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Pamětní deska bratří Petišků .......... str. 3
Na Základní škole v Kostelní ulici byla odha-
lena pamětní deska bratří Petišků. Autorem
grafického návrhu desky je výtvarník Michal
Burda.

Lávka přes Labe otevřena ............... str. 4–6, 34
Proč je tato stavba technickým unikátem
a o jejím slavnostním otevření se dočtete
na několika stranách tohoto čísla.

Rekonstrukce ulice Sokolovské
dokončena ......................................... str. 7

Téma: Dovolená doma, v zahraničí str. 14–15
Pro ty z vás, kdo ještě váháte, kde strávíte
letošní dovolenou, si členové redakční rady
připravili osobní tipy.

Přijede ministr
a slovenský mistr!

l Milan Šikl

Po roční přestávce se mohou fotbaloví příznivci
z Čelákovic a širokého okolí opět těšit na tradiční
letní turnaj ligových týmů, který pořádá SK Union
na stadionu „U Hájku“. Letos bude mít poprvé
přívlastek mezinárodní, neboť se ho v sobotu
28. června zúčastní nejslavnější slovenský klub
a staronový mistr ŠK Slovan Bratislava! Dalšími
účastníky jsou obhájce prvenství Slavia, další
pražský klub Dukla a FK Příbram. Pro oba
posledně jmenované týmy stejně jako pro „bela-
sé“ to bude premiéra na čelákovickém turnaji.
To ale není jediná novinka oproti minulým deseti
ročníkům.

Pokračování na str. 28 (sport)

Dne 21. 5. byla zahájena výstavba nájezdové rampy na
lávku, která propojí přístupovou cestu k nové lávce přes
Labe s cyklostezkou podél levého břehu řeky i s komu-
nikací ke Křižíkově ulici. Předpokládaným termínem
dokončení je 20. 6., tj. den před slavností k otevření  lávky.
V průběhu výstavby se bude v prostoru stavby pohybovat
těžká mechanizace. Občané mají do ohraničeného pro-
storu s výstražnou páskou vstup zakázán. 

Foto: Kamil Voděra

Tradiční výstava ZUŠ Jana Zacha „Malý salón“ byla zahájena slavnostní vernisáží v sobotu 24. 5. 2014. I tentokrát návštěvníci zcela zaplnili výstavní síň Muzea. Foto: -dv-

Mezi nebem a zemí
l Zdeňka Tichá, starostka města

V sobotu 24. května 2014 v 10.00 hod. dopoledne byla slavnostní vernisáží, kterou svým hudebním
vystoupením obohatil orchestr „Tři + Tři“, jehož vedoucími jsou Jan Šturm a Bohumír Hanžlík, zahájena
výstava MALÝ SALÓN 2014 s podtitulem „Mezi nebem a zemí“. Na výstavě, která potrvá do 22. června
2014, se můžeme seznámit s pracemi žáků výtvarného oboru Základná umělecké školy Jana Zacha
v Čelákovicích. Ve výstavní místnosti se ocitneme mezi malbami, kresbami a keramickými díly zobrazujícími
jak reálné věci, jevy a zvířata, tak postavy mytické a nadpřirozené – ocitneme se zkrátka mezi nebem
a zemí, možná i v oblacích, a to alespoň pocity, které při procházení mezi úžasnými pracemi nutně musí
každý prožívat. Velké poděkování patří jak autorům prací, tak jejich učitelům a vedení naší ZUŠky.



Usmějte se, léto je tu!

Červen je pro obyvatele zemí českých synonymem
pro začátek léta a také pro závěr školního roku. Bez
ohledu na to, zda máte, či nemáte děti školou povin-
né, listujete-li kalendářem adojdete k měsíci červnu,
zasníte se při představě, že dovolená už je opravdu
blízko. Pokud ještě netušíte, kde v letošním roce
strávíte svoji dovolenou, možná si vyberete jeden
z tipů, které si pro vás připravili členové redakční
rady.

Ale nemusíte čekat na dovolenou. I přes vrtkavé
počasí (jednou tropy, podruhé liják) si jistě vyberete
z mnoha velmi zajímavých kulturních (CzelaFest)
a sportovních (tradiční letní fotbalový turnaj) udá-
lostí, které vám právě v měsíci červnu naše město
nabízí.

Pokud Zpravodaj budete pročítat dostatečně peč-
livě, tak zjistíte, že kritické datum tohoto měsíce
nastává v sobotu 21. 6. Jakási zatěžkávací zkouška
aktivních návštěvníků. Ráno si přivstanete, nakou-
píte vitamíny na náměstí, Ve Skále poměříte síly jako
Bivoj, přeběhnete k Městskému muzeu, kde se kul-
turně pobavíte v rámci Muzejní noci a Svatojánské
divadelní pouti. Dále můžete pokračovat do lodě-
nice, kde budete přihlížet lítému boji na vodní hladině
vzávodu oPohár města Čelákovic, na který plynule
naváže do večerních hodin slavnostní program upří-
ležitosti otevření lávky přes Labe. Ale pozor! Stále
ještě nejsme u konce. Až do večera také probíhá
Muzejní noc, a to i v kostelech a v naší Městské
knihovně. Nadšení sportovci si mohou odskočit na
stadion k nohejbalovému utkání. Velmi bohatý kul-
turně-sportovní den uzavře slavnostní ohňostroj
nad lávkou… a… přežijí jen ti nejzdatnější. 

Naštěstí nám po volbách do Evropského parlamentu
utichly předvolební boje, promiňte, kampaně. Ale
jak všichni víme, máme jen krátký čas na nadechnutí
před dalším kolem volebního maratonu na podzim
tohoto roku. 
A proto vám všem za celou redakční radu přeji,
abyste si letošní léto užili plnými doušky anačerpali
dostatek duševních i fyzických sil na další… zážitky
v našem městě!

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

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

605 733 680
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování: 
IK CELAK REGISTRUJ

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

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

Pomozte nám dělat Zpravodaj
l redakční rada Zpravodaje

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

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

Tištěný přehled akcí 
„PODZIM v Čelákovicích“
POZOR, BLÍŽÍ SE
UZÁVĚRKA
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „PODZIM
v Čelákovicích 2014“ (plakát, Zpravodaj
města) obsahující akce od 3. září do 8. pro-
since 2014 je v pondělí 21. července 2014.
Informace o akcích zasílejte na e-mail:
 zpravodaj@ celakovice.cz.
Dodané informace jsou také pravidelně zve-
řejňovány na webových stránkách města
v „Kalendáři akcí ve městě“.
Pořadatelé s větší četnosti akcí po zaregi-
strování na web města přidají akce sami
(Kalendáři akcí ve městě – přidat akci).

Odpady v roce 2014
l odbor finanční a plánovací

Vážení občané, na základě Obecně závazné
vyhlášky E 3/2013 města Čelákovic o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů je v letošním roce
výše poplatku za komunální odpad 516 Kč za
 osobu a rok.
Tento poplatek je splatný jako každý rok do
30. června. Způsob placení bude stejný jako
v uplynulých letech, tj. převodem z Vašeho účtu
na účet města, v hotovosti v pokladně MěÚ nebo
složenkou, která Vám bude doručena počátkem
června.
Složenka je vytvořena jako předpis obsahující
všechny nutné údaje, na jejichž základě bude Vaše
platba identifikována. To je rozhodující hlavně při
platbě převodním příkazem.

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

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 rekla-
maci na roznos uplatnit. Nejlépe zaslat co nej-
dříve e-mailem na  zpravodaj@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 zodpovědné osobě, která zajistí ná-
pravu. Děkujeme za pochopení.

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

čtvrtek 19. června 2014
od 18.00 hod.

Aktuální program ZM bude zveřejněn týden
před zasedáním na úřední desce města a na
webových stránkách města.
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Červen
l Zdeňka Tichá

Prvním letním měsícem je červen. Jeden z výkladů
dává toto pojmenování do souvislosti s barvou plo-
dů, které v této době dozrávají, např. třešně, višně,
jahody, maliny, rybíz. Někteří jazykovědci spatřovali
motivaci tohoto pojmenování ve faktu, že se v tom-
to měsíci hojně vyskytují červi, kteří v tomto období
dělají škody zvláště na ovoci. Václav Machek ve
svém etymologickém slovníku připouští možnost
motivace buď od čry – červen by potom byl měsíc,
kdy se hojně vyskytují červi, případně doba, kdy
se sbírá červec, hmyz poskytující červené barvivo,
nebo od červený – červen by pak byl měsícem,
kdy se červenají plody.
Hmyz pojmenovaný červec se právě v tomto obdo-
bí sbíral k barvení látek červenou barvou. Ohledně
názvu hmyzu si dovolíme ocitovat ze Slovníku sta-
ročeského Jana Gebauera: „črvec, červec…
z čьrvьcь… Červec coccus polonicus má v sobě
barvivo červené, vyskytuje se v Sibiři, jižní Rusi,
Polsku a také v Čechách a Němcích, sbírá se okolo
sv. Jana Křtitele, a v Polsku se jím místy dosud
červeně barví; s tím souvisí názvy měsíců června
a července.“
Dodejme ještě, že v starší době bývala pojmeno-
vání šestého měsíce v roce (červen) a sedmého
(červenec) spolu dokonce zaměňována, takže čer-
venec býval měsíc v roce šestý a červen sedmý.
V Slovníku naučném (redaktoři F. L. Rieger 
a J. Malý) se můžeme dočíst, že měsíci červnu se
říkalo i růžen – tento název byl odvozen od toho,
že kvetou plané růže.
Polština má pro pojmenování tohoto měsíce podob-
ný název – Czerwiec, jehož motivace je podobná
jako v češtině. V ostatních jazycích se většinou
užívá pojmenování odvozené od latinského Junius,
tj. měsíc zasvěcený bohyni Juno, považovanou za
patronku nevěst nebo manželství obecně a také
ochránkyni financí či bohyni osudu.
Tradicí v červnu je oslava mezinárodního dne dětí.
První podnět k založení dne oslavujícího děti vznikl
už v roce 1920 v Turecku při založení Národního
shromáždění. Dne 1. června 1925 se konala Svě-
tová konference pro blaho dětí a ve stejný den pro-
bíhal v San Francisku festival dračích lodí. Čínský
konzul zde shromáždil čínské sirotky, aby poukázal
na to, že by se společnost měla více zabývat osudy
dětí. Tyto dvě významné události určily datum oslav
dne dětí, který byl ale oficiálně vyhlášen později
– Mezinárodní demokratická federace žen vyhlá-
sila v roce 1949 na 1. červen Den pro ochranu
dětí, a to i jako připomínku osudu dětí a žen z Lidic.
Den pro ochranu dětí se začal slavit rok po jeho
vyhlášení a postupně se z něj stal Den dětí, resp.
Mezinárodní den dětí.
Nejdelší den roku – letní slunovrat – připadá na
severní polokouli Země na 21. červen.
Během letního slunovratu se v noci nikdy úplně
nesetmí a tento den je astronomickým bodem, kdy
můžeme oficiálně prohlásit, že přišlo léto.
Dříve lidé v den letního slunovratu uctívali Slunce.
Keltové uctívali léčivou sílu Slunce a spojovali ji
s uzdravující silou vody. Proto byly oltáře zasvěcené
Slunci často v blízkosti pramenů a studní. Takovou
reminiscencí této keltské tradice může být u nás
v Čelákovicích oslava otevření nové lávky přes
Labe spojená s Muzejní nocí a se Svatojánskou
divadelní poutí připadající na 21. červen 2014.
Zdroje: http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx, 

http://cs.wikipedia.org/wiki, 
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/

SENIORSKÝ TELEFON
l odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Město Čelákovice zakoupilo pro seniory našeho města seniorské telefony Aligator A340 s dohledovým
systémem a tlačítkem SOS. Tyto telefony jsou k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Čelákovice, tel.: 326 929 118, 326 929 119. Na základě smlouvy o výpůjčce budou zakoupené
přístroje poskytnuty jednotlivým seniorům.
Seniorský telefon Aligator je vhodný pro všechny seniory, kteří
chtějí používat klasický mobilní telefon vybavený dohledovými
funkcemi, a to jak pro komunikaci s asistenční dohledovou služ-
bou, tak pro běžné volání. Telefon nabízí jednoduché a pohodlné
volání, hmatatelné červené nouzové tlačítko na zadní straně tele-
fonu, velká tlačítka na klávesnici a velké znaky na displeji.
Sociální službu dohledového systému si budou senioři hradit sami. Náklady na tuto službu jsou 260 Kč
měsíčně a lze ji hradit z příspěvku na péči, který vyplácí Úřad práce.
(Příspěvek na péči je určen k úhradám různých sociálních služeb.)
Asistenční služba pro seniory
Asistenční dohledová služba InspectLife „Dohled“ byla navržena tak, aby pomohla seniorům uchovat
si samostatnost a zvýšit své bezpečí. Je určena hlavně aktivním seniorům a jejich blízkým osobám.
Služba umožní uvědomit zkušené pracovníky asistenční služby, kteří umí zajistit pomoc v případě
nouze nebo zdravotních potížích. Senior jednoduše zmáčkne nouzové tlačítko na dohledovém zařízení
(telefon). Blízká osoba seniora má možnost zjistit aktuální informace a poskytnout pomoc. Úroveň
služby a chování přístroje lze individuálně přizpůsobit.

Ilustrační foto. Zdroj: InspectLife

Pamětní deska bratří Petišků
l -dv-

V pátek 16. května 2014 město Čelákovice slavnostně odhalilo pamětní desku bratří Petišků na ZŠ
Kostelní, č. p. 457, za účasti hostů, veřejnosti a školní mládeže.
Všechny zúčastněné přivítala a oba bratry Eduarda a Františka Petišku připomenula starostka města
Zdeňka Tichá.
Hosty byli Martin Petiška, syn spisovatele Eduarda Petišky, Ladislava Petišková, manželka Františka
Petišky s dcerami a jejich rodinami, poslankyně Nina Nováková, členové Zastupitelstva města Čelákovic
a ředitelé městských organizací.
Komponovaný program, který doprovázel slavnostní akt, připravili učitelé ZUŠ Jana Zacha.
Autorem grafického návrhu pamětní desky je výtvarník Michal Burda.

Martin Petiška a poslankyně Nina Nováková při odhalování
desky.

Martin Petiška a Zdeňka Tichá, starostka města Če -
lákovic.

Zdeňka Tichá, starostka města Čelákovic, a Ja roslava
Burkertová, ředitelka ZŠ v Kostelní ulici.

Autorem grafického návrhu pamětní desky je výtvarník
Michal Burda. Foto: -dv-
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Lávka spojující čelákovický a káranský břeh Labe byla veřejnosti zpřístupněna 30. 4. 2014. Technickým unikátem ji
můžeme nazývat hned ze dvou důvodů, a to díky použitému materiálu a délce hlavního pole. Foto: Kamil Voděra

NOVÁ LÁVKA PŘES LABE V ČELÁKOVICÍCH
l Pontex, s. r. o., a Metrostav, a. s.

Nová lávka je unikátní stavbou jak z hlediska své délky, tak i použitím nově vyvinutého
materiálu mostovky. Lávka přes Labe v Čelákovicích je první konstrukcí v České
republice, která má nosnou konstrukci vyrobenou z ultra vysokohodnotného betonu,
jehož použití pro mostovku vede k nízké hmotnosti lávky, a tím i možnosti použití
lehkých závěsů i pylonů. Zároveň jde o zavěšenou lávku pro pěší a cyklisty s největším
polem v ČR.

Jedinou spojnicí města s druhým břehem řeky Labe byla technologická lávka na jezové zdrži, která byla
v roce 2013 při rekonstrukci jezu uzavřena. Město Čelákovice se rozhodlo v poloze 400 m nad jezem
vybudovat novou lávku pro pěší a cyklisty šířky 3,0 m, která umožní komfortní bezbariérový přístup pro
chodce, cyklisty a vozidla integrovaného záchranného systému z města na pravý břeh Labe. Ve studii
konstrukčního a architektonického řešení byla již v roce 2004 porovnána zavěšená a visutá varianta lávky,
přednost dostala zavěšená konstrukce s hlavním polem nad řekou o rozpětí 156 m, protože je méně
citlivá na dynamické zatížení a umožňuje jednodušší výměnu hlavních nosných prvků. Hlavním záměrem
bylo překlenout celé koryto řeky jedním mostním polem a vytvořit zajímavou soudobou mostní  konstrukci.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ LÁVKY
V roce 2012 byla ve výběrovém řízení vybrána
firma Metrostav, a. s. Zhotovitel stavby realizoval
návrh segmentové mostovky provedené komplet-
ně z betonu C110/130 s rozptýlenou výztuží (obr.
č. 1) a s uspořádáním polí 43+156+43 m. Pylony
celkové výšky cca 37 m mají tvar písmene A a jsou
vetknuty do základových bloků na velkoprůmě-
rových pilotách. Závěsy jsou vedeny ve dvou rovi-
nách, jejich dolní rektifikovatelné kotvy jsou
umístěny z boku mostovky. Ve vrcholu pylonů
budou kotveny do výztuh, které spojují v tomto

místě obě nohy pylonu. Mostovka je vynášena
uzavřenými závěsy s protikorozní ochranou gal-
vanizací. Opěry na obou březích jsou navrženy
jako masivní ze železobetonu na pilotách a tvoří
protiváhu k tahovým reakcím lávky. Na obou
bocích mostu jsou navržena ocelová zábradlí
výšky 1,3 m se svítidly integrovanými do zábra-
delních sloupků. Pochozí povrch je navržen z pří-
mo pojížděné stříkané izolace v tloušťce do 5 mm. 
Segmenty se betonovaly v poloviční délce a vždy
2 segmenty se ve výrobně spojily klasickou pra-
covní spárou s procházející betonářskou výztuží.
Nosná konstrukce má obvyklé lepené spáry s epo-
xydovým tmelem každých 11,3 m. Spáry jsou
umístěny 1,6 m od nejbližšího kotevního bloku
závěsu tak, aby návrh formy obsáhl všechny pozi-
ce bez úprav formy. Napětí v lepených pracovních
spárách byla rozhodujícím kritériem pro návrh zej-
ména ve stavebních stavech. V těchto spárách
bylo nutné zabránit dekompresi a zachovat tla-
kovou rezervu 1 MPa ve všech stavebních  stavech.
V průběhu výstavby je konstrukce podélně přede-
pnuta tyčemi VSL průměru 32 a 36 mm. Rozměry
příčného řezu lávky vyloučily možnost použití stan-
dardních kotev tyčového předpětí, jejichž rozměr
200/200 mm byl nepřijatelně velký. Byly použity

atypické kotevní desky 140/140 mm, jejichž použití
bylo prověřeno na řadě zatěžovacích zkoušek.
Zkoušky prokázaly dostatečnou rezervu únosnosti
kotevních oblastí pod zmenšenými kotvami. Po
spojení obou vahadel byly napnuty 2 kabely z 15
lan průměru 15,70 mm a všechny prvky předpětí
byly zainjektovány.
Závěsy jsou výrobkem firmy Redaelli v plně uza-
vřeném tvaru se „Z“ profily na obvodu. Jsou po -
užity závěsy � 20 až � 36 mm se zaručenou
únosností 395 až 1215 kN. Na horním konci jsou
závěsy opatřeny pevnými vidlicemi s čepem. Na
dolním konci jsou tyčové rektifikovatelné závitové
koncovky. Závěsy byly vyrobeny na přesnou délku
za definované teploty.
Pro montáž byly využity speciálně navržené mon-
tážní vozíky, u nichž při návrhu bylo nutné mini-
malizovat hmotnost. Konzola vozíku, na niž se při
montáži vyvěšoval následující segment, byla před-
tím vyvěšena provizorním závěsem z vrchu pylonu
tak, aby se napjatost vozíku snížila.
Výpočet zahrnoval všechny důležité fáze výstavby,
přesuny montážního vozíku, napínání či odstra-
ňování provizorní i definitivních závěsů. Celkem
měl model cca 120 etap. Ve výpočtu byly zohled-
něny nelineární vlivy související s proměnnou
tuhostí závěsů vlivem jejich průvěsu.

VÝVOJ MATERIÁLU MOSTOVKY Z UHPC
UHPC (ultra high performance concrete = velmi
vysokohodnotný beton) je vyvíjen v týmu Metrostav
a TBG Metrostav od roku 2010. Předpokládá se
jeho využití pro prefabrikované i pro monolitické
konstrukce. Pro výrobu se používají místní materiály.
V první fázi vývoje se pečlivě zkoumaly lokální mate-
riály. Složení avhodné přísady apříměsi byly vybrány
na základě zkoušek na maltách. Pak bylo přidáno
kamenivo (do 5 mm) a vysokopevnostní ocelová
vlákna v množství 120 kg na 1 m3 betonu. Experi-
mentální ověřování vlastností navrženého betonu
začalo v laboratorních podmínkách. V krátké době
se pokračovalo v míchání ve velkém míchacím cen-
tru. Proces míchání a typ míchačky mají významný
vliv na vlastnosti UHPC v čerstvém izatvrdlém stavu.
Zkoušky na laboratorních vzorcích prokázaly, že
tlaková pevnost přesáhla 150MPa, což byl cíl vývoje. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O LÁVCE

Investor: Město Čelákovice

Poskytovatel dotace: SFDI

Projektant mostu: Pontex, s. r. o.

Hlavní dodavatel: Metrostav, a. s.

Kontrola statiky: Stráský, Hustý
a partneři, s. r. o.

Hlavní subdodavatelé: PERI, spol. s r. o.,
TBG Metrostav, s. r. o., VSL Systémy
CZ, s. r. o., Freyssinet CS, a. s., 
OK-BE, s. r. o., Redaelli (Itálie)

Konečná cena stavby: 
40,98 mil. Kč (vč. DPH)
Dotace SFDI: 
10,00 mil. Kč (vč. DPH)
Celková délka lávky:      242 m
Rozpětí hlavního pole:   156 m
Výška pylonu:                 36 m
Šířka cyklostezky:             3 m

Obr. č. 1: Příčný řez
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Pokračování na str. 6

Vyvinutá betonová směs udrží zpracovatelnost
po dobu alespoň 90 minut, což umožňuje použití
tohoto UHPC i pro transportbeton. Další zkoušky
byly provedeny za účelem ověření ukládání betonu
do bednění a způsobu ošetřování. Nejlepší zku-
šenost byla se samozhutnitelným betonem. Vedle
mechanických parametrů jako tlaková a ohybová
pevnost, modul pružnosti apod. byly na labora-
torních tělesech měřeny veličiny jako vývin teplot
od hydratačního tepla, autogenní smršťování,
smršťování při vysýchání a dotvarování. 
Výstavba lehké lávky velkého rozpětí byla vhodnou
příležitostí pro první aplikaci nového materiálu. Další
experimenty byly proto zaměřeny na tento projekt.
Prefabrikované segmenty mostovky se musí vyrá-
bět bez pracovních spár. Sklon horního povrchu
desky a též okrajové nosníky vystupující nad povrch
desky znamenaly komplikaci při použití samozhut-
nitelného betonu. Po provedení několika zkoušek

se ukázalo, že betonáž je možná při použití horního
bednění. Postup betonáže byl ověřen na modelech,
než se přistoupilo k výrobě ocelové formy. 
Lávka je předepnuta a kotvy předpínacích tyčí
jsou umístěny v kontaktních spárách segmentů.
Malý prostor pro kotvy vyžadoval ověření oblasti
betonu pod kotvami, která je namáhána koncen-
trovaným zatížením a příčným tahovým napětím.
Zkouška kotevní oblasti ukázala, že žádné trhliny
se neobjevily ani ve vzorcích bez betonářské výztu-
že do úrovně zatížení 1,4 až 1,5 násobku použité
hodnoty předpínací síly. Tyto hodnoty jsou vysoko
nad reálným zatížením, které může vznikat při
předpínání. Zkoušky byly provedeny ve stáří beto-
nu 5 dní. Během výstavby byl beton podstatně
starší.
V podélném směru je lávka předepnuta a vyztu-
žena. V příčném směru jsou pouze žebra vyztužena
dvěma pruty profilu 16 mm. Únosnost mostovky
lávky v příčném směru byla odzkoušena na malém
modelu (obr. č. 2). Bodové zatížení bylo zvyšováno
až do úrovně 110 kN, zatímco jedna náprava poža-
dovaného lehkého vozidla má nápravové zatížení
pouze 25 kN. Deska selhala porušením příčných
žeber v ohybu (obr. č. 3). Deska zůstala neporušena
(s výjimkou malých trhlinek), ačkoli zatížení bylo
umístěno uprostřed mezi žebry.
Materiál UHPC by se měl stát zárukou dlouhodobé
trvanlivosti lávky a omezení údržbových prací.

VÝROBA SEGMENTŮ
Po pokusné výrobě segmentů v dřevěném bednění
byla navržena a vyrobena ocelová forma. Forma
má pevnou spodní část, podélné sklopné bočnice
a horní víko, které je přišroubováno k spodní části
formy (obr. č. 4). Forma má pouze jedno čelo, pro-
tože výroba je kontaktní, druhé čelo je tvořeno
segmentem, který se betonoval dříve. Standardní
délka segmentů je 5,65 m. Vždy dva segmenty
jsou spojeny spojem vyztuženým betonářskou
výztuží dohromady, vzniká tak běžný segment
o délce 11,3 m, který se dopravuje na staveniště.
Betonáž dlouhých segmentů by nebyla provedi-
telná v jedné fázi. Konstrukční uspořádání lávky
vyžadovalo, aby segmenty byly dlouhé, aby mezi
závěsy byla pouze jedna kontaktní spára.

