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Květen
� Zdeňka Tichá

Pátý měsíc roku je považován za měsíc lásky a je spojen s lidovými oslavami, k nimž patří např. stavění
máje. Máj nebo také májka je označení pro celý strom zbavený větví a kůry, s výjimkou jeho horní části.
Použitým stromem jsou nejčastěji jehličnany (smrk), někdy také bříza. Horní část se zdobí stužkami
a je na ni zavěšen zdobený věnec. Máj postavený uprostřed vesnice je nutné bedlivě střežit, a to zejména
v noci, a chránit jej před muži ze sousedních vesnic, kteří se jej snaží porazit nebo odříznout vrchol.
Pokud by se jim to podařilo, byla by to pro vesnici velká ostuda. Malé máje před domy bývají stavěny
jako vyjádření úcty nebo vyznání lásky k dívce, která v daném domě bydlí.
V měsíci květnu se slaví některé svátky. Svátek práce se masově slavil 1. května a jistě mnozí z nás
vzpomínají na průvody, v nichž jsme měli v rukou mávátka (někdy i vlastnoručně vyrobená) a v nichž
se objevovaly alegorické vozy. Tento mezinárodní dělnický svátek zavedla v roce 1889 II. internacionála
na památku vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886. V českých zemích se
tento svátek poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze.
Druhou květnovou neděli slavíme svátek matek. První oficiální oslavu tohoto svátku vyhlásil v roce
1912 prezident USA Woodrow Wilson, a to na počest Anny Reeves Jarvisové, bojovnice za práva
matek. V Československu se tento svátek slavil poprvé v roce 1923 a jeho velkou propagátorkou byla
Alice Masaryková. V období po roce 1945 byl slaven Mezinárodní den žen (MDŽ) a k oslavám dne
matek jsme se vrátili po roce 1989. 

Eduard Petiška 
14. 5. 1924 – 6. 6. 1987

spisovatel · básník · překladatel

František Petiška – Vinant 
26. 4. 1934 – 14. 12. 1980

lékař · básník · spisovatel · herec

VÝROČÍ BRATŘÍ PETIŠKŮ

Město Čelákovice
zve

na slavnostní odhalení 
pamětní desky
bratří Petišků

na budově Základní školy,
Kostelní 457, v Čelákovicích

dne 16. května 2014 
v 11.00 hodin.

Představení Divadla Járy Cimrmana „Vražda v salónním coupé“, které jsme zhlédli v sobotu 26. dubna 2014 v Kulturním domě, bylo vzpomínkou na Františka Petišku, lékaře,
básníka, spisovatele a herce, který část svého života prožil právě v Čelákovicích. František Petiška působil v Divadle Járy Cimrmana od sezony 1970/1971 a jeho první rolí na
prknech tohoto divadla byla právě role stewarda ve hře „Vražda v salónním coupé“. Pro všechny v hledišti včetně členů rodiny Františka Petišky to byl neopakovatelný zážitek
a náš velký dík patří divadelnímu souboru v čele se Zdeňkem Svěrákem.
Na fotografii zleva Jan Hraběta, Genadij Rumlena (v roli stewarda), Jaroslav Weigel, Zdeněk Svěrák, Petr Brukner. Foto: -dv-



Jarní kurýr 
a podzimní desperát

Tu šťávu, jarní explozi a entuziazmus, jímž člověk

oplývá v tomto krásném velikonočním období, nutně

vystřídá letní napětí a chaos nadprůměrného slu-

nečního svitu a energie léta spojený se starostí se

sobecky zhostit pár chvil a prožitků soukromé

 dovolené.

A už nastává překotný finiš důsledků činění celého

období uplynulého roku, jak příprav, tak realizací

všech aktuálních projektů, ale i systémových příprav

na období další.

V tomto sledu lze konkrétně popsat dění ve městě,

jeho zdařilé iméně zdařilé úsilí vyhovět tomuto orga-

nizmu v jeho potřebách asamozřejmostech, vyplý-

vajících z impulsů anámětů jeho obyvatel, organizací

i firem, a perspektivním viděním potřeb dalších

usnadnit lepší bydlení i vlastní setrvávání v této pěk-

né a nadějné lokalitě.

Naplňování projektů a idejí, pochopitelných pro vět-

šinu lidí, je věc velmi složitá akomplikovaná, usměr-

ňovaná tolika vlivy a zákonitostmi a schválnostmi

byrokratickými, že se daný efekt včase téměř vytrá-

cí, a je na zvážení každého občana, s jakým nad-

hledem se na situaci dovede podívat a v kontextu

změří její perspektivní efektivnost.

Toto lze pozorovat na poměrně velké paletě probí-

hajících akcí ve městě a okolí, ať už investičních,

údržbových, kulturních, ochranářských, bezpeč-

nostních a řadě dalších zájmových i sportovních

činností.

Konkrétně se jedná oakce Sokolovká ulice apřilehlé

lokality Na Švihově, V Prokopě uvolňovací komu-

nikace, kompletně připravovaná školní ulice

J. A. Komenského a okolí, příprava výstavby MŠ

v lokalitě Sady 17. listopadu, konstrukčně zdařilá

unikátní lávka přes Labe i s komplikacemi přístu-

pových periférií, návaznosti cyklostezek, veřejného

osvětlení, pozemků apod. Také součinnost při opti-

malizaci tratě, konkrétně nádraží apodchody, návaz-

nost na městské komunikace, přípravné projekty

přivaděčů vody a kanalizace do Záluží, ve kterém

právě probíhá instalace nového veřejného osvětlení,

bezbariérové veřejné prostory, ale i měření čistoty

ovzduší, nominace na Výroční cenu města Čelákovic

pro naše nejzasloužilejší spoluobčany, znovunale-

zení farmářských trhů a jiné.

Problémy jsou i těžko řešitelné, například situace

stadionu, kde se sportovní obec nedokáže rozumně

domlouvat na koncepci celého areálu, dopravní

obchvat města spočívající na spolupráci s Krajem,

hledání investice nového městského vodojemu,

starý je havarijní. A jistě bychom našli další 

a další…

To všechno, co se dělo, děje, a bude dít, změří ten

podzimní desperát – jakýsi audit, který ve své bilanci

as rozpřaženýma rukama jako mesiáš posoudí hod-

notu a vynaložené úsilí vykonaného nebo nevyko-

naného díla.

Milan Tichý, místostarosta I
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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.

� 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)

� 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.

� ZMĚNA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁ-
VEK v Brandýse nad Labem
Z důvodu pokračující rekonstrukce ulice Kralup-

ská v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a ná-

sledného uzavření ulice Pražská došlo 28. 4. 2014

k výluce autobusové dopravy. U většiny linek byla

pouze změněna trasa na území Brandýsa nad

Labem. Dokumenty, kde najdete jak jízdní řády

dotčených linek, tak i stručnou informaci pro ces-

tující a schéma rozmístění zastávek v přestupním

uzlu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, ná -

draží/Pražská jsou zveřejněny i na www.celako-

vice.cz. Předpoklad uzavírky z důvodu

rekonstrukce Kralupské ulice je až do podzimu

letošního roku.

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
� 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 ☺

Správa daňových záležitostí
KAM SE OBRÁTIT?

� Zdeňka Hudcová, ředitelka územního praco-

viště Finančního úřadu pro SK

Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit, že již
od 1. 1. 2013 spravuje daňové záležitosti fyzických
osob s bydlištěm a právnických osob se sídlem
v Čelákovicích Finanční úřad pro Středočeský
kraj, Územní pracoviště Praha-východ, Thámo-
va 27, 186 21 Praha 8, nikoliv Územní pracoviště
v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi.
Doporučujeme proto, aby se fyzické a právnické
osoby obracely v zájmu urychlení vyřízení daňo-
vých záležitostí přímo na pracovníky Územního
pracoviště Praha-východ a veškerou korespon-
denci zasílali na jeho výše uvedenou adresu.
Tel.: 225 332 111

Úřední hodiny Územního pracoviště Praha-
-východ:
Podatelna:
po 8.00–17.00 hod.
út 8.00–15.30 hod.
st 8.00–17.00 hod.
čt 8.00–15.30 hod.
pá 8.00–14.00 hod.

Pokladna:
po 8.00–11.30 12.30–15.30 hod.
st 8.00–11.30 12.30–15.30 hod.

Ve středu 21. 5. 2014 bude z provozních důvodů
na odboru pro občanské záležitosti MěÚ Čelá-
kovice úřední doba pouze do 16.00 hod.
Děkujeme za pochopení.
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České pojmenování tohoto měsíce je odvozeno od

slova kvést – je to doba, kdy vše kvete, všude je

plno květů. Jméno dal měsíci začátkem 19. století

Josef Jungman a toto slovo se poprvé objevilo

v jeho překladu Chateaubriandovy Ataly z roku

1805 jako poetismus, básnické slovo – Jungmann

tak přeložil francouzské la lune des fleurs. Je prav-

děpodobné, že se Jungmann v tomto případě inspi-

roval polským pojmenováním měsíce dubna –

kwiecień. Stará čeština znala pouze přídavné jméno

květný, např. čas květný, tj. čas květů (Snář Vavřince

z Březové).

Jungmannovo označení pátého měsíce se velmi

rychle ujalo a rozšířilo – svědčí o tom doklady

v lexikálním archivu Ústavu pro jazyk český.

Nahrazování názvu pro pátý měsíc českým (slovan-

ským) pojmenováním květen bylo s velkou pravdě-

podobností motivováno snahou, aby v řadě českých

názvů pro měsíce zmizel jediný název totožný

s pojmenováními užívanými v cizích jazycích amoti-

vovaným latinským maius – máj. A bezpochyby

k jeho rozšíření přispěl i fakt, že pojmenování bylo

zakončeno na –en; stejně jsou zakončeny názvy

pro šest dalších měsíců (leden, březen atd.). 

Zhruba do 30. let 19. století byla slova máj a květen

rovnocenná významem, frekvenčně převyšovalo

používání slova máj. A zde pojďme k poezii. Karel

Hynek Mácha vydal svůj Máj v roce 1836. Pojme-

nování měsíce máj v jeho verších bylo nositelem

pro Máchu typického zvukosledu (á-á-a: máj – lás-

ky čas). Je vysoce pravděpodobné, že Máchův

Máj a jeho verše přispěly k pozdějšímu hodnocení

slova máj jako poetismu.

Pojmenování měsíců jsou v češtině ustálená od

14. století až dosud a slovo máj je tak jediným

názvem, který se v soustavě názvů měsíců změnil. 

Dodejme, že předtím se pro pojmenování pátého

měsíce v roce užívaly názvy máj, trnopuk nebo

traven.

S pojmenováním máj se setkáváme dosud v řadě

rčení, např. studený máj, v stodole ráj. Časté je užití

odvozeného přídavného jména májový – májový

deštíček, májové koťátko. K odvozeninám od slova

máj patří i slovo májovka – vyskytuje se v pojmeno-

vání houby Čirůvka májovka (Calocybe gambosa).

Zdroje: Havránek B. Květen, máj. Naše řeč, 57(1974), 
č. 4, Wikipedie

Pokračování ze str. 1

Květen

MĚSTO ČELÁKOVICE ZVE
NA PIETNÍ VZPOMÍNKOVOU AKCI
u příležitosti 69. výročí ukončení
2. světové války
ve středu 8. května 2014
od 10.00 hod. na náměstí 5. května
u pomníku padlých.
Promluví starostka města Zdeňka Tichá
a ředitel Městského muzea v Čelákovicích
David Eisner. V krátkém pásmu
vystoupí učitelé ZUŠ Jana Zacha.

Paroplynová elektrárna v Mochově 
se stavět nebude

� Zdeňka Tichá, starostka města

Paroplynová elektrárna v Mochově se stavět nebude. Toto konstatování už z úvodního
titulku máme podloženo oficiálním dopisem Martina Herrmanna, předsedy
představenstva RWE Česká republika.

Vzhledem k tomu, že jde o citlivé téma, dovolila jsem si pana Herrmanna oslovit s žádostí o stanovisko

k paroplynové elektrárně.

Z jeho dopisu cituji: „Jak jsme již v průběhu posledních dvou let několikrát uvedli, projekt na výstavbu paro-

plynové elektrárny v Mochově se stal vzhledem k vývoji na evropském energetickém trhu ekonomicky

nerentabilním. Situace na evropském trhu se totiž, zejména díky úpravám způsobeným podporou obno-

vitelných zdrojů energie, dramaticky změnila a energetické firmy v Evropě dnes naopak odstavují i moderní

výrobní zařízení. RWE se tak například rozhodlo uzavřít deset konvenčních elektráren ocelkovém instalovaném

výkonu přesahujícím 3000 MW. Projekt výstavby paroplynové elektrárny v Mochově jsme v roce 2012

rovněž zastavili. Aktuálně tak v České republice neplánujeme žádnou výstavbu nových elektráren.“ (Úplný

text dopisu je zveřejněn na webových stránkách města, v sekci Životní prostředí/Paroplynová elektrárna.)

To je bezpochyby potěšující informace pro nás všechny, nejen pro občany Čelákovic.

Připomenutí 
Dne vítězství

� Jarmila Volfová, zastupitelka města

Ve čtvrtek dne 8. května uplyne již 69 let od konce

2. světové války, která znamenala zatím největší

tragédii ve světových dějinách. Po skončení 1. svě-

tové války ovládla lidstvo víra, že již nikdy nesmí

dopustit podobnou hrůzu, že mír je ošetřen Ver-

sailleskou smlouvou a vznikem Společnosti náro-

dů. Hitler, který se stal v roce 1933 říšským

kancléřem, obsazuje v roce 1935 Porúří, které prá-

vě Versailleská smlouva prohlásila demilitarizo-

vaným územím. 

Historik Robert Kvaček ve svých přednáškách

několikrát zdůraznil, že Hitler před touto akcí celou

noc nespal. Očekával reakci především Francie

a Anglie a věděl, že kdyby tyto země důrazně trvaly

na dodržování smluv, jeho kariéra by byla u konce.

Jenže svět se vzmohl jen na diplomatické protesty.

Jaká podobnost s dnešními událostmi na Ukrajině,

jak moc jsme nepoučitelní ve víře, že zlo a touha

po moci rozumí argumentům dobra a práva.

Druhá světová válka si vyžádala miliony obětí

především v Evropě. Stále se zdůrazňuje, že jen

znalost historie nás uchrání před jejím opaková-

ním. Proto je třeba si v tyto květnové dny vše při-

pomenout a vzdát úctu všem obětem, které

položily život za naši přítomnost.

U nás v Čelákovicích se sejde doslova hrstka

občanů u Pomníku padlých, ostatní využijí volno

k soukromým záležitostem. Příliš jsme si zvykli

brát za samozřejmé, že se o nás postarají ti druzí

a i svobodu nám „někdo“ zařídí. 

Padlí vojáci po celém světě, neohrožení bojovníci

v ilegalitě, nezměrné utrpení židovského národa –

to vše je poselství přesahující jakékoliv časové hra-

nice. V roce 2010 při cestě po Normandii jsme

navštívili i americký hřbitov na břehu Atlantského

oceánu, kde jsou pochováni američtí vojáci, kteří

padli při otevření tzv. západní fronty. Jistě mi potvrdí

čelákovičtí občané, kteří tam byli také, jak emočně

silný prožitek to byl. Četli jsme jména dvacetiletých

mužů z celých Spojených států, kteří umírali za pro

ně tak vzdálenou Evropu. Stejná úcta patří sovět-

ským vojákům a jejich obdivuhodné anabázi až do

Berlína. Při potkání jejich pomníků a pamětních

desek bychom měli hluboce sklonit hlavu.

SVÁTEČNÍ ODPOLEDNE 
S PROMENÁDNÍM KONCERTEM

Ve čtvrtek 8. května od 14.00 hod. před budovou radnice vystoupí
Hasičská dechová hudba z Lysé nad Labem.

Zve město Čelákovice



města Čelákovicstr. 4 květen 2014

Pohled na dokončený povrch mostovky a osazené rámy zábradlí (14. 4. 2014). Foto: archiv ORM

Dne 30. dubna byla do provozu uvedena 
nová lávka pro pěší a cyklisty

� Dana Teichmanová, vedoucí odboru rozvoje města

Dne 24. dubna byla zhotovitelem a. s. Metrostav městu předána stavba „Cyklistická
stezka přes Labe v Čelákovicích“ a od 30. dubna je již v provozu pro veřejnost.

Poslední měsíc stavby se nesl v duchu dokončování posledních stavebních prací a zkoušení konstrukcí.

Byl dokončen povrch mostovky formou stříkané izolace, následně byla provedena montáž zábradlí

a dokončeny terénní úpravy. V polovině dubna také úspěšně proběhla statická i dynamická zatěžovací

zkouška mostu. Stavba lávky a příjezdových komunikací již byla také zkolaudována. Ještě před uvedením

stavby do provozu byly zahájeny práce na navazujících stavbách. Probíhá výstavba a instalace osvětlení

lávky a připojovací rampy, která napojí stavbu lávky na stávající cyklostezku podél Labe.

Jak jste již byli informováni v minulém čísle Zpravodaje, uvedené stavby mohou, po dva následující

měsíce, částečně omezit provoz na lávce. Půjde však již jen o omezení dočasná a krátkodobá. Příjezdová

komunikace k lávce ve směru od ulice Jiřinské vč. ideového návrhu řešení okolí lávky je již ve stupni

studie zpracována, následovat bude další projekční příprava. Prozatím byl příjezd upraven alespoň

provizorně.

Slavnostní otevření lávky s bohatým programem se bude konat v sobotu 21. června 2014. Podrob-
nosti naleznete v příštím vydání Zpravodaje a na webových stránkách města.

Realizujeme investice…
� Bohumil Klicpera, místostarosta II

V posledním roce tohoto volebního období realizujeme investice, pro město zvláště
významné. Snažíme se za tento rok odvést co nejvíce investiční práce.

Nová mateřská škola
Ze zadávacího řízení veřejné zakázky na zpra-

cování příslušné projektové dokumentace nové

MŠ vzešla jako vítězná projekční kancelář

 SANTIS, a. s., ze Žďáru nad Sázavou, a to

s nabídkovou cenou 369 000 Kč bez DPH. Zho-

tovitel projektové dokumentace firma SANTIS,

a. s., je povinen respektovat autorská práva

zpracovatele studie MŠ ze dne 14. 1. 2014 archi-

tektonické kanceláře Tichý a Kolářová, s. r. o.,

Praha 3, jinými slovy autor studie zpracovanou

projektovou dokumentaci musí odsouhlasit.

Projektant odevzdá sloučenou projektovou

dokumentaci pro územní a stavební řízení nej-

později do 24. 5. 2014. Projektovou dokumen-

taci pro provádění stavby, dle které se soutěží

zhotovitel vlastní stavby školky, by nám měl pře-

dat do 24. 6. 2014. Na základě toho připravíme

v červnu 2014 zadávací řízení na zhotovitele

stavebních prací školky, abychom v červenci,

resp. nejpozději v srpnu 2014, vybrali zhotovi-

tele, uzavřeli s ním příslušnou smlouvu o dílo,

abychom začátkem září 2014 zahájili stavební

práce. Předpokládáme dokončení stavby nové

MŠ v červenci 2015 a od září 2015 by tato školka

uvítala prvních 75 dětí…

Výměna vodovodu a oprava kanalizace
v ulici J. A. Komenského
Ze zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky

na výměnu azbestového vodovodu a opravu

havarijních úseků splaškové kanalizace v této

ulici byla vybrána jako pro město nejvhodnější

nabídka firmy HALKO, s. r. o., Nová Ves – Kolín

v ceně díla necelých 7 mil. Kč včetně DPH a s jeho

realizací za 120 dní od předání staveniště. V sou-

časné době poptáváme ve veřejné zakázce malé-

ho rozsahu činnosti – technický dozor investora,

resp. stavebníka (TDS), a koordinátora BOZP.

Zahájení prací plánujeme od června letošního

roku, aby největší objem prací byl realizován

v době letních prázdnin a dovolených.

Zároveň projektant dokončuje projektovou doku-

mentaci k územnímu řízení na komunikaci

J. A. Komenského, resp. i na komunikace sou-

sedící a navazující, tj. Vančurovu, V Zátiší a Hybe-

šovu. Po rekonstrukci kanalizace a výměně

vodovodu navážeme rekonstrukcemi ulic, a to

v I. etapě rekonstrukcí ulice J. A. Komenského

od ulice Stankovského po ulici V Zátiší a ulice

V Zátiší až po křižovatku s nově zrekonstruova-

nou ulicí Sokolovskou. V roce 2015 bychom

chtěli pokračovat II. etapou, tj. celou ulicí Van-

čurovou od ulice Sokolovské a zbytkem ulice

J. A. Komenského ke křižovatce s Rumunskou.

V rámci této II. etapy by se rehabilitoval prostor

před školu, který by se spojil s protilehlým par-

kem, a v tomto úseku by ulice J. A. Komenského

nebyla trvale provozována pro automobilovou

dopravu, ale pouze pro pěší. Dále by se v této

etapě rekonstruovala i ulice Hybe šova.

