
Slavnostní otevření lávky přes Labe
l Zdeňka Tichá, starostka města

V sobotu 21. června 2014 proběhlo slavnostní otevření lávky přes Labe. Této příležitosti byl věnován
celý sobotní den – začali jsme dopoledne v obřadní síni budovy radnice v 9.30 hod. promítáním časo -
sběrného dokumentu o lávce pro příchozí. Přítomní měli možnost od 11.00 hod. vyslechnout prezentace
o projektu lávky po odborné stránce, a to od Ing. Milana Kalného, technického ředitele firmy Pontex,
s. r. o. (projektant projektu), a Ing. Roberta Brože, Ph.D., vedoucího technické skupiny mosty Metrostav,
a. s. (zhotovitel). Na otázky z řad veřejnosti odpovídali i další přítomní zástupci zmíněných firem.
Dokument o stavbě lávky i prezentace uvedené v rámci besedy o projektu budou zveřejněny na webu
města.
Odpolední program byl u lávky připraven od 14.00 hod., kdy začal hrát Podnikový dechový orchestr
Škoda auto Mladá Boleslav, který slavnostním tušem doprovodil symbolické přestřižení pásky – lávka
tak byla slavnostně otevřena.
V rámci odpoledního programu jsme měli možnost zhlédnout ukázky unikátních vodních atrakcí,
vyslechnout příjemnou hudbu různých žánrů, absolvovat s dětmi atrakce i soutěže v loděnici, podívat
se do knihovny a do muzea, kde probíhala Muzejní noc a Svatojánská divadelní pouť, občerstvit se
mnoha dobrotami.
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Slavnostní ohňostroj, který dle pamětníků před pěti de -
setiletími byl uskutečňován ze zdymadel, přilákal v sobotu
21. 6. 2014, tentokrát k nové lávce, stovky občanů.
 Ojedinělý a emotivní zážitek ocenili potleskem.
Na závěr sobotního dne se poprvé lávka „ukázala i ve
tmě“. Hra světel a stínů je další zajímavostí této nové
dominanty města. Stojí za to si ji prohlédnout při noční
procházce. Foto: Kamil Voděra, www.ceska-mesta.cz



Takové běžné samozřejmosti

Sobotní ráno, koupěchtivě předbíháme očekávané
horko ať už zrychleným, nebo rozvážným pohybem
po solidním akčním trhu na náměstí, kde šplouchá
v různých peripetiích voda a lze sehnat lecjaký tovar
od obchodníků lačnících dodat ho vco nejčerstvější
podobě a vůni i sortimentu. A může se stát, že nás
po cestě osvěží pojíždějící kropice, jež dělá příjem-
nou atmosféru dobře obhospodařeného letního
parného dne. A to už se nabízejí a rozjíždějí zahrádky
u restaurací, cukráren, pizzerií, kaváren se svou
nabídkou a příkrovem chládku pod slunečníkem,
případně zabavujících naše ratolesti vherních kout-
kách, koutech i výspách.
Nacházíme čas na poetické posezení u kávy, piva,
koňaku, zmrzliny s libým průhledem na čisté cesty,
chodníky, upravenou zeleň, architekturu a samo -
zřejmý pohyb lidí, také tápajících turistů, aut, psů,
koní, cyklistů směřujících do přírodních periférií měs-
ta nebo za sportem, historií i vlastní relaxací aodpo-
činkem.
Zakroužíme po městě a zjistíme, že tam, kde jsme
zakopávali, se nezakopává, kde se nedalo jezdit,
se jezdit dá a ucelenost okolních prostor a návaz-
nosti na již zažité obnovené oblasti je logická a už
zdaleka nepřipadá jako provizorium sídlištních
komunikací z dob minulých.

K dokonalosti pochopitelně chybí mobiliáře, infor-
mační tabule, ošetřená zeleň, napravit vyšlapané
cestičky a stezičky mlatovými chodníčky, a to se
průběžně dokončuje a finalizuje. Zaregistrujeme
jistě objekty dotvářející exteriérové prostředí pomocí
kreativnosti graffiti umělců, jimž byly plochy poskyt-
nuty, a znamenají snad větší konstantu než pro-
měnné předvolební slibující plakáty a billboardy.
Neúprosné rytmy prázdnin adovolených velí k inten-
zívní aktivitě v oblasti realizací projektů spojených
sodstávkou médií, rekonstruují se kotelny aškolská
pracoviště.
Zajedeme stíněnou alejí na hřbitov po celkem zda-
řilém chodníku promluvit se svými blízkými o tom,
jak nás něco bolí, ale taky jak nám je dobře v tomhle
kraji plném zeleně, vody, historie, kam nás různými
kroky ty naše rody dovedly.
Ale taky za kulturou, ale kam? Na koncerty kapel
k Labi, nebo někam do klubů, hospod, sportovních
zařízení, nebo snad do kostela na varhany a jeho
sbory. Dilema kam, vždyť všechno se stačit nedá,
ale v každém případě je radost vidět lidi bavit se
asmát, třeba do pozdních nočních hodin. Připomíná
to totiž uvolněnou běžnou atmosféru i jiných národů
Evropy, k níž se hlásíme.
Svoji volnost a svobodu v tomto městě si umocňu-
jeme snadným a rychlým pohybem do epicentra
kultury naší matičky, zrovna tak majestátní novou
lávkou se dostaneme do našich hvozdů, tůní, luk
a lesů, ať už na kole, pěšky, nebo poklusem si větrá-
me hlavy, abychom se zase vrátili ke své samozřej-
mosti a v klidu i neklidu napravovali další a další
problémy, které nám život v této požehnané lokalitě
přináší, zneklidňuje nás a nenechává apatickými.

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

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

605 733 680
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování: 
IK CELAK REGISTRUJ

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

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

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude
v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015. Období školního vyučování ve druhém pololetí
bude ukončeno v úterý 30. června 2015.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2014. Vánoční prázdniny budou
zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015. Vyučování začne v pondělí 5. ledna
2015.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015. Jarní prázdniny v délce jednoho
týdne jsou pro Čelákovice stanoveny od pondělí 9. do pátku 13. března 2015. Velikonoční prázdniny
připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015. Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července
2015 do pondělí 31. srpna 2015.
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015.

Tištěný přehled akcí 
„PODZIM v Čelákovicích“
POZOR, BLÍŽÍ SE
UZÁVĚRKA
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „PODZIM
v Čelákovicích 2014“ (plakát, Zpravodaj měs-
ta) obsahující akce od 3. září do 8. prosince
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
(Kalendář akcí ve městě – přidat akci).

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 nejdříve 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 zodpo-
vědné osobě, která zajistí nápravu. 
Děkujeme za pochopení.

KATALOG místních podniků, firem, 
podnikatelů, služeb apod.

Aplikace s názvem „KATALOG FIREM“, která je součástí webových stránek města
www.celakovice.cz (pod oddílem Organizace/služby), nabízí zdarma místním podnikům, firmám
a podnikatelům dát o sobě vědět.
Žádáme proto všechny ty, kteří sídlí v našem městě či zde poskytují služby, aby využili této možnosti
a vyplněním on-line formuláře se do katalogu zaregistrovali.

Upozornění občanům
Občané města jsou v současné době oslovováni
ve svých domácnostech osobami, které jim nabí-
zejí nákup energií prostřednictvím e-aukce. Jedná
se o samostatnou akci soukromého podnikatel-
ského subjektu a neprobíhá ani pod záštitou ani
ve spolupráci s městem Čelákovice.

MĚSTO ČELÁKOVICE
ZVE
NA PROMENÁDNÍ
KONCERT
v neděli 13. července 2014
od 15.00 hod.
před budovou radnice
na náměstí 5. května.
Hraje Poděbradský Big band J. Jíny.



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

oznamuje přerušení dodávky elektřiny
ve čtvrtek 10. 7. 2014 od 8.00 do 11.00
hod.
v Sedlčánkách – ulice: Dělnická, Fučíkova, Hu-
sova, Komenského, Smetanova, Za Školou.
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Červenec a srpen
l Zdeňka Tichá

Pro žáky, studenty, učitele a profesory – ale možná
i pro nás ostatní – je nejmilejší datem v roce nejspíš
1. červenec. Prázdniny… Každý z nás je má spo-
jené s mnohými vzpomínkami, na tábory, na babič-
ku a dědu, na zážitky s kamarády. Každému
prázdniny nějak voní, od malin, jahod, borůvek,
po posečené louce a poli s obilím. Prázdninové
měsíce jsou pro nás všechny především dobou
odpočinku, ale pro zemědělce je to naopak doba
žní, doba práce. 
Pojmenování měsíce červenec je vykládáno jako
„malý červen“. Stará čeština pro označení tohoto
měsíce někdy užívala pojmenování sečen, které
naznačovalo, že je to měsíc, ve kterém k hlavní
náplni lidské práce patřilo (a patří) sečení sena či
obilí.
V původním římském kalendáři byl název tohoto
měsíce Quintilis – pátý. Změna názvu na Julius
proběhla v roce 44. př. n. l., kdy byl zavražděn Ju -
lius Caesar a římský senát na návrh Marka Antonia
schválil změnu názvu měsíce, v němž se Julius
Caesar narodil, podle jeho křestního jména. 
Zajímavostí je, že například 1. července 1883 byl
v Praze pod názvem „Abecední seznam dosud
ohlášených P. T. abonentů pro ústřední síť telefo-
nickou“ vydán první telefonní seznam. K smutněj-
ším výročím, která si připomínáme v tomto měsíci,
patří připomínka začátku 1. světové války – za ten
je považován 28. červenec 1914, kdy Rakousko-
Uhersko vyhlásilo válku Srbsku. I město Čeláko-
vice se k této připomínce připojí pietním aktem za
spolupráce místních církví v sobotu 2. srpna 2014. 
Poslední letní měsíc nese pojmenování srpen. Toto
pojmenování má ve svém základu podstatné jmé-
no srp – to byl hlavní nástroj dříve užívaný při sklizni
obilí. V měsíci srpnu zpravidla končí žně a probíhají
dožínky – slavnostní zakončení žní. Dožínky nesou
též názvy obžinky, dožatá, dóženek, dožitá, dočes-
ná, žnivuvka, ožinek, znivý a je dodnes v některých
krajích dodržována, byť v modernější podobě než
byla původní, která měla výrazný náboženský cha-
rakter. Zpravidla při dožínkách dochází k předání
dožínkového věnce, spojeného s přáním hospo-
dáři, následuje hostina s hudbou a tancem. 
V původním římském kalendáři tento měsíc nesl
název Sextilis – šestý. Roku 8 př. n. l. císař Augustus
provedl reformu kalendáře a římský Senát navrhl
přejmenování tohoto měsíce právě na jeho počest,
tedy Augustus. 
Z výročí připomínaných v měsíci srpnu je pro nás
nejspíš nejvýznamnější vzpomínka na 21. srpen
roku 1968, den, kdy došlo k vstupu armád pěti
států tehdejší Varšavské smlouvy na území Čes-
koslovenska. Připomeňme, že ve stejný den roku
2008 zvítězila česká oštěpařka Barbora Špotáková
na olympijských hrách v Pekingu posledním
hodem v novém českém a evropském rekordu
pro mnohé symbolicky právě nad ruskou oště-
pařkou Abakumovovou.
Zdroj: Wikipedie 

V polovině července proběhne slavnostní ukončení projektu „Rekonstrukce ulice Sokolovské v Čelákovicích“ za účasti
pozvaných zástupců poskytovatele dotace, Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Středočeského
kraje, zhotovitele společnosti Strabag, a. s., a města Čelákovic. Foto: -dv-

Kvalita ovzduší v Čelákovicích, měření
l Zdeňka Tichá, starostka města

Na jednání Zastupitelstva města Čelákovic dne 19. 6. 2014 byla projednávána tematika kvality ovzduší.
Zastupitelé i veřejnost byli seznámeni v podkladovém materiálu s návrhem měření zpracovaným na
základě jednání pracovní skupiny věnující se této tematice dr. Kotlíkem z Národní referenční laboratoře
pro venkovní a vnitřní ovzduší Státního zdravotního ústavu Praha. 
Pracovní skupina pro ovzduší a měření jeho kvality v Čelákovicích, složená z odborníků, úředníků
města, zastupitelů, zástupců slévárny TOS-MET i veřejnosti za účelem stanovení rozsahu měření kvality
ovzduší a jeho cíle, se sešla v pondělí 19. 5. 2014. Všichni přítomní se shodli, že základní návrh měření
kvality ovzduší zpracuje dr. Kotlík, vedoucí Národní referenční laboratoře pro venkovní a vnitřní ovzduší
SZÚ Praha. 
Návrh, který jsme obdrželi v závěru května 2014, obsahuje základní rozsah měření, tj. prašný spad
a kovy, suspendované částice PM10, PM1,0 a následné analýzy kovů a polycyklických aromatických
uhlovodíků (PAU), meteosituace a na něj navazující možné varianty rozšíření sledovaných parametrů
látek znečišťujících ovzduší o oxidy dusíku (NO, NO2, a NOx) a těkavé organické látky (suma xylenů
a toluenu). Nejvýhodnější je měřit vše, a to za účelem identifikace zdrojů znečišťování ovzduší a jejich
potenciálního podílu na kvalitě ovzduší v jednotlivých lokalitách města (velké zdroje – průmysl, mobilní
zdroje – doprava, malé stacionární zdroje – lokální vytápění). 
Dále bylo na jednání pracovní skupiny dohodnuto, že dr. Kotlík zpracuje orientační cenovou nabídku
v několika reálných variantách návrhu měření. Součástí základní koncepce měření budou i tipy na počet
a vhodné umístění měřicích bodů. Všichni členové pracovní skupiny se shodli, že měření kvality ovzduší
musí být celoroční, tedy dlouhodobé (má vazbu na platnou legislativu z hlediska sledování a vyhod-
nocování, event. překračování ročních limitů) a musejí být měřeny parametry s vypovídající hodnotou
k našemu městu i ke stávající legislativě.
Návrh na měření kvality ovzduší byl předložen na schůzi Rady města i na jednání Zastupitelstva. Rovněž
tak jsme od dr. Kotlíka obdrželi 5 možných variant cenové nabídky splňujících dohodnuté podmínky.
Cenové nabídky se pohybují v rozsahu cenové hladiny od 500 tisíc po asi milion korun za komplexní
měření. Konkrétní výkaz výměr není předkládán, neboť – pokud se město pro měření rozhodne – by
měl být předmětem zadávacího řízení veřejné zakázky a předkladatel má obavy, že by tyto konkrétní
nabídky bylo možné zneužít třetími osobami v uvažovaném výběrovém řízení.
Protože jde o velmi odborný materiál, ve kterém je laikovi těžké se dobře orientovat, byl dr. Kotlík
přizván (společně s dr. Petříkem, předsedou komise pro životní prostředí) na schůzi Rady města dne
9. 6. 2014, kde objasnil navrhovaný způsob měření a jeho rozsah v několika možných variantách.
Jednání Zastupitelstva dne 19. 6. 2014 se dr. Kotlík vzhledem k jiným pracovním závazkům bohužel
účastnit nemohl.
Na jednání pracovní skupiny pro měření ovzduší byl Ing. Janem Topinkou, DrSc., z Ústavu experimentální
medicíny Akademie věd ČR, v. v. i., představen návrh na provedení studie identifikace zdrojů znečištění
ovzduší prachovými částicemi v Čelákovicích s tím, že studie by byla hrazena ze schváleného vědeckého
grantu RNDr. J. Hovorky, Ph.D. (vedoucí Laboratoře pro studium kvality ovzduší Ústavu pro životní
prostředí PřF UK v Praze). Je nutné v této souvislosti konstatovat, že tato studie sama o sobě však
nebude použitelná pro hodnocení kvality ovzduší v Čelákovicích, neboť její výsledky vzhledem k časovému
období měření nelze vztáhnout k platným (ročním) limitům. Pokud by nabízená studie byla městem
akceptována, pak jako doplněk k celoročnímu měření kvality ovzduší ve městě.
Nyní zůstává ke zvážení výběr vhodné a cenově dostupné varianty měření. Vzhledem ke komplexnosti
celé problematiky a k nutnosti velmi pečlivě zvážit budoucí měření, na jednání Zastupitelstva panovala
shoda v tom, že o dané věci by měla rozhodnout po volbách budoucí samospráva, s tím, že požadované
finanční prostředky budou v případě shody na provedení měření kvality ovzduší zakomponovány do
rozpočtu města pro rok 2015, s přihlédnutím k možnému využití dotačních programů a také s přihlédnutím
k možnému finančnímu podílu průmyslových podniků (na základě jednání).
Výstupem z měření nejsou jen dané výsledky, ale především jejich fundovaná interpretace – závěrečná
zpráva z měření. Proto je velmi důležité přijmout řešení komplexní a smysluplné, jehož výsledky budou
mít výpovědní hodnotu ve vztahu k našemu městu. Jakékoliv polovičaté řešení může vést pouze k dezin-
formacím a dezinterpretacím, případně k bulvarizaci daného tématu, a to si v odpovědném vztahu
k našim občanům a k našemu městu nemůžeme dovolit. 
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Investice a dotace…
l Bohumil Klicpera, místostarosta II

Realizujeme investice a zároveň bez ohledu na
blížící se komunální volby v říjnu 2014 připravujeme
projekty investičních akcí, na které budou vypsány
dotační tituly v příštím roce, tj. 2015, a tak jejich
realizace bude spadat do příštího volebního obdo-
bí. Jsou to pro Čelákovice veskrze potřebné inves-
tiční akce, které významně přispívají k rozvoji
města a u kterých vůbec nezáleží na tom, kdo je
slavnostně otevře… 

Revitalizace sídliště – věžových domů
v ulicích J. Zeyera a Spojovací
Připravujeme příslušné projektové dokumentace
pro tuto investiční akci, která řeší revitalizaci pro-
storu panelového sídliště, zejména věžových
domů, která spočívá ve vybudování chodníků,
vyřešení dopravy v klidu, doplnění městského
mobiliáře i městské zeleně. Do tohoto projektu
spadá i dokončení rekonstrukce Spojovací ulice
až po rozjezd křižovatky s ulicí Sokolovskou. Tato
projektová příprava se plně podřizuje získání
finanční dotace v rámci Programu bydlení, pod-
programu Podpora regenerace panelových sídlišť
– poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR. Proč nepřiznat, že plně využívám zkušeností
z čerpání této dotace z Nymburka, kde se nám 
3x za sebou, a to v letech 2012, 2013 i letos 2014,
podařilo získat maximální částku podpory ve výši
4 mil. Kč. Proto i v Čelákovicích hodláme projekt
rozdělit na dvě etapy v předpokládaných nákla-
dech po 7 až 8 mil. Kč tak, abychom v každé této
etapě, tj. v letech 2015 a 2016, žádali o max. pod-
poru ve výši 4 mil. Kč. Podmínkou dotace je podílet
se na tomto projektu vlastními prostředky ve výši
1,92 mil. Kč.

Zateplení objektu MŠ Rumunská
Pravidelně ve Zpravodaji informujeme o tomto
projektu, na který jsme již v listopadu 2013 podali
Žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního
programu Životní prostředí, a to Výzvy č. 50 

v prioritní ose 3 – Udržitelné využívání zdrojů ener-
gie a podoblasti 3.2.1. Realizace úspor energie
na snížení energetické náročnosti budov MŠ
Rumunské. V květnu 2014 byla poskytovatelem
dotace naše žádost o podporu ze SFŽP v rámci
Operačního programu Životní prostředí akcepto-
vána a bylo jí přiděleno akceptační číslo
14193243. Vyřízení všech dotačních formalit
i vysoutěžení zhotovitele stavebních prací opět
předpokládá vlastní realizaci díla v následném
volebním období. 

Obchvatová komunikace V Prokopě
– Stankovského – II/245
I o tomto projektu vás pravidelně informujeme ve
Zpravodaji. Od dubna 2014 jsme přihlášeni ve
Výzvě č. 85 Regionálního operačního programu
NUTS 2 Střední Čechy – Oblast podpory 1.1 –
Regionální dopravní infrastruktura – místní komu-
nikace a věříme, že poskytovatelem dotace bude
naše žádost akceptována. Stejně tak jsme pře-
svědčeni, že realizace toho obchvatu je přínosem
v oblasti dopravy pro občany celého města, a niko-
liv jen pro obyvatele sídliště V Prokopě, a proto
snad již nenapadne příští vedení města tento pro-
jekt s plánem výstavby na rok 2015 zrušit, jako se
tomu naprosto zbytečně již stalo, a to neprodleně
po komunálních volbách 2010.