Forma byla vystrojena výztuží, kabelovými kanálky
pro tyče a kabely a ocelovými prvky pro kotvení
závěsů. Pak bylo uzavřeno horní víko formy. Forma
se plnila tak, že ze dvou automixů tekl beton do
násypek ve středu podélných okrajových nosníků
segmentu. Beton se rozléval ve formě a vyplnil celý
prostor. Vzduch odcházel okny v horním víku, která
byla postupně uzavírána a též sloužila pro kontrolu
plnění formy. Forma byla umístěna ve výrobně pre-
fabrikátů firmy SMP CZ v Brandýse, protože ta je
umístěna vedle Labe a vyrobené segmenty mohly
být odvezeny lodí na staveniště. Beton byl vyráběn
v betonárně TBG Metrostav ve vzdálenosti asi
25 km od výrobny. Tvrdnutí betonu bylo proto zpo-
maleno. Aby se urychlila výroba segmentů, byla
forma po zabetonování vyhřívána tak, aby beton
dosahoval teploty kolem 60 °C. To umožnilo
odbedňovat segmenty již po 7 až 8 hodinách. Seg-
menty mohly být vyráběny v intervalu 2 až 3 dny
podle klimatických podmínek.
Deska, která má tloušťku pouze 60 mm a nemá
žádnou výztuž, se zdála být nejslabší konstrukční
částí lávky. Proto byla deska zatížena bodovým
zatížením působícím na kruhové ploše o průměru
200 mm. Zatížení bylo cyklicky zvyšováno do 22
kN a pak odlehčováno celkem v 5 cyklech. Pak
bylo postupně zvyšováno až do selhání desky.
Zkouška se opakovala celkem 4krát. První trhliny
se objevily na úrovni zatížení 150 až 200 kN a deska
selhala na úrovni zatížení 320 až 370 kN. 

Pohled na pylon. Foto: Kamil Voděra Detail ukotvení lana. Foto: Kamil Voděra Pylony jsou vysoké 36,932 m. Foto: Kamil Voděra

Obr. č. 2: Zatížení malého modelu mostovky

Obr. č. 3: Ohybové selhání žeber Obr. č. 4: Otevřená ocelová forma



města Čelákovicstr. 6 červen 2014

Obr. č. 6: Výstavba pylonu

Obr. č. 7: Doprava segmentu lodí

Obr. č. 8: Dutý lis zvedající segment

Obr. č. 9: Zvedání běžného segmentu

Pokračování ze str. 5
Menší hodnoty byly změřeny na konci desky, kde
se projevil efekt konce segmentu a nižší tuhosti
krajního pole desky. Selhání nastalo propíchnutím
desky (obr. č. 5). Testy prokázaly, že únosnost
 desky je výrazně větší, než požaduje návrh kon-
strukce.

MONTÁŽ LÁVKY
Po vybetonování základů a opěr založených na
pilotách byly vztyčeny ocelové pylony. Ty byly
vyrobeny v dílnách Metrostavu a v dílech dopra-
veny na staveniště. Pylony byly po svaření do jed-
noho celku zvedány dvěma jeřáby (obr. č. 6)
a přikotveny šroubovými spoji do základů.
Krajní pole byla montována na pevné skruži doda-
né firmou PERI. První segment byl ustaven pod
pylonem a další byly položeny na skruž a pak při-
pojeny k prvnímu segmentu pomocí předpětí tyče-
mi. Zbývající část u opěry byla dobetonována
monoliticky běžným betonem. 
Hlavní pole bylo montováno letmo. Segmenty se
dopravovaly lodí (obr. č. 7) a zvedaly se do pří-
slušné výšky pomocí montážního vozíku, který se
pohyboval na již hotové části lávky. Segment byl
zavěšen na 4 tyčích profilu 20 mm a zvedán pomo-
cí dutých lisů (obr. č. 8). Vozík má dva hlavní nos-
níky, které jsou přikotveny k lávce. Vozík tvoří
konzolu o délce přibližně 12 m. Na konzole je umís-
těn pohyblivý rám, který umožňuje pohyb se zavě-
šeným segmentem a příčný pohyb k jeho ustavení
do přesné polohy. Nový segment se zvedne ve

vzdálenosti asi 0,5 m od čela posledního smon-
tovaného segmentu. Pak se napojí předpínací tyče
a segment se podélně přisune k existující kon-
strukci. Styk se opatří lepidlem a uzavře posunutím
rámu a předepnutím tyčí. 
Konzola vozíku má pomocný závěs z pylonu, který
nese podstatnou tíhu zvedaného segmentu (obr.
č. 9). Reakce na pylonu je přenesena do opěry
pomocí dočasných zpětných závěsů. Po přede-
pnutí nového segmentu a instalaci definitivních
závěsů se dočasný závěs může odpojit a vozík se
přesune do nové montážní polohy.
Po smontování sedmi segmentů na každé straně
řeky se vyzvedal střední krátký segment a zabe-
tonovaly se dvě uzavírací spáry. K této činnosti
se použil pouze jeden vozík, který zajistil propojení
obou konzol během betonáže uzavíracích spár.
Zároveň na něm bylo zavěšeno bednění. Po
zatvrdnutí betonu bylo možné předepnout defini-
tivní podélné kabely.
Během montáže bylo nutné pečlivě sledovat, popř.
upravit polohu segmentů i síly v závěsech. Měření
sil v závěsech není jednoduché, protože napínací
síly jsou poměrně malé. Výsledky byly vyhodno-
covány a naměřené síly byly porovnávány s výsled-
ky statického výpočtu. 

Po předepnutí podélných kabelů byly instalovány
tlumiče podélných posunů do opěr. A tím byla
v prosinci 2013 dokončena výstavba nosného
systému lávky. Kompletní lávka byla zkolaudovaná
a uvedena do provozu koncem dubna 2014 po
zimní přestávce, po provedení stříkané izolační
vrstvy, vybavení mostu a po vyhodnocení statické
a dynamické zatěžovací zkoušky. 

Experimenty a zkoušky konstrukčních prvků z UHPC byly
provedeny za podpory grantu MPO ČR, projekt 
č. FR-TI3/531 a měření na konstrukci byla částečně pro-
vedena za podpory TAČR (Projekt CESTIč. TE 01020168).

Foto 1–9: zdroj Pontex, s. r. o.

Obr. č. 5: Propíchnutí desky
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V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156

Hledaná osoba
27. 4. 2014 v 20.15 hod. bylo při měření rychlosti
radarem „změřeno“ vozidlo zn. BMW. Po zastavení
vozidla bylo zjištěno, že řidič u sebe nemá doklady,
a tak byla přes Policii ČR provedena perlustrace
osoby i vozidla. Tímto se zjistilo, že vozidlo patří
celostátně hledané osobě, a řidič vozidla byl požá-
dán o podání vysvětlení na Policii ČR k pobytu
vlastníka vozidla a k tomuto byl ihned hlídkou MP
převezen. Ještě než byl řidič předán do péče Poli-
cie ČR, byla mu uložena bloková pokuta za pře-
kročení rychlosti, pro kterou byl zastaven.

Zapomenuté klíče
13. 5. 2014 v 16.42 hod. přijala hlídka MP ozná-
mení, že v Rumunské ulici stojí naproti automatu
na sodovku zaparkovaná stříbrná Škoda Fabia,
která má ve dveřích zapomenuté klíče. Hlídka na
místě oznámení klíče od vozu zajistila a auto
uzamkla. Lustrací vozidla bylo zjištěno, že maji-
telem vozu je firma z Prahy. Proto byly klíče uloženy
na služebně MP. Následně se podařilo zjistit kon-
takt na majitele, který vyrozuměl svou zaměstnan-
kyni, která si klíče s radostí na služebně převzala.

Muž v Labi
15. 5. 2014 v 14.11 hod. telefonicky oznámila
občanka, že se poblíž loděnice V Nedaninách topí
nějaký muž. Hlídka na místě zjistila, že v řece Labi
je na strmém svahu muž, který je do pasu ve vodě
a nemůže se vlastními silami dostat ven z vody.
I z důvodu „zatížení“ alkoholem. Hlídka muži ze
sousední obce pomohla z vody i s přepravou
domů. Protože nebyl zraněn, odmítl lékařské vy -
šetření.

Křičící oznamovatelka
17. 5. 2014 v 21.30 hod. byly hlídky MP a Policie
ČR občankou požádány o zákrok v jedné z uby-
toven v Čelákovicích, kde měl nájemník rušit klid
a pořádek. Hlídky se společně dostavily na místo
a zjistily, že jediným, kdo povykoval a křičel na
chodbě ubytovny, byla sama oznamovatelka. Bylo
jí tedy doporučeno, aby šla spát a svého jednání
zanechala, protože by se později jednalo již o ruše-
ní nočního klidu. Uposlechla výzvy a odešla spát.

Černá skládka
18. 5. 2014 v 17.35 hod. bylo formou SMS ozná-
meno občanem, že v Jiřině u „dělnických domků“
vznikla velká černá skládka. Hlídka MP se dostavila
na místo, kde zjistila, že to jen místní obyvatelé
poklidili nepořádek z části městského pozemku,
přiléhajícího k jejich domům. Odpad dali na hro-
madu, tak aby mohl být naložen a odvezen Tech-
nickými službami. Při nakládce do přistaveného
kontejneru poté i sami obyvatelé pomohli.

Zapomenutý občanský průkaz
V den voleb do Evropského parlamentu 23. 5.
2014 v 16.45 hod. oznámila telefonicky členka
volební komise, že ve volební místnosti č. 3. v Kul-
turním domě si jedna volička zapomněla občanský
průkaz, a požádala, zda by nebylo možno jí ho
vrátit. Hlídka Městské policie paní vyhledala podle
adresy trvalého bydliště a průkaz jí předala.

Provádíme investice…
l Bohumil Klicpera, místostarosta

Ve svižném tempu provádíme investiční akce
a souběžně realizujeme projektovou přípravu dal-
ších investic na příští období, a to především na
ty s dotační podporou.

Zateplení objektu MŠ Rumunská
Jak jsme již ve Zpravodaji uváděli, podali jsme
v listopadu 2013 Žádost o poskytnutí podpory
v rámci Operačního programu Životní prostředí,
a to Výzvy č. 50 v prioritní ose 3 – Udržitelné využí-
vání zdrojů energie, a podoblasti 3.2.1. Realizace
úspor energie na snížení energetické náročnosti
budov MŠ Rumunská. Začátkem května 2014
jsme obdrželi vyrozumění, že naše žádost o pod-
poru ze SFŽP v rámci Operačního programu Život-
ní prostředí byla poskytovatelem dotace
akceptována, bylo ji přiděleno akceptační číslo
14193243. Žádost bude dále odbornými útvary
Státního fondu životního prostředí ČR posouzena
zejména ve smyslu směrnice MŽP č. 12/2012
o poskytování finančních prostředků z Operačního
programu Životní prostředí a předložena k dalšímu
řízení, aby konečné stanovisko nám bylo sděleno
po rozhodnutí ministra životního prostředí.

Nová mateřská škola
Zpracování projektové dokumentace projekční
kanceláří SANTIS, a. s., ze Žďáru nad Sázavou
probíhá dle harmonogramu uzavřené smlouvy
o dílo. Již 17. 5. 2014 jsme převzali projektovou
dokumentaci pro sloučené územní řízení a řízení
na stavební povolení. Dobíhá vyjadřování dotče-
ných orgánů, čímž můžeme požádat o zahájení
sloučeného územního a stavebního řízení. Zároveň
se připravuje projektová dokumentace pro prová-
dění stavby se soupisem stavebních prací i dodá-
vek a výkazem výměr. Podle této dokumentace se
soutěží, tj. tato projektová dokumentace je nedílnou
součástí tzv. zadávací dokumentace veřejné zakáz-
ky na výběr zhotovitele stavebních prací.

Obchvatová komunikace V Prokopě –
Stankovského – II/245
V předcházejících vydáních Zpravodaje jsme vás
informovali o nastartování tohoto projektu ve
smyslu tří po sobě jdoucích kroků…
Prvním krokem bylo nabytí pozemků. Poměrně
rychle jsme se dohodli se zástupci Slováckých
strojíren, a. s., na odkoupení potřebných pozemků
pro tuto komunikaci a do konce dubna 2014 byly
také příslušné kupní smlouvy mezi městem a Slo-

váckými strojírnami na tyto pozemky také uzavřeny. 
Druhým krokem byla rychlá realizace projektové
dokumentace a projektant dopravních staveb
p. Stejskal beze zbytku pochopil naši výzvu a ve
sjednané lhůtě zrealizoval příslušnou projektovou
dokumentaci a předpokládáme, že v době, kdy
budete číst tento článek, budeme disponovat sta-
vebním povolením.
Třetím krokem bylo přihlášení města do Výzvy
č. 85 Regionálního operačního programu NUTS
2 Střední Čechy – Oblast podpory 1.1 – Regionální
dopravní infrastruktura – Místní komunikace. Ter-
mín podání žádostí o dotaci byl z 11. 4. 2014 pro-
dloužen na termín do 28. 4. 2014 a v 17. týdnu
jsme naši žádost o dotaci na tuto akci bez prob-
lému stihli podat, a to právě rychlým splněním
všech tří uvedených kroků.

Rekonstrukce ulice Na Švihově včetně
odstavných a parkovacích stání za býva-
lým hotelem
V roce 2010 město uzavřelo smlouvu o spolupráci
s investorem, který rekonstruoval bývalý hotel TOS
na bytový dům a musel k němu vytvořit příslušný
počet parkovacích stání, na spolufinancování
výstavby právě těchto odstavných a parkovacích
stání včetně chodníků apojížděné plochy ze zámko-
vé dlažby, jež bude spojovat ulice Rumunskou, Na
Švihově a B. Smetany. Investor v roce 2010 depo-
noval na účtu města příslušnou částku 3 mil. Kč,
tj. svůj podíl na této investici. Protože se předchá-
zejícímu vedení města během 3 let nepodařilo
dosáhnout územního rozhodnutí na tuto stavbu,
podal investor na město žalobu ovrácení finančních
prostředků. Od října 2013 řídíme město – od února
2014 již disponujeme územním rozhodnutím
av současné době je vydáváno i stavební povolení.
Zároveň zadáváme dvě výběrová řízení na zhoto-
vitele stavebních prací. V tzv. I. etapě budou reali-
zována odstavná a parkovací stání za bývalým
hotelem včetně přístupových komunikací z ulic
Rumunské a B. Smetany – dokazujeme tím i jed-
noznačnou vůli města plnit své smluvní závazky.
V probíhajícím soudním sporu město zastupuje
Advokátní kancelář Nespala, s. r. o., ale tím nej-
vhodnějším argumentem budou probíhající sta-
vební práce na tomto parkovišti. Ve II. etapě
hodláme realizovat vlastní ulici Na Švihově od par-
koviště za bývalým hotelem až po vyústění do ulice
Stankovského včetně chodníku k ulici Sokolovské.
Načasování zahájení stavebních prací této akce
koresponduje s dokončením rekonstrukce ulice
Sokolovské v červnu 2014.

Rekonstrukce ulice
Sokolovské dokončena

l odbor rozvoje města

Rekonstrukce ulice Sokolovské byla dokončena
ve stanoveném termínu. V neděli 1. 6. 2014 projely
po novém povrchu první autobusové spoje. V tuto
chvíli ještě probíhají drobné dokončovací práce,
jako je hutnění, či dořez chodníkové dlažby. V prů-
běhu června ještě budou probíhat stavební práce
v křižovatce s ulicemi Spojovací a Rumunskou.
Dočasná deponie materiálu u kruhových garáží
v ulici Spojovací by měla být vyklizena do konce
června. Foto: archiv odboru
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l Josef Pátek, zastupitel města

Nejprve bych uvedl, že problému vysoké částky za
telekomunikační služby jsem si plně vědom a roz-
hodně před ním neutíkám. Proto zde čtenáři Zpra-
vodaje nabízím prostá fakta, neboť se domnívám,
že politika má být soubojem témat a argumentů
a ne soubojem, kdo toho druhého více pošpiní.
• Starosta i oba místostarostové využívali dvě

telefonní čísla. První bylo na mobilní telefon,
druhé pro internetové připojení notebooku tak,
aby byli všichni tři kdykoliv on-line k dispozici.

• V září 2013 jsem byl tři týdny v zahraniční na
dovolené.

• Vysoký účet za telekomunikační služby vznikl
z důvodu datového připojení (internetu), kdy
nedošlo ke správnému nastavení datového tari-
fu. Velmi dobře vím, že podobné překvapení se

stalo nemálo uživatelům tzv. smartphonů.
• Převod SIM karty proběhl v klidu a za řádného

informování nového místostarosty Tichého, který
služební telefon odmítl s tím, že bude používat
svůj, aproti převodu nic nenamítal. Vedoucí hos-
podářského odboru MěÚ mne kontaktoval tele-
fonicky aobratem následně 13. 1. 2014 písemně.
Dne 15. 1. 2014, tedy dva dny po písemné výzvě,
měl SIM kartu zpět ve svých rukách.

• Navíc jsem městu nabídl částečnou úhradu fak-
tury.

• Nebyl jsem, jako u SIM karty, pracovníky úřadu
vyzván k jednání ve věci vyúčtování. Město
takto vynakládá zbytečně prostředky z rozpočtu
města na advokátní kancelář.

Text redakčně upraven redakční radou a schválen Radou
města Čelákovic dne 12. 5. 2014 usnesením č.:
14/2014/578.

Strana číslo a název platné hlasy celkem v %
1. SNK Evropští demokraté 22 1,15
2. Koalice Strana práce a Nespokojení občané! 0 0,00
3. Klub angažovaných nestraníků 0 0,00
4. NE Bruselu – Národní demokracie 5 0,26
5. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 91 4,76
6. Strana zdravého rozumu – NECHCEME EURO – za Evropu svob. států 30 1,57
7. Koalice TOP 09 a STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 436 22,82
8. Liberálně ekologická strana 6 0,31
9. LEV 21 – Národní socialisté 7 0,36

10. Komunistická strana Čech a Moravy 157 8,21
11. evropani.cz 4 0,20
12. REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA 2 0,10
13. Fair play – HNPD 0 0,00
14. Česká strana sociálně demokratická 211 11,04
16. ANO 2011 324 16,96
17. „Strana rovných příležitostí“ 0 0,00
18. Moravané 0 0,00
19. Česká strana regionů 3 0,15
20. Občanská demokratická strana 211 11,04
21. VIZE 2014 8 0,41
22. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 47 2,46
23. Strana zelených 106 5,54
24. Strana svobodných občanů 83 4,34
25. Romská demokratická strana 0 0,00
26. Komunistická strana Československa 3 0,15
27. Volte Pravý Blok – WWW.CIBULKA.NET 15 0,78
28. ANTIBURSÍK – STOP EKOTERORU! 0 0,00
29. Koalice Dělnická strana sociální spravedlnosti – NE diktátu Bruselu 8 0,41
30. HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH 1 0,05
31. Republika 1 0,05
32. Česká pirátská strana 110 5,75
33. Česká Suverenita 1 0,05
34. Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 2 0,10
35. Aktiv nezávislých občanů 3 0,15
36. Česká strana národně sociální 0 0,00
37. Občanská konzervativní strana 6 0,31
38. Věci veřejné 7 0,36
39. OBČANÉ 2011 0 0,00

Voliči v seznamu: 8 942
Volební účast v %: 21,53

Vydané obálky: 1 925
Odevzdané hlasy: 1 924

Platné hlasy: 1 910
Okrsky: 11

Volby do Evropského parlamentu konané na
území České republiky ve dnech 23.–24. 5. 2014

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V ČELÁKOVICÍCH

Veškeré informace o květnových volbách najdete na webu:

www.volby.cz

Reakce na článek Rady města Čelákovic 
„Volám stále…“ (z č. 3/2014 str. 5)

Město Čelákovice se vyvěšením ukrajinské vlajky na bu -
dově radnice dne 21. května připojilo k akci pořádané
o. p. s. Člověk v tísni s názvem „Vlajka pro Ukrajinu“.

Foto: -dv-

Pracovní skupina 
pro ovzduší 

a měření jeho kvality
l Zdeňka Tichá, starostka města

V pondělí 19. května od 14.00 hod. proběhlo
v zasedací síni Městského úřadu v Čelákovicích
jednání pracovní skupiny týkající se kvality ovzduší
v Čelákovicích. Jednání proběhlo za účasti sta-
rostky města, vedoucí odboru životního prostředí
Zuzany Mutínské a všech devíti členů pracovní
skupiny, kterými jsou Bohumil Kotlík (Státní zdra-
votní ústav Praha), Aleš Soukup (Zdravotní
ústav Ústí n. L.), Jan Topinka (Ústav pro životní
prostředí PřF UK Praha), Petr Bek (TOS-MET, a. s.),
Martin Gorin (TOS-MET, a. s.), Luboš Netušil (o.
s. Naše Čelákovice) a zastupitelé města Petr Petřík
(Botanický ústav AV ČR, v. v. i.), Miroslav Leypold
Iglo a Luboš Rýdlo.
Jednání proběhlo v konstruktivní a věcné rovině.
Přítomní se shodli na tom, že k dané problematice
je nutné přistupovat odpovědně, a shodli se rovněž
na tom, že je nutné stanovit rozsah případného
měření ovzduší a jeho cíle. Základní návrh měření
kvality ovzduší bude zpracován dr. Kotlíkem
z Národní referenční laboratoře pro venkovní
a vnitřní ovzduší SZÚ Praha a bude obsahovat
základní rozsah měření a možná rozšíření (např.
oxidy dusíku, těkavé organické látky). Kromě toho-
to návrhu budou městu, resp. Radě města
a následně Zastupitelstvu města předloženy též
cenové nabídky na měření kvality ovzduší.
Je třeba zdůraznit, že měření kvality ovzduší by
mělo být dlouhodobé, resp. celoroční, a měly by
být měřeny parametry, které budou mít výpovědní
hodnotu ve vztahu k našemu městu. V takto kon-
cipovaném měření se dá zmapovat potenciální
vliv jednotlivých (velkých) znečišťovatelů a stanovit
podíl znečištění v jednotlivých lokalitách města.
Velmi oceňuji přístup dr. Kotlíka ze Státního zdra-
votního ústavu, který se Čelákovicím a tematice
životního prostředí unás věnuje skutečně intenzivně
a soustředěně. Jeho vyjádření k materiálům před-
kládaným na Zastupitelstvu města, které vypracoval
na základě usnesení Zastupitelstva města ažádosti
města, je zveřejněno na www stránkách města
v sekci Životní prostředí / Kvalita ovzduší.
Dovoluji si ještě zdůraznit, že vedení města k této
problematice přistupuje odpovědně, vnímá zájem
občanů o stav ovzduší a životního prostředí ve
městě a bude hledat způsoby, jak jej zlepšovat.
K možnostem zlepšování patří například i používání
kropicího vozu, nově pořízeného a z větší části
financovaného prostřednictvím dotace. A jen na
okraj dodávám, že životní prostředí může zlepšovat
každý z nás – můžeme začít třeba tak, že nebu-
deme odhazovat odpadky na ulici a v topné sezoně
nebudeme spalovat třeba pet-lahve a odpadky.
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SETKÁNÍ NA NÁMĚSTÍ V SOBOTU 17. KVĚTNA 2014
l Zdeňka Tichá

V sobotní ráno a dopoledne 17. května
vykouklo sluníčko, ale jen na chvilku… Pak
se schovalo, nebe pokryly šedé a černé mra-
ky, z nichž vytrvale pršelo až do večera…
Zahájení kulturního léta v Čelákovicích na
náměstí tak proběhlo v počasí veskrze nelet-
ním, studeném a nevlídném, v němž se
základní výbavou stala pláštěnka a gumáky.
Ti, kdož přišli, hledali útočiště ve stáncích,
v nich byly připraveny mj. hry a malování pro
děti a další „atrakce“, mezi nápoji nejspíš pře-
važovaly ty horké. Ani takové počasí ale neza-
bránilo skalním fanynkám povzbuzovat svého
„idola“ Adama Mišíka, další příznivci si počkali
a přišli na ty své kapely – Atmo Music, Kurti-
zány z 25. avenue, Radima Hladíka a Blueef-
fect a program – už bez deště – ukončoval
Vaťák… Během velmi kvalitního programu
proběhlo vyhlášení soutěže Nejlepší podni-
katelka středního Polabí. Mezi ženami pod-
nikajícími déle než dva roky získala titul Kamila
Douděrová – architektonické a interiérové stu-
dio Kamidesign (na dalších místech se umístily
Helena Výborná – kosmetický salon Afrodita
a Alena Fantíková – kosmetická poradkyně)
a v kategorii žen podnikajících maximálně dva
roky vyhrála Marta Šipčiaková – Čerstvé pro-
dukty z Polabí (na dalších místech se umístily
Adéla Dvořáková – kavárna Paříž a Natalija
Novotná – včelařství Novotní, Břežany II). Pod-
nikatelky, které byly finalistkami soutěže, pre-
zentovaly svou činnost ve stáncích na
náměstí. Poděkování patří všem, kteří se na
celodenním programu podíleli, i všem, kteří
přes nepřízeň počasí na náměstí dorazili!