Kanalizace v Záluží
Dosud se stále řešily a projektově připravovaly

pouze přivaděče do Záluží, a to vodovodní a gra-

vitační splaškové kanalizace…

Vodovodní přivaděč pokračuje z vodovodního

řadu města v ulici Masarykově a napojuje se na

vodovodní řad Záluží za tratí ČD u silničního nad-

jezdu. Tímto přivaděčem budou obyvatelé Záluží

napojeni přes vodovodní síť i vodojem města

Čelákovic, vodovodní napojení Záluží přes obec

Nehvizdy bude sloužit již jen jako rezerva v hava-

rijních případech. Kanalizační přivaděč vede

podél Zálužského potoka od Vořechovky do

kanalizačního řadu města v ulici Sv. Čecha v Čelá-

kovicích. Dosažení územního rozhodnutí stále

vázne na podpisu kupní smlouvy na příslušné

části pozemků p. Buryánka, ústní souhlas s kupní

smlouvou od něj máme. Pokud dosáhneme

územního rozhodnutí, okamžitě postoupíme na

realizaci dokumentace k vodoprávnímu povolení.

Rozpočet města 2014 předpokládal při svém

schvalování v prosinci 2013 zahájení vlastních

stavebních prací I. etapy, tj. obou přivaděčů, kon-

cem letošního roku – právě v zimních měsících,

ale vzhledem k stále neuzavřené výše uvedené

kupní smlouvě se tato investiční akce neustále

posunuje.

V současné době je připraveno zadávací řízení

veřejné zakázky na výběr projektanta příslušných

stupňů projektové dokumentace (k územnímu

řízení, na stavební povolení a pro provádění stav-

by) kanalizace ve vlastním Záluží. Předpokládáme,

že bychom mohli v září 2014 dosáhnout územního

rozhodnutí a v březnu 2015 vodoprávního povo-

lení, tj. na tuto část kanalizace ve vnitřní části

Záluží.

Obchvatová komunikace V Prokopě –
Stankovského – II/245
Projektant dopravních staveb p. Stejskal připravil

projektovou dokumentaci pro stavební povolení

i tzv. soutěžní dokumentaci, tj. projektovou doku-

mentaci pro provádění stavby, a to včetně veřej-

ného osvětlení. Nejzazší termín podání žádostí

o dotaci do Výzvy č. 85 Regionálního operačního

programu NUTS 2 Střední Čechy – Oblast pod-

pory 1.1 – Regionální dopravní infrastruktura –

Místní komunikace se posunul z 11. 4. na 28. 4.

2014, takže v 17. týdnu jsme naši žádost o dotaci

na tuto akci podali.

Pokračování na str. 7
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REKONSTRUKCE ULICE SOKOLOVSKÉ
� odbor rozvoje města

Rekonstrukce ulice Sokolovské probíhá ve svižném tempu. Změna objízdných tras
avizovaná na polovinu května bude provedena v plánovaném termínu, a pokud bude
stavbě přát počasí i nadále, termín dokončení realizace stanovený na 31. 5. 2014 by
neměl být ohrožen.

Rekonstrukce ulice Sokolovské díky dobrému

počasí pokračuje ve svižném tempu. V rámci

výkopových prací pro rekonstrukci ulice Soko-

lovské byla provedena výměna všech hlavních

uzávěrů na vodovodním řadu a dvě lokální opravy

kanalizační stoky. Další opravy kanalizační stoky

probíhají v souběhu s rekonstrukcí tzv. bezvýko-

povou metodou. V rámci těchto oprav bude zej-

ména zaslepeno 22 nevyužívaných odboček, kte-

rými pronikala do stoky zemina, což bylo hlavní

příčinou propadání konstrukce vozovky. V rámci

rekonstrukce již byla provedena úprava pláně

včetně jejího odvodnění drenážním systémem,

dále byly vyměněny uliční vpusti a po celé délce

komunikace probíhá výstavba dlážděných chod-

níků. Před zahájením pokládky živičného povrchu

budou muset být provedeny přípravné práce v kři-

žovatce ulic Sokolovské a Spojovací. Z tohoto

důvodu bude v polovině května provedeno pře-

značení a změna objízdné trasy. Objízdná trasa

bude vedena ulicemi J. A. Komenského a Palac-

kého. V ulici Palackého bude značně omezena

možnost parkování. Autobusová zastávka ve

směru Brandýs nad Labem bude přesunuta do

ulice J. A. Komenského před křižovatkou s ulicí

Rumunskou. Zastávka ve směru do centra bude

po dobu přibližně dvou týdnů zrušena bez náhra-

dy. Podrobnější informace spolu s návrhem

dopravního opatření naleznete na internetových

stránkách města.

31. 3. –6. 4. 2014 – pátý týden stavby.
Úprava pláně, odvodnění pláně, zakládání a dláždění
chodníků a oprava kanalizační stoky bezvýkopovou meto-
dou.

7.–13. 4. 2014 – šestý týden stavby.
Příprava a dláždění chodníků, úprava pláně, oprava kana-
lizační stoky bezvýkopovou metodou a výstavba vpustí.

21.–27. 4. 2014 – osmý týden stavby.
Příprava a dláždění chodníků, úprava pláně, oprava kana-
lizační stoky bezvýkopovou metodou a výstavba vpustí.
Foto: archiv ORM

Objízdné trasy II. etapy uzavírky Sokolovské ulice

Výkres dopravních opatření II. etapy uzavírky Sokolovské ulice. Zdroj: archiv ORM
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Měření kvality ovzduší
v roce 2011

� odbor životního prostředí

V souvislosti s informacemi, které se nyní objevují

ve vztahu ke kvalitě ovzduší v Čelákovicích, si

dovolíme připomenout výsledky měření kvality

ovzduší v našem městě, které proběhlo v roce

2011 a jehož výsledky jsou zveřejněny na webu

města: http://www.celakovice.cz/cs/mesto/zivot-

ni-prostredi/kvalita-ovzdusi/ovzdusi.html.

Koncem roku 2011 v pěti vytipovaných lokalitách

našeho města (Přístavní ulice, křižovatka ulic Pol-

ské a Chodské, ulice J. Zeyera, V Prokopě a Masa-

rykova ulice) zaznamenával měřicí vůz Zdravotního

ústavu se sídlem v Ostravě kvalitu venkovního

ovzduší (na každém monitorovacím místě po dobu

sedmi dnů). Účelem monitoringu ovzduší bylo zís-

kat základní informace o stavu ovzduší alespoň

v základních parametrech. Měřeny byly prašnost,

a to prach PM10, dále pak plynné znečišťující látky

(oxid siřičitý SO2, oxidy dusíku NOx, ozon O3 a oxid

uhelnatý CO) a základní meteorologické para -

metry.

Z naměřených hodnot bylo zřejmé, že právě prach

frakce PM10 byl znečišťující látkou, která v průběhu

měření ve všech lokalitách dosahovala nebo pře-

kročila hodnotu imisního limitu (50 μg/m3/24

hodin). Celkově byl z 35 měřicích dnů imisní limit

stanovený pro suspendované částice frakce PM10

překročen 24krát. Maximální naměřená 24hodi-

nová hodnota byla 175 μg/ m3, maximální hodi-

nová koncentrace 377 μg/ m3. (Zde ještě doplníme,

že roční limit pro suspendované částice frakce

PM10 činí 40 μg/m3; přípustná četnost překročení

je 35krát za kalendářní rok.)

Z ostatních měřených látek se pouze, a to spíše

lokálně nebo v rámci nepříznivých rozptylových

podmínek, objevovaly mírně zvýšené hodnoty oxi-

dů dusíku. Hodinový limit (200 μg/ m3 NO2 /60

minut) nebyl v průběhu měření naplněn více než

z 30 % – maximální měřené hodinové koncentrace

nepřekročily 60 μg/ m3.

Měřené hodnoty ale musejí být vždy posuzo-
vány v návaznosti na aktuální rozptylové pod-
mínky – v oblasti, respektive v ČR. V listopadu
2011 bylo poměrně dlouhodobé (až 14 dní)
období nepříznivých rozptylových podmínek –
inverze – dosahující až plošného charakteru.

Měření imisí
v Čelákovicích 

v roce 2014
� Zdeňka Tichá, starostka města

Ve dnech 17. 2. až 2. 3. 2014 probíhala v Čeláko-

vicích pilotní etapa měření imisí, kterou prováděl

Český hydrometeorologický ústav. Vzhledem

k nevhodně vybranému umístění měřicí stanice

(v těsné blízkosti ulice Sokolovské, kde v pondělí

3. 3. 2014 začínala rekonstrukce, a rovněž v těsné

blízkosti ulice Prokopa Holého, kde je vedena

objízdná trasa) bylo měření ukončeno, protože by

docházelo ke zkreslení jeho výsledků.

V této pilotní etapě byly měřeny suspendované

částice frakce „o velikosti částic do 2,5 μm“ (PM2,5),

těžké kovy ve frakci PM2,5 (Ni – nikl, As – arsen,

Cd – kadmium, Pb – olovo) a benzen (BZN). Kom-

pletní zpráva je zveřejněna na webu města.

O komentář k výsledkům tohoto krátkodobého

měření imisí jsme požádali RNDr. Bohumila Kotlíka,

Ph.D., vedoucího Národní referenční laboratoře

pro venkovní ovzduší ze Státního zdravotního

ústavu, který nám sdělil: „Výsledky pilotního měření

se neliší od hodnot běžně měřených v sídlech ČR

v topné sezoně, zvláště v případě občasného

výskytu mírně nepříznivých rozptylových podmí-

nek. Sezonně mírně zvýšené hodnoty PM2,5 nebo

i arsenu napovídají vyššímu podílu spalování

tuhých paliv v lokalitě nebo v její blízkosti – zdrojem

mohou být například malá domácí topeniště – v pří-

padě arsenu lze ale uvažovat i možný vliv místních

metalurgických procesů. Ostatní měřené hodnoty

(Ni, Cd, Pb, benzen – při hodnocení vlivu dopravy

bych očekával ještě alespoň měření průběhu hod-

not NO/NO2) nenasvědčují zvýšené zátěži prostře-

dí, detailní interpretaci ale nelze provést bez

znalosti souvisejících meteorologických podmínek

(teplota, relativní vlhkost, srážky…) při měření. Pří-

padné hodnocení překročení platných imisních

limitů nebo odhad potenciálních zdravotních rizik

ze znečištění ovzduší nelze na základě tohoto časo-

vě ohraničeného měření provést.“

Tyto výsledky měření ukazují stav ovzduší v oněch

14 dnech, kdy měření probíhalo, a je nutné je inter-

pretovat se znalostí meteorologických podmínek

a v kontextu s nimi a též s vědomím, že jde o měření

14dennní, zatímco veškeré limity jsou vztahovány

k ročním průměrům.

Vzhledem k tomu, že je nutné se touto tematikou

zabývat koncepčněji, rozhodli jsme se ustanovit

pracovní skupinu, která by se tématem ovzduší

a měření jeho kvality zabývala detailněji a ve spo-

lupráci s odborníky právě na měření kvality ovz-

duší. Jde především o to, aby výsledky dalšího

měření kvality ovzduší v Čelákovicích byly smyslu -

plné.

Účast v pracovní skupině přislíbili RNDr. Bohumil

Kotlík, Ph.D., vedoucí Národní referenční labora-

toře pro venkovní ovzduší Státního zdravotního

ústavu v Praze, a Ing. Aleš Soukup, vedoucí měření

vnitřního a venkovního Centra hygienických labo-

ratoří Státního zdravotního ústavu se sídlem v Ústí

nad Labem. Oslovíme rovněž další odborníky

a předpokládáme též účast z řad zastupitelů

 města.

Nové informace 
ke kvalitě ovzduší

v Čelákovicích
� Zdeňka Tichá, Zuzana Mutínská

Na základě druhého jednání Regionálního řídícího

výboru (zóna CZ02 Střední Čechy) k Programu ke

zlepšení kvality ovzduší, které proběhlo v pondělí

31. 3. 2014 a jehož jsme se zúčastnily, Vám při-

nášíme aktuální informace ke stavu ovzduší v Čelá-

kovicích.

Na programu se podílejí kromě Ministerstva život-

ního prostředí, Krajského úřadu Středočeského

kraje také Český hydrometeorologický ústav, Cen-

trum dopravního výzkumu Brno, ATEM – Ateliér

ekologických modelů, s. r. o., BUCEK, s. r. o.,

AECOM CZ, s. r. o., Ekotoxa, s. r. o., Enviros, s. r. o.,

Naviga4 a další instituce.

Na projednávání byly podány mj. přehledy pře-

kročení imisních limitů v roce 2011 a za pětiletí

2007–2011 a tabulkové přehledy ukazatelů 

pro území jednotlivých obcí s rozšířenou působ-

ností.

Na celém území Středočeského kraje byly iden-

tifikovány prioritní znečišťující látky a zdroje jejich

emisí. Jsou to:

• Benzo[a]pyren, kde dochází k plošnému pře-

kračování ročního limitu. Zdrojem tohoto druhu

znečištění je spalování pevných paliv v domácích

topeništích a doprava.

• Suspendované částice, kde dochází na území

Středočeského kraje k plošnému lokálnímu pře-

kračování limitu 24hod koncentrací PM10 a k lokál-

nímu překračování ročního limitu PM10. Zdroji jsou

v tomto případě doprava, spalování pevných paliv

v domácích topeništích, zdroje fugitivních emisí

a resuspenze; je zde nutno sledovat i zdroje pre-

kurzorů sekundárních částic (NOx, VOC, SO2).

• Arsen, kde docházelo překračování ročního

limitu na Kladensku. Zdrojem je primárně spalování

pevných paliv v domácích topeništích, staré zátěže

(haldy), některé průmyslové provozy a resuspenze

sedimentů.

• Oxid dusičitý, kde může docházet k překračo-

vání limitu pouze v lokálně omezených případech

(extrémně dopravou exponovaná místa).

Čelákovice jsou v tomto programu zařazeny do

kategorie II – Překročení jednoho imisního limitu

alespoň na části obytné zástavby obce;

Kategorie IIa – obce nad 1 000 obyvatel – 75 obcí,

384 tis. obyvatel (sem patří Čelákovice);

Kategorie IIb – obce do 1 000 obyvatel – 60 obcí,

33 tis. obyvatel.

Imisním limitem, který je v Čelákovicích ale-
spoň na části obytné zástavby obce překračo-
ván, je limit pro benzo[a]pyren, jehož
majoritním zdrojem jsou spalovací procesy, tj.
spalování pevných paliv v domácích topeniš-
tích (problémem jsou též domácí krby a krbová
kamna) a doprava.
Skupiny opatření, která by měla být přijímána
pro zlepšení kvality ovzduší:
– opatření dopravně-inženýrská – zejména sil-

niční stavby (obchvaty, přeložky, úpravy komu-

nikací), popř. i železniční stavby a modernizace

železničních tratí;

– opatření dopravně-organizační – zaměřená

na redukci celkového objemu automobilové

dopravy (restrikce IAD a podpora nabídky jejích

alternativ);

– opatření zaměřená na snížení emisních pří-
spěvků z vytápění domácností – přeměna top-

ných systémů v domácnostech, výměna kotlů

na pevná paliva za bezemisní zdroje (čerpadla,

sluneční kolektory), za nízkoemisní zdroje (plyn)

či za nové kotle na pevná paliva s vyšší účinností

a nižšími emisemi (tř. 3).

S využitím materiálů prezentovaných na jednání Regio-
nálního řídícího výboru (zóna CZ02 Střední Čechy) k Pro-
gramu ke zlepšení kvality ovzduší.

Beseda 
„Čistý vzduch ve městě
– základ našeho zdraví“ 

byla úspěšná
� Petr Petřík, předseda komise pro životní pro-

středí RM Čelákovic

Poslední březnový den se v Městském muzeu

konala beseda o ovzduší, kterou organizovala

komise pro životní prostředí na základě petice

„Kvalitní ovzduší pro naše děti“ podepsané více

Pokračování na str. 7
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než 200 spoluobčany. Diskutovat přišli dr. J. Topin-

ka z Ústavu experimentální medicíny AV ČR, 

dr. M. Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví

a ing. H. Hnilicová z Českého hydrometeorologic-

kého ústavu. Pozvání obdržela vedení velkých

průmyslových podniků, z nichž se zúčastnili mj.

zástupci TOS-MET slévárna, a. s. Besedu mode-

roval Vladimír Vlach.

Dozvěděli jsme se, že v Čelákovicích probíhala tři

měření ovzduší, přičemž to poslední bylo dočasně

přerušeno. Měření v roce 2011 označilo jemný

polétavý prach za hlavní hrozbu pro kvalitu ovzduší

v našem městě. Bylo řečeno, že množství škod-

livin, při nichž začíná být poškozováno lidské zdra-

ví, je nižší než zákonné limity. Připomněli jsme si,

že ve městě jsou, kromě těch vzdálených, tři hlavní

zdroje znečištění ovzduší – doprava, průmysl

a topeniště z domácností. Registr emisí a zdrojů

znečištění ovzduší uvádí pro Čelákovice 16 polo-

žek, z nichž podnik TOS-MET v roce 2012 vypustil

do vzduchu 52 tun emisí (tj. přes ¾ všech evido-

vaných emisí vč. tuhých znečišťujících a těkavých

organických látek). Vedení podniku na besedě

deklarovalo snahu o výměnu prachových filtrů za

účinnější, aby nebyli prašností obtěžováni lidé

bydlící v bezprostředním okolí slévárny.

Na závěr zazněla doporučení: pokračovat v měření

kvality ovzduší; za smogových situací omezit

pobyt dětí venku; pokračovat ve spolupráci s prů-

myslovými podniky vedoucí k zavádění nejlepších

dostupných technologií; pokračovat v jednáních

se Středočeským krajem o obchvatu města; vysa-

dit izolační zeleň a pravidelně zveřejňovat opatření

ve prospěch ochrany ovzduší v Čelákovicích. 

Rád bych zde poděkoval všem spolupracovníkům

za pomoc při organizování besedy, při které se

poprvé na toto téma sešli zástupci podniků, státní

správy, samosprávy a občané.

Rekonstrukce ulice Na Švihově –
odstavná a parkovací stání
Akci jsme rozdělili na dvě etapy. V I. etapě se jedná

o parkovací stání za bývalým hotelem TOS, jež

jsou ve stavebním řízení. Zároveň dokončujeme

zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele sta-

vebních prací, abychom tak maximálně využili

spolufinancování soukromého investora v poskyt-

nuté výši 3 mil. Kč, a naplnili tak s tímto investorem

uzavřenou smlouvu o spolupráci a odvrátili již jím

podanou žalobu na město na vrácení těchto

finančních prostředků. Ve II. etapě půjde o rekon-

strukci ulice Na Švihově včetně chodníku k ulici

Sokolovské, kde stačí tzv. ohlášení stavby, a opět

připravujeme zadávací řízení veřejné zakázky i na

tuto etapu.

Realizujeme investice…
Pokračování ze str. 4

V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156

Opilý řidič havaroval na Mstětické
3. 4. 2014 v 6.14 hod. Městská policie obdržela

SMS zprávu od operačního důstojníka hasičů, že

na ul. Mstětické je havarované vozidlo na střeše,

jehož řidič utekl. Hlídka MP dorazila na místo, kde

již byli hasiči, a od svědků zjistila, kam řidič vozidla

utekl. Po kratším pátrání byl řidič nalezen u okraje

silnice, kdy se snažil před hlídkou schovat na stromě.

Po výzvě, aby slezl dolů, což po menších peripetiích

s koordinací pohybů učinil, byl na místě předán hlíd-

ce PČR k dalšímu vyšetřování. Muž byl zjevně pod

vlivem alkoholu, ale bez viditelného zranění.

Vandalismus dětí v bytovém komplexu na
náměstí
9. 4. 2014 v 9.20 hod. byly starostce města zaslány

fotky dětí, které lezly po plotě, okapech a para-

petech v bytovém komplexu na náměstí, s tím, že

toto není první případ. Proto byly požádány

o pomoc ředitelky místních škol, zda by nepoznaly

své žáky. Příkladnou a rychlou pomocí jedné z ředi-

telek bylo zjištěno, že jde o žáky školy, a proto

byla paní ředitelka požádána, aby děti svolala do

ředitelny, kde s nimi strážníci Městské policie vedli

výchovný pohovor o tom, co provedly a že tím

ohrožují hlavně svůj život a zdraví a ještě mohou

způsobit škodu na majetku. Nic víc se s ohledem

na jejich nezletilost nedalo dělat. 