Nová mateřská škola
Zpracování projektové dokumentace projekční
kanceláře 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. Proběhlo vyjadřování dotče-
ných orgánů a požádali jsme o zahájení slouče-
ného územního a stavebního řízení. Dne 24. 6.
2014 jsme převzali projektovou dokumentaci pro
provádění stavby se soupisem stavebních prací
i dodávek a výkazem výměr, podle které se soutěží,
tj. tato projektová dokumentace je nedílnou sou-
částí tzv. zadávací dokumentace veřejné zakázky

na výběr zhotovitele stavebních prací. Zadání
podlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení na
stavbu nové mateřské školy v předpokládané ceně
asi 25 mil. Kč bez DPH spočívající v provedení
všech úkonů spojených s přípravou, zadáním,
vyhodnocením a ukončením Veřejné zakázky jsme
svěřili renomované společnosti PPE.CZ, s. r. o.,
z Ostravy. Plán výstavby jednoznačný – v srpnu
2014 zahájit, v srpnu 2015 dokončit, aby od 1.
září 2015 školka přivítala první děti.

Rekonstrukce kotelen
V zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky
Obnova zdrojové části kotelny K 40 na rohu 
ulic Rumunské a Hybešovy byla vybrána 
jako pro město nejvhodnější nabídka firmy TZB
Kladno, s. r. o., v ceně 5,2 mil. Kč a s realizací 
za 25 dní.
Další investicí do tepelného hospodářství je Obno-
va zdrojové části kotelny K6 (kotelna v MŠ Rumun-
ská) včetně obnovy teplovodu k bytovým domům
v ulici U Potoka. Za město jsme vybrali jako
 nejvhodnější nabídku uchazeče DEREZA, spol.
s r. o., z Prahy 6 za nabídkovou cenu 6,483 mil. Kč.
Podmínkou ze soutěže je realizace v termínu nej-
později do 15. 9. 2014, resp. do tohoto termínu
musí být kotelna a teplovody plně funkční a znovu
uvedeny do provozu. Důležitým limitem vypsané
soutěže je i podmínka zadavatele (města) na
dodržení termínu maximální odstávky teplé užit-
kové vody pro bytové domy, a to nejvýše 14 kalen-
dářních dní.

Dořešení dodávky tepla v sídlišti
V Prokopě
V souvislosti s proběhlou decentralizací tepleného
zdroje v tomto sídlišti řešíme z hlediska ekonomiky
provozu vytápění obytných domů č. p. 1345–1350.
Rada města již v únoru 2014 rozhodla o způsobu
vytápění zbylých 2 obytných bloků samostatnými
kotelnami v každém bloku a v současné době se
připravuje příslušná projektová dokumentace.
Vlastní realizaci plánujeme v roce 2015.

Na Švihově – parkoviště za bývalým hotelem a rekonstrukce ulice
V předcházejícím volebním období 2006 až 2010
uzavřelo město dne 5. 8. 2010 s firmou Phoenix
Property, s. r. o., Praha 4 – investorem, který rekon-
struoval bývalý hotel TOS na bytový dům a musel
k němu vytvořit příslušný počet parkovacích stání
– Smlouvu o spolupráci na řešení dopravy v klidu.
Dle této Smlouvy se investor zavázal vybudovat
parkoviště v minimálním počtu 47 parkovacích
stání, ostatní pojížděné plochy, chodníky, zeleň,
příjezdové komunikace k nim z ulice Rumunské
a B. Smetany, stanoviště pro odpadové nádoby
a provedení rekonstrukce veřejného osvětlení v ter-
mínu do 30. 4. 2011. Město vzhledem k rozjitřeným
vztahům zástupců investora bytového domu
s občany této lokality mělo zajistit pro tohoto inves-
tora příslušná rozhodnutí stavebních úřadů na tuto
výstavbu. Z podmínky Smlouvy vyplývala i povin-
nost jistoty, kterou investor v roce 2010 deponoval
na účet města, a to ve výši 3 450 000 Kč, tj. kdyby
do tohoto termínu parkoviště nezhotovil, postavilo
by jej za tyto prostředky město samo. Za město
jsme také v intencích této Smlouvy postupovali,
tj. zajistili jsme dokumentaci pro územní řízení

i vyjádření dotčených orgánů a podali žádost
o vydání územního rozhodnutí.
Pak byly v říjnu 2010 komunální volby…
Dne 25. 1. 2011 uzavřelo město s firmou Phoenix
Property Dodatek č. 1 k této Smlouvě, který rozšířil
stavbu parkoviště ještě o výstavbu protihlukové
zdi.
Dne 5. 2. 2012 proběhlo jednání mezi zástupci
města (pp. Pátek a Sekyra) a firmou Phoenix Pro-
perty, kde firma navrhla prodloužení termínu
Smlouvy, protože závazek města do 30. 4. 2011
dosáhnout příslušných rozhodnutí splněn nebyl,
a tudíž nemohlo ze strany firmy dojít do tohoto
data k realizaci stavby. Firma také požadovala
vrácení jistoty. Tehdejší Rada města Čelákovic
svým usnesením č. 11/2012/4.5 ze dne 10. 5. 2012
vyslovila nesouhlas s uzavřením nové smlouvy.
Protože se zástupcům města po dobu dvou let
nepodařilo dosáhnout příslušných rozhodnutí,
podala v březnu 2013 firma Phoenix Property na
město žalobu o vrácení finančních prostředků.
V říjnu 2013 jsme převzali řízení města…
Seznámili jsme s celou causou a vyvinuli enormní

úsilí o splnění závazku města, takže od 21. února
2014 již disponujeme územním rozhodnutím
s nabytím právní moci a od 18. 6. 2014 i stavebním
povolením s nabytím právní moci – tj. na vlastní
parkoviště ve smyslu I. etapy výstavby lokality Na
Švihově. Teoreticky můžeme stavět…
Naplánovali jsme, že zadáme dvě výběrová řízení
na zhotovitele stavebních prací, a to na I. etapu,
ve které by byla realizována odstavná a parkovací
stání za bývalým hotelem včetně přístupových
komunikací z Rumunské a B. Smetany, a ve II. eta-
pě jsme chtěli realizovat vlastní ulici Na Švihově
od parkoviště za bývalým hotelem až po
vyústění do ulice Stankovského včetně chodníku
k ulici Sokolovské. Veřejnou zakázku na I. etapu
jsme již v dubnu vypsali. Deklarovali jsme tím jed-
noznačnou vůli města – jednak plnit své závazky
a jednak se pokusit o smír mimosoudní cestou.
Domnívali jsme se, že výstavba parkoviště je spo-
lečným cílem města i Phoenix Property, na kterou
již samo město plynule naváže rekonstrukcí zbý-
vající ulice Na Švihově.

Pokračování na str. 5
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Bohužel, od Phoenix Property jsme dostali návrh
smíru, jako bychom prohráli soudní spor, a proto
Zastupitelstvo města Čelákovic příslušným usne-
sením ze dne 19. 6. 2014 neschválilo Návrh na
vydání soudního smíru v této věci, předložený fir-
mou Phoenix Property, ani předložený návrh nové
Smlouvy o spolupráci, neboť návrh nevychází
z původní dohody stran, tj. Smlouvy o spolupráci
na řešení dopravy v klidu ze dne 5. 8. 2010 a z hlav-
ního důvodu složení kauce ve výši 3 450 000 Kč
jako jistoty, tj. zajišťovací funkce na vybudování
parkoviště. Zastupitelstvo naopak schválilo návrh,
aby soud schválil smír v tomto doslovném znění:
Město Čelákovice provede stavbu parkoviště dle
stavebního povolení č. j. 150/20985/2014-r.č. 92,
vydaného odborem dopravy Městského úřadu
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dne 12. 5.
2014, které nabylo právní moci dne 18. 6. 2014,
do termínu daného tímto povolením a na tuto stav-
bu bude čerpat kauci do výše 3 450 000 Kč, slo-
ženou fi Phoenix Property, s. r. o., Praha 4, na
základě Smlouvy o spolupráci na řešení dopravy
v klidu ze dne 5. 8. 2010. V případě, že náklady na
výstavbu parkoviště budou vyšší, než je uvedená
kauce, město Čelákovice je uhradí ze svých pro-
středků, v případě nákladů nižších bude rozdíl vrá-
cen fi Phoenix Property, s. r. o., Praha 4.
Rekonstrukci veřejného osvětlení včetně příslušné
kabeláže, která není součástí výše uvedeného sta-
vebního povolení, město provede na vlastní nákla-
dy. Město Čelákovice deklaruje, že vybudovaná
parkovací stání budou sloužit zejména jako rezi-
dentní stání pro vlastníky bytových jednotek domu
č. p. 1469 v k.ú. Čelákovice. Společnost Phoenix
Property, s. r. o., Praha 4, souhlasí s po uži tím kauce
na vybudování parkoviště dle tohoto schváleného
smíru. Schválením tohoto soudního smíru pozbývá
platnosti Smlouva o spolupráci na řešení dopravy
v klidu ze dne 5. 8. 2010 a smluvní strany z ní dále
nejsou nijak vázány, jsou vázány tímto smírem.
Z výše uvedeného vyplývá, že naše snaha
o domluvu s firmou Phoenix Property zatím úspěš-
ná nebyla. Tím padl bohužel i náš plán v červnu
2014 zahájit stavební práce v lokalitě Na Švihově.
Zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební
práce I. etapy – parkoviště jsme ze zákonných
důvodů, právě na uvedený zvláštní zřetel, byli
nuceni zrušit. Čekáme na vyjádření postoje spo-
lečnosti Phoenix Property – zda přijme z naší strany
navrhovaný smír, či ho odmítne, a celá záležitost
tak bude řešena soudní cestou.

Dokončení ze str. 4

Čistý vzduch ve městě je pro nás priorita
l Petr Petřík, předseda komise pro životní prostředí

Český hydrometeorologický ústav řadí naše město mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, kde
jsou překročeny imisní limity pro ochranu zdraví u benzoapyrenu a částečně i jemného polétavého
prachu. S tímto vysvědčením nelze sedět se založenýma rukama. Základem úspěchu je mít dlouhodobější
údaje o kvalitě ovzduší. Podnítili jsme proto jeho měření v roce 2011, které označilo jemný polétavý
prach za hlavní hrozbu. Chtěli jsme přirozeně vědět, které látky tento prach obsahuje a kdo se na
znečištění nejvíce podílí. Bohužel zastupitelé včetně starostky nepodpořili opakovaně naše návrhy na
další měření, a to ani takové, které by nás téměř nic nestály a které by zajistili nezávislí vědci s mezinárodní
certifikací na identifikace zdrojů. Omlouvám se všem 200 obyvatelům města, kteří v petici požadovali
zahájit další měření a stále čekají na závěry vyhodnocené odborníky. 
Uvědomujeme si, že průmyslové podniky dávají lidem práci a odvádějí daně, ale také znečišťují vzduch.
Žijeme tu spolu, a proto jednáme o zlepšeních. Např. ve slévárně TOS-MET nedávno proběhla výměna
poloviny vodních prachových filtrů za účinnější textilní a uskutečnila se exkurze se zástupcem podniku
do slévárny ArcelorMittal v Ostravě. Kromě průmyslových zdrojů znečištění ovzduší je třeba zmínit
nárůst vlivů dopravy, kdy dubnové šetření na Masarykově ulici odhalilo průjezd více než 10 tisíc vozidel
denně. Před deseti lety jich byla necelá třetina, což nám pomůže v jednáních o obchvatu města.
Nevzdáváme se, i když nevidíme momentálně podporu vedení města. Dál chceme prosazovat soubor
opatření týkající se dopravy, izolační zeleně, lepší informovanosti (např. o spalování v kotlích) a ochrany
zdraví našich nejmenších na různých úrovních. Komise pro životní prostředí se tomuto tématu věnuje
už od roku 2010.

Foto: -dv-

KULATÝ STŮL
l Zdeňka Tichá, starostka města

Další ze série kulatých stolů v rámci projektu „Slaďování rodiny a práce – šance pro Čelákovice“, který
realizuje Rodinné centrum ROUTA, o. s., v partnerství s městem Čelákovice a firmou FV-plast, a. s.,
se uskutečnil ve středu 11. 6. 2014 v zasedací místnosti čelákovické radnice.
Moderování kulatého stolu se ujala Linda Sokačová, socioložka specializující se na rodinnou politiku
a rovné příležitosti, která úzce spolupracuje s ROUTOU. Kromě ní se kulatého stolů zúčastnily Monika
Žatečková, Jana Fajtová Krausová a další zástupkyně z řad čelákovické veřejnosti.
Témata byla částečně nastolena předem a vznikala na základě e-mailového průzkumu mezi rodinami
spolupracujícími s ROUTOU. Patřilo mezi ně např. téma kapacity mateřských a základních škol s výhledem
do budoucna, podpora dětí se zdravotním znevýhodněním a jejich rodičů či podpora péče o děti v době
školních prázdnin.
Klíčovými tématy se stala ta, která byla nastolena na začátku jednání – školství, drogová problematika
a bezpečnost obecně, péče o seniory, ovzduší a též problém tzv. sendvičové generace – to je označení
pro generaci lidí středního věku, kteří se současně starají o své nesamostatné děti a o své rodiče
staršího věku. Termín se začal používat nejprve v USA a vzhledem k rozšířenosti tohoto fenoménu se
rychle rozšířil po celém světě. Zvolen byl proto, že člověk se cítí jako střed sendviče, obklopený, někdy
až utísněný, dvěma houskami.
Podstatné na tomto setkání bezpochyby byl fakt, že přítomné ženy měly možnost klást otázky na
zástupce města, jímž byla starostka, od níž se dozvěděly některé pro ně jistě zajímavé, a někdy i nové
informace. Mnoho nedorozumění vzniká z leckdy nedostatečné informovanosti, jíž se do budoucna
budeme snažit co nejvíce předcházet.
Věřím, že setkání bylo přínosné, i když jistě nepřineslo řešení všech nastolených témat a problémů.
Děkuji ROUTĚ za uspořádání tohoto kulatého stolu a přeji jejímu týmu do budoucna hodně úspěchů
a radosti.

Vyšší Hrádek,
poskytovatel sociálních služeb
l Zdeňka Tichá, starostka města

Vyšší Hrádek poskytuje v současné době tři sociál-
ní služby – chráněné bydlení, denní stacionář
a domov pro osoby se zdravotním postižením.
Poslední zmíněná služba je integrální součástí
projektu transformace probíhajícího od roku 2006.
Na začátku tohoto projektu byla úvaha, s níž se
asi ztotožníme všichni – život v ústavu není nor-
mální. Pracovníci Vyššího Hrádku se snaží lidem
s mentálním postižením poskytnout život, jaký
žijeme my všichni, Není to lehká cesta, provází ji
mnoho změn na straně pečujících, klientů i veřej-
nosti. Přejme si, abychom si tu společnou cestu
vzájemně ulehčovali a měli pro sebe pochopení.
I za to děkuji jak Vyššímu Hrádku, tak našim oby-
vatelům, v jejichž blízkosti se domovy vyskytují.
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V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156

PRODEJ DOMU V PROKOPĚ

Popis nabízeného objektu:
Řadový rodinný dům č. p. 1308 je situovaný jako
vnitřní na st. p. č. 1373. Dům má dvě nadzemní
podlaží a částečné podsklepení. Část sklepa je
přístupná z přízemí domu, zbylá část sklepa, která
tvoří součást podélně průchozí chodby přes blok
sousedních domů, není z domu 1308 přístupná.
Dům je zděné konstrukce, střecha je plochá s obou-
stranným spádem, krytina je živičná lepenková,
klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného ple-
chu, stropy jsou s rovným podhledem, okna jsou
dřevěná špaletová, dveře jsou hladké plné, podlahy
obytných místností jsou dřevěné prkenné, podlahy
ostatních místností jsou z keramické dlažby, dře-
věné prkenné a betonové, vytápění domu je ústřed-
ní se samostatným plynovým kotlem, příprava TUV
pro dům zajištěna akumulačním zásobníkem pro-
pojeným s plynovým kotlem. Jsou provedeny vnitřní
elektrické rozvody, rozvody studené a teplé vody,
rozvody vnitřní kanalizace a nově rozvod plynu.
Dům obsahuje dva byty 1+1 s příslušenstvím.
Samostatnou přípojkou je dům napojený na veřej-
nou kanalizaci a rozvod plynu. Elektřina je napo-
jená ze společného rozvodu pro blok domů (dům
má vlastní elektroměr), studená voda je napojená
ze společných rozvodů v suterénu domu. Pro
měření spotřeby vody jsou osazené vodoměry.
Dům byl uveden do trvalého užívání v roce 1948.
Celkový stavebně technický stav domu je zhor-
šený, převážná část konstrukcí, rozvodů a vyba-
vení je v původním stavu. Je předpoklad provedení
rozsáhlejších stavebních úprav. Součástí objektu
je zahrádka za domem. Objekt si lze prohlédnou
po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu pí Kalibo-
vou, tel.: 326 991 196.
Cena nabízeného bytu a způsob její
úhrady:
Minimální kupní cena je stanovena dle znaleckého
posudku zpracovaného Jarmilou Kočovou (znalec
pro odvětví ceny a odhady nemovitostí). V ceně je
přihlédnuto k délce užívání objektu. Ocenění je
k nahlédnutí v kanceláři Q-BYTu nebo u místosta-
rosty I na MěÚ Čelákovice. Minimální kupní cena

činí: 1 300 000 Kč. Kupní cena je splatná na účet
města před podpisem kupní smlouvy. Nelze tedy na
zaplacení kupní ceny ručit předmětnou nemovitostí,
tj. zřídit zástavní právo k této nemovitosti pro zajištění
úvěru k úhradě kupní ceny. Kupní smlouva bude
podepsána do 1 měsíce po jejím schválení Zastu-
pitelstvem města, nedodržení tohoto termínu bude
považováno za nedodržení podmínek prodeje. 
Informace o způsobu prodeje:
Záměr prodeje domů 1305–1345 byl schválen
Zastupitelstvem města na zasedání ZM dne 25. 6.
2003. Byt bude prodáván tzv. obálkovou metodou,
okruh zájemců není nijak omezen. Závazný
a konečný termín pro předložení nabídek od pří-
padných zájemců je:
25. červenec 2014 do 12.00 hodin v podatelně
MěÚ Čelákovice.
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné
obálce označené nápisem: „Koupě domu
č. p. 1308 v Čelákovicích“. V obálce bude uvedena
jednoznačná výše nabídky v korunách a identifi-
kační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adre-
sa, telefonní popř. jiné spojení). 
Pravidla pro hodnocení nabídek:
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná
starostkou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky
předložené po stanoveném termínu, neoznačené
stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní
výši nabídky v korunách a ty, kde nabídka bude
nižší, než je cena nemovitostí stanovená znalec-
kým posudkem, případně nebude respektovat
podmínky zaplacení kupní ceny. Na základě pře-
dložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců
o koupi. V případě předložení více shodných nabí-
dek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabíd-
ky předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným
způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nákupu
z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní stano-
vené podmínky, budou nemovitosti nabídnuty dal-
šímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové ří zení.
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě
zjevně spekulativního vývoje.

Záměr města na prodej nemovitostí: st. p. č. 1373 – zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 74 m2 (včetně domu č. p. 1308), a p. č. 1380/5 – ostatní plocha, manipulační
plocha, o výměře 98 m2, obojí v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, ulice V Prokopě,
za minimální cenu 1 300 000 Kč, za následujících podmínek.

