala „Memorandem o vzájemné
spolupráci obcí a občanských sdružení v rámci aktivit proti výstavbě paroplynové elektrárny u obce
Mochov“, a následně Zastupitelstva Středočeského kraje, které se svým usnesení ze dne 11. 3. 2013
připojilo k výše zmíněnému Memorandu.
Poslední jednání Komise proti PPE Mochov k této problematice se konalo 26. 9. 2011. Jednání komise
vyvolané usnesením Rady města ze dne 3. 3. 2014 bylo svoláno na čtvrtek 13. 3. 2014 do Mochova.
Komise se sešla v počtu 5 členů z 18 a nebyla usnášeníschopná, z tohoto zasedání byl pořízen záznam,
v němž se konstatuje, že přítomní členové komise nemají připomínky k návrhu územního plánu Mochova.
Rada města Čelákovic tedy na své schůzi dne 21. 3. 2014 přijala usnesení: Rada města Čelákovic,
v souladu s § 102 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a po projednání v Komisi pro rozvoj města a Komisi proti PPE Mochov, nemá připomínky
k návrhu ÚP Mochova.
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Komise proti
paroplynové elektrárně

zasedala
l Josef Pátek, předseda komise, Luboš Netušil,

místopředseda komise

Dne 13. 3. 2014 zasedala komise bojující proti
výstavbě paroplynové elektrárny mezi Mocho-
vem a Čelákovicemi, aby se seznámila
s návrhem nového Územního plánu Mochova.
Nemusíte se obávat, že by snad došlo k zno-
vuoživení projektu elektrárny. Komise nadále
monitoruje aktivity kolem tohoto projektu tak,
že jí neunikla ani skutečnost, že RWE již od
loňského září usiluje o prodej pozemků
u Mochova.

Členové komise se sešli, aby projednali navrho-
vaný Územní plán obce Mochov. Návrh stručně
představil starosta Mochova František Bouček
a ujistil přítomné, že ve vztahu k elektrárně se
z pohledu územního plánu nic nemění.
„Jsem velmi rád, že stanovisko Mochova zůstává
stejné a nejsou činěny žádné kroky vedoucí ke
znovuoživení záměru stavby elektrárny,“ uvedl
místopředseda komise Luboš Netušil a předseda
komise Josef Pátek k tomu dodal: „Úsilí, které
věnujeme boji proti realizaci projektu, nepřišlo vni-
več. Právě na tomto příkladu je vidět, že spolupráce
občanů a okolních obcí se vyplácí. Ještě jako sta-
rosta Čelákovic jsem dohodl spolupráci se Stře-
dočeským krajem, který se také v konečném
výsledku za nás postavil, a to je výrazný úspěch.“
Členové komise ujišťují občany, že celý záměr zůs-
tává v současné době „u ledu“ a s největší prav-
děpodobností v dohledné době o tomto záměru
ani neuslyšíme. Nadále platí, že právo přeje bdě-
lým. Proto komise situaci nadále monitoruje.

Bojujeme za větší počet vlakových spojů 
mezi Prahou a Čelákovicemi

l Josef Pátek, Petr Studnička, zastupitelé města

V Čelákovicích nastupuje a vystupuje ve všední dny více než 2,5 tisíce cestujících do a z vlaků, které
zastavují na nádraží nebo na dvou železničních zastávkách. Města v okolí by si již zasloužila vyšší
intenzitu vlakových spojů, a proto koordinujeme společný postup při vyjednávání s ROPIDem,
 Středočeským krajem i Českými drahami s městy Lysá nad Labem a Milovice. Z hlediska skladby
jízdních dokladů jsou na území hlavního města Prahy na trati 231 využívány předplatní jízdenky PID
ze 72 %, jízdenky ČD jsou využívány z 28 %.
Zvláštní pozornost je nutné věnovat kapacitně přetíženým vlakům na trati 231, které jezdí především
v ranních hodinách do Prahy a v odpoledních hodinách z Prahy. Nejproblematičtější jsou spoje 
Os 2515 – 125,2 % kapacity, Os 9402 – 113,4 % kapacity, Os 5854 – 106,1 % kapacity a Os 5833 –
95,5 % kapacity.
S ohledem na rozsah objednávky veřejné železniční dopravy na srovnatelných železničních tratích
v rámci PID byly předneseny požadavky pro trať 231 od prosince 2014 na jednání zástupců obcí a měst
v Poděbradech, které se uskutečnilo dne 6. 3. 2014:
• v úseku Praha-Horní Počernice – Čelákovice, resp. Lysá nad Labem a zpět prodloužení spojů linky

S9 v ranních a odpoledních špičkách pracovních dnů;
• v úseku Praha-Masarykovo nádraží – Čelákovice – Lysá nad Labem zavést půlhodinový takt spojů

S2 (s pokračováním dále ve směru Kolín) a S20 (s pokračováním dále ve směru Milovice) o víkendech
a státních svátcích tak, jak je běžné např. na tratích 011, 171 a 221;

• v úseku Praha-Masarykovo nádraží – Čelákovice – Milovice zavést přímé spoje linky S20 (bez nutnosti
přestupu v Lysé nad Labem) vedené jednotkami řady 471 i o víkendech a státních svátcích.

O výsledku jednání budeme čtenáře Zpravodaje informovat. I občané budou mít možnost zasílat
 připomínky k návrhům jízdních řádů platných od prosince letošního roku.

Rok fungování přívozu: 
přepraveno více než 30 tisíc osob!

l Petr Studnička, Marek Skalický, zastupitelé města

Před více než rokem se definitivně uzavřela zdymadla přes Labe a dne 16. 3. 2013 zahájil provoz čelá-
kovický přívoz. Zájemci o překonání řeky mohou od té doby využívat služeb plavidla, dokud nebude
otevřena nová lávka. Přívoz není součástí Pražské integrované dopravy a není provozován jako běžná
doprava v rámci základní dopravní obslužnosti. A kolik zatím přepravil přívoz osob?

Tabulka: Statistické údaje o ročním provozu čelákovického přívozu přes Labe

Typ jízdenky Druh jízdného Celkový počet přepravených

Dospělá osoba Standardní jednotlivé 19 682

Dítě/senior Zlevněné jednotlivé 10 639

Jízdní kolo/kočárek/pes Ostatní 12 628

Malý moped do 50 cm3 Ostatní 14

Časová Zvýhodněné předplatné 343

Zdroj: SP Praha, s. r. o., s využitím www.privoz-celakovice.cz, 2014.

POZOR! Čelákovicemi
projede v průběhu roku

mnohem více vlaků
l Petr Studnička, Miloš Sekyra, zastupitelé
města

Z důvodu rekonstrukce páteřní železniční trati
mezi Prahou-Běchovicemi a Úvaly budou
v dotčeném úseku omezeny jízdy vlaků. Z toho-
to důvodu budou odklonové vlakové spoje
vedeny přes Čelákovice. Upozorňujeme tímto
občany i návštěvníky města, aby dodržovali
zákaz vstupu do kolejiště mimo vyhrazené pro-
story a využívali na území Čelákovic podchody,
podjezdy a nadjezdy!

První pětidenní omezení bude probíhat v období
velikonočních prázdnin v období 17. – 21. 4. 2014,
kdy se bude jezdit přes Úvaly pouze jednokolejně.
Omezení na naší trati by měla být minimální (odřek-
nutí spojů linky S9 do Prahy-Horních Počernic
a vybraných ranních posilových vlaků do Prahy).
Další omezení se letos dotkne cestujících v prů-
běhu sedmi srpnových dnů, kdy bude odkláněna
většina dálkových vlaků ve směru z Kolína do Pra-
hy přes naše město. Největší omezení provozu
vlaků se dotkne obyvatel Čelákovic v průběhu
dvou týdnů – pravděpodobně v období letních
prázdnin v příštím kalendářním roce.
Bližší informace: www.cd.cz/omezeniprovozu

Regionální veřejná drážní osobní doprava
l hospodářský odbor

Ve čtvrtek 6. 3. 2014 se v Poděbradech konalo
jednání ohledně regionální veřejné drážní osobní
dopravy Středočeského kraje pro období
2014/2015. Město Čelákovice zastupovali na
základě pověření starostky města Jindřich Týč
a Květa Doležalová (odbor hospodářský MěÚ).
Připomínky města k jízdním řádům byly Krajskému
úřadu, odboru dopravy, předány písemně; město
řeší tyto záležitosti zcela standardně. Další jednání
proběhlo v úterý 18. 3. 2014 v Neratovicích –
zúčastnila se ho starostka města. Byly shromáž-
děny připomínky k jízdním řádům. Po jejich zapra-
cování budou jízdní řády následně v průběhu
června a července 2014 zaslány obcím k dalšímu
vyjádření, resp. schválení. Případné připomínky

našich občanů vítáme a prosíme, adresujte je hos-
podářskému odboru MěÚ Čelákovice.

Snímek zaslaný čtenářem s názvem „Železniční most“.
Foto: Jan Čermák
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Tištěný přehled akcí „LÉTO
v Čelákovicích“
POZOR, BLÍŽÍ SE
UZÁVĚRKA
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „LÉTO
v Čelákovicích“ 2014 (plakát, Zpravodaj
města) obsahující akce od 4. června do
15. září 2014, je v pondělí 5. května 2014.

Informace o akcích zasílejte na e-mail:
 zpravodaj@ celakovice.cz.
Dodané informace jsou také pravidelně zve-
řejňovány na webových stránkách města
v „Kalendáři akcí ve městě“.

Pořadatelé s větší četnosti akcí po zaregi-
strování na web města přidají akce sami
(Kalendáři akcí ve městě – přidat akci).

Domy s pečovatelskou službou Čelákovice
l Šárka Špírková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Kostelní 26
Tento objekt byl po rekonstrukci uveden do pro-
vozu v říjnu 1998. Je tu k dispozici 30 malome-
trážních bytů. V objektu se nachází výtah. Přístup
do objektu je bezbariérový. Všechny byty jsou
vybaveny kompletním sociálním zařízením,
kuchyňskou linkou, elektrickým vařičem nebo
elektrickým sporákem. Do Domu s pečovatelskou
službou se stěhují občané s vlastním nábytkem
a zařízením.
Byty v domě s pečovatelskou službou jsou samos-
tatnými bytovými jednotkami a jsou určeny pro
bydlení seniorů a zdravotně postižených občanů,
zejména občanů žijících osaměle, příjemců pečo-
vatelské služby, občanů, kteří jsou v základních
životních úkonech soběstační, ale pro zajištění
některých potřeb potřebují z důvodu věku nebo
zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby
a tuto pomoc nebo péči jim nemohou zajistit rodinní příslušníci. Tato pomoc je v Domě s pečovatelskou
službou poskytnuta formou ubytování a pečovatelské služby.
V suterénu objektu se dále nachází zázemí pečovatelské služby – koupelna, prádelna a sušárna,
místnost na provádění masáží. Dále se zde nachází klub seniorů, který slouží obyvatelům obou domů
s pečovatelskou službou.

Na Hrádku 462
Pro seniory našeho města a blízkého okolí je
k dispozici také dům s pečovatelskou službou Na
Hrádku. Je zde k dispozici 7 bytů. Rovněž je zde
poskytováno odpovídající ubytování a v plné míře
pečovatelská služba.

Případní zájemci o umístění do Domů s pečo-
vatelskou službou se mohou obrátit na odbor
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Čelákovice,
kde jsou k dispozici žádosti a rovněž budou
poskytnuty podrobnější informace o umístění. 
Tel.: 326 929 118, 326 929 119.

POSLANECKÝ DEN
l Zdeňka Tichá, starostka města

Poslankyně Nina Nováková a Helena Langšádlová při
návštěvě Čelákovic. Foto: -dv-

Ve středu 12. 3. 2014 strávily v Čelákovicích svůj
poslanecký den paní Mgr. Nina Nováková, členka
Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělo-
výchovu, a paní Mgr. Helena Langšádlová, členka
Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národ-
nostní menšiny, a to v doprovodu svých asistentů
a pana Tomáše Janáka, předsedy místní organi-
zace TOP 09.
Setkání bylo zahájeno v 9 hodin na radnici, kterou
jsme paním poslankyním představili a provedli je

jednotlivými odbory – měly také možnost si pro-
hlédnout naše město z nadhledu, navštívily i ochoz
radnice.
Vzhledem k jejich zájmům a přáním byla návštěva
koncipována se zaměřením na oblast rodinnou
a oblast školství. Paní poslankyně společně navští-
vily rodinné centrum ROUTA, kde byly informovány
o činnosti centra, především co se týče projektů
na podporu podnikatelek a slaďování práce
a rodinného života a také co se týče činnosti Klubu
náhradních rodin.
Mgr. Nina Nováková poté navštívila Základní školu
J. A. Komenského, kde s vedením školy diskuto-
vala o problémech nejen konkrétních, ale i ve škol-
ství obecně, a následně navštívila 8. třídu, v níž
žáky poutavým způsobem motivovala k vyjádření
jejich přání a tužeb, co se budoucího profesního
života týče.
Mgr. Helena Langšádlová byla pozvána do Střední
odborné školy Čelákovice, kde se setkala s vede-
ním školy a následně pro žáky prezentovala téma
„Legislativní proces“. Přednáška se setkala s živou
odezvou.
Setkání, které probíhalo v milé a přátelské atmos-
féře, bylo všemi zúčastněnými hodnoceno jako
velmi přínosné. Do budoucna není vyloučena další
návštěva, abychom představili i další organizace
a zajímavé aktivity v našem městě.

Pečovatelská služba
města Čelákovic
Kostelní 26, Čelákovice 250 88
tel.: 326 999 801
mobil: 721 361 041
e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz
http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY sekce Zdravot-
nictví a sociální péče – Pečovatelská služba

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

Čelákovice 
– město na Labi

l -dv-

Na webových stránkách města přibyla ikona odka-
zující na nový stejnojmenný film – klip (stopáž 4
min.) z dílny režisérky Terezy Štěpánkové
(www.terezastepankova.cz). Projekt „Čelákovice
– město na Labi“ vznikl za přispění Nadačního
fondu Dobromysl (www.dobromysl.net) a byl měs-
tu předán koncem minulého měsíce.
Jak to celé začalo? Na základě výzvy, která byla
rozeslána Nadačním fondem Dobromysl v druhé
polovině roku 2012. Město Čelákovice bylo na
základě elektronické přihlášky zařazeno do slo-
sování a na podzimním filmovém festivalu „Dob-
romysl příběhy obyčejného šílenství 2012“ bylo
vylosováno a získalo první cenu v podobě natočení
propagačního filmu o městě, a to právě režisérkou
Terezou Štěpánkovou z Hradce Králové. Natáčení
a následné zpracování probíhalo v průběhu roku
2013.
Nyní se můžete potěšit výsledkem!
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Přivítáni do života byli
v sobotu 15. března 2014

tito noví občánci města Čelákovic

Matěj Musil, Michaela Kernerová, Nela Králová, Michala Königsmarková,

Denis Lefter, Vojtěch Bůva, Filip Kušnir, Aneta Trávníčková,
Jaroslav Schlosser a Filip Opletal.

Foto: Jiří Suchý

TAIZÉ 2014 v Praze
l Zt

Loni, 30. prosince 2013, bratr Alois v katedrále ve Štrasburku oznámil, že
příští evropské setkání mladých křesťanů TAIZÉ [čti tézé] se bude konat od
29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 v samém srdci Evropy – místem setkání
mladých křesťanů se stane Praha. 
Od poloviny února do poloviny března 2014 navštěvují místa v okolí Prahy
mladí dobrovolníci z Taizé v ČR, kteří navazují kontakty pro budoucí setkání.
Dva z těchto vyslanců – Francouz Tancrède a Němec The Vu – navštívili ve
dnech 11. a 12. března 2014 Čelákovice, kde se setkali se zástupci místních
církví a zavítali i k nám na radnici. Bylo to velmi milé setkání za účasti Jana
a Jaroslavy Luhanových ze Sboru Církve bratrské v Čelákovicích, kteří oběma
mladíkům věnovali mnoho svého času. 
Setkání TAIZÉ, které se uskuteční na přelomu roku 2014 a 2015, by se mělo
zúčastnit cca 30 000 mladých lidí, pro které je třeba zajistit ubytování a další
služby. Věřím, že i Čelákovice podají v případě potřeby pomocnou ruku a že
se setkání vydaří.
Bližší informace též na: https://www.facebook.com/TaizePraha2014

OMALOVÁNKA

Den Země letos oslavíme 
ve středu 16. 4. 2014

l odbor životního prostředí

Již osmý ročník oslav Dne Země bude tematicky zaměřen k osvětě v ochraně
ovzduší a úspoře energií. Máme za to, že odpadům a jejich třídění jsme věno-
vali v předchozích letech hodně prostoru, a bylo by třeba se posunout dál
a věnovat se i jiným oblastem životního prostředí. Proto tentokrát děti nebudou
vyrábět žádná výtvarná díla, ale ukážeme jim zábavnou formou na konkrétních
případech, jak a čím se má topit v kamnech i na ohništi a co naopak je
nevhodné spalovat. Názorně jim přiblížíme, co kvalitě ovzduší nepřispívá,
nebo co přímo škodí. Také jim vysvětlíme, jak neplýtvat vodou nebo jak šetřit
energií přímo u nich doma.
Nad celým projektem převzal záštitu odbor životního prostředí ve spolupráci
s výtvarnou dílnou Labyrint, TS města Čelákovic, Gymnasiem Přírodní škola,
o. p. s., z Prahy, oběma restauracemi Na Statku a MO Strany zelených  
Čelákovice.
Celá akce proběhne ve středu 16. 4. 2014 dopoledne u nového dětského
hřiště v ulici Na Stráni a zúčastní se jí jako každý rok děti ze všech městských
mateřských škol.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
l Zdeňka Tichá, starostka města

Další z příspěvkových organizací města, kterou Vám představíme, je Základní umělecká
škola Jana Zacha. Třeba ji navštěvuje i Vaše dítě – a Vy patříte mezi ty pyšné rodiče,
kteří je sledují na různých vystoupeních. 

Budova Základní umělecké školy Jana Zacha ve Vašátkově ulici. Foto: Kamil Voděra

Z historie školy:
17. 7. 1940 Schválila městská rada zřízení Městské hudební školy v Čelákovicích, která byla

nazvána podle významného barokního skladatele, rodáka Jana Zacha
15. 9. 1940 Zahájeno vyučování v Městské hudební škole Jana Zacha
31. 1. 1941 Provoz školy zastaven nařízením protektorátního zemského úřadu
5. 3. 1947 Škola znovu otevřena a zahájeno vyučování
r. 1961 Městská hudební škola přejmenována na Lidovou školu umění Jana Zacha
r. 1978 Rozšíření výuky o výtvarný obor
r. 1981 Otevřen taneční a literárně-dramatický obor
r. 1983 Založen Komorní soubor Jana Zacha
r. 1986–1988 Rekonstrukce původní budovy ve Vašátkově ulici a přístavba nové budovy
r. 1990 Lidová škola umění se stává Základní uměleckou školou Jana Zacha
r. 1993 Základní umělecká škola Jana Zacha získává právní subjektivitu

Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice
je čtyřoborová škola s kapacitou 855 žáků; její
odloučená pracoviště jsou v Zelenči a v Šestajo-
vicích. ZUŠ Jana Zacha Čelákovice je členem Aso-
ciace základních uměleckých škol České
 republiky.
Je potřeba připomenout, že propracovaný sys-
tém uměleckého vzdělávání v ČR je v evropském
měřítku jedinečný, základní umělecké školy
poskytují základy vzdělávání v jednotlivých umě-
leckých oborech a jsou součástí celého systému
vzdělávání v České republice.
Základní umělecká škola v Čelákovicích orga-
nizuje studium v oboru hudebním, výtvarném,
tanečním a li terárně-dramatickém. Hudební obor

tvoří odděle ní klávesových nástrojů, oddělení
strunných ná stro jů, oddělení dechových nástro-
jů, oddělení smyč co  vých nástrojů, oddělení lido-
vých nástrojů, oddělení bicích nástrojů, oddělení
pěvecké, oddělení teoretických předmětů.
V hudebním oboru je otevřeno studium pro před-
školní děti s názvem  STUDIO.
Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu
celkem 840 žáků, ve školním roce 2013/2014 je
to 855 žáků, z toho 48 absolventů. Výuku ve
škole zajišťuje celkem 38 interních učitelů.
Čelákovická Základní umělecká škola má ne -
zastupitelné místo v našem městě jako kultur-
ně-vzdělávací instituce, která úzce spolupracuje
jak s městem, tak s dalšími subjekty, především

s Městským muzeem, Kulturním domem, Měst-
skou knihovnou a všemi typy čelákovických škol,
především při zajišťování kulturního programu
při vernisážích výstav, při nejrůznějších slavnost-
ních příležitostech, při kulturních akcích města
atd. Bez účasti učitelů a dětí ze Základní umě-
lecké školy si zkrátka nedokážeme představit
vítání občánků či například slavnostní shromáž-
dění při významných příležitostech. Základní
umělecká škola svou činností bezesporu velmi
výrazně přispívá ke kulturnímu a společenskému
životu města Čelákovic i jeho okolí.
Na škole působí občanské sdružení Klub přátel
Jana Zacha, které se významně podílí na dovy-
bavení učebními pomůckami pro žáky všech
oborů a dále na zajištění koncertů, představení,
zájezdů a vystoupení žáků školy jak finančně tak
i organizačně.
Žáci školy dosahují tradičně velmi dobrých
výsledků na soutěžích, jichž se účastní – připo-
meňme jedinečný výsledek z Mezinárodní kla-
vírní soutěže v květnu 2013, na níž Lucie
Latýnová obsadila 1. místo a stala se absolutní
vítězkou v kategorii A, Robert Latýn obsadil
1. místo v kategorii B a Robin Böhm 1. místo
v kategorii C. Titíž mladí klavíristé získali skvělá
umístění na XXII. ročníku celostátní dětské
hudební soutěže pro sólisty do 15 let ve hře na
klavír PRAGUE JUNIOR NOTE v červnu 2013,
kde paní učitelka Viktorija Hanžlíková Krafová
získala cenu za nejúspěšnějšího pedagoga.
I letošní školní rok už přinesl úspěchy. V rámci
kampaně na podporu třídění odpadu vyhlásil
Středočeský kraj v roce 2013 2. ročník výtvar-
ně-literární soutěže, v níž měli žáci za úkol napsat
pohádku na toto téma a vytvořit k ní vlastní ilu-
straci. Nejvíce oceněných žáků bylo z naší
Základní umělecké školy, z výtvarného oddělení
paní učitelky J. Fenclové – Miriam Zouharová,
Anna Svobodová, Hedvika Kořínková, Jan Kade-
řávek, Linda Markusová a Veronika Kulichová.
18. února se naše Základní umělecká škola stala
hostitelem okresního kola soutěže ZUŠ ve hře
na klavír – žáci dosáhli vynikajících výsledků a 10
jich postupuje do krajského kola (Lucie Latýnová,
Júlie Csatlós, Nicol Němcová, Emilia Ochotnic-
ká, Julie Šejnohová, Robert Latýn, Vanda Samo-
helová, Klára Předotová, Robin Böhm a Věra
Vrzáková). Absolutními vítězi se stejným počtem
bodů byli Robert Latýn a Robin Böhm. 
20. února 2014 se v Brandýse nad Labem usku-
tečnilo okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kyta-
ru. Čelákovická ZUŠka opět slavila úspěchy,
když do krajského kola postoupili Lenka Dvořá-
ková, Jakub Sebera, Eliška Benešová, Adam
Radikovský, Tomáš Kolář a Josef Vacek, který
se stal také absolutním vítězem tohoto kola sou-
těže. Dále postupuje rovněž trio Jana Kvasnič-
ková, Eliška Benešová a Marek Matoušek. 