Vloupání do sklepů
12. 4. 2014 v 9.15 hod. bylo oznámeno na Měst-

skou policii, že došlo k vloupání do pěti sklepních

kójí v ul. Na Stráni a na náměstí 5. května. Hlídka

se dostavila na místo a zjistila, že pachatel se na

místě již nenachází, a proto věc předala PČR. Mezi-

tím se ozvala ochranka jedné z velkoprodejen ve

městě, že mají zadrženého pachatele krádeže, kte-

rý se chová agresivně. Po příjezdu hlídky jim tento

muž sdělil své nacionále, ale s ohledem na fakt,

že s tímto mužem řešili strážníci nedávno nějaký

případ, měli podezření, že muž nemluví pravdu,

aproto byl předveden na PČR ke zjištění totožnosti.

Při zjišťování, zda muž není ozbrojen, u něj hlídka

našla páčidlo, které odpovídalo stopám na vykra-

dených sklepech, a celá věc byla předána policii

k řešení. Dále bylo zjištěno, že se muž vydával za

svého bratra, a proto jej policie ihned obvinila a byl

dán souhlas i s umístněním do vazby. Celá zále-

žitost je vyšetřována kriminální policií. 

Opilý řidič naboural vozidla ve Vašátkově
ulici
20. 4. 2014 v 6.33 hod. přijala MP telefonické ozná-

mení, že vulici Vašátkově nejspíše opilý řidič nabou-

ral dvě vozidla. V 6.35 hod. byla hlídka na místě,

kde občan bydlící v domě blízko nehody sdělil, že

řidič utekl směrem dolů do ulice Havlíčkovy, a dal

hlídce i popis mladíka. Hlídka jej po chvilce zastihla

a zadržela. Mladík byl zjevně pod vlivem alkoholu,

a proto jej hlídka dovedla zpět k vozidlu. Mladík byl

po celou dobu arogantní anespolupracoval. Mezitím

se na místo dostavila i hlídka Policie ČR a dopravní

policie, kterým byla celá věc předána k vyšetřování.

Hlídka MP poté pomáhala zajistit místo nehody

a vyrozumět vlastníky poškozených vozidel.

Pokračování ze str. 6

Rekonstrukce kotelen
I v tepelném hospodářství, kde nejsou pro občany

investice na první pohled patrné, se snažíme

dohonit manko investičních akcí v této oblasti.

V zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky

Obnova zdrojové části kotelny K 40 na rohu ulic

Rumunské a Hybešovy hodnotící komise v prů-

běhu měsíce dubna doporučila Radě města nej-

vhodnější nabídku ve výši 5,2 mil. Kč, kterou Rada,

resp. i pořadí prvních tří nabídek, pravděpodobně

také nejpozději na svém květnovém jednání

schválí. Tato kotelna bude rekonstruována mimo

topnou sezónu, vysoutěžena byla realizace za 25

dní, takže zhotoviteli potvrdíme tuto lhůtu v měsí-

cích červen až červenec letošního roku. RM na

svém jednání dne 14. 4. 2014 schválila do tepel-

ného hospodářství další investici, a to v podobě

zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky

Obnova zdrojové části kotelny K6 (kotelna v MŠ

Rumunská) včetně obnovy teplovodu k bytovým

domům v ulici U Potoka. 

Předpokládáme celkovou cenu těchto rekonstruk-

cí ve výši 8 mil. Kč bez DPH a požadujeme realizaci

nejpozději do 15. 9. 2014, resp. do tohoto termínu

musí být kotelna a teplovody plně funkční a znovu

uvedeny do provozu. Důležitým limitem vypsané

soutěže je i podmínka zadavatele (města) na

dodržení termínu maximální odstávky teplé užit-

kové vody pro bytové domy, a to nejvýše 14 kalen-

dářních dní.

MUDr. Šuta přednáší. Foto: J. Paldus

Současný prostor na za bývalým hotelem TOS. 
Foto: -dv-

Ulice Na Švihově. Foto: -dv-

Kotelna v MŠ Rumunská. Foto: -dv-
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MÍSTA KONÁNÍ VOLEB v Čelákovicích
� odbor starosty

Ve městě máme celkem 11 okrsků. Volební okrsky jsou voličům stanoveny dle ulice trvalého
pobytu.

OKRSEK 1
Volební místnost v Mateřské škole, ul. Přístavní č. p. 333.

Pro ulice: Alej Jiřího Wolkera, Dělnická, Chodská, Jaselská, Jilmová, Křižíkova, Květinová, Lidická,
Lísková, Miroslava Maška, Pod Přerovskou cestou, Polská, Pražská, Přístavní, Ruská, Šípková,
Táboritská, Trnková, U Hájku, U Hřiště, U Mostu, U Přívozu, V Lukách, Zahradní, Zdeňka Austa,
Žižkova, 28. října.

OKRSEK 2
Volební místnost v zasedací místnosti Technických služeb Čelákovice, vchod z ul. Lipové č. p. 1429.

Pro ulice: B. Němcové, Čelakovského, Dobrovského, Družstevní, Dvořákova, J. Nerudy, J. Zacha,
Jungmannova, K Bílému vrchu, Karla Otty, Kozovazská, Krajní, Lipová, Majakovského, Mochovská,
Na Požárech, Příční, Rooseveltova, Třebízského, Václava Kálika, Zárubova.

OKRSEK 3
Volební místnost v Kulturním domě, Sady 17. listopadu č. p. 1380.

Pro ulice: Bratří Čapků, H. Kvapilové, Havlíčkova, J. Zeyera (mimo č. p. 1474–1475), Jiráskova,
Masarykova, P. Bezruče, Palackého, Petra Jilemnického, S. K. Neumanna, Svatopluka Čecha,
U Podjezdu, U Potoka, V Rybníčkách, Vašátkova.

OKRSEK 4
Volební místnost v učebně v přízemí Základní školy, ul. Kostelní č. p. 457.

Pro ulice: Bratří Vlasáků, Dukelská, Fügnerova, Husova, Jaroslava Kruckého, Jiřinská, Kaplánkova,
Kollárova, Kostelní, Matěje Červenky, Miroslava Zachara, Na Hrádku, Rybářská, Sedláčkova,
Sukova, U Kovárny, U Stabenovky, U Zdymadel, V Nedaninách, Ve Skále, Ve Vrbí.

OKRSEK 5
Volební místnost v zasedací místnost v patře hasičské zbrojnice, ul. Prokopa Holého č. p. 1664.

Pro ulice: B. Smetany, Krátká, Na Švihově, Prokopa Holého, Rumunská (č. p. 1446–1448
a č. p. 1486–1488), Sokolovská, U Učiliště.

OKRSEK 6
Volební místnost v Kulturním domě, Sady 17. listopadu č. p. 1380.

Pro ulice: Na Nábřeží, Na Stráni, U Kapličky.

OKRSEK 7
Volební místnost v zasedací místnosti Q-BYT, spol. s r. o., ul. J. Zeyera č. p. 1697.

Pro ulice: Boženy Koutníkové, Bratří Petišků, Dr. Baizy, Dr. Čihákové, Jana Kamaráda, J. Zeyera
(č. p. 1474–1475), Pod Skalkou, Rumunská (mimo č. p. 1446–1448 a č. p. 1486–1488), Spojovací,
Volmanova.

OKRSEK 8
Volební místnost v pobočce Městské knihovny, V Prokopě č. p. 1349.

Pro ulice: Sídliště V Prokopě.

OKRSEK 9
Volební místnost ve Sportovním klubu Záluží, ul. První č. p. 115.

Pro ulice: Cihelna, Čtvrtá, Druhá, Haškova, K. Brabce, Ke Strážnímu domku, Mstětická, Na Radosti,
Pátá, První, Třetí, U Hřiště, V Zahrádkách, Vořechovka, Zálužská.

OKRSEK 10
Volební místnost v objektu bývalé hasičské zbrojnice – pobočce Městské knihovny, Dělnická č. p. 133,

Sedlčánky.

Pro ulice: Dělnická, Družstevní, Ferlesova, Františka Chvátliny, Fučíkova, Husova, Jiráskova,
Jiřinská, Josefa Klicpery, K Borku, Komenského, Matěje Koštíře, Mírové náměstí, Mokrých, Na
Paloučku, Na Výsluní, Pavla Ježdíka, Pod Mlejnkem, Před Labem, Smetanova, U Mlýnské strouhy,
U Přívozu, V Zátiší, Za Školou, Zájezd a Císařská Kuchyně – ul. Bezejmenná, Mochovská,
U Studánky, Čelákovská.

OKRSEK 11
Volební místnost v učebně č. 238 – v přízemí vpravo – Základní školy, ul. J. A. Komenského č. p. 414.

Pro ulice: Hybešova, J. A. Komenského, náměstí 5. května, Sady 17. listopadu, Stankovského,
V Zátiší, Vančurova.

Právo volit
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 (ome-

zení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
omezení osobní svobody z důvodu ochrany
zdraví lidu);

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

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 (ome-
zení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
omezení osobní svobody z důvodu ochrany
zdraví lidu);

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

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 umož-
něno. Případně je možné, aby volič, který hodlá
změnit místo svého trvalého pobytu do 8. května
2014 (nejzazší lhůta pro podání žádosti o vydání
voličského průkazu), požádal nejprve o vydání
voličského průkazu, který mu pak umožní hlaso-
vání v kterémkoli volebním okrsku.

Hlasování a hlasovací lístky
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství. Volič po pří-
chodu do volební místnosti prokáže svou totož-
nost a státní občanství České republiky platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem nebo
platným občanským průkazem. Volič, který je
občanem jiného členského státu, prokáže po pří-
chodu do volební místnosti svou totožnost
a občanství jiného členského státu.
Každému voliči budou 3 dny přede dnem voleb
do Evropského parlamentu dodány hlasovací líst-
ky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková
volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo
jinak označené hlasovací lístky jiné.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumožní.
K zajištění pořádku a důstojného hlasování ve
volební místnosti je každý povinen uposlechnout
pokynů předsedy okrskové volební komise.

Více viz webové stránky města www.celakovice.cz oddíl „SPRÁVA MĚSTA“ sekce „Volby“ a www.volby.cz.

ve dnech 23. a 24. května 2014
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
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POLICIE ČR INFORMUJE 
Obviněny další tři osoby v souvislosti s drogami

� Markéta Johnová, tisková mluvčí P ČR Praha venkov – VÝCHOD

Od začátku roku kriminalisté Územního odboru Praha venkov – VÝCHOD obvinili další tři osoby v sou-
vislosti s výrobou nebo prodejem drog v katastru obce Čelákovice.
Prvním obviněným je jedenadvacetiletý muž z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, který nabízel
v Čelákovicích marihuanu nezletilé, čtrnáctileté dívce z Brandýska. Dívka v Čelákovicích hledala svého
staršího bratra a potkala obviněného. Ten jí nabídl cigaretu marihuany a společně s dalšími osobami
ji vykouřili. Muže obvinili kriminalisté z přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psy-
chotropními látkami a s jedy. Obvinění si vyslechl ve věznici, neboť již byl za podobnou trestnou činnost
odsouzen. Trest si tak může prodloužit o další dva roky.
Druhý případ, kterým se kriminalisté zabývají, je z března letošního roku. Čtyřiačtyřicetiletý muž
z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi spolu se svou třiatřicetiletou přítelkyní byli v polovině března
letošního roku obviněni z přečinu výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní
látky a jedu. V domě v obci Čelákovice přechovávali předměty, chemikálie a prekursory k výrobě
pervitinu. Policisté v domě zajistili mimo těchto předmětů a chemikálií i tzv. mateční roztok. Jejich vyše-
třování je vedeno na svobodě. V případě odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody až do výše dvou let.
Policisté i nadále pracují na dalších případech v souvislosti s drogovou problematikou tak, aby další
pachatelé páchající obdobnou trestnou činnost skončili co nejrychleji za mřížemi.

2011 2012 2013
Klienti 47 37 51

Vyměněné stříkačky 13 088 11 004 13 131

Nalezené stříkačky 59 27 21

Nalezené stříkačky – Městská policie 21 12 50

Prodané stříkačky v lékárnách 2 700 2 160 1 500

Chráníme veřejné zdraví, říkají pracovníci Semiramis
� Ondřej Šulc

Nedávný požár, spojovaný s výrobou pervitinu, znovu otevřel téma drog v Čelákovicích.
Proto si vám dovolujeme nabídnout náš pohled na místní scénu a popsat činnost,
kterou zde ve spolupráci s městem realizujeme.

Problematice drog v Čelákovicích se věnujeme od
roku 2001. Tehdy byl nejvíce užívanou drogou heroin.
Ten byl postupně vytlačen buprenorfinem (Subutex,
Suboxon), který se používá jako náhražka heroinu,
anyní pervitinem. Ten vsoučasné době užívá většina
našich klientů. Nejčastěji je užíván nitrožilně. Typic-
kým klientem je třicetiletý muž se základním vzdě-
láním, který bere drogy 14 let a je bez zaměstnání.
Čelákovická scéna je silná a stabilní. Svědčí o tom
počet uživatelů i množství stříkaček, které od nich
převezmeme.
Důvodů, které scénu ovlivňují, je více. Jedním je tra-
dice v experimentování a braní drog. Nechceme
tím rozlítit občany, pouze otevřeně konstatujeme
informaci, se kterou se setkáváme ze strany klientů
i veřejnosti. Drogy byly v Čelákovicích dávno před
terénním programem. Scéna byla od začátku ote-
vřená, klienti začali služby využívat okamžitě, bez
komplikací a oťukávání, jak to bývá obvyklé. Prav-
děpodobné je, že Čelákovice fungují jako zdroj pro
okolí. Z povahy našich služeb, které musí být co
nejdostupnější aotevřené, ale tyto informace nevy-
žadujeme a nechceme je znát. Dalším z důvodů,
který má na situaci vliv, je blízkost Prahy a poloha
na jednom ze železničních tahů na východ Čech.
Daleko to není ani do Českého Brodu aPeček, které
jsou dlouhodobě významnými zdroji drog. Scéna
je provázaná i s dalšími městy, zejm. s Lysou nad
Labem, Brandýsem nad Labem-Starou Boleslaví,
Milovicemi.
Posláním programu není scénu zlikvidovat nebo
odsunout změsta, jak se někdy lidé mylně domnívají.
To je, v případě, že se prokáže souvislost s trestnou
činností, úkolem represivních složek. Posláním je
poskytování služeb osobám ohroženým užíváním
drog v jejich přirozeném prostředí. Cílem je mini-
malizace negativních dopadů, sociální a zdravotní
stabilizace a ochrana veřejnosti a veřejného zdraví.

V praxi to znamená, že v Čelákovicích pracujeme
suživateli drog na řešení jejich drogové kariéry, učí-
me je, jak snížit sociální a zdravotní rizika, motivu-
jeme je, aby se chovali bezpečněji, neodhazovali
stříkačky, využívali poradenství, nastupovali do léč-
by. Podporujeme je i v abstinenci. Nefungujeme
jako automat vydávající neomezené množství stří-
kaček. Výměnný program, který je založen na příjmu
abezpečné likvidaci použitých injekcí, je pouze jed-
nou z aktivit. V neposlední řadě pravidelně prochá-
zíme a monitorujeme místa, kde se odhozené
stříkačky vyskytly. Chráníme tak i veřejnost.
Kromě práce s uživateli a ochrany veřejného zdraví
šetří naše programy i významnou část veřejných
financí. Město nás loni podpořilo 80 tis. Kč. Za tuto
částku jsme celý rok pracovali s 51 lidmi, a velkou
mírou tak snižovali rizika přenosu infekčních chorob
a další dopady braní drog. Pro srovnání dodejme,
že léčba žloutenky u jediné osoby stojí až 400 tis.Kč,
náklady na péči o nakaženého HIV/AIDS dosahují
150 tis. Kč/rok a náklady na osobu, odsouzenou
k výkonu trestu, zatíží společnost ročně částkou
přes 300 tis.Kč. Rozpočítáme-li tedy dotaci, kterou
jsme obdrželi, mezi 11 600 čelákovických občanů,
stál každého náš program v uplynulém roce nece-
lých 7 korun.

Více k danému tématu najdete na webových stránkách
města v oddílu Organizace/služby, sekci Sociální péče –
Drogová problematika.

Kontakty:
Ondřej Šulc, vedoucí Centra terénních pro-
gramů Středočeského kraje
tel.: 724 557 503
e-mail: sulc@os-semiramis.cz

Pavel Plaček, ředitel organizace
tel.: 606 936 212
e-mail: placek@os-semiramis.cz

Obecní dům
Stankovského 1650
vchod z ulice Rybářské
Čelákovice

tel.: 731 136 156
e-mail: mestska.policie@celakovice.cz
http://www.celakovice.cz

Spící muž na odpadkovém koši. Po probuzení se muž
Městské policii kál, že se jen opřel, a protože již byl plně
při vědomí, odešel v klidu domů. Foto: archiv MěPO

Spolupráce 
s Městskou policií

� Radek Fedaček, velitel Městské policie Čelá-

kovice

V tomto příspěvku bych chtěl čtenáře seznámit

s událostmi, které se udály v nedávné době a u kte-

rých žádáme o pomoc při jejich řešení.

Na Městskou policii Čelákovice se obrátili dva

občané města. Oba bydlí v sídlištní zástavbě

v panelových domech, v přízemních bytech. Oba

nezávisle na sobě zjistili, že jim někdo přes noc

spal na balkoně. V obou případech šlo o byty,

které jsou jejich vlastníky užívány sporadicky nebo

s pravidelnými prodlevami, a došlo k náhodnému

přerušení těchto cyklů – a právě při změně těchto

cyklů došlo k odhalení osoby neoprávněně uží-

vající balkon jako přístřešek. Ani v jednom případě

nebyl pachatel zjištěn, ale podle popisu osoby šlo

o mladšího, štíhlého muže, výška těla asi 180 cm,

v tmavém oblečení. Nejspíš šlo o stejného muže.

Muže podobného popisu se nám podařilo zadržet

u jiné trestné činnosti, ve stejný den, kdy byl vypla-

šen na jednom z balkonů. Od té doby jsme neob-

drželi žádné další podobné oznámení. 

I přesto bych Vás chtěl požádat, abyste si všímali

svého okolí, neboť Vy víte nejlépe, kdo je Váš sou-

sed a jak užívá byt, a v případě, že byste si všimli

něčeho neobvyklého, tak abyste neváhali zavolat

Městskou policii nebo Policii ČR, tak aby se dalo

zakročit a podařilo se podobné osoby od takového

jednání odradit. V dané věci by asi nebyl ani prob-

lém, aby si takový pachatel vytipoval byt a vloupal

se do něj. 

Také bych chtěl opět požádat, aby v případě, že

nám chcete učinit oznámení, tak aby to bylo běž-

ným telefonickým hovorem, a ne formou SMS

nebo e-mailu, neboť u telefonického hovoru je

zajištěna rychlost odbavení a i Vy sami víte, že

oznámení bylo vzato na vědomí. Při oznámení

telefonem Vás žádám o trpělivost u vyzvánění,

neboť ne vždy strážník může hovor odbavit hned. 

Děkuji Vám za spolupráci a přeji hezké a klidné

dny. 
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Farmářské trhy
� zt

Sobotní ráno 12. dubna 2014. Ztichlé čelákovické
náměstí se zhruba od sedmé hodiny ranní začíná
zaplňovat prodejci a jejich stánky, postupně se
začínají plnit pulty, od květin přes zeleninu, sýry,
pečivo, originální dárkové balíčky až po výrobky
z proutí včetně pomlázek, mošty, víno a jedny
z prvních letošních sadeb. Scházejí se první naku-
pující. Náměstí ožívá – a to je moc dobře! Po skon-
čení trhů je spokojenost na obou stranách, jak
u nakupujících i prodávajících. A je tomu tak i za
týden, kdy se na náměstí objevili další prodejci,
nabízející například kávu či přírodní sirupy. Máme
informace, že rytmu sobotních trhů se začínají při-
způsobovat i místní obchodníci – a tak i některé
obchůdky ožívají dříve, než bylo obvyklé. Přejme
si, aby sobotní čelákovická dopoledne byla i na -
dále dobou setkávání i nakupování čerstvých
a kvalitních surovin a výrobků!

Fotografie na této straně jsou pořízeny na prvním letošním trhu v sobotu 12. 4. Foto: -dv-

Stánek s ovocem a zeleninou. 12. 4. se také ve dvou stáncích prezentovalo město
a Městské muzeum.

Trhy doprovází zpívající harmonikářka.

Rybí speciality budou na trhu podle sdělení jednou za 14 dní.
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Jarní den Ve Skále
� Domeček Ve Skále, o. s.