Prezentace kandidujících volebních stran 
před volbami do Zastupitelstva města Čelákovic 

v roce 2014
Volební kampaň pro volby do zastupitelstev obcí upravuje § 30 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zá konů.
Rada města doplňuje pravidla prezentace kandidujících volebních stran takto:
• Prezentace kandidujících volebních stran na území města Čelákovic je možná:

• ve vyhrazeném čísle Zpravodaje města Čelákovic, max. v rozsahu 1 sloupku tj. š. 6 x v. 25,6 cm,
dle určení starostky v čísle 10/2014 (uzávěrka 15. 9. 2014), cena: zdarma;

• využitím plakátovacích ploch města pouze v režimu Technických služeb, cena: zdarma při omezení:
– rozsahu, max. 1 plakát na vymezené stanoviště do velikosti A2;
– času, 15 dnů před prvním dnem konání voleb;

Vybrané plochy budou označeny nápisem „Volby do Zastupitelstva města Čelákovic 2014“
• přenosnými panely na veřejném prostranství, cena: zdarma při omezení

– 20 dnů před prvním dnem konání voleb;
– rozmístění po dohodě s městem;

• jednodenními stánky na veřejném prostranství v předem ohlášeném čase (propagační materiály,
diskuse s voliči), cena: zdarma.

• Je zakázáno:
• umístění volebních panelů na lampách veřejného osvětlení a dalších městských stavbách;
• výlep mimo plakátovací plochy a svévolný výlep na plakátovací plochy města.

Schváleno Radou města dne 9. června 2014 usnesením č. 16/2014/675.

Krádež ve velkoprodejně
25. 5. 2014 v 19.10 hod. městskou policii telefonicky
požádala Policie ČR o asistenci při řešení krádeže
v jedné z velkoprodejen ve městě. Člen bezpeč-
nostní služby zde byl pachateli napaden, aby se jim
podařilo utéci. Dle popisu pachatelů provedla hlídka
MP pátrání vpřilehlém okolí. Tyto osoby se podařilo
zadržet a předat Policii ČR, která je převzala k dal-
šímu vyšetřování.

Asistence u dopravní nehody
6. 6. 2014 v 19.40 hod. byla městská policie požá-
dána o součinnost s SDH Čelákovice při dopravní
nehodě, která se stala na křižovatce hlavní silnice
v Mochově na Čelákovice. Bylo zde třeba usměr-
ňovat dopravu z důvodu poskytování pomoci zra-
něným, odklizení poškozených vozidel a přistávání
záchranářského vrtulníku. Doprava na daném úseku
byla omezena do 22.30 hod.

Nalezený králík
14. 6. 2014 v 17.55 hod. dva občané donesli na slu-
žebnu MP zakrslého králíka, kterého našli volně
pobíhat v Kollárově ulici. Králík byl umístněn do
klece pro odchyt drobných zvířat ahlídka se násled-
ně pokusila v místě hledat majitele. Po umístnění
informace na sociální síť a za pomoci sdílení této
informace se ve 21.50 hod. ozvala majitelka apodle
popisu bylo jisté, že jí králík patří. Ještě večer se tak
vrátil domů.

Doklady v prodejně
16. 6. 2014 v 16.10 hod. telefonicky oznámila na
MP pracovnice jedné z prodejen vMasarykově ulici,
že unich zákaznice zapomněla platební kartu akartu
zdravotní pojišťovny. Hlídka díky osobní a místní
znalosti věděla, kde zákaznice bydlí, aproto ji osob-
ně doklady předala.

Řízení pod vlivem alkoholu
18. 6. 2014 v 17.15 hod. pozorná občanka oznámila
telefonicky městské policii, že dva muži, zjevně pod
vlivem alkoholu, usedli uhospody vZáluží do osob-
ního vozidla zelené barvy a odjeli směrem na Bran-
dýs. Hlídka uvedenou věc jela ihned prověřit
avozidlo brzy dostihla azastavila. Řidič přiznal požití
3 piv, a tak byla na místo přivolána hlídka Policie
ČR, která si celou věc převzala.

Recidiva zloděje
19. 6. 2014 v 19.00 hod. bylo telefonicky oznámeno
od ostrahy jedné z velkoprodejen ve městě, že se
u nich v prodejně pohybuje skupina 4 osob, z nichž
jeden mladík usebe ukryl zboží. Hlídka za pokladnou
zajistila mladíka zBrandýsa nad Labem i se zbožím.
Lustrací jeho minulosti byla zjištěna recidiva adotyč-
ného si na místě následně převzala hlídka Policie
ČR. Poté bylo zjištěno, že rozsudek nenabyl ještě
platnosti, a proto byl dotyčný pokutován hlídkou
MP.

Kalous ušatý
20. 6. 2014 v 19.30 hod. bylo přijato oznámení od
občanky, že na bříze v Dukelské ulici je zraněná
sova. Hlídka prověřila oznámení apřivolala pracov-
níka Záchranné stanice pro handicapovaná zvířata
ze Staré Boleslavi, který provedl odborný odchyt
a převzal si sovičku – kalouse ušatého do péče.
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Přivítáni do života byli
v sobotu 31. května 2014

tito noví občánci města Čelákovic

Zdeněk Bernard, Eliška Kadeřávková, Lukáš Čerňák,

Markéta Kováčová, Dorian Krajíček, Tadeáš Kautcký,
Beáta Kozelská, Kristýna Hudečková, Valerie Boříková,

Emma Klučinová, Patricie Macháčková,
Viktorie Svobodová a Oliver Paulus.

Foto na stránce: Jiří Suchý

Vítání občánků
l Odbor pro občanské záležitosti

Kdysi mi vyprávěla maminka, Klapy, klapy, klap,
že čáp létá po světě, nosím děti rád,
a rozdává miminka. hnědé, černé, kudrnaté,
Někomu kluka, plavé, malé i zrzaté,
někomu holčičku, modrooké, černooké,
přinese v maličkém uzlíčku. jak si račte přát…

Hezkou a mezi rodiči vítanou tradicí se v našem městě stal slavnostní obřad
„vítání občánků“, při kterém jsou přivítáni noví občánci města Čelákovic.
Město Čelákovice zve na vítání občánků rodiče s dětmi, které mají trvalý
pobyt na území města. Pozvánka na obřad je zasílána automaticky na adresu
trvalého bydliště dítěte. Na obřad jsou zvány děti přibližně ve věku 6 měsíců.
Obřad vítání probíhá od září daného roku do května, případně června násle-
dujícího roku (školní rok).
Vítání občánků probíhá v obřadní síni Městského úřadu Čelákovice a samotný
obřad trvá přibližně 20 minut. Slavnostní atmosféru obřadu zajistí kulturní
vystoupení dětí z Mateřské školy Přístavní a žáků Základní umělecké školy
Jana Zacha. Během obřadu je možno natáčet i fotografovat. Přítomen je
také profesionální fotograf, který fotografuje pro Zpravodaj města Čelákovic.
Počet příbuzných a hostů pozvaných na obřad rodiči dítěte není nijak omezen.
Novinkou je možnost využití přebalovacích pultů, které jsou umístěny v přízemí
budovy radnice a na veřejných toaletách.
Pro zajímavost uvádíme, že v období od září 2013 do května 2014 bylo při-
vítáno 107 nových občánků, z toho 59 děvčátek a 48 chlapců. Přivítali jsme
také dvojčátka Veroniku a Vojtíška.
Nejčastějším dívčím jménem je jednoznačně ADÉLKA a hned za ní se
o pomyslnou druhou příčku dělí ANETA, ANNA, KATEŘINA a STELLA.
U chlapců je volba jména vyrovnanější a nečastější je FILIP, JAKUB a MATĚJ,
v oblíbenosti následují ADAM, OLIVER, LUKÁŠ a ŠTĚPÁN.
Rády bychom touto cestou poděkovaly všem, kteří pomáhají vytvářet jedi-
nečnou slavnostní atmosféru při vítání nových občánků města Čelákovic.
Obrovský dík patří především děvčátkům z MŠ Přístavní, která pod vedením
paní ředitelky Jaroslavy Duškové a paní učitelky Pavlíny Radové přednášejí
krásné básničky, dále patří velký dík panu učiteli ZUŠ Janu Šturmovi a jeho
žákyním za mile zklidňující kytarové tóny.
Všem přejeme krásné léto plné sluníčka a pohody, děvčátkům z MŠ šťastné
vykročení do „velké školy“ a mnoho úspěchů.

l Zdeňka Tichá

Ráda se připojuji k poděkování, jež patří všem, kteří zajišťují vítání občánků
na čelákovické radnici. Tento obřad je symbolickým přivítáním našich nových
obyvatel – přeji jim, aby se jim ve městě, v němž prožívají své dětství, líbilo
a třeba v něm setrvali i v dospělosti, aby byli zdraví a dařilo se jim v životě
co nejlépe.

Děvčátka (zleva) Adriana Fungáčová, Barbora Kadlecová, Alžběta Dvořáková, Kamila
Krejčíková, Karina Nela Müllerová a Lucie Přibylová. V pozadí (zleva) ředitelka MŠ Přístavní
Jaroslava Dušková, starostka města Zdeňka Tichá a za odbor pro občanské záležitosti
Radka Körnerová.
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Možná už jsme byli večer unavení, ale hodně nás vydrželo na slavnostní „dvojtečku“ – ohňostroj a roz-
svícení lávky. Kvůli bezpečnosti byla zhruba od 19.00 do 23.00 hod. lávka uzavřena, ale pevně věřím,
že přítomní toto opatření pochopili. Ohňostroj doprovázený hudebním podkresem byl skutečně impo-
zantní a velmi emotivní – můžete si jej připomenout na http://www.facebook.com/ohnostroj. Následovalo
– za společného odpočítávání – první rozsvícení nově instalovaného osvětlení naší lávky. A pak už jsme
se všichni pomalu rozcházeli do tmy…
Děkuji všem, kdo se na přípravě akce podíleli, zejména odboru školství, informací a kultury, odboru
informačních technologií, odboru rozvoje města, Technickým službám, Městské policii a 1. čelákovickému
klubu potápěčů a vodáků.
Dovoluji si tvrdit, že slavnost otevření lávky, která proběhla v den letního slunovratu, byla příjemnou a vyda-
řenou slavností nás všech, kteří máme Čelákovice rádi. Dovoluji si Vám všem popřát slunečné a klidné
letní dny, abyste si odpočinuli, načerpali sílu a energii, a těším se s Vámi na viděnou při dalších akcích.

Sobota 21. 6. 2014 – SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ LÁVKY PŘES LABE
Pokračování ze str. 1

Program slavnostního „dne lávky“ byl zahájen již v 9.30
hod. v budově radnice, kde občané mohli zhlédnout výsta-
vu fotografií a promítání časosběrného dokumentu o prů-
běhu stavby lávky. 
Od 11.00 hod. pak probíhala beseda s autory projektu,
zástupci realizátorů a města Čelákovic o průběhu stavby
lávky. Celým dnem provázel Vladimír Vlach.

Slavnostní akt přestřižení pásky v 15.00 hod. provedli zleva místostarosta města Čelákovic Milan Tichý, starosta obce
Káraný Petr Zatloukal, ředitel divize 5 a. s. Metrostav Roman Fuksa, technický ředitel Pontex, s. r. o., Milan Kalný,
ředitel odboru příspěvkových programů Státního fondu dopravní infrastruktury Karel Havlíček a starostka města
Čelákovic Zdeňka Tichá.

Výstava fotografií o průběhu stavby lávky je nyní přemís-
těna do 2. patra budovy radnice. Instalovaná zde bude
do podzimu 2014.

Program u lávky zahájil v 14.00 hod. koncert Podnikového
dechového orchestru Auto Škoda Mladá Boleslav.

Labská stezka, o. p. s., se zapojila do programu „Hvězdi-
covou cyklojízdou“ v rámci „Tour de Labe pro všechny“.

Dětské atrakce, aquazorbing, různá skákadla či projížďky
na motorových člunech byly zdarma. Kdo chtěl, mohl si
prohlédnout hasičskou techniku. Koho přepadl hlad či
žízeň, mohl se občerstvit v přilehlých stáncích.

Odpoledne vody Labe čeřily ukázky vodních atrakcí – jetski freestyle show, wakeboarding, jetovator, lyže show. Diváci
dech beroucí představení vodních lyží, prkno s drakem až po lítání pomocí vodního proudu zcela zaslouženě odměnili
nekonečným potleskem. Jetovator byl asi z nejzajímavějších?
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Program v loděnici
l Jana Krejčí

1. čelákovický klub potápěčů a vodáků připravil u příležitosti slavnostního otevření nové lávky přes
Labe bohatý program.
Již od pátku panoval na loděnici a přilehlé louce čilý ruch a shon, aby v sobotu 21. 6. bylo vše připraveno
a slavnost mohla začít. Dopoledne příchozí fandili našim motorářům, jelikož zde od deseti hodin
probíhalo druhé kolo Mistrovství České republiky ve slalomu. Musím říct, že fandili výborně. Naši
motoráři vybojovali dvakrát první a jednou třetí místo, za což jim patří velká gratulace.
V odpoledních hodinách jsme pro menší návštěvníky pořádali dětský den s překážkovým závodem.
Děti získaly odměnu po absolvování celkem 15 stanovišť. 11 stanovišť bylo „soutěžních“ a 4 bonusové.
Během odpoledne areál navštívilo přes 250 dětí, které si vyzkoušely záludnosti cyklistické překážkové
dráhy, skákaly v pytlích nebo na trampolíně, na koňském hřbetě dřevěného koníka jely slalom, malovaly
obrázky, pokoušely se shodit plechovkovou pyramidu nebo přejít určenou dráhu s míčkem na lžíci.
Mezi bonusovými stanovišti vedlo malování na obličej a projížďky v kanoích. Ačkoliv měl být program
ukončen v 18.00 hodin, dětičky po některých stanovištích pobíhaly ještě o hodinu déle. Všem se odpo-
činkové odpoledne u lávky moc líbilo a věříme, že takto důkladně oslavené přivítání nové labské lávky
nám zaručí, že nám bude sloužit dlouhá a dlouhá léta.
Nesmíme zapomenout na obrovské díky všem, kteří sobotní program připravovali. Určitě si neumíme
představit, kolik se za tím vším skrývalo práce. Ještě jednou DĚKUJEME VŠEM!

V 17.00 hod. následovalo další vystoupení na pódiu, ten-
tokrát skupiny Petr Kalandra Memory Band.

I toto byl absolvent cyklojízdy s Labskou stezkou, o. p. s. Třetím koncertujícím byla čelákovická skupiny 5.50.

Na úplný závěr večera, po slavnostním ohňostroji, se lávka poprvé rozzářila do tmy. Foto: Kamil Voděra, 
www.ceska-mesta.cz

Po absolvování celkem 15 stanovišť v loděnici děti získaly
odměnu. Foto na stránkách 8–9: -dv-

Poslední vystoupení patřilo brandýské skupině Anebo. Foto: Kamil Voděra, www.ceska-mesta.cz

V areálu loděnice V Nedaninách začal celodenní program
v 10.00 hod. závodem na motorových člunech. Odpo-
ledne 1. ČKPV připravil dětský den s překážkovým závo-
dem. Nechybělo asi malování na obličej.
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l -dv-

BARVY LAKY
Tradiční český výrobce nátěrových hmot a. s. BAR-
VY A LAKY HOSTIVAŘ u nás otevřela v pondělí
16. 6. 2014 další prodejnu ze své sítě s názvem
„KOUZLO BAREV A DROGERIE“, a to v místě,
kde se ještě donedávna nacházela drogérie Mar-
tina, tj. v Masarykově ulici č. p. 236/38.
Poutavé barevné reklamy a výlohy nedají tuto pro-
vozovnu přehlédnout. Jak název napovídá, pro-
dejní sortiment je zaměřen především na barvy.
A to jak interiérové, fasádní, tak ale i omítky, zate-
plovací systémy, nátěry betonů, oken, dřeva, kovů,
speciální či tónovací přípravky, průmyslové nátěry,
lepidla, spreje atd. Toto vše je doplněno klasickým
drogistickým zbožím.
Co dále zde zákazníkům nabízejí? Tak např.
pohodlnou platbu platebními kartami, slevové věr-
nostní karty, které svým držitelům odečtou při
nákupu 3 %, těm, co mají IČ, pak až 5 %, letákové
akce nebo v neposlední řadě možnost využití
míchacího stroje barev. Odpovědnou vedoucí,
která vám ochotně poradí je Petra Svobodová.
Tel.: 326 599 005, www.bal.cz, e-mail: 
celakovice.masarykova@bal.cz.
Provozní doba:
po–pá 8.00–17.00 hod.
so 8.00–11.30 hod.

Fasáda kotelny v Rumunské ulici se změnila v červnu po
úpravě graffiti. Foto na stránce: -dv-

SALON EVA
V červnu 2014 otevřela v ulici U Podjezdu č. p. 589,
kousek od „křižovatky se zrcadlem“ na Mochov,
svůj krejčovský salon Eva Janoušová. Nabízí
především šití oděvů na míru jak dámám, tak
i pánům, a to z vlastní nabídky látek, ale i z done-
sených zákazníkem. Úpravy a opravy oděvů
i kožených, či šití bytového textilu. Provádí i drobné
čalounické práce, např. potahy židlí. V provozovně
si dále vyberete z široké nabídky punčochového
zboží výhradně značky Elite, či galanterie.
Tel.: 702 411 824, e-mail: salon.eva@post.cz.
Provozní doba:
po–pá 13.00–18.00 hod.

ZLEVNĚNKA
V objektu známém jako „Sluníčko“ v Masarykově
ulici č. p. 96/12 byla v pondělí 2. 6. 2014 otevřena
prodejna, jejíž název napovídá, co asi nabízí. Jedná
se o potravinové a z části drogistické zboží, jemuž
se krátí doba minimální spotřeby.
Doplňkovým prodejem zde je čerstvé pečivo.
K úhradě přijímají i stravenky. Odpovědným
vedoucím zde je Milan Havel.
Provozní doba:
po–pá 8.00–18.00 hod.
so 8.00–12.00 hod.

CUKRÁRNA KARKADÉ
„Karkadé“ – nápoj z květu ibišku, zvolila maji -
telka a provozovatelka nové cukrárny v Sedláč-
kově ulici č. p. 196/5 Jana Kollingerová jako název
své provozovny slavnostně otevřené v sobotu
14. 6. 2014.
„Už dlouho jsem snila o cukrárně, kde bych si
mohla plnit sny přípravou té nejúžasnější zmrzliny.
Mým cílem bylo vyrábět tradičním ručním způso-
bem pochoutky, které si získají své příznivce díky
kvalitním surovinám a poctivému zpracování.
Domácí výroba zmrzliny je tak trochu alchymie.
Než vyladíte chuť zmrzliny natolik, že jste s výsled-

kem spokojeni, vyzkoušíte hned několik receptur,
pohrajete si s poměry surovin, hledáte harmonii
chutí a vůní. My ji vyrábíme jen podle vlastních
originálních receptur – učili jsme se u specialistů
v italské Bologni.“ 
Co nás tedy za dveřmi čeká? Vynikající domácí
zmrzlina (kopeček 18 Kč) tradičních chutí, jako
jsou např. vanilka, čokoláda, jahoda, pistácie,
a každý den i jiných speciálních a neobvyklých,
točená zmrzlina (porce 25 Kč) vyrobená ze sku-
tečného ovoce a opravdového jogurtu, zmrzlinové
poháry (od 35 do 65 Kč), domácí mini dorty
a dezerty vyrobené z čerstvých produktů, domácí
chlebíčky, nápoje různých druhů – kávy, čaje, čer-
stvé ovocné šťávy, domácí limonády a kvalitní džu-
sy Granini. V teplých dnech je nabídka doplněna
o ledovou tříšť. 
Chválíme, že Cukrárna Karkadé vypisuje různé
zajímavé akce, proto sledujete jejich stránky ☺.
V případě zájmu, je možné cokoliv z nabízeného
sortimentu objednat.
Tel.: 777 716 561, e-mail: karkade@karkade.cz,
www.karkade.cz, facebook: Cukrárna-Karkadé.
Provozní doba:
po–ne 9.00–18.00 hod.
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Dne 6. 7. 2014 oslaví 85. naroze -
niny paní Božena  JELÍNKOVÁ.
Vše nejlepší k tomuto životnímu
jubileu, především hodně zdra-
ví, přejí pravnoučata Libor
a Nela a dcera Jana s rodi-
nou.

11. července 2014 to bude již 50 let co si řekli své
„ANO“ Anna (rozená Jirkovská) a Josef MALÝCH
se vzali, od té doby bok po boku šťastně proplou-
vali. A teď zlatou svatbu slaví, my jim přejeme do
dalších let lásku, štěstí a hlavně zdraví.
Přejí: dcera, syn, vnoučata, pravnoučata a sou-
rozenci.