Galakoncert školy 2013 v Kulturním domě. Foto: -dv-
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Z okresního kola houslové soutěže, které se
konalo 26. února v Říčanech, postoupila do kola
krajského Adéla Muráriková. Všem našim postu-
pujícím žákům držíme palce a přejeme úspěchy
i v dalších kolech soutěží!
A co nás ještě čeká v letošním roce? Pravidelné
koncerty žáků v koncertním sále Základní umě-
lecké školy, pravidelná sobotní divadelní před-
stavení, účast na soutěžích a přehlídkách…,
Vánoční koncert, který patří k vrcholům kultur-
ního programu. Na konkrétní akce jsem se zep-
tala paní ředitelky Viktorije Hanžlíkové Krafové
a tady je odpověď: „V tomto školním roce nás
čeká účast žáků v krajských a případně i v národ-
ních kolech soutěží hudebního a výtvarného obo-
ru, například v mezinárodní dětské výtvarné
výstavě ,LIDICE 2014‘ nebo celostátní výtvarné
soutěži ,Komenský a my‘. Dále jsou to větší kul-
turní a reprezentativní akce školy – klavírní festival
Hommage á CARL CZERNY, který proběhne
22. března v Břevnovském klášteře v Praze,
absolventské představení žáků tanečního oboru
,Za zrcadlem‘ ve středu 14. května 2014 v Kul-
turním domě v Čelákovicích, zahájení Čeláko-
vického kulturního léta v sobotu 17. května 2014
na náměstí v Čelákovicích, výstava prací žáků
výtvarného oboru ,Malý salón 2014 – Mezi
nebem a zemí‘, jejíž vernisáž se uskuteční
24. května 2014 v Městském muzeum Čeláko-
vice, během června nás čeká koncert ,Na scho-
dech‘, absolventský koncert žáků hudebního
oboru a Svatojánská divadelní pouť a do konce
roku mnoho dalších akcí.“
Přejeme ZUŠce, jejím žákům, učitelům i rodičům
dětí, aby se jim dařilo a aby je jejich činnost bavila
a přinášela jim potěšení.

Výstava školy Malý salón 2013 v Městském muzeu. 
Foto: -dv-

MĚSTO ČELÁKOVICE
se sídlem Městský úřad v Čelákovicích, náměstí 5. května č. 1, 250 88 Čelákovice

Tajemník Městského úřadu v Čelákovicích
vyhlašuje v souladu s § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, 
v platném znění (dále jen „zákon“),

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ na pracovní pozice:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové/á řízení na funkci/e zrušit.

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
MěÚ v Čelákovicích
Pracovní poměr: na dobu NEURČITOU
Místo výkonu práce: Městský úřad v Čelákovi-
cích
Předpoklady: viz § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, v platném znění.
Další předpoklady:
• vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné vzdělání,

střední vzdělání s maturitní zkouškou;
• znalost operačních systémů WINDOWS, kan-

celářských balíků MS Office, WINDOWS
SERVER 2008 a vyšší;

• vysoká flexibilita a spolehlivost;
• občanská bezúhonnost;
• komunikativnost v jednání s lidmi;
• pečlivost a příjemné vystupování.
Výhodou při výběrovém řízení je:
• praxe v oboru;
• znalost problematiky samosprávy a státní

 správy;
• znalost Aplikací pro státní správu: Gordic, Vita,

Geovap, Czechpoint, znalost práce s weby, zna-
lost HW, servisu PC;

• znalost problematiky Základních registrů.
Charakteristika vykonávané funkce:
• správa a údržba stávajících IT a IS;
• vzdělávání pracovníků MěÚ Čelákovice v oblasti

IT a IS.
Nástup možný 1. 5. 2014.
Součástí písemné přihlášky k výběrovému říze-
ní bude:
• údaje stanovené v § 7 odst. 3 zákona

č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících územních
samosprávných celků (jméno a příjmení, datum
narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, číslo občanského průkazu, datum
a podpis zájemce); údaje stanovené v § 7 odst.
4 zákona č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících
územních samosprávných celků:

• – strukturovaný životopis s kontaktní adresou
a telefonem;

• – výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
nebo doklad o jeho vyžádání;

• – ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaže-
ném vzdělání.

Platová třída: dle praxe ve smyslu příslušného
nařízení vlády (9. tř.).

Přihlášky k výběrovému řízení doručte nejpoz-
ději: do 15. dubna 2014, do 10.00 hod.
na adresu MěÚ nebo předejte do podatelny.

Na obálce v levém horním rohu uveďte:
„Výběrové řízení – zaměstnání – Správce infor-
mačních a komunikačních technologií MěÚ“
a adresu přihlašovaného.

Kontakt + další informace:
správce IT Martin Chramosta, tel.: 326 929 144,
tajemník Jan Baran, tel.: 326 929 160.

VEDOUCÍ ODBORU OBČANSKĆH
ZÁLEŽITOSTÍ MěÚ v Čelákovicích
Pracovní poměr: na dobu NEURČITOU
Místo výkonu práce: Městský úřad v Čelákovi-
cích
Předpoklady: viz § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, v platném znění.
Další předpoklady:
• vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné vzdělání,

střední vzdělání s maturitní zkouškou;
• vysoká flexibilita a spolehlivost;
• občanská bezúhonnost;
• komunikativnost v jednání s lidmi;
• pečlivost a příjemné vystupování.
Výhodou při výběrovém řízení je:
• praxe v oboru;
• znalost problematiky samosprávy a státní

 správy;
• znalost matriční agendy, znalost vidimace

a legalizace.
Charakteristika vykonávané funkce:
• vedení matrik (výkon matriční agendy);
• evidence obyvatel;
• vidimace a legalizace;
• Czech Point;
• občanské obřady (sňatky, vítání občánků).
Nástup možný 1. 5. 2014.
Součástí písemné přihlášky k výběrovému říze-
ní bude:
• údaje stanovené v § 7 odst. 3 zákona

č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících územních
samosprávných celků (jméno a příjmení, datum
narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, číslo občanského průkazu, datum
a podpis zájemce); údaje stanovené v § 7 odst.
4 zákona č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících
územních samosprávných celků:

• – strukturovaný životopis s kontaktní adresou
a telefonem;

• – výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
nebo doklad o jeho vyžádání;

• – ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaže-
ném vzdělání.

Platová třída: dle praxe ve smyslu příslušného
nařízení vlády (9. tř.).

Přihlášky k výběrovému řízení doručte nejpoz-
ději: do 14. dubna 2014, do 10.00 hod.
na adresu MěÚ nebo předejte do podatelny.

Na obálce v levém horním rohu uveďte:
„Výběrové řízení – zaměstnání – Vedoucí odbo-
ru občanských záležitostí MěÚ“ a adresu při-
hlašovaného.

Kontakt + další informace:
odbor OZ Radka Körnerová, tel.: 326 929 148,
tajemník Jan Baran, tel.: 326 929 160.
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l Petr Studnička, Marek Skalický, zastupitelé
města

Labská stezka získala v březnu ocenění na nej-
větším veletrhu cestovního ruchu na světě ITB
Berlín za nejoblíbenější a nejnavštěvovanější
stezku v Německu před trasami podél Mohanu,
Baltského moře, Dunaje a Rýna. Občanské sdru-
žení Labská stezka přispělo k informovanosti
o průběhu a stavu Labské cyklotrasy vydáním
aktualizované verze atlasu Labská cyklotrasa
v ČR v českém a německém jazyce. Atlas s 28
podrobnými mapami obdržel v prestižní přehlídce
TOURMAP v konkurencí 380 mapových prů-
vodců z celého světa druhou cenu.
Město Čelákovice podpořilo činnost občanského
sdružení pro rok 2014 částkou 20 000 Kč, zej-
ména pro pořádání Tour de Labe a dalších akcí
spojených s turistikou podél Labe.

Hezčí Čelákovice? Pomůžete pár kliknutími
v telefonu nebo na webu!

l Luboš Netušil

„Lepší místo“ je unikátní služba, díky níž může kdokoliv během pár minut jednoduše a pohodlně
informovat městský úřad o jakémkoliv problému či nápadu na zlepšení veřejného prostoru, a vše je
soustředěno na jednom místě.
Rozbitou houpačku na dětském hřišti, přebujelou zeleň nebo tip, jak využít zanedbaný plácek – to vše
stačí vyfotit a vložit na www.lepsimisto.cz. Tipy lze hlásit také přímo z ulice prostřednictvím chytrého
telefonu. Zaslané podněty mohou ostatní lidé dále komentovat, sdílet či společně vymýšlet řešení,
které mnohdy sami dokážou i realizovat.
Nejdéle služba funguje v Kolíně, kde už tamní radnice spolu s obyvateli úspěšně vyřešila více než sto
hlášení. Aktivně „Lepší místo“ používá také Kutná Hora, Lysá nad Labem nebo Proseč. A co je důležité
– aplikace je pro občany i radnice k dispozici zdarma.
„Lepší místo“ je nástroj pro komunikaci mezi občanem a úřadem a platforma pro zapojování firem i jed-
notlivců do vylepšování veřejného prostoru. Výhodami této služby jednoznačně jsou systematičnost
a přehlednost, konkrétnost a přesnost, rychlost, péče přímo kompetentní osoby, přehled o veřejném
mínění a také to, že je zveřejňováno i to, co se povedlo, a rovněž třeba i vysvětlení, proč nelze některý
problém řešit hned, ať už je to kvůli nedostatku finančních prostředků, či proto, že věc nespadá do
kompetence obce.
Na šíření užitečného pomocníka do dalších měst se podílí Fond Otakara Motejla, který v rámci podpory
aktivních občanů na stránkách www.nasstat.cz nabízí řadu dalších aplikací, jež lidem umožní například
zjistit rozpočet obce, sledovat, kolik korun z daní jde na vzdělání nebo na pokrytí státního dluhu či kon-
trolovat, zda v okolí obce nejsou nelegální herny. Jednou z nabízených aplikací je také „Lepší místo“,
kterou vyvíjí a provozuje stejnojmenná nezisková organizace.

Pro zastupitele města Čelákovic, pozvané hosty i pro veřejnost je připravena
prezentace této služby, a to ve středu 16. dubna 2014 od 18 hodin v obřadní síni
budovy radnice Městského úřadu Čelákovic. Službu „Lepší místo“ přestaví autor
aplikace pan Jiří Rozvařil. Fond Otakara Motejla bude zastupovat a s krátkou
prezentací o dalších projektech pro obce vystoupí paní Michaela Rybičková. Akci
pořádá o. s. Naše Čelákovice pod záštitou starostky města Zdeňky Tiché.

Labská stezka a turistika podél Labe

Na fotografii zleva Petr Studnička, člen správní rady Lab-
ská stezka, o. p. s., Václava Horváthová, předsedkyně
dozorčí rady téže společnosti a Jan Ritter, ředitel obecně
prospěšné společnosti. Autor: Jiří Kudrna

Výzva absolventům
l Gymnázium Nymburk

Obvyklé je slavit kulatá jubilea. Studenti a peda-
gogové na Gymnáziu v Nymburce se rozhodli osla-
vit výročí špičaté. V letošním roce totiž uplyne 
111 let od založení nymburské reálky, dnes Gym-
názia Nymburk. 
Vyzýváme širokou veřejnost ke spolupráci – při-
hlaste se, pokud jste studovali v Nymburce a chtěli
byste se oslav zúčastnit. Oslavy špičatého výročí
nymburského gymnázia se uskuteční v sobotu 
14. června 2014. Podrobnosti o výročí i o škole
najdete na www.gym-nymburk.cz.

Poděkování
l Jana a Jaroslav Opletalovi, Záluží

Touto cestou si dovolujeme poděkovat za příjemné
prožití sobotního odpoledne dne 8. 3. 2014 u pří-
ležitosti MDŽ, které pořádala KSČM Čelákovice
v Technických službách.
Byl připraven velký výběr pohoštění, které moc
chutnalo, bezvadná hudba a vynikající  pořadatelé.
Za všechny děkujeme a těšíme se na příští rok.

MěO KSČM Čelákovice zve občany města
a blízkého okolí na pořádané akce:
• Slavnostní shromáždění občanů u příležitosti

Svátku práce 1. máje, dne 1. 5. 2014 od 13.00
hod. v parku Na Hrádku (u knihovny);

• Májová veselice s oblíbenou kapelou POHODA,
dne 1. 5. 2014 od 14.00 hod. v Sadech 17. lis-
topadu u restaurace ATHENY;

• Pietní akt, dne 8. 5. 2014 od 18.00 hod.
v Sedlčánkách na náměstí u Pomníku padlých;

• Pietní akt, dne 9. 5. 2014 od 18.00 hod. v parku
Rudé armády v Záluží.

Dne 26. 2. 2014 nás navždy
opustil milovaný manžel, tatí-
nek, dědeček, bratr a strýc pan
Václav ŠNAJDR.
Za projevy soustrasti děkuje-
me.
Zarmoucená rodina

Dne 8. 4. 2014 oslaví krásné
85. narozeniny moje maminka
paní Růžena PETRBOKOVÁ.
Vše nejlepší, hodně zdraví
a pohody do dalších let přeje
dcera Dana s rodinou.

Dne 23. 4. 2014 oslaví své 
70. narozeniny pan Pavel
HUBIČKA.
Milý dědečku!
Hodně štěstí, zdraví a lásky
k narozeninám nejmladšímu
sedmdesátníkovi, jakého znám.
Víš, že kdyby to byl psí věk, bylo
by Ti teprve deset?
Tvoje životní láska Jůlinka se sestrou a rodiči.



JARNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

TS Čelákovice budou pořádat svoz tří-
děného komunálního odpadu. Vytříděný
komunální odpad z domácností bude
možné zdarma odevzdat na uvedených
místech v následujících sobotách vždy
od 8.00 do 12.00 hod.

5. dubna
ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského
a Jungmannovou
12. dubna
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice

Na uvedených místech v určeném čase mohou
občané zdarma odevzdat tyto druhy vytřídě-
ného komunálního odpadu: papír, sklo, plasty,
PET lahve, železný šrot, dřevo, textil, kompos-
tovatelný odpad ze zahrad. Lze zde odevzdat
i velkoobjemový odpad z domácností, který
nelze umístit do popelnice.
Z technických důvodů nelze vybírat nebez-
pečný odpad, suť, stavební odpad a zeminu!
Současně zde lze odevzdávat elektrozařízení
jako zpětný odběr – lednice, sporáky, pračky,
televize, monitory, výpočetní techniku
a podobně. Uvedené komodity lze průběžně
odevzdat celý rok i na sběrném dvoře „Na Špič-
ce“, Mochovská 116.
www.celakovice-mesto.cz/ts/

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY VE ŽLUTÝCH

KONTEJNERECH NA PET!
PET = 1
HDPE = 2
LDPE = 4
PP = 5
PS = 6
C/PAP = 81
C/PAP = 84
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V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156

Agrese a urážky na nádraží
2. 3. 2014 v 19.38 hod. bylo přijato telefonické
oznámení od výpravčího ČD Čelákovice, že vykázal
z prostoru nádraží dva muže, kteří kouřili v prosto-
rách ČD, ale muži ho začali sprostě urážet. Hlídka
se dostavila na místo a bylo zjištěno, že jde o muže
(29 a 26 let), oba z Lázní Toušeň. Po sdělení, že se
dopustili přestupku, začal být starší muž agresivní
a hlídku urážel. Jednomu muži byla uložena blo-
ková pokuta a jednání agresivního muže bylo ozná-
meno na přestupkovou komisi. Poté byli oba muži
vykázáni z okolí nádraží. I přesto muži následně
chtěli napadnout výpravčího za to, že přivolal poli-
cii. Výpravčí se ovšem ubránil slzným plynem
a celou věc následně převzala Policie ČR.

Vrácený mobil
8. 3. 2014 ve 12.30 hod. se na služebnu MP občan
Čelákovic J. K., který našel v parku mobilní telefon
Aligator. Telefon byl zamčen heslem. Na mobil
však přišla SMS, a tak hlídka mohla zjistit telefonní
číslo odesilatele a přes něj byla zjištěna majitelka
mobilu. Ženě z Čelákovic byl pak mobil vrácen
zpět. 

Transport vrtulníkem
9. 3. 2014 ve 12.15 hod. byla na služební telefon
městské policie doručena SMS od operačního
důstojníka hasičů o požáru rodinného domu na
Mochovské ulici. Hlídka MP na místě vyvedla
z domu ještě dvě osoby a zajistila všechny osoby
na místě, které byly následně předány Policii ČR.
Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů,
záchranné služby, policie, a dokonce byl záchra-
náři povolán vrtulník, který transportoval jednoho
muže s popáleninami. Celou věc si převzala do
vyšetřování Policie ČR pro podezření, že požár
vznikl při výrobě omamných látek. Více viz str. 8.

Demonstrativní pokus
12. 3. 2014 ve 23.00 hod. byla hlídka MP požádána
o prověření oznámení Policií ČR, že se na kruho-
vém objezdu na Toušeňské ulici má nacházet ležící
muž. Bylo zjištěno, že jde o „známou firmu“. Muž
hlídce sdělil, že se pokusil o sebevraždu polknutím
většího množství léků. Podle sdělení lékaře šlo
o demonstrativní pokus a muž byl převezen do
nemocnice k dalšímu ošetření.

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

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

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

Odpad, který pomáhá,
aneb Víčkománie

l Barbora Jungerová

Před lety jsme do sběrny nosili starý papír, železo,
textil nebo bylinky. Dnes jsou fenoménem sběru
víčka. Jak to vlastně funguje? Princip je jednodu-
chý. Někomu potřebnému (nejčastěji ne moc -
nému/postiženému dítěti) schází peníze na
speciální léčbu, která není hrazena ze zdravotního
pojištění. A peníze se dají získat například tím, že
se sesbírá dostatečné (opravdu veliké) množství
víček a odveze se do speciální výkupny. 
Možná na některou sbírku svými víčky již přispí-
váte. Nebo jste právě došli k závěru, že je škoda
vyhazovat něco, co může být k užitku někomu
jinému. A abyste věděli, co všechno a z kterých
materiálů můžete sbírat, přinášíme vám tabulku
materiálů a jejich označení. Série fotografií ukazuje
příklady toho, co se sbírat dá, ale také toho, co
se rozhodně sbírat nedá. Samozřejmostí je, že
veškeré sbírané části jsou čisté, bez plísní a zbytků
toho, co původně obalovaly a zavíraly.