V sobotu 12. dubna 2014 jste mohli strávit krásný prosluněný jarní den na veli-

konočním jarmarku Ve Skále, který pořádalo občanské sdružení Domeček Ve

Skále. Pestrobarevný staročeský jarmark byl plný lákadel v podobě krásných

rukodělných výrobků, zdravých regionálních potravin a výtečného pečiva pečeného

s láskou. Malí i velcí návštěvníci si mohli uplést pomlázku, ozdobit vajíčko a vyrobit

svíčku z včelího vosku. Dětičky se povozily na poníkovi a některé si ho mohly zkusit i hřebelcovat.

Velkým překvapením pro návštěvníky jarmarku bylo i to, že se v Domečku Ve Skále hrálo divadélko.

Kouzlo jarmarků pořádaných Domečkem Ve Skále spočívá v tom, že se zde můžete po celou dobu

konání potkávat s pohádkovými bytostmi. Domeček Ve Skále chce v této tradici divadelních jarmarků

i nadále pokračovat a tuto myšlenku dále rozvíjet. Těšte se tedy na další překvapení, jež vás tu mohou

příště potkat.

Domeček Ve Skále, o. s., děkuje za milou účast Klubu podnikatelek Polabí v Čelákovicích, které se na

velikonočním jarmarku také podílely a nadále bude podporovat začínající podnikatelky v jejich  činnosti.

Naše poděkování patří i ostatním zúčastněným, poníkům, krásnému počasí, pohádkovým bytostem

a především vám, milí návštěvníci.

Ve Skále 12. 4.  polovinu trhu pořádala Výtvarná dílna
Labyrint. Foto: -dv-

Vystoupení tanečního souboru Moták. Foto: -dv- Ve Skále 12. 4. polovinu trhu pořádalo o. s. Domeček Ve Skále. Foto: -dv-

Pro děti byly připraveny řemeslné dílny. Foto: -dv-Čarodějnická sluj v Domečku Ve Skále. Foto: Eva  
Šašková

FARMÁŘSKÉ TRHY
V ČELÁKOVICÍCH

PŘIJĎTE NA TRH
NABÍDNOUT
svou sadbu, výpěstky nebo výrobky!

Oúčasti na trhu na čelákovickém náměstí

je nutné se vždy předem domluvit, proto

nás nejprve kontaktujte na telefonu:

602 100 470 nebo 775 203 705
popř. na e-mailu:
PolabskeFarmarskeTrhy@email.cz

Děkujeme a těšíme se na vás.
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Platnost již jednou
prodloužených

Opencard bude moci
být opět prolongována!

� Petr Studnička, zastupitel města

Hlavní město Praha připravuje pro klienty,
kterým končí již jednou prodloužená
platnost karet Opencard v období let 2014
a 2015, možnost prodloužení platnosti
o další 2 roky. O zpřístupnění druhého
prodloužení platnosti karty bude veřejnost
včas podrobně informována.

Připravované prodloužení se bude týkat karet
Opencard, které mají vytištěné datum platnosti
v rozmezí 31. 8. 2012 až 31. 7. 2013. Podmínkou
pro zdárné druhé prodloužení platnosti karty je,
že karta má datum prvního prodloužení zapsané
na čipu karty (karta byla prodloužena ve validátoru
nebo na kontaktním místě). Druhé prodloužení
platnosti karty musí proběhnout v době platnosti
karty (tj. v době data původní platnosti karty vytiš-
těném na kartě +2 roky). Druhé prodloužení plat-
nosti bude možné provést po zveřejnění jeho
zahájení, a to v tisku a na stránkách www.open-
card.cz. Vedle webového portálu lze bližší infor-
mace získat na informační lince 12 444.
Elektronické předplatní jízdenky nahrávané na
Opencard je možné zakoupit prostřednictvím 
e-shopu Dopravního podniku hlavního města
 Prahy na eshop.dpp.cz.

� -dv-

MUDR. IRENA LOSMANNOVÁ
Od dubna ordinuje praktická lékařka pro dospělé

MUDr. Irena Losmannová na adrese náměstí

5. května č. p. 2 – přízemí budovy CMC. Přístup

přes hlavní vchod budovy.

Ostatní kontakty zůstávají beze změn. 

Tel.: 326 991 025, 

e-mail: ordinace.celako vi ce@se znam.cz, 

web: http://praktickylekar.web no de.cz.

Ordinační hodiny:
po 7.45–13.00 hod.

út 7.45–13.00 hod. Čelákovice

13.30–15.00 hod. Nehvizdy

st 13.00–18.00 hod.

čt 7.45–13.00 hod.

pá 7.45–13.00 hod.

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

oznamuje přerušení dodávky elektřiny
• ve středu 7. května 2014 od 7.30 do 11.00
hod.
v Záluží – novostavby v ulici Mstětické

KULATÝ STŮL
� Zdeňka Tichá, starostka města

V rámci projektu „Podporujme podnikatelky Polabí!“ Rodinného centra ROUTA, jehož je město Čelá-

kovice partnerem, se uskutečnil další z tzv. kulatých stolů, který tentokrát proběhl skutečně u kulatého

stolu, a to v malé obřadní síni Městského úřadu Čelákovice.

Podnikatelky zastupovaly Dominika Fijalová, koordinátorka aktivit projektu, Alžběta Šipčiaková,

manažerka Klubu podnikatelek, která zároveň provozuje Galerii Café, Marta Šipčiaková – zakladatelka

projektu Čerstvé produkty z Polabí, který spočívá v distribuci papírových tašek se zeleninou, ovocem,

medem a dalšími produkty Polabí až do kuchyní zákazníků, Kateřina Karpíšková, která společně

s Táňou Homolkovou pečou s láskou, ale nabízejí také pomazánky, saláty a sladké tečky – prostě

poctivé mňamky, Adéla Dvořáková – provozovatelka kavárny Paříž, kde kromě dobré kávy nabízí

zajímavé akce pro hosty (patřila k nim např. ochutnávka kávy z nové pražírna kávy Fair&Bio z Kostelce

nad Labem), a Pavlína Sadilová, která se věnuje firemnímu, životnímu a sportovnímu koučinku.

Na programu zhruba dvouhodinového setkání se starostkou města bylo především zhodnocení zku-

šeností z prvních farmářských trhů v Čelákovicích, které proběhly v sobotu 12. 4. 2014. Farmářské

trhy v podobě, v jaké začínají probíhat, byly hod-

noceny velmi pozitivně. Dalšími tématy byla

například prezentace projektu „Podporujme pod-

nikatelky Polabí!“ prostřednictvím Zpravodaje

města Čelákovic.

Dále bylo otevřeno téma propagačních nástěnek

v atraktivních lokalitách Čelákovic. Správu nástě-

nek mají zajistit podnikatelky samy. Město dále

potvrdilo zájem o možnost rozmístění venkovních

poutačů ve formě rozcestníků jednotného desig-

nu, které mohou být instalovány na pouliční lampy

přičemž jejichž počet je omezen na jednoho žada-

tele maximálně čtyři. Náklady na jejich výrobu si

podnikatelé hradí sami.

A malá douška: Se všemi podnikatelkami, nejen

s těmi, které se účastnily kulatého stolu, ale

i s těmi, které procházejí výše zmíněným projek-

tem, se můžete setkat osobně nebo prostřed-

nictvím například Facebooku, kde najdete mnoho

informací o jejich činnosti. Setkání se starostkou u kulatého stolu 15. 4. Foto: -dv-

KANAFAS, KVĚTINY, DÁRKY
Po rekonstrukci prostor v Rybářské ulici č. p. 154

(v prostoru byla původně v nájmu výtvarná dílna

Labyrint), probíhající v zimním období, znovu ote-

vřela s. r. o. RIG-TIME provozovnu a rozšiřuje i její

sortiment. Kromě metrového textilu ve vazbách

plátnových, keprových a atlasových, květin řeza-

ných i hrnkových, dárků pro radost doplňuje sor-

timent o vlnu. Pletařky, neváhejte vybírat ☺
Tel.: 777 926 758, e-mail: rigtime@seznam.cz.

Provozní doba:
po–pá 10.00–17.00 hod.

so 10.00–12.00 hod.

KEBAB
Stánek s rychlým občerstvením s nabídkou keba-

bu je otevřen na roku ulic Palackého a Masarykovy

proti vlakovému nádraží. Vybrat si můžete z něko-

lika druhů „příloh“: chleba, tortilly či hranolků. Vše

doplněno nepostradatelným zeleninovým salátem.

Cenová relace 50–95 Kč za porci.

Provozní doba:
po–pá 9.00–22.00 hod.

so–ne 10.00–22.00 hod.

CYKLOSERVIS U BOŘKA
Dne 15. 3. otevřel v ulici J. A. Komenského pro-

dejnu kol Tomáš Bořík. Kromě koupě nových kol

a příslušenství především značek: CTM, Felt, Lea-

der Fox, Rock Machine, Maxbike, Ghost, GT atd.,

zde poskytuje servis kol, prodává bazarová kola

nebo můžete využít nabídky tzv. protiúčtu.

Objednávky a dotazy na tel.: 774 821 702.

Provozní doba:
po–pá 9.00–12.00  14.00–17.00 hod.

so 9.00–12.00 hod.
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Fotosoutěž „O nejkrásnější rozkvetlé okno,
balkon a zahrádku v Čelákovicích“

� Okrašlovací spolek čelákovický, o. s.

Občanské sdružení Okrašlovací spolek čelákovický vyhlašuje fotosoutěž pro všechny, kdo se chtějí

pochlubit svým rozkvetlým oknem, balkonem či zahrádkou v Čelákovicích. Navazujeme tím na podobnou

soutěž, kterou tu vyhlásil před více než půl stoletím Okrašlovací spolek.

Květiny symbolizují přátelství a dobrou mysl. Obojí je nám v našem městě třeba. Rozkvetlá a opečovávaná

místa ukazují na dobrý až láskyplný vztah majitele místa ke svému okolí a zároveň přináší potěšení

ostatním. Chceme odměnit ty, kterým záleží na tom, jak vypadá naše město.

Na e-mailovou adresu okraslovaci.spolek.celakovicky@gmail.com zašlete 1–3 aktuální fotografie na

téma dle názvu soutěže (musí být pořízeny na Vašem majetku) v termínu do 30. června 2014. Porota

vybere pět nejzajímavějších fotografií pořízených majiteli rozkvetlých oken, balkonů a zahrádek, kteří

zároveň obdrží věcné ceny. Hodnotit se bude estetika a umělecké provedení.

Naši činnost podpořilo město Čelákovice. Na vaše fotografie se těší: Pavel Fišera, Mirek Iglo, Petr

Jiras, Alena Neumanová, Petr Petřík a Helena Zvolská.

Jaro i v Čelákovicích. Někde se i v našem městě lidé pěkně
starají o své okolí a nehledí na čas tomu věnovaný. (4. 4.
2014) Foto: Petr Polnický

1. regionální den PID 
– 50 let pantografů

� Petr Studnička, zastupitel města

ROPID uspořádal v sobotu dne 26. dubna 2014 na
trase Praha – Čelákovice – Milovice 1. regionální den
PID. Elektrické pantografové jednotky řady 451,
které po dlouhá léta tvořily základ pražské příměstské
železniční dopravy, letos slaví již padesát let od zpro-
voznění první soupravy. Vdobě asi od 9.00 do 17.00
hodin jezdil každou hodinu zvláštní vlak v trase Pra-
ha-Masarykovo nádraží – Milovice vedený jednou
z pantografových jednotek řady 451 v historickém
nátěru. V poslední době už naprostou většinu těchto
vlaků na linkách Eska vystřídaly moderní dvoupo-
dlažní klimatizované jednotky řady 471 (CityElefant).
Snahou pořadatelů bylo poukázat mj. i na zajištění
půlhodinového taktu mezi Prahou aMilovicemi nejen
v pracovních dnech, ale i o víkendech.

Foto zdroj: www.ropid.cz

� vděčná obyvatelka Čelákovic

Děkuji strážníkům Městské policie, kteří koncem
března 2014 pomohli mému manželovi, když
nešťastně upadl v parku u Kulturního domu. Navíc
se ještě později šli přesvědčit, zda došel v pořádku
domů. Protože znovu zkolaboval už blízko bydliště,
pomohli ho dopravit až do bytu.

ANO 2011 a Evropský den
boje proti melanomu

� Martin Rych, ANO 2011

ANO 2011 Čelákovice zve své spoluobčany na
bezplatné vyšetření kožních znamének v profe-

sionální pojízdné ordinaci pod odborným dohle-
dem specializovaných dermatologů. Blíží se slu-
nečné jarní a letní dny, a proto využijte této
jedinečné příležitosti a věnujte malou chvilku své-
mu zdraví.
Pojízdnou dermatologickou ambulanci můžete
navštívit ve středu 14. května 2014 od 14.00 do
18.00 hodin v dolní části čelákovického  náměstí.

Čelákovické ANO 2011
zahájilo besedy s občany

� Richard Nejman, ANO 2011

Ve středu 19. 3. 2014 proběhla první beseda
s občany Čelákovic a odstartovala naplánovanou
sérii takovýchto diskusních setkání. Za čeláko-
vické ANO 2011 se besedy zúčastnili Martin Rych
a Jakub Choura. Jednalo se o velmi příjemné
a podnětné setkání. Hlavními tématy diskuze byla
politická situace v místním zastupitelstvu, služby
a prostředí našeho města.
Hlavním důvodem naplánovaných setkání s obča-
ny je to, že nechceme vytvářet umělý volební pro-
gram, ale naopak svou volební vizi postavit na
reálných potřebách a přáních našich spoluobčanů.
S občany se na besedách chceme potkávat
NEJEN před volbami, ale i během volebního obdo-
bí, protože považujeme za důležité být s obyvateli
Čelákovic v neustálém kontaktu.
Těšíme se na další besedy se spoluobčany
a o jejich konáních Vás budeme informovat na
stránkách Zpravodaje města Čelákovic.

Vzhledem k tomu, že se v květnu slaví svátek

matek, přeje místní MO všem maminkám k jejich

svátku hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti

v rodině.

Veřejná beseda 
s krajským zastupitelem

� Vladimír Duník, za pořadatele akce

Dne 25. března se v jednacím sále TS Čelákovice

uskutečnila beseda se zastupitelem Středočes-

kého kraje za KSČM, členem finančního výboru

zastupitelstva Pavlem Posoldou, kterou zorgani-

zovala MěO KSČM Čelákovice.

Nápad uspořádat tuto besedu se zrodil při jeho

poslední návštěvě Čelákovic na předvolební

schůzi MěO před předčasnými parlamentními

volbami. Pro besedu jsme stanovili tři základní

témata, která by občany mohla zajímat. Územní

plán a rozvoj obce, krajské investice, zdravot-

nictví.

V živé diskusi se občané dozvěděli řadu zajíma-

vých, zdaleka ne vždy příjemných informací

z těchto oblastí.

Vzhledem k omezeným možnostem a kapacitě

Zpravodaje není možné se vyjadřovat ke všem

dotazům, to ostatně ani není cílem této  informace.

Alespoň se dotknout všech diskutovaných prob-

lémů, to by vydalo na samostatný příspěvek.

Snad jediným negativem akce byla velmi nízká

účast občanů.

V závěru pan zastupitel poděkoval za pozvání,

vyzval přítomné občany, aby o jejím průběhu

informovali známé, přátele, sousedy, a vyjádřil

tak zároveň jakési přání, abychom se příště sešli

ve větším počtu nad dalšími tématy, případně

i s dalšími našimi zastupiteli.

Přijďte si vyslechnout zajímavé informace

 osobně, dozvíte se, nebo zeptáte na to, co vás

zajímá.

Více na

http://www.kscmcelakovice.estranky.cz.

MěO KSČM Čelákovice zve občany města
a blízkého okolí na pořádané akce:
• 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.

MS ODS Čelákovice zve:
– občany k účasti na pietní vzpomínkové akci

pořádané městem Čelákovice u příležitosti

ukončení 2. světové války v den státního svátku

8. května na čelákovické náměstí u pomníku

padlých;

– voliče s mottem „Otáčíme EU správným smě-

rem“ k volbám do Evropského parlamentu, které

se uskuteční ve dnech 23. a 24. května 2014.

Bližší informace jsou zveřejněny na www.odsce-
lakovice.estranky.cz.
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Přivítáni do života byli
v sobotu 12. dubna 2014

tito noví občánci města Čelákovic

Isabella Kasalická, Adéla Brožová, Adéla Holubíková,
Kateřina Ježková, Sophia Eva Purdy,

Mikuláš Tolstoj, Eliška Katrenčíková, Štěpán Veselý,
Julie Kratochvílová a Yasmina Anna Slimani.

Foto: Jiří Suchý

Uražený osvoboditel
� redakce ZMČ

Ve čtvrtek 10. května 1945 dopoledne „přirachotily“ do Čelákovic po silnici

od Toušeně k Volmanově továrně první dva tanky s vojáky Rudé armády.

Sovětští vojáci byli pak oficiálně a nadšeně přivítáni na náměstí. Město bylo

sice již „v rukách“ čelákovického revolučního národního výboru a jeho ozbro-

jených hlídek zdejších občanů, které střežily německé civilní uprchlíky i nějaké

odzbrojené vojáky, ale situace byla přesto ještě napjatá. Příjezd rudoarmějců

a jejich přítomnost ve městě a v jeho okolí znamenal proto velkou úlevu.

Někdy ale i drobná nedorozumění. Jedno z nich, možná i s trochou nadsázky,

zaznamenal jeho přímý účastník, čelákovický rodák pan Jaroslav Kopecký

ve svých pamětech.

„Jednou jsem byl pozván kamarádem, který měl také kanoe, abychom si

vyjeli a vzali spolu děvčata. A tak přišly dvě dívky a jeli jsme společně

k Sedlčánkám a tam jsme se utábořili na břehu. Byl krásný den a tak jsme

se koupali, slunili a vyhrávali na přenosný gramofon, který jsme měli s sebou.

Docela příjemně jsme se bavili, když tu po břehu k nám přicházela skupina

ruských vojáků a jeden z nich hrál na harmoniku. Když uviděli děvčata, hned

se hrnuli k nám. Vedl je malý důstojník středního věku. Na ramenou zlaté

epolety. Ostatní ho uctivě obskakovali. No a on prohlásil: „U nas garmóška,

u vas putifón“. Od té doby si myslím, že se přenosnému gramofonu říká

rusky putifon. A hned se začali svlékat, většinou do spodků, neb plavky

samozřejmě neměli. Jen ten důstojník zůstal oblečený a díval se, jak se

ostatní koupají. Pak dva vojáky napadlo, že se svezou v kanoi a vybrali si

právě tu mou. Asi to neznali, jelikož si sedli zády proti sobě, a když pak inten-

zivně pádlovali, tak jsem měl obavy, že mi ji přetrhnou. Oni se chvíli točili na

místě, až se převrhli. Vůbec jim to však nevadilo. Vytáhli kanoe na břeh, vodu

vylili a chystali se jet znovu, když tu vstal ten malý, udělaný důstojník a že

jim ukáže, jak se to dělá. Oni mu okamžitě loď postoupili. On si nejdříve pro-

hlédl pádlo a pak pokynul nám a hlavně děvčatům a tak, jak byl oblečený,

ve vysokých botách, přepásaný opaskem se zbraní, přes rameno koženou

brašnu s písemnostmi, v brigadýrce a v puse s viržinkem, vskočil do do

kanoe a ujížděl od břehu. Ani ho nenapadlo si ve vratké kanoi sednout a tak

balancoval a zoufale vyrovnával rovnováhu. Náhle strnul, neb asi cítil, že to

již nevyrovná a nakloněný doprava sklouzl do vody, brigadýrkou napřed. Kus

dál u břehu se vynořil, kupodivu i s brigadýrkou na hlavě a s cigárem v puse.

Jeho vojáci mu z vody pomohli, vytáhli kanoe a uložili na břehu. A tomu důs-

tojníkovi to nevzalo dobrou náladu. Docela se tomu sám smál. Pak si zul

boty a celý oblek. Vše rozložil na trávu, aby to sluníčko usušilo. Vážněji se

tvářil, když vyléval vodu z kožené brašny a vytahoval mokré mapy, peníze

a různé bumášky. Také to vše rozložil po břehu usušit. No a zábava pokračovala

nerušeně dál až do okamžiku, kdy se za lesem vyhoupl černý mrak a najednou

se přihnal silný bouřkový vítr. Než se kdo nadál, tak ten vítr zdvihl ty rozložené

papíry a roznášel je po okolí i do vody. Důstojník začal rozčileně křičet a všichni

vojáci, tak jak byli ve spodkách, běhali a skákali, aby pochytali ty mapy,

peníze a bumášky. Bylo to velice legrační, jako bláznivá groteska a my čtyři

se tomu hrozně smáli. A tu zpozoroval rozčilený důstojník, že nejen nepo-

máháme sbírat, ale že se jim smějem. Prudce se otočil, šel ke svým šatům,

vytáhl svou vojenskou pistoli a šel k nám. Samozřejmě, že jsme se ihned

přestali smát a měli starost, co chce udělat. On však prošel kolem nás, a když

došel k mé kanoe, tak do ní začal střílet. Od špičky k druhé špičce, co krok

to rána a tak mi tam prostřílel devět děr“.