Sobota 17. 5. byla nechladnějším květnovým dnem. Ke vší smůle pořadatelů, účinkujících a návštěvníků se těsně před zahájením programu přidal i déšť, který vydržel téměř do
 konce… 

Ve stánku RC ROUTA byly také připraveny dílničky pro
děti.

Svůj stánek měla i SOŠ Čelákovice, s. r. o. Děti si zde
např. mohly nechat namalovat obličej ☺

Na podiu byly představeny vítězky soutěže „Nejlepší pod-
nikatelka Středního Polabí“. Více o soutěži na str. 24.

Déšť mládeži při vystoupení Adama Mišíka nevadil☺Výtvarné dílny pro nejmenší si připravil MDDM.

Na náměstí se ve stáncích prezentovaly i podnikatelky
zapojené do soutěže o „Nejlepší podnikatelku Středního
Polabí“.

Prvním vystupujícím byla ZUŠ Jana Zacha. Na podiu se střídali její zpěváčci a hudební
soubory.

Legendární rocková kapela Kurtizány z 25. avenue v čele s Tomášem Varteckým.
Foto na stránce: -dv-



Obecní dům
Stankovského 1650
vchod z ulice Rybářské
Čelákovice

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

l Radek Fedaček, velitel Městské policie
 Čelákovice

Město Čelákovice v dubnu uzavřelo smlouvu
se společností CEREK, s. r. o., o spolupráci
s Městskou policií Čelákovice, čímž máme
možnost využívat její centrální registr jízdních
kol. Město tak poskytuje svým občanům další
službu k ochraně jejich majetku.

CEREK = Centrální registr jízdních kol
Registr CEREK byl
vytvořen jako pre-
vence proti kráde-
žím jízdních kol.
Regis trací kol se
výrazně zkompliku-

je nebo úplně zabrání prodej odcizeného jízdního
kola. Každé kolo má své jedinečné výrobní číslo
(číslo rámu), a proto je možné je okamžitě identi-
fikovat. V případě nálezu soukromou osobou, Poli-
cií ČR nebo Městskou policií je tedy možné
okamžitě (24 hodin denně) dohledat majitele nale-
zeného jízdního kola.
Jízdní kolo můžou občané zaregistrovat buď
u autorizovaných partnerů (cena 40 Kč/5 let) nebo
sami pomocí on-line formuláře, kde mohou připojit
i fotografie (cena 50 Kč/5 let).
K registraci je nutné znát výrobní číslo rámu jízd-
ního kola (vyraženo na spodní části rámu mezi
pedály, nebo zapsáno v záručním listu).
Zaregistrované kolo je možné opatřit i samolepku
„Toto kolo je evidováno v CEREK“, které vydávají
autorizovaní partneři.

Další podrobnosti a seznam autorizovaných
partnerů najdete na www.cerek.cz.

Věděl, proč hlídce ujíždí
l Markéta Johnová, tisková mluvčí P ČR Praha

venkov – VÝCHOD

Řídil pod vlivem drog, v zákazu řízení a měl u sebe
velké množství tablet na výrobu pervitinu.
Kriminalisté ÚO Praha venkov – VÝCHOD obvinili
pětadvacetiletého řidiče hned z několika trestných
činů, nedovolená výroba a jiné nakládání s omam-
nými a psychotropními látkami a s jedy, ohrožení
pod vlivem návykové látky a maření výkonu úřed-
ního rozhodnutí.
Při zadržení měl u sebe více než 2 000 kusů tablet,
mikrováhy, větší množství papírků a gumové zátky
na laboratorní baňky. Odborným vyjádřením bylo
zjištěno, že z těchto tablet by vyrobil více než 237
gramů pervitinu. Jeho prodejem by tak získal při-
bližně 237 000 Kč.

Lávka
l Olga Bartošová

Jedním z prvních obdivovatelů čelákovické lávky
byla i Dana Steinová, ředitelka Centra celoživot-
ního vzdělávání v Praze 8, předsedkyně Krajské
rady seniorů a celoživotní propagátorka mozko-
vého joggingu, o jehož významu a metodách před-
náší po celém světě. I v Čelákovicích má své
studentky a jejich školní výlet za krásami soch
Matyáše Bernarda Brauna ji sem přivedl. Vzdala
hold Čelákovicím a na oplátku zve všechny seniory
k využití volnočasových a vzdělávacích aktivit
v Centru zdravého stárnutí v Ládví (www.aktivnis-
tari.eu).

Lávka
l Alena Bašusová

Chtělo by se říct „A přece stojí“, ale ona se krásně
klene nad řekou Labe. Dává městu další rozměr
– rozměr úžasné přírody, kterou má teď každý
občan, pokud chce, bez překážek na dosah.
Zastupitelstvo města ještě za starostování pana
Šaldy přijalo mimo jiné do územního plánu připo-
mínky občanů Jiřiny ze dne 20. 9. 2002 o zařazení
lávky přes Labe. Od té doby uplynulo už téměř
celých dvanáct let. Potom byla lávka vyhodnocena
občany vytvářenou Vizí 2030 jako jedna z nejžá-
danějších akcí. Nakonec se této myšlence upsal
a přes všechny překážky jí dal prioritu ze všech
investičních akcí pan starosta Pátek se svými spo-
lupracovníky. A tak se tedy klene přes Labe. Už
ve svátečních dnech okolo počátku května se po
ní procházelo, projíždělo i rozhlíželo lidí jako mra-
venců. I když chybí úpravy okolí a kritici najdou
možná drobná smítka na kráse, občané se radují
už teď.
Otevírá se prostor pro uskutečňování dalšího člán-
ku Vize 2030 – přilákat do města turisty, naše
a možná i cizince. Labská cyklostezka na našem
území už totiž opravdu slouží i cizincům. Sama
jsem se setkala na odpočinkové terase cyklos-
tezky u Brandýsa s německou manželskou dvojicí
sedmdesátiletých cykloturistů, kteří jeli z Krkonoš
a měli namířeno do Německa. Ptali se mě na noc-
leh v Brandýse, předchozí noc spali v Poděbra-
dech. Okolí naší lávky dává možnost pro zřízení
Cyklobáze s odpočinkovým místem, turistickým
ubytováním, cykloservisem, hygienickým záze-
mím atd. Pro naše kulturní zázemí, saunu, bazén,
obchody i restaurační zařízení při celkem rušném
provozu na cyklostezce dobrá šance. Jen jí nepro-
pást. Chopí se jí někdo?

Za trestnou činnost v souvislosti s výrobou drog
byl již v minulosti několikrát soudně trestán.
Po zadržení přivolaná hlídka obvodního oddělení
provedla u řidiče test na přítomnost alkoholu, ten
byl negativní. Orientační test na přítomnost drog
byl pozitivní na metamfetamin. Motocykl mladík
navíc řídil, i když mu to Okresní soud pro Prahu-
východ svým rozhodnutím až do roku 2018  zakázal.
Muž byl zadržen ve čtvrtek 1. května 2014 ve večer-
ních hodinách v obci Čelákovice u řeky Labe.
Nereagoval na výzvy policistů Pohotovostní moto-
rizované jednotky z Prahy k zastavení a na svém
motocyklu Kawasaki ZX začal hlídce ujíždět. Ohro-
žoval riskantním způsobem jízdy ostatní účastníky
silničního provozu. Jeho rychlost překračovala 200
km/h. Ohroženi byli nejen řidiči, ale i chodci. U řeky
Labe v obci Čelákovice se pokusil utéci skokem
do vody. Chtěl přeplavat řeku na druhý břeh. To
se mu však nepodařilo a byl hlídkou zadržen.
Zadržen byl i díky spolupráci místních občanů,
kteří policisty navedli, kudy mladík ujížděl a násled-
ně utíkal.
Okresní soud pro Prahu-východ poslal mladíka
do vazby. Za mřížemi může za své jednání strávit
až deset let.
Více informací a fotografie na http://www.policie.cz/cla-
nek/motocyklista-skoncil-v-labi.aspx
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ČEZ Distribuce, a. s.
poruchová linka 

840 850 860

oznamuje přerušení dodávky elektřiny
v Čelákovicích ve čtvrtek 12. 6.
• od 7.30 do 11.00 hod.
ulice B. Smetany, Krátká, Na Stráni, Na Švihově,
Prokopa Holého, Stankovského, U Kapličky.

• od 11.30 do 15.00 hod.
ulice Matěje Červenky, Husova, Kostelní, Masary-
kova, Na Hrádku, Rybářská, Sedláčkova, U Ko-
várny, náměstí 5. května.

Podrobně včetně mapy na webu města.

U příležitosti 69. výročí ukončení 2. světové války, ve
čtvrtek 8. 5. 2014, položili zástupci města květiny k měst-
ským památníkům. Foto na stránce: -dv-

Firma přátelská rodině
a Flexibilní formy práce

v praxi
l Zdeňka Tichá, starostka města

V názvu příspěvku jsou uvedeny dva semináře,
které proběhly ve středu 21. 5. ve školicím stře-
disku partnera projektu Slaďování rodiny a práce
– šance pro Čelákovice, který realizuje Rodinné
centrum ROUTA, a to firmy FV Plast, a. s.
Semináře vedla Linda Sokačová, které se odborně
zaměřuje na rodinnou politiku, diskriminaci ve spo-
lečnosti a rovné příležitosti. Linda Sokačová v sou-
časnosti působí v Poradně pro občanství,
občanská a lidská práva a podílí se na strategic-
kém řízení organizace Alternativa 50+, zaměřující
se na věkovou diverzitu a diskriminaci a mezige-
nerační dialog.
V rámci seminářů byla představena soutěž Firma
s otevřenou náručí určená podnikům z regionu
střední Polabí, kteří svým zaměstnancům umožňují
slaďovat potřeby pracovního a rodinného života.
Cílem soutěže je ocenit a zviditelnit firmy, které
respektují pracovní práva svých zaměstnanců
a zaměstnankyň a zároveň jim nabízejí řadu dalších
opatření, díky nimž si mohou dovolit pracovat mat-
ky malých dětí, znevýhodněné osoby nebo třeba
lidé, kteří doma pečují o staré rodiče. Prezentace
Flexibilní formy práce v praxi – mýty a skutečnost
byla zaměřena na úpravy, které ohledně flexibilních
forem práce přináší Zákoník práce.
Semináře byly bezpochyby přínosem pro všechny
zúčastněné a nezbývá než si přát, aby firem a spo-
lečností přátelských rodině jen přibývalo, a to nejen
v Polabí.
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Apel ke spoluobčanům
l Martin Rych, ANO 2011 Čelákovice

Vážení spoluobčané, v říjnu letošního roku se
budou konat komunální volby. Právě Vy rozhodnete
svými hlasy, kdo bude další čtyři roky řídit a spra-
vovat naše město. Chceme Vás tímto vyzvat, abys-
te věnovali trochu svého volného času a přišli se
podívat na některé zveřejných zastupitelstev města
Čelákovic. Na vlastní oči se můžete seznámit s pro-
jevem jednotlivých zastupitelů a také pocítit pravou
atmosféru jednání zastupitelstva, kterou kamery
nejsou schopné zprostředkovat. Tato osobní zku-
šenost je mnohem cennější než na papíře natištěné
a uhlazené předvolební sliby. Možná že právě tato
zkušenost Vám pomůže s Vaší volbou.

Úspěšná akce
l Richard Nejman, ANO 2011 Čelákovice

Ve středu 14. května 2014 proběhla na náměstí
5. května preventivní zdravotní akce – vyšetření
kožních znamének v rámci celoevropského týdne
boje proti melanomu. Občané Čelákovic plně
využili tuto příležitost udělat něco pro své zdraví
a frontu před melanobusem stále doplňovali noví
a noví příchozí. Celkem bylo vyšetřeno 91 lidí.
Čelákovičtí občané také měli možnost pohovořit
si s kandidáty ANO 2011 do Evropského parla-
mentu a zástupci ANO 2011 Čelákovice.

Občané s kandidáty ANO 2011 do Evropského parlamentu
a zástupci ANO 2011 Čelákovice před melanobusem.
Foto: Martin Haushalter

Návštěva hejtmana
Středočeského kraje

l MO ČSSD

V sobotu 3. května se v Čelákovicích konal 2. ročník
celostátního setkání hasičských přípravek, který
uspořádali členové místního Sboru dobrovolných
hasičů. Na setkání a na ukázky zásahu nejmladších
hasičů se přijel podívat i hejtman Středočeského
kraje Josef Řihák. Středočeský kraj v čele s hejt-
manem dlouhodobě podporuje hasičské záchran-
né sbory a i z toho důvodu byl Středočeským
krajem v závěru loňského roku vypsán dotační titul
Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.
Jsme velmi potěšeni, že se Sboru dobrovolných
hasičů Čelákovice ve spolupráci s MO ČSSD Čelá-
kovice a zastupitelkou Johanou Novotnou (ČSSD)
podařilo z tohoto fondu získat pro SDH Čelákovice
dotaci ve výši 475 000 Kč, která bude použita na
rekonstrukci zásahového vozidla.

Májové oslavy 2014
v Čelákovicích

l Vladimír Duník

Slavnostního shromáždění občanů u příležitosti
Svátku práce 1. máje v parku u knihovny se letos
zúčastnilo asi 50 občanů z Čelákovic a blízkého
okolí. Mezi početnými hosty našeho setkání jsme
přivítali radního Středočeského kraje a člena
ÚV KSČM Z. Štefka, krajské zastupitele P. Posoldu
a Z. Milatu a kandidáty do EP za KSČM T. Čecho-
vou Humpolcovou, L. Šuldu a D. Kváče. Hosté ve
svých vystoupeních vzpomněli nejen tradice a his-
torie tohoto významného dne, ale i současnou
neradostnou situaci a důležitost voleb do Evrop-
ského parlamentu. Odpoledne jsme pokračovali
Májovou veselicí. Na ní se sešlo asi 50 občanů,
kteří si při živé hudbě zazpívali, popovídali s přáteli.
Tradičně v závěru akce nás navštívil i poslanec
PČR S. Grospič s kandidátem EP R. Davidem.

Den památky obětí
komunistického režimu
l Jarmila Volfová, zastupitelka města

27. červen se připomíná jako Den památky obětí
komunistického režimu (významný den). Necelé
tři roky po skončení 2. světové války, kdy Česko-
slovensko teprve nabíralo síly, aby dostálo obrov-
ským výzvám obnovy celé země, začalo zatýkání,
věznění a popravy po vzoru Sovětského svazu.
Ti, kteří bojovali za svou vlast na západní frontě
(kam se dostali vlivem často nepředvídatelných
okolností), inteligence, studenti, selský stav a další,
ti všichni skončili v komunistických věznicích.
Někteří se ještě nevzpamatovali z útrap fašistic-
kých věznic a již dostávali komunistická pouta.
Nejznámější je zinscenovaný proces s dr. Miladou
Horákovou, ale takových bylo mnoho. V této sou-
vislosti zastupitelé města Čelákovic zvolení za
ODS v letošním roce finančně podpořili veřejnou
sbírku Klubu dr. Milady Horákové na vybudování
jejího pomníku na území hlavního města Prahy.
V 90. letech se na komunální úrovni diskutovalo
o připomínce utrpení našich spoluobčanů
(pamětní deska?). Ve varu „praktických úkolů“ –
čistírna odpadních vod, nové obytné zóny atd.
– se tato záležitost odsunula. Snad úkol pro nové
zastupitelstvo, možná úkol pro studenty zajímající
se o historii, aby ve spolupráci s Městským
muzeem podobná témata zpracovali.
Bez podrobné znalosti minulých událostí nemůžeme
udělat tak často připomínanou čáru za minulostí,
a snad i proto nás stále navštěvují stejné problémy.

K usnesení Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje o vyšetřování 

v Městském muzeu Čelákovice
l Tomáš Janák, radní města

Již koncem srpna 2013 obdrželo bývalé vedení našeho města na vědomí – v pořadí již třetí – rozhodnutí
Policie ČR (PČR) ve věci Městského muzea v Čelákovicích.
Připomeňme historii – v roce 2011 byl podán podnět orgánům činným v trestním řízení ve věci podezření
z porušování zákonů v mzdové oblasti v Městském muzeu v Čelákovicích v letech 2006–2010 (viz
článek „Policie prošetří účetnictví Městského muzea“, ZMČ 05/2011).
V dubnu 2011 byl Krajskému ředitelství PČR podán podnět k šetření ve věci možného spáchání trestného
činu podvodu či porušení povinností při správě cizího majetku. 
Usnesením Police ČR byla daná věc odložena. V posledním, v pořadí třetím usnesení ze dne 20. srpna
2013 se opakovaně konstatuje, že nebyla naplněna skutková podstata trestného činu podvodu či
porušení povinnosti při správě cizího majetku.
Tímto krátkým příspěvkem se tedy vyjadřuji ke „kauze“, která byla zahájena v roce 2011 a definitivně
zakončena v roce 2013.
Považuji totiž za svou povinnost objektivně informovat občany o ukončení vyšetřování, jelikož zde uve-
dená vznešená podezření uškodila především bývalému a dlouholetému řediteli muzea panu Jaroslavu
Špačkovi.
Text redakčně upraven a schválen Radou města Čelákovic dne 12. 5. 2014 usnesením č.: 14/2014/579.

Společného pietního aktu s představiteli a zastu-
piteli našeho města jsme se zúčastnili 8. května
dopoledne. Po jeho skončení jsme společně
položením věnců uctili památku obětí II. světové
války u všech pomníčků a pamětních desek ve
městě. Odpoledne jsme s radním Středočeského
kraje Z. Štefkem navštívili Městské muzeum, kde
nás velmi ochotně přijal ředitel D. Eisner.
V Sedlčánkách v předvečer 9. května jsme tra-
dičně uctili nejprve památku padlých na návsi
a následně u pomníku Rudé armády v parku
u Labe. K pří tomným občanům zde promluvil
Z. Štefek. Tentýž den navečer jsme opět tradičně
uctili památku padlých v parku Rudé armády
v Záluží. Pietního aktu se zúčastnilo asi 50 občanů,
včetně občanů z okolních obcí a hostů. K přítom-
ným občanům promluvili poslanec EP J. Kohlí-
ček, T. Čechová Humpolcová, L. Ledl a M. Krajča.
Všichni ve svých projevech připomenuli hlavní
důvody našeho setkání a zároveň i zdůraznili důle-
žitost voleb do EP.

Více na http://wwwkscmcelakovice.estranky.cz.

Poděkování za volby
l Tomáš Janák, předseda MO TOP 09

 Čelákovice

Velice si vážíme Vaší podpory ve volbách do Evrop-
ského parlamentu.
Srdečně Vám děkujeme!
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Dne 7. 6. 2014 oslaví své 89. na -
rozeniny paní Věra  WIMROVÁ.
Hodně zdraví, pohody do dal-
ších let přejí dcera, syn, vnou-
čata a pravnoučata.

Dne 19. 7. 2014 se dožívá 95 let
pan František OPŘÁTKO.
K významnému životnímu jubi-
leu mu srdečně blahopřejí adalší
spokojená léta prožitá se svými
blízkými přejí dcery Jitka
aMilena s rodinami, přítelkyně
Miluška a ostatní příbuzní.

Dne 28. 5. 2014 by se dožil 
62 let pan Josef  JOUZA.
Vzpomínejte s námi, kdo jste
jej znali.
Sestra s rodinou

Dne 10. června 2014 uplyne 
8 let od úmrtí manžela, tatínka
a dědečka Miroslava
 MAZURY.
S láskou vzpomínají manželka
a syn s rodinou.

Dne 12. 6. 2014 uplynou tři roky,
kdy nás navždy opustil pan
František KÖNIGSMARK.
Velice hodný manžel, tatínek
a dědeček. Stále vzpomínají
manželka Anna, děti Franti-
šek, Miroslav, Anička, Jirka
a Petr s rodinami, vnoučátka
Petruška,  Nikolka, Matěj, Tadeášek, Alenka,
Honzík a Michalka. Moc nám chybí, prosíme,
vzpomeňte s námi.

70. výročí vylodění v Normandii
l Ivan Vaňousek

„OK, jdeme do toho!“ Těmito slovy ukončil prý odpoledne 5. června 1944 operační poradu velení spo-
jeneckých expedičních jednotek jejich vrchní velitel americký generál Dwight Eisenhower po ujištění
meteorologů, že počasí nad průlivem La Manche se do rána zlepší. Začala vojenská, dlouho připravovaná,
pečlivě utajovaná a zamlžovaná operace Overlord (Suverén) – bitva o Normandii. Jejím prvním cílem
bylo vylodit na francouzském pobřeží průlivu La Manche (English Channel) americké, britské a kanadské
jednotky v prostoru mezi poloostrovem Cotentin a městem Caen v sektorech (na plážích) s krycími
jmény Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword a vytvořit předmostí potřebné k otevření tak zvané západní
fronty. Ještě týž den večer byli na území za plážemi vysazeni američtí a britští parašutisté, aby obsadili
vybrané klíčové body.
Do časného rána 6. června 1944, označovaného často jako D-Day, se k pobřeží přiblížilo více než
6000 lodí a vyloďovacích člunů s vojáky, vojenskou technikou a v 6 hod. 30 min. začalo peklo.

Němci byli na vylodění sice připraveni, ale očekávali
ho spíš severněji, v oblasti Pas-de-Calais, odkud
bylo do Británie nejblíže. Kromě překvapení místem
hlavního útoku, které se podařilo do poslední chvíle
utajit (včetně fiktivních soustředění vojsk a atrap
vojenské techniky), ovlivnila průběh invaze napros-
tá letecká převaha. Tisíce amerických a britských
letadel totiž zcela ovládaly vzdušný prostor abránily
přesunům německých jednotek. Uvádí se, že
během prvního dne bylo na „plážích“ vysazeno
přes 150 tis. spojeneckých vojáků, kteří s podporou
900 tanků, 600 děl a množství dopravních pro-
středků pronikli ve svých sektorech až 10 km do
vnitrozemí. Bohužel jich při tom přes 10 tisíc padlo.
Do dvou měsíců pak byla v Evropě otevřena tak
zvaná druhá – západní fronta.
Pro porovnání s celkovou situací na všech frontách
si dovoluji připomenout, že ve stejném období již
byla – po porážce německého Afrikakorpsu vseverní
Africe v květnu 1943 a po invazi na Sicílii v červenci
1943 – americká a britská vojska na území Itálie
(4. června 1944 vstoupila do Říma), Američané po
urputných námořních bitvách v Korálovém moři
(květen 1942), u atolu Midway (červen 1942)
a u ostrova Guadalcanal (listopad 1942) zastavili
japonskou expanzi v Tichomoří a na postupu
k japonskému souostroví získávali jeden důležitý
tichomořský ostrov za druhým (Guadalcanal, Sai-
pan, Tinian, Guam atd.). Na východní frontě se Rudé
armádě úspěšně, ale neméně urputně –po zastavení
útoku Němců na Moskvu (leden 1942), po jejich
porážce u Stalingradu (únor 1943), odražení útoku
u Kurska (červenec 1943) a prolomení blokády
Leningradu (leden 1944) – dařilo vytlačovat německá
vojska zobsazených území SSSR (Ruska, Bělorus-
ka, Ukrajiny, Moldávie), Polska a Rumunska.
O 50 let později, 6. června 1994, se narodil první
z mých vnuků. Dnes, po 20 letech, přeji jemu i všem
ostatním spokojený život v míru a pláže jen bez
invazních člunů.Mapa zdroj: internet

l Ladislava, Michaela a Tereza Petiškovy

Děkujeme touto cestou městu Čelákovice v čele
s paní starostkou Zdeňkou Tichou, dále vedení
Městské knihovny, Městského muzea, Základní
školy Kostelní a všem dalším, kdož se podíleli na
vskutku velkorysých oslavách bratří Eduarda
a Františka Petiškových u příležitosti jejich nedo-
žitých životních výročí.

l manželé Bérovi

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za milé
přijetí a uvítání starostkou města Zdeňkou Tichou
a matrikářkou Městského úřadu Radkou Körne-
rovou při naší diamantové svatbě a rovněž za dar
města.
Chceme vyjádřit poděkování i našim dětem a jejich
rodinám za uspořádání naší diamantové svatby.
Mile nás tím překvapili.

l Lenka Kavanová a Šárka Roubková-Pauro-
vá, lékařky pro děti a dorost

V návaznosti na článek ovzduší v Čelákovicích,
zveřejněný v minulém čísle Zpravodaje, chceme
poděkovat představitelům města jménem svým
a hlavně jménem svých dětských pacientů za
všechny kladné kroky činěné pro zlepšení klimatu
v našem městě.