Foto: archiv Hottech, s. r. o.

Nepořádek na Bílém Vrchu. „Škoda, že je nedaleko sběrný
dvůr města, kde lze, pokud vím, odložit tento nepotřebný
odpad zdarma, pravděpodobně i s kratší cestou z domova.
Je to pro mě nepochopitelné. I takové jsou objevy z našich
cest po okolí města.“ Foto: Petr Polnický
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František Petiška – Vinant

František Petiška – lékař, básník, spisovatel, herec. Foto: archiv rodiny

l lap

Narodil se 26. 4. 1934 v Praze, jako třetí syn Adély Winandtové, ovdovělé Reitererové, která se podruhé
provdala za přednostu Úrazové pojišťovny dělnické, Františka Petišku. Rodina se usídlila v Čelákovicích
už v roce 1926. Zde také prožíval se svými bratry radostné a s ohledem na válečná léta a smrt svého
otce (1945) i pohnuté dětství. Po maturitě na brandýském gymnáziu byl přijat na lékařskou fakultu
hygienickou, zakončil ji 1960, ale už za studií zde přednášel na katedře chorob z povolání interní
lékařství, atestaci získal 1969. Jeho zájem v tomto směru jej postupně dovedl až k vlastní praxi v terénu.
První verše publikoval pod pseudonymem František Vinant v měsíčníku Květen 1958. Šéfredaktorem
časopisu mladé básnické generace Tvář byl jmenován 1963. Po narození druhé dcery 1966 opustil
s manželkou Prahu a přijal místo lékaře na venkově. 1969 se vrátil domů do Čelákovic, kde žila jeho
stárnoucí maminka, a přijal místo obvodního lékaře v Brandýse n. Labem.
V Čelákovicích se pohyboval kromě své lékařské praxe v kruhu milých přátel, svých vrstevníků, básníků
Jindřicha Hilčra a Michala Černíka, překladatele Rudolfa Vápeníka, archeologa Jaroslava Špačka, pří-
rodovědce Zdeňka Červinky a mnoha dalších.
Zájem o divadlo (již jako gymnazista ochotničil v DS Tyl Čelákovice) jej přivedl ke spolupráci s herci
Františkem Skřípkem a režisérem Josefem Kettnerem, pro Divadlo Járy Cimrmana jej získal Ladislav
Smoljak. V srdečném a přátelském ovzduší vystupoval spolu s cimrmanology v několika inscenacích
od sezóny 1970/71 až do smrti 14. 12. 1980.
Literární tvorbě se věnoval od studentských let. Publikoval v časopisech Květen, Plamen, Host do domu,
Tvář, Mladý svět, Literární noviny, Program (Státní divadlo Brno), Sedmička pionýrů, Práce, Ahoj na
sobotu, posmrtně v Kmeni a jinde. Jeho literární odkaz byl vydán až posmrtně. 1986 útlá sbírka povídek
Přes řeku ve Středočeském nakladatelství, větší soubor nazvaný Mlhou tam a zpět v edici a s doslovem
Rudolfa Matyse vydalo nakladatelství Paseka 1998, sbírku poezie Sám sobě napospas nakladatelství
Torst s podporou Divadla Járy Cirmana 2008. Některé rukopisné práce nebyly dosud vydány.
Podle povídky Osvětová přednáška v Suché Vrbici natočil Ladislav Smoljak na základě scénáře Zdeňka
Svěráka 1992 stejnojmenný televizní film; režisér Josef Henke nastudoval pro stanici Vltava ČRO
povídku Přes řeku v dramatizaci Josefa Plechatého. Inscenace získala 1996 hlavní cenu literárně-dra-
matické sekce Prix Bohemia Radio. Tamtéž byly nastudovány příležitostně Vinantovy básně, v průběhu
času se konalo také několik básnických večerů z jeho díla: nejprve péčí Vladimíra Justla v pražské
Viole (1983); Radim Vašinka uvedl v Krytovém divadélku Orfeus pořad z Vinantovy poezie pod názvem
Slepá noc mi klepe na dveře (6. 3. 2009), který byl reprizován naposledy 11. 11. 2010 péčí Městského
muzea v Čelákovicích.

Povídky Fr. Vinanta

l Prof. Dr. Jiří Hájek, CSc.

Na počátku Vinantovy literární dráhy, kdy publikoval
své práce v tehdejším Plameni, jsem se domníval,
že nejvlastnější tvůrčí sférou Vinantovou se natrvalo
stane lyrika. Další vývoj Vinantův se tomu zdál
nasvědčovat. Patrně teprve životní zkušenosti, které
načerpal jako praktický lékař, v něm v posledních
letech jeho života probudily zájem oprózu. Povídky,
shromážděné pod názvem Přes řeku, prozrazují
ovšem jemností a citlivostí své práce se slovem
stále básníka. Nicméně jejich záběr skutečnosti pře-

sahuje velmi důsažně a radikálně převážně subjek-
tivní výpověď jeho lyriky. Uvětšiny povídek jsou zře-
telně patrné jejich autobiografické souvislosti. Jsou
to převážně příběhy mladého lékaře (vprvní povídce
ještě medika), který se setkává s novou, vzrušující
empirií života venkovských lidí a neobyčejnou
schopností vcítění do jejich představ apsychologie
zachycuje podoby různých lidiček z kraje dnešní
společnosti (v povídce Několik mrtvých), aniž by se
k nim nějak dobročinně skláněl nebo je karikoval.
Co v jeho povídkách převažuje, je jakýsi tichý úžas,
plný sympatie k jejich fantastické životnosti a bez-
prostřednosti. V nejrozsáhlejší a nejsilnější povídce
této knížky Několik mrtvýchse však pozorovatelský

subjekt úplně rozpouští a v bezprostředním podání
přepestrých dějů kolem vraždy cikána, v nichž se
mihne postava předsedy družstva, několik esen-
báků, několik typů vesnických bab i přepůvabná
postava alibistického penzisty, bývalého železnič-
ního zřízence Kutana, všechny utkvívají v paměti,
jako bychom se s nimi byli sami v životě někde
setkali. Závěrečná scéna pohřbu starého cikána
Demetera, kterého sice celá jeho rodina dokonale
ponechala jeho osudu apřivodila jeho dobrovolnou
smrt, avšak zato mu vypraví přenádherný královský
pohřeb, tato scéna patří ke čtenářským zážitkům,
jaké jsou v současné době vzácné.

Co jsem si přál

V šestačtyřiceti letech svých
jsem prvně viděl vzlétnout lelka kozodoje
(jak buržoazní jméno
pro nehledaně zjevné)
Za zády nám oběma slunce v západu
pralo do bouřkového mraku
až tráva na pozadí černě
byla ještě zelenější

Sám se svým bytím konečným
přiznal jsem se bez podmínek k svému údělu
bylo to hroznější než nevývratný stihomam
a žitný lán
měl barvu chromoxydu tupého
(jak trapný název
pro tak teskný odstín zeleně)

Snášen proudem času dál od svých mrtvých
k novým stále míň srozumitelným životům
přísně jsem trval na přesnosti
jako by nebylo dosti na tom že se klenba zřítila
Že zřícení se umenší bude-li důvodné a značené
tolik jsem si přál
sám se svým bytím
sedmého června roku osmdesát
když kozodoj lelek vzlétl
nad tupým chromoxydem žit

Karikatura Františka Petišky od Miroslava Haďáka (Liďáka).
Zdroj: archiv rodiny
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Čas proutí

…můj tatínek byl původním povoláním košíkář.
Tuto živnost převzal po svém otci Antonínovi. To
znamenalo nejen umět plést různé košíkářské
výrobky, ale také mít je z čeho plést. Pro tento
účel měl pronajatý prutník „Jorďák“ u Přerova
n. L. Tam vždy na podzim sklízel proutí… Ještě
za tmy tam přicházel, celý den usilovně pracoval
a teprve po setmění šel domů. Pruty žnul tako-
vým malým, hodně ostrým srpem, kterému se
říkalo žabka. Pak je svazoval do snopů houžvemi,
zhotovenými zkroucením dalších prutů. Na odve-
zení snopů musel tatínek zjednávat koňský
potah. Doma jsme pak mívali snopů plný dvůr
a to se mi moc líbilo, neb jsem si v nich mohl
dělat schovávačky. Syrové proutí se muselo před
použitím k pletení ještě pracně upravovat. Nej-
dříve ručně zbavit listí, které se pak používalo
jako stelivo pro dobytek. Odlistěné proutí se zno-
vu svazovalo do snopů a vařilo. K tomu sloužil
družstevní kotel, který si pořídili kolektivně místní
košíkáři. Stál naproti chudobinci vedle sklenář-
ství. Tam se proutí muselo dopravit a pan Jir-
kovský ho pak v tom velikém kotli vařil. Povařené
proutí se doma loupalo, každý prut samostatně
po předchozím protažení „dračkou“. Dračka byla
podélně naštípnutá, asi půlmetrová dřevěná tyč
o průměru tak 4 cm. Prut se vložil do rozštěpu
a po sevření jeho konce se dračkou protáhl.

Pootáčením prutu a opakovaným protahováním,
se jeho slupka uvolnila a dala se stáhnout. Pova-
řením se pruty zpevnily a dostaly žlutohnědou
barvu. Ta ulpívala na rukách košíkářských dětí,
které doma s loupáním proutí pomáhaly. Pruty
zůstaly žlutohnědé i po oloupání. Oloupané lýko
a kazové pruty se vázaly do víšků, jimiž se topilo
v kamnech.
Bílé proutí na prádelní koše, nůše, atd. se získá-
valo tak, že se ořezané pruty někdy v listopadu
naložily do sudů s vodou a pískem na dně. Sudy
s proutím musely být v teple a tak jich tatínek měl
vždy ve své dílně několik. Proutí v sudech do
Vánoc vyrašilo a my měli na svátky překrásné
jehnědy. Proutí se pak dalo loupat stejným způ-
sobem jako vařené.
Koše a nůše tatínek pletl v sedě na prkně, velkém
asi jako polovina dveří od bytu. Před pletením
muselo být proutí důkladně namočené, aby
nepraskalo, a plést se muselo v uzavřené míst-
nosti, aby nevysychalo. To bylo jistě velmi nepří-
jemné a nezdravé. Táta nejdříve upletl dno koše
a to pak uprostřed přišrouboval volně na prkno
tak, aby se jím při pletení dalo otáčet. Do dna
zasadil silnější pruty, které zohýbal směrem vzhů-
ru. Mezi ně pak vplétal tenčí pruty a současně
dával koši tvar. Zapletené pruty občas sklepal
dolů plochým želízkem, kterému se říkalo biják.

l redakce ZMČ

V březnovém čísle Zpravodaje jsme zveřejnili dva krátké výňatky z pamětí
čelákovického rodáka pana Jaroslava Kopeckého (*1920) se slibem pokračovat. Rádi
tak se svolením jeho potomků činíme výňatkem opět z období autorova dětství –
tentokrát na aktuální dubnové téma – proutí.

VÝLETY DO OKOLÍ
l Barbora Jungerová

Nejbližší okolí našeho města nabízí mnoho
pestrých možností k výletům. Nabízíme pár zají-
mavých tipů: 

Polabské muzeum v Poděbradech
Malé, ale hezké. Kromě různých, jistě velmi zají-
mavých výstav stojí v Poděbradech rozhodně za
zhlédnutí stálá expozice s názvem Příběh Polabí.
Jak mávnutím kouzelného proutku se ocitnete na
dně druhohorního moře. Je to šumění pouhá iluze
nebo skutečnost? O kousíček dál si můžete
vyzkoušet zbraně skutečného lovce a válečníka.
Jak jste na tom s hmatem? Dokážete rozeznat
všechny exponáty ukryté v Hmatové expozici?
Muzeum nezapomíná ani na nejmenší návštěvníky.
V malé herně na ně čekají omalovánky a celá herní
sada z dob Římské říše. Hned vedle si za pomoci
autentických dřevěných modelů mohou sestavit slo-
vanskou osadu podle vlastních představ a  fantazie. 

Děti školou povinné nadchne pracovní list s jed-
noduchými, ale zajímavými úkoly. Je k dispozici
na webu nebo přímo v muzeu.
Spíše starším návštěvníkům je určena expozice
v 1. patře, věnovaná českému křišťálu a lázeňství
v Poděbradech. Určitě neváhejte a vydejte se do
Polabského muzea v Poděbradech při nejbližší
příležitosti. Více podrobností naleznete na:
http://www.polabskemuzeum.cz/podebrady/sbir-
ky-a-expozice.

Česká svíčkárna Rodas v Šestajovicích
Dříve byli řemeslníci součástí běžného života. Dnes
si za nimi musíte dojet na farmářské trhy, na různé
lidové slavnosti nebo například do Šestajovic.
Základním sortimentem jsou samozřejmě svíčky.
S jejich výrobou, ale i historií celé firmy, se sezná-
míte v rámci krátké exkurze do výrobních prostor.
Následně si ve vedlejší dílně můžete ozdobit svíčky
různých velikostí i tvarů, vyrobit glycerinové mýdlo,
koupelovou sůl, pastelky nebo voskové lampy. 

Po dobře odvedené práci vyhládne a ztracenou
energii lze doplnit v místním „bufetu“. A aby dojmů
nebylo málo, v úžasné mini-farmě tu na vás čeká
velké množství domácích zvířat. 
Více informací naleznete na www.rodas.cz.

Krejčovská chaloupka a Knoflíkárna 
Krejčovská dílna byla založena v roce 1929
panem Václavem Trnečkem.  Zde šil a opravoval
oblečení a boty pro celou vesnici až do svých
90 let. Dílna je vybavena starými šicími stroji
a kolovrátky a odtud také vzešel nápad zachovat
toto krásné řemeslo. V současné době zde šijí
různé velikosti polštářků, které si můžete sami
plnit pohankovými slupkami, zrnem a různými
bylinkami. Dále látkové tašky, které si můžete
sami dozdobit. Také se tu odlévají knoflíky, ozdo-
by do vlasů a přívěsky z barevné pryskyřice.
Krejčovská dílna se nachází dvě minuty chůze
od svíčkárny Rodas. 
Více na www.knoflikarna.cz.

Foto: BJ Foto: Rodas Foto: Rodas

Když pletl hranaté nůše (půlstryšky, nebo věrtelky),
tak do rohů obdélníkového dna dával nejsilnější
pruty – nárožníky. Na ty se dobře pamatuji, protože
je také používal, když jsem hodně zlobil.
Pletení byla velmi těžká práce a to nejen proto, že
se dělala v nepříjemném vlhkém prostředí. Tatínek
musel skutečně pracovat „od slunka do slunka“,
aby upletl tři nůše za den, za které pak dostal od
překupníka asi 14 korun (tehdy ještě ne českých)
za kus, včetně práce a materiálu.

Poznámka redakce:
Bývalý městský chudobinec – budova v Kollárově ulici
(nyní v majetku soukromé firmy, v přízemí ordinace ORL
a rehabilitace).
Košíkářský družstevní kotel – býval na pozemku vedle
sklenářství pana Šturmy v Sedláčkově  ulici – dnes je poblíž
prodejna s kuřecím masem.
Strych – v tomto případě stará objemová míra, asi 93 l
(pražský nebo český strych).
Věrtel – stará česká objemová míra, asi 23, 5 l (1 strych
= asi 4 věrtele).

Košíkář Štěpán Kopecký – 40. léta 20. stol. Foto: archiv
rodiny
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Velikonoce
Kdybychom udělali mezi čtenáři Zpravodaje anketu s otázkou: „Co pro vás
znamenají Velikonoce?“, pravděpodobně bychom dostali mnoho velmi
různorodých odpovědí. Někdo si vybaví malovaná vajíčka, pomlázku,
čokoládové králíčky a pečeného beránka, někdo jiný bude mluvit o svátku
jara a zrození, někdo další o Kristově smrti a vzkříšení a ještě někdo jiný třeba
o vyjití Židů z Egypta. To všechno totiž znamenají Velikonoce.
Samotné slovo „Velikonoce“ vychází ze staročeského „veliká noc“ a odkazuje
na křesťanské pojetí tohoto svátku. Onou „velikou nocí“ je totiž míněna noc,
kdy Kristus vstal z mrtvých.

PESACH – ŽIDOVSKÉ VELIKONOCE
Vraťme se však ještě o něco dříve, k Velikonocům
židovským. Slaví se sedm dní, mezi 15. a 21. dnem
prvního měsíce židovského kalendáře, zvaným
Nisan. Protože židovský kalendář je lunární, jedná
se z našeho hlediska vlastně také, obdobně jako
u Velikonoc křesťanských, o svátek pohyblivý.
Židovské Velikonoce se v hebrejštině nazývají
Pesach, a už ve Starém zákoně jsou nazývány
také Svátek nekvašených chlebů. Jedná se o jeden
z nejvýznamnějších a také nejstarších židovských
svátků a připomínají biblické vyjití Židů z Egypta.
Tuto událost barvitě popisuje biblická kniha Exo-
dus. Původně svobodní Židé byli egyptským
panovníkem krutě zotročeni. Faraon dokonce naří-
dil, že porodní báby musí usmrtit každého naro-
zeného židovského chlapce. Právě proto položila
Mojžíšova matka svého potomka do ošatky vyma-
zané asfaltem a smolou a pustila jej po Nilu. Přesně
tak se v našem příběhu maličký Mojžíš, pozdější
vůdce Židů putujících do zaslíbené země, dostal
do faraonovy blízkosti jako adoptivní syn jeho dce-
ry. Pravým vůdcem Židů nebyl však podle biblic-
kého líčení Mojžíš, nýbrž Bůh sám. Právě on poslal
Mojžíše za faraonem s žádostí, aby propustil Židy

na svobodu. A Mojžíš se tomuto úkolu nejprve
bránil.
Božím působením byly i katastrofy, „egyptské
rány“, které podle Bible postupně dopadaly na
Egypt, když faraon nechtěl Židy pustit na svobodu.
Poslední ranou bylo pobytí všech prvorozených
synů. To vše ovšem s jedinou výjimkou. Židé měli
potřít veřeje svých obydlí krví beránka, a tím ochrá-
nit své prvorozené.
Mělo jít o „beránka bez vady, ročního samce“. Židé
jej té noci, kdy na Egypt dopadala poslední rána
a kdy také došlo k jejich vyjití z Egypta, měli jíst
pečeného na ohni s nekvašenými chleby a hořkými
bylinami. A měli jej přitom jíst ve chvatu, mít pře-
pásaná bedra, opánky na nohou a hůl v ruce, pro-
tože se měli co nevidět vydat na cestu za svobodou.

POSELSTVÍ SVÁTKU PESACH
Tuhle prazvláštní hostinu konanou ve chvatu
a s holí v ruce nazývá Bible „Hospodinovým
hodem beránka“. Židé si ji každoročně připomínají
dodnes. Někdy i s onou holí v ruce a opánky na
nohou, jako symbolem strastiplného putování,
které jim před mnoha tisíci lety přineslo svobodu.
Význam beránka je ovšem v tomto příběhu ještě

hlubší. Egyptské rány byly totiž nejen trestem kru-
tému faraonovi, který zotročil Boží lid a nechtěl jej
pustit na svobodu, ale ještě obecněji, trestem za
lidský hřích jako takový. Podle Bible totiž nikdo
není spravedlivý, bez viny. Naopak, každý za své
činy zasluhuje smrt. Židy přitom před tímto trestem
nezachránila příslušnost k židovskému národu,
nýbrž oběť beránka, který zemřel jako zástupná
oběť za ně samé. Měli si přitom uvědomovat nejen
to, jak vážnou věcí jejich špatné činy jsou, ale také
to, že byli ušetřeni pouze díky Božímu smilování.

KŘESŤANSKÉ VELIKONOCE
V mnoha ohledech křesťanské Velikonoce přímo
navazují na židovský svátek Pesach. Také ony jsou
pohyblivým svátkem s datem navázaným na lunár-
ní fáze, ale metoda výpočtu data je odlišná (jde
o první neděli po prvním jarním úplňku). Často se
liší dokonce i datum, kdy Velikonoce slaví východní
(ortodoxní) a západní (katoličtí a protestantští)
křesťané.
Centrem křesťanských Velikonoc je Neděle vzkří-
šení (slavnost Zmrtvýchvstání Páně). Křesťané si
tento den připomínají základní událost křesťanské
víry, Kristovo vzkříšení z mrtvých. Přípravou na
velikonoční svátky je čtyřicetidenní postní doba.
Už v jejím průběhu si křesťané připomínají mnoho
významných událostí. Květnou neděli, kdy Ježíš,
sedící na oslátku, vjel do Jeruzaléma oslavován
davy jako židovský král. Touto nedělí začíná tzv.
Svatý týden, vrcholící událostmi Zeleného čtvrtku,

Neznámý středověký mistr: Mojžíš vyvádí Izraelce z Egypta (reliéf z výzdoby katedrály v Lichfieldu, Anglie).

Mistr třeboňského oltáře: Zmrtvýchvstalý Kristus (malba
na dřevěné desce, sedmdesátá léta 14. stol., Národní
galerie v Praze).