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 1. srpna 2014 tomu bude 50 let od okamžiku,
kdy si své krásné ANO řekli naši rodiče Marie
a Anton MAŤAŠOVI. Ze srdce přejeme mnoho
dalších společných let plných lásky, štěstí, zdraví
a vzájemného porozumění.
Děti Marie, Zuzana a Antonín s rodinami

Dne 19. 7. 2014 uplyne 10 let
od doby, kdy nás předčasně
opustil po těžké nemoci můj
bratr Petr SEIDL. Všichni, kdo
jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi.
Sestra Hana s rodinou.

NOVINKA! Od prosince mezi Prahou
a Čelákovicemi každou půlhodinu celý týden!

l Petr Studnička, Miloš Sekyra, zastupitelé města

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID) zveřejnil dne 13. 6. 2014 návrhy železničních
jízdních řádů na období 2014/2015 pro tratě v rámci PID. ROPID objednává osobní a spěšné vlaky na
území hl. m. Prahy, na území Středočeského kraje je objednávka těchto vlaků v kompetenci odboru
dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje. Objednatelem vlaků dálkové dopravy (rychlíky a vlaky
vyšší kategorie) je Ministerstvo dopravy ČR. Připomínky je nutné uplatnit vždy u kompetentního objed-
natele.
Občané mohou připomínky zasílat nejpozději do 11. 7. 2014 na adresu ropid@ropid.cz se zřetelným
označením „Připomínka k Návrhu JŘ ČD 2014/2015“. Nový jízdní řád bude platný v období 14.
12. 2014–12. 12. 2015.
Na trati 074 Čelákovice – Neratovice nově nebude jezdit vlak v pracovní dny z Brandýsa nad Labem
v 22:02 hod. a vlak z Neratovic v 22.33 hod. V úseku Čelákovice – Brandýs nad Labem k žádným
změnám nedochází.
Naopak Výbor pro dopravu podpořil záměr na přímé každodenní (tedy i víkendové) spojení Milovic
s hlavním městem, které je již v Návrhu JŘ zahrnuto. Pro občany Čelákovic to znamená, že celotýdenně
budou mít od prosince 2014 zajištěno přímé spojení s Prahou v pravidelném taktu 30 minut.
Tímto byla v plné míře akceptována připomínka čelákovických zastupitelů Josefa Pátka a Petra
Studničky z března letošního roku. Ranní posilové vlaky budou jezdit tradičně z Čelákovic v 5.50,
6.50, 7.50 a 8.50 hod. Časy ostatních příjezdů a odjezdů vlaků zůstávají beze změny oproti současnému
stavu.

Ulice Na Švihově nově s jednosměrným provozem?
l Petr Studnička, Hana Machálková, občané

ulice Na Švihově

Vedení města se rozhodlo výrazně změnit provoz
na pozemních komunikacích v blízkosti nově zre-
konstruované ulice Sokolovské, kde byla v jednom
z jejích úseků instalována dopravní značka 30km/h.
Pro ulice B. Smetany a Na Švihově v tichosti při-
pravilo návrh na zavedení jednosměrného provozu.
Proti tomuto opatření vyslovilo zásadní nesouhlas
několik občanů ulice Na Švihově. Ti již odeslali
odboru dopravy Městského úřadu Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav celé znění nesouhlasného
stanoviska včetně zdůvodnění.
S ohledem na zkušenosti se současným vedením

města pozorně dennodenně sledujeme úřední
desku města, na které se dne 3. 6. 2014 objevilo
v tichosti opatření obecné povahy, které počítá
s vyznačením jednosměrných ulic. Město Čelá-
kovice chce zklidnit dopravu a zlepšit parkování
pro místní občany. V ulici Na Švihově však žádné
takové problémy neexistují, navíc šířka pozemní
komunikace plně odpovídá možnostem obous-
měrného provozu a změnou dopravního režimu
by došlo k dalšímu zatížení životního prostředí
v této lokalitě…
Zároveň zatím vyčkáváme na zahájení stavebních
prací v naší ulici za bývalým hotelem Beránek,
jejichž zahájení avizoval místostarosta Klicpera
v červnovém Zpravodaji. Stále se nic neděje.

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

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

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

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY VE ŽLUTÝCH

KONTEJNERECH NA PET!
PET = 1
HDPE = 2
LDPE = 4
PP = 5
PS = 6
C/PAP = 81
C/PAP = 84

O prázdninách zavřeno!
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)

Provozní doba od září:
po 19.30–21.30

út 6.15–7.45 17.00–21.30
(17.00–19.00 pronájem 2x dráhy)

st 6.15–7.45 18.30–21.30

čt 18.00–21.30
(18.00–18.50 pronájem 2x dráhy – Routa)

pá 6.15–7.45 17.10–21.30

so 16.00–21.00

ne 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.
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Miliony lidí nám mohou závidět…
l Veronika Knobová, MO ČSSD

Co mohou miliony obyvatel naší republiky závidět nám, čelákovickým? Život ve středně velkém
klidném městě. Dostupnost Prahy, tedy množství pracovních příležitostí, vzdělávací, kulturní a sportovní
instituce. Malebnou krajinu na břehu Labe s možností širokého vyžití. Zajímavé rozvojové aktivity,
čistotu ovzduší. Ano, čtete správně, i čistotu ovzduší.
Jak to tedy koresponduje s aktivitami, publikovanými negativními dílčími informacemi a některými
články, které v poslední době pravidelně opakovaně plní v předvolebním období konkrétní osoby, usku-
pení, náš Zpravodaj a elektronická média?
Své vysokoškolské vzdělání i profesní kariéru jsem zaměřila na problematiku ochrany a znečištění vod
a ovzduší. Přesto si nedovolím tvrdit, že mé názory jsou správnější než názory autorů některých článků,
ale uvádím:
– situace znečištění ovzduší není jednoduchá, a to proto, že se nikdy nejedná pouze o jeden emisní

zdroj, ale vždy o kombinaci více zdrojů – doprava, lokální, resp. domovní topeniště na plyn nebo
tuhá paliva, průmyslové podniky… situaci je potřeba hodnotit vždy v kontextu dosaženého a její
vývoj z pohledu možného;

– při měření může samozřejmě nárazově hodnota znečištění ovzduší dosáhnout překvapivých hodnot,
a to z důvodu, že například naše město není pokryto stanicemi automatického imisního monitoringu
(AIM) provozovanými ČHMÚ, resp. SZÚ. Není tedy s čím přímo srovnávat a z čeho vytvářet dlouho-
dobější průměry, a tudíž je pravdou, že krátkodobě naměřené hodnoty vždy silně závisí na aktuální
emisní vydatnosti místních průmyslových zdrojů, na meteorologických podmínkách, na zastoupení
spalování pevných paliv v našem městě, na vlivu místní i tranzitní dopravy, na okamžité rozptylové
situaci, období měření, rozsahu měření, na umístění odběrných míst atd.;

– z měření prováděného opakovaně (1999, 2011, 2014) lze usuzovat, že Čelákovice a jejich nejbližší
okolí se v žádném případě nevymykají standardům jiných měst, a už vůbec ne, že jsou naši lidé více
zdravotně ohroženi oproti obyvatelům většiny jiných měst;

– z naměřených hodnot lze dovozovat, že problémem jsou především lokálně působící zdroje – místní
a tranzitní doprava, domácí topeniště na pevná paliva i plyn … a samozřejmě drobné či větší průmyslové
podniky. Mezi ně patří i TOS-MET, a to i přesto, že v poslední době přistoupil k řešení problému velmi
aktivně – zavřel kotelnu, instalovaly se nové protiprašné filtry;

– za nezbytné považuji (pro zamezení dalším spekulacím a účelovému eskalování částečně uměle
vytvářených problémů) jednoznačně přistoupit k odhadům míry zátěže obyvatel Čelákovic zodpo-
vědněji a nejprve si ujasnit požadavky na rozsah měření a cíle (odpovědi), jichž má být měřením
dosaženo.

Myslím si ale, že situace ohledně znečištění ovzduší v našem městě (a to při podstatně větším obsahu
informací, než jsem mohla uvést do tohoto stručného článku), není tak špatná. Na druhou stranu však
vidím i určité možnosti, prostor, aktivity, které by mohly vést k tomu, aby se situace zlepšila.
Na závěr bych ráda připomněla známou větu J. F. Kennedyho: „Neptejte se, co vlast může udělat pro
Vás, ptejte se, co Vy můžete udělat pro vlast.“ Zamysleme se proto sami nad sebou, jestli opravdu to,
co spalujeme v našich kamnech (např. plasty, pneu, odpadky), musíme spalovat? Jestli kupujeme
kvalitní palivo? Jestli i vzdálenost několika pár metrů po městě musíme absolvovat v autě?

Místní organizace LES
i v Čelákovicích

l Petr Petřík, předseda MO LES Čelákovice

V našem městě byla nedávno založena Místní
organizace Liberálně ekologické strany. Naším
hlavním cílem je rozvoj trvale udržitelného života
a objektivní informování o otázkách životního pro-
středí. Chceme profesionální správu města na
úrovni státní správy i samosprávy. Chceme zapo-
jování občanů do dění ve městě. Více informací
naleznete na www.stranales.cz.

l Markéta Johnová, tisková mluvčí PČR Praha-
-východ

Krádežemi způsobili
škodu téměř milion korun
Skupina pěti mužů ve věku od jednadvaceti do
pětatřiceti let kradla vozidla na území Prahy-
východ, Kolína a Prahy. Vozidla rozebírali v objektu
statku v jedné z obcí na Praze-východ. Karosérie
s odstraněným VIN prodali ve sběrnách, technické
průkazy a jiné doklady nalezené ve vozidle spálili
nebo si ponechali pro další použití. Kriminalistům
se skupině do této chvíle podařilo prokázat čtrnáct
skutků krádeží motorových vozidel, převážně kon-
cernových značek. Odcizili ale také přívěsný vozík,
čtyřkolky, obytný přívěsný karavan, nákladní val-
níkový přívěs. Způsobená škoda se vyšplhala na
téměř jeden milion korun. Všichni pachatelé jsou
stíháni na svobodě a byli obviněni z přečinu podíl-
nictví, krádeže a porušování osobní svobody, za
což jim hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců
až pět let. Jeden z pachatelů byl také obviněn
z přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Ukradli, na co přišli
Kriminalisté Praha-východ sdělili obvinění dvěma
mužům z devatenácti krádeží. Kradli věci z osob-
ních vozidel, vloupali se do rodinných domů,
zahradních domků, garáží, kůlen, rekreačních
chat. Bez povšimnutí nezůstalo ani muzeum.
Dvě osobní motorová vozidla odcizili. Z objektů
a vozidel ukradli vše, co mělo nějakou hodnotu,
přes oblečení, obuv, jízdní kola, nářadí, motorové
pili, bourací kladivo, obrazy, starožitnosti, navi-
gace až po okapové svody. Ukradené věci pro-
dali svým známým nebo v bazarech v Praze.
Obrazy skončily v antiku v hlavním městě. Peníze
si vždy rozdělili a použili je pro svou potřebu.
Škoda, kterou svým jednáním způsobili, se
vyšplhala téměř na milion korun. Za tyto skutky
jim hrozí trest odnětí svobody ve výši jeden rok
až na pět let.
Většina věcí, které pachatelé v tomto případě
ukradli, se nacházela viditelně ve vozidle nebo
pozornost pachatelů přilákalo něco z vozidla, co
uviděli. Stejně i kůlny či garáže na pozemcích
u rodinných domů, z kterých věci odcizili, nebyly
uzamčené.

Pro bezpečnost svou a svých věcí dbejte násle-
dujících rad:
• Ve svých vozidlech nevystavujte žádné věci, ani

prázdnou igelitovou tašku; 
• nenechávejte žádné cenné věci ve vozidle (ani

když od vozu odcházíte na malou chvíli);
• při manipulaci s nákupem dbejte na bezpeč-

nost;
• sledujte své okolí a zavazadla v prostoru odem-

čeného vozidla;
• nepokládejte volně peněženku nebo klíče na

střechu vozidla;
• věnujte pozornost svému okolí při  vykládání

nebo nakládání zakoupeného zboží;
• zabezpečením vozidla ztížíte pachateli krádež;
• využívejte hlídaná parkoviště;
• neparkujete v místech, kde dochází často ke

krádežím;
• při odchodu od vozidla zkontrolujte uzavření

oken, dveří, střešního okénka;
• zamykejte vozidlo (i když se vzdalujete od vozid-

la jen na chvíli);
• doklady osobní i k vozidlu neukládejte do palub-

ní přihrádky;
• nenechávejte svá auta na opuštěných místech.

Dobří sousedé
l Ivan Semecký, ředitel organizace

Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb, je pří-
spěvkovou organizací Středočeského kraje a již 7 let
poskytuje v Čelákovicích sociální službu chráněné
bydlení. Pobytová služba je poskytována ve
třech běžných bytech. Před třemi roky jsme zde
nabídku rozšířili o 1 byt pobytové sociální služby –
domov pro osoby se zdravotním postižením, tzn.,
že pracovník této služby je zde nepřetržitě. Nutno
podotknout, že obě sociální služby poskytujeme
lidem s mentálním postižením. Jsme rádi, že někteří
lidé se díky našim službám mohli vrátit zpět do rod-
ných Čelákovic. Velice nás potěšilo, že si postupně
v Čelákovicích našli svoje zájmy, přátele a někteří
i práci. V současné době služby rozšiřujeme. Za
podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
aStředočeského kraje jsme realizovali rekonstrukci
2 rodinných domů. Někteří lidé ovšem žili dlouhá
léta v ústavním, pobytovém zařízení společně
s desítkami dalších lidí v prostředí vzdáleném běž-
nému, normálnímu životu. Potom je tedy samo -
zřejmé, že potřebují čas, aby si na nové podmínky
zvykli asvé chování těmto podmínkám přizpůsobili.
Město bude mít 16 nových občanů a my věříme, že
budeme i dále dobrými sousedy. Více informací
o organizaci získáte na www.vyssihradek.cz.
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Poděkování za volby
l Vladimír Duník jménem členů MěO KSČM

Čelákovice

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se nenechali
od radit nepříznivou bilancí hodnocení zastupitelů
České republiky v Evropském parlamentu a využili
svého práva svým hlasem vyjádřit svou vůli, svůj
občanský postoj a nenechali za sebe rozhodovat
jiné.
Obzvláště děkujeme těm občanům, kteří podpořili
kandidáty Komunistické strany Čech a Moravy.
Poslanci Evropského parlamentu za KSČM zvolení
i vašimi hlasy si váží vaší podpory a udělají vše,
aby vaši důvěru nezklamali.

Odhalena busta
armádního generála

Sedláčka
l Josef Pátek, předseda MS ODS Čelákovice,

Petr Studnička, místopředseda MS ODS Čelá-
kovice

Na pozvání toušeňského starosty Luboše Valehra-
cha a radní městyse Ivany Studničkové jsme se
zúčastnili slavnostního odhalení bust armádního
generála Tomáše Sedláčka dne 12. června 2014 ve
Skleněné vile v Lázních Toušeni během společenské
události „Sedm českých občanů městyse Lázně
Toušeň“.
Zastupitelé města Čelákovic zvolení za ODS letos
v únoru finančně podpořili výrobu bronzové busty
Tomáše Sedláčka, který zemřel vloni v srpnu ve
věku 94 let. Busta armádního generála bude odha-
lena dne 24. 9. 2014 v Praze 6-Dejvicích a její výro-
bu iniciovalo občanské sdružení Společenství
přátel arm. generála Tomáše Sedláčka, posádka
Praha. Bustu vytvořili studenti Akademie výtvar-
ných umění v Praze pod vedením profesora Petra
Siegla. Komisi se nejvíce líbily návrhy od dvou mla-
dých umělců – Vojtěcha Macha Žižky a Petra Laci-
ny. Kopie originálů bust budou vystaveny
v toušeňské Skleněné vile a v místní sokolovně. 
Sedláček spojil svůj život s Lázněmi Toušení, kde
byl v letech 1991–1998 starostou obnovené T. J.
Sokol Lázně Toušeň a do roku 1994 členem zastu-
pitelstva obce. Roku 2003 převzal čestné občanství
Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi a Prahy 6,
dne 29.10. téhož roku byl jmenován čestným obča-
nem Lázní Toušeně. U příležitosti státního svátku
dne 28. 10. 2004 byl vyznamenán Řádem
T.G.Masaryka a v listopadu 2008 povýšen do hod-
nosti armádního generála ve výslužbě. Urna je ulo-
žena v rodinné hrobce na toušeňském hřbitově.

www.odscelakovice.estranky.cz

l Vladimír Doksanský

Dne 9. 6. 2014 jsem ztratil kabelku s peněženkou
a doklady. Peněz tam moc nebylo, ale velkou cenu
pro mě měly doklady. Nevím, kdo ji našel aode vzdal.
Děkuji proto moc touto cestou poctivému nálezci
a policii, která mně ji krátce po ztrátě přivezla.

Poznejte nejlepší podnikatelky Středního Polabí
l Bohdana Rambousková

Pokud se ženy vrhnou do podnikání, čekají je kromě klasických ekonomických rizik ještě další překážky
– např. musejí přesvědčit své obchodní partnery i klientelu, že jsou stejně dobré jako muži. A obvykle
musejí umět sladit svou práci s potřebami rodiny, byť především v počátcích vyžaduje podnikání opravdu
maximum. 
Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! ve spolupráci s městem Čelákovice se proto rozhodly ocenit
ženy, které se dokázaly prosadit v oblasti byznysu, anebo našly odvahu se do vlastního podnikání
pustit. Soutěž Nejlepší podnikatelka Středního Polabí má své vítězky a nyní vám je zde chceme blíže
představit. 

Kategorie žen podnikajících déle než 2 roky:
Kamila Douděrová: Kamidesign – plníme sny o lepším bydlení

Architektonické a interiérové studio Kamidesign tvoří tým šesti designérů,
kteří se lidem snaží splnit sen o lepším bydlení. Studio nabízí celou škálu
služeb, od konzultací např. při výběru nábytku přes architektonické návrhy až

po realizaci staveb a stavební dozor. „Často si klient nechá vypracovat návrh zahrnující půdorys,
vybavení nábytkem a volbu barev, ale realizaci si chce zajistit sám. Ne vždy je to správné rozhodnutí,
protože potřebujete určité zkušenosti k tomu, abyste dokázali zkoordinovat dodavatelské firmy a dosáhli
profesionálního zpracování,“ říká majitelka studia.
Kamila Douděrová vystudovala Fakultu architektury na pražském ČVUT. Při své práci zúročuje zkušenosti
získané na studijní stáži ve Francii a při natáčení oblíbeného televizního pořadu Jak se staví sen. Právě
tehdy se začala specializovat na interiéry. 
Podle filozofie studia Kamidesign je posláním architekta pomoc klientovi. „Služby architektů ne jsou
jen pro bohaté lidi, ba naopak. Profesionální zpracování ušetří peníze, ale i zklamání. Bez konceptu
probíhá zařizování bytu metodou pokus – omyl a k nějakému omylu vždy dojde,“ říká Kamila Douděrová.
Ukázky tvorby studia Kamidesign najdete na www.kamidesign.cz a na facebookové stránce www.face-
book.com/KamidesignCZ.

Kategorie žen podnikajících max. 2 roky
Marta Šipčiaková: Čerstvé produkty z Polabí – chtěla jsem kvalitní zeleninu

Projekt tašek plných čerstvých produktů od polabských farmářů rozjela Marta
Šipčiaková vloni v létě. Rozhodla se tak řešit svoji vlastní nespokojenost s dodáv-
kami zeleniny a ovoce v Čelákovicích. Dnes již ve svých taškách nabízí také medy,
mošty, džemy a nově i mléčné produkty od zvířátek v Polabí. 

Většinu klientely Čerstvých produktů z Polabí tvoří ženy, jimž Marta říká „taškářky“. Během sezóny jim
každý týden připravuje velkou papírovou tašku,
o jejímž obsahu si rozhodne každá klientka sama.
E-mailem taškářky dostávají nabídkový list, do
neděle si sestaví objednávku dle vlastní chuti
a potřeby. V pondělí se zboží objednává u farmářů,
v úterý dopoledne vyzvedává a odpoledne si již
klientky přijdou pro svoje tašky. Služba je určena
především zákazníkům z Čelákovic, Toušně,
Sedlčánek a Nehvizd, ale pro tašku plnou čer-
stvých produktů si lidé mohou přijet i z větší dálky.
Objednávky probíhají prostřednictvím emailu cer-
stveproduktyzpolabi@seznam.cz, fotografie
z farem můžete obdivovat také na www.face-
book.com/Cerstve.produkty.z.Polabi. 