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

l Jan Volín, člen spolku

Jako malého chlapce mě kdysi vyděsila bajka
o cvrčcích, kteří celé léto jen hráli své písničky,
zatímco ostatní sháněli zásoby na zimu. Když zima
přišla, shánčliví se hřáli u ohně a chroupali to, co
nastřádali. Cvrčci zmrzli. V bajkách je ponaučení
málokdy rozebráno do detailu. Kdyby bylo, ušetřil
bych si zděšení, že umění je vlastně zbytečné a že
užitečné je jen hromadit. Přitom malíři, sochaři,
hudebníci nebo básníci přece nerozpoutávají války,
zatímco ti, co hromadí, potřebují často rozdmy-
chávat nenávist a vymýšlet ostatním „nepřítele“,
aby svému hromadění pomohli. Nakonec jsem
cvrčky nebral tak vážně: na rozdíl od nás si neumějí
rozdělit úkoly. A poučení, že napřed je třeba se
najíst a schovat se před deštěm, než začneme
psát divadelní hru, to se připomene samo každé-
mu, kdo by na něj zapomněl. I bez bajky.
Stanovit přesně, jaké místo mají mít kultura a umění
v životě, zatím lidé nedovedou. Většina ale tuší,
že nejsou zbytečné. Již před počátkem našeho
letopočtu uvažoval římský filozof Cicero o potřebě
pěstovat nejen plodiny na polích, ale také šlechet-
nost v duších občanů. Říká se, že byl prvním, kdo
v tomto smyslu použil slovo kultura, původně
opravdu související se zahradnictvím a zeměděl-
stvím. V 18. století pak velký myslitel Immanuel
Kant uvažoval o účelu kultury a dospěl k názoru,
že jím má být cesta k mravní dokonalosti. Zda
ideálu ohleduplných, nezištných a pracovitých
bytostí někdy dosáhneme, to je otázka, ovšem
kultura nás k němu podle Kanta může přibližovat.
Pak ale musíme hledat zážitky, které v nás vzbudí
touhu být lepšími. Navíc zážitky společné, sdílené
mívají větší dopad než situace typu „já a počítač“.
Jsou tedy Čelákovice kulturní obcí? Možnost kul-
tivování ducha netkví jen v tom, zda byl postaven
kulturní dům. Jsou potřeba především lidé, kteří
v očistnou sílu umění a společných zážitků věří.
Tady mají Čelákovice štěstí. Kromě oficiálních míst
s profesionálními pracovníky se tu našla skupina
lidí, kteří jsou bez nároku na odměnu ochotní orga-
nizovat koncerty, autorská čtení nebo třeba besedy
s obrazovým doprovodem. Již deset let se sou-
střeďují kolem místního muzea a právě desetileté
výročí založení Spolku přátel čelákovického muzea
vybízí k malému ohlédnutí. Možná ale napřed
vysvětlení, proč právě kolem muzea. Vlastivědně
zaměřené muzeum je totiž jasně spojeno s úctou
k místu, ve kterém žijeme, s hrdostí na dobré tradice
a s pocitem sounáležitosti. To vše právě s kultivo-
vaným duchem člověka úzce souvisí.
Činnost spolku je bohatá a různorodá. Desítky
hudebních pořadů obsáhly již celou řadu žánrů
od pěveckých recitálů a komorních forem tzv. kla-
sické hudby po šansony, jazzové a folkové

 produkce nebo dechovou orchestrální hudbu.
Během jedné z letních poutí pořádaných spolkem
zněl na nádvoří i rokenrol. V muzejní Síni Jana
Zacha vystupovali hudebníci nejen z různých míst
Čech a Moravy (např. cimbalistka a zpěvačka
Zuzana Lapčíková nebo klavírista Emil Viklický),
ale i ze zahraničí. Hostili jsme třeba dánský žesťový
orchestr, nigerijskou zpěvačku Marianu Wesley,
japonskou klavíristku Yukiko Sawa nebo houslistu
cejlonského původu Asangu Baera s bulharským
doprovodem.
Také besedy bývají zaměřeny různě – nejčastěji
jsou cestopisné, ale nevyhýbáme se ani zdravo-
vědě, historii, architektuře, sociologii, významným
osobnostem či hereckým nebo spisovatelským
vzpomínkám. Známý hudební publicista Jiří Černý
u nás byl již dvakrát – naposledy s pořadem
o Zuzaně Navarové. Potřetí přijede v červnu

Společné fotografování po koncertu Zlatky Bartoškové a Jiřího Toufara dne 19. 9. 2013. Foto na stránce: Petr Polnický

Koncert Jany Koubkové a Ondřeje Kabrny, 3. 3. 2009.

Koncert dánského studentského orchestru na nádvoří tvrze v létě 2011.

a představí život a dílo Evy Olmerové. Díky živému
vyprávění a projekci barevných snímků jsme v sále
muzea mohli navštívit třeba Antarktidu, Čínu, Ekvá-
dor, Koreu, Thajsko, Malajsii nebo Mongolsko.
Barvitý výklad Jaroslava Klempíře o přírodě Grón-
ska, o jeho lidech připravených si pomáhat, kdykoli
je to potřeba, a o jeho společenském životě, který
se obejde bez korupce, ve mně vzbudil tak velký
obdiv ke této zemi, že jsem se tam málem začal
stěhovat. Naštěstí jsem si včas uvědomil, že Čelá-
kovice na tom zas tak špatně nejsou a že by se
mi po nich stýskalo.

Kromě této hlavní náplně činnosti se Spolek přátel
čelákovického muzea spolupodílel na vydání kro-
nik, účastnil se aktivně několika ročníků Knižního
veletrhu v Lysé nad Labem, pořádal benefiční kon-
certy na charitativní účely a připravil právě probí-
hající výstavu ke svému desetiletí. Již posedmé
budeme v srpnu organizovat pouťové slavnosti.
Naši členové pomáhají i s organizací při pořádání
muzejních nocí a podobně. V dnešním světě
posedlém generováním zisků se nabízí otázka –
proč tolik práce a snažení (a u letní poutě i nervů),
když z toho členové spolku nemají žádný zisk?
Lékařka a spisovatelka Victoria Sweetová nedávno
psala o nemocnici, do které přišla skupinka „exper-
tů na zisk“ a označila všechno, co v nemocnici
nebylo ekonomicky efektivní, např. voliéru s ptáky,
kroužek ručních prací nebo individuální konzultace
pacientů s lékařem. Jenže se ukázalo, že právě

ty neziskové věci souvisely s příkladnou úspěš-
ností léčby v onom zařízení. Takže jsme zpět
u úvodní myšlenky. Určitě nechceme v zimě
mrznout jako cvrčci, ale také si nechceme nechat
otrávit životy posedlostí ziskem. Spolek přátel
čelákovického muzea uznává bohatství, které se
experti zatím nenaučili přepočítávat na peníze.
Bohatství zážitků, bohatství pocitů užitečnosti
a prospěšnosti, bohatství ducha, kterého nezo-
tročuje touha hromadit nebo „potírat nepřátele“.
Ať se nám daří toto bohatství rozmnožovat i v dal-
ších letech.
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Dovolená doma, v zahraničí
V dnešní době, kdy máme (téměř) neomezenou volnost „pohybu“, si můžeme
vybrat dovolenou kdekoliv na planetě Zemi. Stačí zjistit stav konta, ukázat
prstem na globus, zabalit pas a kreditku a můžete vyrazit. Ale domnívám se,
že většina z nás má méně „globální“ plány. Takže pro ty z vás, kdo ještě nejste
rozhodnutí a váháte, kde strávíte letošní dovolenou, si členové redakční rady
připravili osobní tipy na dovolenou – doma i v zahraničí. Možná se vám trefíme
„do noty“. Přejeme vám všem krásné léto!

Orlická přehrada

l Vladimír Vlach

Také si už v těchto dnech říkáte a pomalu plá-
nujete, kam letos na dovolenou? Zdánlivě jed-
noduchá otázka, ale zároveň nelehká odpověď.
Možností, kam vyrazit, je opravdu mnoho. Třeba
do známých a prověřených zahraničních letovi-
sek. Já vás však se svým tipem na letní dovole-
nou pozvu na Orlickou přehradu, která je navíc
relativně kousek od Čelákovic.
Samotné vodní dílo bylo vybudováno na Vltavě
v letech 1954–1961 a pyšní se přívlastky jako
nejvyšší, největší a nejmohutnější přehradní
 nádrž v Čechách.
Kromě jiného nabízí i všestranné vyžití pro rodin-
nou dovolenou. Využít můžete prohlídku hráze
s odborným výkladem nebo plavbu parníkem na
atraktivní místa, jako je zámek Orlík či středověký
hrad Zvíkov, postavený již ve 12 století, kde je
vám v jeho blízkosti k dispozici rodinný pivovar
s pivem jako křen a neodolatelné pečené vepřové
koleno. Plavbu můžete uskutečnit také hausbó-
tem s bohatým občerstvením na palubě, mož-
ností opalování, koupáním a s celou řadou
skvělých zážitků.
Na obou březích tohoto vodního díla najdete
bezpočet dalších překrásných a atraktivních
míst.
Já doporučuji známé Trhovky, kde je v nabídce
nejen příjemné ubytování a možnost vynikajícího
stravování, ale na své si přijdou i příznivci spor-
tovních aktivit. Ať už se jedná o tenis, bowling,
plážový volejbal nebo nohejbal. Pro milovníky
relaxačních pobytů doporučuji povalování, leno-
šení a opalování na písčitých plážích.
Prostě orlickou přehradu mám rád a letní pobyt
v jejím okolí všem vřele doporučuji.

Orlická přehrada. Foto: VV

l Martin Reimont

Letní dovolená je za dveřmi. Zkusím vám představit své oblíbené místo. Nejsem žádný dobrodruh,
a tak se jen stále vracím na „svůj“ ostrov. Výhoda návratů je to, že nehledám kudy kam, jak a od
prvního kroku po přistání jsem obklopen známým prostředím i lidmi. Kefalonia, to je slunce na
blankytné obloze, azurové jónské moře okolo a každá pláž jiná! Třeba ta mělká Xi s navátým červeným
saharským pískem, oslnivě bílé vápencové oblázky na Mirtosu a na Petani, tmavé oblázky na AntiSami,
okolo zelené cypřiše a výhled na Ithaku. Všude olivové háje a nad nimi hora Ainos (1627 m). Památek
tu není mnoho, zemětřesení byla nemilosrdná, ale pevnost u Assosu, hrad sv. Jiří nebo klášter
Kipourion ukojí i hledače historie. Prémií k tomu všemu jsou místní lidé. Vracíte-li se, pamatují si vás
dobře a hlásí se k vám „γεια τι κάνετε“ (ahoj jak se máš), tradiční pohostinnost je bezmezná. Vztahy,
založené na té jejich ostrovní sounáležitosti, nám mohou být příkladem. Slušnost, vstřícnost, radost
i ta trocha popichování. Každý pomůže, ať jde posílit obsluhu do kamarádovy taverny při oslavě křtin
nebo svatbě. Když nemá Nico v půjčovně volný skútr, doporučí vám konkurenci za rohem. Došel mi
benzín na výletě, Spiro přecucne litřík zadarmo a jedu dál! Rybář, zelinář, pasák koz, hoteliér nebo
taxikář, všichni se znají a pomáhají si. Všichni se potřebují, každého si váží a podle toho se k sobě
chovají. Zdraví se na potkání, troubí na sebe, zastaví na kus řeči, dají spolu frapé nebo pivko. To se
mi líbí a i proto se rád vracím. A o úžasném jídle? To až jindy, to by bylo na dlouho. Nejlepší je
vyzkoušet to osobně na místě…

Ráno v přístavu Lixouri v řecké Kefalonii. Foto: Martin Reimont

Kefalonia

Bílé Karpaty, Šumava…
l Martin Šanda

Spíše než místo bych si dovolil vám doporučit
způsob trávení dovolené.  Ať trávíte dovolenou
kdekoliv, stojí po mém soudu za to ji prožít aktiv-
ně, s očima otevřenýma, se zájmem poznat
a pochopit to, co nás obklopuje. Určitě lepší je
přitom navštívit spíše méně míst, ale poznat je
o to důkladněji.
Milovníkům přírody bych doporučil dvě „environ -
mentální“ akce: Tradiční kosení bělokarpatských
orchidejových luk pořádá už 34 let ČSOP Kosen-
ka z Valašských Klobouk. Naučíte se zde

 bezvadně kosit kosou, potkáte tu skvělé lidi
a dozajista chytíte lehký valašský přízvuk.
Pochod národními parky Šumava a Bavorský les
pořádaný každoročně Hnutí Duha na konci srpna
pak nabízí možnost prožít a pochopit, jak funguje
a vypadá nikým nepěstovaný les. Jak se obno-
vuje, jak roste a sílí, co mu škodí a co naopak
prospívá.
Milovníkům kultury bych pak nabídl návštěvu
želivského kláštera. Vedle krásného klášterního
kostela vybudovaného podle projektu Jana Bla-
žeje Santiniho Aichla zde můžete najít nově vybu-
dovanou klášterní expozici, na jejímž vznikání
jsem měl tu čest se osobně podílet, ale také
výtečný hudební festival Musica Figurata.

 Festival pravidelně uvádí řadu pozoruhodných
skladeb především barokní, ale i novodobé hud-
by. Jen letos zde zazní dvě novodobé světové
premiéry. Kromě toho se v Želivě také dobře vaří
a přímo v areálu kláštera se lze i ubytovat, nemlu-
vě o klášterním minipivovaru se skvělým pivem.

A ještě na závěr: 
Pokud kulturymilovný člověk vyrazí do přírody,
může být příjemně překvapen. Stejně tak milovník
přírodních krás v umělecké galerii či na koncertu
vážné hudby. Stojí za to objevovat „neznámé kra-
jiny“, chodit po „nevyšlapaných cestách“ a vůbec
přitom nemusíme cestovat na druhý konec země-
koule.
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Skutečné dobrodružství? Hledání pokladu v největším bludišti v Německu! Foto: BJ

Jesenicko
l Jarmila Omelková

Vezmu vás na výlet na Jesenicko – do kraje, kde
léčil Vincenc Priessnitz, do kraje s nejčistším ovzdu -
ším vkontinentální Evropě. Jeseníky mnohdy půso-
bí na své návštěvníky nehostinným dojmem.
Včervnu se probudíte, venku leží sněhová pokrývka
a máte „sto chutí“ přetáhnout peřinu přes hlavu
a zaspat ten ošklivý sen. Na druhou stranu, když
ráno otevřete oči a pohled spočine na hradbě hor
osvětlované paprsky vycházejícího slunce, tak vhla-
vě běží slavná věta dědy Homolky: „Všechny bych
je sem nahnal.“ Nejčistší ovzduší je v lázních Jese-
ník. Vovzduší jsou přítomny záporně nabité iontové
částice, které snižují hladinu alergenů, vysoké pro-
cento jódu amořských solí zBaltického moře, apro-
to jsou lázně nazývány klimatickými.
Vareálu lázní můžete kromě procházky po kolonádě
navštívit přírodní inhalatorium a Balneo park. Par-
kem se vine potok, na němž byla vybudována kas-
káda prvků sloužící k hydroterapii a relaxaci. Lázně
jsou obklopeny strmými kopečky a hlubokými lesy.
Jedinečnou atmosféru místa podtrhne Pomník
čarodějnických procesů jako vzpomínka na ponuré
období inkvizičních procesů. Zpřírodních krás určitě
kromě Pradědu navštivte jeskyně na Pomezí, Zla-
tých Chlum, zajeďte si do lázeňského městečka
Karlovy Studánky. Spolu s ostatními návštěvníky
hledejte hotel, který přes balkóny slézal Pavel Nový
ve filmu „S tebou mě baví svět“. Turisté či cyklisté
si užijí cesty po hřebenech Jeseníků. 
Pro ty odvážnější turisty se zde každoročně v červ-
nu koná Jesenická 60, která spolehlivě prověří
kondici. Za nejkouzelnější místo Jesenicka mnozí
považují Rejvíz. Osada je umístěna na náhorní plo-
šině uprostřed hlubokých lesů. Příjemnou pro-
cházkou dojdete k Mechovému jezírku. V okolních
lesích jsme našli spousty praváků, podhříbků a dal-
ších kousků, nad kterými srdce houbaře plesá. 

Kolonáda. Foto: JO

Přeji vám všem krásné prázdniny, vydařenou dovo-
lenou a třeba se potkáme v Jeseníkách.

Hornolužický Budyšín
l Barbora Jungerová

Bývalá NDR v současné době rozhodně nepatří
k TOP dovolenkovým cílům, přestože má metro-
pole Horní Lužice Bautzen co nabídnout i těm nej-
náročnějším návštěvníkům. 

Saurierpark
Nejstarší a největší dinopark v Německu.
V tajemném lese nedaleko Bautzenu žije více
než 200 dinosaurů – na vaši expedici se těší říše
gigantů s obrovskou klouzačkou a podvodní svět
s dino-kinem. V lezeckém pralese se můžete
podívat dinosaurům z oka do oka, ve vědeckém
kempu si jako správní archeologové vykopete
pravý, nefalšovaný dinosauří zub, v Universu
zažijete dějiny naší planety Země na vlastní kůži
a mezigalaktická mlha z 6m gejzíru vám trošku
zkomplikuje cestu do Ztraceného světa. Dino-
park poskytuje naprosto dokonalé zázemí pro
malé i velké. Podrobné informace naleznete na:
www.saurierpark.de. 

Irrgarten Kleinwelka
Největší bludiště v Německu. Na ploše 6 000 m2

se můžete dokonale ztratit… a opět nalézt. Tři
části – bludiště, labyrint dobrodružství a hádan-
kový labyrint – společně s lanovkou a obrovskými

skluzavkami nabízejí vyžití a zábavu pro celou
rodinu. Letošní horkou novinkou je Hledání pokla-
du v českém jazyce. Stačí si u pokladny vyzved-
nout dispozice a hledání může začít. 

Více na: www.irrgarten-kleinwelka.de.
Kompletní informace o tom, co město Budyšín
a celý hornolužický region svým návštěvníkům
nabízí, naleznete na: www.bautzen.de.

Kam na dovolenou?
l Ivan Vaňousek

Většina už má asi jasno kam, kdy, na jak dlouho
pojede. Dávno je pryč doba devizových příslibů
a výjezdních doložek, kterou jsme my starší zažili
v 60.–80. letech 20. století. Do většiny zemí EU
cestujeme jen s platným občanským průkazem.
Do mimoevropských „destinací“ vycestujete dnes
pohodlně také jen s pasem, doplněným sem a tam
i vízem, případně očkovacím průkazem a hlavně

s „naditou“ peněženkou – pokud nejste dobro-
druzi. Rozhodnete-li se pro dovolenou „doma“,
postačí jen naditá peněženka. 
Nevíte, co byl devizový příslib? Omezený příděl
dolarů či západoněmeckých marek, nezbytný
k výjezdu do nesocialistických zemí a bývalé Jugo-
slávie. Kromě toho nešlo vycestovat bez tak zvané
výjezdní doložky. Žádat o příslib a doložku mohl
každý, ale dostat je mohli pouze ti „nepodezřelí“
nebo ti, kteří měli „někoho někde“, nebo naopak
„nikde nikoho“ (příbuzné emigranty). K žádosti
o doložku bylo nutné vyjádření zaměstnavatele,
VB (policie) a v případě mužů i vojenské správy.
S kapitalistickými státy mělo Československo
vízový režim. Každý individuální turista musel také
žádat o vízum – povolení ke vstupu. Zajímavé bylo,
že ani do Sovětského svazu – k našemu největšímu
příteli – nešlo individuálně cestovat jinak, než na
základě pozvání někoho odtamtud.
My jsme s dětmi jezdili dlouhá léta na dovolenou
k Černému moři „jen“ do Bulharska. Nevěřte dneš-
ním pomluvám – Bulharsko je dodnes bezpečné,
pestré – s mnoha přírodními krásami a historickými
památkami, místní lidé jsou přátelští a pohostinní,
pláže písečné a bez žraloků, většinou pozvolné,
ideální pro děti.
Na závěr si dovoluji několik rad:
• nevěřte barevnosti prospektů cestovních kan-

celáří, všechno bývá ve skutečnosti často jinak;
• jezděte do Alp, nebo na Pamir, ale nezapomeňte

na Krkonoše, Jizerské hory, Jeseníky, na Šuma-
vu, ale ani na Nízké a Vysoké Tatry – byla by to
ostuda;

• navštěvujte cizí města – doporučuji například
Řím, Florencii, Pisu, Amsterodam, Peking, Kan-
ton, nebo Budapešť a Krakov, ale nezapomeňte
také na pražské památky, na Telč, Olomouc,
Třeboň nebo na jihočeské Holašovice – byla by
to ostuda;

• jeďte si na dovolenou kam chcete, jen ne na
Maltu s malým „m“ – byla by to otrava.

Hezkou dovolenou ☺
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Karel Kryl „70“
l Tomáš Janák a Vladimír Vlach

„Naše zásady končívají
tam, kde se kříží s našimi
úmysly.“
Karel Kryl (12. 4. 1944 až
3. 3. 1994), osobnost zná-
má především jako básník
s kytarou, byl v letech
1968–1989 představitel
československého proti-
komunistického protest-

songu. Jeho písně si lidé potají a s určitou obavou
z případných perzekucí, nahrávali z magnetofonu
na magnetofon, a to i navzdory jejich špatné tech-
nické kvalitě. Zpíval v nich o lásce a něze, ale také,
a to především, o své – naší době, poznamenané
vpádem okupačních vojsk států Varšavské smlou-
vy do Československa.
Jeho první deska vyšla půl roku po invazi armád
pěti socialistických států v čele se Sovětským sva-
zem, přičemž titulní písnička „Bratříčku, zavírej
vrátka“, vznikla údajně naprosto spontánně. A to
v noci 22. srpna 1968 jako okamžitá reakce na
vpád vojsk Varšavské smlouvy na naše území.
Karel Kryl zemřel náhle 3. 3. 1994 v Mnichově ve
věku nedožitých 50 let na srdeční příhodu. Jen
málokterý současný český umělec byl zahrnut
tolika poctami jako on.
Jelikož si právě v tomto roce připomínáme
70. výročí narození Karla Kryla, připravujeme
v rámci programu kulturního léta v Irish Music
Pubu „Na Statku“ v Rybářské ulici v sobotu
14. 6. od 20.00 hod. jeho vzpomínkový večer
s názvem „Pocta Karlu Krylovi“.
Vystoupí kapely: Chachabít NĚCO, T.M.Z.T.M.,
Charlieho Kocour, aneb Kocourův Charlie
a s recitací Carmen Ježíšková, herečka divadla
Maškara. Více na www.irishmusicpub.cz.

7. června 2014
areál loděnice V Nedaninách

Pohodový festival určený pro všechny malé
i velké. Opět po roce, tentokrát jen na jiném
místě. Začátek v 14.00 hod.

14.00–16.00 hod. program pro děti
divadlo, žonglování a další, od 14.00 hod.
Karolína Kamberská – Říkadla a křikadla
(písničky pro malá zlobidla)

16.00–24.00 hod. kapely
Tribal Theory, The Kingsize Boogiemen, 
J, VEES, Nylon Jail

24.00 hod. – do rána afterparty
Dj Mackie Messer

Vítej, léto 2014
l Markéta Blažíková, Vyšší Hrádek, p. s. s.

Jako každé léto, tak i to letošní přivítáme
v p. s. s. Vyšší Hrádek hudebně-divadelním
festivalem „Vítej, léto“, který má i svůj
tradiční termín, tj. druhou sobotu v červnu.
Letošní ročník připadne na sobotu
14. června 2014 od 10.00 do 22.00 hod.
Letošní rok jsme oslovili ke spolupráci Mateřské
centrum Matýsek, brandýský MDDM a starobo-
leslavský klub Klíček. V rámci celodenního pro-
gramu vystoupí hudební kapely Bek Ofis, Dumping
Drums, Strabivari, Vasalův Rubáš, Interpret ne -
známý a další. Nebudou chybět divadelní vystou-
pení, workshopy pro děti i dospělé a další zajímavá
vystoupení a aktivity pro návštěvníky.
Aktuální informace o festivalu sledujte na
www.vyssihradek.cz/vitejleto nebo www.face-
book.com/vyssihradek.

Dobročinná aukce
výtvarných děl

l Výtvarné sdružení ATELIER ZA 5 MINUT PĚT

Memoriál Svatopluka Machara – sobota
14. června 2014 od 13.00 hod. ve dvoraně
domu U Voctářů v blízkosti zámku
v Brandýse n. L.
IV. ročník veřejné aukce výtvarných děl. Výtvarné
sdružení ATELIER ZA 5 MINUT PĚT se stalo dob-
rým andělem a touto aukcí podpoří rodiny s dětmi
z našeho regionu, které se vlivem vážné nemoci
dostaly do tíživé finanční situace.

Dražit se budou obrazy, kresby, grafiky, fotografie,
sochy či plastiky renomovaných i méně známých
výtvarníků jmen: Bičovská, Třešňáková, Chabera
Chaberová, Pšenský, D. Novotná, Kubina, Polá-
ková, Severa, Thumová, Vohnout, Hodáková, Ver-
zich, Kratochvílová, Horálek, Kacarová, Bořecká,
M. Novotná, Fajmanová, Šindelářová a krásné
obrázky dětí z česko-britské školy Typ Toes.
Odpoledne vám zpříjemní domácí oddechový
orchestr Pohoda, občerstvení a krásné počasí
bude zajištěno.