Anonym: Židé slavící Pesach (kresba, kol. pol. 19. stol.,
Ukrajina).



Pesachová hostina neboli Seder – má přesně stanovený
průběh o 14 částech, symbolicky odkazujících především
na vyjití z Egypta. Součástí jsou nejen předkládané pokrmy
a víno, ale také modlitby a požehnání. Tzv. Sederový talíř
obsahuje buďto pečené jehněčí maso (u Sefadrských
židů) nebo (u Aškenázských židů) pouze pečenou kost,
která se ovšem nejí (jde o odkaz na zničený jeruzalémský
chrám, kde byli původně beránci obětováni), vejce vařené
na tvrdo jako symbol nového života a Izraele, nekvašený
chléb, hořké byliny symbolizující hořkost egyptského
otroctví, zeleninu, slanou vodu připomínající zázrak pře-
chodu přes Rudé moře a směs strouhaných jablek, ořechů
a koření jako poukaz na hlínu, z níž Izraelité v Egyptě museli
vyrábět cihly. (foto: Yoninah – Wikimedia Commons).
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kdy Ježíš s učedníky slavil Poslední večeři a poz-
ději večer byl v Getsemanské zahradě zatčen,
a Velkého pátku, kdy byl Ježíš souzen, ukřižován
a kdy zemřel. Součástí Velikonoc je však také svá-
tek Nanebevstoupení Páně, slavený deset dní po
Neděli vzkříšení. O čtyřicet dní později pak křes-
ťané slaví svatodušní svátky neboli letnice.
Jak už bylo uvedeno, jsou Velikonoce nejvýznam-
nějším křesťanským svátkem. Jejich nejvlastnější
charakteristikou je úzké provázání spostním obdo-
bím, tedy s obdobím, kdy by se křesťané měli sou-
středit především na ono příslovečné „zpytování

svědomí“. Na vlastní chyby ahříšnost. Měli by nejen
zredukovat jídelníček, vypustit z něj maso či slad-
kosti, ale také omezit zábavu a různé radovánky.
Někteří křesťané dnes v postním období například
omezují svůj pobyt na internetu a sociálních sítích,
nebo ve dnech bezprostředně předcházejících Vel-
kému pátku dodržují úplný půst od jídla. Zároveň
se také intenzivněji věnují četbě Bible, zvláště oddílů
popisujících velikonoční tzv. pašijové události.
Smyslem tohoto usebrání ovšem není nějaké
sebemrskačské utrpení, ale naopak silný a inten-
zivní prožitek radosti plynoucí z Kristova vzkříšení,
které si křesťané připomínají v Neděli vzkříšení.
Především pravoslavní křesťané si tuto událost
připomínají Jitřní bohoslužbou, odehrávající se
hned ráno s východem slunce. V jejím průběhu
se pozdravují slovy: „Kristus vstal z mrtvých!“‘
a odpovídají si ujištěním: „Jistě vstal z mrtvých!“

POSELSTVÍ VELIKONOC
Poselství křesťanských Velikonoc je až překvapivě
blízké vyznění židovského svátku Pesach. Také

Rembrandt Harmenszoon van Rijn: Tři kříže (grafický list, r. 1653, Rijksmuseum Amsterodam).

v křesťanské bohoslužbě figuruje „velikonoční
beránek“. Není jím však onen židovský „jednoroční
samec bez vady“, nýbrž Kristus sám. Mnozí teo-
logové a křesťanští myslitelé zde hovoří o „křes-
ťanském paradoxu“, neboť tím jediným, kdo mohl
dostát přísným nárokům Božího zákona, byl Bůh
sám. Ježíš Kristus, Bůh, který na sebe vzal podobu
člověka, zemřel jako odsouzenec na kříži, jako
oběť za hříchy lidí, protože je navzdory jejich hříš-
nosti miloval. Podobně jako v případě židovského
beránka jde o zástupnou oběť.
Tím však křesťanské Velikonoce nekončí, nýbrž
začínají! Ježíš totiž podle Bible nezůstal v hrobě,
ale vstal z mrtvých. Přemohl smrt. A to jako před-
zvěst budoucího vzkříšení těla všech věřících, kteří
zesnuli v Pánu. Křesťanské Velikonoce jsou tedy
nejen zdrojem bolesti a usebrání Velkého pátku,
ale také naděje a radosti Neděle vzkříšení. Jako
most ze smrti do života.

Pietro Lorenzetti: Kristův vjezd do Jeruzaléma (nástěnná
malba, kol. r. 1320, katedrála v Assisi).

„POHANSKÉ“ VELIKONOCE
Velikonoce jsou ovšem také naplněny řadou
především lidových zvyků, které s křesťanskými
Velikonocemi souvisí pouze z části, případně
nesouvisí vůbec. Jsou jimi například řehtačky či
pečený beránek, jejichž symbolika je sice pevně
vklíněná v křesťanském pojetí tohoto svátku, ale
přesto jde z hlediska základní velikonoční zvěsti
o Kristově smrti a vzkříšení spíše o jakési nepod-
statné doplňky, případně pomlázku, barvená vajíč-
ka a čokoládové zajíčky, které s křesťanským
pojetím Velikonoc nesouvisí vůbec. Jejich posel-
stvím je symbolické či skutečné probouzení jara,
plodivé síly přírody atp. Mnohé z těchto zvyků mají
ještě předkřesťanský původ a přímo k Velikono-
cům byly přidány jaksi „dodatečně“. Celou věc
lze ovšem i otočit a mnozí to činí. Velikonoce vní-
mají především jako svátky jara a zrození, zatímco
křesťanské řeči o hříchu, o smrti a zmrtvýchvstání
jsou pro ně učiněnou španělskou vesnicí. Samo-
zřejmě se může každý svobodně rozhodnout, která
z mnoha podob Velikonoc je mu blízká.
Ovšem právě proto, že současná sekulární spo-
lečnost už často příliš netuší, co vlastně ty „nábo-
ženské“ Velikonoce znamenají, nebylo jistě od
zajímavosti si obsah křesťanských a židovských
Velikonoc připomenout. Ať už budeme o letošních
svátcích svým přátelům přát: „Veselé Velikonoce!“,
nebo slovy východních křesťanů: „Kristus vstal
z mrtvých!“

Téma zpracoval 
Martin Šanda

Snímky na dvoustraně zdroj: 

archiv autora a Wikimedia Commons

Duccio di Buoninsegna: Poslední večeře Páně (malba na
dřevěné desce, r. 1308-11, Museo dell'Opera del Duomo,
Siena).



CELONÁRODNÍ ČTENÍ
BIBLE 2014
Apoštolská církev Čelákovice
zve na velikonoční sobotu
19. dubna 2014 od 14.00 do
18.00 hod. na čelákovickém
náměstí. Přečtěte si svůj kousek
z Bible. Těšíme se na Vás.

Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, 
jsme nejubožejší ze všech lidí

(1Kor 15,19)

l Emanuel Vejnar, evangelický farář

Tento výrok apoštola Pavla je slovem do pranice. Proč bychom měli být ubozí, ba dokonce nejubožejší
ze všech lidí, když si nedokážeme srovnat v hlavě, že by náš život mohl nějakým způsobem přesáhnout
datum a čas uvedený v našem úmrtním listě? Není ta kritika přehnaná? Křesťanská víra má přece i jiné
polohy než ty, v nichž se před námi otevírá „zásvětno“. Je zde obrovská oblast křesťanské etiky, ve
které se může i nevěřící Tomáš osvědčit jako věrohodný Kristův následovník. Může nastavovat druhou
tvář, jít s tím, kdo ho nutí jít jednu míli, míle dvě a na údery kamenem odpovídat chlebem. To samozřejmě
může. Podíváme-li se do Bible, tak ovšem zjistíme, že tento učedník nic podobného nečinil. Jediné,
čím na sebe Tomáš v kruhu Ježíšových Dvanácti upozornil, je právě a pouze jeho skepse vůči veliko-
nočnímu svědectví o jeho vzkříšení.
Ony spolu totiž víra ve vzkříšení a způsob našeho jednání hluboce souvisejí. Kde sdílíme představu,
že náš fyzický konec splývá s naším totálním koncem, tam se mnoho křesťanské etiky do našeho života
nevejde. A má to svůj důvod. Ptáme se, proč bychom se měli nechat otloukat, zneužívat a vykořisťovat?
Co je to za život, v němž člověk stále jen ustupuje, slevuje ze svých nároků a platí za pohodu druhých
svou újmou. Žít v ustavičném odříkání, být od rána do večera bit a pak najednou bez jakéhokoli zados-
tiučinění přestat žít, na to může přistoupit jenom blázen! V podobenství o hřivnách říká Ježíš služebníkům,
kteří spravují svěřený majetek s nasazením, a to s sebou vždycky nese i odříkání: „Služebníku dobrý
a věrný, nad málem byl jsi věrný, nad mnohým tebe ustanovím.“ A v reálném životě by to mělo být
jinak? Tam by nad lidskou dobrotou a věrností jen štěkl pes.
To apoštolovo slovo, které nás možná trochu popíchlo, není namířeno proti nám. Není to karatelsky
zdvižený prst zpochybňující křesťanskou existenci toho, kdo o Ježíšově vzkříšení stejně jako Tomáš
pochybuje. Pavel jím sleduje pravý opak. Chce dát všem nevěřícím Tomášům najevo, že jejich nasazení
na poli křesťanské etiky není tak bezútěšné, jak se jim jeví. Kdo platí za svou dobrotu v tomto světě
žebrotou, nemusí být nejubožejší ze všech lidí. Kristus zaplatil za tento svůj životní postoj dokonce
smrtí a přesto vešel do slávy. Hrob se mu nestal konečnou stanicí. Smrt ho neudržela ve své moci.
Jeho život zlomil závoru položenou mu do cesty Velkým pátkem. Zvěst o Ježíšově vzkříšení působí
problém snad každému. Co člověk nechápe rozumem, toho se však může zmocnit vírou. A právě
k tomu nás apoštol vede. Koho k této víře dovede, ten si je jist, že i když v životě stále ustupuje, přesto
bude vítězem.
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POZVÁNKA 
DO HUSOVA SBORU

Rada starších Církve českoslo-
venské husitské v Čelákovicích
s radostí oznamuje konání
slavnostní bohoslužby na
Velikonoční pondělí 21. dub-
na 2014 v 9.30 hod., při které
jáhenka Ing. Mira Poloprutská
přijme svátost kněžského svě-
cení. Obřad povede ThDr. David Tonzar, biskup
pražský.
Oslavy velikonočních svátků uzavřeme v 16.00
hod. koncertem „Velikonoční alleluja“ v podání
souboru staré hudby Alla Breve.
Srdečně zveme širokou veřejnost.

Ukřižování Krista
l P. Richard Scheuch

Velikonoce jsou svátky smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Křesťané slaví jeho vítězství nad smrtí, ale také
si připomínají jeho bolestnou smrt. Smrt na kříži byla trestem pro povstalce a vzbouřence. Užívali ji
především Římané. Víme o ukřižování otroků vedených Spartakem, ale také o ukřižovaných Židech
v době tzv. Války židovské. Ježíš však povstalcem nebyl. Byl z toho nařčen a odsouzen.
Tuto těžkou otázku řešil krom jiných i židovský učenec Pinchas Lapide v knize „Kdo byl vinen Ježíšovou
smrtí? (česky 1995). Z hlediska víry měl Ježíš silné odpůrce v představitelích Židovstva. Došli k názoru,
že je rouhač a bludař. Ale odsoudit ho k smrti neměli tehdy možnost, neboť to v jejich porobené zemi
příslušelo jedině vládnoucí okupační moci Římanů. Povstalec proti Římu měl být poslán na kříž. Zvláště
v době Velikonoc, kdy Židé vzpomínali na své vysvobození z otroctví v Egyptě, často k povstání
docházelo a římská moc měla pohotovost.
Zájem na tom, aby k povstání nedošlo, měla i kolaborantská vláda Židovstva, neboť taková rebelie by
byla stejné potlačena a jejich loutková vláda byla trpěna právě z tohoto důvodu, aby své soukmenovce
před takovými akcemi varovala a jim zamezila. Nejen z důvodů víry, ale i těchto politických došlo k obža-
lování Ježíše u římského prokurátora Piláta. V tomto nespravedlivém dění mělo mnoho lidí rozmanitou
úlohu, jak zmiňuje pašijový příběh v Bibli, ale touto otázkou se zde nechceme zabývat. Spíš bychom
si měli smutně připomenout, že vyprávění o umučení Pána Ježíše v evangeliích vedlo k nešťastnému
smýšlení mnohých křesťanů, že Židé ukřižovali Ježíše. A to se táhlo po dva tisíce let až do doby nedávné
i s krutými důsledky antisemitismu. Jen bychom si měli lépe z Bible připomínat i jiná místa. Sv. Pavel
v epištole Římanům píše krom jiného, že Bůh nezavrhl navždy svůj vyvolený národ. Věřící mají viníka
smrti Ježíše v hloubce hledat jinde.
Církev vždy učila a učí, že Ježíš podstoupil svou smrt jako oběť za hříchy všech lidí. V tom je přesažný
význam jeho vykupitelské smrti. Není to tedy jen vina tehdejších přestavitelů židovské Velerady, římského
prokurátora, ale i syrských vojáků, kteří asi popravu prováděli. Sv. Pavel píše správně v epištole Korin-
ťanům, že Kristus umře za naše hříchy ve shodě s Písmem.
Před padesáti léty na 2. vatikánském koncilu v Římě projednávali biskupové i tuto otázku v prohlášení
o postoji církve k mimokřesťankým náboženstvím a vyslovili politovaní nad projevy antisemitismu,
namířeným proti Židům kdykoliv i od kohokoliv.
V době koncilu podniká Pavel VI. jako prvý papež po sv. Petru poutní cestu do Svaté země, po
koncilu jiný papež poprvé v dějinách navštíví římskou synagogu, papež František ještě jako arcibiskup
Argentiny píše společně knihu s rabínem a nyní se chystá i on do země Ježíšovy se zvěstí o odpuštění
a smíření všech, což bude asi na naší zemi stálým a těžkým úkolem, k němuž by nás měla i oběť
Ježíšova vést.
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Tradiční 
velikonoční řehtání

l Veronika Špačková

Opět jako každý rok na velikonoční svátky máte
všichni možnost se v Jiřině připojit k řehtání.
Řehtání bylo poprvé zaznamenáno již v 8. století
a z velké části republiky již vymizelo. Jedná se
o převážně křesťanský zvyk a trvá tři dny. Na Zelený
čtvrtek se připomíná památka poslední večeře
Páně. O večerní bohoslužbě se říká, že „zvony
odlétají do Říma“ – proto do vzkříšení Páně zvony
nezvoní. Druhý den, na Velký pátek, je den přís -
ného postu a připomínka umučení Krista. Den po
Bílé sobotě, na Boží hod velikonoční, se slaví vzkří-
šení Páně. Neděle začíná podle zvyku po sobotním
západu slunce. V této době se koná Velikonoční
vigilie, při které se „zvony opět vracejí“. Díky tomu,
že od čtvrtka do sobotního večera zvony nezvoní,
prochází v tyto dny ulicemi skupina dětí s řehtač-
kami a nahrazují hlas zvonů původně oznamujících
čas. Tento průvod vedou dva nejstarší členové
skupiny – nazývají se „páni“.
V sobotu dopoledne chodí děti od domu k domu
a zpívají koledu. Dříve za to dostávaly mazance
s medem, někdy i drobné peníze. Dnes při kole-
dování lidé dávají povětšinou sladkosti, sušenky,
drobné mince nebo vejce.
První průvod řehtajících tradičně vychází od
kapličky v Ruské ulici na Zelený čtvrtek v 10
hodin dopoledne, další průvod pak v 16 hodin.
Na Velký pátek již brzy ráno ve 4.00, 10.00, 14.00
a v 16.00 hod. Na Bílou sobotu ve 4 hodiny. Na
sobotní koledování se děti sejdou v 8.30 hod.
před podnikem „U Kubelků“.
Tímto vás všechny, kdo máte zájem o zachování
krásných českých tradic, zveme, abyste se k nám
připojili a prožili s dětmi Velikonoce i v duchu našich
předků. Rádi vás uvidíme.

V Sedlčánkách se řehtá
l Andrea Maturová, osadní výbor Sedlčánky

I tento rok zmiňujeme tradici velikonočního řehtání.
Neváhejte a podporujte tradici – CHLAPCI, přijďte
na Zelený čtvrtek 17. 4. 2014 před 16.00 hodinou
s trakaři a řehtačkami ke škole v Sedlčánkách.
Děkujeme všem sousedům za bohatou výslužku,
kterou děti odměňují.

Velká radost z obnovené tradice řehtání
l Jarmila Volfová, zastupitelka města

Udržování tradic nás spojuje s našimi předky, zna-
mená každoroční zklidnění a konstantu v často
uspěchaném, chaotickém životním stylu. Připo-
menutí velikonočních událostí v Jeruzalémě je
vůbec nejdůležitějším spojením se současností –
naše civilizace, ať se to někomu líbí či ne, vyrostla
na křesťanství, na jeho morálním poselství.
Podle tradice od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty
na znamení smutku nesměly kostelní zvony zvonit
a právě řehtání je nahrazovalo. V nedalekých Kozo-
vazech, kde jsem vyrůstala, jsme se jako děti z veli-
konočních prázdnin nejvíce těšily právě na řehtání.
Řehtali pouze chlapci a dva nejstarší (asi do 15
let) dělali tzv. pány. Na začátku obce se seřadili
podle velikosti, páni s pomlázkami je vedli a měli
právo jakékoliv děvče vyšlehat. Jak my, holky,
jsme vše prožívaly, jak jsme se řehtání nemohly
dočkat. Kluci vjeli do mlýna a do větších hospo-
dářství, jejichž vnitřní prostranství třikrát objeli.
V horní části obce, proti dnešnímu pensionu Lony,
stála dřevěná zvonička (která je nyní umístěna ve
skanzenu v Přerově nad Labem), kolem které
chlapci poklekli, páni četli modlitby a příběh o Jidá-
šovi a nakonec se společně pomodlili. V 50. a 60.
letech minulého století, kdy většina dětí na nábo-
ženství ani do kostela již nechodila – věc neuvě-
řitelná. Obyčej „vodění Jidáše“ je dokonce od roku
2012 zapsán do Seznamu UNESCO, jehož oficiální
název zní Mistrovské dílo ústního a nemateriálního
dědictví lidstva. Na Bílou sobotu spali hoši spo-

lečně ve stodole, brzy ráno se umyli v rybníčku na
návsi a poté chodili všichni koledovat. Dostávali
pouze bílá vejce a peníze. O koledu se pak rozdělili,
páni brali samozřejmě největší díl.
Moje starší dcera žila po maturitě v USA a společně
s českými děvčaty, která tam potkala, slavily Veli-
konoce. Byla mezi nimi jediná, která je s veliko-
nočním příběhem seznámila. Vzdělané, studované
dívky, nevěděly nic o Velkém pátku, o vzkříšení
Ježíše – věc neuvěřitelná.
Proto díky za jakékoliv připomenutí těchto  událostí.

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2014 
v Čelákovicích

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
kostel Nanebevzetí Panny Marie
neděle 13. 4. 8.00 a 18.30 hod. Květná neděle
čtvrtek 17. 4. 18.30 hod. Zelený čtvrtek
pátek 18. 4. 18.30 hod. Velký pátek
sobota 19. 4. 20.00 hod. Bílá sobota
neděle 20. 4. 8.00 a 18.30 hod. Neděle zmrtvýchvstání
pondělí 21. 4. 8.00 hod. Pondělí velikonoční

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
Husův sbor
neděle 13. 4. 9.30 hod. Květná neděle
čtvrtek 17. 4. 16.30 hod. Zelený čtvrtek
pátek 18. 4. 16.30 hod. Velký pátek
neděle 20. 4. 9.30 hod. Hod Boží Velikonoční
pondělí 21. 4. 9.30 hod. Slavnostní bohoslužba

16.00 hod. Velikonoční koncert

CÍRKEV BRATRSKÁ
modlitebna ve Vašátkově ulici č. p. 288
čtvrtek 17. 4. 18.00 hod. Zelený čtvrtek
neděle 20. 4. 9.30 hod. Velikonoční bohoslužba

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
modlitebna Církve bratrské ve Vašátkově ulici č. p. 288
neděle 20. 4. 14.00 hod. Velikonoční bohoslužba

v Lysé nad Labem
evangelický kostel
pátek 18. 4. 18.00 hod. Velký pátek
neděle 20. 4. 9.00 hod. Velikonoční neděle
pondělí 21. 4. 9.00 hod. Velikonoční bohoslužba

s doprovodem orchestru
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Kde: Čelákovice, náměstí 5. května
Kdy: každou sobotu v 7.30–12.00 hod.
Web: www.PolabskeFarmarskeTrhy.cz

Kontakt na organizátory:
e-mail:
PolabskeFarmarskeTrhy@email.cz,
tel.: 602 100 470, 775 203 705

pátek 4. 4. 20.00 hod.
TURBO
Koncert legendární rockové kapely

neděle 6. 4. 15.00 hod.
DISKOTÉKA V DŽUNGLI
Maškarní ples pro děti s Míšou.