Foto: archiv Centra podnikatelek Polabí

Foto: -dv-
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1. světová válka
„MÝM NÁRODŮM!“ – manifestem s tímto názvem ohlásil rakouský císař
a nekorunovaný český král František Josef I. před 100 lety, 28. července 1914,
vyhlášení „stavu válečného“ Srbskému království…
„Vidělo se Mi, naříditi ministru Mého domu a věcí zahraničních, aby oznámil
královské srbské vládě, že mezi mocnářstvím a Srbskem nastal stav 
válečný. V této osudné chvíli jest mi potřebou, obrátiti se na Svoje milované
národy…“

28. červenec 1914
Toto datum je všeobecně považován za zahájení
války, která bývala nazývána „velká“, „válka náro-
dů“ nebo také „zákopová“. My už ji známe jako
1. světovou.

Císař František Josef I. Zdroj: internet

Po porážce Rakouska Pruskem u Hradce Králové
v roce 1866 ve válce o vedoucí postavení
v německy mluvících zemích a po vítězství Prus -
ka nad Francií ve válce o Alsasko-Lotrinsko
v roce 1870 v bitvě u Sedanu vznikla v Evropě
nová, ambiciózní velmoc – sjednocené Německo
(Německé císařství). Tato téměř padesátimilio-
nová země začala ekonomicky a vojensky úspěš-
ně soutěžit s Velkou Británií a Francií, méně
úspěšně ve snaze stát se podobnou koloniální
mocností. Rakousko-Uhersko nechtělo zůstat
pozadu. Soupeřilo s Ruskem o vliv na Balkáně
a v roce 1908 obsadilo Bosnu a Hercegovinu.
Všechny velmoci usoudily, že ozbrojený konflikt
je nevyhnutelný a již od konce 19. století začaly
vytvářet účelová vojensko-politická seskupení.
Německo se bez ohledu na rok 1866 „skamará-
dilo“ s Rakousko-Uherskem a v roce 1882 „upek-
li“ tito dva, spolu s Itálií, tak zvaný Trojspolek,
Velká Británie s Francií v roce 1904 „Srdečnou

dohodu“, přejmenovanou po rozšíření o Rusko
v roce 1907 na Trojdohodu nebo jen krátce Doho-
du. Na začátku druhého desetiletí 20. století
usoudilo německé velení, že má nejlépe vyzbro-
jenou, vycvičenou a nacionálně „vyhecovanou“
armádu na světě a že je tedy čas na válku – čím
dříve, tím lépe. Čekalo ale na záminku. Tou se
stal atentát na rakouského – tedy spojeneckého
– následníka trůnu, arcivévodu Františka Ferdi-
nanda d`Este s manželkou. Dne 28. června 1914
je v bosenském Sarajevu zabili tamní Srbové.
Po měsíci ultimativních požadavků na vyšetření
okolností atentátu „došla Rakousku trpělivost“.
Na to čekali Němci i válečníci v rakouském  velení.
Manifestem Františka Josefa I. skončilo období
„ozbrojeného“ míru. Od konce července do kon-
ce října 1914 byly ve válečném stavu tak zvané

Evropa 1915. Růžově – Ústřední mocnosti a připojené země (Central Powers) po odstoupení Itálie v r. 1915. Žlutě –
Dohodové mocnosti a připojené země (Triple Entente). Modře – neutrální země. Zdroj: internet

Ústřední mocnosti (původně Trojspolek) –
Německé císařství, Rakousko-Uhersko a nově
i Osmanská (Turecká) říše s mocnostmi Dohody
– Velkou Británií, Francií, Ruskem a s jejich spřá-
telenými státy (Srbskem, Černou Horou a Japon-
skem). V průběhu dalšího období vstoupilo do
války na straně Ústředních mocností Bulharsko,
na straně Dohody Rumunsko, Řecko a USA.
V roce 1915 opustila Trojspolek Itálie a s vidinou
územních zisků se připojila k Dohodě. Za Doho-
dové mocnosti bojovali i vojáci z francouzských
a britských území v Africe, na Blízkém a Středním
východě a vojáci Britského impéria z Asie
a Austrálie. Konflikt se do čtyř let odehrával
opravdu ve světovém měřítku, včetně vod Atlant-
ského a Tichého oceánu. Z počáteční rychlosti
útoků, prudkosti a urputnosti bojů bylo zřejmé,
že obě strany vstoupily do války připravené a že
sarajevský atentát byl opravdu jen záminka.
Nasazením nových zbraní s vysokou kadencí
a ničivou silou se ale charakter bojů postupně
měnil. Válka se stávala nepohyblivou, statickou
– zákopovou. Rozhodovala převaha živé síly, tak-
tika, zásobování a moment překvapení.
Pro boje v Evropě na území Francie a Belgie se
vžil název západní fronta, pro boje na území
Srbska, Turecka, Itálie, atd. název jižní fronta
a pro boje na území dnešního Polska a Ukrajiny
(tehdy rakousko-uherské Haliče a Bukoviny)
název východní fronta. Uvádí se, že v 1. světové
válce bylo „v poli“ na 70 mil. vojáků. Bylo to něco,
co svět do té doby ještě nezažil – „velká válka“.
Na straně Ústředních mocností bojovali samo-
zřejmě vojáci z českých zemí, protože ty byly
tehdy součástí rakousko-uherské říše. Rakous-
ko-Uhersko postupně zmobilizovalo a poslalo
do války zejména na jižní a východní frontu asi
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9 mil. mužů, z toho asi 1,4 mil. z Čech a Moravy
(včetně zdejších Němců). Velkou část této deví-
timilionové armády ale tvořili (spolu s Čechy,
Moravany a Slováky) vojáci neněmeckých národ-
ností, kteří určitě nesdíleli nadšení německého
a rakousko-uherského velení. V rámci bojového
nasazení se ale i Češi a Moravané museli prát
o své životy a byli jistě významnou silou, tedy
určitě ne žádní švejkové. S nimi „narukovali“ naši
předkové, dědové mé generace.
Jen z mé nejbližší rodiny to byli tři lidé. Trmáceli
se po srbské, italské a ruské frontě. Bitvy na
Drině, u Caporetta, na italských řekách Soča
a Piava, bitva o Halič, u Krašniku či u Gorlice
a pevnosti Přemyšl. Můj děda Antonín vyprávěl
o svém zranění, o strachu z ruských letadel, ze
šavlí a pík ruské jízdy, děda Oldřich měl schova-
nou šrapnelovou kuli, která mu proletěla krkem
na Piavě. Všichni tři se z války vrátili – jeden
s rakouským vyznamenáním za záchranu jiného
vojáka, jeden s malárií a jeden (děda mé man-
želky) jako příslušník československých legií na
Rusi. Mnoho rodin se ale návratu svých blízkých

z války nedočkalo. V každém českém a morav-
ském městě či skoro v každé obci mají dodnes
více nebo méně honosné památníky se jmény
„svých“ padlých. Jen v Čelákovicích je na pod-
stavci pomníku na náměstí vytesáno přes 100
takových jmen, některá vícekrát. V nedalekých
malých Sedlčánkách jich na skromném pomníčku
mají 21, z nichž 3 se také několikrát opakují –
Klicperové, Arazimové, Urbani. Počet vojáků
z českých zemí, padlých v uniformách rakouské
armády se odhaduje na 140 tis. Celkový počet
všech padlých a nezvěstných z obou válčících
stran na více než 10 mil.
Památkou na válku, respektive na rakousko-uher-
skou armádu je v našem okolí také její bývalá a již
tehdy největší výcviková základna na českém
území v Milovicích, která vznikla v roce 1904. Při-
pomínají ji dosud některé zachované, nyní zre-
konstruované štábní budovy. V 1. válce byl
v Milovicích už v roce 1914 zřízen i zajatecký
tábor. Počet ruských, italských a srbských zajatců
se v průběhu války měnil. Uvádí se, že po velkých

ofenzivách bylo zajatců v Milovicích až 48. tis.,
z nichž mnozí zemřeli hladem a při epidemiích.
Na milovickém, nyní pietně upraveném vojen-
ském hřbitově jich bylo do konce války pohřbeno
více než 5 tis. Také nedaleký Brandýs n. L. byl
posádkovým městem, a to postupně několika
dragounských regimentů, u jednoho z nichž slou-
žil jako nadporučík rakouský arcivévoda Karel,
od listopadu 1916 poslední císař a český král –
Karel I.

V průběhu světové války se asi 
90 tisíc Čechů a Slováků rozhodlo
bojovat na straně Dohody.
Zpočátku to byli dobrovolníci –
emigranti z předválečných let,
k nimž se postupně připojovali
váleční zajatci a přeběhlíci. 
Vznikaly československé legie 
ve Francii, na Rusi a v Itálii.

Rakousko-Uhersko v roce 1914 (dílčí hranicí mezi Před a Zalitavskem byla moravská řeka Litava). Zdroj: internet

Antonín Vaňousek z Káraného v uniformě c. a k. infanteristy
– Lvov 1914. Zdroj: rodinný archiv

Československé legie výsledek války asi výrazně neovlivnily…

V květnu 1915 zasáhli naši krajané ve Francii –
dobrovolníci z roty „Compagnie Nazdar“, začle-
něné v Marocké divizi cizinecké legie – do boje
proti Němcům u Arrasu na severovýchodě země.
Mezi mnohými padlými byl tehdy i čelákovický
rodák Václav Záruba. V letech 1917-18 umožnili
Francouzi vznik čs. střelecké brigády přesunem
českých a slovenských zajatců-dobrovolníků
z Ruska, Rumunska, Itálie, Srbska, krajanů z USA
a z cizinecké legie. Brigáda se zúčastnila bojů
u francouzských měst Vouziers a Terron v říjnu
1918. Do československých legií ve Francii
vstoupilo v průběhu války 9 600 mužů, z nichž
650 v průběhu bojů padlo.
Po vystoupení Itálie z Trojspolku v roce 1915

a jejím přechodu na stranu Dohody zajala italská
armáda větší množství rakousko-uherských
vojáků české a slovenské národnosti. Z nich od
roku 1917, po překonání počáteční nedůvěry
italské strany, vznikaly dobrovolnické sbory,
využívané pouze k výzvědné službě. Teprve po
porážce Italů u Caporetta vznikla zjara 1918 čes-
koslovenská divize a v prosinci 1918 povolily
italské úřady vytvoření armádního sboru. Legio-
náři pak zasáhli spolu s italskou armádou do
bojů i proti svým krajanům v rakouských unifor-
mách na výšině Doss Alto v italských Alpách.
Do legií vstoupilo do konce roku 1918 asi 20 tis.
„našich“. V bojích ztratily italské legie asi 350
lidí.

Krajané žijící v Rusku vstupovali od roku 1914
do tak zvané České družiny carské armády. Čeští
a slovenští dobrovolníci-zajatci byli spolu s ostat-
ními ze srbské fronty i v Srbském sboru ruské
armády. Postupně pak vznikla Česká rota ve voj-
sku generála Kornilova a hlavně Československá
střelecká brigáda, známá úspěšným útokem proti
rakousko-uherské přesile v bitvě u Zborova v čer-
venci 1917. I tam bojovali Češi proti Čechům.
Situace ruských legií se zkomplikovala po uza-
vření příměří mezi ruskou, již bolševickou vládou
a Ústředními mocnostmi v březnu 1918. Po
úspěšném odražení německého útoku
u Bachmače unikli legionáři z hrozícího obklíčení.

Pokračování na str. 16
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Přišli ale o kontakt s nepřítelem a chtěli se pře-
sunout na západní frontu. Sovětská vláda doufa-
la, že se přidají na stranu „rudých“ a přesunu
bránila. Po konfliktu s nimi v květnu 1918 se legio-
náři museli rudými gardami probít Transsibiřskou
magistrálou z Čeljabinsku na Urale až do Vladi-
vostoku na Dálném východě. Jiná cesta nebyla.
Odtamtud jich bylo více než 55 tis. postupně eva-
kuováno přes Japonsko a USA domů a válka

v Evropě mezitím skončila. Ruské legie ztratily
v bojích s Němci a rudými gardami přes 4 000
mužů.
Československé legie výsledek války asi výrazně
neovlivnily, i když v nasazení bojovaly velmi sta-
tečně. Strategicky významné byly ale legionářské
operace od května 1918 v Rusku. Existence legií
pomohla české a slovenské politické emigraci
k argumentaci ve prospěch vytvoření společného
samostatného státu Čechů a Slováků. Rodící se
Československo mohlo totiž být jejich prostřed-
nictvím považováno za „spojence“ vítězných
mocností.
Vzpomeňme s hrdostí na téměř 150 mužů z Čelá-
kovic, včetně Záluží a Sedlčánek, kteří se do
tohoto procesu zapojili. Na řadu z nich, jako už
na staré pány, se možná ještě spolu se mnou
někteří pamatujete. Například z ruských legio-
nářů na pana Aloise Bártu, Antonína Budínského,
Antonína Bureše, Leopolda Faita, Františka Hola-
tu, Jaroslava Kabele, Ladislava Šedivého, Josefa
Šestáka, z francouzských na Jaroslava Hrušku,
Josefa Hubičku, Augustina Váňu, Miroslava
Kohouta, z italských na Ferdinanda Blehu, Vla-
dislava Halouska, Jana Kozla, Josefa Šaníka,
Jaroslava Šmelhause, či ze srbských legií na
Ottu Žukovského a také na „vzbouřeného“
námořníka z boky Kotorské Viléma Nedomu.
Vzpomínku na tyto čelákovické legionáře mi
pomohl oživit pan Jaroslav Špaček.

11. listopad 1918
„Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří. Říš Rakouská nezahyne…“ zpívá se ve známé krásné
písni, k níž hudbu složil Josef Haydn. Ruka k ruce se sice vinula, ale „dílo“ pracně a často krvavě
budované od 16. století zaniklo. Dne 3. listopadu 1918 podepsali jeho zástupci s dohodovými mocnostmi
příměří poblíž italské Padovy a „Říš Rakouská“ oficiálně „zahynula“ o 8 dní později rezignací císaře
Karla I. na všechny zásahy do státních záležitostí. Týž den, tedy 11. listopadu, podepsalo Německo
příměří s Francií v Compiègne u Paříže. Válka skončila. Přeživší vojáci z českých zemí a z tak zvaných
Horních Uher se vraceli z front a ze zajetí do „své“ Českoslovenké republiky, vyhlášené už 28. října,
tedy ještě před „papírovým“ ukončením války.
Přicházeli ti, kteří ji „dobojovali“ v rakouských uniformách nebo v nich byli v týlu demobilizováni, mnozí
zranění a zmrzačení, ale někteří i s medailemi od „císaře pána“ za statečnost. Často přemýšlím, zda
se na ně u nás tehdy v období doznívajícího říjnového jásotu nepohlíželo – řečeno s nadsázkou – jako
na monarchistické kolaboranty. Ještě hůř mohlo být pohlíženo na ty, kteří se v rakouských uniformách
či již v civilu vrátili ze zajetí. Nebylo jim vyčítáno, že se v zajetí nepřihlásili do legií? Navrátilců těchto
dvou skupin byla přitom určitě drtivá většina – něco kolem 900 tis. Pak přišli legionáři. Těch se vrátilo
asi 85 tis. – francouzští, italští a naposled ruští, protože jejich cesta byla nejdelší. Z této drobné úvahy
a pod vlivem četby Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války by si dnes ledaskdo mohl vytvořit
zjednodušený obraz české účasti v ní možná i takto:

Prapor čelákovické Jednoty Československé obce legio-
nářské. Zdroj: sbírkový fond Městského muzea v Čelá-
kovicích

Jejími obětmi byli pomýlení čeští a slovenští vojáci v rakouských
uniformách – padlí, zemřelí a nezvěstní v boji „za špatnou věc“. 
Válečnými hrdiny byli jen legionáři. Pak byla masa těch, 
co nenašli odvahu přeběhnout na druhou stranu, zůstali 
v rakousko-uherské armádě a „švejkováním“ přispěli k její kapitulaci.
Zbytek byli asi „zbabělci“ – zajatci, kteří se nepřihlásili do legií 
a raději zůstali v „teple zajateckých lágrů“.

Tak jednoduché to určitě nebylo, vážení. O život bojovali ti v zákopech a zajateckých táborech na
obou stranách, s nimi trpěli i ti „jejich“ doma a budoucnost byla nejistá. Lidé u nás snad měli tenkrát
po válce víc rozumu než my a na nějaké „lustrování“ neměli čas ani chuť. Ctili všechny oběti bez
rozdílu, radovali se z návratu živých a byli šťastní, že válka skončila. Jak jinak by na mnohých
pomnících obětem 1. světové války mohla být ryta či tesána jména padlých legionářů spolu se
jmény jejich spoluobčanů či dokonce příbuzných, padlých v uniformách rakouského mocnářství.
Nic na tom nemění skutečnost, že na některých pomnících – například zrovna v Čelákovicích –
dominují postavy legionářů, v našem případě francouzských.

S využitím odborných podkladů a rodinného archivu téma připravil
Ivan Vaňousek

Pokračování ze str. 15

100. výročí od začátku
1. světové války

l Jarmila Volfová, zastupitelka města

Provolání císaře Františka Josefa I. „Mým náro-
dům“, které 28. července 1914 doslova zaplavilo
celé Rakousko-Uhersko, znamenalo v životě kaž-
dého obyvatele říše a posléze celé Evropy začátek
obrovských změn. V ten den byla vyhlášena válka
Srbsku, a pokud někdo doufal, že se jedná o krát-
kodobý konflikt, dožil se zklamání.
Byl zažehnut válečný konflikt, který do té doby
svět nepoznal – jen pro připomenutí – celkový
počet ztrát vojsk (mrtví, zranění a pohřešovaní)
činil 37 508 686 osob a v důsledku války (následky
válečných akcí, hladomor, válečné útrapy apod.)
zemřelo 12 618 000 osob. 
Dne 28. června 1914 byl v Sarajevu zastřelen
následník rakouského trůnu arcivévoda František
Ferdinand d’Este, muž, do kterého část politické
reprezentace vkládala velké naděje. Naděje zacho-
vání středoevropského útvaru, který bude moder-
nizován a federalizován.
Jeho smrt posloužila jako záminka k válce (pře-
rozdělení moci ve světě, spor o kolonie, atd.).
V českém království museli opustit své blízké mladí
muži a u převážné většiny z nich mobilizace nebyla
otázkou národní hrdosti jako v roce 1938.
Politika Vídně byla vůči Čechům necitlivá a poli-
ticky nekorektní, např. císař František Josef I. se
za dobu své 68leté vlády nedal korunovat českým
králem. Čeští vojáci nechápali, proč musí pozved-
nout zbraň proti slovanským bratrům, patřili jsme
k nejrozvinutější části Rakouska-Uherska
a najednou válečné události způsobily přerušení
výroby, problémy v zemědělství a ke konci války
hladomor.
Každá česká obec má svůj pomník padlých, na
kterém jsou uvedena jména mužů, kteří v této válce
zahynuli. Mnozí z nás při zkoumání rodinné historie
nebo při vyprávění příbuzných zjistí, že i jejich před-
kové před sto lety psali na bojištích Evropy svůj
životní osud. Jak již víme, svět se nepoučil a další
a další válečné střetnutí, včetně toho největšího
(2. světová válka), následně probíhala.
Všem, kterým smrt přetrhla jejich životní směřování
a způsobila obrovskou bolest jejich rodinám, patří
naše úcta. Proto proběhne vzpomínková akce
100. výročí začátku 1. světové války dne 2. 8. 2014
na čelákovickém náměstí za účasti představitelů
města a všech církví, které v Čelákovicích působí
– římskokatolická církev, bratrská církev a Církev
československá husitská.
Milí spoluobčané, svou účastí dáte najevo, že
i v životě každého z nás jsou okamžiky, které pře-
sahují „všednost života“ a znamenají podporu
dobra, spravedlnosti a vzájemného respektu.