Městečko open air
„Bez bariér“

l soubor DYKYTA, Přerov nad Labem

Srdečně Vás zveme na 4. ročník folklórního festivalu
Městečko open air, tentokrát s podtitulem „Bez
 bariér“. Hlavním hostem festivalu bude kapela The
Tap Tap (hudební seskupení tělesně postižených
studentů a absolventů škol pražského Jedličkova
ústavu), která nám předvede, že i život shandicapem
si lze vychutnat. The Tap Tap vystupuje nejen na
české scéně (např. festivaly Rock for People, Mezi
ploty), ale také v zahraničí (v roce 2012 na LOH
vLondýně, dále např. vMoskvě, Madridu…). Okla-
sický folklórní program se letos postarají soubory
Gaudeamus, Šáteček adomácí soubor Dykyta Pře-
rov nad Labem. Přijďte snámi strávit nedělní odpo-
ledne a vychutnat si netradiční spojení hudebních
souborů, které spojuje láska k hudbě.
Více informací a podrobný program na
www.mesteckoopenair.cz.
Těší se na Vás 15. června 2014 od 14.00 hod.
v Přerově nad Labem ☺.

Jana Lahodná a CANTARINA CLARINETE
l Husův sbor Čelákovice, Spolek pro varhanní

hudbu

V neděli 8. června od 17.00 hod. se
v Husově sboru v Čelákovicích uskuteční
koncert dívčího klarinetového kvarteta.
Tato událost je již dlouho připravována
Spolkem pro varhanní hudbu ve
spolupráci s Církví československou
husitskou.
Jednou z členek souboru je totiž Jana Lahodná,
vynikající klarinetistka, laureátka Pražského jara
z roku 2008, členka Filharmonie Hradec Králové.
Jana vystupuje také s Pražskou komorní filhar-
monií i mnoha dalšími významnými tělesy a umělci.
Svými hudebními zásluhami se již v mladém věku
zapsala mezi významné hudebníky se vztahem
k Čelákovicím. Jana tu totiž  strávila se svými sou-

rozenci část dětství v rodině matky Hany Burdové
a výtvarníka Michala Burdy. Na zdejší ZUŠ dostala
základ hudebního vzdělání (tehdy ještě na housle),
poté pokračovala na hudebním Gymnáziu Jana
Nerudy, Pražské konzervatoři a posléze HAMU,
kde v současnosti končí doktorské studium.  Zna-
lost hry na klarinet si rovněž doplnila pobyty na
Real  Conservatorio Superior de  Musica v Madridu
a mnoha mistrovských kursech. 
V Čelákovicích již vystupovala v Městském
muzeu  s dechovým kvintetem a v Brandýse nad
Labem nedávno s vynikajícím Zemlinského kvar-
tetem (více www.janalahodna.cz).
Do Čelákovic přijede s CANTARINA CLARINETE,
souborem, který založily její spolužačky z pražské
Akademie muzických umění – Hana Tauchmano-
vá, Věra Kestřánková a Jana Černohouzová.
Všechny vynikající klarinetistky hrají úpravy (někdy
i vlastní) zásadních děl světové hudební literatury
z nejrůznějších uměleckých období až po součas-
nost, včetně jazzu i populární hudby. (Více
www.cantarinaclarinete.cz). V Čelákovicích usly-
šíme „v klarinetovém provedení“ např. skladby 
H. Purcella, A. Dvořáka, J. Brahmse, B. Bartóka,
ale také S. Joplina, L. Cohena a Jaroslava Ježka. 
Koncert se koná v akusticky příznivém prostoru
Husova sboru, jenž je tradičně otevřen mladým
umělcům, kteří šíří dobré hudební jméno našeho
města.
Těšíme se na Vaši návštěvu.Foto: archiv Jany Lahodné



LÉTO 2014 V ČELÁKOVICÍCH
do pátku 6. 6. / Městská knihovna
VÝSTAVA K 90. VÝROČÍ NAROZENÍ
SPISOVATELE EDUARDA PETIŠKY
Výstava přístupná ve výpůjčních hodinách knihovny.

do neděle 22. 6. / Městské muzeum
MALÝ SALÓN 2014
Výstava prací žáků výtvarného oddělení ZUŠ Jana
Zacha Čelákovice přístupná denně mimo pondělí
9.00–12.00 a 13.30–17.00.

sobota 7. 6. – neděle 21. 9. / Městské muzeum
TOVÁRNÍK JOSEF VOLMAN 
A ČELÁKOVICE
Výstava ze sbírek Městského muzea v Čelákovicích
ve vstupní síni otevřena denně mimo pondělí
9.00–12.00 a 13.30–17.00.

sobota 7. 6. / 14.00 hod. / areál loděnice 
V Nedaninách
CZELA.FEST
divadélka pro děti, hudební vystoupení, občerstvení
a závěrečná afterparty

sobota 7. 6. / 17.00 hod. / stadion U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
„A“ týmu SK Union Čelákovice

sobota 7. 6. / 21.00 hod. / Irish Music Pub
MARTY A HONZA
akustický koncert Martyho (kytara + zpěv) 
a Honzy (housle)

neděle 8. 6. / 17.00 hod. / Husův sbor
JARNÍ KONCERT
klarinetové kvarteto CANTARINA CLARINETE 
s klasickými úpravami nejznámějších světových 
i českých skladeb

čtvrtek 12. 6. / 18.00 hod. / ZUŠ Jana Zacha
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
žáků hudebního oboru

pátek 13. – sobota 14. 6. / 8.00–18.00 hod. / areál
děkanství, Kostelní č. p. 455
JARNÍ VÝSTAVA ZVÍŘAT
okresní soutěž jednotlivců o poháry a čestné ceny

pátek 13. 6. / 21.00 hod. / Kulturní dům
DISKOTÉKA
oldies hity se světelnými efekty

sobota 14. 6. / 8.00 hod. / od areálu děkanství,
Kostelní č. p. 455
PUTOVÁNÍ SE SV. VÍTEM
Vycházka pořádaná Spolkem houbařů Čelákovice
do lesů za Labem přes novou lávku.

sobota 14. 6. / 9.30 hod. / Městský stadion, 
aréna Ve Vrbí
NOHEJBALOVÉ UTKÁNÍ
„B“ týmu TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice

sobota 14. 6. / 20.00 hod. / Irish Music Pub
POCTA KARLU KRYLOVI
Vzpomínkový večer, vystoupí: Chachabít NĚCO,
T.M.Z.T.M., Charlieho Kocour, aneb Kocourův Charlie
a Carmen Ježíšková.

úterý 17. 6. / 19.00 hod. / Městské muzeum
HOVORY K SOBĚ A DRUHÝM
Literární pořad v podání Táni Fischerové, 
Alfréda Strejčka a Jaroslava Krčka.

čtvrtek 19. 6. / 9.30 hod. / Kulturní dům
KOUZELNICKÁ SHOW
pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč

čtvrtek 19. 6. / 17.00 hod. / Kulturní dům
KONCERT „NA SCHODECH“
žáků hudebního oboru ZUŠ Jana Zacha

sobota 21. 6. / 9.30–22.30 hod. / budova radnice 
a okolí lávky
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ LÁVKY 
PŘES LABE

sobota 21. 6. / 9.30 hod. / Ve Skále
ČELÁKOVICKÝ BIVOJ
1. ročník neobvyklé silácké soutěže

sobota 21. 6. / 10.00–22.00 hod. / 
Městské muzeum a další
MUZEJNÍ NOC A SVATOJÁNSKÁ
DIVADELNÍ POUŤ 2014

sobota 21. 6. / 14.00–19.00 hod. / Městská knihovna
VI. ČELÁKOVICKÁ MUZEJNÍ NOC 
V KNIHOVNĚ

sobota 21. 6. – pátek 29. 8. / Městská knihovna
MEXICKÝ KALEIDOSKOP
Výstava mexického amatérského fotografa 
Alana Alberta Turrubiarte Contreraze přístupná 
ve výpůjčních hodinách knihovny. Dne 21. 6. 
otevřeno od 14.00 do 19.00 hod.

sobota 21. 6. / 14.00 hod. / Městský stadion,
aréna Ve Vrbí
NOHEJBALOVÉ UTKÁNÍ
„A“ týmu TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice

sobota 28. 6. / 9.30–19.00 hod. / stadion U Hájku
POHÁR STAROSTY MĚSTA
ČELÁKOVIC – 11. ročník
Fotbalový turnaj ligových mužstev s mezinárodní
účastí tentokrát i s druhým názvem „Ministerský
pohár 2014 – 1. ročník“ díky podpoře ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka.

sobota 28. 6. / Městský stadion, aréna Ve Vrbí
NOHEJBALOVÉ UTKÁNÍ
v 9.30 hod. „B“ týmu a ve 14.00 hod. „A“ týmu 
TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice

sobota 28. 6. – neděle 14. 9. / Městské muzeum
VZDUCHOPLAVCI A PLAVCI
Výstava sochaře, malíře a kreslíře Zdeňka Maniny
ve výstavní síni otevřena denně mimo pondělí
9.00–12.00 a 13.30–17.00. Vernisáž výstavy 28. 6.
od 10.30 hod. v Síni Jana Zacha.

sobota 28. 6. / 18.30 hod. / před Kulturním
domem
DRUHEJ DECH
K tanci a poslechu hraje country muzika 
L. Weyrostka.

úterý 1. 7. / 19.00 hod. / Kostelní č. p. 43/6
PRÁZDNINOVÁNÍ
Schůzka Spolku houbařů Čelákovice a vyhlášení
fotosoutěže.

sobota 5. 7. / 17.00 hod. / nádvoří Městského
muzea
KVARTETO LESNÍCH ROHŮ
Koncert členů pražských orchestrů ve složení
Tomáš Kyral, Tomáš Vykouk, Jiří Špaček a Tomáš
Kirschner.

pátek 11. 7. / 18.30 hod. / před Kulturním domem
DRUHEJ DECH
K tanci a poslechu hraje country muzika 
L. Weyrostka.

neděle 13. 7. / 15.00 hod. / náměstí 5. května
PROMENÁDNÍ KONCERT
Hraje Poděbradský Big band J. Jíny.

sobota 19. 7. / 18.30 hod. / před Kulturním
domem
MUZIKA V NÁLADĚ
koncert k tanci a poslechu

neděle 20. 7. / 8.00–11.00 hod. / areál děkanství,
Kostelní č. p. 455
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít 
chovatelské a houbařské poradny

sobota 26. 7. / 18.30 hod. / před Kulturním
domem
DRUHEJ DECH
K tanci a poslechu hraje country muzika 
L. Weyrostka.

sobota 2. 8. / 10.00 hod. / náměstí 5. května
100. VÝROČÍ POČÁTKU 1. SVĚTOVÉ
VÁLKY
Vzpomínková akce za účasti představitelů města
Čelákovic a místních církví. Proslov David Eisner,
ředitel Městského muzea v Čelákovicích.

sobota 2. 8. / 18.30 hod. / před Kulturním domem
DEKAMERON
koncert k tanci a poslechu

sobota 9. 8. / 18.30 hod. / před Kulturním domem
FEFERON
koncert k tanci a poslechu

sobota 16. 8. / 9.00–18.00 hod. / areál Na Hrádku
7. POUŤOVÉ OSLAVY
Jízdy vláčkem, lodní výlety, jízdy kočárem, 
představení pro děti, vystoupení dudácké skupiny,
minikoník a králíčci, ukázky jak loví dravci, ukázky
sportu pro psa a jeho pána, stánky, včetně 
občerstvení a další atrakce hlavně pro nejmenší.

sobota 16. 8. / 9.00–18.00 hod. / Městská knihovna
ČELÁKOVICKÉ POUŤOVÉ SLAVNOSTI
V KNIHOVNĚ
Knihovna otevřena v rámci čelákovických 
pouťových slavností.

sobota 16. 8. / 18.30 hod. / před Kulturním
domem
DRUHEJ DECH
K tanci a poslechu hraje country muzika 
L. Weyrostka.

neděle 17. 8. / 8.00–11.00 hod. / areál děkanství,
Kostelní č. p. 455
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít 
chovatelské a houbařské poradny

sobota 23. 8. / 18.30 hod. / před Kulturním
domem
MUZIKA V NÁLADĚ
koncert k tanci a poslechu

pátek 29. 8. / 18.30 hod. / před Kulturním domem
DRUHEJ DECH
K tanci a poslechu hraje country muzika 
L. Weyrostka.

sobota 30. 8. / 14.00 hod. / dopravní hřiště 
u ZŠ J. A. Komenského
18. DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
„LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI“
sportovně zábavné odpoledne pro děti – soutěže
o drobné ceny

pátek 5. 9. / 19.00–23.00 / Kulturní dům
ZPÁTKY DO ŠKOL
koncert na schodech – Voxel a další

sobota 6. 9. / 14.00 hod. / zahrada MDDM
FESTIVAL VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Zahájení nového školního roku a nábor nových
členů do zájmových kroužků a kurzů 
MDDM Čelákovice a dalších organizací.

Aktuálně na www.celakovice.cz
(kalendář akcí ve městě)
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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
čt 18.00–21.30
pá 6.15–7.45 17.10–21.30
so 16.00–21.00

(10.00–11.00 SO SZdP)

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

O prázdninách zavřeno!
Poslední plavání před prázdninovou pausou
bude v neděli 29. 6. 2014. Po letní pauze bude
bazén přístupný od pondělí 25. 8. 2014.
25.–29. 8. 17.00–21.30
so 30. 8. 16.00–21.00
ne 31. 8. 10.00–12.00 16.00–21.00

(9.00–10.00 pouze senioři)

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

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

Hřiště s umělým povrchem
(u bazénu)
Rezervace a správa areálu: červenec a srpen
– Taverna Atheny v KD, tel.: 326 996 555,
777 335 021.

Varhanní setkání 
s Markem Čihařem

l Michaela Petišková, Spolek pro varhanní
 hudbu

Májový varhanní koncert v kostele Nanebevzetí
Panny Marie se konal v sobotu 3. května 2014.
O jeho velmi netradiční program se zasloužil hlavní
protagonista – Marek Čihař, varhaník baziliky 
sv. Markéty v pražském Břevnově, pomocný var-
haník v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, dlou-
holetý organolog* Arcibiskupství pražského.
V hudební části jsme měli možnost porovnat var-
hanní skladby z různých uměleckých období. Pan
Čihař nám vysvětlil, že naše varhany jsou vhodné
spíše k interpretaci romantických kompozic, hrát na ně skladby barokní a klasicistní je poměrně svízelné.
Tento blok programu pak zakončil instruktivní praktickou demonstrací toho, jak se z velmi banálního
popěvku (využil klasické zmrzlinářské znělky) prostřednictví nejrůznějších improvizačních postupů dá
vytvořit dílo, které by laik bez váhání připisoval J. S. Bachovi. Publikum přivítalo i následné, fotografiemi
doplněné vyprávění o vývoji varhan a varhanní hudby.
Po tomto hodinovém programu ho nadšeně následovalo k varhanám, odkud ho propustilo až po téměř
stejně dlouhém výkladu, vzájemné diskusi a praktických ukázkách.

* organologie v tomto významu je podobor nauky o hudebních nástrojích, který se zabývá konstrukční a zvukovou
stránkou varhan i jejich funkcí v hudebním společenském životě. Diecézní organolog má přehled o varhanách v diecézi,
o jejich stavu a opravách, k nimž poskytuje odborná rozhodnutí a konsultace. Zdroj: Wikipedie

Varhaník Marek Čihař. Foto: Tomáš Kopecký

Noc kostelů
v Čelákovicích

l Tomáš Jeřábek, sbor Církve bratrské

V organizování Noci kostelů jsme nováčci, rok
2014 byl pro náš sbor Církve bratrské premiérou.
Do té doby jsme noc kostelů chápali jako vhodnou
spíše pro historické sakrální stavby, které mohou
nabídnout umělecké a architektonické zážitky.
Letos jsme se však shodli, že se k této dobré myš-
lence po boku kostela římskokatolického a husit-
ského připojíme.
V programu nesměl chybět koncert šikovných dětí
a studentů, kytarové písničky, ke kterým se sbo-
rově přidalo celé obecenstvo, krátká zamyšlení,
čtení z Bible a v neposlední řadě pásmo anekdot. Zajímavostí byla přednáška o mincích z biblických
dob, kdy jsme mohli vzít do ruky artefakty přes 2000 let staré, pamatující doby, o kterých jinak můžeme
jen číst v knihách.
Vrcholem programu pak bylo představení stavby nové modlitebny, „Kostela na nároží“, na křižovatce
ulic Palackého a Masarykovy, naproti nádraží. Mluvili jsme o vývoji při hledání nových prostor, kam by
se náš rozrůstající sbor vešel. Slova doprovázelo promítání plánů a vizualizací vítězného architektonického
návrhu z ateliéru prof. Ladislava Lábuse.
Jsme rádi, že Noc kostelů je příležitost, kdy mohou prostory chrámů a modliteben navštívit i lidé, kteří
mají jinak k víře zdrženlivý postoj a kteří by na klasické nedělní bohoslužby nepřišli. Také jsme rádi, že
se lidé zajímají o to, co se v jejich městě chystá, a že měli možnost klást otázky ohledně nové stavby.
Do příštího ročníku si lze přát maximálně lepší počasí, které na rozdíl od letošního prudkého deště
neodradí lidi od strávení pátečního večera mimo pohodlí obývacího pokoje.

Ve sboru Církve bratrské měli v pátek 23. 5. 2014 pre-
miérovou Noc kostelů. Na programu např. bylo předsta-
vení záměru stavby nové modlitebny sboru Církve
bratrské v Čelákovicích. Foto: archiv sboru CB

Herečka Lenka Volfová čte v kostele Nanebevzetí Panny
Marie z knihy Roarka Bradforda. Foto: Marie Plecháč-
ková

Vzhledem k nepříznivému počasí zaznamenala Noc kos-
telů v Husově sboru téměř poloviční návštěvnost oproti
uplynulým ročníkům. Husův sbor po nočním dešti. Foto:
archiv Husova sboru
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Na Hrádku 464

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

Zdeněk Manina:
VZDUCHOPLAVCI

A PLAVCI
(28. 6.–14. 9. 2014)

l Tereza Zborníková, Městské muzeum

Prázdninová výstava v Městském muzeu přivítá
sochaře, malíře a kreslíře Zdeňka Maninu. Domi-
nantním námětem jeho děl je zájem o zpracování
lidského těla. Zdeněk Manina je umělcem, který
má za sebou celou řadu úspěšných výstav a zají-
mavých instalací. Za všechny uveďme nedávnou
velkou retrospektivní výstavu s názvem Persona-
lista, k níž vyšel obsáhlý katalog, nebo instalaci
sochy Řetěz, která zdobí park ve francouzském
Vitry-sur-Seine.
V Čelákovicích svá díla nepředstaví poprvé.
Návštěvníci muzea se s ním mohli seznámit již
před třinácti lety na výstavě Poletíme. Pro letošní
výstavu zvolil Zdeněk Manina název Vzducho-
plavci a plavci. „Na letcích a plavcích pracuji něko-
lik let. Plavání a pohyb ve vzduchu, například volný
pád, jsou si v mnohém podobné, vycházejí ze stej-
ného mechanismu pohybů, který nám pomáhá
k posunu vpřed a ke změně směru. Když jsem učil
Čendu plavat, začínali jsme u čubičky, přešel k ní
pokaždé, když mu docházely síly. Viděl jsem, že
jde o základní a přirozený pohyb,“ charakterizuje
autor nejen název výstavy, ale i její hlavní motiv.
Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží
v sobotu 28. 6. 2014 v 10.30 hod. v Síni Jana
Zacha Městského muzea.

Z. Manina: Čenda plave čubičku, 2012. Foto: archiv
 autora

MUZEJNÍ NOC A SVATOJÁNSKÁ DIVADELNÍ POUŤ
v Čelákovicích 21. 6. 2014

l David Eisner, ředitel Městského muzea v Čelákovicích

Městské muzeum v Čelákovicích již tradičně spolupracuje se
Základní uměleckou školou Jana Zacha (ZUŠ), což se zpravidla
projevuje spojením názvů „muzejní noc“ a „divadelní pouť“. To platí
i letos pro akce 21. 6. 2014, do nichž se rovněž zapojují Městská
knihovna, Husův sbor, Spolek přátel čelákovického muzea, Spolek
pro varhanní hudbu a další. K tomu navíc jsou muzejní noc a divadelní
pouť programově sladěny s velkoryse pojatým slavnostním

otevřením lávky přes Labe téhož dne. Jubilejního X. ročníku Festivalu muzejních nocí
v roce 2014 se účastní 421 institucí v celé České republice, a to v reálném časovém
rozmezí 9. 5. až 21. 6. 2014.

Bližší informace o jubilejním ročníku zájemce získá
na webových stránkách Asociace muzeí a galerií
České republiky http://www.cz-museums.cz/
/web/festival_muzejnich_noci/titulni.
Na nádvoří muzea mohou návštěvníci očekávat
pestrý a rozsáhlý divadelní program Divadelní scé-
ny ZUŠ a Divadelního souboru J. K. Tyl, dále drob-
né občerstvení a dětský program zdobení
perníčků. Divadelní program bude jako obvykle
zahájen pohádkami pro děti, a to již v dopoledních
hodinách, a skončí hrami pro starší a dospělé ve
večerních hodinách. Časový harmonogram diva-
delních představení bude samozřejmě podřízen
vůli počasí. 
Dětský blok je rozdělen na dopolední (10.00 až
12.00 hod.) a odpolední (13.30 až 16.00 hod.) část.
Na ně navazuje večerní blok pro větší a dospělé
(17.00 až 22.00). Plán divadelních představení
zahrnuje hry Šípková Růženka, Budulínek, Prin-
cezna solimánská dopoledne, odpoledne pak hry
Princezna s ozvěnou, Hádanková pohádka, O chu-
dém královstvíčku a večer hry Sněhová královna,
Příběh český, Sluha dvou pánů, Milá návštěva,
Davidova prostopášnost, Moudrost krále Šala-
mouna. 
Proběhnou komentované prohlídky kostela Nane-
bevzetí Panny Marie a Husova sboru v Husově
ulici č. p. 1060, kde bude k vidění výstavka k výročí
narození Karla staršího ze Žerotína, Janu Blaho-
slavovi a k Bibli kralické a ke slyšení krátké hudební
vystoupení s dobovou hudbou. V Síni Jana Zacha
Městského muzea budou promítány prezentace
k výročí vypuknutí první světové války a narození

Eduarda Petišky. Kostelem Nanebevzetí Panny
Marie zazní ukázky varhanní hudby. Městská
knihovna Čelákovice zahájí výstavu Mexický kalei-
doskop mexického amatérského fotografa Alana
Alberta Turrubiarte Contreraze, vyhlásí výsledky
výtvarné soutěže Namaluj obrázek ke knize Eduar -
da Petišky a uspořádá výtvarnou dílnu s ilustrá-
torkou dětských knih Vendulou Hegerovou.
Knihovna, muzeum a Husův sbor zároveň připraví
soutěž pro každého zájemce spojenou se sbíráním
otisků razítek. Návštěvníci v muzeu si budou moci
prohlédnout expozice a výstavy včetně výstavy
Malý salon 2014: Mezi nebem a zemí, výstavy
Továrník Josef Volman a Čelákovice a oddělené
expozice Čelákovické košíkářství na adrese
 U Kovárny č. p. 22. Dále budou moci navštívit
archeologickou laboratoř v Rybářské ulici č. p. 156,
kde jim budou předvedeny ukázkové práce. 
Program slavnostního otevření lávky přes Labe
sice bude vrcholit oficiálním přestřižením pásky
ve tři hodiny odpoledne, ale bude zahájen besedou
a promítáním dokumentu na radnici již v dopo-
ledních hodinách. U lávky na Labi a na jeho břehu
proběhnou soutěže, závody, budou předváděny
různé atrakce pro všechny věkové kategorie,
pozornost rozptýlí i hudební kapely. 
Až se za ohňostrojem po dvaadvacáté hodině
uzavře noc, skončí tím i celý kulturní program,
spojující vícero míst v Čelákovicích. 
Zveme Vás na kulturní program 21. 6. 2014. Vstup
na všechny tyto akce bude zdarma. Vyhrazujeme
si jen možnost změny programu, která může být
snadno vynucena nepříznivým vývojem počasí.

20
14

Vokální kvarteto Laurus
l Magdalena Střesková

V sobotu 21. června od 14.30 hod. zazní v Husově
sboru písně v provedení vokálního kvarteta Laurus.
Laurus vznikl v létě roku 2001 a repertoár tvoří
především písně z období renesance a baroka.
Velký úspěch slaví také africké tradicionály a sklad-
by ze 60. let, kterými si kvarteto spolehlivě získává
posluchače. Vystoupení si členové kvarteta sami
moderují. Kvarteto vystupuje při konání různých
historických projektů, na firemních večírcích, svat-
bách nebo pořádá samostatné koncerty.
V současné době kvarteto vystupuje ve slo-
žení Vlasta Reicheltová (soprán), Magdalena
 Střesková (alt), Monika Hlaváčková (kontraalt),
Petr Petřík a Michal Stybor (bas). Více infor-
mací včetně ukázek skladeb naleznete na
www.kvartetolaurus.cz.
Pro Čelákovice jsme si připravili písně Canticorum

Jubilo, Alta Trinita Beata, Dindirin, Viver lieto voglio,
Pavana, Réva zelená, Praise the Lord, Yakanaka,
Yesterday, Ja Da, Embraceable You, Elenka
a Růžička.
Těšíme se na Vás.