úterý 15. 4. 9.30 hod.
KOCOUR V BOTÁCH
Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné 40 Kč

čtvrtek 17. 4. 19.30 hod.
IVO JAHELKA
Populární zpívající právník s ojedinělým smyslem
pro humor.

pátek 18. 4. 20.00 hod.
VISACÍ ZÁMEK + PLEXIS
Legendární punková kapela special guest: Plexis.
Vstupné: 180 Kč v předprodeji, 220 Kč na  místě.

sobota 26. 4. 19.30 hod.
VRAŽDA V SALÓNNÍM COUPÉ
Divadlo Járy Cimrmana, představení v rámci
„Výročí bratří Petišků“ je vzpomínkou na Františka
Petišku – Vinanta, který byl několik sezon členem
souboru. Vyprodáno!

PŘIPRAVUJEME

sobota 17. 5. 12.00–22.00 hod.
náměstí 5. května
SETKÁNÍ NA NÁMĚSTÍ
Zahájení léta na náměstí. Moderovaný hudební
festival s doprovodným programem. Vystoupí
například Radim Hladík a Blue Effect, Adam Mišík,
Vaťák (Kabát revival). Prezentovat se bude ZUŠ
Jana Zacha, MDDM – výtvarné dílny na téma
Eduard Petiška, projekt Routy – Podnikatelky
Polabí, košíkářství a další.

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 6. 4.
Městské muzeum
OTISKY MINULOSTI, ANEB TRILOBITI, DINO-
SAUŘI A MAMUTI ZE SBÍREK MUZEJNÍCH
I SOUKROMÝCH
Výstava ve vstupní místnosti, otevřena denně
mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

pátek 4. 4. 13.00–17.00 hod.
Městská knihovna
DO KNIHOVNY ZA KOMISAŘEM VRŤAPKOU
Knihovna otevřena v rámci celostátní akce „Noc
s Andersenem“. Zábavné odpoledne pro děti
s hledáním pokladu.

sobota 5. 4.–neděle 18. 5.
Městské muzeum
OČIMA A OBJEKTIVEM JOSEFA KYNCLA
Výstava fotografií ve výstavní síni otevřena denně
mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.
Vernisáž výstavy 5. 4. od 10.00 hod.

pátek 11. 4. 15.00–17.00 hod.
MDDM
ODPOLEDNÍ VELIKONOČNÍ NÁVODY
Výtvarné odpoledne pro volně příchozí.

sobota 12. 4. 7.30–12.00 hod.
náměstí 5. května
FARMÁŘSKÉ TRHY
Zahájení sezony trhů na náměstí, od této doby
pravidelně každou sobotu!

sobota 12. 4. 10.00–18.00 hod.
Ve Skále
VELIKONOCE VE SKÁLE
Lidová jarní veselice s jarmarkem, výtvarné dílny
a další překvapení.

sobota 12. 4. 9.00–11.00 hod.
náměstí 5. května – start
VEJŠLAP JARNÍM POLABÍM
více viz str. 32

neděle 13. 4. 14.00–17.30 hod.
MDDM
VELIKONOČNÍ KRASLICE
Výtvarný kurz pro předem přihlášené, vede Alena
Zradičková.

pondělí 14. 4. 16.30–17.30 hod.
sokolovna
JARNÍ VÁNEK
Gymnastické hry a cvičení pro děti ve věku 4–6
let, otevřená hodina, zdarma.

pondělí 14. 4. 18.00 hod.
Městská knihovna
OD KMENOVÝCH BUNĚK A MOZKU AŽ
K CHOVÁNÍ: VESMÍR V NAŠÍ HLAVĚ
Popularizační přednáška doc. RNDr. Aleše Stuch-
líka, Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR

úterý 15. 4.–úterý 3. 6.
Městské muzeum
DESET LET SPOLKU PŘÁTEL ČELÁKOVIC-
KÉHO MUZEA
Výstavka ve vstupní místnosti, otevřena denně
mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

úterý 15. 4. 18.30 hod.
Kostelní 43/6
VELIKONOČNÍ HOUBOVÁNÍ
Jarní překvapení se soutěží.

úterý 15. 4. 19.00 hod.
Městské muzeum
KONCERT DUA CONTEMPO
Lenka Kozderková – flétna a Markéta Mazourová
– marimba, bicí, vstupné: 50 Kč.

středa 16. 4. 18.00 hod.
budova radnice
LEPŠÍ MÍSTO
Prezentace pro zlepšení veřejného prostoru.

sobota 19. 4. 7.00–10.00 hod.
sokolovna – start
JARNÍ PŘÍRODOU
pochod, více str. 32

sobota 19. 4. 14.00–18.00 hod.
náměstí 5. května
CELONÁRODNÍ ČTENÍ BIBLE

neděle 20. 4. 8.00–11.00 hod.
areál děkanství, Kostelní 455
PRODEJNÍ BURZA
Především akva-tera, s možností využít chova-
telské a houbařské poradny.

pondělí 21. 4. 16.00 hod.
Husův sbor
VELIKONOČNÍ ALLELUJA
Koncert v podání souboru ALLA BREVE, který
hraje historickou hudbu období gotiky, renesance
a baroka. V repertoáru má české a evropské písně
v doprovodu zobcových fléten, lyry, loutny, houslí,
violoncella atd.

úterý 22. 4. 16.00 hod.
Sady 17. listopadu
VELKÉ ZÁVODY PRO MALÉ DĚTI
Tradiční závod všech možných odrážedel, tříko-
lek, koloběžek či bicyklů v parku před KD.

čtvrtek 24. 4. 16.00 hod.
MŠ Rumunská
MATEŘÍDOUŠKA SLAVÍ 40 LET
Oslava narozenin – soutěže a zábavný pro-
gram pro děti. Výstava fotografií z historie 
i současnosti MŠ.

sobota 26. 4. 9.00–17.00 hod.
školní hřiště u ZŠ J. A. Komenského
MEMORIÁL LADISLAVA BÁČI
Soutěž v požárním útoku mládeže.

středa 30. 4.
hřiště v Záluží
PÁLENÍ ČARODĚJNIC

středa 30. 4. 18.30 hod.
MDDM
ČARODĚJNICE V MDDM
Průvod městem a opékání buřtů na zahradě
MDDM Čelákovice, drobné soutěže.

čtvrtek 1. 5. 8.30 hod.
Kostelní 43/6
SE SLUNÍČKEM DO PŘÍRODY
Program především pro děti.

pátek 2. 5. 19.00 hod.
Městské muzeum
KONCERT
Jana Heryánová – soprán, Bernd Radoch –  klavír.

středa 7. 5. 18.00 hod.
Městské muzeum
EDUARD PETIŠKA A ČELÁKOVICE
Beseda o významném spisovateli.
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Neurony, mozek
a chování: 

Vesmír v naší hlavě
Městská knihovna Čelákovice pořádá v pondělí
14. dubna 2014 v 18 hodin popularizační před-
nášku doc. Aleše Stuchlíka. Srdečně zveme
všechny, komu je téma blízké.

l Aleš Stuchlík

Chování živočichů i člověka lze do určité míry chá-
pat jako konečný projev činnosti miliard nervových
buněk (tzv. neuronů) v mozku a jejich spojení. Způ-
sob, jakým spolu nervové buňky hovoří, jak se
v mozku ukládají a zpracovávají informace a jak
se to projeví na činnosti celého organismu, zů -
stával lidstvu až do relativně nedávné doby téměř
neznámý. Na základě poznatků anatomů z konce
19. století zažila neurofyziologie (dnes se často
hovoří obecněji o neurovědách) nebývalý rozmach
právě ve 20. století. Badatelé se dnes učí chápat
signály přenášené prostřednictvím neuronů, funkci
nervových okruhů a jejich význam pro chování.
Přesto však mnoho otázek zůstává nezodpově-
zených. Přednáška poodhalí některá tajemství
neurobiologického výzkumu a ukáže moderní přís-
tupy ke zkoumání mozku.

Doc. RNDr. Aleš Stuchlík, PhD. je vedoucím Laboratoře
neurofyziologie paměti (http://memory.biomed.cas.cz/)
Fyziologického ústavu AV ČR a přednáší na Přírodo -
vědecké Fakultě UK. Je uznávaným a mezinárodně
 citovaným neurofyziologem, přednáší na domácích
i zahraničních konferencích. Zabývá se výzkumem  učení
se, paměti a chování u zvířat, prostorové navigace, neuro -
farmakologie, a studuje animální modely neuropsychia-
trických poruch. Věnuje se studentům od středoškoláků
až po postdoktorandy.

Večer autorského čtení
a „Čtenář roku 2014“

l Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

Jak jste se mohli dočíst již v předchozím ZMČ,
program Března měsíce čtenářů byl věnován řadě
akcí, které jsme pro čtenáře a další zájemce při-
pravili.

Na Hrádku 1092
Čelákovice

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

LIDI DĚLAJÍ RŮZNÉ VYLOMENINY
l Alžběta Hlucháňová

Jak jste se vlastně dostal k tomu skloubit soud -
ní kauzy a humor, navíc ještě s kytarou v ruce?
„Jednoho dne jsem se prostě rozhodnul, že se
proslavím jako písničkář. Problém byl v tom, že
jsem neuměl pořádně ani zpívat, ani hrát na kytaru,
a taky na písničkářské scéně byla velká konkurence
– Hutka, Merta, Nohavica atd., tak jsem pochopil,
že se musím nějak odlišit. A protože jsem v té době
studoval práva, tak jsem prostě zkusil zhudebnit
jeden příběh, a ono to fungovalo! No a už jsem
u toho zůstal.“

Začátky tohoto vašeho „řemesla“ přišly ještě
za poměrně hluboké totality. Neměli např.
s politicky zabarvenými tématy problém
někdejší mocipáni v podobě vydavatelů (desek)
či zřizovatelé koncertů?
„Samozřejmě že jsem sem tam narazil, ale protože
jsem byl právník, tak jsem si to vždycky nějak
 zdůvodnil. V té době se četlo hlavně ‚mezi řádky‘
a já jsem to vždycky zamaskoval do humoru 
a legrace.“

Z akademického titulu JUDr. vyplývá, že se měl
původně Ivo Jahelka věnovat veskrze právniči-
ně. Máte i teď dostatek nabídek v tomto  oboru?
„Aby onen titul nepřišel nazmar, tak se věnuji práv-
nickému řemeslu už skoro 30 let. Jako advokát
mám pořád práce nad hlavu, protože lidi si nedají
pokoj, pořád se rozvádějí, perou se, kradou,
a vůbec dělají různé vylomeniny – no a z toho jsou
živi právě právníci, takže vážení – jen tak dál!“

Žijete v Jindřichově Hradci, ovšem aktivní
hudebníci žijí vesměs v Praze a Vy jste v tomto
ohledu výjimka. Proč?

„Jindřichův Hradec je především nádherné město.
Protože jezdím po koncertech po celé republice,
tak mám možnost srovnání a vždy tvrdím, že Jin-
dřichův Hradec se změnil za posledních 19 let
k lepšímu snad nejvíce ze všech měst. Oceňuji, že
všude dojdu pěšky, nejsou tu žádné dopravní
zácpy, za pět minut jsem v lese i u rybníka a jako
občan se tu mohu cítit poměrně bezpečně.“

V Jindřichově Hradci působíte i jako advokát.
Hradec je menší město, neomezuje to Vaši
 klientelu?
„To, že jsem mediálně známý jako písničkář, je spe-
cielně na malém městě přitěžující okolnost, takže
mi to rozhodně v advokátní praxi nijak nepomáhá,
spíše naopak.“

Na koncertech jste doposud hrával sólo, leč
z nahrávek jsou slyšet i jiné hudební instru-
menty. Obohatí další muzikanti i živá vystou-
pení?
„Odjakživa jsem byl na podiu vždy sám s kytarou
a stačilo to, hudebníky si zvu jen na natáčení desek
a výjimečně na koncerty právě po natáčení, kdy
to máme nacvičené. Je to pro mě vždycky zážitek,
protože jsou to výborní muzikanti a já vedle nich
vyrostu o třídu, a tak si to vždycky užívám.“

Byl textový obsah vystoupení a vůbec celé tvor-
by někdy tak trefný, že se v něm kdosi poznal
a chtěl celou věc řešit třeba i žalobou na vaší
osobu?
„Sem tam se někdo pozná, ale k žalobě zatím
naštěstí nedošlo, taky proto, že jako advokát jsem
vázán povinností mlčenlivosti a bez souhlasu klien -
ta nesmím jeho případ nijak zpracovat…“

Večer plný úsměvných historek z práv nického prostředí slibuje koncert populárního
folkového zpěváka a kyta risty Iva Jahelky, který se uskuteční 17. 4. 2014 od 19.30 v KD
Čelákovice. Požádali jsme ho o krátký rozhovor.

Foto zdroj: www.ivojahelka.cz

ČelArt, multi-žánrová kulturní akce
l Iveta Pospíšilová

V sobotu 24. května 2014 se v areálu
loděnice V Nedaninách koná první ročník
neziskové multi-žánrové kulturní akce
ČelArt.

Smyslem této akce je představit veřejnosti zkušené
i začínající umělce výhradně z Čelákovic. Chceme
těmto „tvořivcům“ dát prostor, kde budou moci
vystavit svá díla či vystoupit live. Jedná se o velmi
nadané a výjimečně kreativní lidičky, z nichž někteří
již svá díla několik let prezentují a jiní se teprve
poprvé představí veřejnosti.
Naším cílem je také otevřít mladým lidem nové

možnosti trávení volného času. Vytvoříme prostor
pro sdílení a pro vzájemnou inspiraci, který
v důsledku přispěje mj. k protidrogové politice
města. Věříme, že ČelArt zaujme širokou skupinu
lidí, kteří jsou buď sami tvůrčí, nebo se o umění
a tvorbu zajímají.
Areál loděnice ožije v sobotu úderem 12. hodiny.
Můžete se těšit na divadelní improvizaci, výtvarný
a divadelní workshop pro děti i dospělé, koncerty
kapel, autorská čtení, výstavu fotografií, obrazů,
graffiti…
V areálu bude zajištěno občerstvení. Pro děti bude
sehrána pohádka, možná dvě ☺.
Tímto Vás tedy za celý kolektiv ČelArtu srdečně
zvu ke dni plnému zábavy a inspirace. Pokračování na str. 22



Ještě jednou představujeme Janu Novotnou, roz. Šprá-
chalovou, která nám namalovala obrázky do tohoto Zpra-
vodaje. Žije a tvoří s láskou a radostí v Čelákovicích.
Kontakt: www.nasaja.cz. Foto: rodinný archiv

Městská knihovna Čelákovice
vyhlašuje

9. ročník literární soutěže
na téma

„Srdce, 
ve kterém bydlím“

(Eduard Petiška)

Soutěžní kategorie:     poezie
                                      próza (povídka, 

pohádka, divadelní
hra…)

                                      publicistika (reportáž,
esej, fejeton…)

Uzávěrka soutěže:       31. květen 2014

Pokyny soutěžícím:
• Věkové kategorie: I. děti do 15 let, II. mládež

15–18 let, III. dospělí.
• Autoři příspěvků uvedou na samostatném listě

jméno, adresu, rok narození a kontakt (telefon, 
e-mail). 

• S účastí v soutěži dává autor souhlas k případ-
nému uveřejnění práce.

• Rozsah prací: nejvíce 10 stran.
• Soutěžní práce musí být původní, dosud nevy-

dané.

Organizace soutěže:
• Soutěžní příspěvky odevzdávejte nebo posí-

lejte do 31. května 2014 psané strojem, v elekt-
ronické podobě, nebo na CD na adresu:      
Městská knihovna Čelákovice, Na Hrádku
1092, 250 88 Čelákovice                              
nebo na e-mail:                                            
mestska@knihovna.celakovice.cz            
Do předmětu e-mailu uveďte:                      
Literární soutěž 2014

• Všechny práce posoudí odborná porota.
• Slavnostní vyhodnocení soutěže se uskuteční

9. října 2014 v rámci Týdne knihoven v sále
Městského muzea v Čelákovicích.

• Vítězné práce budou vystaveny v prostorách
knihovny a případně otištěny ve sborníku.

Další informace k soutěži získáte na tel.:
326 991 515.
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Hostem slavnostního večera 13. 3. byla i spisovatelka
Ivona Březinová. Foto: -dv-

Knihovna byla při besedách s oblíbenou spisovatelkou
Ivonou Březinovou zcela zaplněna. Foto: archiv Knihovny

Pokračování ze str. 21
Ve čtvrtek 13. března bylo v rámci Večera autor -
ského čtení předáno ocenění „Čtenář roku 2014“
Janě a Pavlu Turkovým, čtenářské rodině s nej-
vyšším počtem výpůjček za předchozí rok, půjčili
si celkem 363 publikací. Na slavnostním aktu pře -
dávání cen se podílela spolu s knihovnou starostka
města Zdeňka Tichá a host večera, spisovatelka
Ivona Březinová. Velmi si ceníme čtenářů, kteří
knihovnu navštěvují řadu let a po svém vzoru
vedou ke čtení i další generace. Pavel Turek, žák
4. A ZŠ J. A. Komenského, přišel se svou praba-
bičkou paní Olgou Henyšovou, která zastoupila
jeho oceněnou maminku, a jak jsme se s potěše-
ním dozvěděli, zájem o četbu je zálibou u všech
generací jejich rodiny.

Spisovatelka Ivona Březinová vyprávěla o tom,
jak vznikají její knihy od námětu až po vydání.
Posluchači měli možnost se dozvědět vše, co je
o autorce a jejích mnoha desítkách vydaných titulů
zajímalo. 
V další části večera četly ukázky svých literárních
prací paní Vendula Vartová s dcerou Annou. Svými
humorně laděnými příběhy ukončil autorské čtení
pan Jiří Zradička.
V závěru večera byl vyhlášen 9. ročník literární
soutěže čelákovické knihovny na téma k 90. výročí
narození spisovatele E. Petišky „Srdce, ve kterém
bydlím“. Literární soutěž je první akcí, kterou se
knihovna v letošním roce hlásí k autorovi, jehož
dílo patří k zlatému fondu české literatury pro děti
a mládež a dodnes oslovuje i dospělé čtenáře.

Ocenění „Čtenář roku 2014“, tentokráte hodnoceny rodiny, získali Jana a Pavel Turkovi. Pavel Turek, žák 4. A ZŠ 
J. A. Komenského, převzal ocenění se svou prababičkou paní Olgou Henyšovou, která zastoupila jeho oceněnou
maminku. Foto: -dv-

Spisovatelka Ivona Březinová v knihovně
l Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

Oblíbená autorka nebyla jen hostem autorského čtení, ale možnost setkat se s ní měly i děti obou
základních škol v Čelákovicích při besedách v knihovně. Děti se dozvěděly více o knihách pro jejich
věkovou skupinu a během odpoledne se setkala s družinou ZŠ Kamenka a příchozími čtenáři, kteří si
přišli pro podpis paní spisovatelky při její autogramiádě.
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Pozvánka na výstavu fotografií J. Kyncla
l Ludvík Adámek

Ve dnech 5. 4.–18. 5. 2014 se ve výstavní
síni Městského muzea uskuteční výstava
fotografií Očima a objektivem Josefa
Kyncla.

Jméno Josef Kyncl ve vztahu k fotografování není
neznámé. Řada našich spoluobčanů vlastní jeho
fotografie z různých životních situací, z vítání
občánků do života, svateb a významných životních
výročí.  Znají ho i čtenáři Zpravodaje města Čelá-
kovic, časopisu Květy, Fotografie a dalších. Řadě
podniků zhotovoval fotografie do katalogů.
Na výstavě jsme čerpali z jeho rozsáhlého archivu
fotografií, který mapoval mimo jiné i výstavbu
a společenský život za posledních více než 40 let
v Čelákovicích. Budou zde vystaveny fotografie
jak dokumentárního charakteru, ze kterých si
návštěvník může udělat obrázek o životě a vývoji
našeho města na přelomu tisíciletí, tak i snímky,
zachycující přírodu a krásné okolí našeho města.
Dovolte několik slov o autorovi fotografií. Josef Kyncl byl čelákovickým rodákem a jejich velkým
patriotem. O fotografování se začal zajímat již jako žák ZDŠ, kde se ve fotografickém kroužku naučil
zvládat základní fotografické techniky. Vyučil se v n. p. TOS Čelákovice strojním zámečníkem, kde pra-
coval dlouhá léta. Během tohoto období přispíval svými fotografiemi i do tehdejšího továrního časopisu
„Tosák“, později pak i do městského Zpravodaje. Při zaměstnání vystudoval fotografickou školu Jána
Šmoka a znalosti, které zde získal, se výrazně projevily v jeho fotografické tvorbě. Na základě svých
publikovaných fotografií měl možnost stát se profesionálním fotografem dvou celostátních časopisů,
ale svou velkou lásku k fotografování si nakonec ponechal jen jako svého koníčka. Těšil se, že vydá
publikaci o Čelákovicích, ale bohužel mu to nebylo dopřáno. Zemřel náhle v únoru loňského roku. Byl
to nadšený fotoamatér, který do svého koníčka investoval mnoho sil i prostředků.
Rádi bychom Vás pozvali na tuto skromnou výstavu, abychom si společně zavzpomínali a při-
pomněli si něco z nedávné historie našeho města.