MĚSTO ČELÁKOVICE
ZVE
NA VZPOMÍNKOVOU AKCI
U PŘÍLEŽITOSTI
100. VÝROČÍ
POČÁTKU 1. SVĚTOVÉ VÁLKY,
která se uskuteční
v sobotu 2. srpna 2014 od 14.00 hod.
za účasti představitelů města Čelákovic
a místních církví.
Proslov David Eisner, ředitel Městského
muzea v Čelákovicích.
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VI. čelákovická Muzejní
noc v knihovně

l Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

V sobotu 21. června se knihovna připojila k pro-
gramu muzejní noci a dalším aktivitám v Čeláko-
vicích. Za velké účasti proběhlo slavnostní vyhlášení
výsledků a předání cen v dětské výtvarné  soutěži
„Namaluj obrázek ke knize Eduarda  Petišky“.
Ilustrátorka dětských knih Vendula Hegerová
vytvořila krásnou omalovánku u příležitosti slav-
nostního otevření nové lávky. Podílela se i na dal-
ším programu knihovny, vystavovala k zakoupení
své knihy s věnováním a radila dětem s kreslením
obrázků. Velkému zájmu se těšila soutěž nejen
pro děti – oblíbené sbírání razítek a hledání odpo-
vědí na otázky v knihovně, muzeu, archeologickém
pracovišti muzea, v Husově sboru a letos také
u skautů v parku u knihovny. Tato akce probíhá
už několikátým rokem a spolupráce zúčastněných
organizací pomáhá k poznávání historie i zajíma-
vostí místní kultury. V knihovně byla rovněž zahá-
jena výstava mexického amatérského fotografa
Alana Alberta Turrubiarte Contreraze nazvaná
Mexický kaleidoskop, pro zájemce bude ke zhléd-
nutí do konce srpna.

Čelákovická Muzejní noc 
a Svatojánská divadelní pouť

l Tereza Zborníková, Městské muzeum

Poslední víkend před prázdninami se v Čelákovicích uskutečnila tradiční Muzejní noc a Svatojánská
divadelní pouť. Muzeum návštěvníkům otevřelo své brány v 9.00 hodin. K vidění byly, vedle stálých
expozic, výstavy Malý salón: Mezi nebem a zemí a Továrník Josef Volman a Čelákovice. V Síni Jana
Zacha byly připraveny dvě zajímavé prezentace – fotografie ze života Eduarda Petišky a kresby a malby
c. a k. vojáka Antonína Černého ze Sedlčánek. Druhá jmenovaná prezentace je uveřejněna rovněž na
webových stránkách muzea.
Odpoledne bylo ve znamení oblíbené soutěže nejen pro děti. Letos plnili soutěžící úkoly v knihovně,
muzeu, archeologické laboratoři a v Husově sboru. Za prémiovou otázkou se návštěvníci museli vydat
do parku Na Hrádku, kde si čelákovičtí skauti připravili ukázky lanových aktivit. Otevřena byla také
expozice košíkářství. Bohaté návštěvnické přízně se dočkala archeologická laboratoř, jež se pro širokou
veřejnost otevírá jen jednou ročně, a to právě u příležitosti muzejní noci. V Husově sboru zazněl koncert
vokálního kvarteta Laurus, připraven byl komentář k výstavám Karel starší ze Žerotína a Bible kralická.
Program byl nachystán i v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde komentovanou prohlídku doprovodily
podmanivé tóny varhan.
Svatojánskou divadelní pouť, kterou zaštiťovala Základní umělecká škola Jana Zacha, zahájili nejmladší
herci na nádvoří tvrze úderem desáté hodiny dopolední. Premiérově mohli diváci zhlédnout představení
„Jak krteček ke kalhotkám přišel“. DS Tyl představil pohádku „Sněhová královna“, s níž se brzy zúčastní
celostátní soutěže amatérských divadelních sou-
borů „Popelka“ v Rakovníku. Blok mnoha pohádek
v odpoledních hodinách vystřídaly hry pro starší
publikum. Bouřlivým potleskem diváci odměnili
představení „Sluha dvou pánů“. Tečku za celo-
denní divadelní přehlídkou pak učinila vtipná hra
Stříbrná svatba.
Jménem Městského muzea děkujeme všem, kteří
se na Muzejní noci a Svatojánské divadelní pouti
podíleli, a těšíme se příští rok na viděnou.

Nádvoří muzea během pohádky Princezna s ozvěnou. Foto: -tz-

Představení Jak krteček ke kalhotkám přišel v podání
divadelního oboru ZUŠ Jana Zacha. Foto: -tz- Zdobení perníčků. Foto: -tz-

Předávání cen v soutěži Namaluj obrázek ke knize 
E. Petišky. Foto: archiv knihovny

Výstava Mexický kaleidoskop. Foto: archiv knihovny

Oblíbené sbírání razítek v archeologické laboratoři. 
Foto: -tz-

V rámci Muzejní noci se v kostele Nanebevzetí Panny
Marie konaly jeho dvě komentované prohlídky s výkladem
Jaroslava Špačka. Zúčastnilo se jich celkem asi 60 zá-
jemců. Kostelem zněly skladby F. X. Brixiho, J. K. Kuchaře
a J. B. Bacha (bratrance J. S. Bacha) v podání varhaníka
Milana Janouška. Foto: Tereza Zborníková



města Čelákovicstr. 20 červenec–srpen 2014

Na Hrádku 464

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

„Ať to bzučí!“
l David Eisner, ředitel muzea

Zásluhou sdružení včelařů Čelákovice byly do
Síně Jana Zacha Městského muzea umístěny
panely přibližující život včel, unikátní historický
medomet a především prosklený včelí úl se živými
včelami. Zatímco se 12. 6. 2014 uskutečnila bese-
da se včelaři, během níž měli zájemci příležitost
položit včelařům detailní otázky týkající se zejména
chovu včel, ve dnech 12.–13. 6. 2014 proběhly
besedy s dětmi z čelákovických mateřských škol.
Přišlo celkem 110 dětí v doprovodu 12 učitelů.
Dětem byly zábavnou formou poskytnuty infor-
mace o životě včel a o jejich krajinotvorném význa-
mu. Největší pozornosti se samozřejmě těšil
zabezpečený bzučící včelí úl. 

Ze včelařského programu pro děti, v popředí vlevo včelí
úl. Foto: archiv Městského muzea v Čelákovicích

ROZHOVOR SE
ZDEŇKEM MANINOU

l Tereza Zborníková, Městské muzeum

Prázdninová výstava v Městském muzeu
představuje tvorbu sochaře, malíře
a kreslíře Zdeňka Maniny. O tom, proč
zvolil jako ústřední námět čelákovické
výstavy vzduchoplavce a plavce, jsme
psali v předchozím vydání ZMČ. Nyní
bychom vám chtěli tohoto velmi
osobitého umělce představit.
V umělecko-historických kruzích je však
dnes poměrně diskutovaná otázka, jak

přiblížit současné umění široké veřejnosti
tak, aby neobsahovalo často vyřčená a nic
neříkající klišé. Rozhodli jsme se proto
položit několik otázek přímo panu
Maninovi, protože není nikdo jiný, kdo
dokáže lépe přiblížit své dílo, než samotný
autor.

Po studiích na kladenském gymnáziu jste
úspěšně složil zkoušky do ateliéru keramiky
a porcelánu na pražské VŠUP. Vaším snem však
prý bylo studium medicíny. Jak se ze snu stát
se doktorem stal sen stát se umělcem?
„Nevím, do jaké míry bylo mým snem se stát léka-
řem. Táta studoval medicínu, chtěl jsem dělat to
co on, o ničem jiném jsem neuvažoval. Je to, tuším,
vlastní mnoha chlapečkům. Pamatuji si, že jsem
chtěl objevit lék proti rakovině. Potřeba stát se
výtvarníkem přišla naráz, byla silná a to jsem vůbec
netušil, co ta profese obnáší. Tak, jakým způsobem
modeluji, je pro mě důležitá anatomie, pochopení
mechanizmu pohybu, tam se spojují obě po volání.“

Na kladenské gymnázium jste se po letech vrá-
til. Nyní tam působíte jako pedagog. Znají stu-
denti Vaši tvorbu? Víte, jak ji vnímají?
„Všude, kde jsem učil, studenti znali moji práci. Je
důležité s nimi o umění mluvit, aby pochopili proces
a uvědomili si, že se jedná o cílevědomou práci.
Snažím se je seznámit s vývojem od kresby přes
skicu k hotové soše. Mluvím otevřeně a věcně,
aby si uvědomili, že to je cílevědomá práce a z vel-
kého procenta řemeslo s přidanou hodnotou. Jak
moji práci vnímají? Tuším, že pozitivně, chodí na
moje výstavy i na vernisáže.“

Krátce se vrátíme k vašemu dětství. Do šesti
let jste vyrůstal v Terezíně. Inspirovalo Vás toto
místo ve Vaší tvorbě?
„Dětství v Terezíně bylo z pohledu malého Terezí-
ňáka normální. Výjimečnost jsem poznal po pře-
stěhování do Kladna, kde jsem novým kamarádům
vykládal o svých dobrodružstvích v Malé pevnosti,
ve Velké pevnosti, na šancích. V té době jsem to
spojil pod jeden termín – v koncentráku. Tím jsem
si dobyl velmi významného respektu, a to i u star-
ších hochů. Inspirace tím prostředím byla v mé
práci nevědomá a nechtěná, ale asi trvalo dlouho,
než jsem se s tím naučil pracovat.“

Ve Vašich dílech se setkáváme zejména s muž-
skými figurami. V jednom z textů, který přibli-
žuje Vaši tvorbu, jsem se dočetla, že kompozice
s muži je pro Vás vyjádřením sounáležitosti,

zatímco stejná instalace s ženskými postavami
má spíše sexuální podtext. Stále zastáváte stej-
ný názor?
„Je to těžká otázka. Tehdy jsem o tom byl pře-
svědčen. Teď domodelovávám další ženskou figuru
a ten argument mě vůbec netrápí. Myslím, že hlavní
byly technické důvody a taky to, že jsem řešil osob-
ní témata.“

K samotné realizaci Vašich soch. Můžete
popsat, jak se z nápadu stane dílo?
„Těžce a radostně. Nápad musí být prověřený.
Dlouho ho nosím v hlavě, pak ho začnu studovat,
ověřovat v kresbě a dělat tvarové skici v materiálu.
V průběhu toho neustále probíhá korektura, zpětně
kontroluji každý krok. Nakonec začnu modelovat
ve finální velikosti. Během práce o ni nesmím ztratit
zájem. Socha musí mít pořád ten náboj jako na
začátku. Někdy trvá vytvoření sochy od nápadu
k realizaci roky.“

Socha, kterou jste zvolil na plakát k čelákovické
výstavě, se jmenuje Čenda plave čubičku. Čen-
da je Váš syn. V katalogu, který vyšel k Vaší vel-
ké retrospektivní výstavě v roce 2011, je
věnován poměrně velký prostor právě dílům,
ať už to jsou sochy nebo malby, kde je ústřed-
ním motivem právě Váš syn. Tyto práce vedle
Vašich dalších děl působí na diváka, zdá se mi,
citlivěji. Čím myslíte, že to je?
„Začal jsem modelovat a malovat Čendu, protože
jsem chtěl zachytit okamžik. Některé situace s dět-
mi zažíváte teď a pak už nikdy. Můj kamarád řekl:
My máme z dětství fotky a Čenda má sochy. Proč
to působí citlivěji, asi proto, že neztvárňuji svoje
běsy, ale jeho cestu.“

Šest otázek určitě nestačí k tomu, abychom
postihli celou tvorbu Zdeňka Maniny. Nestačilo
by nám na to ani celé jedno číslo Zpravodaje města
Čelákovic. Na předchozích řádcích jste se mohli
dočíst, jak svá díla vnímá jejich autor, co ho inspi-
ruje, jak pracuje. K umění ale neodmyslitelně patří
i divák. Důležitá je interakce mezi pozorovatelem
a uměleckým dílem. Pro umění je důležité poslání,
které do díla vloží autor, ale také to, jak působí na
diváka. Je to vždy stejné?
Přijďte to zjistit na výstavu Zdeněk MANINA:
Vzduchoplavci a plavci, kterou můžete navštívit
až do 14. 9. 2014 ve výstavní síni Městského
muzea.

Děkuji Vám za milé povídání, pane Manino.
Zdeněk Manina ve svém ateliéru. Zdroj: archiv autora

Z. Manina: Kluci, laminát, 2007. Zdroj: archiv autora
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Město Lysá nad Labem
a

Farní sbor 
Českobratrské církve

evangelické
pořádají u příležitosti státního

svátku
slavnost k památce

MISTRA JANA HUSA

Jiří Havelka
starosta města

Miloš Rejchrt
evangelický farář,

mluvčí Charty 77, komentátor

Mrakoplaš
bluesfolková hudební skupina

Položení kytice u Husovy busty

neděle 6. 7. 2014 od 18.00 hod.

v areálu Evangelického sboru
na nám. Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem

Klarinetové kvarteto Cantarina Clarinete. Foto: Hana Bur-
dová

Na Hrádku 1092
Čelákovice

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

Dovolená v knihovně
Od pondělí 28. července
do pátku 8. srpna 2014!

Vážení čtenáři, navštivte knihovnu do této doby
a vyberte si včas literaturu na tyto 2 týdny, kdy
bude v knihovně zavřeno.
Poslední výpůjční den před dovolenou je 25. čer-
venec a první výpůjční den po dovolené bude
11. srpen 2014.

1. místo – 1. kategorie: Nikola Dítětová, ZŠ J. A. Komen-
ského

1. místo – 2. kategorie: Vanda Samohelová, ZŠ Kostelní

1. místo – 3. kategorie: Anna Mlejnková, ZŠ J. A. Komen-
ského

Výsledky 
soutěžní výstavy
„Namaluj obrázek 

ke knize 
Eduarda Petišky“

l Naděžda Picková, knihovnice

V knihovně proběhla od 14. května do 6. června
2014 soutěžní výstava obrázků na téma „Namaluj
obrázek ke knize Eduarda Petišky“. 114 obrázků
namalovaly děti z obou zdejších ZŠ.
Během výstavy hlasovalo 407 návštěvníků
knihovny o nejhezčí obrázek. Výsledky hlasování
jsou rozdělené do tří kategorií. V první kategorii
(děti z 1. a 2. tříd) se na 1. místě umístila Nikola
Dítětová, na 2. místě Lucie Janošíková a na 3. mís-
tě Darja Kyzivátová. Ve druhé kategorii (žáci 3. 
a 4. tříd) je na 1. místě Vanda Samohelová, 
na 2. místě Ellyn Valesová a na 3. místě Adéla
Urbanová. Ve třetí kategorii (5.–7. třída) se na
1. místě umístila Anna Mlejnková, na 2. místě Jan
Rieger a na 3. místě Hana Tranová.
Ceny předala výhercům ilustrátorka Vendula
Hegerová v sobotu 21. června 2014, která také
podle svého výběru ocenila některé autory obráz-
ků: 1. místo Antonela Vesca, 2. místo Eva Slová-
ková a David Černoch, 3. místo Michal Jíra,
Kateřina Tůmová a Karolína Ostenová.
Všem zúčastněným děkujeme a oceněným bla-
hopřejeme. Jejich obrázky budou po celé léto
vystaveny v knihovně.

Další rozvoj pozitivní
deviace

l -jer-

O svatodušní neděli 8. 6. v podvečer vystoupilo
v Husově sboru dívčí klarinetové kvarteto Canta-
rina Clarinete, založené na podzim 2011 na
Hudební fakultě AMU v Praze. Půvabné mladé
dámy, kostýmované v černých a zelených barvách,
bravurně zahrály výběr ze svého repertoáru – počí-
naje barokem (Purcell, Albinoni) přes romantismus
(Bizet, Dvořák, Brahms) až po modernu (Bartók),
muzikál (Cohen) a jazz (Thompson, Joplin, Ježek).
Jejich vystoupení vtipně uváděl výtvarník Michal
Burda, v jehož rodině v Čelákovicích vyrůstala jed-
na z členek souboru, Jana Lahodná, laureátka
mezinárodní soutěže Pražského jara 2008.
Samozřejmá technická a intonační perfekce byla
základem pro bezpečné a přesvědčivé postižení
různých stylů hraných skladeb. Zaplněný sbor pře-
kvapila svým perfektním pěveckým výkonem
vCohenově Hallelujah aJežkově Klobouku ve křoví
(tato píseň zazněla jako přídavek) Hana Tauchma-
nová, která vystudovala zpěv na bratislavské kon-
zervatoři, na klarinet začla hrát teprve před šesti lety.
V horkém letním podvečeru potvrdil Spolek pro
varhanní hudbu svou další akcí, tentokrát ve spo-
lupráci s Radou starších Církve československé
husitské, svůj zásadní podíl na rozvoji hudebního
života ve městě (a rozvoji pozitivní deviace).



města Čelákovicstr. 22 červenec–srpen 2014

Havlíčkova 691
Čelákovice

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

Sportovní a turistické
Pohybové hry I
děti 3–4 let, vede: E. Bukačová a N. Pokorná, 
st 15.30–16.15 hod., malá tělocvična ZŠ 
J. A. Komenského;

Pohybové hry II
děti 5–6 let a 1. tř., vede: E. Bukačová a N. Pokorná,
st 16.30–17.30 hod., malá tělocvična ZŠ 
J. A. Komenského;

Plavání I, II
kurzy začátečníků a pokročilých od 120 cm výšky,
předškoláci a 1.–9. tř., vede: M. Bukač, E. Buka-
čová a další, pá 15.00–16.00 a 16.00–17.00 hod.,
Městský bazén;

Atletika I, II
předškoláci (s doprovodem), 1.–9. tř. a mládež,
vede: J. Ryneš a N. Strachová, st a pá 17.00–19.00
hod., září–říjen a duben–květen tartan u bazénu,
listopad–březen tělocvična ZŠ J. A.  Komenského;

Atletika přípravka
předškoláci, 1.–3. tř., vede: R. Michalíková 
a M. Svažková, út a čt 15.00–16.30 hod., září–říjen
a duben–květen školní hřiště u ZŠ J. A. Komen-
ského, listopad–březen sokolovna;

Basketbal – dívky
1.–4. tř., vede: V. Špička st. a V. Špička ml., po
16.00–18.00 hod. a čt 17.15–18.15 hod., tělocvič-
na ZŠ J. A. Komenského;

Medvědi – turistický oddíl
3.–9. tř., vede: J. Vaněk a M. Vaňková, čt
17.15–19.00 hod., MDDM;

Medvíďata – turistický oddíl
1.–2. tř., vede: J. Vaněk a M. Vaňková, čt
16.30–17.30 hod., MDDM;

Volejbal
1.–4. tř., vede: K. Klaudová, st 17.00–18.30 hod.,
hala Vikomt, pá 15.30–17.00 hod., tělocvična 
ZŠ J. A. Komenského;

Florbal – přípravka
1.–2. tř., vede: Z. Dragounová, út 16.30–18.00
hod., hala Bios, čt 16.00–17.30 hod., hala Vikomt;

NOVÉ:
Orienťáček – základy orientace v přírodě i ve
městě
1.–5. tř., vede: M. Kalinová, st 15.00–16.30 hod.,
MDDM;

Čertíci z krabičky – cvičení pro aktivní nepo-
sedné děti
předškoláci a 1.–2. tř., vede: I. Marešová, čt
15.00–16.00 hod., tělocvična u bazénu;

Střelecký kroužek – střelba ze vzduchovky
4.–9. tř., vede: M. Čechal, podzim a jaro so
10.00–11.00 hod., MDDM.

Výtvarné kroužky a kurzy
Výtvarný kroužek
1.–4. tř., vede: H. Jandurová, út 15.00–16.15 hod.,
klubovna v KD;

Artefiletika – výtvarný kroužek
4.–7. třída, H. Jandurová, čt 15.00–16.30 hod.,
klubovna v KD;

Kutílek I – výtvarně rukodělný kroužek
předškoláci – 2. tř., vede: M. Slováková,
15.00–16.00 hod., klubovna v KD;

Kutílek II – výtvarně rukodělný kroužek
3.–4. tř., vede: M. Slováková, po 16.00–17.00 hod.,
klubovna v KD;

Kutil – výtvarná dílna
5.–6. tř., vede: M. Slováková, út 15.15–16.30 hod.,
MDDM;

Paličkování – kurz paličkované krajky
4.–9. tř., mládež a dospělí, vede: A. Cyrínová, 
út 17.00–18.30 hod., MDDM;

NOVÉ:
Čárotvary I – výtvarný kroužek
3.–6. tř., vede: D. Sedláková, pá 14.00–15.30 hod.,
MDDM;

Čárotvary II – výtvarný kroužek
předškoláci a 1.–2. tř., vede: D. Sedláková, 
pá 15.45–16.45 hod., MDDM.