Kvarteto Laurus. Foto: archiv souboru

Zveme na výstavu
ve vstupní síni muzea

Továrník Josef Volman
a Čelákovice

od 7. června 
do 21. září 2014
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Válečná zkušenost továrníka Volmana
l David Eisner, ředitel Městského muzea

Ačkoli máme k dispozici neúplnou pramennou základnu k tomu, abychom plně pocho-
pili osobnost Josefa Volmana, čelákovického průmyslníka a mecenáše, přece jen se
vyskytnou archiválie, které přiblíží jeho vnitřní svět. V brandýském muzeu je uchováván
rukopis, dílem psaný na psacím stroji, pojmenovaný Josef Volman: V srbském zajetí.
Byl otištěn v roce 1928 ve sborníku Památník našeho osvobození okresu brandýského,
vydaném k 10. výročí vzniku Československa a obhajujícím důvody vzniku mladého
státu.

Habsburská monarchie byla mnohonárodnostním
celkem. Její branná moc byla stejně taková. Do
roku 1918, řízena jako nadnárodní organismus, se
bránila nacionalistickým tendencím, ačkoli v závěru
světové války se stále menším úspěchem. Je velmi
obtížné pochopit myšlenkový svět českých vojáků
ve válce let 1914 až 1918, jejich postupně slábnoucí
loajalitu k monarchii a v některých případech jejich
identifikaci s ideou československého státu. Obec-
ně se dá říci, že čeští vojáci nebyli v řadách císařské
armády vnímáni jako plně spolehliví, i když to nepla-
tí vždy, jako na italské frontě. Odhodlání českých
vojáků k boji za císaře se lišilo od válečné fronty
k frontě. Boje proti Rusům a Srbům nebyly pro
českého vojáka většinou populární, zatímco s boji
na italské frontě to bylo jinak. Skoro se dá říci, že
stejný voják, který v Haliči myslel na to, jak se co
nejrychleji dostat do ruského zajetí, se v italských
horách náhle změnil v houževnatého a obecně
respektovaného bojovníka. S odlišným zápalem
dále bojovali čeští vojáci z různých sociálních sku-
pin. K přeběhlictví měly prokazatelně blíže jednotky
s mužstvem spíše z městských oblastí než z ven-
kova. I když statistika není přesná a nemůže sloužit
více než jako podpůrné vodítko k posouzení loa-
jality českého vojáka vůči císaři, je možné upozornit
na několik čísel. Podle badatele Wilhelma Winklera,
který se po válce pokusil o vyčíslení ztrát zaniklé
říše, do konce roku 1917 zemřelo za císaře 138 128
vojáků ze zcela českých okresů. Za celé období
války přitom zemřelo 5 405 legionářů, kteří bojovali
za československý stát. Čtenáře je možné odkázat
na bohatou literaturu, např. na monografii Ivana
Šedivého Češi, české země a velká válka
1914–1918. Jakékoli emocionálně či dokonce pro-
pagandisticky podbarvené odsudky českých vojá-
ků za to, že se ve válce rozhodli pro tu či onu státní
ideu, nebo proto, že se prostě snažili válečné útrapy
přežít neaktivním přístupem k vojenské povinnosti,
by kriticky uvažující čtenář měl brát s odstupem. 
Zpátky k Josefu Volmanovi, který v roce 1910
v Čelákovicích založil dílnu a v roce 1914 musel
opustit rodinu, svůj podnikatelský záměr a naru-
kovat do války na srbskou frontu, kde se proti oče-
káváním vojenská situace pro monarchii zpočátku
vyvíjela velmi nedobře. Volman bez přehánění
napsal: „Jaké však bylo překvapení, když v krátké
chvíli dostala i naše setnina rozkaz, aby vzala do
zaječích… Již časně z rána dne následujícího při-
blížila se srbská vojska až na 3–4 km našim záko-
pům, i v noci chvatně připraveným a počala k nám
vysílati první dělové pozdravy. Když palba vzrůstala
v hotovou sprchu olova, seznalo konečně naše
vrchní velitelství, ač chápavost jeho byla příslo-
večně skromná, že postup srbských vojsk nezadrží.
Do Bělehradu přišli jsme utrmáceni, nevyspalí i hla-
doví… Přecpanými ulicemi dostávali jsme se hle-
mýždím krokem k blízkosti mostu, téměř hluší od
vřavy, panikou způsobené. Byl jsem již tak vyčer-
pán, že sotva jsem se na nohou držel a kul jsem
již v duchu plány, jakým způsobem bych dnes usku-

tečnil svůj starý úmysl, dáti se zajmout, který ve
mne uzrál hned, když jsem viděl, proti komu bude
s naší strany stříleno… Prvý můj nápad byl, při-
způsobiti se okamžitě novým poměrům. Nejdříve
jsem strhl orlíčka, pak vzal za své ,kšild‘ čepice,
kterou jsem i tvarem přizpůsobil srbské ,šajkači‘
a zbavil jsem se i výložek. V takovém úboru,
i v srbském vojsku obvyklém, vyšel jsem na ulici,
plné srbských vojsk, aniž by si mne kdo povšiml.
Největší radost jsem měl z toho, že jsem tam nebyl
samotný a téměř v každém kroku potkával jsem
mnoho našich zajatců… přidělen jsem byl do tábo-
ra 1 540 hlav čítajícího, jenž byl poslán na úpravu
silnic… Jelikož jsem si velmi rychle osvojil srbštinu
i v písmě, byl jsem již po 4 týdnech přidělen do
táborové kanceláře, takže jsem měl příležitost den-
ně zpraviti své drahé ve vlasti o svých osudech…
jediným mým snem bylo, kdyby tak moje žena
mohla se dostati za mnou a též několikrát jsem se
jí se svým smělým přáním svěřil v dopisech. Od té
doby uplynuly další 4 dlouhé měsíce, za kteroužto
dobu z původních 1 540 zajatců zbylo nás pouhých
25, neboť ostatní následkem nepopsatelných útrap
pomřeli… Jistě, že každý čtenář sám o možnosti
této pochybovat bude, jako i já bych sám těžko
věřil, že případ takový byl by možný, aby žena vli-
vem pouhých snů do dopisů ze zajetí načrtnutých,
rozhodla se, že přes všechny překážky, buď jak
buď, pokusí se rozjeti za svým mužem. Vydala se
na hejtmanství v Brandýse n/Lab. s hlavní knihou
v ruce, podle níž tam dokazovala nezbytnost své
cesty do Rumunska v ten den ještě neutrálního,
za účelem inkasa určité pohledávky u jedné z buku-
rešťských firem, která byla mojí firmě dlužná ještě
za zboží před vypuknutím války dodané. Na základě
této její záminky byl jí pas vydán a ona ještě v týž
den odjela.“ Rakouské úřady si sice hned druhý
den uvědomily, že s vydáním pasu chybovaly, ale
paní Volmanovou na cestě přesto nestihly zadržet.
Ludmila Volmanová projevila velké odhodlání,
když podnikla riskantní cestu do válečné zóny
přes Rumunsko do Srbska s využitím pomoci ame-
rického vyslance v Bukurešti, se kterým se osobně
znala z Chicaga a který v zájmu věci intervenoval
na nejvyšší úrovni. Josef Volman, kterého překvapil
zájem srbského ministerstva války o jeho osobu,
se 16. května 1915 s manželkou šťastně shledal.
„Když tam přijela, byla přijata okázaleji, než největší
válečný hrdina. Všichni generálové, celý štáb
i všecko úřednictvo až po portýra vítali ji jako vzor
hrdinné ženy, která se nelekala nebezpečné cesty
přes několik států za svým mužem do blízkosti
válečné lítice…“.
Manželé Volmanovi v letech 1915 a 1916 zažili
ještě mnohá dobrodružství, nakonec „chtě
nechtě… již musel jsem přiznati barvu… a šli jsme
se konečně se ženou hlásiti… Po mnohém vyptá-
vání, když byly popsány kupy papíru, byli jsme se
ženou odvedeni na vojenskou policii, kdež jsme
byli podrobeni křížovému výslechu, jak se mohlo
státi, že žena byla se mnou v zajetí a co oba jsme

tam po celý čas dělali. Po unavujícím výslechu tom
jsem byl dán do karantény a ženu poslali do vlasti.
V karanténě jsem byl držen týden a pak jsem byl
poslán za asistence jednoho vojína s nasazeným
bodlem k svému regimentu… I tam ve mne spa-
třovali politicky podezřelého a byv podroben dal-
šímu vyšetřování u pluku, poslán jsem byl před
vojenský soud v Bielokernici v Polsku. Žena mezitím
byla doma vyslýchána ohledně mého zajetí u bran-
dýského soudu. Byl jsem na možnost podobného
přivítání již předem připraven, neboť jsem měl již
uchystané důvody pro svou obhajobu, takže mi
ničeho trestného nemohlo býti dokázáno a byl jsem
žaloby sproštěn. Přesto však jsem byl stále u pluku
veden jako politicky podezřelý a ve službě před
nepřítelem nespolehlivý, čemuž i já v duchu dával
za pravdu… Neméně pestré bylo moje další válčení
na ruské a italské frontě, které pak skončilo tím, že
jsem posledních 9 měsíců zůstal na zapřenou doma
přesto, že mne během té doby neustále shánělo
četnictvo a k podivení celého města byl jsem
z prvních, kteří se doma radovali z vyhlášení naší
samostatnosti dne 28. října 1918.“

Josef Volman v kruhu rodinném. Foto zdroj: rodinný
archiv Vincenta Ruzka ve Francii

Z kaktusářské přednášky Fata Morgana opět v Čelákovi-
cích, která se v Městském muzeu konala 15. 5. 2014 od
17.00 hod. Na snímku přivítání představitelů Botanické
zahrady hlavního města Prahy v Troji v muzeu, vedoucí
skleníku Evy Smržové (přednášející) a vedoucího zahrad-
níka Eduarda Chvosty. Foto: archiv muzea
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http://knihovna.celakovice.cz

Výstava 
„Mexický kaleidoskop“
l Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

Knihovna pro Vás připravuje výstavu amatérského
fotografa Alana Alberta Turrubiarte Coutreraze.
Tento mexický rodák vyrostl v městečku Pachuca,
nedaleko od Mexico City. Po studiu v Barceloně
procestoval takřka celou Evropu. Do naší země
se dostal prostřednictvím svého oboru a zároveň
velkého koníčka – gastronomie, a už v České
republice zůstal. Pravidelně navštěvuje Mexiko,
které můžete poznat netradičním úhlem jeho
pohledu na vystavených fotografiích v knihovně
od 21. června po celé léto ve výpůjčních hodinách
knihovny. Osobně autora fotografií potkáte v Praze
na Žižkově v mexickém bistru Little México, které
vede se svým krajanem z Mexika.

O Eduardu Petiškovi
l Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

Městská knihovna zahájila u příležitosti význam-
ného výročí nedožitých 90. narozenin spisovatele
Eduarda Petišky výstavu. Jejímu otevření před-
cházela beseda se žáky 7. C ZŠ Kostelní o životě
a díle autora, který prožil své dětství a mladá léta

Pláž Mahahual v Mexiku, prosinec 2013. Foto: Alan Turrubiarte

v Čelákovicích. Jeho hluboký vztah k našemu
městu se zrcadlí v řadě jeho děl. Na besedu navá-
zalo setkání žáků se vzácnou návštěvou, synem
slavného spisovatele Martinem Petiškou a sta-
rostkou Čelákovic Zdeňkou Tichou. Pan Petiška
vzpomínal na svého tatínka a zodpověděl řadu
doplňujících dotazů o jeho osobním i profesním
životě.
Vystavený soubor fotografií z rodinného archivu
mapoval celý život Eduarda Petišky; cenné snímky
předků, rodiny, míst, kde žil a pracoval, ale také
ze setkání se spisovateli a z jeho korespondence
s významnými osobnostmi. Výstavu doplnily auto-
rovy knihy – průřez tvorbou z více než devadesáti
vydaných titulů.
Eduard Petiška věnoval podstatnou část svého
díla dětem. Dodnes jsou jeho práce vydávány
a ceněny, patří ke zlatému fondu knih pro děti
a mládež. Soutěžní výtvarné práce žáků z obou
místních základních škol na téma Namaluj obrázek
ke knize Eduarda Petišky pomohly dotvořit úzkou
vazbu autora s dětským světem a rozzářily
knihovnu pestrými barvami. Po dobu trvání výstavy
mohli příchozí čtenáři a návštěvníci hodnotit kres-
by, které je nejvíce oslovily. Soutěže se zúčastnilo

na 122 dětí! Velmi nás potěšil zájem škol nejen
o účast na této soutěži, ale rovněž o besedy pořá-
dané o E. Petiškovi. V knihovně se vystřídalo téměř
30 tříd v průběhu května, kdy jsme si autorovo
výročí připomínali. Touto cestou bych ráda vyjá-
dřila naše poděkování vedení a vyučujícím základ-
ních a mateřských škol ve městě. Nejhezčí vybrané
obrázky a jejich mladí autoři získají ocenění v rámci
programu knihovny k Muzejní noci v Čelákovicích
v sobotu dne 21. června ve 14 hodin.

Syn Eduarda Petišky, také spisovatel, Martin Petiška
v knihovně. Foto: -dv-

středisko Čelákovice
Matěje Červenky 96
Čelákovice

tel.: 720 567 006
e-mail: srj@skauti.info
http://skaut.info

l Kateřina Bartošová – Lotty

ALKO – závod
s ALobalovou KOulí

Alko je tradiční závod pardubických skautů. Je to
víkend nabitý hrami a zajímavými úkoly s aloba-
lovou koulí. Těmi úkoly je například shazování ple-
chovek, trefování se do plachty, přenášení koule
ve složité konstrukci z provázků a mnohé další.
K tomu je zde mnoho doprovodných programů,
jako je lakros, softball či bubnování.
Mimo tyto hry je zde ale mnoho podnětů k uvažo-
vání o ekologii. Většina lidí recykluje papír, sklo
a plasty, ale koho napadne, že lze recyklovat i hli-
ník? Skautům, kteří se sjeli do Pardubic, se během
roku podařilo nashromáždit 300 kg hliníku. Skauti
z Čelákovic přivezli 47 kg. Většinou to byl drobný

hliník, jako jsou víčka od jogurtů, plechovky, obaly
od čokolády apod. Je ale nutno podotknout, že
ne všem se dařilo rozlišit, který hliník je pro recyklaci
vhodný, a tak se často našel hliníkový obal s papí-
rovou nálepkou či alobal podlepený  papírem.
A proč je vlastně tak důležité hliník recyklovat?
Jedním z důvodů je velmi neekologický způsob
výroby z bauxitu. Při zpracování 4 tun bauxitu
vzniknou až 3 tuny odpadu. Částečně i toxického.
Výroba hliníku recyklací spotřebuje až 20x méně
energie, než když je vyráběn z přírodní rudy.
Pokud vás tyto informace překvapily, nebojte se
začít třídit! Na internetu je mnoho informací, jak
na to. A když ho do příštího Alka přinesete nám
skautům, možná díky vám vyhrajeme první místo
v množství nasbíraného hliníku. ☺

Skauti v Pardubicích si v rámci doprovodného programu
zabubnovali. Foto: archiv střediska

Botanická vycházka 
do Lipovky

Mezi rovery se najde mnoho odborníků a tak pro
nás jeden z nich – Petr Jiras – uspořádal botanic-
kou vycházku do Lipovky. Jednu slunnou sobotu
se sešli děti, vedoucí a dokonce někteří rodiče
a vypravili se za Labe. Pro některé to bylo jen osvě-
žení znalostí z biologie, někteří se dozvěděli mnoho
nového a poznali druhy rostlin, o kterých ani netu-
šili, že existují. Vlčata si procházku prodloužila
a zůstala za Labem až do odpoledne. Hrála spo-
lečně různé hry a prozkoumávala les. Každý tak
měl příležitost užít si krásné počasí, přírodu a čas
strávený s kamarády.

Botanická vycházka skautů do Lipovky. Foto: archiv stře-
diska
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Houbařská nápovědna
l Aleš Chvojka, SHČ

V dnešním povídání se zaměříme na dobu prázd-
nin a letních volníček. Loni jsme v tomto období
připravili v sídle společnosti přednášku na téma
„Jak si neotrávit dovolenou“. Takže malinko  naváži.
Prakticky nejvíce smrtelných otrav bylo a bohužel
i je díky nechtěné konzumaci muchomůrky zelené.
Amanita phalloides má zvláštní vražednou vlast-
nost, bez příznaků otravy je jed po delší době již
vstřebán do organismu a nenávratně zasáhne
důležité vnitřní orgány. Především játra. Delší doba
je specifikována na 8 až 48 hodin, dokdy se pří-
znaky otravy neprojevují.
Amatérští houbaři ji často zaměnili za pečárky
(žampiony), holubinky, zelánky či albitickou formu
muchomůrky růžovky (masáka). Základní odlišný
znak je takzvaný „kalich smrti“, který u pečárek

chybí… Především v tomto případě je nutné
vyjmout vždy celé plodnice, zvláště ty mladé.
Ostatně, stejně stále platí to nejzákladnější pra-
vidlo: „Sbírejte pouze jen ty druhy hub, které sto-
procentně znáte!“ 
Plodnice obsahuje smrtící koktejl jedů a již padesát
gramů je schopno poslat 70 kg vážícího člověka
do lovišť věčných.
Dá se otrava léčit? Při včasné návštěvě lékaře je
naděje tak půl napůl.
Šťastnější, tedy přeživší konzumenti konstatovali,
že se jednalo o velmi chutný pokrm, lahodné hou-
bové chuti i vůně.
Bohužel, dle přiložené fotografie, roste mucho-
můrka zelená v různých barevných škálách. Od
bílé, zelenkavé, světle žluté a žlutozelené až po
tmavě zelenou v barvě klobouku. Lupeny jsou při-
bližně centimetr vysoké a bělavé. Třeň je dole kyjo-
vitě ztloustlý, pevný a hladký. Části plachetky
bohužel se většinou ztrácejí. Celá plodnice vyrůstá
z tak zvaného vajíčka. I tady docházelo před lety
k mnoha záměnám s muchomůrkou císařkou, prá-
vě v rané formě, která je jedlá, chutná a byla velmi
ceněna. Dnes je již v naší republice vzácností a je
chráněna.
Preferuje zejména teplejší oblasti mírného pásu.
Doprovází především duby, ale také habry a buky.
Vzácněji roste i pod borovicemi.

Přeji Vám neotrávenou dovolenou, nejenom po
houbách, a příjemné léto.

Amanita phalloides. Foto: archiv SHČ

Houbařsko-rybářský
zájezd

V sobotu 21. – neděli 22. 6. 2014 se uskuteční
zájezd do Hvožďan. Destinace se nachází nedale -
ko lázeňského města Bechyně. Nabízíme možnost
krásných procházek (Židova strouha, Červený mlýn,
okolní lesy, koupání v Lužnici – co by z kempu
kamenem dohodil, případně candáta ulovil…).
Večer s live muzikou. Ubytování zajištěno v chat-
kách. V ceně „houbobusenky“ je cesta (snad tam
i zpět), nocleh a snídaně formou švédského stolu.
Další atributy rovněž zajištěny. Otevřeno i pro širší
veřejnost. Bližší informace a objednávky viz kon-
takty výše nebo na tel.: 603 500 707 a 702 693 526.

Memoriál Ladislava Báči
l Vladimír Duník za pořádající Sbor dobrovol-

ných hasičů Čelákovice

Poslední dubnová sobota je již tradičně v kalen-
dářním plánu činnosti našeho SDH věnována mlá-
deži, přesněji řečeno soutěži v požárním útoku
mládeže. Letošního 12. ročníku se zúčastnilo 20
družstev z 12 sborů většinou našeho okresu. Na
slavnostním nástupu družstev přivítali účastníky
jménem pořadatelů starosta našeho sboru Miloš
Fridrich, jménem občanů Čelákovic starostka
města Zdeňka Tichá a za okresní sdružení místo-
starosta OSH Praha-východ Jiří Kofroň. Všem
závodníkům popřáli mnoho úspěchů v soutěžích
a vyzvali je k zápolení v duchu fair-play.
V úvodu předvedli naši nejmladší předškoláci
z hasičské přípravky, co se za uplynulý rok naučili,
a tak přítomní mohli sledovat hašení Perníkové
chaloupky v přímém přenosu.
Soutěž začala tradičně útokem nejmladších žáků,
jehož se zúčastnilo 8 družstev. První nastoupili žáci
z Tehova, kterým se první útok moc nevydařil. Třetí
na startu družstvo Úval, jež obhajovalo loňské
vítězství, se vrhlo do útoku s nasazením loňský
výsledek opět potvrdit. To se jim téměř podařilo
a jejich čas 33,34 s dlouho figuroval na prvním mís-
tě. Až do chvíle, kdy se časomíra u žáků ze Staré
Boleslavi zastavila na neuvěřitelných 24,45 s.
Poslední vybíhalo družstvo domácích, které se
nově utvořilo po odchodu většiny členů do kate-
gorie starších žáků. Jejich čas 58,28 s byl druhým
nejhorším. Ve druhém kole již žádné z družstev
nedokázalo odpovědět na fantastický výkon žáků
z Boleslavi, která o parník vyhrála nad druhými
Úvaly a třetím Tehovem. Naši bohužel svůj výkon
nezlepšili a nakonec zůstali o 0,45 s poslední.
I v kategorii starších žáků soutěžilo 8 družstev.
Loňské prvenství obhajovali domácí. 

Tato kategorie již byla podstatně vyrovnanější, což
se ukázalo na dosažených časech. Mezi prvními
Úvaly a pátými Čelákovicemi byl v prvním kole
rozdíl necelých 5 sekund. Ve druhém kole se po
velmi vydařeném útoku ujali vedení žáci z Doubku,
které přes velkou snahu ostatních již nikdo nepře-
konal, a tak časem dne 24,20 s zaslouženě zvítězili.
Druhé skončily po prvním kole vedoucí Úvaly a třetí
Stará Boleslav. Naši se nepatrně zlepšili a odnášejí
si tolik nepopulární „brambory“.
Po vyhlášení výsledků a předání cen a diplomů
jsme se posilnili chutným guláškem v restauraci
U Bohuslavů. Odpoledne pokračovalo útokem
dorostu. Ze čtyř přihlášených družstev po prvním
kole vedlo družstvo z Brandýsa. Našim se útok
vůbec nepodařil anejhorším časem 55,86 suzavírali
pořadí. Druhé kolo byli jako vyměnění apo skvělém
pokusu 30,81 s vyhráli o 7 sekund před druhým
Brandýsem a třetím družstvem z Nových Jiren.
Pohodovou atmosféru akce velmi podpořilo i pří-
jemné, skoro letní počasí. Když k tomu připočí-
táme ještě hladký průběh soutěží, spokojené
závodníky i přihlížející diváky a chutné občer-
stvení, můžeme být spokojeni. Co více si ještě
přát? Snad jen větší zájem občanů, který by si
akce zcela jistě zasloužila.
Pořadatelům SDH Čelákovice patří velký dík.
Nejen za uspořádání této skvělé akce, kterou pří-
kladně propagují zároveň i své město, ale přede-
vším za to, jak se věnují výchově naší mládeže
v přípravě na záchranu životů a majetku nás, spo-
luobčanů.

Soutěž malých hasičů
l -red-

V Čelákovicích se v sobotu 3. května 2014 konal
2. ročník celostátního setkání hasičských přípra-
vek, který uspořádali členové místního Sboru

 dobrovolných hasičů. Na setkání a na ukázky zása-
hů nejmladších hasičů se přijel podívat i hejtman
Středočeského kraje Josef Řihák. Ten zahájil sou-
těžní klání společně se starostkou Čelákovic Zdeň-
kou Tichou.
Hasičská přípravka je prvním stupněm – nejmladší
skupinou – v Kolektivu mladých hasičů. Je určena
pro děti mladší 6 let. Děti zde zpravidla tvoří druž-
stva, v nichž pak mimo jiné plní hru PLAMEN a sou-
těží v požárním útoku. Disciplíny jsou upraveny
vzhledem k věku dětí.
I přes nepřízeň počasí na soutěž do Čelákovic při-
jelo 10 družstev malých hasičů z celé ČR. Ještě
než začala soutěž, ocenil hejtman Středočeského
kraje zasloužilé čelákovické hasiče. Čestné uznání
hejtmana získal Sbor dobrovolných hasičů Čelá-
kovic, za který ocenění převzal starosta sboru Miloš
Fridrich. Pamětní medaili hejtmana převzala Jana
Krejčí, vedoucí přípravky hasičů z Čelákovic.
V soutěži předvedli nejlepší výkon malí reprezen-
tanti Sboru dobrovolných hasičů Městec Králové.
Po skončení závodů předvedli své umění a doved-
nosti mladým hasičům členové Městské policie
Čelákovice, kteří dětem ukázali, jak umí zadržet
agresivního útočníka. Ukázky své práce předvedli
i zdravotničtí záchranáři, kteří cvičně zachránili
a ošetřili zraněného cyklistu, kterého srazilo auto.