O želvě bahenní
l František Doubek, Městské muzeum v Čelákovicích

Ve dnech 20.–21. 2. 2014 se v Městském muzeu konal odborný seminář s názvem
Budoucnost želvy bahenní v ČR: jak dojít k reintrodukci? Pořadatelem semináře bylo
občanské sdružení HERPETA ve spolupráci s Městským muzeem v Čelákovicích,
Muzeem přírody Český ráj a Polabským muzeem. Na semináři se sešlo více než 30
zástupců z řad odborné veřejnosti z celé ČR.

To, že želvy bahenní mají ve zdejším okolí svou
tradici, dokládají nálezy jejich kosterních po -
zůstatků, které čelákovické muzeum při svých
archeologických výzkumech ve zdejším okolí obje-
vilo. Nejstarší nálezy pocházejí z období neolitu
a eneolitu a vykopány byly na lokalitách v Toušeni
– Hradišťku, v Mochově při výstavbě dálnice D 11
a naposledy i při stavbě HM Tesco zde v Čeláko-
vicích. Také v době bronzové, v období takzvané
knovízské kultury, se želví zástupci objevili na loka-
litách v Čelákovicích – V Nedaninách či v Zápech
– v areálu firmy Instaplast. Dalšími nálezy z období
středověku a novověku se můžou pochlubit opět
v Lázních Toušeni, a to při výstavbě kanalizace
v ulici Hlavní poblíž lázeňské budovy, nebo v Jirnech při rekonstrukci zámku. Posledně jmenovaný
objev je však vzhledem k dataci a místu nálezu nejspíše již importem z nějaké původní nám neznámé
tuzemské či zahraniční lokality. Všechny tato nálezy si mohou návštěvníci muzea prohlédnout vystavené
dočasně v expozici přírody do 20. 4. 2014.
Pokud dnes zahlédnete někde při procházce v přírodě želvu, s největší pravděpodobností se bude
jednat o jedince přivezeného o dovolené odkudsi z jižní Evropy nebo spíše možná o severoamerickou
želvu nádhernou, kterou si kdysi někdo zakoupil v teraristickém obchodě. Ukazuje se, že v současných
klimatických podmínkách zde dokáží želvy obou uvedených druhů přežívat. Přehled o současném
výskytu těchto želv na území ČR lze najít například na internetových stránkách Biolib.cz. Právě zde
probíhá, vedle údajů o výskytu savců, ryb či bezobratlých živočichů, také mapování obojživelníků
a plazů ČR, do kterého může svými pozorováními přispívat každý. Pokud tedy na své procházce
přírodou spatříte některého z živočichů (a nemusí to být jen želva), který zaujme Vaši pozornost,
můžete tento svůj „objev“ zanést právě na tyto stránky. Pokud jste svůj úlovek stačili také vyfotografovat
(třeba i jen na mobilní telefon), můžete přidat vzniklý obrázek k svému záznamu. Ten pak pomůže
odborníkům spravujícím tyto stránky při zpracování a určení vašeho záznamu.

Muzeum a výročí první
světové války

l David Eisner, ředitel muzea

V letech 2014 až 2018 vzpomínáme smutná výročí
sta let od událostí první světové války. Války, která
ukončila existenci „starého světa“, Belle époque,
čili krásných časů, jak dnes s nostalgickým pod-
textem označujeme období přelomu 19. a 20. sto-
letí. Ve srovnání s předcházející epochou nebývalé
společenské dynamiky, technického a kulturního
pokroku znamenala první světová válka mocný
dějinný předěl a těžké společenské trauma.
Městské muzeum přiblíží výročí velké války veřej-
nosti prostřednictvím výstav, přednášek, různých
programů, článků, a to v následujícím čtyřletí 2014
až 2018. K 100. výročí vypuknutí války výstava
v muzeu sice neproběhne, ale muzeum připraví
projekci pásma tematického fotografického mate-
riálu, které promítne během červnové muzejní
noci, dále příspěvky do tiskovin, program pro škol-
ní mládež…
Památka obětí války bude v roce 2014 tichým
a důstojným způsobem v Čelákovicích uctěna.
Prostor k výstavám o první světové válce vznikne
zejména v letech 2015 (výročí 100 let od úmrtí
legionáře Václava Záruby, původem z Čelákovic)
a 2018 (výročí 100 let od konce války a vzniku čes-
koslovenského státu).
Především bych rád požádal spoluobčany
o poskytnutí rodinných fotografií, dokumentů
a dalšího materiálu z doby první světové války, ať
v originálech či v kopiích. Věřím, že mnoho tako-
vých věcí se dochovalo, opatrováno v rodinách
po generace jako poklad, a mohlo by být využito
muzeem k veřejnému prospěchu. Muzeum bude
vděčné za možnost rozšířit své sbírky o věci, které
mají vazbu k období první světové války. Jedině
v archivech a v muzeích mohou být historické
předměty a archiválie bezpečně a dlouhodobě
uchovávány po příští generace a ve prospěch
všech.

Na Hrádku 464

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

Josef Kyncl. Foto: archiv rodiny

Foto: M. Lazurková, Muzeum přírody Český ráj



města Čelákovicstr. 24 duben 2014

Na cestě k dospělosti
l Vilma Michelčíková, zástupkyně ředitelky  školy

Dospívání je období, kdy mladý člověk hledá svou
vlastní identitu, klade si otázky a pochopitelně na
ně hledá odpovědi. Důležité události, pocity a zku-
šenosti z tohoto období obvykle již nikdy neza-
pomene a nese si je v mysli a pocitech po celý
život. Je to období citlivé na silné prožitky, na
vytváření nových přátelství, lásky, ale zároveň
období plné smutku a vzdoru. Nejdůležitější roli
v tomto období má vliv rodiny a blízkého okolí.
Neméně důležitou úlohu pak splňuje i škola, která
mladého člověka nejen vybavuje znalostmi, ale
snaží se o rozvoj jeho morálních hodnot a napo-
máhá k uvědomění si sebe sama jako osobnosti.
V tomto směru škola zařazuje do běžné výuky růz-
né přednášky, ve kterých mohou žáci nalézt odpo-
vědi na některé své otázky.
Naše škola již patnáctým rokem spolupracuje
v rámci výchovně-vzdělávacích aktivit se spo-
lečností MP Education, s. r. o., (dříve MP Pro-
motion, s. r. o.) a od školního roku 2009/2010
jejich prostřednictví zajišťuje pro žáky a žákyně
II. stupně přednášky. K těm tradičním patří „Čas
proměn“, přednáška určená pro dívky 6. tříd,
jejímž hlavním tématem je dopívání v ženu, ana-
tomie ženského těla, správné hygienické návyky
apod. V letošním roce jsme využili rozšířené
nabídky přednášek, a tak i chlapci 6. a 7. tříd
měli možnost dozvědět se něco více o období
puberty, o anatomii těla a jeho hormonálních
změnách a o dozrávání po stránce psychické
i sociální. Přednášky „Na startu mužnosti“ se
zúčastnilo 55 chlapců, kteří živě diskutovali
a zajímali se o nejrůznější problematiku období
života, kterým právě procházejí.
Dívky a chlapci z 8. a 9. tříd měli na progra-
mu ko edukovanou přednášku „Pohled do zrcad-
la aneb jak se vidím JÁ“. Tématem byl zdravý
životní styl, poruchy příjmu potravy, mentální
anorexie a bulimie a samozřejmě výživová dopo-
ručení.
Věříme, že možnost předávat dospívajícím dív-
kám a chlapcům odpovídající informace pro-
střednictvím zkušených lektorek, které mají
schopnost získat si pozornost a zároveň i důvěru
v této věkové skupině, ulehčí mnohým strasti-
plnou cestu dospíváním a ukáže správný směr
cesty životem.

J. A. Komenského 414
Čelákovice

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

Vašátkova 343
Čelákovice

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

Přijímací řízení pro
školní rok 2014/2015

HUDEBNÍ OBOR
Do přípravného ročníku hudebního oboru přijímá
škola žáky od 6 let na základě přijímací talentové
zkoušky: zpěv jednoduché lidové písně a orientace
v rytmu.
Termíny přijímacích zkoušek:
úterý 6. 5. 2014 v 17.30 hod.
úterý 20. 5. 2014 v 17.30 hod.
Škola má možnost zapůjčit některé hudební
nástroje.
Podmínkou studia hry na klavír je vlastní nástroj
– pianino, nikoliv elektrický nástroj.

VÝTVARNÝ OBOR
Do výtvarného oboru přijímá škola žáky od 6 let.
Požadavky k přijímací zkoušce: malba, kresba.
Zájemci s sebou mohou na ukázku přinést vlastní
domácí práce.
Termíny přijímacích zkoušek:
pátek 25. 4. 2014 v 16.00 hod.
středa 7. 5. 2014 v 17.00 hod.

TANEČNÍ OBOR
Do tanečního oboru přijímá škola chlapce i dívky
od 6 do 10 let. Předpoklady pro studium v taneč-
ním oboru: tělesné dispozice, rytmické vnímání.
Termíny přijímacích zkoušek:
čtvrtek 15. 5. 2014 v 17.00 hod.
středa 21. 5. 2014 v 17.00 hod.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Do literárně-dramatického oboru přijímá škola
žáky od 6 let. Předpoklady pro studium v literár-
ně-dramatickém oboru: vyjadřovací schopnosti
(vyprávět příhodu, vtip, recitovat báseň, zahrát
pohádkovou postavu), pohybové schopnosti, fan-
tazie, rytmus, zpěv.
Termíny přijímacích zkoušek:
pondělí 5. 5. 2014 v 17.30 hod.
pondělí 19. 5. 2014 v 17.30 hod.

STUDIO
Určeno pro předškolní děti, které nejpozději
v srpnu 2014 dovrší pět let. Výuka probíhá v dopo-
ledních hodinách.
Termíny přijímacích zkoušek:
čtvrtek 24. 4. 2014 v 17.30 hod.
pátek 16. 5. 2014 v 17.00 hod.

Zájemci o studium vyplní a odešlou elektronickou
přihlášku ke studiu na webových stránkách školy
www.zus.celakovice.cz nejpozději jeden den před
konáním přijímacích zkoušek zvoleného oboru.
Počet nově přijatých žáků je omezen celkovou
kapacitou školy.

Co nás čeká ve
výtvarném oddělení

l Jolana Fenclová, vedoucí výtvarného oboru
ZUŠ Jana Zacha

V průběhu měsíců dubna a května očekáváme vý-
sledky dalších obeslaných soutěží. Je to např. Ce-
lostátní výtvarná soutěž „Komenský a my“
vyhlášená MŠMT ve spolupráci s vědeckou spo-
lečností Unie Comenius a především „Meziná-
rodní dětská výtvarná výstava LIDICE 2014“, kam
jsme dovezli jak plošné, tak prostorové práce na-
šich žáků. Této soutěže se účastníme každoročně
a vždy slavíme úspěchy. Těšíme se na výsledky
i v tomto roce a doufáme, že se i letos dočkáme
nějakého ocenění.
Dále pracujeme na zajímavých soutěžích, např.
„Módní návrhář 2014“, „Malujeme po síti“, „Miss
Úlet“ nebo soutěži na vytvoření PF 2015, vyhlá-
šené Středočeským krajem.
I když účasti na soutěžích nejsou naší hlavní pri-
oritou, je to příjemné oživení celoroční výuky. Při-
náší žákům nové možnosti poznání, přemýšlení
a vyjádření se výtvarně k určitému tématu. Sou-
těže žáky motivují k práci a z pěkného umístění
mají vždy velkou radost a také novou chuť do
práce. V neposlední řadě, kvalitní prací ve výtvar-
ném oboru se také snažíme o zviditelnění a dob-
rého jména naší školy.
Na konci května nás čeká závěrečná výstava
„Malý salón 2014“, která se bude konat, jako
každý rok, v Městském muzeu v Čelákovicích,
kde bude možnost si prohlédnout práce žáků na
téma „Mezi nebem a zemí“. Výstava potrvá od
24. 5. do 22. 6. 2014. Jste srdečně zváni.

Soutěž „Pohádková knížka Třídilka“
V rámci kampaně na podporu třídění odpadu vy-
hlásil Středočeský kraj výtvarně-literární soutěž.
Žáci měli za úkol napsat pohádku na toto téma
a vytvořit k ní vlastní ilustraci. Tato pohádková
knížka bude rozeslána 670 mateřským školkám
ve Středočeském kraji. Nejvíce oceněných žáků
bylo z naší školy. Šest našich oceněných žáků se
zúčastnilo slavnostního vyhlášení výsledků sou-
těže, předávání cen a křtu této pohádkové knížky.
Žáci získali krásné hodnotné dárky – tablety, spo-
lečenské hry a sady výtvarných potřeb, diplom
a knížku s vlastní pohádkou či ilustrací.

Jan Kadeřávek s diplomem a svojí ilustrací. Foto: archiv
školy

Pokračování na str. 25
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Ocenění žáci: Miriam Zouharová, Anna Svobo-
dová, Hedvika Kořínková, Jan Kadeřávek, Linda
Markusová a Veronika Kulichová.

Ilustrace Veroniky Kulichové. Foto: archiv školy

Výtvarná soutěž „Příroda kolem nás“
I v letošním roce se výtvarné oddělení zúčastnilo
soutěže vyhlášené Správou Národního parku
Podyjí pod záštitou Výboru pro územní rozvoj a ži-
votní prostředí Senátu Parlamentu ČR. Cílem této
soutěže bylo zaujmout děti a probudit v nich
zájem o naši chráněnou přírodu a podělit se s nimi
o výtvarně ztvárněné prožitky. Umocnit v dětech
vliv přírody na rozvoj jejich ekologického cítění
a vnímání. Oceněné práce je možné zhlédnout na
internetových stránkách: http:/www.nppodyji.cz.
Soutěže se zúčastnilo celkem 369 škol a bylo za-
sláno 3 413 výtvarných prací. Naši žáci se umístili
na předních místech: Kristina Venerová – 1. místo
v 2. kategorii, Klára Předotová – 1. místo v 3. ka-
tegorii a Anna Křečková – 2. místo ve 4. kategorii.

Vlk. Vítězná výtvarná práce Kláry Předotové. Foto: archiv
školy

Pokračování ze str. 24

DRAHOSLAV GRIC
Učí v naší ZUŠce trpělivě malé děti na
klavír, doprovází je při jejich vystoupeních,
Nenápadný pan učitel, který dosáhl
a dosahuje mnoha úspěchů, a to nejen na
poli pedagogickém.

Drahoslav Gric pochází z malé vesnice v Morav-
ském krasu Šošůvka. Na studiích na konzervatoři
v Brně ho v oboru varhany vyučoval Zdeněk Nová-
ček, poté vystudoval pražskou HAMU pod

 vedením Jaroslava Tůmy. Pan Gric absolvoval
řadu kurzů u významných varhaníků (L. F. Taglia-
vini, A. Liebig, M. Sander, a další), účastnil se var-
hanních soutěží v Opavě (2004) a v Brně (2007),
kde získal druhé ceny. Jeho dosavadním největším
úspěchem bylo vítězství na mezinárodní varhanní
soutěži v německém Magdeburgu v roce 2008,
jíž se v užším kole zúčastnilo 22 varhaníků z 15
zemí (přihlášených soutěžících bylo 63).
Jako sólista i komorní hráč vystupuje na koncer-
tech v České republice i v zahraničí (Slovensko,
Německo, Francie, Portugalsko, Slovinsko, Čína),
vystupuje na festivalech varhanní hudby (např.
Mezinárodní varhanní festival Olomouc), spolu-
pracuje s předními českými orchestry či pěveckými
sbory (Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK,
Filharmonie Brno, Pražský smíšený sbor atd.).
Drahoslav Gric působí od roku 2011 jako pedagog
klavíru na ZUŠ Jana Zacha Čelákovice.

S využitím:
http://www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/magdeburskou-
varhanni-soutez-vyhral-cesky-student-drahoslav-gric
http://www.svvv.cz/cz/festivalovy-koncert-3-7-2013

Panu učiteli jsme položili pár otázek.
Jaká je pro Vás práce s dětmi, co Vám  přináší?
„Práce s dětmi je úchvatná. Já jsem nikdy k učení
netíhnul. Můj sen byl živit se jen hraním. Pocho-
pitelně každý hudebník ví, že to není zcela reálné.
Když jsem nastoupil na ZUŠ jako učitel, zprvu jsem
se bál, jestli vůbec budu schopen začlenit se mezi
zkušené pedagogy. Díky výbornému kolektivu jsem
zde našel zázemí a radost z vykonané práce. Peda-
gogická činnost mě nutí více přemýšlet o hudbě

a nejrůznějších cvičebních metodách a pak se sna-
žím dětem předat to nejlepší, co v sobě mám. Když
se potom nějaká taková vědomost u žáka uchytí
a zafunguje, pak přináší dvojitou radost. Pro mou
koncertní praxi je vyučování malých dětí paradoxně
také velkým přínosem, protože se více sleduji, jak
cvičím a jak hraji, a tyto zkušenosti mohu předávat
novým mladým hudebníkům.“

Vaše koncertní úspěchy jsou skutečně obdi-
vuhodné – jistě vyžadují mnoho úsilí – jak vypa-
dá Váš všední den, kolik času trávíte hrou?
„Vzhledem k plnému úvazku na ZUŠ přes den
mnoho času nemám. Cvičím spíše po večerech
nebo o víkendu. Když mi nějaký žák odpadne, hned
čas využiji, vytáhnu z tašky svoje noty… Je prav-
dou, že čím méně času mám na cvičení, tím inten-
zívněji se musím soustředit. A pokud je nějaký
jasný cíl (určité vystoupení), pak jde práce rychle.
Nic jiného nezbývá.“

Klavír a varhany – co Vám který nástroj
 přináší…?
„Varhany – to je můj „domovský“ nástroj, tento
obor jsem vystudoval a na varhany koncertuji. Při-
náší mi uspokojení a sebevědomí, že něco dokážu –
o to víc, když mě slyší známí. Mimo jiné přináší
pochopitelně i obživu. 
Na ZUŠ působím také jako korepetitor, tedy dopro-
vázím na klavír jiné nástroje. Je to pro mne významná
příležitost nahlížet do problematiky klavírní hry, kte-
rou jsem sice dříve také studoval, ale která je napros-
to odlišná od techniky varhanní hry. Proto mohu
hned zčerstva své zkušenosti aplikovat na žácích.
Nakonec nemohu jednoznačně říct, co mi který
nástroj přináší. Hudba je pro mne život a je v pod-
statě jedno, jestli je v podobě varhanní, orchestrální
či klavírní.“

Poskytnout první pomoc je povinnost
A děti ze ZŠ Větrník už to umí

l Michaela Myšková

Starší spolužáci, studenti školy MILLS oboru
Diplomovaný zdravotnický záchranář, je totiž opa-
kovaně učí, jak účinně a jednoduše a hlavně bez
odkladu zajistit první pomoc, a to nejen svému
kamarádovi, ale třeba i rodičům nebo prarodičům,
prostě komukoli, s kým se ocitnou v situaci, která
nějakým způsobem ohrožuje zdraví či život.
Ano, může se stát, že právě dítě je tím jediným,
kdo může zavolat záchranku, zastavit krvácení,
začít masírovat srdce, a tím zachránit život či zdraví
třeba někoho blízkého. Ale musí vědět jak. A o to
právě u nás ve Větrníku jde. Děti se učí, jak se
v takové situaci zachovat, kam zavolat, jak komunikovat s dispečinkem, co dělat při náhlé zástavě
srdce nebo když někdo krvácí. V těchto situacích totiž není čas ztrácet čas a pomoci musí ten, kdo je
nejblíže a kdo to umí. Třeba dítě. Třeba i Vaše dítě.

Foto: archiv školy
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NAŠE MATEŘÍDOUŠKA
l Dagmar Horáčková, ředitelka školy

Dne 18. března 1974 vydal odbor výstavby
MěNV Čelákovice Rozhodnutí, jímž uvedl
do trvalého užívání Mateřskou školu (dnes
Rumunká) v tehdejším sídlišti Fučíkovy
domy. Užívání bylo zahájeno dnem
1. dubna 1974. V dubnu tedy slavíme
40. výročí!