Výtvarné kurzy – víkendové
(ve vypsaných termínech)
Výtvarné víkendové dílny I – tkaní, textil, rouno,
módní doplňky
2.–9. tř., mládež a dospělí, vede: A. Oppová
a I. Dolejšová, ne 14.00–17.30 hod., MDDM, ve
vypsaných termínech: 23. 11. věncování, 18. 1.
tkaní;

Výtvarné víkendové dílny II – základy řemesel
a dalších výtvarných technik
4.–9. tř., mládež a dospělí, vede: A. Zradičková
a další, so a ne 14.00–17.30 hod., MDDM, ve
vypsaných termínech: 2. 11. drhání, 7. 12. vánoční
drátování;

Pletení košíků – pedig I
pokročilí dospělí, vede: A. Borovičková, so
8.45–14.00 hod., klubovna v KD, ve vypsaných
termínech: 18. 10., 1. 11., 8. 11., 22. 11., 6. 12.;

Pletení košíků – pedig II
mírně pokročilí dospělí, vede: A. Borovičková,ne
8.45–14.00 hod., klubovna v KD, ve vypsaných
termínech: 19. 10., 2. 11., 9. 11., 23. 11., 7. 12.;

Košíkování – pedig I
3.–9. tř. a mládež, vede: A. Borovičková, so
15.00–18.15 hod., klubovna v KD, ve vypsaných
termínech: 18. 10., 1. 11., 8. 11., 22. 11., 6. 12.,
10. 1., 17. 1.;

Košíkování – pedig II
3.–9. tř. a mládež, vede: A. Borovičková, ne
15.00–18.15 hod., klubovna v KD, ve vypsaných
termínech: 19. 10., 2. 11., 9. 11., 23. 11., 7. 12.,
11. 1., 18. 1.;

Korálkování
2.–9. tř., mládež a dospělí, vede: T. Klímová, ne
13.30–17.00 hod., MDDM, ve vypsaných termí-
nech: 5. 10., 19. 10., 9. 11., 14. 12., 11. 1.;

Košíky z proutí
začátečníci a pokročilí – mládež a dospělí, vede:
P. Král, ne 13.00–18.00 hod., klubovna v KD, ve
vypsaných termínech: 12. 10., 26. 10., 16. 11.,
25. 1., 22. 2.;

NOVÉ:
Šperk pokaždé jinak – tvoříme šperky různými
technikami, z různých materiálů
4.–9. tř., mládež a dospělí, vede: A. Zradičková

a další, so a ne 14.00 – 17.30 hodin v MDDM, ve
vypsaných termínech.

Estetika a vzdělávání
Klíček – kroužek hravou formou rozvíjí schop-
nosti, důležité pro úspěšný start ve škole
předškolní děti, vede: H. Jandurová, st 15.00–
16.05 hod., klubovna v KD;

Hraboši I – historie, vyřezávání
4.–9. tř. a mládež, vede: J. Strach, st 15.00–17.30
hod., MDDM;

Hraboši II – historie, vyřezávání
4.–9. tř. a mládež, vede: J. Strach, po 15.00–17.30
hod., MDDM;

Taneční kroužek I: Piškvorky – výrazový
a moderní tanec
1.–3. tř., vede: K.Žemličková aK.Zumrová, pá 15.00
až 16.00 hod., tělocvična ZŠ J. A. Komenského;

Taneční kroužek II: Lentilky – výrazový a moder-
ní tanec
3.–5. tř., vede: R. Weyrostková a K. Zumrová, 
pá 16.00–17.00 hod., tělocvična ZŠ J. A. Komen-
ského;

Taneční kroužek III: Flash – výrazový a moderní
tanec
5.–7. tř., vede: K. Zumrová, pá 18.00–19.00 hod.,
tělocvična ZŠ J. A. Komenského;

Taneční kroužek IV: Scarlett – výrazový
a moderní tanec
8.–9. tř. a mládež, vede: R. Weyrostková a K. Zum-
rová, pá 17.00–18.00 hod., tělocvična ZŠ 
J. A. Komenského;

Street Dance – mladší I
1.–3. tř., vede: P. Ježek (T. Klímová), po a čt
17.00–18.00 hod., tělocvična u bazénu;

Street Dance – střední II
4.–6. tř., vede: P. Ježek (T. Klímová), út a čt
18.00–19.00 hod., tělocvična u bazénu;

Street Dance starší III
7.–9. tř. a mládež, vede: P. Ježek (T. Klímová), 
čt 19.00–20.00 hod., tělocvična u bazénu;

Break Dance
1.–9. tř., vede: P. Ježek (T. Klímová), út 19.00–20.30
hod., tělocvična u bazénu;

Foto Design
5.–9. tř., mládež a dospělí, vede: M. Beneš, 
út 15.30–17.30 hod., MDDM;

Divadlo „Od paty až k hlavě“ – improvizace,
expresivní přístupy, práce s loutkami
2.–5. tř., vede:L. Pražáková aL. Třešňáková, čt 15.30
až 17.00 hod., klub Čajovna v TS (Lipové ulice);

NOVÉ:
Žonglování POI (ne s míčky)
3.–9. tř. a mládež, vede: M. Čapek a J. Koreňová,
st 18.00–19.30 hod., sálek v SOŠ (U Učiliště);

Žonglování POI – T.E.T.R.I.S
pokročilí mládež a dospělí, vede: M. Čapek, 
po 19.00–20.30 hod., sálek v SOŠ (U Učiliště);

Dopravní výchova – jízda na kole a výchova
k bezpečnosti na silnicích
4.–7. tř., vede: N. Pokorná, po 15.00–16.30 hod.,
MDDM;

„Čarodějky“ – zdravověda trochu jinak (od

Zájmové kroužky, kurzy, kluby MDDM
v I. pololetí školního roku 2014/2015

Pokračování na str. 23
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Výstava na děkanství
l Zdeňka Tichá

Ve dnech 13.–14. června 2014 se v areálu děkan-
ství uskutečnila další z řady pravidelných chova-
telských výstav. Ráda bych poděkovala našim
chovatelům za velmi zdařilou výstavu, z níž si mno-
hé děti s rozzářenýma očima odnášely své první
zvířátko – nejčastěji asi morče či andulku . Přátelé,
ať se Vám i nadále daří, přeji Vám úspěchy na cho-
vatelských výstavách a už teď se těšíme na Vaši
podzimní výstavu na děkanství! 

Slavily děti i včely
medonosné

l Sdružení včelařů Čelákovice

Čelákovičtí včelaři přinesli na sváteční setkání
u příležitosti Dne dětí na zahradu MDDM prosklený
úl, kde návštěvnici sledovali tajemný život včel.
Tito téměř sto miliónů staří obyvatelé naší planety
přinesli nejedno překvapení ze svého života. Vlád-
nutí včelí královny, lenost trubců a pracovitost
včelích dělnic. Děti i dospělé návštěvníky zaujalo
poutavé vyprávění včelařů, ale i vědomostní soutěž
připravená pracovnicemi Domu dětí. Rozšíření
vědomostí dětí i dospělých jistě přispěje k úctě
k včelaření a včelám, bez kterých by život na Zemi
neexistoval.
Nebyla to poslední společná akce. Včely už se
těší na expozici při příležitosti výstavy hub
23.–26. 9. 2014, kdy do lesa zavítají i včely pro
lesní med.

Prosklený úl ukazuje tajemný život včel. Foto: archiv sdru-
žení

bylinkářky, vědmy, čarodějky k lékařce, farma-
ceutce a moudré ženě)
pro dívky 3.–9. tř. a mládež, vede: H. Jandurová,
čt 15.30–17.00 hod., klubovna v KD.

Jazykové kurzy
Angličtina I
mírně pokročilí – mládež a dospělí, vede: M. Hrdin-
ka, út 16.45–18.15 hod., MDDM;

Angličtina II
středně pokročilí – mládež a dospělí, vede: 
M. Hrdinka, čt 18.30–20.00 hod., klubovna v KD;

Angličtina III
nejvíce pokročilí – mládež a dospělí, vede: 
M. Hrdinka, út 18.30–20.00 hod., MDDM;

NOVÉ:
Angličtina s pohybem a písničkou I
předškoláci a 1. tř., vede: M. Kalinová, po
15.00–16.00 hod., MDDM;

Angličtina s pohybem a písničkou II
2.–3. tř., vede: M. Kalinová, po 14.00–15.00 hod.,
MDDM;

Angličtina IV
začátečníci – mládež a dospělí, vede: M. Hrdinka,
čt 16.45–18.15 hod., klubovna v KD.

Přírodověda, technika
Štěňata: ekohrátky – základy přírodovědy
a ekologie
předškoláci a 1.–2. tř., vede: A. Zradičková, pá
14.30–15.30 hod., MDDM;

NOVÉ:
Hurá do přírody! – odpoledne pro přírodověd-
ce
4.–9. tř., vede: P. Petřík a A. Zradičková, pá
15.00–17.30 hod., MDDM, ve vypsaných termí-
nech: 19. 9., 17. 10., 21. 11., 16. 1.;

Lodní modeláři – modely řiditelné vysílačkou
5.–9. tř. a mládež, vede: K. Majer, út 17.00–19.45
hod., klubovna v KD.

Kluby, relax a další činnosti
Dětská pracovní skupina – absolventi progra-
mu „Zdravý životní styl“
4.–9. tř. a mládež, vede: H. Jandurová, pá
15.00–17.00 hod., klubovna v KD;

Srazy účastníků příměstských letních táborů
děti od 4 let (s doprovodem), 1.–9. tř., mládež
a dospělí, vede: A. Zradičková, so nebo ne
10.00–16.00 hod., MDDM, ve vypsaných termí-
nech; 

Divadelní společnost „Lopuch“
vede: L. Cvrk, pá 17.00–21.30 hod., klub Čajovna
v TS (Lipové ulice).

l Barbora Jungerová

Letní měsíce nás lákají k výletům nejen „za
humna“. Pojďte si společně zajet do míst, o kte-
rých jste možná doposud neměli ani tušení.
A přitom jsou… co by kamenem dohodil a zby-
tek autem dojel. 

Zámek Radim

Za devatero horami, devatero řekami… ne, tak
tohle by v Polabí nefungovalo. Takže – kousek za
Českým Brodem leží ukryt v zapadlé vesničce
malý kouzelný zámeček. Dospělí návštěvníci
mohou jeho tajemství odhalit například v rámci
večerních prohlídek při svíčkách nebo během akce
Dveře dokořán, která se koná v červenci. Malí
návštěvníci by si ale rozhodně neměli nechat ujít
dětské prohlídky. Jak mávnutím kouzelného prout -
ku se děti promění (převléknou do krásných kos-
týmů) v mušketýry a dámy a vydají se společně
osvobodit princeznu ze spárů zlého černokněžníka
Černovouse. Věřte, že málokde zažijete větší dob-
rodružství. 
Podrobnosti naleznete na www.zamek-radim.eu.

Ringelland
Malý zoo-park, kde najdete velkou kolekci sibiř-
ských tygrů vedle malých morčátek. Kde máte na
dosah ruky třítunového hrocha Davídka, který si
zahrál jako hroší kluk ve filmu „Dva lidi v zoo“. Je
mu 26 let a rád vám ukáže své obrovské zuby při
krmení mrkví, melounem nebo jablky. S tygry za
zády se můžete vyfotit i jim být tak blízko, že vám
bude po zádech běhat mráz. Celé hodiny můžete
pozorovat zvířata z velké blízkosti. Zádumčivé oči
pumy vás uvedou do klidu a zatoužíte si toho vel-
kého kocoura pohladit. Řev tygra Bajkala vás pro-
bere ze snění a vy půjdete dál. Kozičky, lamy a jiná
menší zvířata potěší hlavně ty nejmenší návštěv-
níky. Všechna zvířata i zvířátka jsou součástí jedné

velké rodiny. Ringelland je zároveň rozsáhlá sbírka
cirkusových plakátů, jakou jinde v Česku  neuvidíte.
Ringelland je také stálá výstava obrazů Marie Bro-
žové „MAB“, fotografií Dagmary a kreseb Michala
Cetkovského. 
Ringelland je synonymem pro oázu klidu za měs-
tem s pískovištěm pro děti a posezením (nejen)
pro rodiče. Více naleznete na http://ringelland.cz.

Pokračování ze str. 22
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Kostelní 43/6
Čelákovice

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

PRÁZDNINOVÁ
FOTOSOUTĚŽ

Sdružení houbařů Čelákovice vyhlašuje pro čte-
náře Zpravodaje města Čelákovice prázdninovou
fotosoutěž. Na svých vycházkách, prázdninách
či dovolených foťte na téma:
• Krása přírody s houbičkou na dortu
• Nejhezčí houbařský košík

Na konci září budou porotou vybrány z každé kate-
gorie tři nejlepší snímky. Budou odměněny, zaslány
do Zpravodaje k možnému otištění, zviditelněny
v „Houbaříku SHČ“.
Fotografie zasílejte e-mailem na: spolekhoubo-
mil@seznam.cz.
Nezapomeňte připojit jméno, spojení a případný
komentář. 
Těšíme se na Vaše prázdninové  zážitky.

Houbařská nápovědna
l Aleš Chvojka, SHČ

Je to kolář, nebo kovář? V tomto povídání se zasta-
víme u dvou již hojně rostoucích modrajících  hřibů.

Jako prvního popíši hřiba kováře (Boletus luridi-
formis), už vzhledem k okolnosti, že se jedná
o jednoho z prvních hřibovitých, který vyrůstá již
od začátku května a dá se najít do pozdního pod-
zimu. Klobouk je převážně tmavě hnědý, má kar-
mínově červené póry a dorůstá šíře až 20 cm,
třeň je válcovitý, většinou robusní a na bázi se
rozšiřující. Je posetý jemnými červenými zrnky
na žlutém podkladě, čímž se především liší od
koláře. Při řezu či jakémkoliv poranění intenzivně
tmavě modrá.
Roste od nížin do vyšších poloh, zejména ve
smrkových a bukových lesích.
Mezi houbaři je velmi oblíbený. Dá se sušit.

Kuchyňská úprava však vyžaduje delší tepelnou
úpravu (asi 20 minut). Je tedy spíše vhodný do
polévek, omáček a gulášů.
Druhý Hřib koloděj (Boletus luridus) je jednou z nej-
běžnějších hřibovitých hub. Nemusíme za ním až
do lesa, i když je to logicky hlavní destinace, ale
koláře lze najít v parcích, alejích i na hřbitovech.
Klobouk rovněž může dorůst až k 20 cm, zprvu je
polokulovitý s podvinutým okrajem, na povrchu
suchý, v mládí sametově plstnatý. Barva je olivově
žlutohnědá. Rourky jsou žluté až olivové a na řezu
silně modrají. Třeň je stavbou podobný jako
u kováře. Ale na rozdíl od něho je pokryt červenou
síťkou. Zde tedy pramení lidové označení kolář.
Zatímco kovář je prakticky nezaměnitelný díky
tmavohnědé barvě klobouku, koloděj by se dal
zaměnit za hřib Quéletův (Boletus queletii). Ten je
dosti vzácný.
Opět vyžaduje delší tepelnou úpravu, minimálně
15 minut. Za polosyrova může způsobovat nepří-
jemné žaludeční potíže. Hodí se opět do omáček
agulášů. Pozor na nedostatečně prosmažené  řízky.
Mezi modrající hřiby patří i spousta vzácných,
jedovatých či neprobádaných druhů. Asi nejzná-
mější z vzácných je hřib satan, stanovitý, Le Galii,
purpurový, zlatožlutý atd. Ale o těchto skvostech
třeba zase příště. Příjemné prázdninování.

Houbaři na Dni dětí
l Blažena Novotná, SHČ

Den dětí na zahradě MDDM se uskutečnil již
v pátek 30. května. Díky organizátorům, přívěti-

vému počasí a návštěvnosti byl kouzelný, čaro-
dějný a hravý. Součástí zábavy byl i houbařský
koutek. Děti i dospělci si vyzkoušeli znalosti kolem
určování jedlých a jedovatých hub, zaházeli si
obručemi na dřevěné vyřezávané hřiby nebo míčky
do chaloupky s muchomůrkou. Celý program byl
bohatý, takže jsme sice byli jen menším doplňkem,
ale i tak to byla milá spolupráce.

Házení obručí na vyřezávané dřevěné hřiby. Foto: -mk-

Smetanová omáčka
s „modráky“ a křenem

l Blažena Maksová, SHČ

Na sádle orestujeme jemně nakrájenou cibulku,
přidáme na větší kousky nakrájené houby (hříbky
kováře či koloděje), jemně osolíme, opepříme
a přidáme na lžičku drceného kmínu. Dusíme
přibližně 10 minut a odstavíme. Mezi tím pova-
říme vepřové maso z plecka s divokým kořením
(bobkový list, nové koření, celý pepř – přiměře-
ně). Maso vyjmeme a přeceděným vývarem zali-
jeme podušené houby. Povaříme ještě dalších
10 minut. Zahustíme jíškou a sladkou smetanou.
Přidáme nastrouhaný křen, vložíme plátky masa
(nebo nakrájené na nudličky) a ještě chvilku
povaříme. Podáváme s houskovým knedlíkem.
Omáčku ozdobíme čerstvou petrželkou.

Hřib koloděj. Foto: Kratochvílová

Hřib kovář. Foto: Horákovi

Vzhledem k zatím nízkému počtu přihlášených
chceme dát všem čelákovickým květomilům šan-
ci získat zajímavé ceny za úspěšnou účast v sou-
těži. Proto jsme se rozhodli prodloužit termín pro
zasílání fotografií do konce prázdnin, tj. do konce
srpna.
Na e-mailovou adresu: okraslovaci.spolek.cela-
kovicky@gmail.com zasílejte 1–3 aktuální foto-
grafie na téma podle názvu soutěže (musí být
pořízeny na Vašem majetku). Porota vybere pět
nejzajímavějších fotografií pořízených majiteli
rozkvetlých oken, balkonů a zahrádek, kteří záro-
veň obdrží věcné ceny. Hodnotit se bude estetika
a umělecké provedení. Naši činnost podpořilo
město Čelákovice.

„O nejkrásnější rozkvetlé okno, balkon
a zahrádku v Čelákovicích“

Fotosoutěž prodloužena do konce prázdnin!

Modřence. Foto: Petr Petřík
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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.
V červenci UZAVŘENO 1.–25. 7. 2014.
ZBYTEK letních prázdnin normální provoz.

Centrum podnikatelek Polabí
V ČERVENCI JE CENTRUM UZAVŘENO, srpen
máme otevřeno.
Připravujeme další setkání Klubu podnikatelek,
workshop Moje podnikání, jak využít vlastní silné
stránky a mít rizika pod kontrolou. Stále
nabízíme odborné poradny z oblasti PR, práva
a financí! www.podnikatelky-polabi.cz.

Od nového školního roku pokračujeme v posky-
tování služeb péče o děti za jiných podmínek.
OTEVÍRÁME KLUB ROUTA a pokračujeme
s vyzvedáváním Vašich dětí, zavolejte na
604 146 682 – odpoledne v klidu.

Léto s ROUTOU
Příměstské tábory: turistický 28. 7.–1. 8., před
začátkem školního roku 25.–29. 8., pobyt pro
maminky s dětmi v Krkonoších 13.–19. 7. 2014
(737 647 968).

Soutěž: FIRMA S OTEVŘENOU NÁRUČÍ
Vyhlášení soutěže „Firma s otevřenou náručí“.
V rámci projektu Slaďování rodiny a práce – Šance
pro Čelákovice Rodinné centrum ROUTA, o. s.,
v partnerství s městem Čelákovice a firmou 
FV-PLAST, a. s., vyhlásila soutěž pro komerční
subjekty ze Středního Polabí. Soutěž je určena fir-
mám s min. počtem 3 zaměstnanců – např. flexi-
bilní pracovní doba, částečný úvazek, firemní
školka, různé formy příspěvků, vzdělávání v prů-
běhu RD, zdravotní volna atd.
Přihlaste svoji firmu do soutěže a zviditelněte
ji na trhu i jiným způsobem! 
Více informací získáte na e-mailu: 
info@rc-routa.cz, routa.fijalova@seznam.