Zleva hejtman Středočeského kraje Josef Řihák, starostka
města Čelákovice Zdeňka Tichá a za SDH Čelákovice
Jana Krejčí a Miloš Fridrich, starosta sboru. Foto: zdroj
Středočeský kraj
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Masarykova 95 
(Centrum podnikatelek Polabí)
nebo Stankovského 1650
(prostory MC Čelákovice)
Čelákovice

tel.: 604 146 682
e-mail: info@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
www.podnikatelky-polabi.cz, e-mail: info@pod-
nikatelky-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.

Zahradní slavnost
V úterý 17. 6. od 16.00 do 18.00 hod. s oslavou
dne rovnosti žen a mužů na zahradě MDDM,
Havlíčkova č. p. 691. Bohatý program pro celé
rodiny, zajímavé soutěže, pěvecká a taneční
vystoupení dětí, KEJKLÍŘ, výtvarné dílny pro rytí-
ře a princezny a mnoho dalšího… Těšíme se 
na Vás!

Léto s ROUTOU
Poslední místa na táborech: NÁMOŘNICKÝ pro

děti bez rodičů (19.–26. 7.) a příměstském PŘED
ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU (25.–29. 8.)

Klub náhradních rodin Routa
21. 6. od 10.00 do 16.00 seminář „Techniky pod-
pory identity přijatých dětí“ pro pěstouny, osvo-
jitele a další zájemce o náhradní rodinnou péči
s lektorkou Martinou Vančákovou (psycholožka,
pěstounka, romistka) v modlitebně Církve bratrské
Čelákovice, Vašátkova č. p. 288. Doprovodný pro-
gram pro předem přihlášené děti zajištěn. Bližší
informace o aktivitách klubu Jana Luhanová,
nahradnirodiny@seznam.cz, tel.: 731 172 650.

Klub rodičů dětí s PAS
Další pravidelné setkání rodičů dětí s PAS, ale
i s dalšími specifickými potřebami a problémy,
18. 6. od 18.30 hod. v MC Čelákovice. Neváhejte
a přijďte mezi nás!, tel.: 777 137 687.

Výlet na zámek Loučeň
Sobota 14. 6. Pojďte si s námi užít úplně obyčejný
výlet s těmi, kterým nemusíte vysvětlovat, proč je
vaše dítě „jiné“. Sraz v 9.30 hod. před vchodem
do zámku. Oblečení podle počasí. Proviant
s sebou. Více informací na tel.: 777 137 687.

Plavecký klub Tučňáčci
Pro děti od 6 měsíců do 12 let, plaveme ve
ČTVRTEK. Učíme děti plavat, zdokonalovat pla-
vecké způsoby a mít radost z vody, přihlášky na
podzimní kurz 2014 přijímáme od června! Více
informací u Dominiky Fijalové, routa-
plavani@seznam.cz, tel.: 721 355 798.

Angličtina s rodilým mluvčím
Děti (4 roky – 3. tř.) se učí interaktivní formou vní-
mat, porozumět, opakovat, reagovat v angličtině.
Po domluvě se během června můžete na výuku
přijít podívat. Angličtina probíhá v MŠ J. A. Komen-
ského, MŠ Rumunská, RC ROUTA a v Nehvizdech.
Přihlášky na školní rok 2014/15 přijímáme od červ-
na! Více informací u Dominiky Fijalové, routa-
anglictina@seznam.cz, tel.: 721 355 798.

Střední Polabí zná své nejlepší podnikatelky
l Bohdana Rambousková

Jména vítězek soutěže Nejlepší podnikatelka Středního Polabí byla slavnostně oznámena na
letošním Setkání na náměstí v Čelákovicích v sobotu 17. května. V kategorii žen podnikajících
déle než dva roky zvítězila Kamila Douděrová s architektonickým a interiérovým studiem
Kamidesign (www.kamidesign.cz). Mezi začínajícími podnikatelkami se jednoznačně prosadila
Marta Šipčiaková, která pod značkou Čerstvé produkty z Polabí nabízí tašky plné zeleniny
a mléčných výrobků (www.facebook.com/cerstve.produkty.z.polabi).

Na 2. místě v kategorii zkušených podnikatelek se umístila Helena Výborná, majitelka kosmetického
salonu Afrodita (www.salon-afrodita.com). O jediný bod za ní skončila Alena Fantíková, nezávislá kos-
metická poradkyně pro značku Mary Kay.
Mezi ženami, které podnikají max. dva roky, skončila na 2. místě Adéla Dvořáková, majitelka kavárny
Paříž (www.kavarna-pariz.cz). Třetí místo náleží Nataliji Novotné, která se svým manželem buduje včelí
farmu v Břežanech II a nabízí medy, svíčky ze včelího vosku a další včelí produkty
(www.facebook.com/vcelarstvinovotni).
Nejlepší podnikatelky Středního Polabí v obou kategoriích vybírala pětičlenná porota. „Rozhodování
nebylo jednoduché, ale na vítězkách soutěže jsme se v závěru jednoznačně shodli,“ uvedla Taťána
Veselá, která v porotě zastupovata Krajskou hospodářskou komoru Střední Čechy. Pro zúčastněné
podnikatelky byla soutěž především příležitostí, jak zviditelnit své byznysy. Tři nejlepší v každé kategorii
získávají finanční příspěvky na grafiku a tisk propagačních materiálů. Medailonky podnikatelek najdete
v letním dvojčísle Zpravodaje.
Soutěž Nejlepší podnikatelka Středního Polabí organizuje projekt „Podporujme podnikatelky Polabí!“
realizovaný Rodinným centrem ROUTA v partnerství s městem Čelákovice a firmou FV Plast, a. s. Více
informací najdete na www.podnikatelky-polabi.cz.

l Barbora Jungerová

V měsíci červnu je (nejen) turistická sezóna v plném
proudu. Na výlety do blízkého či vzdáleného okolí
se s chutí vydají i ti, kdo se v podstatě označení
„turista/výletník“ brání. Pojďte se tedy společně
vydat na místa známá či méně známá, ať jste turis-
ta, výletník či jen… pojedete okolo náhodou
a vzpomenete si na naše tipy.

Muzeum Benátky nad Jizerou
Muzeum hraček v Benátkách nad Jizerou navštívili
pravděpodobně mnozí z vás. Ale málokdo ví, že
ve 2. patře zámecké budovy se nachází muzeum,
které si již mnoho let zcela oprávněně zaslouží pří-
vlastek „interaktivní“. Už jste si někdy poskládali
puzzle svého prapraprapradědečka? Postavili jste
si hrad Dražice v původní nebo následně zříceni-
nové podobě? Nebo jste si oblékli rytířskou zbroj,
renesanční oblek či keltský oděv? Potom nevá-
hejte a vydejte se do Benátek co nejdříve. Kromě
spousty interaktivních činností nabízí benátecké
muzeum dvě zajímavé výstavy: Merkur– proslulá
kovová stavebnice a Fotografie pro Finsko –
fotografie z Mladoboleslavského regionu. Více na
www.muzeumbenatky.cz.

Muzeum hraček v Benátkách nad Jizerou. Foto: BJ

Chvalský zámek
Jezdíte okolo na Černý Most a možná ani netušíte,
jak pestrý program Chvalský zámek nabízí. Pro
ty, kdo si rádi hrají, ale i pro ty, kdo chtějí poznat
něco úplně nového. V současné době končí výsta-
va světoznámého Čtyřlístku. Čeká vás procházka
historií komiksu, velké postavičky Fifinky, Bobíka,
Myšpulína i Pindi, opravdový barevný domeček
Čtyřlístku, Bobíkova postýlka, Fifinčin krášlicí kou-
tek, Pinďovo sportoviště či Myšpulínův vědecký
koutek, interaktivní hry (kostky, puzzle) a mnoho
dalšího. Od 22. 6. budou zahájeny další dvě fan-
tastické výstavy: 
Cesta nejen do pravěku se Zdeňkem Burianem
– interaktivní výstava – výjimečného ilustrátora
Zdeňka Buriana netřeba představovat. Na výstavě
si složíte kostru dinosaura či obří puzzle, budete
si hrát, dozvíte se zajímavosti z autorova života
a dobře se pobavíte. 
Obří leporelo českých dějin – svým nevšedním
provedením zaujme jistě malé i velké návštěvníky. 
Podrobnosti o všem, co se ve Chvalech děje,
nalez nete na www.chvalskyzamek.cz.
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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)

Havlíčkova 691
Čelákovice

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

V letošním školním roce
se dveře herny MC

zavřou v pátek 27. června
I o prázdninách si od nás můžete zapůjčit rodinné
vstupenky do Botanické zahrady v Praze a His-
torického centra Botanicus nebo cestovní kros-
ničku, v případě zájmu volejte na tel.: 606 626 018.

Na příští školní rok pro Vás připravujeme:
Cvičeníčka pro děti od 1 roku v tělocvičně u bazé-
nu; cvičeníčka pro děti od 2–5 v sokolovně; balet
pro nejmenší; cvičení na overballech; hudební kur-
zy Yamaha; kurzy předporodní přípravy; tanec pro
těhotné, tanec s miminky; výtvarné dílny; výuku
hry na kytaru pro děti od 8 let, španělštiny pro
dospělé s hlídáním dětí, němčiny pro dospělé s hlí-
dáním dětí a také miniškolku pro děti od 2,5 let.
Informace o připravovaných kroužcích již nyní!

Přejeme Vám hezké prázdniny a v září
na shledanou.

Vystoupení taneční skupiny Crazy (MDDM Čelákovice) na Čelákovické duběnce 2014 v Kulturním domě 10. 5. 2014.
Foto: Pavel Dufek

Čelákovická duběnka. Akce, kterou pořádá Měst-
ský dům dětí a mládeže v Čelákovicích, se zúča-
stnily stovky soutěžících v doprovodu desítek
lektorů a vedoucích zájmových kroužků. Jak pro-
bíhala sobota nabitá jednotlivými tanečními
vystoupeními a co všechno bylo možno na Duběn-
ce zažít? Zkusme to vzít popořadě.
Nejdříve si připomeňme, že Duběnka je celodenní
nepostupovou soutěží pro děti a teenagery.
Zúčast ňují se jí začínající taneční soubory. U nápa-
du uspořádat soutěž stály před lety Naďa Pokorná
z MDDM a lektorka Radka Weyrostková, když pře-
mýšlely, na jakou soutěž se vypravit s méně zku-
šenými tanečníky a tanečnicemi. Tak vznikla
soutěž očividně ušitá na tělo desítkám souborů
z nejrůznějších měst, které se každý rok přihlašují
k účasti.
Vraťme se ale k průběhu letošního, jubilejního roč-
níku. Pokud jste v sobotu 10. května procházeli
parkem kolem Kulturního domu, nemohlo vám
uniknout, že uvnitř se děje něco neobvyklého. Už
venku jste si museli všimnout nejdříve trampolíny
stojící na školním hřišti, o chvíli později řady stánků
stojících naproti vchodu do Kulturního domu.
V nich si mohl v rámci doprovodného programu
kdokoliv zkusit nějakou zajímavou výtvarnou tech-
niku nebo si poslechnout některou z pohádek Edu-
arda Petišky, jehož nedožité 90. narozeniny jsme
si letos připomněli. Poprvé vyrobené pedigové
košíčky, plstěné motýly i butonky s vlastním námě-
tem si zájemci odnášeli. Malí i velcí autoři nám
pomáhali s kreslením kartiček do společného
ornamentu „Střípky mozaiky“, který tvoříme v rám-
ci sbírky „Pomozte dětem“ pro Nadaci rozvoje
občanské společnosti.
Ale programem dne byla vlastní taneční soutěž.
Prostory parku sloužily takřka neustále některému
ze soutěžících souborů jako místo, kde si napo-
sledy mohli „projet“ sestavu před tím, než ji před-
vedou naostro před porotou. Každou chvíli někdo
chyběl, či spíše chyběla – jednalo se většinou
o malé tanečnice. Holky, které přišly pozdě, vysvět-
lovaly, že se byly nalíčit, převléct, musely na
záchod, dívaly se a probíhající vystoupení, byly
zvědavé, co je támhle v tom stánku, musely
vyzkoušet trampolínu… Důvodů bylo víc, ale při-
jaty byly pokaždé skoro stejně: „To ses zbláznila,
musíme si to okamžitě ještě jednou zkusit!“ A pak

se zkoušelo, se spoustou pokřikování, naučené
pohyby a figury v naučeném tempu, někdy s tles-
káním do rytmu.
To hlavní se samozřejmě odehrávalo uvnitř v Kul-
turním domě. Vstupním prostorem neustále prou -
dili lidé, po stranách u stolků se zapisovaly
soubory, které právě dorazily. Po vstupu do sálu
zasáhl všechny smysly návštěvníka neuvěřitelný
zmatek, mumraj a hemžení doslova stovek dětí.
Není se čemu divit, letos se soutěže zúčastnilo
rekordních 88 tanečních souborů a přišlo se podí-
vat přes 300 diváků.
Sál aktivitou jen kypěl. Všude se chystaly kostýmy,
převlékalo se, kde se dalo, neustále se někdo líčil,
pokaždé byl někdo někde jinde, než být měl.
Uprostřed tohoto neuvěřitelného návalu byl
vyznačený prostor tanečního parketu. Ten byl ve
srovnání s okolím až nepřirozeně prázdný. Tedy
vlastně jen tehdy, když na něm zrovna neprobíhalo
vystoupení. Prostor těsně pod podiem byl vyhra-
zen organizátorům a dvěma moderátorkám, jevišti
samotnému pak vévodila porota, která odtud měla
na všechno perfektní výhled. Za porotou byl
k vidění ještě štáb Dobrovické internetové televize,
který si zde postavil malé studio a vysílal odtud
na své webové stránky živý přenos z celé soutěže.
V jeden moment sledovalo vysílání více než 2 300
diváků.
Atmosféra byla naprosto skvělá. Na parketu se
tančily nejrůznější styly od aerobiku, jazz dance
nebo disco až po street dance. Poroty zasedaly
hned dvě po sobě – ta první ve složení: Marie Fer-
lesová, Zuzana Poklopová, Markéta Kvasničková,
Jan Salač a Petr Ježek. Odpoledne se hodnotila
kategorie street dance a porotu tvořili Jan Salač,
Petr Ježek, Petr Pik a Standa Prošek. Výsledky
soutěže a další informace najdete na našich webo-
vých stránkách.
Co dodat závěrem? Snad jen že Duběnka se za
deset let své existence stala zavedenou taneční
soutěží, za kterou se skrývá veliké nadšení a práce
desítek lidí v čele s Naďou Pokornou. Děti, které
sem jezdí vystupovat, si možná po letech vybaví
Duběnku jako svou první soutěžní zkušenost. To
vše, včetně živelné atmosféry soutěže, je jejich
zpětná vazba, odměna a důvod pokračovat. Na
shledanou za rok na jedenácté Čelákovické
duběnce.

Jubilejní 
Čelákovická duběnka

l Alena Zradičková, ředitelka MDDM

V sobotu 10. května 2014 proběhl v čelákovickém
Kulturním domě desátý ročník taneční soutěže

Křížem krážem v létě
po republice vlakem

l Petr Studnička

V období letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8.
2014 je možné cestovat se síťovou
Jízdenkou na léto 2014 po celé republice
všemi vlaky Českých drah po dobu
čtrnácti po sobě jdoucích dnů za
výhodnou cenu 1 190 Kč.
Pro držitele In karty s jakoukoliv zákaznickou
 aplikací nebo držitele karty ISIC je jízdenka ještě
o 200 korun levnější. Jízdenku si může zakoupit
kdokoliv bez jakéhokoliv omezení. V předprodeji
jsou jízdenky k dispozici od 9. 6. 2014, a to buď
na e-shopu www.cd.cz/eshop, nebo v poklad-
nách ČD. Jízdenka je nepřenosná a je na ní uve-
deno jméno a příjmení cestujícího.
Veškeré tipy na výlet po České republice jsou shro -
mážděny na oficiálním portálu České centrály ces-
tovního ruchu-CzechTourism www.kudyznudy.cz.
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Rumunská 1477
Čelákovice

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

Vašátkova 343
Čelákovice

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

Za zrcadlem
l Alena Smržová, učitelka tanečního oboru

Ve středu 14. května se uskutečnilo v Kulturním
domě v Čelákovicích závěrečné představení
tanečního oboru Základní umělecké školy Jana
Zacha. Ve dvou vystoupeních pro školy a večerním
pro veřejnost se představili žáci od nejmenších až
po absolventky I. a II. stupně. Představení bylo
příběhem o neposlušném dítěti a jak se napravilo.
V roli dítěte podala velmi dobrý nejen taneční, ale
i herecký výkon Julie Štroblová. Pochvala však
patří všem účinkujícím. Představení bylo náročné
na práci s rekvizitami i disciplínu, která byla nutná
při vystoupení 112 účinkujících. 
Premiéra celého představení se konala v krásném
prostředí divadla v Tanvaldu na závěr tanečního
semináře. Celý týden několik hodin denně pilovali
tanečníci choreografie a seznamovali se i s novými
tanečními technikami s lektory z Taneční katedry
AMU v Praze. Součástí semináře byla i herecká
průprava pod vedením pana učitele Jana Helešice,
která děti velmi bavila. Je i důležitou součástí
tanečního projevu, o což se tanečníci ve svých
výkonech hodně snažili. Za to jim patří velký dík.
Jejich projev se posunul o hodně výš, a tak
doufám, že se divákům v zaplněném hledišti příběh
líbil a zase najdou cestu na naše další  představení.
Všem žákům tanečního oboru děkuji za předve-
dené výkony a přeji jim hezké prázdniny.

Foto: AS

Svátek matek
l Miluše Mrňavá a Jitka Kukačková, učitelky

Milé setkání ve třídě Včeliček u příležitosti Svátku
matek. Děti maminky přivítaly písničkou a poté se
společně pustily do výroby dárků. Jsme třída nej-
starších předškoláků, proto nás čeká závěrečné
pasování na školáky a po prázdninách: HURÁ do
„velké školy“. Přejeme dětem hodně úspěchů ve
škole a rodičům trpělivost. Děkujeme všem rodi-
čům za podporu, kterou nám dávali.

Pohádkové spinkání
l Jitka Špaková a Zuzana Slepičková,  učitelky

Pro velký úspěch jsme u Motýlků zopakovali noční
spinkání ve školce, tentokrát na téma Večerníčkovy
pohádky. Říkali jsme si, které známe, co se v nich
odehrává, kdo vystupuje. Z novin jsme skládali
Večerníčkovu čepici. V pátek večer jsme na zahradě

Foto: J. Špaková

Foto: Miluše Mrňavá

Ve Větrníčku se děti
čarodějnic nebojí

l Michaela Myšková

Naopak. Vždy se na den pálení čarodějnic těší
a letos si to obzvlášť užily. Přišli i jejich starší kama-
rádi, kteří chodili do naší soukromé školky v minu-
lých letech, a nechyběly ani děti ze ZŠ Větrník,
které pro své mladší kamarády zahrály loutkové
divadlo.
Děti si samy vyráběly čarodějnou pomocnici sovič-
ku a s potřebnou dávkou odvahy pak společně
navštívily jedovou chýši, odkud si odnášely vzácné
lektvary. Se zatajeným dechem lovily v tajemné
tekutině drahokamy, proplétaly se pavoučí sítí
a nakonec se všechny rády proletěly na koštěti.
Po splnění všech kouzelných úkolů si jako odměnu
odnesly ke společnému ohni nejen buřtík, ale také
úsměv a dobrou náladu.
30. dubna na zahradě Větrníčku vykouzlily naše
paní učitelky, začarované pro tento den do hod-
ných čarodějnic, báječné dětské odpoledne plné
zábavy. Kdo nezažil, neuvěří, ale příští rok se může
společně se svými dětmi přesvědčit.

Pár posledních míst pro následující
školní rok je ještě volných. 
Informace na www.vetrnicek.cz.

Úspěch rybářského kroužku
l Pavel Jindřich, hospodář MO ČRS  Čelákovice

Dne 26. 4. 2014 se konal na Labi u Sedlčánek dět-
ský náborový závod pro feederovou sekci repre-
zentace ČR, který natáčela rybářská TV Vydry.net
pro kanál Fishing and Hunting.
Závodu se účastnilo celkem 26 dětí ze Středo-
českého kraje a i naše organizace zde měla svá
horká želízka. Náš kroužek Kapříci, čerstvě vyba-
vený kvalitním náčiním financovaným z příspěvku
města Čelákovice skočil rovnýma nohama do
závodu s jasným cílem. Co nejlépe se umístit
a svým výkonem zaujmout oko trenéra české
reprezentace. Musíme se pochlubit, protože se
to skutečně povedlo. V kategorii do 10 let náš
kroužek obsadil všechna tři místa na „bedně“.
V pořadí: 1. Viktor Budský – 8040 b., 2. Kvido
Kefurt – 5040 b., 3. Vítek Slovák – 3660 b., 4. David
Vobecký – 3300 b., 8. Natálie Potúčková – 780 b.
a 11. Viktor Potůček – 80 b. V kategorii do 15 let
obsadili 1. místo Filip Vydra – 6100 b. a na dalších

místech se umístili – 7. Bára Zíková – 1780 b.,
10. Petr Šťastný – 820 b., 11. Vojtěch Holzman –
480 b., 12. Václav Špitálský – 360 b. a 14. Lukáš
Lauer – 60 b.
Díky těmto závodům se v hledáčku reprezentač-
ního trenéra objevili zejména Bára Zíková a Filip
Vydra.

hledali obrázky a určovali jsme, z které jsou pohád-
ky. Trochu jsme při tom zmokli, ale to nám nevadilo,
protože jsme se už nemohli dočkat dalšího úkolu.
Ve třídě jsme vyhledávali dvojice obrázků, a když
bylo vše hotovo, ještě jsme si chvíli pohráli, paní
učitelky nám přečetly několik pohádek a Večerníček
hlásil: „Dobrou noc“. Ráno jsme se už těšili na rodi-
če, abychom jim mohli vše vyprávět.

Foto: archiv školy

Úspěšní mladí čelákovičtí rybáři. Foto: Václav Špitálský
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Boje o nominaci na MS
l Michal Marvánek, trenér FF 1. ČKPaV

Začátkem dubna, po zimní přestávce, se opět
začalo trénovat na motorových člunech nad zdy-
madly v Čelákovicích. Každé úterý zde probíhá
trénink závodníků 1. čelákovického klubu potá-
pěčů a vodáků.
První závody se uskutečnily na domácí trati u nás
v Čelákovicích v sobotu 26. 4. 2014, tzv. kontrolní
závod.  Jedná se o první závod sezony, který je
vždy brán jako seznamovací pro ty, kteří přestupují
do vyšších kategorií. Naši závodníci si nevedli v tom-
to závodě vůbec špatně a umístili se následovně:
Milan Chyba, kategorie M3 (11–13 let), motorový
člun s motorem 8HP, obsadil 2. místo;
Zdeněk Hlaváček, kategorie M4 (14–15 let),
motorový člun s motorem 15HP, obsadil 1. místo;
Matěj Petržel, kategorie M4 obsadil 3. místo.
Ve čtvrtek dne 1. 5. 2014 se v Praze-Podolí pod
Vyšehradem konalo 1. kolo Mistrovství ČR v mané-
vringu. Naši závodníci po tuhém boji se umístili
následovně:
Milan Chyba, kategorie M3 (11–13 let) 2. místo;
Zdeněk Hlaváček, kategorie M4 (14–15 let)
1. místo;
Matěj Petržel, kategorie M4 2. místo.

Milan Chyba kategorie M3. Foto: Michal Marvánek

Na přelomu července a srpna se koná Mistrovství
Evropy a Mistrovství světa v Německu. Nominace
bude tvořena po třech závodech Mistrovství ČR
a z každé kategorie postupují dva nejlepší. Snad
i naši se probojují do nominace na mezinárodní
závody.
První dva závody máme za sebou. Další bude
následovat 21. 6. 2014 u nás doma v Čeláko-
vicích, kde proběhne i závod o Pohár města
Čelákovic. Začínáme v 10.00 hod. a finišujeme
ve 14.00 hod. před zahájením programu u pří-
ležitosti slavnostního otevření lávky přes Labe.
Kdo by se chtěl přijít podívat na tento zajímavý
sport, bude vítán. Více informací o nás najdete na
https://www.facebook.com/motorari.celako-
vice.
Tak někdy u vody AHOJ!