Poznámka redakce
Vážení čtenáři, tímto posledním úryvkem z pamětí pana Kopeckého jsme si

dovolili trochu netradičním, na první pohled možná humorným způsobem

připomenout květen v Čelákovicích

před 69 lety. Ostatně byl konec 2. svě-

tové války, lidé se radovali a smáli. Cito-

vaná příhoda nakonec dopadla pro

osvobozené posměváčky dobře –

„odnesla“ to jen jejich kanoe. Děkujeme

rodině autora za laskavé svolení se zve-

řejněním vybraných pasáží ve Zpravo-

daji a pro zájemce máme informaci, že

koncem t. r. vyjdou Vzpomínky pana

Kopeckého knižně.

Autor pamětí. Zdroj: rodinný archiv

Krizové řízení
� Zdeňka Tichá, starostka města

Ve čtvrtek 17. dubna 2014 se v prostorách kaple brandýského zámku usku-

tečnilo setkání starostů v územní působnosti obce s rozšířenou působností

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, jehož cílem bylo vzdělávání zaměřené

na přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení.

Významný podíl na tomto vzdělávání má Hasičský záchranný sbor Středo-

českého kraje.

Kapitánka Beránková z Hasičského záchranného sboru podala informaci

o povinnostech starostů a obcí s rozšířenou působností při krizovém řízení,

major Bidzilia ve svém vystoupení věnoval pozornost vztahu obce k požární

ochraně. Velmi přínosný byl příspěvek magistra Oliberiuse věnovaný ochraně

osobních údajů. Proběhla též prezentace možností protipovodňové ochrany

obcí systémem rychlých protipovodňových zábran.

V rámci setkání starostů byly předány i informace o výkonu státní správy

zabezpečované Městským úřadem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, a to

z odborů obce s rozšířenou působností, v našem případě Brandýsa nad

Labem, a to z odborů školství, dopravy, sociálních věcí a zdravotnictví, živ-

nostenského odboru a odboru životního prostředí.
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Dne 17. 4. 2014 oslavili naši milí rodičové Ludmila
a Oldřich BÉROVI 60 let společného života.

Přejeme jim do dalších společných let mnoho

zdraví, štěstí a lásky. To vše z celého srdce přejí

a za všechno děkují děti Jirka, Lída, Olča a Petr
s rodinami.

Ani se nám nechce věřit, že 1. května 2014 se

v plné duševní i fyzické svěžesti dožívá devadesáti

let paní Eva PETRÁSOVÁ – naše maminka, babič-

ka, prababička – zkrátka „naše EVA“.

Přejeme jí pevné zdraví a ještě hodně sluncem

zalitých dnů.

Celá rodina a přátelé

Dne 27. 5. 2014 oslaví své 85. narozeniny paní

Hana SUDIKOVÁ.

Vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dal-

ších let přejí manžel, dcera Hana a Lenka s rodi-
nami.

Dne 5. května 2014 uplynulo

5 let, kdy nás navždy opustila

manželka a babička paní Olga
BRADÁČOVÁ. Vzpomínejte

s námi, kteří jste ji znali a měli

ji rádi.

Zarmoucený manžel s celou
rodinou

Dne 31. 5. 2014 tomu bude

10 let, co odešel pan Miloslav
HOMOLA. 

Stále vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinou.

Milosrdné křoví
� Ivan Vaňousek

Vuplynulých letech naše město hodně „pro kouklo“.

Kdo to nevidí, nebo nechce vidět, je „bubák“. Nové

povrchy vozovek a chodníků, revitalizované

a dostavěné náměstí, opravené fasády domů,

cyklostezka, posílená kapacita ČOV, pokračuje

rekonstrukce Volmanovy vily, vznikly nové kolonie

rodinných vilek atd., atd. Otevřela se nová lávka

přes Labe, upravuje se Sokolovská ulice. Je to

výsledek práce předchozích i současného vedení

města, občanů, podnikatelů a nevím koho ještě –

abych na někoho nezapomněl. Říkám-li práce,

mám na mysli organizační schopnosti, vůli a před-

vídavost jednotlivců, kolektivů a hlavně umění vyjít

s rozpočtem, případně umění regulérně získat něco

navíc z různých dotací, fondů apod. Kromě těchto

hezkých věcí si lidé (včetně mé maličkosti) ale vší-

mají i toho, co město dosud hyzdí, nebo toho, co

jim znepříjemňuje život, každodenní cestu do  práce,

cestu k lékaři, za nákupy či s dětmi do – a ze školy.

Například už léta – spolu sostatními, chodím kolem

polorozpadlé opěrné zdi komunikační terasy u kři-

žovatky Sedláčkovy ulice s Masarykovou. Je to

jedno znejfrekventovanějších míst města, které má

každý „na očích“. Stav zmíněné zdi je „korunován“

pokrouceným, zrezivělým, ale jinak docela hezkým

železným, možná kovaným zábradlím. Nedávno

sice TS urovnaly kamenné schodiště na terasu,

která je pěší přístupovou cestou k ordinacím lékařů

(ORL a oční) a k rehabilitaci v Kollárově ulici, ale

zábradlí aopěrná zídka zůstaly „nepolíbeny“. Ještě

že jsou jejich trosky částečně zakryty milosrdným

křovím – pardon – na jaře krásně žlutě kvetoucí zla-

ticí (forsythií), lidově zvanou zlatý déšť. Ani ne -

známému pejskovi na snímku se polorozpadlá zeď

s pokrouceným zábradlím moc nelíbila.

Mohl bych upozornit i na další nehezké „malič-

kosti“, ale neudělám to, nejsem „bubák“. Prosím

tedy, aby můj příspěvek byl považován jen za inspi-

raci ke zlepšení vzhledu centra města asi už v příš-

tím komunálním volebním období.

Diamantová svatba
� odbor pro občanské záležitosti

V sobotu 19. dubna 2014 jsme v obřadní síni Měst-

ského úřadu v Čelákovicích byli svědky unikátního

okamžiku – oslavy diamantové svatby manželů

Ludmily a Oldřicha Bérových. Příjezd svatebčanů

k obnovení manželského slibu byl vskutku stylový

– bílý nazdobený veterán budil pozornost všech

kolemjdoucích.

Diamantová svatba znamená 60 let společného

manželského života. Ta číslovka vypadá impo-

zantně – ale možná právě ti, kteří tato léta spolu

prožili, by nám řekli: Jak rychle to uteklo…

Není mnoho manželských párů, kterým se podaří

a poštěstí diamantovou svatbu oslavit, ať už

z jakých koli příčin. Manželé Bérovi patří k těm šťa-

stným, kteří se mohou ohlédnout za svým spo-

lečným šedesátiletým manželstvím a svou

diamantovou svatbu oslavili společně se svou

rodinou, se svými nejbližšími, s nimiž prožívají jistě

mnoho šťastných chvil.

Proč právě svatba diamantová? Diamant je nej-

tvrdší známý přírodní minerál. Možná má toto

označení mnoha společných let strávených v man-

želství znamenat, že manželé, kteří tato léta spolu

prožili, dobře vědí, že život je tvrdý, ale zároveň

velmi cenný a plný skvělých okamžiků. 

Přejeme manželům Bérovým, aby se ještě dlouho

těšili ze života, v němž jsou obklopeni láskou celé

rodiny.

Foto: -iv-

Foto: Jaromír Šraml

Ve čtvrtek 24. 4. se změnily exteriéry MŠ Rumunská v zábavní park. Tato „mateřinka“ slavila 40 let! Počasí přálo, a tak
na oslavu přišly davy gratulantů. Foto: -dv-
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Eduard Petiška
Spisovatel, básník, překladatel. Narodil se v Praze 14. 5. 1924 do rodiny s boha-
tou kulturní tradicí. Své dětství prožil v Čelákovicích, kde jako žák navštěvoval
Základní školu v Kostelní ulici. Gymnázium vystudoval v Brandýse nad Labem
a hned po skončení studia, kvůli nacistické okupaci, byl pracovně nasazen
jako soustružník v čelákovické Volmanově továrně. Po válce zahájil studium
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po získání doktorátu se stal
spisovatelem z povolání.
Eduard Petiška zemřel 6. 6. 1987 v Mariánských Lázních jako úspěšný a uzná-
vaný autor více než devadesáti titulů. Jeho knihy byly přeloženy do několika
desítek jazyků a staly se populární i v zahraničí. Celkové prodeje jeho děl
v Čechách i zahraničí přesáhly hranici osmnácti milionů kusů. Svůj literární
odkaz předal synovi, českému prozaikovi, který píše pod jménem Eduard
Martin.

ČELÁKOVICE A VESMÍR
Co mají Čelákovice společného s vesmírem? Je to žert?… Narodil se tu snad nějaký
kosmonaut nebo jeho předci? Žádný kosmonaut se v Čelákovicích nenarodil. Ale nad
městem létá vesmírné těleso nazvané po jednom jejich obyvateli, a tak se město
a obloha přece jenom propojují… A na Zemi se rozlétlo na osmnáct milionů výtisků
jeho textů ve více než třiceti jazycích, řada jich o Čelákovicích a o jejich okolí
pojednává… Nad Čelákovicemi létá nebeské těleso nazvané v astronomickém atlasu
po spisovateli PhDr. Eduardu Petiškovi.
Letošní rok 2014 byl vyhlášen Rokem Eduarda Petišky. K rozhovoru jsem přizval syna
„čelákovického spisovatele“, Martina Petišku, který se vydal v otcových šlépějích,
i když užívá, aby se s ním nepletl, průhledný pseudonym Eduard Martin. Píše jako jeho
otec různé žánry, romány, novely, povídky, verše, dramata… Vydal už na padesát
knižních titulů.

ROZHOVOR
ředitele muzea
Davida Eisnera

s Martinem Petiškou
o jeho tatínkovi

Dobrý den, pane Petiško, trochu se v čase
vrátím nazpět, když si letos připomínáme
smutné výročí sta let od vypuknutí velké
války v roce 1914. Jak tato válka zasáhla
Vaši rodinu?
„Jedním z následků války bylo i poválečné přesíd-

lení rodiny do Čelákovic. Dědeček Petiška byl proti

každé válce. Byl v roce 1914 odveden, ale na ruské

frontě skončil v zajetí. Jako válečný zajatec one-

mocněl tyfem, tehdy smrtelnou nemocí. Byl pro-

hlášen za mrtvého a jen shodou šťastných okolností

nebyl s ostatními mrtvými pohřben. Prožil válečná

léta v Rusku, jako vychovatel šlechtického syna.

Po ruské revoluci se vydal občanskou válkou napříč

zemí domů… Jaký by to byl příběh… Dědeček

měl život plný zajímavostí. Jako student seděl v jed-

né lavici s Jaroslavem Haškem. Oba později prošli

východní frontou, ale odlišnými cestami. V Haškově

povídce „Tragický konec sekundána Petišky“ se

odráží postava spolužáka, se kterým se rozkmotřil,

jak se traduje, kvůli jedné studentské lásce. Po vál-

ce se dědeček vrátil domů; nikdo nečekal, že se

vrátí. Při jedné z pražských procházek potkal

 krásnou plačící světlovlásku, mou babičku, zami-

loval se do ní. Vzali se.“

Proč Vaši prarodiče a tatínek zapustili
kořeny v městečku, kterým byly a stále
jsou Čelákovice?

Eduard Petiška ve své pracovně v Brandýse n. L.

„Dědeček nechtěl žít s malým Eduardem ve vel-

kém městě, chtěl mu dopřát přírodu a sobě klid.

Pracoval v Praze v Dělnické úrazové pojišťovně,

kde poznal Franze Kafku, kolegu. Kafka předčítal

své prózy přátelům, nikdo netušil, že bude svě-

toznámý, jako to nikdo netušil o dědečkovu spo-

lužáku Haškovi. Práci měl blízko nádraží a tak se

přestěhoval z činžovního domu a vybral si za

domov místo poblíž nádraží v Čelákovicích. Na

secesní vilce, kvůli které se zadlužil a kterou splatil

až za protektorátu, je secesní štuk ,Adelina‘, po

babičce. Tatínka, městské dítě, fascinovaly krajina,

luka, lesy, tůně s písečnými břehy… Dědeček měl

rád zahradu, miloval knihy, po léta měl na nočním

stolku Tolstého, miloval ruskou literaturu. Babička

byla výtečná hospodyně, zavařovala, šila, pletla,

stále v jednom kole… Sice byla holandského

původu – odtud dívčí jméno Winandt – ale za

mateřské jazyky považovala češtinu a němčinu.

Babička s tatínkem hovořila oběma jazyky. Pra-

rodiče měli ve městě řadu přátel, dědeček jako

úředník úrazové pojišťovny radil každému, kdo

jej požádal o radu… Rodina se přátelila blízce

Malý Eduard s rodiči a se starším bratrem Bedřichem. Osmnáctiletý Eduard Petiška, 14. 9. 1942.
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například i s Diamantovými. Někteří dětští kama-

rádi z Palackého ulice, kde rodina bydlela, jak

později tatínek napsal v knížce ,Srdce, ve kterém

bydlím‘, zahynuli za války. ,Pepa, ten, který nosil

o školních slavnostech československou vlajku,

právě tenhle Pepa zmrzl u Stalingradu jako

německý voják. Tyty, jeho mladší bratr, věčně

mlsný a hladový, stále hlídaný matkou a Pepou,

padl mladičký někde ve Slezsku a nikdo nezná

jeho hrob…“

V roce 2014 si vlastně připomínáme výročí
všech synů Adeliny Petiškové, 100 let od
narození Bedřicha Reiterera, 90 let od
narození Eduarda Petišky a 80 let od
narození Františka Vinanta. Abychom
nepominuli letos kulaté výročí Bedřicha
Reiterera, pamatujete se na svého
staršího strýčka?
„První manžel mé babičky se jmenoval Friedrich

Reiterer, zemřel na španělskou chřipku – i babička

ji měla, starala se o nemocného manžela, i když

byla v horečkách… Zůstal poloviční sirotek

Bedřich. Dědeček přijal Bedřicha jako svého syna.

Strýc se významně prosadil v rybárenském prů-

myslu. Byl to velmi milý, citlivý člověk. Jeho syn,

můj bratranec Pavel, je známý a oblíbený plicní

lékař.“

Kdy začal tatínek uvažovat o dráze
literáta?
„Už v dětství tatínka velmi ovlivnilo vyprávění

a předčítání jeho babičky Winandtové. Jako školák

psal básně do Mladého hlasatele. Za protektorátu

se začal přátelit s Františkem Halasem, Jaroslavem

Seifertem, Františkem Hrubínem… Poznával mno-

ho dnes čítankových autorů. Halas tatínkovi pomo-

hl s vydáním první sbírky veršů ,Oči vzlétajícího

času‘.“

Eduard Petiška jako skaut v Čelákovicích, první vpředu
zprava, asi 1946.

Eduard Petiška s manželkou odpočívající na své zahradě v Brandýse nad Labem.

Eduard Petiška s Františkem Hrubínem v Lešanech.

Jak se tatínek dostal k řeckým bájím
a pověstem?
„Tatínek využil nabídky na knihu, která představo-

vala obrovské množství studia, a kterou prorežimní

autoři nepovažovali za atraktivní. Pozdější úspěch

knížky narazil na mrazivý odpor nakladatele a po

udání, že kniha propaguje náboženství, bylo další

vydání zakázáno… Zeus by měl asi radost, že ho

někdo považuje po tolika staletích za nebezpeč-

ného… Později se kniha stala školní četbou, byla

přeložena do mnoha jazyků. Francouzsky vyšla

pětadvacetkrát a stala se i tam školní četbou. Zpra-

coval také egyptské, mezopotámské, starozákonní

,Příběhy na které svítilo slunce‘, o starém Blízkém

východě, arabské ,Příběhy tisíce a jedné noci‘,

napsal i dnes už kultovní knihu o českých dějinách

,Čtení o hradech, zámcích a městech‘…“

Jakou roli v tatínkově literárním tvoření
měla vaše maminka?
„Maminka hrála Madlenku v představení hry Viktora

Dyka ,Ondřej a drak‘ a tatínka sedícího v hledišti

zaujala. Tatínek mamince poslal své verše a byla

z toho svatba. Moje maminka byla inspirátorkou,

první čtenářkou a první kritičkou tatínkových knížek.

Vytvářela mu ideální prostředí pro práci.“

K jakému literárnímu žánru měl podle Vás
tatínek nejblíže?
„Když tatínka přestal bavit jeden žánr, přešel na

jiný. Ale ke starým žánrům se zase vracel… Začal

poezií, přešel na dětskou literaturu, později psal

prózu pro dospělé. Žánry se ale mezi sebou pro-

línaly, dílo se nedá členit do jednotlivých období.

Psal i eseje, dramata, aforismy, studie, psal pro

všechny věkové kategorie… Překládal z němec-

kého jazyka od starých autorů po moderní…, dílem

Lessinga, Goetha, Heina počínaje a Güntera

 Grasse konče…“

Když se Váš tatínek po svatbě odstěhoval
z Čelákovic, jaké udržoval vztahy
s městem svého dětství, mládí i své
dospělosti?

„Nepřetržité. ,Pohádkový dědeček‘ mi byl vyprávěn

ve vlaku mezi Brandýsem a Čelákovicemi, kam

jsme jezdili k babičce. Čelákovice jsou přítomny

v řadě tatínkových knih pro děti a pro dospělé.

Čelákovice byly pro tatínka jeho vpečeťujícím se,

klíčovým místem, spojeným se školními léty, s vál-

kou, kterou tu prožil, nasazený na nucenou práci

jako dělník do Volmanovy továrny, městem poje-

ným i s vysokoškolskými studiemi…“

Váš tatínek žije ve svém díle i sedma -
dvacet let po odchodu z tohoto světa, na
knižním trhu je nyní v Čechách na dvacet
jeho knih, obdržel po roce 1989 Platinovou
knihu, cenu Rudolfa II., medaili Franze
Kafky atd. V roce 2014 je výročí při -
pomínáno nejen po celé republice, i za
jejími hranicemi. Čím si vysvětlujete
takový zájem o jeho dílo?
„Tatínek se podle mě uměl vždy vcítit do role čte-

náře, pro kterého psal. A to, co psal, to ho bavilo.

Měl rád ty, pro které psal. Dospělé i děti…“

Pane Petiško, 
děkuji Vám za rozhovor.

Kambodžský král Norodom Sihamoni s knížkou Čtení
o hradech, zámcích a městech od Eduarda Petišky, vlevo
Ing. Livia Klausová, CSc., v roli první dámy České repu-
bliky.
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Pozvánka na výstavu k 90. výročí
narození spisovatele Eduarda Petišky

� Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

Spisovatel PhDr. Eduard Petiška patří vedle své další tvorby k našim nejznámějším a nejvýznamnějším

autorům literatury pro děti a mládež. Jeho knihy jsou i dnes oblíbené a znovu vydávané. V roce 2014

u příležitosti 90. let od autorova narození vycházejí jeho díla také v elektronické podobě v edici sebraných

spisů Eduarda Petišky. V knihovnách ČR se autorovy knihy stále půjčují. Řada z jeho titulů je doporučenou

četbou pro žáky a studenty, ti zpravidla po jejich přečtení vyhledávají další knihy autora.

Čelákovice získaly v životě E. Petišky významné místo a jejich vliv se odrazil i v řadě knih. Mnoho

z knižních titulů si v sobě nese otisk jeho dětství a mládí, prostředí jeho čelákovického domova a Polabí,

např. Pohádkový dědeček, Stříbrné dobrodružství, Martínkova čítanka, Mezi dvěma řekami, Štěstí

noc a hvězdy, Než uzrají muži, Srdce, ve kterém bydlím a další. Jeho literární cesta začala v Čelákovicích,

ve škole zvané Kamenka, tam se Eduard Petiška naučil první písmenka…

Městská knihovna Čelákovice pořádá u příležitosti významného výročí autora
výstavu. Srdečně Vás zveme mezi knihy a fotografie E. Petišky, doplněné soutěžní
výtvarnou výstavou dětských prací žáků ZŠ na motivy jeho knih. Výstava bude
zahájena 14. května a potrvá do 6. června 2014. přístupná vždy ve výpůjčních
hodinách knihovny.