Tomuto předcházelo zpracování zastavovacího
a prováděcího projektu n. p. Průmstav a přípust-
nost stavby byla schválena již 7. 11. 1967.
Objekt MŠ sestával se z hospodářského objektu,
kde byl umístěn byt školníka, výměníková stanice,
kuchyně, prádelna, kanceláře a místnost hospo-
dářského provozu školky. Dále ze 4 školních pavi-
lonů dvoupodlažních pro celkem 230 dětí.
Dne 1. 8. 1978 provedl Výbor lidové kontroly MěNV
v Čelákovicích za účasti tehdejší paní ředitelky
Anny Kramerové prověrku vytíženosti mateřské
školy č. 4 v sídlišti a bylo zjištěno, že:
pokud jde o děti starší 3 let, naplňuje se stav v jed-
notlivých třídách do 35 dětí;
u dětí mladších 3 let se naplňuje pouze do 23 dětí,
toto omezení je dáno nepostačujícím místem ve
třídách, kde mají děti i lůžkový prostor;
z celkového počtu míst je rezervováno 60% pro
n. p. TOS a 40% pro potřeby MěNV.
Tolik historie…

A přítomnost?
V současné době disponuje škola kapacitou 200
dětí ve věku od 3 do 6 let. O malé Mravenečky,
Ptáčky, Sluníčka, Včelky, Kuřátka, Berušky, Pejsky
a Motýlky se stará 15 pedagogických a 10 pro-
vozních zaměstnanců. S léty provozu nám přibylo
vybavení a zařízení tříd novým nábytkem, hrač-

kami, didaktickými i výtvarnými potřebami. Velkým
potěšením je pro nás školní zahrada s hracími
prvky a s prostorem, kam se všichni vejdeme,
a kterou celoročně využíváme.
Co bychom rády? Nový kabát pro školu, moderní
kuchyň a možnost rozšířit zahradu o hřiště a chod-
níčky pro jízdu na odstrkovadlech.
Co máme? Radost, když se nám něco povede.
Nápady a plány. Chuť rozdávat dobrou náladu.
Odbornost a zkušenost. …Ale hlavně…máme
rády práci s dětmi!

Rumunská 1477
Čelákovice

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

A NA KONEC POZVÁNKA
Přijďte za námi ve čtvrtek 24. dubna
v 16.00 hod. do školky! Oslavíme
40. narozeniny soutěžemi a zábavným
programem pro děti. Je připravena
výstava fotografií, která vás provede
historií i současností mateřské školy.
Těšíme se na příjemně strávené
společné odpoledne.

Současnost ve škole. Foto: archiv MŠ

Mateřská škola v době otevření. Foto: archiv Městského
muzea v Čelákovicích

Setkání po letech
l Dagmar Horáčková, ředitelka školy

V odpoledních hodinách se v pátek 14. 3. 2014 sešli upříležitosti 40letého trvání Mateřské školy Rumunská
1477 – Čelákovice, bývalí i současní zaměstnanci, kteří zde v letech 1974–2014 pracovali.
Pro hosty bylo připraveno posezení s občerstvením, spísničkami as tanečky vystoupily děti z předškolních
oddělení. Všichni měli možnost prohlédnout si prostory školy, jednotlivé třídy ak vidění byla výstava starých

hraček. Diskutovalo se nad nástěnkami s fotogra-
fiemi a s texty, které zachycovaly historii vzdálenou
i blízkou. Setkání probíhalo v přátelské a úsměvné
atmosféře, nad kronikou se vzpomínalo na dobu
„soudružek učitelek“. Hodnotil se postupný rozvoj
školky, vybavení tříd novým nábytkem, pomůckami,
úprava a obnova školní zahrady.
Všichni si měli o čem povídat. Někteří se neviděli
spoustu let a toto setkání bylo možná poslední pří-
ležitostí ještě někdy se vidět. Celkem přišlo 65
zaměstnanců – učitelek, kuchařek, uklízeček aškol-
níků, o které se postaral současný kolektiv MŠ.
Děkujeme za návštěvu, za pohodové odpoledne,
a kdo ví, třeba za 10 let na shledanou!Setkání zaměstnanců. Foto: Hana Bělinová

Řemesla 2014 –
Veletrh odborných škol

a učilišť
l Vladislava Šizlingová, Krajská hospodářská

komora Střední Čechy

Koncem února 2014 proběhl na výstavišti v Lysé
nad Labem další ročník Veletrhu středních škol
a učilišť pod názvem „Řemesla 2014“. V letošním
roce zajišťovala organizaci akce Krajská hospo-
dářská komora Střední Čechy (www-khkstredni-
cechy.cz), která za podpory Výstaviště v Lysé nad
Labem sestavila zajímavý program pro návštěv-
níky, ale také pro studenty prezentujících se škol.
V rámci veletrhu studijních oborů se představilo
celkem 17 středních škol. Čelákovice velice úspěš-
ně reprezentovala SOŠ Čelákovice, s. r. o.
Kromě běžné prezentace škol na stáncích byla
pro školy připravena „Soutěž o nejlepší prezentaci
školy“. Zástupci z řad studentů v ní měli na pódiu
co nejzajímavěji v pěti minutách představit svou
školu. Tento pestrý program doplnila vystoupení
zástupců Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů
a firmy Crystal Bohemia, a. s., Poděbrady, kteří
prezentovali příslušné studijní obory s nabídkou
zaměstnání pro absolventy.
Stánek SOŠ Čelákovice, s. r. o., zaujal návštěvníky
zajímavými aktivitami – byla to možnost ostříhání
či úpravy účesu a také kosmetické služby, které
studentky oboru kosmetička a kadeřnice nabídly
v jakémsi malém salónu, či výstava výrobků stu-
dentů oboru truhlář. Další zajímavou prezentací
práce studentek oboru kosmetička a kadeřnice
byl styling při módní přehlídce Střední školy oděv-
ního a grafického designu Lysá nad Labem, která
v rámci veletrhu proběhla.
A jak dopadla dle odborné poroty „Soutěž o nej-
lepší prezentaci školy“?
První místo získala SŠ oděvního a grafického
designu Lysá nad Labem, druhé SOŠ Čelákovice,
s. r. o., a třetí Obchodní akademie Lysá nad Labem.
SOŠ Čelákovice, s. r. o., si odvezla i další ocenění,
a to za prvenství v anketě veřejnosti.
Lyského veletrhu, na kterém byla obnovena tradice
prezentací středních škol Středočeského kraje,
se zúčastnilo celkem 680 žáků základních a také
středních škol z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Redakčně kráceno

Malý salón studentek oboru kosmetička a kadeřnice SOŠ
Čelákovice, s. r. o., navštívila Nina Nováková (TOP 09),
poslankyně Parlamentu ČR za Středočeský kraj. Foto:
archiv KHK SČ
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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

Pozvánka
V sobotu 26. 4. 2014 pořádá od 9.00 do 17.00
hod. SDH Čelákovice další ročník „Memoriálu
Ladislava Báči v požárním útoku mládeže Čelá-
kovice 2014“. Místem konání je školní hřiště u ZŠ
J. A. Komenského. Soutěžní kategorie jsou: druž-
stva MH mladší, starší a družstva dorostu.

Prokopa Holého 1664
Čelákovice

tel.: 326 991 555
e-mail: hasici@czela.net 
http://www.hasici-celakovice.cz

VOLNÁ HERNA – pravidelný program
Mateřské centrum nabízí dětem k volnému vyžití
prostory velké a malé herny. Rodinné vstupné
30 Kč/dopoledne.

pondělí 9.00–12.00 hod. malá herna
(10.00–11.00 hod. mimiklub)

úterý 9.00–12.00 hod. obě herny
středa pro volně příchozí – herny uzavřeny
čtvrtek 9.00–12.00 hod. obě herny

(10.00 hod. malováníčko)
pátek 9.00–12.00 hod. obě herny

(10.00 hod. zpíváníčko)

HLÍDÁNÍČKO PRO DĚTI OD DVOU LET
Každé úterý 8.00–15.00 hod.
Stravu a pitný režim zajišťují dětem rodiče. Infor-
mace a přihlášky tel.: 604 146 682, e-mail: 
info-mccelakovice@seznam.cz.

Tanec pro těhotné a Tanec pro maminky
s miminky
Více informací Martina Arnoštová, tel.: 606 715 863.

Mimiklub
Každé pondělí v 10.00 hod. setkání pro maminky
s miminky do 1 roku.

DALŠÍ PROGRAM
Výprava za čelákovickými upíry
sobota 5. 4. odpoledne. Velká rodinná hra v uli-
cích města Čelákovic. Sledujte web http://cela-
kovicti-upiri.webnode.cz.

Motýlkové malováníčko pro nejmenší
čtvrtek 10. 4. v 10.00 hod. – téma motýlci.

ZPÍVÁNÍČKO S KLAUNEM
pátek 11. 4. v 10.00 hod. Na návštěvu přijde
KLAUN z cirkusu.

Beseda s NIVEA BABY
pátek 11. 4. v 10.30 hod. Krátká beseda o dětské
kosmetice, koná se v rámci volné herny MC.

Stankovského 1650
Čelákovice

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

tel.: 774 048 044
e-mail: info-mccelakovice@seznam.cz
http://www.mccelakovice.cz
(možnost zasílání programu a dalších informací na e-mail)

Velikonoční malováníčko pro nejmenší
čtvrtek 17. 4. v 10.00 hod. Malováníčko a tvoře-
níčko s velikonoční tematikou.

Velké závody pro malé děti
úterý 22. 4. v 16.00 hod. Tradiční závod všech
možných odrážedel, tříkolek, koloběžek či bicyklů
v parku před KD.

Divadélko pro nejmenší
pátek 25. 4. v 11.00 hod. Loutkové divadélko
pro nejmenší, vhodné pro děti od 18 měsíců.

NA KVĚTEN PŘIPRAVUJEME
neděle 18. 5. – výlet do Šťastné země u Turnova,
autobusová doprava zajištěna.

Čelákovická duběnka
l Alena Zradičková, ředitelka MDDM

Desátý ročník Čelákovické duběnky se
nezadržitelně blíží. Oblíbená taneční soutěž se
koná 10. května v sále Kulturního domu
v Čelákovicích. Celodenní nepostupová soutěž
je určena především tanečním souborům
začínajícím a neprofesionálním, kterých
v posledních letech vzniká řada při základních
školách, domech dětí a mládeže i v soukromých
tanečních školách. 
Děti se tanci ve skupinách věnují často už od
pěti let. Učí se základům taneční techniky,
využívají přirozenou radost z pohybu a možnost
vlastního projevu při tanci v kolektivu. Sehranost
skupiny, dobře zvolené téma skladby, kvalita
choreografie, to vše se projeví při konečném
hodnocení na soutěži. Mnoho je času, který je
věnován přípravě skladby, kostýmům
i dekoracím a jen několik minut pak trvá samotné
vystoupení. 

Čelákovická duběnka 2013. Foto: Pavel Dufek

Proto je pro taneční skupiny důležité nabrat
zkušenosti při předvedení skladby na některé
ze soutěží. Je jich v ČR pořádána celá řada.
Čelákovická duběnka patří k těm, které jsou do
soupisu vystoupení zařazovány přednostně.
Proto se nám každoročně stává, že musíme ty,
co se pozdě přihlásí, i odmítat. Kapacita sálu
Kulturního domu i doba trvání soutěže nám jinou
možnost nedává. (Jen připomínáme – přihlásit
se dá jen do 26. dubna).
Taneční skupiny přijíždí do Čelákovic autobusy
a auty společně s vlastními fanoušky z řad rodičů
a kamarádů. Celodenní nadšené hlasité fandění
je nedílnou a nezapomenutelnou součástí každé
Duběnky. Podpora diváků je důležitá. Stačí
někdy jen málo, uniknou drahocenné body
získané od poroty a umístění ve velké konkurenci
dalších tanečních skupin je ztraceno. Několik let
naši soutěž podporuje mediálně Dobrovická
internetová televize. V přímém přenosu tak 
lze sledovat bouřlivou atmosféru i výkony
jednotlivých souborů. 
Porota má nelehkou úlohu vybrat mezi
soutěžícími z celé republiky ty, co si nejvíc
zaslouží naši Duběnku – odměnu, kterou pro
vítěze každoročně připravuje výtvarná dílna
Labyrint. Soutěží se ve čtyřech věkových a v pěti
tanečních kategoriích. Aby se zabavily děti, které
na vystoupení čekají, připravujeme pro ně druhým
rokem v parku před Kulturním domem
doprovodný program. Výtvarné dílny, skákání na
trampolíně a další činnosti, které příjemně naplňují
všem zúčastněným čas strávený v Čelákovicích.
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Tradice okrašlovacího
spolku ožívá

l Petr Petřík, člen výboru Okrašlovacího spolku
čelákovického

Minulý rok jsme se pokusili registrací Okrašlova-
cího spolku čelákovického u Ministerstva vnitra
navázat na tradici, která zde vznikla 5. března
1898. Tehdy se poprvé sešel Okrašlovací spolek
pro Čelákovice. V roce 1935 byl Spolek přejme-
nován na Spolek okrašlovací a zahrádkářů v Čelá-
kovicích, ale s příchodem komunistického režimu
byla jeho činnost na dlouho přerušena.

Když jsme procházeli písemné prameny v Měst-
ském muzeu, překvapilo nás, jak aktivní tento spo-
lek byl. Hlásili se k němu desítky lidí, schůze
probíhaly i dvakrát do měsíce, členové vysazovali
stromy a pečovali o ně, zušlechťovali městské
záhony, pořádali besedy, přednášky, výstavy až
s 800 návštěvníky a vydávali dokonce časopis.
Z jejich řad vzešli i městští zahradníci, kteří nám
dnes tolik chybí.
Výbor spolku čile komunikoval s úřady, které je
braly za plnohodnotného partnera. Pozoruhodný
je např. dopis odeslaný spolku v pohnutý den
15. března 1938 Ředitelstvím vodních cest se sdě-
lením, že souhlasí s výsadbou stromů na levém
břehu Labe mezi Jiřinou a Sedlčánkami. O tom,
že se ale i tehdy s obecním úřadem vedly spory
o zachování topolové aleje v Jiřině, svědčí pří-
mluvný dopis z dubna 1948 od profesora Kliky,
tehdejšího předsedy Svazu spolků pro okrašlování
a ochranu domoviny a pozdějšího vedoucího
katedry botaniky na pražské Přírodovědecké fakul-
tě UK. Kdo si vybaví slabé zastání od současných
úřadů k nedávné petici proti kácení topolů nařízené
Povodím Labe, může si jen smutně povzdechnout.
Za zmínku stojí ještě jiný příklad, kdy se Místní
národní výbor v Čelákovicích obrátil 25. července
1951 na Spolek s žádostí o zaslání seznamu chrá-
něných stromů kvůli plánovaným úpravám ve měs-
tě. To už se ale nad Spolkem stahovala mračna
a ke konci roku se rozpadl.
Mnohé z činností tehdejšího Okrašlovacího spolku
už převzali do své správy buď příspěvkové orga-
nizace města nebo některé spolky (za všechny
jmenujme Český svaz zahrádkářů – ZO Čeláko-
vice). My bychom rádi a ve vší skromnosti navázali
tím, co umíme. Symbolicky chceme zjara vyhlásit
soutěž o nejkrásnější balkon, okno a zahrádku
v Čelákovicích a následovat bude v květnu soutěž
a exkurze pro děti z Kamenky za památnými stro-
my Čelákovic. Na naši činnost v tomto roce při-
spělo město Čelákovice deseti tisíci korunami, za
což mu velmi děkujeme. O dalších akcích Vás
budeme informovat na našich webových strán-
kách www.celakovice.org.

INFOCENTRUM Rodina a práce
Viz kontakty výše.
Otevřeno: po-pá 8.00–19.00 hod.

SLUŽBY PÉČE O DĚTI
realizujeme díky projektu Slaďování rodiny a práce
– šance pro Čelákovice, který je podpořený z pro-
středků ESF prostřednictvím OPLZZ a rozpočtu ČR.

S.O.S. a mobilní služba – péče o dítě pro
zaměstnané
Služba je BEZPLATNÁ, je součástí projektu,
navštivte naše INFOCENTRUM a podepište si
s námi dohodu na převod a pobyt v odpoledním
„Útočišti“:
Centrum podnikatelek Polabí
odborné poradenství o podnikání, workshopy,
konzultace, bohatá knihovna, mobilní kancelář
a prostor pro jednání, www.podnikatelky-pola-
bi.cz, e-mail: info@podnikatelky-polabi.cz
po, st 8.00–12.00 12.30–17.00 hod.
út, čt 8.00–12.00 12.30–15.00 hod.
pá 8.00–14.00 hod.

Léto s ROUTOU
http://www.rc-routa.cz/klub/klub-tisicerych-akti-
vit/leto-s-routou-2014/
Podívejte se na nabídku našich příměstských
táborů.
Turistický 28. 7.–1. 8.
Míčové hry 11.–15. 8.
Před začátkem školního roku 25.–29. 8.

Klub náhradních rodin Routa
Vzdělávací pobyt náhradních rodin na Statku Výšti-
ce, 9.–11. 5. 2014. Vzdělávání na téma „Dítě s trau-
matem, agrese“, lektorka Hana Brodníčková.
V průběhu vzdělávání zajišťujeme program pro
děti. Bližší informace o aktivitách klubu Jana Luha-
nová, e-mail: nahradnirodiny@seznam.cz, tel.:
731 172 650.

Klub rodičů dětí s PAS
s poruchou autistického spektra
Rádi zde přivítáme i rodiče dětí s jiným zdravotním
znevýhodněním. Další schůzka út 15. 4. od 18.30
hod. v MC Čelákovice, e-mail: info@rc-routa.cz,
tel.: 777 137 687. Přijďte mezi nás!

Plavecký klub Tučňáčci
pro děti od 6 měsíců do 10 let, jarní kurz začal
20. 3. – plaveme ve čtvrtek. Více informací u Domi-
niky Fijalové, e-mail: routa-plavani@seznam.cz,
tel.: 721 355 798.

Angličtina s rodilým mluvčím
pro děti od 4 let po 2. třídu. Spolupracujeme s reno-
movanou jazykovou školou. Po dohodě se lze na
výuku podívat a případně nastoupit i do rozběhlých
kurzů. Více informací u Dominiky Fijalové, e-mail:
routa-anglictina@seznam.cz, tel.: 721 355 798.

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

Centrum podnikatelek Polabí oslavilo první výročí
l Bohdana Rambousková

Rok úspěšného fungování má za sebou Centrum
podnikatelek Polabí, které od 21. března 2013
podporuje ženy z Čelákovic a okolí na jejich cestě
za podnikatelským úspěchem. Služby centra pro-
vozovaného projektem „Podporujme podnikatelky
Polabí!“ dosud využilo 264 klientek, celkem 77
žen samostatně výdělečně činných se stalo člen-
kami Klubu podnikatelek.
Centrum podnikatelek Polabí nabízí informační
a asistenční služby ženám, které chtějí začít pod-
nikat, ale i těm, které již živnost provozují. V moder-
ně vybaveném pracovním prostoru s počítači
a dětským koutkem mohou zájemkyně najít klid
na práci nebo si sem domluvit pracovní schůzku.
Mají možnost vypůjčit si odbornou literaturu, zajít
na individuální konzultace s expertkami nebo se
přihlásit do Miniškoly podnikání, jejíž poslední
cyklus určený ženám-podnikatelkám právě začal.
Centrum je umístěno ve skvěle přístupné lokalitě
na Masarykově ulici 95 blízko nádraží ČD.
Aktuální informace o aktivitách projektu „Podporujme podnikatelky Polabí!“ najdete na webu www.pod-
nikatelky-polabi.cz. Projekt má před sebou poslední půlrok, v němž ho kromě Miniškoly a odborných
konzultací čeká kulatý stůl podnikatelek s vedením města Čelákovic a vyhlášení vítězek soutěže 
Nejlepší podnikatelka Středního Polabí.

Na snímku manažerky Centra podnikatelek Polabí zleva
Dominika Fijalová a Jarmila Omelková. Foto: Vratislava
Tomášková

Razítko Okrašlovacího spolku z archivu Městského muzea
v Čelákovicích. Foto: P. Petřík
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Arboretum/bambusárium na adrese 28. října 933/11,
Čelákovice je v této sezoně znovu otevřeno pro širokou
odbornou i laickou veřejnost od 1. dubna 2014. Zájemci,
prosím, ohlaste se na telefon: Josef Knap 603 845 417.
Vstupné se nevybírá – každý návštěvník obdrží CD knížku
Josefa Knapa „Pěstujeme okrasné dřeviny pro globální
oteplování“. Foto: Josef Knap

Skauti a skautky z celého světa slaví tzv. den sesterství,
připomínají si tak narození zakladatele skautingu a jeho
manželky. Čelákovické světlušky se při této výjimečné pří-
ležitosti také sešly, napekly společně perníčky a ty pak
rozdaly starším skautkám z čelákovického střediska. Foto:
Kateřina Bartošová – Lotty

l Aleš Chvojka, Sdružení houbařů Čelákovice

Vítám Vás v aprílovém povídání o houbách. Vzhle-
dem k trvalému suchu, ale zároveň i nepoměrně
vysokým teplotám se již v dubnu můžeme dočkat
nálezů některých oblíbených hřibovitých hub.
Většinou se první vyklubají na svět kováři a koláři.
Zastavíme se u koláře, tedy hřibu koloděje. Roste
docela hojně, třeba i na okrajích cest, tedy i cyklos-
tezek, ale jeho označení především souvisí s výraz -
nou síťkou na třeni (nožičce), kde vyniká
žlutočervená až červenohnědá síťka z protažených
ok. Taková smyslná punčocha na houboženské
nožce.
Klobouk je zpočátku polokulovitý, ve stáří skles-
nutý, za mlada většinou jemně plstnatý a ve stáří
(jak už to bývá) lysý.
Boletus luridus patří mezi modrající hřiby.
V kuchyňské úpravě se nehodí na „minutkové“
pokrmy. Potřebuje delší tepelnou úpravu. Díky
pevné struktuře je vděčným přítelem masovohou-
bových či pustomasových houbových gulášů,
polévek a omáček.