Soustředění 
SK karate Dragon

l Martin Brejcha, vedoucí SK

V období velikonočních prázdnin se již tradičně
konalo společné jarní soustředění našeho spor-
tovního klubu a neratovického Dragonu. Opět jsme
se všichni sešli v překrásném prostředí rekreačního
střediska Radost, které se nachází u jihočeského
městečka Blatná.
Během čtyřdenního soustředění se trénovalo, sou-
těžilo a odpočívalo. Náplní byla výuka a zdoko-
nalování základních i pokročilých technik karate
a sebeobrany, nácvik nových mistrovských kata,
sportovní zápas kumite a hlavně příprava na
zkoušky technické vyspělosti.
Tréninky probíhaly jak v tělocvičně, tak v přírodě
a na venkovních sportovištích. Členové byli roz-
děleni do několika skupin, podle technické vyspě-
losti a pod vedením kvalifikovaných trenérů
absolvovali několik tréninkových jednotek denně.
Během soustředění proběhly také kontrolní závody
žáků podle technických stupňů, kde trenéři zjiš-
ťovali připravenost jednotlivých členů k eventuální
účasti na národních soutěžích pořádaných Čes-
kým svazem karate a Českou asociací budo kara-
te. Většině členů se na této soutěži opravdu dařilo,
takže do budoucna jistě nebude nouze o kvalitní
závodníky.
Jak již bylo řečeno, závěrem se konaly zkoušky
technické vyspělosti, které v karate představují
různé barvy pásků. Základní pásek je bílé barvy
a představuje nejnižší žákovský stupeň (8. kyu).
Naproti tomu je černý mistrovský pás, který je nej-
vyšším udělovaným stupněm v karate (Dan).
Pro budoucí zájemce o toto bojové umění bude
SK karate Dragon Čelákovice pořádat počátkem
nového školního roku nábor nových členů do
oddílů sportovního karate a sportovní příprav-
ky. Podrobné informace budou uveřejněny ve
Zpravodaji města.

Tenisový klub
Čelákovice

l Alexej Nejman

Soutěžní družstva TK Čelákovice, U Kapličky
1705, zahájila sezonu s těmito výsledky.

Dospělí
Tým hraje III. třídu B.
SK MĚLNÍK C–TK ČELÁKOVICE 3:6
TK ČELÁKOVICE–TK M. HRADIŠTĚ 7:2

Dorost
Tým hraje II. třídu B.
LTC KOLÍN B–TK ČELÁKOVICE 6:3
TK ČELÁKOVICE–TK M. HRADIŠTĚ 4:5
TK ČELÁKOVICE–LTC HOUŠŤKA A 0:9

Starší žáci
Tým hraje III. třídu B.
TK ČELÁKOVICE–TJ TK NERATOVICE B 5:4
TK M. HRADIŠTĚ–TK ČELÁKOVICE 2:7

Mladší žáci
Tým hraje I. třídu B.
TK ČELÁKOVICE–SLAVOJ ŽIŽELICE 8:1
SLAVOJ ČERČANY–TK ČELÁKOVICE 3:6

TJ Spartak Čelákovice a MDDM v Čelákovicích
l Jaroslav Ryneš

Ve dnech 10. a 11. května 2014 proběhly ve Staré Boleslavi a ve Vlašimi Středočeské přebory jednotlivců
ve všech kategoriích. Z našeho oddílu startovalo 8 závodníků a získali jsme zlatou medaili a tři stříbrné
medaile. Kromě tradičních úspěchů ve skoku vysokém se letos přidaly sprinty a skok  daleký.
Pro úplnost uvádíme výsledky Nikoly Macháčkové, která vzhledem k tomu, že je vrhačka, trénuje
v Houšťce.
Pavla Cabrnochová vyhrála skok vysoký dorostenek výkonem 160 cm a druhá byla ve vrhu koulí
výkonem 11,11 m. Nikola Macháčková vyhrála hod oštěpem dorostenek výkonem 38,31 m, byla třetí
ve vrhu koulí výkonem 10,86 m a druhá v hodu diskem výkonem 28,27 m. Nikol Bafoe, žákyně, se
předvedla skvělým sprintem na 60 m a časem 8,39 s vybojovala 6. místo. Do finále postoupila z rozběhu,
kde doběhla první časem 8,25 s. Ve skoku dalekém výkonem 475 cm vybojovala čtvrté místo a stříbrnou
medaili si vybojovala ve štafetě 4 x 60 m.
Jakub Pěček vybojoval druhé místo mladších žáků ve skoku vysokém výkonem 146 cm. V běhu na
60 m skončil časem 9,11 s třetí v rozběhu. Startoval ve štafetě 4 x 60 m, která doběhla na 6. místě
časem 35,38 s. Jaroslav Konečný vybojoval 7. místo v běhu na 150 m žáků časem 19,43 s, v běhu
na 60 m doběhl čtvrtý v rozběhu časem 8,01 s.
Barbora Mikešová a Barbora Kubistová jsou nadějné výškařky, obě skočily 140 cm, což stačilo na
7. a 8. místo. Alice Dozorcová byla na krajských přeborech poprvé a podala bojovné výkony. V rozběhu
na 60 m doběhla na 5. místě výkonem 9,67 a na 150 m doběhla v rozběhu na 4. místě výkonem 23,63 s.
Denis Michalík je bohužel zraněn, a tak to zkusil v rozběhu 60 m a doběhl se sebezapřením za 9,69 s.
Nikola Strachová je členkou Olympu Praha. V prvním kole extraligy skončila na 4. místě výkonem
177 cm.

Pavla Cabrnochová ještě není se svými výkony spokojena.
Foto: Jiří Kottas
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STARÁ GARDA SK ZÁLUŽÍ
l Jaroslav Žižka, SK Záluží

SK Záluží děkuje všem fanouškům nejen fotbalu, ale i dobré zábavy za účast na ojedinělé akci, která
se konala 8. května od 14.00 hod. na hřišti SK Záluží, kdy sehrála svoje historicky první přátelské utkání
stará garda ZÁLUŽÍ proti fotbalově otřelé staré gardě ZELENČE. I přes výsledek 1:3 ve prospěch
Zelenče hrálo Záluží krásný fotbal. Ještě jednou děkujeme Všem hráčům a fanouškům za hojnou účast
a fandění.

Stará garda SK Záluží. Foto: archiv klubu

UNIONU HROZÍ DALŠÍ SESTUP!
l Milan Šikl

Fotbalisté čelákovického Unionu neprožívají úspěšné
období. Před poslední šestinou soutěže jsou na před-
posledním místě se ziskem 15 bodů, když na tým ze
14. místa ztrácejí 4 body. Otázkou bude, co přinese
zbývajících pět kol. Nyní se ohlédneme za posledními
zápasy.
SK UNION–SOKOL OVČÁRY 1:2
Favorizovaní hosté se ujali ve 22. kole vedení již ve
3. minutě a do přestávky přidali druhou branku. Ve
druhé půli se výkon domácích výrazně zlepšil, Dale-
korej v 52. min. snížil na 1:2, ale pozorná obrana hostí
další branku nedovolila. Tak trochu smůlovaté  utkání.
SK UNION–AFK SEMICE 0:2
Podruhé za sebou se na domácím trávníku Unionu
nedařilo, a to šlo o velmi důležitý souboj, neb i hosté
jsou v ohrožení. První poločas přinesl velmi opatrnou
hru obou týmů. Po přestávce se podařilo soupeři
dvěma slepenými góly rozhodnout utkání ve svůj
prospěch.
SOKOL VRANÝ–SK UNION 4:2
V prvním poločase byl Union výrazně lepším celkem,
v 10. min. zajistil vedení Hájek abyly tady idalší šance,
již nevyužité. Domácím se ještě do pauzy podařilo
vyrovnat. Po přestávce se karta obrátila anavrch měli
domácí. Branky však padaly až v poslední desetimi-
nutovce a znovu se radovali domácí.
SK UNION–SOKOL KLECANY 1:2
Další jednogólová porážka se soupeřem, který se
pohybuje na hraně sestupu. Tentokrát Unionu nevyšel
první poločas, kdy hosté vedli od 9. minuty. Ve druhé
části se domácí zlepšili, ale šťastnou brankou šli do
vedení 0:2 hosté. V 70. min. snížil po rohu Švorba,
leč již nic jiného se nezměnilo.

Zbývající domácí zápas „A“ mužstva, kdy hostíme
DOBŘÍŠ, se uskuteční v sobotu 7. 6. od 17.00 hod.
na stadionu U Hájku.

DOROST
V tabulce je na 3. místě aopřípadném postupu nemů-
že být řeč. Zejména poslední zápasy nejsou příliš
přesvědčivé.

Pokračování ze str. 1
„Jsme velmi rádi, že se podařilo náš turnaj, který
se vždy mohl pochlubit účastí špičkových prvo-
ligových týmů, pozvednout na ještě vyšší výkon-
nostní i společenskou úroveň. Letos totiž nad ním
převzal záštitu ministr školství, mládeže a tělový-
chovy pan Marcel Chládek, který se ho pochopi-
telně osobně také zúčastní. Zúčastněné týmy
proto budou bojovat nejen jako tradičně o ,Pohár
starosty města Čelákovic‘, ale poprvé i o ,Minis-
terský pohár‘,“ prozrazuje předseda SK Union
Václav Tichý.

Program turnaje:
9.30 hod.    FK DUKLA PRAHA–1. FK PŘÍBRAM
11.15 hod.  SK SLAVIA PRAHA–ŠK SLOVAN

BRATISLAVA
15.00 hod.  utkání o 3. a 4. místo
16.45 hod.  finále
Po celý den bude zajištěno bohaté občerstvení
a doprovodný program, který vyplní časový pros -
tor mezi jednotlivými zápasy. SK Union připravil
pro fotbalové příznivce i servis v podobě před-
prodeje vstupenek. Celodenní vstupenky na turnaj
budou v prodeji v restauracích „Unionka“ a na
Městském stadionu od 1. června 2014.

STARŠÍ ŽÁCI
Tabulku vedou bez ztráty bodu při současném skóre
102:4!

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
V tabulce je na 4. místě.

Mládežnická sekce Unionu pod vedením Petra
Konečného uspořádala v májových dnech na Měst-
ském stadionu dva turnaje pro nejmenší fotbalisty
a obě akce lze považovat za velmi  zdařilé.
Na Prvního máje to byl turnaj pro starší přípravky za
účasti 8 celků. Pohár získal tým Viktorie Žižkov. Union
skončil na 6. místě. Ve čtvrtek 8. 5. to pak byl turnaj
pro mladší přípravku za účasti 8 mužstev. Vítězem
turnaje bylo mužstvo domácího Unionu, které vyhrálo
před Pšovkou Mělník.

„Čelákovický bivoj“
l Richard Nejman

Silová amatérská soutěž otevřená pro každého
pořádaná o. s. Domeček Ve Skále a SK Bivoj Čelá-
kovice. Souboj sám se sebou vypukne v sobotu
21. 6. 2014 od 9.30 hod. na náměstíčku Ve Skále
v Čelákovicích. Od 9.30 hod. začne registrace
soutěžících (je třeba se předem přihlásit na strán-
kách SK Bivoj). Čeká vás exhibice posilování vlast-
ní vahou, tedy street workoutu – calistheniky!
Calisthenika je způsob jakým s vlastní vahou posi-
lovali již antičtí Řekové a Římané. Toto cvičení bylo
zpopularizováno díky filmu 300: Bitva u Thermopyl,
kdy herci posilovali tímto způsobem.
V čem se bude soutěžit? Shyby širokým úchopem,
přednosy ve visu, kliky ve stoji na rukou s oporou
nohou do pravého úhlu, dřepy s činkou o váze
soutěžícího, kliky na bradlech a převalování pneu-
matiky od traktoru.
Podrobnější informace a možnost přihlášení nale-
znete na stránkách čelákovické klubové posilovny,
která tímto zároveň nabízí zájemcům o cvičení
svou volnou kapacitu. Těšíme se na vás!
www.bivoj-celakovice.cz.

Nohejbalový oddíl 
TJ Spartak Spartak

Čelákovice
l Petr Flekač

Extraliga a druhá liga se přehoupla do odvetných
zápasů. Družstvo žen rozjelo seriál turnajů singlem
na Pankráci a také mužstva C a D si vedou úspěš-
ně v OP.

A tým – Extraliga nohejbalu
DYNAMO Č. BUDĚJOVICE–ČELÁKOVICE A 2:6
Nováček extraligy se chtěl před domácím publi-
kem určitě vytáhnout, ale na kvalitní hru Čelákovic
jeho výkon nestačil.
ČELÁKOVICE A–TJ SLAVOJ Č. BROD 5:5
Možná kdyby se hrálo na jedenáct utkání, bůh ví,
jak by to s Čelákovicemi dopadlo. Soupeř totiž
mohutným závěrem vyválčil z tohoto duelu bod.
TJ SOKOL SDS EXMOS MODŘICE „A“–ČELÁ-
KOVICE „A“ 6:1
Čelákovice získaly první bod až v singlu, v kterém
porazil Vedral Mrákavu.
SK LIAPOR WITTE KARLOVY VARY–ČELÁKO-
VICE A 5:5
V boji o druhou příčku tabulky se oba soupeři spra-
vedlivě podělili o bod. Zajímavé je, že v tak vyrov-
naném zápase se nehrálo ani jedno třísetové
utkání.
ČELÁKOVICE A–SK NOHEJBAL ŽATEC 6:1
V odvetném zápase domácí dokázali vyhrát roz-
dílem třídy a dovolili soupeři jen zkorigovat na 5:1
v singlu.

Domácí zápasy na Městském stadionu
Extraliga – A tým
21. 6. 14.30 hod. Modřice
28. 6. 14.30 hod. K. Vary
2. liga – B tým
14. 6. 9.30 hod. Prostějov
28. 6. 9.30 hod. Holubice
Okresní přebor – C tým
11. 6. 17.00 hod. Kounice
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ORKA
l Martin Bajer

Junioři
O víkendu Orka sehrála poslední dva zápasy 3. ligy
juniorů. První nedělní zápas s Vosami Praha měl
rozhodnout o tom, zda naši junioři půjdou do roz-
hodujícího druhého utkání s náskokem tří bodů
v čele tabulky.

FBC Čelákovice
l Tomáš Holcman

Poslední ligové kolo se již hrálo bez naší účasti,
protože jsme již své utkání odehráli a již s před-
stihem postoupili!

MUŽI konečná tabulka Z    V  R    P    sk     sk    b
1. FBC ČELÁKOVICE 20 17 2  1 158  74 53
2. RFK POHODA PRAHA 20 14 1  5 112  78 43
3. TJ PEDRO PER. CHODOV 20  2 2  6  99  78 38
4. FKMP PRAHA 20 10 1  9  90  84 31
5. FBC HAMST. VYSOČANY 20  9 1 10  90  98 28
6. SKP OLYM. KUTNÁ HORA 20  7 6  7  72  70 27
7. FBK BULDOCI RADOTÍN 20  8 2 10  74  80 26
8. SOKOL BENÁTKY 20  8 0 12  94 112 24
9. FLK ZDAR 20  7 1 12  60  89 22

10. FBK OLYMP PRAHA 20  6 1 13  79  86 19
11. SK FLORBAL PETROVICE 20  2 3 15  64 143  9

Více na www.fbk.celakovice.cz nebo na vývěs-
ce v Masarykově ulici 176.

2. liga
TJ SOKOL PROSTĚJOV–ČELÁKOVICE B 6:4
Domácí potvrdili roli favorita, ale s týmem Čelá-
kovic to neměl zase tak jednoduché, jak by se
mohlo na první pohled zdát.
ČELÁKOVICE B–NK ROZVÍZ SLOVAN IVANO-
VICE NA HANÉ 6:3
Sympatické mužstvo z Ivanovic předvedlo v Čelá-
kovicích kvalitní nohejbal, a byť prohrávalo již 3:0,
dokázalo srovnat na 3:3, azápas tak  zdramatizovat.
NK R.U.M. HOLUBICE–ČELÁKOVICE „B“ 4:6
Domácí ověnčení titulem MS, ME a MČR sice vedli
1:0, ale hosté otočili na 3:5 a koncovku uhájili. 
ČELÁKOVICE B–SK SLÁVIA ORLOVÁ 6:0
Druhý celek tabulky toho v Čelákovicích mnoho
nepředvedl a za necelou hodinu a půl odjížděl
s debaklem.

Spilka smečuje, blokuje Behm, v pozadí Vedral. Foto:
P. Flekač

Lavička Orky sleduje závěrečné minuty. Foto: Šimon
Zmátlo

Ženy
TJ Pankrác Praha turnaj v singlu
Z devatenácti přihlášených se 11. 5. L. Mojdlová
a A. Vokounová dostaly do semifinále. P. Pěčková
dokonce obsadila druhé místo. Super úspěch.
Více na http://www.nohejbal-celakovice.cz.

ORKA–FBK REALSTICK VOSY PRAHA 12:4
Utkání mělo jednoznačný průběh, kluci soupeřova
brankáře nešetřili a po dvou třetinách vedli 8:1.
V každé třetině podělili soupeře čtyřmi góly.
V zápase se zaskvěli zejména Pelc a Bílek. Prvně
jmenovaný dal během první třetiny hattrick a nako-
nec se jeho účet zastavil na čtyřech gólech plus
tři přihrávky. Bílek více nahrával, vstřelil dvě branky
a na pět nahrál. 
Soupeř po dvou třetinách neodpadl a pokusil se
zápas zdramatizovat, vstřelil tři branky v řadě.
Poslední slovo ale měla Orka, a tak zápas dopadl
jednoznačně 12:4.
Poslední zápas v soutěži rozhodoval o tom, kdo
postoupí do celostátní soutěže juniorů. Aktuálně
se střetly první a druhý tým, Orka a Viking Group
TJ Sokol Kobylisy. Orka měla výhodnější pozici
s náskokem tří bodů.
VIKING GROUP TJ SOKOL KOBYLISY–ORKA
3:3
Druhý zápas byl vyvrcholením soutěže. Soupeř
vstoupil do utkání s velkou motivací a důrazem.
Často ovšem fauloval a výsledkem byly jeho tři
vyloučení v řadě. První přesilovku Orka nevyužila,
ale druhou už ano. Po křižné přihrávce Macha
vstřelil gól Pelc. 
Ve třetí přesilovce Orka skóre nenavýšila, naopak
bylo srovnáno. Zadák z Kobylis získal balon, utekl
a zavěsil. První třetina skončila 1:1. 
Ve druhé třetině měly přesilovou hru Kobylisy a ten-
tokrát to byly ony, kdo početní výhodu využil. Skóre
za dvě minuty srovnal sváteční střelec a kapitán
Orky Štěpán Kolář.  Třetina nakonec skončila 3:2

pro Kobylisy, pár minut před konce se trefil Čapla
a dal domácím velkou naději na celkové první
místo. V tuto chvíli domácím stačily dvě branky.
Ve třetí třetině byly k vidění časté útoky Kobylis,
ale bez brankového vyjádření. Střelce domácích
přiváděl doslova k šílenství náš brankář Aleš Zetek.
A tak se naplnilo pravidlo nedáš, dostaneš. Domácí
faulovali a Švehla střelou po zemi v přesilovce
vyrovnal na 3:3. Do konce třetiny se již nepodařilo
prosadit ani jednomu týmu, a tak první místo zajiš-
ťující postup udržel tým Orky.

Šachový klub 
Spartak Čelákovice

l Libor Mrozinski

Dne 21. 3. jsme odehráli 7. kolo Tour Čelákovice
v bleskovém šachu. Akce se zúčastnilo 11 šachis-
tů. Zvítězil s deseti body Pavel Horký, druhý byl
s osmi  body Miroslav Drábek a třetí se sedmi
body Stanislav Hájek. Dne 25. 4. jsme zorganizo-
vali tradiční Velikonoční turnaj, který byl zároveň
8. kolem Tour Čelákovice v bleskovém šachu.
Akce se zúčastnilo 12 šachistů. Zvítězil s 9,5 body
Pavel Horký, druhý byl s 9 body Petr Tichý, stejně
jako třetí Martin Sedlatý. Obou akcí se zúčastnili
i naši mladí šachisté.
Členové našeho šachového kroužku se aktivně
účastnili dalších základních kol krajského přeboru
mládeže, a to dne 22. 3. v Úvalech (8 členů), dne
19. 4. v Kolíně (5 členů) a dne 10. 5. Českém Brodu
(4 členové). Celkem se alespoň jednoho turnaje
zúčastnilo 12 členů našeho šachového kroužku. 
A i když si nikdo z nich nevybojoval přímý postup
do krajského finále, přesto lze za dílčí úspěch
označit celkové umístění těch, kteří odehráli 

4 započítávané turnaje ve svých kategoriích –
Lukáš Janda 6. místo, Gabriela Hladká 10. místo,
Kryštof Pechánek 12. místo, Vojtěch Rubeš 12.
místo, Tereza Hladká 15. místo a Zuzana Jandová
21. místo. Blahopřejeme a přejeme mnoho úspě-
chů v příští sezoně!
Náš klub se zúčastnil také regionálního přeboru
družstev, kde jsme obsadili vynikající 4. místo,
které je zatím naším nejlepším výsledkem
v novodobé historii ŠK Spartak Čelákovice.
Zájemci (děti i dospělí) o šachy v Čelákovicích
a blízkém okolí získají informace na www.sachy-
celakovice.cz. Hrajeme každý pátek od 17.00 hod.
(šachový kroužek – děti) a 18.00 hod. (dospělí)
v sokolovně.

Zakládající člen ŠK Spartak Čelákovice a náš bývalý před-
seda Martin Hrubčík tentokrát nastoupil v 10. kole regio-
nálního přeboru v dresu soupeře. Foto: Libor Mrozinski



M ě s t o  Č e l á kov i c e  z ve  n a 

unikátní stavby lávky 
přes Labe v Čelákovicích

v sobotu 21. června 2014 

Radnice / náměstí 5. května 1

PREZENTACE PROJEKTU  
A STAVBY LÁVKY PŘES LABE
9.30–11.00 hod.  Výstava fotografií a opakované promítání časosběrného  
      dokumentu o průběhu stavby lávky
11.00–12.30 hod.  Beseda s autory projektu, zástupci realizátorů a města   
      Čelákovic s promítnutím časosběrného dokumentu 
      o průběhu stavby lávky

Lávka / levý břeh Labe u areálu loděnice V Nedaninách

SLAVNOSTNÍ PROGRAM U LÁVKY
10.00–14.00 hod.  Závody motorových člunů na Labi pořádané 1. ČKPV 
      se slavnostním vyhlášením výsledků kolem 16.00 hod. 
      v areálu loděnice
14.00–16.00 hod.  Koncert Podnikového dechového orchestru  
      Auto Škoda Mladá Boleslav
15.00–15.30 hod.  Slavnostní akt přestřižení pásky
15.00–18.00 hod.  Dětský den s cyklistickým překážkovým závodem, 
      soutěžemi o ceny, dětskými atrakcemi a hasičskou pěnou
16.00–17.00 hod.  Ukázky vodních atrakcí na Labi – jetski freestyle show,   
      wakeboarding, jetovator, lyže show
17.00–18.30 hod.  Koncert skupiny Petr Kalandra Memory Band 
      a projížďky na lodích
19.00–20.30 hod.  Koncert skupiny 5.50 – Čelákovice
22.15–22.30 hod.  Slavnostní ohňostroj nad řekou

P o  c e l ý  d e n  o b č e r s t v e n í .

Městské muzeum
Na Hrádku 464
www.muzeum-celakovice.com

MUZEJNÍ NOC  
A SVATOJÁNSKÁ  
DIVADELNÍ POUŤ
10.00–22.00 hod.
Muzejní program ve Tvrzi,  
archeologickém pracovišti  
a košíkářské expozici,  
komentované prohlídky kostela 
Nanebevzetí Panny Marie  
a Husova sboru s hudebním  
vystoupením a další.
Divadelní scéna ZUŠ Jana Zacha 
a divadelní soubor J. K. Tyl na 
nádvoří Tvrze sehrají představení:
10.00–12.00 hod.: Šípková 
Růženka, Budulínek,  
Princezna solimánská
13.30–16.00 hod.: Princezna  
s ozvěnou, Hádanková pohádka,  
O chudém královstvíčku
17.00–22.00 hod.: Sněhová  
královna, Příběh český,  
Sluha dvou pánů, Milá návštěva, 
Davidova prostopášnost,  
Moudrost krále Šalamouna

Městská knihovna
Na Hrádku 1092
knihovna.celakovice.cz

VI. MUZEJNÍ NOC  
V KNIHOVNĚ
14.00–19.00 hod.
Vyhlášení výsledků výtvarné 
soutěže Namaluj obrázek ke knize 
Eduarda Petišky, výtvarná dílna 
s ilustrátorkou dětských knih 
Vendulou Hegerovou, zahájení 
výstavy mexického amatérského 
fotografa Alana Alberta  
Turrubiarte Contreraze nazvané 
Mexický kaleidoskop  
a soutěže pro děti i dospělé.

TOUR DE LABE  
PRO VŠECHNY
Labská stezka, o. p. s.,  
se zapojila do programu  
„Hvězdicovou cyklojízdou“ v rámci  
„Tour de Labe pro všechny“. 
Starty jednotlivých jízd, které  
vedou po Labských stezkách  
a trasách ve Středočeském kraji, 
jsou v Mělníku, Kolíně a Praze  
na Černém mostě.  
Společným cílem (do 15.00 hod.) 
je pravý břeh Labe u nové lávky.  
Bližší informace:  
www.labskastezka.cz.

w w w . c e l a k o v i c e . c z

BOHATÝ PROGRAM 
PO CELÝ DEN