DÍLO
Knihy pro děti
O jabloňce

Děvčata a řeka

O dětech a zvířátkách

Pohádkový dědeček

Staré řecké báje a pověsti

Birlibán

Sedmikráska

Příběhy, na které svítilo slunce

Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze
staré Prahy

Martínkova čítanka a dvě klubíčka pohádek

Byl jednou jeden krtek (soubor Jak krtek ke
kalhotkám přišel, Krtek a autíčko)

Helenka a Princezna

Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotá-
mie

Bylo jednou jedno loutkové divadlo

Alenčina čítanka

Míšovo tajemství

Čtení o hradech, zámcích a městech (Čtení
o hradech, Čtení o zámcích a městech,
Z pokladnice příběhů Království české-
ho)

Anička malířka

Olin a lišky

Příběhy starého Izraele

Neviditelná Zuzanka

Anička a flétnička

Pohádková babička

Pohádková čítanka

Dobrodružství malých cestovatelů

Beletrie
Než uzrají muži

Pomerančové šaty

Hotel pro cizince

Ovidiova rodina

Cesta do země Lidivoni

Hrdinův pátek

Soudce Knorr

Příběhy tisíce a jedné noci

Prométheova paměť

Štěstí, noc a hvězdy

Svatební noci

Pohyb květin a jiné radosti a potíže

Průvodce mladého muže
manželstvím

Podzimní deník

Srdce, ve kterém bydlím

Třicet manželek

Ostatní
A. V. Šmilovský: Za ranních červánků a jiné

povídky (doslov a uspořádání)

Deset německých novel (předmluva a uspo-
řádání)

J. W. Goethe: Výbor z díla (vstupní próza,
uspořádání a doplnění)

Velká cesta k malým dětem (eseje)

Vila Adeline v Čelákovicích v ulici Palackého. Eduard
Petiška zde žil do svých dvaceti pěti let.

První fotografie Eduarda Petišky s maminkou Adeline
Petiškovou.

Eduard Petiška se synem Martinem na dovolené v Itálii
roku 1968.

Foto na stranách 16-18: soukromý archiv rodiny
 Petiškových

TA CESTA ještě je,

prašná a s nehty zmrazků, 

ale jinak se město vyměnilo 

až po posledního havrana, 

i větve ukazují jinam, 

i kouře z komínů, jenom mraky 

nezapomněly svůj tvar

a dovolávají se, 

že byly i tenkrát. 

Hledáme pevninu, 

a ze všech pevnin nejstálejší 

bývá paměť, a když se potrhá, 

stále prosvítá mezi přetrženými vlákny

obloha. 

„To je krása,“ 

ukázala stará teta vzhůru, 

„a jak se to jmenuje?“ 

„Oblak,“ odpověděl jsem. 

V očích se jí rozsvítilo štěstí. 

Můžeme zapomenout slova, 

ale spodní vody paměti, 

v kterých se zrcadlí obloha, 

nás neustanou napájet životem 

od narození 

přes všechny prahy 

až po práh 

na konci cesty.

Podzimní deník
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PROGRAM

pátek 23. května 2014 od 18.00 hod.

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
kostel Nanebevzetí Panny Marie
18.30 hod.   Mše svatá

19.30 hod.   Pokračovatelé cyrilometodějské

misie – přednáška P. Richarda

Scheucha

20.30 hod.   Bible klasicky i netradičně – scénické

čtení Lenky Volfové

22.00 hod.   Ztišení, meditace, zpěvy Taizé

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Foto: Jan Čermák

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
Husův sbor
18.15 hod.   Koncert žáků

20.00 hod.   Klavírní koncert Iriny Cherkashynové

a jejích hostů

22.00 hod.   Křesťanská meditace – úvodní před-

náška, hudba, ztišení a meditace

18.00–24.00 hod. Výstava „Bible kralická“ –

volně přístupná v modlitebně

Husův sbor. Foto: Kamil Voděra

CÍRKEV BRATRSKÁ
modlitebna ve Vašátkově ulici č. p. 288
18.00 hod.   Zpěvy a ztišení – 1. část

19.00 hod.   Koncert malých i velkých muzikan-

tů

20.00 hod.   Představení záměru stavby nové

modlitebny

21.00 hod.   Zpěvy a ztišení – 2. část

22.00 hod.   Mince v biblických dobách – před-

náška s ukázkami J. Luhana

23.00 hod.   Představení záměru stavby nové

modlitebny (opakování)

Noc kostelů v Čelákovicích již po páté
� Mira Poloprutská, za organizátory

V letošním roce slaví Noc kostelů v Čelákovicích malé jubileum – v pátek 23. května
2014 to bude již po páté, co se otevřou prostory našich církví široké veřejnosti. Navíc
letos poprvé budou mít zájemci možnost blíž poznat i modlitebnu Církve bratrské ve
Vašátkově ulici.

Mottem letošní Noci kostelů je verš, který nalezneme hned v úvodu Bible, v 1. knize Mojžíšově v 1. kapitole.

Zde čteme, že Bůh dává zazářit světlům, doslova svítilnám, které mají oddělovat den a noc a osvětlovat

zemi. Tak je zajištěn na zemi řád, kdy se střídá noc a den i roční období – je dán čas jarní a podzimní

rovnodennosti, letní a zimní slunovrat. Podle prvního jarního úplňku se podnes určuje datum Velikonoc.

Tyto nejvýznamnější křesťanské svátky bývají provázeny nočním bděním podobně jako Vánoce –

v předchozí noc se konají bohoslužebná shromáždění. Vždyť oba tyto svátky mají „noc“ přímo ve svém

názvu.

Květnová Noc kostelů dává široké veřejnosti možnost v našich kostelích a modlitebnách prožít podobné

sváteční chvíle nočního bdění. V tuto noc se kostely, které často bývají osvětleny zvenku, rozsvítí také

uvnitř, aby po celé naší zemi přivítaly návštěvníky při svých bohatých duchovních a kulturních programech.

Podobně tomu bude opět letos i u nás v Čelákovicích.

Církev bratrská ve své modlitebně ve Vašátkově ulici představí veřejnosti záměr stavby nové modlitebny.

V úvodu programu je pozvání na koncert malých i velkých muzikantů. Dále se uskuteční přednáška

s ukázkami, kdy se návštěvníci seznámí s mincemi z biblických dob. Součástí programu bude také

dvojí ztišení a meditace.

V kostele Nanebevzetí Panny Marie po úvodní mši vyslechnou návštěvníci přednášku P. Richarda

Scheucha, která navazuje na loňské téma a je zaměřena na pokračovatele misie sv. Cyrila a Metoděje,

zejména tzv. Sedmipočetníky a jejich školu a misii na Balkáně. Následuje scénické čtení na téma „Bible

klasicky i netradičně“ v přednesu Lenky Volfové, herečky divadla Minor a čelákovické rodačky. Jedná

se o komponovaný pořad čtení z knihy R. Bradforda „Černošský Pán Bůh a páni izraelité“ a textů Bible.

Pro návštěvníky bude jistě zajímavé i zábavné poslechnout si úryvek z Bible a poté si porovnat, jak je

tentýž text literárně, s humorným nadhledem převyprávěn v prostředí amerických černochů. Navíc se

posluchači mohou těšit na kytarová sóla mezi jednotlivými kapitolami v podání Tomáše Kopeckého;

hudba bude stylová – černošské spirituály. V závěru programu se bude střídat klid kostelní noci

s meditativními zpěvy komunity Taizé v podání místního sboru.

V Husově sboru zahájí večer svými koncertními vystoupeními děti, většinou žáci uměleckých škol,

které budou hrát na rozličné hudební nástroje. Následuje koncert v podání ukrajinské klavíristky Iriny

Cherkashyny, která se posluchačům představila krátkým vystoupením již v loňském roce. Spolu s ní

vystoupí také naše úspěšná studentka konzervatoře Lenka Švestková. Závěr programu bude i zde

patřit křesťanské meditaci – nejprve budou návštěvníci krátkou přednáškou seznámeni s historií

křesťanské meditace a poté bude následovat samotné ztišení s hudbou.

Věříme, že letošní Noc kostelů opět přiblíží čelákovické veřejnosti, čím místní církve žijí, a že si všichni

návštěvníci odnesou nejen zajímavé informace, ale i příjemné zážitky.

Informace o Noci kostelů 2014 mohou zájemci najít také na webových stránkách:

www.nockostelu.cz
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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

sobota 10. 5. 9.30 hod.
ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA
10. ročník soutěžní přehlídky dětského tance po-

řádané MDDM Čelákovice.

středa 14. 5.
ZA ZRCADLEM
Absolventské představení žáků tanečního oboru

ZUŠ Jana Zacha.

9.00 a 10.45 hod. – pro školy, 19.30 hod. – pro

veřejnost.

neděle 18. 5. 15.00 hod.
MICHAL JE PAJDULÁK
Michal Nesvadba s pořadem pro děti – VYPRO-

DÁNO!

úterý 20. 5. 9.30 hod.
PRINCEZNA KONVALINKA
Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné 40 Kč.

neděle 1. 6. 11.00 hod.
MISTROVSTVÍ ČR VE FITNESS

úterý 3. 6. 19.30 hod.
NEZMAŘI
Koncert folkové skupiny, v jehož rámci proběhne

křest nového CD. Vstupné: v předprodeji 140 Kč,

na místě 180 Kč.

čtvrtek 5. 6. 17.00 hod.
KONCERT NA SCHODECH
Vystoupí žáci ZUŠ Jana Zacha na schodech před

KD.

PŘIPRAVUJEME:

V sobotu 28. 6. začínají pravidelná „letní“
vystoupení skupin před KD.

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 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.

do 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.

středa 7. 5. 18.00 hod.
Městské muzeum

EDUARD PETIŠKA A ČELÁKOVICE
Beseda o významném spisovateli.

čtvrtek 8. 5. 9.00 hod.
Grado

MEMORIAL CUP 2014
Soutěž rádiem řízených lodních modelů.

čtvrtek 8. 5. 9.00 hod.
náměstí 5. května, u pomníku padlých

STÁTNÍ SVÁTEK – DEN VÍTĚZSTVÍ
Pietní vzpomínková akce pořádaná městem.

čtvrtek 8. 5. 14.00 hod.
náměstí 5. května

PROMENÁDNÍ KONCERT
Hraje Hasičská dechová hudba z Lysé n. Labem

úterý 13. 5. 18.30 hod.
Kostelní 43/6

SERVÁCOVÁNÍ
Schůze sdružení houbařů, vědomostní soutěž.

středa 14. 5.–pátek 6. 6.
Městská knihovna

VÝSTAVA K 90. VÝROČÍ NAROZENÍ SPISOVA-
TELE EDUARDA PETIŠKY
Výstava přístupná ve výpůjčních hodinách

knihovny. Zahájení výstavy s programem pro

pozvané žáky ZŠ 14. 5. v 10.00 hod., čestný host

Martin Petiška, syn spisovatele Eduarda Pe tišky.

středa 14. 5. 16.00 hod.
areál loděnice V Nedaninách

DEN RODIN
Bohatý program pro celé rodiny, tvoření, projížďky

lodí či na plošině a na závěr pěna.

středa 14. 5. 17.00 hod.
Kavárna Paříž

NATUROPATIE – ŠANCE NA LEPŠÍ ZDRAVÍ
Přednáška Jolany Bielikové.

čtvrtek 15. 5. 17.00 hod.
Městské muzeum

FATA MORGANA OPĚT V ČELÁKOVICÍCH
Eva Smržová, vedoucí skleníku Fata Morgana,

bude promítat obrázky ze svých cest po naleziš-

tích sukulentů.

pátek 16. 5. 11.00 hod.
ZŠ Kostelní

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY 
BRATŘÍ PETIŠKŮ
Slavnostní odhalení pamětní desky u příležitosti

výročí narození bratří Petišků na ZŠ Kostelní

s komponovaným programem ZUŠ Jana Zacha.

sobota 17. 5. 14.00–22.00 hod.
náměstí 5. května

SETKÁNÍ NA NÁMĚSTÍ
Moderovaný hudební festival s doprovodným

programem a trhem.

neděle 18. 5. 8.00–11.00 hod.
areál děkanství, Kostelní 455

PRODEJNÍ BURZA
Především akva-tera, s možností využít chova-

telské a houbařské poradny.

pondělí 19. 5.
Záluží

SETKÁNÍ ŽEN

sobota 24. 5. 12.00–24.00 hod.
areál loděnice V Nedaninách

ČELART 2014
Multi-žánrová kulturní akce – obrazy, fotografie,

básně, graffiti, kapely apod. Vstupné dobro -

volné.

sobota 24. 5.–22. 6.
Městské muzeum

MALÝ SALÓN 2014
Výstava prací žáků výtvarného oddělení ZUŠ Jana

Zacha Čelákovice. Vernisáž 24. 5. od 10.00 v Síni

Jana Zacha. Výstava ve výstavní síni otevřena

denně mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00

hod.

pátek 30. 5. 14.00–17.00 hod.
zahrada MDDM

KOUZELNÝ DEN
Kouzelný Den dětí pro volně příchozí.

sobota 31. 5.
hřiště v Záluží

DEN DĚTÍ

úterý 3. 6. 19.00 hod.
Městské muzeum

O ZPĚVAČCE EVĚ OLMEROVÉ
Hudební publicista Jiří Černý vypráví o talento-

vané jazzové zpěvačce v pořadu s hudebními

ukázkami. Vstupné 50 Kč.

sobota 7. 6. 12.00–24.00 hod.
areál loděnice V Nedaninách

CZELA.FEST
Divadélka pro děti, hudební vystoupení, občer-

stvení a závěrečná afterparty, moderuje Vladimír

Vlach.

neděle 8. 6. 17.00 hod.
Husův sbor

JARNÍ KONCERT
Klarinetové kvarteto Cantarina Clarinete s kla-

sickými úpravami nejznámějších světových i čes-

kých skladeb.
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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 posílejte

do 31. května 2014 psané strojem, v elektro-
nické 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.

Czela.fest
sobota 7. června 2014

� Aleš Kužílek, radní czela.net, o. s.

Po loňských slavnostech našeho sdružení, kdy
jsme na náměstí oslavili 10 let naší existence for-
mou kulturního festivalu, jsme se rozhodli akci
pořádat každý rok. Už ne jako oslavy našeho sdru-
žení, ale ve stejném duchu – kulturních akcí není
nikdy dost. A proto se i letos můžeme všichni těšit
na divadélka pro děti, hudební vystoupení, občer-
stvení a závěrečnou afterparty. Tentokrát jsme akci
přesunuli do přírody a zvolili více letní termín. Pot-
káme se tedy v sobotu 7. června v areálu loděnice
V Nedaninách. Festival začne ve 14 hodin pro-
gramem pro děti – divadla, žonglérská vystoupení,
workshopy. Zhruba od 16. hodiny budeme pokra-
čovat hudebními vystoupeními, a to až do půlnoci.
Největší peckou na podiu bude závěrečné vystou-
pení olomouckých Nylon Jail. Poté se přesuneme
dovnitř na afterparty, kde rozjede svojí tančírnu Dj
Mackie Messer. Celým programem nás provede
světový moderátor Vláďa Vlach. Vstupné nevybí-
ráme a rádi přivítáme co nejvíce lidí.

Program:
14.00–16.00 hod.
program pro děti: divadlo, žonglování a další
16.00–24.00 hod.
hudba: Tribal Theory, The Kingsize Boogiemen,
J, VEES, Nylon Jail
24.00–ráno 8. 6.
afterparty: Dj Mackie Messer

Knihovna slavila 
s H. Ch. Andersenem

� Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

S nápadem uspořádat pro děti Noc s Andersenem
přišly poprvé knihovnice z Uherského Hradiště
v roce 2000. Myšlenka vyvolala tak velký zájem, že
se každým rokem připojují k symbolickému připo-
menutí slavného dánského pohádkáře stovky
knihoven, škol adalších organizací unás iv zahraničí,
v letošním roce dokonce z 11 zemí!
V rámci Noci s Andersenem proběhlo v naší
knihovně v pátek 4. 4. zábavné odpoledne zaměřené
na komisaře Vrťapku, populární postavičku psího
detektiva autora Petra Morkese. Děti dostaly detek-
tivní průkaz a za každý splněný úkol se zvyšovala
jejich hodnost z detektiva až na policejního radu.
Všechny luštily, kreslily a hlavně hledaly poklad.
K němu je zavedly kočičí stopy kocoura Mikeše,
který se v knihovně někam zatoulal. S pokladem
malí detektivové našli zároveň ztraceného Mikeše
a každý dostal drobnou odměnu.
V podvečer jsme přivítali děti nocující v Mateřském
centru. Holčičky i kluci luštili, malovali a také hledali
poklad. Každé z dětí si odneslo Diplom komisaře
Vrťapky pro správného čtenáře a detektiva.
Součástí přípravy na zábavné odpoledne byla anketa
pro všechny čtenáře na téma: Kde vznikl nápad pořá-
dat noc s Andersenem? V dospělém oddělení pře-
vládaly tipy na Dánsko – Odense (39 odpovědí),
správně odpovědělo 20 čtenářů, kteří určili ČR –
Uherské Hradiště, dalších 9 čtenářů zaškrtlo Sydney
v Austrálii. Děti se rovněž zúčastnily ankety, 12 z nich
od povědělo správně, 10 tipovalo Dánsko a1  Austrálii. 
Děti do 15 let se v průběhu ledna a února zapojily
do celostátní ankety dětských čtenářů „SUK – Čte-
me všichni 2013“ o nejoblíbenější dětskou knihu
vydanou v roce 2013. Letos anketu vyplnilo přes
3000 dětí z celé ČR a více než 250 knihovníků. Ve
čtvrtek 10. 4. se konalo slavnostního vyhlášení
výsledků již 21. ročníku této oslavy dětských knih
v Památníku národního písemnictví v Praze. Ceny
byly předány za přítomnosti spisovatelů, ilustrátorů
azástupců dětských čtenářů zcelé republiky. Záro-
veň byly uděleny Ceny učitelů za přínos k rozvoji
dětského čtenářství, Ceny knihovníků a Cena Noci
s Andersenem. Na závěr proběhla autogramiáda
oceněných tvůrců českých knih pro děti. Čeláko-
vická knihovna byla také při tom. Fotografie z akcí
najdete na webu naší knihovny ve fotogalerii.

Spolek pro varhanní
hudbu informuje

� Michaela Petišková

Náš spolek v jarním a letním čase pořádá akce,
na které bychom vás rádi pozvali. Začali jsme var-
hanním koncertem Marka Čihaře (3. 5.), s ostatními
subjekty se podílíme na dalších akcích – Noci kos-
telů (23. 5. – s Římskokatolickou farností) a Muzejní
noci (21. 6. – tradiční prohlídky kostela s varhanním
doprovodem), s Husovým sborem pak na koncertu
Klarinetového kvarteta (8. 6. v Husově sboru).
S ním vystupuje vynikající klarinetistka Jana
Lahodná, jejíž hudební dětství je velmi úzce spjaté
s naším městem.
V letošním roce se spolek zaměřuje také na rozvoj
chrámové sboru a vytváření prostoru pro zájemce
o amatérský sborový zpěv. První seminář se sbor-
mistryní Lenkou Pištěckou se uskutečnil 5. dubna
na faře. Nabyté znalosti jsme se pak pokusili využít
při velikonočních bohoslužbách v Čelákovicích,
Nehvizdech a Vyšehořovicích. Další „dílnu“ plá-
nujeme 18. května – je otevřena všem, kdo by
chtěli kultivovat svůj pěvecký projev.
Přejme krásné hudební jaro a těšíme se na vaši
návštěvu.

Divadelní soubor TYL představil Čelákovickým nově nastu-
dovanou pohádku „Sněhová královna“. Předpremiéra se
uskutečnila v sále Základní umělecké školy Jana Zacha
v sobotu 15. března a premiéra pak v „mateřském“ Kul-
turním domě v neděli 30. března. Foto: -dv-

V sobotu 5. dubna byla v Městském muzeu v Čelákovicích slavnostní vernisáží zahájena výstava fotografií „Očima
a objektivem Josefa Kyncla“. Výstava instalovaná ve výstavní síni je přístupná do neděle 18. 5. denně mimo pondělí
9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod. Foto: -dv-

Na Hrádku 1092
Čelákovice

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

Zábavné odpoledne s komisařem Vrťapkou. Foto: archiv
knihovny
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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)

po 10.00–11.00 hod. Mimiklub (v malé herně) 

9.00–12.00 hod. HŠ Yamaha pro předem při-

hlášené

út 8.00–15.00 hod. Hlídáníčko pro děti od 2 let,

pouze pro předem přihlášené 

st 8.00–15.00 hod. krátkodobé hlídání dětí od

2,5 let, pouze pro předem přihlášené 

čt 9.00–12.00 hod. otevřeny obě herny bez ome-

zení

10.00 hod. malováníčko pro nejmenší – pro

volně příchozí

pá 9.00–12.00 hod. otevřeny obě herny bez ome-

zení

10.00 hod. malováníčko pro nejmenší – pro

volně příchozí

SPOLEČNÉ BUBNOVÁNÍ – drum circle
neděle 11. 5.                    17.00 a 18.00 hod.
Bubnování s lektorem pro rodiče s dětmi. Koná

se v herně MC, v případě krásného počasí venku,

☺ každá osoba bude mít svůj buben, je třeba zare-

zervovat předem!, v 17.00 hod. děti školkové,

v 18.00 hod. děti školní, více informací na tel.:

604 146 682.