Doporučená tepelná úprava by se měla pohybovat
minimálně okolo 30 minut.
Vzhledem k okolnosti, že má „luriďák“ rád teplouč-
ko, tedy naše nížiny, a není tak náročný na velký
dostatek vláhy, nejsou dubnové nálezy až takovou
výjimkou, ale rozhodně potěší.
Přeji příjemné houbování, třeba i na kole.

Výročí
l Lubomír Lexa, Sdružení houbařů Čelákovice

Tato rubrika vychází ve Zpravodaji města Čeláko-
vic již čtvrtým rokem. Její sestřička má své místo
i v našem interním bulletinu, nově nazvaném „Čelá-
kovický houbařík“.
V dubnu roku 2014 oslavila 20 let od svého zalo-
žení, protože původní Nápovědna byla součástí
časopisu Květy, který letos též oslavil, ale již 
180 let od svého založení. Ve své době o houbách
ve zmiňovaném časopise publikovali: Miroslav
Smotlacha (perokresby) a Aleš Chvojka (texty) 
za Českou mykologickou společnost.

Sdružení houbařů Čelákovice, 
Kostelní 43/6, Čelákovice
www. houbomil4.webnode.cz, 
e-mail: spolekhoubomil@seznam.cz

Hřib koloděj (Boletus luridus). Foto: foto archiv SHČ

ZO ČZS Čelákovice
l Výbor ZO ČZS Čelákovice

Zahrádkáři na výroční členské schůzi 21. 2. 2014
zvolili nový výbor základní organizace ČZS v tomto
složení:
předseda – Jaromír Kurka, ve volném čase se
nachází na osadě 3 (Jiřínská), tel.: 724 106 981;
tajemník – Albert Červenka, tel.: 728 858 269;
hospodář – Alena Šaníková, tel.: 732 174 304;
předseda RK – Ladislav Herčík, tel.: 724 836 935.

Výbor ZO ČZS Čelákovice připravuje pro letošní
rok tyto akce:
květen – roubování ovocných stromů, pro  zájemce;
červen – výbor uskuteční jako každoročně návště-
vu zahrádek na všech koloniích;
záři – zájezd na výstavu ovoce do Penčína;
listopad – ukončíme sezonu na večírku v KD.
Přejeme všem naším členům krásný, úrodný,
úspěšný a hlavně zdravý rok 2014.

Otrava karbofuranem 
– máme se jí ještě v dnešní době bát?

l MVDr. Jana Kolevská

V minulém měsíci jsme byli majiteli informováni o dvou podezřeních z otravy. V jednom případě se
jednalo o psa, v druhém o kočku a oba případy skončily úhynem zvířete. I když toxikologická analýza
nebyla u zvířat provedena, podle klinických příznaků a rychlosti úhynu se domníváme, že se mohlo
jednat o otravu karbofuranem.
Karbofuran je nebezpečný, v České republice v minulosti používaný a dnes zakázaný nervový jed, který
způsobuje bolestivou smrt. Jed je vysoce toxický nejen po pozření, ale také po inhalaci (vdechnutí)
nebo po potřísnění kůže. Traviči používají jako návnadu kusy masa a vnitřnosti. Můžeme se setkat
i s umístěním návnady do vajec. 
Karbofuran ovlivňuje účinek enzymu cholinesterázy. Důsledkem je celkové ochrnutí a smrt na následky
udušení. Postižený živočich tudíž umírá za plného vědomí postupně, podle dávky rychle či pomalu,
na ochrnutí dýchacího svalstva. Příznaky otravy jsou slzení, slinění, nekontrolovatelné zvracení, průjmy,
kašel, pískoty při dýchání, zpomalená srdeční akce, následně až bezvědomí a smrt. Požití velmi malých
dávek působí smrtelně po několika dnech, případně vede k velmi vážným poruchám zdravotního  stavu.
Pokud jste bezprostředně svědkem pozření podezřelé návnady zvířetem, je třeba okamžitě vyhledat
veterinární pomoc. Není-li v rychlém dosahu a její návštěva si vyžádá dobu delší než půl hodiny, je
vhodné ještě před návštěvou veterináře aplikovat zvířeti 3% peroxid vodíku (dávka se liší dle velikosti
zvířete), který způsobí vyzvrácení návnady zvířetem. Poté je vhodné podání živočišného uhlí ve velkých
dávkách. Pokud je potřísněna návnadou kůže, je třeba zvíře i omýt (v rukavicích). A následně samozřejmě
vyhledat nejbližší veterinární pomoc.
Nález podezřelé návnady (zejména, jsou-li v okolí uhynulá zvířata) je třeba bezodkladně ohlásit Státní
veterinární správě nebo České inspekci životního prostředí. Redakčně kráceno
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l Milan Šikl

Zimní příprava má odzvoněno a fotbalové soutěže
pokračují. Fotbalisté Unionu nastupují do jarní
části z nelichotivé 12. pozice, a tak jaro nebude
jednoduché. Kádr hráčů dostál minimálních změn,
když po odchodu pěti hráčů přišel pouze brankař
František Skuhravý z Nymburka, stoper Michal
Petrouš (ten však jako trenér dorostu Slavie nebu-
de moci sehrát všechna utkání), dále se z hosto-
vání vrátil Dan Poběrežský a uzdravil se Jakub
Souček. Příprava proběhla se střídavými výsledky,
a tak se očekávala jarní premiéra na domácím
trávníku se zvědavostí. Bohužel, nedopadlo to ke
spokojenosti.

SK UNION–TATRAN RAKOVNÍK 1:2
Zápas 16. kola nezačal pro domácí dobře a již ve
3. min. šli hosté do vedení. Domácí měli sice mír-
nou převahu, ale vyrovnání se dočkali až ve
28. min., kdy Poběrežský proměnil penaltu za faul
na Dalekoreje. Hosté znovu vedli po proměněné
penaltě a stejnou výhodu měl po chvíli znovu
Poběrežský, ale pokutový kop neproměnil. Když
Hájek v jasné pozici trefil tyč a Magadovu střelu
zázračně vytáhl brankař, radovali se hosté ze tří
bodů.

SOKOL NOVÉ STRAŠECÍ–SK UNION 4:2
Ani ve druhém měření sil nedokázal Union získat
potřebné body. Po opatrném úvodu se po půlho-
dině hry nádherně trefil domácí hráč a vzápětí při-
dal druhou branku. Po přestávce domácí zvýšili
na 3:0 a nato odpověděl brankou Dalekorej. Domá-
cí zvýšili na 4:1 a v 75. minutě upravil skóre Pobě-
režský. I když měl Union ještě nějaké šance, stav
zápasu se již nezměnil.

Mládežnické celky včetně přípravek zahájily své
soutěže předposlední březnový víkend.

DUBNOVÉ ZÁPASY „A“ týmu

Soboty dopoledne na stadionu „U Hájku“
5. 4. hosté Spartak Příbram
19. 4. hosté Sokol Ovčáry
26. 4. „derby“ AFK Semice.

SK Union

JARNÍ BOJ O BODY
ZAČAL

V prvním jarním utkání se Unionu nedařilo a body si odvezl Rakovník. Foto: Vladimír Malinovský
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FBC Čelákovice

CÍL SE PODAŘIL!
l Tomáš Holcman

Jak napovídá titulek, sezona 2013/2014
byla ukončena prvním místem, což
znamená s předstihem postup do vyšší
soutěže, do 1. Pražské a Středočeské
ligy.

FBC ČELÁKOVICE–FBK OLYMP PRAHA
5:4
Branky: Klíma 2, Sluka, Horák, Bartulík
Vyrovnané utkání. Probíhala první minuta utkání
a do vedení nás dostává Klíma 1:0. Olymp však
v páté minutě první třetiny dal dvě branky a otočil
vývoj utkání 1:2 v náš neprospěch. Dvě minuty
před koncem třetiny ale našel Klíma Sluku a ten
nádherně vyrovnal na 2:2. Druhá třetina nezačala
dobře a soupeř vede 2:3. Minutu před koncem
druhé třetiny z přesilové hry vyrovnáváme na
3:3. Branku vsítil Horák. Pak brankář Vala chytil
tutovku Olympu a druhá třetina skončila. Ve třetí
třetině se opět hrála vyrovnaná partie, čtyři minu-
ty před koncem utkání jsme ale vstřelili dvě bran-
ky, autorem byli Klíma a Bartulík, 5:3. Soupeř
ovšem utkání zdramatizoval a z trestného střílení
snížil na 5:4, víc už však nestihl.

FBC ČELÁKOVICE–FBC HAMSTERS
VYSOČANY 11:2
Branky: Bartulík 6, Horák 3, Klíma, Mostecký
Hráči Čelákovic vstoupili do utkání aktivně a již
od začátku se jim dařilo mít míček více na svých
čepelích, soupeř se dostával ke střelám pouze
sporadicky, odměnou nám pak byla přesvědčivá
výhra a upevnění první příčky v tabulce. Bartulík
v tomto utkání vstřelil šest branek!

FBC ČELÁKOVICE–SK PETROVICE 7:3
Branky: Mostecký 4, Sluka 2, J. Krejza
V případě získání jednoho bodu jsme měli jistotu
postupu, kluci hned v úvodu nastříleli snaživému
soupeři dvě branky, po půl minutě se trefil Sluka
1:0, a pak také Krejza, 2:0. Druhá třetina začala
pro nás také dobře, po dvou minutách vedeme
4:0, po patnácti vteřinách dal branku Mostecký
o minutu později Sluka, v polovině utkání ještě
naše vedení navýšil Mostecký na 5:0, pak se dva-
krát trefil soupeř a po druhém třetině vedeme 5:2.
I ve třetím dějství jsme kontrolovali hru a přidali
další branky, obě dvě dal Mostecký. Soupeř dal
branku jen jednu a mohlo se začít slavit!

FBC ČELÁKOVICE–TJ JM CHODOV
PRAHA 4:4
Branky: Mostecký 2, Sluka, J. Krejza
Že utkání bude hlavně ze strany Čelákovic odlišné
od předchozího, bylo vidět hned po úvodním hviz-
du. Čelákovice už svůj cíl splnily, naopak Chodov
hraje o druhé postupové místo, o které se pere
s týmem Pohoda Praha. Začátek zápasu byl hodně
opatrný. Šanci na skórování měly oba týmy, ale
přesto branka v první třetině nepadla. Ve druhé
třetině se teprve zápas rozjel naplno, nejprve Mos-
tecký našel Sluku a vedeme 1:0. Chodov ale vyrov-
nal na 1:1. Vedení nám vrací Krejza, opět nahrával
Mostecký, 2:1. Hosté ale znovu do přestávky
vyrovnali na 2:2. Ve třetí třetině každý z týmů také
dal po dvou brankách, a tak utkání dopadlo remí-
zou. Naše dvě branky vstřelil Mostecký, 4:4.

ORKA
l Martin Bajer

Muži
Ve 2. lize mužů Orka odehrála své poslední 4 zápa-
sy. A díky tomu, že se celkově umístila v první

polovině tabulky, můžeme se těšit z postupu do
nově vzniklé Národní ligy. Ta se v příští sezoně
bude hrát stejným systémem jako extraliga, a tak
nás budou čekat ještě atraktivnější souboje.
ORKA–FORTEL TJ SOKOL KOBYLISY 6:8
Zápas jak na houpačce skončil bohužel vítězstvím
hostů. Ti již vedli o čtyři branky, Orka ale zlepšeným
výkonem skóre otočila. Následovala ale série napros-
to zbytečných vyloučení ahosté přesilovky dokázali
proměnit a nakonec znovu ztracené utkání získat.
ORKA–FBŠ BOHEMIANS B 11:4
Po pěti minutách vedla Orka již 4:0 a v zápase si
v poklidu dokráčela pro jasné vítězství. Dvěma
góly se blýskli Schwan, Haris a Strnad.
WIZARDS DDM PRAHA 10–ORKA 8:13
Brankově bláznivé utkání se určitě nelíbilo trené-
rům, kteří nestíhali počítat chyby v obranách. Orka
měla vždy mírně navrch, definitivní rozhodnutí ale
přinesla až závěrečná třetina po úpravách v sesta-
vě a soustředěnějším výkonu.
FBC PANTHERS–ORKA 2:3P
Poslední utkání sezony přineslo velmi rychlý florbal
a spoustu soubojů. Tentokráte byly obrany obou
týmů pevné, a tak se střelecké hody nekonaly.
Zápas byl vyrovnaný a vítězství pro Čelákovice
přinesl v prodloužení přesnou střelou kapitán
Urban. Orka se tak rozloučila s uplynulým roční-
kem vítězně a může slavit postup do Národní ligy.

Junioři
Ve třetí lize juniorů po dalších dvou vítězstvích drží
Orka stále první příčku, která zajišťuje postup. Do
konce soutěže zbývají čtyři zápasy a junioři mají
v čele čtyřbodový náskok před druhými Kobylisy,
se kterými je čeká klíčový vzájemný duel.
ORKA–ATHLETICS PRAHA 6:3
ORKA–FBC PITBULLS KOLÍN 7:2

Více informací o všech věkových kategoriích
naleznete na www.orka.cz.

Šachový klub Spartak Čelákovice
l Libor Mrozinski

Dne 28. 2. 2014 jsme odehráli 6. kolo TOUR ČELÁ-
KOVICE v bleskovém šachu. Akce se zúčastnilo
10 šachistů. Zvítězil s osmi body Pavel Horký, dru-
hý byl se stejným počtem bodů Robert Kubíček
a třetí se šesti body Josef Kabát (Sokol Brandýs
nad Labem). Úspěchem bylo 8. místo Vojty Rube-
še, našeho mladého člena šachového kroužku.
A o tom, že se nám daří navazovat na čelákovické
šachové tradice před rokem 2000, kdy nově vznikl
šachový klub po zániku šachového dění v polis-
topadových létech, svědčí i účast bývalého vyni-
kajícího čelákovického šachisty Jaroslava Šaníka,
který obsadil 5. místo.
V 8. kole regionálního přeboru jsme dne 23. 2. 2014
vyhráli nad družstvem ŠK Karbo Benátky n. Jiz.
A (druhý celek v průběžném hodnocení!) v poměru
5:3. Zápas měl mírně pikantní příchuť ve skuteč-
nosti, že za soupeře nastoupil Josef Sedlatý, otec
našeho hráče Martina. Naštěstí se nesešli na stejné
šachovnici, takže rodinné drama bylo zažehnáno.
Na prvních čtyřech šachovnicích jsme zaznamenali

remízy (Robert Kubíček, Pavel Horký, Petr Tichý
a Kamil Kasal), rozhodující body našemu celku při-
nesli Martin Sedlatý, Petr Kopecký a Libor Mrozin-
ski. Před zápasem jsme se oficiálně rozloučili
s Kamilem Kasalem, naším dlouholetým členem
a oporou družstva, který z osobních i rodinných
důvodů sšachem končí – doufejme, že ne nadlouho
a že ho v našich řadách zase někdy uvidíme.
V 9. kole regionálního přeboru jsme dne 16. 2.
2004 prohráli s družstvem Caymann Ph. Nerato-
vice D v poměru 4,5:3,5. Soupeř byl sice „papí-
rově“ slabší, ale nám se celkově nedařilo. Celý
bod za vítěznou partii si tak připsali pouze Martin
Sedlatý a Libor Mrozinski, remizovali Robert Kubí-
ček, Petr Horký a Zbyněk Jankovský. A to bylo na
lepší výsledek málo. V průběžném pořadí se tak
naše družstvo „A“ drží na 5. místě.
V rámci regionální soutěže družstev se naše „béč-
ko“ vypjalo k nejlepšímu výkonu sezony a dne
2. 3. 2014 s průběžně čtvrtým celkem KŠ Říčany
1925 H vyhrálo na půdě soupeře v poměru 0:5.
Vítězné body si tak připsali Petr Válek, Libor Mro-
zinski, Václav Mácha, Jan Pechánek a Michal Tiller.

Po devíti kolech soutěže jsme tedy průběžně na
7. místě (2 výhry, 3 remízy a 4 prohry).
Zájemci (děti i dospělí) o šachy v Čelákovicích
a blízkém okolí získají informace na
http://www.sachycelakovice.cz. Hrajeme každý
pátek od 17.00 hod. (šachový kroužek – děti)
a 18.00 hod. (dospělí) v sokolovně.

Kamilu Kasalovi jsme na rozloučenou věnovali pamětní
list s fotografiemi a podpisy členů Šachového klubu Spar-
tak Čelákovice. Foto: Libor Mrozinski
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Hřiště s umělým povrchem
(u bazénu)
Rezervace a správa areálu: září až červen –
Městský bazén, tel.: 326 991 766, 605 317 954.

Provozní doba:
po 19.30–21.30

(18.30–19.30 Czela.net)

út 6.15–7.45 17.00–21.30
(17.00–19.00 pronájem dráhy)

st 6.15–7.45 19.30–21.30
(18.30–19.30 plavání se ZP)

čt 18.00–21.30
pá 6.15–7.45 17.10–21.30
so 15.00–21.00

(10.00–11.00 SO SZdP; 11.00–12.00 plavání se ZP)

ne 10.00–12.00 15.00–21.00
(9.00–10.00 pouze senioři)

Změna provozní doby: V pondělí 21. 4. od 16.00
do 21.00 hod. a ve středu 30. 4. po plavání se ZP
(18.30–19.30 hod.) od 19.30 do 20.30 hod.

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

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

1. ročník neobvyklé silácké soutěže
„Čelákovický Bivoj“

l Richard Nejman

V sobotu 21. 6. 2014 od 9.30 hod. proběhne v Čelákovicích na náměstíčku Ve Skále 1. ročník netradiční
silové soutěže pod patronací SK BIVOJ Čelákovice, občanského sdružení Domeček Ve Skále a PARTNERS
Financial Services. Rozhodující nebude maximální síla, jak je obvyklé u siláckých soutěží, ale síla vztažená
k hmotnosti vlastního těla. Přijďte povzbudit závodníky a vyburcovat je k maximálním výkonům. Těšíme
se na Vás. Více informací a možnost přihlášení na uvedených webových stránkách:
http://www.bivoj-celakovice.cz.
PS: Občané, kteří by měli zájem využít volnou kapacitu naší klubové posilovny, naleznou veškeré
potřebné informace také na těchto stránkách.

Cvičení pro úsměv posílilo
l Zuzana Prokopovičová

Dne 10. 3. 2014 proběhla v rámci pravidelného
pondělního cvičení v sokolovně první otevřená
hodina pro děti od 4 do 6 let s tematickým zamě-
řením „Končí zimní radovánky“. Hodinu navštívilo
nejen několik nových zájemců o cvičení na nářadí,
ale i maminky, které je se zájmem sledovaly. Při
rozcvičce jsme trochu potrápili naše lanová háďát-
ka (viz foto), pak jsme si vyzkoušeli stabilitu na
obrácených lavičkách a na závěr kouleli kotrmelce.
Od této hodiny také vítáme do našeho kolektivu
novou paní cvičitelku Lenku a přejeme jí hodně
rozzářených očí nejen při našem pondělním cvi-
čení. Další otevřená hodina bude 14. 4. 2014 od
16.30 hod. v sokolovně na téma „Jarní vánek“.

Foto: Eva Žiláková

Valná hromada
l výbor TK Čelákovice

Oznamujeme termín řádné valné hromady Teni-
sového klubu Čelákovice, která se uskuteční
v sobotu 12. dubna 2014 od 9.30 hod. v klubovně
klubu na adrese U Kapličky 1705, Čelákovice.
Zároveň zveme všechny členy k účasti.

Pozvánky
l 1. čelákovický klub potápěčů a vodáků

Srdečně zveme všechny příznivce jarních prochá-
zek na „VEJŠLAP JARNÍM POLABÍM“ v sobotu
12. 4. 2014.
Připravené trasy jsou vhodné jak pro cyklisty, tak
pro rodiny s dětmi v kočárku. Každý si jistě najde
to nejlepší pro sebe. Start je již tradičně před budo-
vou radnice na náměstí 5. května, č. p. 1, a to mezi
9. a 11. hodinou. Cíl je v areálu loděnice V Neda-
ninách. Zde bude pro děti připravený zábavný
program, spoustu soutěží, projížďky na lodích
i motorových člunech. Občerstvení zajištěno.
Nezůstávejte doma a přijďte s námi požít krásný
den v přírodě.

l Klub českých turistů Čelákovice, oddíl TJ
Spartak Čelákovice

V sobotu 19. dubna 2014 pořádáme turistický
pochod Jarní přírodou. Start je od 7 do 10 hodin
v sokolovně. Cíl do 18 hodin tamtéž.
Těšíme se na Vaší účast!