Kytičkové malováníčko pro nejmenší
čtvrtek 15. 5.                    9.00–12.00 hod.

Seminář pro rodiče o emoční inteligenci
dětí
pátek 16. 5.                      8.00–10.00 hod.
Koná se v malé herně MC, seminář je ZDARMA.

ZPÍVÁNÍČKO S BÍLOU PANÍ
pátek 16. 5.                      9.00–12.00 hod.

Divadélko pro nejmenší „O perníkové
chaloupce“
pátek 23. 5.                      10.30 hod.
Loutkové divadélko vhodné pro děti od 18  měsíců.

Setkání Klubu dvojčat a vícerčat
pátek 23. 5.                      16.00 hod.
Pravidelné setkání rodin s dětmi, občerstvení

a překvapení pro děti připraveno. Informace na

tel.: 605 142 814, Šárka Petrová.

Noc s Andersenem
� MC Čelákovice

Naše Mateřské centrum Tučňák se každoročně

zapojuje do mezinárodní akce Noc s Andersenem.

Nevíte, o čem je řeč? Máte pocit, že dnešní děti

málo čtou, nebo nečtou vůbec? A přitom existuje

docela jednoduchá cesta –dát dětem osobní příklad

a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství. To je

základní myšlenka celého projektu. Ani letos tomu

nebylo jinak. Přečetli jsme si kapitolu z každé knížky,

kterou si děti přinesly. Navštívili jsme i místní

knihovnu, kde pro nás paní knihovnice připravily

moc pěkný program, za což ještě jednou děkujeme.

Každá Noc s Andersenem má svá pravidla, ale přece

jsme letošní ročník pojali trošku jinak a tento večer

věnovali Eduardu Petiškovi. Popovídali jsme si o jeho

krásných knížkách pro děti apřečetli jsme si několik

kapitol z Neviditelné Zuzanky, knížky o děvčátku

z Čelákovic. Myslím, že letošní ročník se velmi vydařil

a nám nezbývá, než těšit se na ten další…

Foto: archiv MC

Výprava 
za čelákovickými upíry

� BJ

Dne 5. dubna 2014 se uskutečnila historicky první

Výprava za čelákovickými upíry. Na startu se sešlo

celkem 28 týmů – ve složení 45 dospělých a 46

dětí. Výpravy se zúčastnily nejen místní týmy, ale

také několik „přespolních“ – z Prahy, Liberce nebo

Čerčan. Z počátku se mnohým zdály úkoly dost

složité a náročné. Po chvíli se však všichni bez

problémů dobře zorientovali a správně vyluštili,

kde na ně upírek Čenda Czerný z Čelákovic čeká. 

Pravda, táta upír vyděsil mnoho malých účastníků

naší Výpravy. Ale odměna v podobě ampule s pra-

vou, nefalšovanou lidskou krví a pravého, zcela

nefalšovaného upířího zubu slzičky zahnaly

a z muzea už odcházeli všichni s úsměvem ve  tváři.

Děkujeme Městskému muzeu v Čelákovicích za

poskytnutí důstojného cílového azylu pro naše

upíry. Všem účastníkům za jejich chuť poznávat

krásy našeho města hravou formou. A samozřejmě

celému přípravnému týmu. Těšíme se s vámi všemi

na příští ročník.

Masarykova 95 
(Centrum podnikatelek Polabí)

nebo Stankovského 1650
(prostory MC Čelákovice)

Čelákovice

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

INFOCENTRUM Rodina a práce
Kontakty viz 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
zaměst nané

CENTRUM PODNIKATELEK POLABÍ
Odborné poradenství o podnikání, workshopy,

konzultace, bohatá knihovna, mobilní kancelář

a prostor pro jednání, 

www.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.

DEN RODIN
Ve středu 14. 5. mezi 16.00 až18.00 hod. velká

jarní akce „Den rodin“ opět v loděnici. Bohatý

program pro celé rodiny, tvoření, projížďky lodí či

na plošině a na závěr PĚNA, proto přijďte v hou-

fech! Těšíme se na Vás!

Léto s ROUTOU
Příměstské tábory:

28. 7.–1. 8. TURISTICKÝ

25.–29. 8. PŘED ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU

Pobyt pro maminky s dětmi

13. –19. 7. Krkonoše (info na tel.: 737 647 968)

Klub náhradních rodin Routa
31. 5. od 10.00 do 16.00 hod. seminář „Proč a jak
mluvit s dětmi o jejich příběhu“. Seminář pro pěs-

touny, osvojitele adalší zájemce onáhradní rodinnou

péči s lektorkou Martinou Vančákovou (psycho-

ložka, pěstounka, Romistka) v modlitebně Církve

bratrské Čelákovice, Vašátkova 288. Doprovodný

program pro předem přihlášené děti zajištěn.

Bližší informace o aktivitách klubu Jana Luhanová,

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 úterý 13. 5. od
18.30 hod. v MC Čelákovice, tel.: 777 137 687.

Přijďte mezi nás!

Zveme všechny zájemce z řad rodičů, odborníků

i široké veřejnosti dne 26. 5. 2014 v 18.30 hod. na

zajímavý seminář „Muzikoterapie = radost i lék“
s Vladimírem Jelenem, jedním z nejlepších muzi-

koterapeutů u nás. Pan Jelen pracuje v komunit-

ním centru Motýlek v Praze, kde dosahuje s dětmi

s různými handicapy velkých úspěchů.

RODINNÁ PORADNA
Zamluvte si hodinovou konzultaci s dětskou psy-

choložkou Ilonou Špaňhelovou. Termíny pro Vás:

13. 5., 16. 5., 3. 6., 6. 6., tel.: 604 146 682.
Čenda Czerný z Čelákovic se svým tátou kontrolují, zda
týmy plnily své úkoly řádně a poctivě. Foto: Jana Krejčí



Čelákovická duběnka –
akce pro celou rodinu

� Alena Zradičková, ředitelka MDDM

V minulém Zpravodaji jsme vás informovali o tom,
že se v sobotu 10. května bude konat již desátý
ročník taneční soutěže Čelákovická duběnka. Ved-
le soutěže samotné čeká na návštěvníky, přede-
vším na děti, přímo před Kulturním domem
doprovodný program plný nejrůznějších čin ností.
Těšit se můžete například na skákání na trampolíně
a další sportovní aktivity. V zastřešených dílnách
si s výtvarnicemi z Atelieru 6tej smysl můžete vyro-
bit jarní dekorace a ozdoby z ovčího rouna, korálků
a dalších materiálů. 

Kdo bude chtít, může se přidat k projektu „Střípky
mozaiky“, který vyšel z únorových Řemesel Polabí.
Za projektem se skrývá tvorba společného orna-
mentu, sestaveného ze stovek malých kartiček –
dílků mozaiky. Každá je pastelkami vybarvena jed-
ním autorem, jehož malé výtvarné dílko umístíme
do společného ornamentu. Mozaika má nyní už
přes 700 autorů.
Projekt „Střípky mozaiky“ přímo souvisí s chari-
tativní sbírkou pořádanou Nadací pro rozvoj
občanské společnosti (NROS). Známý maskot –
kuře v záchranném kruhu s námi protančil při
Duběnce už několik ročníků. A jak letos sbíráme?
Za každou kartičku do mozaiky vybíráme jednu
korunu. Spolu s peněžním příspěvkem věnuje
MDDM celý ornament Nadaci pro rozvoj občanské
společnosti.
Další součástí doprovodného programu bude čtení
pro děti z díla Eduarda Petišky. Vzpomeneme si
tak společně na spisovatele, který prožil své dětství
v Čelákovicích a který by 14. května oslavil své
90. narozeniny.
Co se týká soutěže samotné, určitě stojí za to zmí-
nit se o dvou zajímavých osobnostech, které přijaly
účast v porotě. Tou první je profesionální choreo-
graf a tanečník Petr Pik. Druhým porotcem je Petr
Ježek, několikanásobný mistr ČR v Break Dance.
V Čelákovicích ho řada mladých tanečníků zná,
protože zde pod domem dětí vede několik taneč-
ních kroužků Street Dance a Break Dance.
Na závěr připomínáme, Čelákovická duběnka se
bude konat v sobotu 10. května od 9.30 do 18.00
hod. Vstupné na soutěž v KD je 50 Kč. Od zájemců
o doprovodný program vybíráme na výtvarných
dílnách pouze za materiál. 
Těšíme se, že si s námi přijdete Duběnku užít.
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Jméno nejlepší podnikatelky středního Polabí
bude vyhlášeno na Setkání na náměstí

� Bohdana Rambousková

Na tradičním Setkání na náměstí v Čelákovicích, které se uskuteční v sobotu 17. května, budou

oznámeny vítězky soutěže Nejlepší podnikatelka Středního Polabí. Tento titul ponesou celkem dvě

ženy, protože soutěž probíhá ve dvou kategoriích: podnikání do 2 let a podnikání delší než 2 roky.

Vítězky vybírá pětičlenná porota, v níž zasedli zástupci města, Krajské hospodářské komory Středo-

českého kraje, firmy FV Plast, a. s., čelákovických podnikatelek a projektu Podporujme podnikatelky

Polabí! Rodinného centra ROUTA, které soutěž realizuje.

Nejúspěšnější kandidátky na titul Nejlepší podnikatelka budete na Setkání na náměstí moci osobně

potkat hned dvakrát, a to v 18.20 hodin při slavnostním předání cen a v 19.30 hodin při rozhovorech

na pódiu. Ve hře o titul nyní zůstává šest žen, které v únoru postoupily do druhého kola soutěže. V něm

porotu musejí přesvědčit o potenciálu rozvoje svého podnikání a správnosti svých podnikatelských

vizí.

Soutěž Nejlepší podnikatelka Středního Polabí je určena ženám z regionu podnikajícím jako fyzické

osoby. Cílem soutěže je nejen zviditelnit úspěšné podnikatelky, ale také podpořit ty, které rozjezd

vlastního podnikání teprve plánují. Do soutěže se přihlásilo i několik podnikatelek, které v uplynulém

roce prošly Miniškolou podnikání a dalšími aktivitami projektu Podporujme podnikatelky Polabí! Více

se o projektu i soutěži dočtete na www.podnikatelky-polabi.cz.

Foto z minulého ročníku: Alena Zradičková

Havlíčkova 691
Čelákovice

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

� Barbora Jungerová

Počasí je nestálé nejen v měsíci dubnu, ale

v posledních letech v podstatě celoročně. Tady

je několik tipů na výlety v případě, kdy při pohledu

z okna konstatujete: „Dnes to na žádný celodenní

vejšlap tedy rozhodně nebude.“

Polabské muzeum v Nymburku
Právě v roce 100. výročí narození Bohumila Hra-

bala je dobré si připomenout, že hned ve vedlejším

městě sídlí muzeum, jehož hlavní expozice se

tomuto světoznámému literátovi věnuje. Při své

návštěvě se zde můžete seznámit nejen se spi-

sovatelovým soukromím. Vstoupíte do pracovny

v chatě v Kersku, do oblíbené hospůdky s původ-

ním vybavením, ale také do jeho života prostřed-

nictvím fotografií a dokumentů. 

Až do konce listopadu můžete také navštívit mimo-

řádnou výstavu Bohumil Hrabal známý a nez-
námý, kde zhlédnete mnoho unikátních artefaktů

zcela poprvé. 

Malým i velkým nadšencům a milovníkům vlaků

je určena úžasná expozice s názvem „Z dějin želez-

nice“, která se nachází v synagoze několik kroků

od hlavní muzejní budovy v Eliščině ulici. Podrob-

nosti naleznete na: http://www.polabskemu-
zeum.cz/nymburk/vystavy.

Muzeum Nymburk: Foto: BJ

100. výročí narození Bohumila Hrabala
O tom, že jsou život i tvorba tohoto světoznámého

spisovatele spjaté s Polabím, ví snad každý. Po

celý tento rok si proto různými způsoby a na

různých místech v našem okolí připomínáme toto

významné výročí. Například:

• Harlekýnovy miliony – 7. 5. 2014 v 19.30 hod.

– Premiéra divadelní hry DS Hálek v Hálkově divad-

le Nymburk.

• Hrabalovo Kersko – 17. 5. 2014 – dopolední

pochod Kerskem s výkladem.

Odpolední program v Lesním ate-

liéru Kuba.

Další tipy a informace naleznete

na http://www.hrabal-nym-
burk.cz.

Dobrovická muzea
Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství

a města Dobrovice. Dlouhý název pro úžasný pro-

stor v městě Dobrovici, kolébce výše zmíněných

oborů. Návštěvníci se zde seznámí nejen s jejich

vývojem v našich zemích, ale také to, jak spolu

úzce souvisí. 

Kromě několika velmi zajímavých expozic můžete

až do konce května navštívit dobře známé večer-

níčkové kamarády „Krysáky“. Součástí prohlídky

je promítání pilotního dílu „Dobrý den, pánové.“

Návštěvníkům „fajnšmekrům“ nabízí místní lihovar

a cukrovar možnost exkurze do výrobních prostor.

Více informací naleznete na http://www.dobro-
vickamuzea.cz.

Expozice cukru. Foto zdroj: Dobrovická muzea
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Kostelní 43/6
Čelákovice

e-mail: spolekhoubomil@seznam.cz
http://houbomil4.webnode.cz

Uplynul rok od založení
� Lubomír Lexa, SHČ

Uplynul rok od založení našeho sdružení, které nava-
zuje na více než padesátiletou tradici Mykologického
kroužku. Máme radost ze skutečnosti, že na výstavy,
přednášky adalší akce začíná chodit stále více „zvě-
davců“ a příznivců. Není podstatné členství.
Přednášky jsou většinou spojeny s videoprojekcí
a měli jsme tu čest přivítat takové kapacity v oblasti
mykologie, jako je pan Aleš Vít či Jiří Baier… 
Plán na další období najdete na našich webových
stránkách. Budeme Vás informovat i prostřednic-
tvím ZMČ, plakátky či osobně v sídle společnosti
(Kostelní ulice č. p. 43/6). K dispozici bývají v tiš-
těné i elektronické formě bulletiny „Čelakovický
houbařík“, kde se dozvíte informace o spolku, pří-
rodě, mykologii doplněné o zajímavosti, recepty
atd. Ostatně na konci dubna vyšel tento zpravo-
dájek již podvacáté. Nejbližší akce je 13. května
nazvána jako „Servácování“. Jedná se o další jarní
schůzku doplněnou o vědomostní soutěž.

Výlet do Českého ráje
� Miroslava Kratochvílová, SHČ

Jarní výlet části našeho sdružení se uskutečnil
v den kosmického startu majora Gagarina. Houbaři
vylétli pod pilotáží Vládi Bobra a jeho houborybo-
pivobusu především k rybníku Žabakor, kde jsme
navštívili rybí sádky, vědomi si skutečnosti, že díky
suchu těch hub moc nebude. „Lepší ryba v hrsti,
než obrázek houby v atlasu.“ Přece jen jsme našli
několik hnojníků, outkovek a pečárek. A to přede-
vším cestou na Drábské světničky a krásné okolí
Máchova kraje. Oběd byl spojený s prohlídkou
nedalekého pivovaru, který slaví 450 let od svého
založení a vyrábí pravé české pivo. Byla to taková
třešnička na dortu. Podle ohlasů účastníků zájezdu
se domnívám, že se akce vydařila. Děkuji organi-
zátorům a musím konstatovat, že tentokrát se
všechny podšálky vrátily.

� Aleš Chvojka, SHČ

V dnešním povídání se vydáme směrem na hrad
hradů, tedy Karlštejn. Již je období růstu prvních hři-
bovitých, především kovářů, kolodějů a dubáčků.
Cestou na zmíněný hrad můžete jít přes Karlík,
Mořinu nebo přes Dobřichovický hřeben. Tyto
lokality jsou velmi významné pro růst vzácných
i převzácných hřibů. Na vápencovém podloží
s porostem převážně světlých listnatých lesů (pří-
kladem dub šípák) se vyskytuje hřib královský,
hřib Le Galie, hřib satan či satanoidní.
Nám se podařilo s doktorem Jiřím Hlaváčkem
(dlouholetým předsedou ČMS, bohužel je již
v „houbařském ráji“) najít unikum. Lépe řečeno
nový druh z rodu boletates, který se nevyskytuje
jinde v Evropě, takže se jedná o endemita.

Čelákovičtí včelaři
našim občanům…

� Sdružení včelařů

Příchodem jara začíná práce i pro čelákovické
včelaře. První zásah do včelstva je prohlídka stavu
včelstev po zimním období. Letošní teplé dny přišly
velmi časně. Včely to ví, a jelikož se naši včelaři
o ně dobře starají, začínají se připravovat na to,
aby obyvatelé Čelákovic a okolí měli opylené třeš-
ně, jabloně, další ovocné stromy a veškerou kvě-
tenu. Nejde jenom o prospěch občanů, ale
i nezbytné opylování rostlin veškeré přírody
k zachování života na této zemi.
Řada lidí spojuje život včel s obavami z žihadel
a rojení. Proto se snažíme chovat mírné včely z kon-
trolovaných chovů. Obecná znalost z chovu včel
zapomíná na rčení Alberta Einsteina, že s vyhynutím
včel vyhyne i lidstvo. Nebude opylovačů!
V současné době ve městě a okolí má Sdružení
včelařů Čelákovice více než 100 včelstev, což
v době vrcholu rozvoje včelstev představuje přes
5 000 000 pracujících včel pro blaho obyvatel.
Pro bližší seznámení občanů města se životem
včel chystá naše Sdružení v letošním roce několik
osvětových akcí. K tomu připravujeme živý pro-
sklený úl, který umožní nahlédnout do tajemného
života včel. První takovou akcí bude vystavení
v MDDM u příležitosti Dne dětí, dále v Městském
muzeu ve dnech 12.–14. 6. a na Výstavě hub kon-
cem září v zahradních prostorách Kostelní ulice
č. p. 43/6. Připravujeme i řadu přednášek a besed
včetně propagačního materiálu.
Na všechny akce srdečně zveme zájemce z řad
občanů včetně mládeže.
S pozdravem „Ať to bzučí!“ se budeme těšit na
setkání s Vámi.

Na Hrádku 464

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

FATA MORGANA 
opět v Čelákovicích

� Zdeněk Červinka, přírodovědec muzea

Městské muzeum dlouhodobě spolupracuje
s Botanickou zahradou hlavního města Prahy
v Troji. Výstavu Trávy a bambusy, která se konala
v létě 2010, při vernisáži otevírala současná ředi-
telka Věra Bidlová. Na této výstavě mohlo Městské
muzeum vystavit přes 25 druhů bambusů (některé
i devítimetrové), rovněž díky botanické zahradě
v Troji. A při přednášce vedoucího zahradníka,
botanika a cestovatele Eduarda Chvosty o jeho
cestě za kaktusy po jihozápadě USA byl přednáš-
kový sál Městského muzea plný.
Kaktusáři spolu s přáteli muzea uspořádali noční
prohlídku ve skleníku Fata Morgana pro Čeláko-
váky. Provázela je vedoucí skleníku Eva Smržová.
Prohlídku zahájila slovy: „…nic tady netrhejte,
mám nůžky, tak vám řízek ustřihnu a namočím do

stimulátoru, ať to doma zakořeníte“. Za milovanými
sukulenty paní doktorka projela několikrát jihoa-
merické Andy, Afriku a Madagaskar.
Ve čtvrtek 15. 5. 2014 od 17.00 bude Eva Smržová
promítat obrázky ze svých cest po nalezištích, na
které Vás tímto zveme. Vstup je zdarma. Možná
paní doktorku přesvědčíme, aby nám někdy večer
otevřela skleník Fata Morgana, třeba při plánované
výstavě tropických motýlů.

Hřib byl pojmenován jako zlatožlutý (Boletus chry-
soxanthus). Nenajdete ho ani na internetu ani
v žádném houbařském atlasu. Je to xanthoidní
forma h. purpurového (Boletus rhodoxanthus).
Oba druhy spojuje stavba plodnic. Klobouk je veli-
kosti až do 20 cm, nejdříve polokulovitý, později
polokulovitě rozevřený, barvy bělavé až našedle
bělavé, dá se říci podobný satanu.
Rourky jsou žlutavé, později karmínově červené.
Plodnice při poranění modrají. Třeň je vmládí výrazně
baňatý. U„purpuráčka“ je pokryt karmínovou síťkou
a u „zlatožluťáka“ jemnou zlatou a mimořádně
s drobným nádechem světle červené barvy. To je
asi základní makroskopická odlišnost obou druhů.
Mikroskopické znaky jsou daleko patrnější.
Oba druhy jsou zařazeny do Červeného seznamu
hub (makromycetů). Navíc pravděpodobně, jako
satan, jsou za syrova jedovatí.
Zmíněné lokality jsme léta mapovali se jmenova-
ným Jirkou Hlaváčkem, pí Hauserovou a p. Baie-
rem. Doporučujeme při procházkách v dané
destinaci se pouze kochat, fotit a samozřejmě
nějaké ty dubáčky či kovaříky sbírat, tedy do té
doby, než celá oblast bude přidána do CHKO.
Za SHČ přeji příjemné květnové procházky. Amimo-
chodem, všechny jmenované druhy nepotřebují
k růstu až tolik vláhy, ale hlavně teploučko. Což by
jim letos mohlo vyhovovat. Hřib zlatožlutý bude mít
vširších médiích, jako je ZMČ, premiéru. Fotografie
byla publikována pouze v odborné literatuře.

Hřib zlatožlutý (Boletus chrysoxanthus). Foto: -ach-

Dne 6. 4. 2014 se mladému rybáři Tomášovi Sadilovi
povedl na Labi kapitální úlovek. Kapr vážil 12,5 kg a měřil
85 cm. Po zvážení a změření byl úlovek vrácen vodě. Foto:
Šimon Porybný
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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 škola přijímá žáky od 6 let.

Požadavky k přijímací zkoušce: malba, kresba.

Zájemci s sebou mohou na ukázku přinést vlastní

domácí práce.

Termín přijímací zkoušky:

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.

Termín přijímací zkoušky:

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.

Termín přijímací zkoušky:

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.

Děkujeme městu
� Petr Bajer, předseda ZO ČSCH Čelákovice

V závěru měsíce března na výroční členské schů-

zi čelákovičtí chovatelé hodnotili svou činnost

za rok 2013. Jarní i podzimní výstava zvířat byla

úspěšná. Účast byla celkem 2 300 návštěvníků,

z toho 1 400 dětí, které mají vstup zdarma. Na

akcích bylo odpracováno 2 300 brigádnických

hodin, nejen členy naší organizace, ale i našimi

příznivci. Zúčastnili jsme se 12 výstav v okolí,

což kladně hodnotili ve svých vystoupeních na

této schůzi předsedové organizací ze Staré Bole-

slavi, Mukařova a Sluštic. Tajemník okresní orga-

nizace chovatelů p. Kudr poděkoval všem

přítomným za dosavadní činnost v chovatelství.

Za Mykologický kroužek při naší organizaci, který

v roce 2013 ukončil svou činnost, pohovořil Jiří

Baier a Josef Kadeřávek.

Vzácným hostem naší výroční schůze byla sta-

rostka města Čelákovic Zdeňka Tichá. Mohli

jsme jí tak přímo poděkovat za finanční dar města

pro naši organizaci s tím, aby naše poděkování

tlumočila v orgánech města. Naše poděkování

patří nejen městu, ale i děkanskému úřadu Čelá-

kovice a našim sponzorům.

Ke schůzi patřilo nejen hodnocení roku 2013,

ale i plán činnosti v roce 2014. Opět bychom

rádi uspořádali jarní a podzimní výstavu a deset

akta burz. Díky podpoře našeho města, spon-

zorů, chovatelů a také návštěvníků se nám to

určitě  podaří.

Těšíme se na shledání s vámi na jarní výstavě ve

dnech 13. a 14. června 2014.

ČTEME DĚTEM
� Jitka Melicharová

ZŠ Větrník a MŠ Větrníček se připojily od 1. 4. 2014

ke kampani Celé Česko čte dětem. Tato kampaň

vznikla před osmi lety proto, aby si společnost

uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné

čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro for-

mování návyku číst si v dospělosti. Pravidelné hla-

sité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí

jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho

o vědomosti a posiluje jeho sebevědomí. Čtená-

řem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.

U nás ve škole se o to snažíme a k prvnímu čtení

jsme si přizvali naši paní ředitelku. Účast přislíbili

i mnozí rodiče, paní starostka Zdeňka Tichá a sna-

žíme se oslovovat i osobnosti veřejného života.

Florbalový turnaj
� Miroslav Klouda, učitel TV

Dne 27. 3. 2014 se konal na naší škole již tradiční

školní florbalový turnaj. Zúčastnilo se ho celkem

šest družstev, některá z nich složená ze žáků

více tříd. Hrálo se ve dvou skupinách, kdy první

dvě družstva postupovala do semifinále a třetí

družstva pak hrála o páté a šesté místo. Vše

zakončovala utkání o třetí místo a závěrečný

finálový souboj. Bojovalo se tvrdě a hou -

ževnatě, ale až na malé výjimky v duchu fair play.

Vše se obešlo bez zranění a přibližně po pěti

hodinách bylo dobojováno.

Vítězné třídě blahopřejeme a věříme, že sport se

jistě stane součástí životního stylu některých

našich žáků.

Umístění družstev:

1. místo 3. ročník zámečníci, truhláři, operátoři

2. místo 4. ročník mechanik seřizovač, 2. a 1.

ročník podnikání

3. místo 2. a 3. ročník mechanik seřizovač

AVANTGARDA 2014
� Romana Fialová, učitelka odborného výcviku

V pátek 11. dubna proběhla na Výstavišti v Lysé

nad Labem již tradiční soutěž středních odbor-

ných škol a učilišť v oborech: módní návrhář,

kadeřník a vizážista. Tématem letošní soutěže

byly Rozmanitosti východní Evropy. Naši školu

reprezentovaly tři žákyně, kadeřnice Markéta

Kortanová a Kateřina Gruberová a kosmetička

Jaroslava Fišerová, za což jim patří poděkování.

Úroveň soutěže byla velice vysoká, konkurence

značná. Děvčata se sice neprobojovala na stup-

ně vítězů, přesto mohou být se svojí prací spo-

kojená. Veliký dík patří rovněž jejich modelkám

za jejich trpělivost a ochotu. Dále pak děkujeme

pomocnému týmu z řad kosmetiček a kadeřnic

a všem fanouškům, žákům naší školy. Soutěžící

získali nové zkušenosti a inspiraci pro další práci

v oboru.

Tradiční zdobení vajíček probíhalo asi ve všech třídách
školky „Mateřídoušky“ v Rumunské ulici. V některých 
se sázelo i oseníčko. U Motýlků letos přibylo pečení 
jidášů. Všem se moc povedly a snad i chutnaly. Foto: 
J. Špa kováFoto: archiv školy
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� Tomáš Holcman

FBC ČELÁKOVICE–FKMP PRAHA 9:2
Branky: Mostecký, Horák, Sluka, Krejza 2,  

Bartulík

FBC ČELÁKOVICE–FBK BULDOCI RADOTÍN
7:7
Branky: Horák 3, Sluka 2, Bartulík, Krejza

Poslední dvě mistrovská utkání v této sezoně jsme

sehráli s týmem FKMP Praha a FBK Buldoci Rado-

tín. V utkáních nám již o nic nešlo, jen o čest a klu-

kům o kanadské bodování. Do branky se také

netradičně postavil Šimek a v obraně si zahrál

Dřízhal, který jinak branku stráží. V prvním utkání

jsme jasně zvítězili 9:2, soupeř neproměnil ani dvě

trestná střílení. Ve druhém utkání jsme remizovali

s Buldoky 7:7. Pro Radotín je bod s námi uhraný

zlatem, protože se v soutěži stále ještě nezachránil

a balancuje nad propastí sestupu. Naopak náš

tým po závěrečném hvizdu rozhodčího mohl začít

slavit, postupujeme z prvního místa.

Přátelské utkání žáků:

FBC ČELÁKOVICE–FLORBAL PRAHA MDDM
0:2
Branku se nám v celém utkání vsítit nepodařilo.

FBC ČELÁKOVICE
Na závěr čtyři body!

ORKA
� Martin Bajer

Veteráni
Posledními dvěma zápasy skončila 1. liga vete-

ránů. Orce se v posledních kolech dařilo a po vítěz-

ství a remíze nakonec obsadila v tabulce desáté

místo.

ORKA–SK FLORBAL BENEŠOV 4:3
Vyrovnané utkání rozhodla Orka v závěrečných

dvou minutách, kdy nejprve Bajer vyrovnal a poté

Čečák vstřelil v poslední minutě vítězný gól.

FLORBALOVÁ AKADEMIE MLADÁ BOLESLAV–
ORKA 3:3
I ve druhém utkání byla hra vyrovnaná. Orka si

sice vypracovala více vyložených šancí, ale nako-

nec se oba soupeři rozešli se spravedlivou remí-

zou. V brance v obou utkáních zářil Marvan.

Junioři
Předposlední turnaj juniorů znamenal pro Orku

další dvě vítězství. V tabulce Orka vede s tříbo-

dovým náskokem před Sokolem Kobylisy, se kte-

rým se utká v závěrečném kole. Poslední turnaj

tedy rozhodne o tom, zda se podaří juniorům

postoupit.

ORKA–T.B.C. KRÁLŮV DVŮR 3:2
AC SPARTA PRAHA FLORBAL B–ORKA 2:3

Elévové
Další turnaj elévů vyústil nakonec v nečekané vítěz-

ství a postup. V oslabené sestavě kluci předváděli

kolektivní výkon, bojovali po celém hřišti a jejich

hru jistil spolehlivý gólman. V prvním utkání skupiny

proti Tatranu Orka přišla o vítězství v závěru, když

obdržela smolný gól z rohu. Ve druhém zápase

proti favorizovaným Vosám ale kluci zabrali a nako-

nec se radovali z těsného vítězství. To jim zaručilo

první místo ve skupině a boj ve finále o postup.

ORKA–TATRAN STŘEŠOVICE B-BOYS 2:2
VOSY PRAHA–ORKA 1:2
Ve finále turnaje se Orka utkala s Black Angels.

Dramatické utkání bylo vyrovnané až do samot-

ného závěru, takže o vítězi musela rozhodovat

trestná střílení. Ty zvládla lépe Orka, a tak se mohla

spolu s bouřlivou diváckou kulisou radovat z his-

torického vítězství a postupu!

BLACK ANGELS 05–ORKA 3:4 pn

SK karate Dragon 
mezi nejlepšími

� Martin Brejcha, vedoucí SK

Počátkem letošního roku se v pražské sportovní

hale na Lužinách konal již 6.ročník velké meziná-

rodní soutěže – Kesl Cup 2014. Na této zahajovací

soutěži sezony se prezentovalo 32 klubů z ČR,

Polska a také část národního týmu Rumunska.

Na startu se představilo množství úřadujících šam-

piónů a reprezentantů.

Závodníci SK Dragon na této prestižní soutěži

vybojovali 27 medailí a v celkovém pořadí klubů

jsme získali stříbro.

Velkým úspěchem bylo, že všichni naši závodníci

dokázali vybojovat alespoň jednu medaili. Čelá-

kovický klub reprezentovali závodníci Jan Hlavá-

ček, Vladimír Fafek, Bořek Jíra a Filip Rohlíček,

kteří si odvezli 5 medailí.

Další soutěží byl Memoriál Miroslava Šianského
o pohár starosty města Louny. Této již tradiční

soutěže se zúčastnilo bezmála 300 závodníků

z celé ČR.

SK Dragon reprezentovali převážně mladí závod-

níci z Čelákovic, Neratovic a Kostelce nad Labem,

kteří vybojovali 23 medailí a v celkovém pořadí
klubů jsme obsadili 1. místo. Po několika dru-

hých a třetích místech v předcházejících ročnících

jsme konečně dokázali zvítězit a domů jsme při-

vezli zlatý pohár pro vítěze.

O tento úspěch se také zasloužili závodníci čelá-

kovického klubu ve složení Kristýna Toběrná, Vla-

dimír Fafek, Tomáš Urban, Šimon Vébr a Vojtěch

Vilím.

Všem závodníkům děkuji za vzornou reprezentaci

klubu a města, gratuluji medailistům a doufám, že

nadále budou pokračovat v perfektních výkonech.

Vždyť v roce 2014 nás čeká mnoho národních
a mezinárodních soutěží včetně mistrovství
světa a mistrovství Evropy.Vítězné tažení elévů. Foto: Martin Bajer

Foto: archiv SK

Společná fotografie družstva elévů Orly k oslavě postupu.
Foto: Martin Bajer
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UNION STÁLE U DNA TABULKY
� Milan Šikl

Fotbalisté čelákovického Unionu se po jarním star-
tu krajského přeboru stále nemohou dostat do
optimálních „obrátek“ a po šesti odehraných
kolech jsou v tabulce jen těsně nad hranicí sestu-
pu. V dosud odehraných zápasech si připsali
pouze jedinou výhru.

SK UNION–TJ JÍLOVIŠTĚ 0:2
Utkání 18. kola s nováčkem přeboru bylo vyrov-
nané, ale hosté prokázali větší důraz před brankou
soupeře. V závěru první půle se ujali vedení a v 68.
min. přidali druhou trefu a to jim zajistilo tři body.

FK ČÁSLAV „B“–SK UNION 4:0
K důležitému zápasu zajížděl Union v oslabené
sestavě, naopak rovněž se zachraňující celek
domácích využil posílení hráči z druholigového
týmu. Již po 23 minutách vedli domácí 3:0. Union
měl několik vyložených šancí, ale nedokázal pro-
měnit jedinou.

SK UNION–SPARTAK PŘÍBRAM 1:0
Jediné jarní vítězství se zrodilo až v závěru utkání,
kdy se trefil Galovič. Jinak během celého zápasu
byla hra vyrovnaná a i hosté byli několikrát blízko
vstřelení branky.

SOKOL LIBIŠ–SK UNION 1:0
Domácí celek měl po celý zápas herní převahu
a hosté se úspěšně bránili až do 86. minuty, kdy
po trestném kopu přesně hlavičkoval domácí hráč
a zajistil pro Libiš tři body. V tomto utkání Union
nebyl pro branku domácích příliš nebezpečný.

Program zápasů – stadion „U Hájku“:
so 10. 5. v 17.00 hod. UNION–KLECANY
so 24. 5. v 17.00 hod. UNION–BENÁTKY

DOROST
Unionu byl po podzimu na 3. místě I. A třídy za
celky Kosmonos a Velimi.

SOKOL ZÁBOŘÍ–SK UNION 0:8
Branky: Vacek, Skuhravý 2, Dosoudil, Pánek,
Kolovecký, Holzman.
SK UNION–SK KOSMONOSY 1:2
Utkání s vedoucím týmem tabulky bylo vyrovnané

a hosté rozhodli až v nastaveném čase. Jedinou
trefu domácích si připsal Kolovecký.
AFK PEČKY–SK UNION 1:5
Branky: Pánek 2, Skuhravý, Gaži, Szabo.
SK UNION–SK ÚVALY 9:1
Branky: Vacek 3, Chudoba, Skuhravý 2, Kolovec-
ký, Štěrba, Holzman.

Program zápasů – stadion „U Hájku“:
so 17. 5. v 10.15 hod. UNION–LITOL
so 31. 5. v 10.15 hod. UNION–JESTŘÁBÍ LHOTA

STARŠÍ ŽÁCI
V tabulce mají výsadní postavení a vedou tabulku
bez ztráty bodu a skóre 86:0!
SK UNION–SK VOTICE 7:0, branky: Dozorec L.
5, Martínek, Kučera, TJ TÝNEC N. S.–SK UNION
0:7, branky: Martínek 3, Manhart 2, Dozorec L.,
Keřtof, SLAVIA JESENICE–SK UNION 0:4, bran-
ky: Martínek 3, Keřtof.

MLADŠÍ ŽÁCI
V okresním přeboru sehráli utkání SK UNION–
SOKOL VELTĚŽ 6:1, branky: Skalický, Blecha 2,
Soukup, Fantík.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
SOKOL ONDŘEJOV–SK UNION 2:5.

MEMORIAL CUP 2014
Ve středu 8. května pořádá Klub lodních modelářů

v Brandýse nad Labem soutěž rádiem řízených
lodních modelů. Soutěž se koná na Gradě (u hos-

pody Grado), zahájení je v 9.00 hod.
K vidění budou přesné zmenšeniny skutečných

lodí.

Nohejbalový oddíl 
TJ Spartak Čelákovice

� Petr Flekač

A je to tady! Kolotoč zápasů se na všech úrovních

vyjma soutěže žen rozjel na plné obrátky. Ženy

začínají 11. 5. 2014 turnajem singlu na Pankráci.

A-tým – Extraliga nohejbalu
SK NOHEJBAL ŽATEC–TJ SPARTAK POKER-
MAN.CZ ČELÁKOVICE A 4:6
Čelákovičtí borci 5. 4. vstoupili do nového ročníku

vítězstvím nad houževnatým týmem Žatce. Výhra

se však rodila jen velmi ztuha a v průběhu zápasu

již prohrávali 4:2, ale vynikajícím závěrem nakonec

strhli vítězství na svou stranu.

TJ SPARTAK POKERMAN.CZ ČELÁKOVICE A–
NK CLIMAX VSETÍN 6:1

Den otevřených dveří
jachtklubu

� Luděk Fidranský

V rámci Tréninkové výzvy MAS Střední Polabí

na téma Týden rodin středního Polabí si dovo-

lujeme pozvat přátele a budoucí jachtaře na den

otevřených dveří jachtklubu Lázně Toušeň. Mís-

tem konání je loděnice jachtklubu, ulice Na Krétě

(u Labe pod statkem), v pátek 16. 5. 2014 od

12.00 do 17.00 hod.

Chceme prezentovat jachting jako sport ekolo-

gický, který mohou provozovat děti, mládež i celé

rodiny, ale i jako náročný olympijský sport. Bude

předvedena ukázka lodních tříd Fireball a Cadet

včetně záchranného motorového člunu. Bude

probíhat odborný výklad včetně instruktážního

videa. Pro děti budou připraveny zábavné hry

a soutěže. Občerstvení v prostorách loděnice

bude poskytováno zdarma. Těšíme se na budou-

cí mladé jachtaře.

Ilustrační foto: archiv jachtklubu Lázně Toušeň

Dorostenec Petr Pánek sbírá zkušenosti v mužstvu dospě-
lých Unionu Čelákovice. Foto: Vl. Malinovský

Tato maketa říčního remorkéru Bobr stavitele a majitele
Martina Karpatského z Klom Barrakuda z Nové Vsi byla
k vidění na soutěži v Nové Vsi. Foto: Karel Majer

Domácí sice vstoupili 12. 4. do zápasu prohrou

úvodní dvojky, ale pak gradujícím výkonem, který

by se dal přirovnat k vítěznému zápasu 5:4 s Mod-

řicemi v play-off, nejenže srovnali v následující

dvojce, ale soupeři již nedovolili ani set.

2. liga
TJ SOKOL TŘEBÍČ–TJ SPARTAK POKER-
MAN.CZ ČELÁKOVICE B 6:2
Do prvního jarního utkání zajížděly Čelákovice 5. 4.

k soupeři do Třebíče, což pro ně byla velká nez-

námá, jelikož je letos přiřadily do východní (morav-

ské) skupiny. Oproti loňskému roku jsou oslabeny

o dvě opory – Michal Bareš byl přeřazen do 

A-týmu a David Kačírek přestoupil do Šacungu.

Kádr byl doplněn o tři dorostence: Součka, Čer-

vinku a Schneidera.

TJ SPARTAK POKERMAN.CZ ČELÁKOVICE B–
TJ SLAVOJ VRDY 6:2
Nováček soutěže přijel 12. 4. s taktikou uhrát důs-

tojný výsledek, což se mu zkorigováním již pěti-

bodového náskoku domácích podařilo.

Domácí zápasy na Městském stadionu:
Extraliga – A-tým
10. 5. 14.30 hod. Žatec

31. 5. 14.30 hod. Č. Budějovice

2. liga – B-tým
10. 5. 9.30 hod. Orlová

24. 5. 9.30 hod. Bělá

31. 5. 9.30 hod. Třebíč

Okresní přebor – C-tým a D-tým
7. 5. 17.00 hod. C–Stratov

14. 5. 17.00 hod. D–Nymburk B

21. 5. 17.00 hod. C–Nymburk C

Více na http://www.nohejbal-celakovice.cz.
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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 18.30–21.30

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: Ve čtvrtek 8. 5. bude

otevřeno od 16.00 do 21.30 hod. V neděli 18. 5.

od 16.00 do 21.00 hod.

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

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

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