Klub náhradních rodin Routa
Prázdniny – také o letních prázdninách bude fun-
govat poradenství KNR Routa. Aktivity a služby
pro všechny, kteří chtějí pomoci dětem vyrůstají-
cím mimo svou původní rodinu – osvojitelé, pěs-

touni, žadatelé a všichni zájemci o náhradní rodin-
nou péči.
Nabízíme – poradenství, volná setkávání, vzdělá-
vání, podporu při kontaktu s původní rodinou dítě-
te, doprovázení rodin, respitní péči.
Zájemci o osvojení nebo pěstounskou péči mohou
i v průběhu července a srpna kontaktovat vedoucí
Klubu náhradních rodin Routa Janu Luhanovou
(i info o aktivitách klubu) na e-mailu: nahradniro-
diny@seznam.cz a tel.: 731 172 650, osobní pora-
denství po domluvě.

Podzimní plavecký kurz
Objevte s námi potěšení z vody a plavání. Plavací
den je čtvrtek! Plaveme s dětmi od 6 měsíců do
12 let. Přihlášky na e-mailu: 
routa-plavani@seznam.cz, tel.: 721 355 798.

Angličtina s rodilým mluvčím
Pro děti od 4 do 12 let, možnost výběru dle věku
a dle metody výuky, angličtina s Carpinusem nebo
angličtina s Matthiewem. SPECIÁLNÍ NABÍDKA:
Anglická školička 2014/2015 – ve spolupráci s jaz.
školou Carpinus, středa 8.00–12.00 hod, 6–8 dětí
ve skupině, cena 350 Kč, placeno pololetně. Více
informací na www.rc-routa.cz, e-mailu: routa-
anglictina@seznam.cz, tel.: 721 355 798.

Čelákovice slavily Den rovnosti žen a mužů

l Bohdana Rambousková

Tradiční dětská zahradní slavnost organizovaná
Rodinným centrem ROUTA byla letos opět spojena
s oslavou Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů.
Projekt Slaďování rodiny a práce – šance pro

 Čelákovice na zahradě čelákovického MDDM v úte-
rý 17. června připravil pro děti různé soutěžní dis-
ciplíny, součástí programu byla vystoupení baletního
kroužku, hudební školy Yamaha a street-dance
 skupiny Piškvorky. Rodiče zatím mohli navštívit
infostánek s genderovou a právní  expertkou

a získat nové informace např. o možnostech sla-
ďování rodiny a práce. Vyplnit mohli soutěžní kvíz
s tematikou rovných příležitostí. Malým účastní-
kům akce byly rozdávány vymalovánky s temati-
kou obrácených genderových rolí v rodině, které
projekt nově vydal s použitím dětských kreseb.

Foto: JO Foto: JO
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Rumunská 1477
Čelákovice

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

Třída Sluníček
l Ivana Hausteinová a Milena Hnízdová,  učitelky

Den tatínků: Ten jsme oslavili cyklistickým výletem do Sojovic a zpět. Zúčastnilo se 33 cyklistů, jezdilo
se, soutěžilo, hrálo se, hledal se poklad.
Děti měly pro tatínky vystoupení, medaile, dárečky. I touto formou se dá oslavit Den tatínků… a podle
spokojených výrazů dětí i dospělých se nám to myslím velmi povedlo.

Třída Včeliček
l Miluše Mrňavá a Jitka Kukačková, učitelky

Naše město očima dětí: Ve třídě Včeliček jsme
si povídali o našem městě. Zkoušeli jsme ho
i nakreslit.

Nová lávka, Veronika Kohoutková Zdymadla, Tomáš Hanzlíček

Kamenka, Karolína Kleinová Kaplička, Veronika Kohoutková

Třída Ptáčků
l Martina Richterová, učitelka

Den otců: Máme rádi tatínky. Ve středu 11. 6. jsme
je pozvali do školky na zahradní slavnost. Plnili
malé úkoly, dostali přáníčko a sladkou pusu od
své ratolesti. Všichni jsme si to užili.

Třešňový den: Takový den máme rádi. Třešně
jsme kreslili, ochutnávali, počítali, nosili jako náuš-
nice. Mňam – byly dobré.

Foto: pí Radikovská
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J. A. Komenského 414
Čelákovice

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

Novinky v naší škole
l vedení školy

V letošním školním roce jsme v naší škole opět
nezaháleli.
Díky zřizovateli, štědrým sponzorům, které se nám
daří úspěšně oslovovat, a sdružení rodičů se nám
podařilo školu opět zvelebit a nadstandardně
vybavit. Posuďte sami:
Velkých změn a velké investice se dočkalo školní
atrium. Zahrnuje nákup a instalaci venkovní
učebny se stoly a venkovní tabulí, outdoorový
stolní fotbal, nově vyvedené sprchy, které slouží
k osvěžení dětí školní družiny v teplých jarních
a letních dnech. Dále sem přibylo pískoviště, po
kterém volaly družinové děti už hodně dlouho.
Atrium se konečně stává významnou součástí
každodenního života školy. Probíhá zde výuka,
vítáme zde prvňáčky, konají se tu divadelní před-
stavení, odpoledne slouží školní družině. Děti
využívají i velkou trampolínu, hrají tady stolní
tenis, fotbal, basketbal. Atrium žije a každá
návštěva nám ho nejen v létě závidí. V letošním
roce jsme poprvé zajistili i květinovou výzdobu,
a tak máme uprostřed školy jednu velkou zahra-
du. V zimě se atrium rozsvítí množstvím světel,
až tu bude školní jarmark, pak i zavoní pečenými
klobásami, právě tady budeme při jarmarku jezdit
na koních. 
V červnu byly v šatnách školy nainstalovány kame-
ry. Návrh vzešel současně od rodičů i školy. SRPŠ

celý projekt odsouhlasilo a zainventovalo, škola
zařídila vše ostatní – povolení, registraci, celou rea-
lizaci. Od kamer si slibujeme konečně snížení počtu
krádeží a nepochopitelného mizení věcí z uzam-
čených šatních skříní. Jedna z kamer bude sledovat
příchozí do školy a zvýší míru bezpečnosti.
Škola přistoupila k postupnému nahrazování roz-
bitých kovových šatních skříní novými, dřevěnými.
Vymezili jsme nový prostor pro rozšíření šaten
a zakoupili skříňky. Naší snahou je dosáhnout
 ideálního stavu, kdy by každý žák vlastnil svou
skříňku. Vzhledem k velkému počtu žáků a ome-
zeným prostorám ale nevíme, zda se nám tento
záměr podaří realizovat. 
Pí Bohuslavová a pí Uhrová získaly díky grantu
Středočeského kraje pro školu finance na nákup
košů pro minibasket s nastavitelnou výškou, které
bude možné přizpůsobit věku a možnostem dětí. 
Škola je samozřejmě především o lidech. Ta naše
je už hodně velká, téměř 700 dětí, asi 70 zaměst -
nanců, z toho 50 pedagogů. Kvalitní podmínky
pro práci se snažíme vytvořit i našim zaměstnan-
cům a jsme rádi, že ve škole panuje příjemná atmo-
sféra, že jsme schopni se spolu navzájem
dohodnout a respektovat se. 
Těšíme se na všechny děti i kolegy zase v příštím
školním roce.

Malování pro radost
l Alena Keřtofová, třídní učitelka 7. A

Rok se s rokem sešel, a tak jsme se rozhodli, že
Den Země opět oslavíme opravou školní budovy.
Na řadu se tentokrát dostala školní kuchyň. Děti
ze 7. A pod vedením třídní učitelky připravily a rea-
lizovaly malby ovoce, zeleniny a dalších potravin.
Barvy a štětce sponzorovalo tentokrát SRPŠ. Nej-
prve bylo nutné zatřít výtvory vandalů a pak už
zeď rozjasnily jednotlivé obrázky. Všem malířům
děkujeme.

Foto: archiv školy ZŠ J. A. Komenského

Díky vzorné
reprezentaci 

jsme druzí v okrese
l Vilma Michelčíková, učitelka AJ

Každý rok se naše škola reprezentovaná žáky 
4. a 5. tříd účastní okresního kola soutěže v anglic-
kém jazyce, kterou pořádá ZŠ Zeleneč. Všichni
žáci soutěží společně v jedné kategorii, takže
čtvrťáci jezdí spíše jen na zkušenou. Letošního
kola se zúčastnilo 36 dětí z 9 škol.
Za naše čtvrťáky bojovali Šimon Funda a Josefka
Netušilová, která se nezalekla starších soutěžících,
apřestože celkově po ústní apísemné části skončila
na 15. místě, díky svému ústnímu projevu, v němž
se umístila na 3.–4. místě, dokázala, že za rok bude
obávaným favoritem. Za páťáky vyrazili do boje
Michaela Berecká a Martin Rydlo. Martin potvrdil
své kvality a vybojoval celkově vynikající 2. místo
(2. místo po písemné části, 5.–6. místo vkonverzaci).
Díky vzorné reprezentaci našich žáků se ZŠ
Komenského umístila na 2. místě v okrese, což je
pro nás skvělá vizitka, a na naše žáky můžeme
být právem hrdi.

Kostelní 457
Čelákovice

tel.: 326 990 211
e-mail: skola@kamenka-celakovice.cz
http://www.kamenka-celakovice.cz

Výprava za památnými
stromy Čelákovic

l Jitka Ostenová, třídní učitelka 7. A

Dne 22. 5. 2014 podnikla naše třída 7. A výpravu
za památnými stromy v Čelákovicích. Nejprve
jsme se ve škole díky panu RNDr. Petříkovi sezná-
mili s problematikou ochrany stromů. Na fotogra-
fiích jsme si prohlédli památné a významné stromy
Čelákovic a blízkého okolí. Ještě následovala před-
náška pana Lukáše Adámka o řezu stromů.
Pak jsme se rozdělili do tří skupin a vyrazili do
terénu. Každá skupina žáků měla zkušeného prů-
vodce (pánové Petřík, Adámek, Jiras). Úkolem
skupin bylo najít stanoviště, kde rostou památné

stromy, přečíst si o nich (botanický popis, historie,
zajímavosti…) a společně splnit zadaný úkol. Při
hledání odpovědí žáci využili možností internetu,
zavítali do knihovny i muzea.
V následujícím týdnu jsme se pokusili připravit ná -
vrh na vyhlášení památného stromu podle § 76 zá -
kona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhodnocení celé akce bylo příjemné. Vítězové
získali volnou vstupenku do muzea v Praze a hod-
notné knihy.

Další zprávy ze ZŠ Kostelní na str. 28

Plnění soutěžních úkolů žáků ZŠ Kostelní. Foto: Petr Petřík

Přednáška pro děti. Foto: Lukáš Adámek



Šumava na kolech potřetí
l Jiří Kyliánek, Ivana Sekyrová, ZŠ Kostelní

Stalo se již tradicí, že konec května tráví nejstarší žáci naší školy na cyklokurzu na Šumavě. Ubytováni
v penzionu Kobylnici s výhledem na zátoku Lipna vyjíždějí každý den po cyklostezce kolem Lipna a po
dalších cyklotrasách směr Přední Výtoň, Černá v Pošumaví, Vítkův hrádek, Vyšší Brod, Čertova stěna,
Schwarzenberský plavební kanál…
Vítkův hrádek je zajímavý tím, že je to nejvýše položený hrad v Čechách. Na kolech je jeho zdolání
samozřejmě výzva. Zatímco dolů trvá cesta 20 minut, nahoru trvá výjezd – výstup 2,5 hodiny. Čertova
stěna je krásná skalní lokalita v údolí Vltavy, kamenné moře vzniklé působením ledovce. Vůbec všechna
šumavská místa, kterými děti projíždějí, mají velké kouzlo. Kromě vnímání šumavské přírody si chlapci
a děvčata uvědomují, zda jim fyzické síly na šumavské kopečky stačí, nebo je třeba sáhnout do rezerv. 
Příjemným zážitkem byl turistický výšlap na Kramolín, kde je od loňského roku v provozu Stezka korunami
stromů se suchým toboganem dolů. Krásný výhled, informace o tamější přírodě a různé možnosti aktivit
při samotném procházení po plošinách nad korunami stromů byly důvodem spokojenosti všech.
Vůbec celý cyklokurz je příjemným vybočením ze školních lavic.

Na škole v přírodě aneb Turistika a lovení Bobříků
l Ellyn Valesová a Klárka Procházková, žákyně 3. B ZŠ Kostelní

Jeden z posledních školních týdnů před prázdninami se třída 3. B z Kamenky rozhodla strávit na škole
v přírodě na Benecku. Ubytována byla na chatě Zrcadlovka s výbornou stravou a milým personálem.
A co jsme tam dělali? Stihli jsme spoustu výletů! Například na Žalý, Rovinky, Zlatou vyhlídku. Úžasná
byla i návštěva nedalekých stájí, ale nejlepší ze všech byl celodenní výlet do Špindlerova Mlýna, následně
lanovkou na Medvědín a pak pěšky Bucharovou cestou na Benecko.
Výlety nám zpestřoval pan učitel lovením Bobříků. Ti nejšikovnější z nás jich ulovili pět: Bobříka síly,
mrštnosti, mlčení, míření a vytrvalosti.
Na škole v přírodě se nám všem moc líbilo. A tak bychom rádi poděkovali panu učiteli Michalu Urbanovi
a jeho pomocníkovi Mirkovi Kočandrlemu z Káraného, že se o nás pěkně starali.
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Děti stále tíhnou 
ke sportu 

navzdory vyspělé
technice

l Pavlína Marková, studentka Vyšší odborné
školy Mills

Studentky čelákovické Vyšší odborné
školy Mills, oboru sociální práce,
vypracovaly výzkum na téma
„Volnočasové aktivity pubescentů“, což
jsou děti ve věku 11–15 let. Srovnávací
výzkum byl proveden na základní škole
v Čelákovicích a na Praze 3.

Sportem ku zdraví
Z projektu vyplynulo, že na Praze 3 se děti o sport
zajímají mnohem více než v Čelákovicích, a to
podle výsledku průzkumu o celých 14,4%. Uká-
zalo se, že mezi nejvyhledávanější sporty patří již
tradičně fotbal, plavání a florbal. Naopak na nej-
nižších příčkách se umístily sporty jako je atletika,
gymnastika a vodní pólo. Rostoucí zájem o bojové
sporty, se nám v průzkumu nepotvrdil. Lze kon-
statovat, že i přes veškerou moderní technologii,
která je v dnešní době dostupná, se děti stále
věnují sportovním aktivitám. V Praze je to 94,9%
respondentů a v Čelákovicích 80,5%. Co se ven-
kovních aktivit týče, ukázalo se, že jsou na tom
čelákovické děti hůře než ty pražské, a to o 4%.
Ze statistiky nám vyplynulo, že v Praze se věnují
spíše letním aktivitám (jako jsou např. plavání,
tenis, cyklistika, turistika) zatímco v Čelákovicích
se letním a zimním aktivitám (jako jsou např. lyžo-
vání, snowboarding) věnují ve stejné míře, tudíž
jsou srovnatelné.

Umění děti netáhne
Mezi nejčastější vyhledávané aktivity patří malo-
vání, popřípadě tvorba vlastního komiksu, dále
tanec či vyřezávání ze dřeva. I tak se projevilo, že
umělecké aktivity nejsou natolik oblíbené, jak by
se mohlo zdát. Oproti ostatním aktivitám se na
maloměstě těmto aktivitám věnuje 50,6% respon-
dentů a ve velkoměstě je to 64,5% respondentů.

Hraní her a domácí aktivity
V rámci domácích aktivit nám z dotazníků nevy-
plynul ani jeden respondent, který by se těmto
aktivitám nevěnoval. Mezi nejčastější domácí akti-
vity patří hraní počítačových her, internet, televize
a pomoc rodičům v domácnosti.

Školní rok 2013/2014 očima prvačky
l Michaela Krucká, 1. ročník sociální činnost Střední odborné školy Čelákovice, s. r. o.

Začínal školní rok 2013/2014. Rozhodla jsem se studovat na Střední odborné škole v Čelákovicích.
První den jsem měla velký strach, s kým budu ve třídě a jak se k nám budou chovat noví učitelé. První
dojem, když jsme seděli v sále a poslouchali instrukce, byl velmi příjemný. Školní rok začal seznamovacím
kurzem, na který odjelo pár mých spolužáků. Hráli tam různé seznamovací hry a bylo to pro ně velmi
příjemné. Pomalu jsme poznávali i učitele. Někteří na nás byli velmi milí a hodiny s nimi mě baví. Poznali
jsme hodně nových kamarádů, nejen ve třídě, ale i ve škole.
Kluci se vydali do Brna na strojírenský veletrh. My, holky, jsme byly na výstavě Elegance v Lysé nad
Labem. Bylo to obdivuhodné, šaty z PET lahví, účesy a v nich květiny. Kadeřnice absolvovaly také dost
kurzů a získaly zároveň certifikáty.
Ve škole máme také fiktivní firmu, na kterou jsme se jeli podívat do Holešovic na výstaviště. Prezentovaly
se tam fiktivní firmy i z jiných zemí, bylo to velmi zajímavé. Celá škola se zúčastnila projekce filmu „Viva
Cuba libre“ v rámci festivalu Jeden svět. Film byl smutný, ale zároveň poučný. Nejvíc, co se mi líbí na
naší škole, je, že každý měsíc jezdíme kreslit do pražského atelieru k manželům Elšíkovým.
Během školního roku jsem poznala spoustu nových lidí, ale také získala hodně nových vědomostí
a znalostí o své budoucí práci. Můj obor je sociální činnost. Po tomto roce jsem si jistá, že se chci vydat
tímto směrem a pomáhat lidem.
Tento školní rok byl možná pro někoho nudný, ale pro mě velmi příjemně naplněný. Obávala jsem se,
jaké to bude na střední škole, ale jsem ráda, že už nejsem na základní škole, na střední k vám mají
úplně jiný přístup.

Výlet na Medvědín. Foto: Michal Urban

Cvičení pro úsměv
l Zuzana Prokopovičová

V pondělí 16. 6. 2014 skončil první ročník pravi-
delného Cvičení pro úsměv. Moc děkuji všem rodi-
čům za podporu, paním cvičitelkám Lence
a Markétě za pomoc a všem dětem přeji krásné
prázdniny! V příštím školním roce se budeme
potká vat opět v pondělí v sokolovně. Podrobný
rozvrh hodin cvičení pro nový školní rok najdete
na nástěnce sokolovny a na www.aktra.cz.
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Šachový klub 
Spartak Čelákovice

l Libor Mrozinski

Dne 23. 5. 2014 jsme odehráli 9. kolo Tour Čeláko-
vice v bleskovém šachu. Akce se zúčastnilo 10
šachistů. Se ziskem 7,5 bodu zvítězil Pavel Horký,
druhý byl Josef Kabát (TJ Sokol Brandýs n. L.) se
ziskem 6,5 bodu a třetí Petr Kopecký se 6 body.
Před posledním, 10. kolem průběžně vede Pavel
Horký, as největší pravděpodobností tak obhájí titul
přeborníka ŠK v bleskovém šachu i v tomto roce.
Ve čtvrtek 5. 6. 2014 se zástupci našeho oddílu
zúčastnili 1. ročníku turnaje Jana Kišariho v Bran-
dýse nad Labem. Turnaje v bleskovém šachu hra-
ného na dvě kola se zúčastnilo 10 hráčů. Zvítězil
Miloslav Partl s 15 body z SK Kbely, druhý byl
zástupce ŠK Spartak Čelákovice Pavel Horký rov-
něž s 15 body a třetí místo vybojoval Zdeněk
Ševčík z SK Kbely s 11,5 body. Další náš zástupce
Petr Kopecký vybojoval 4. místo. 
Díky obětavé práci našich členů, kteří se věnují
práci s šachovou mládeží v Čelákovicích a vedou
a propagují šachový kroužek mládeže při našem
šachovém klubu, vzrostl v červnu 2014 počet členů
našeho šachového kroužku o dalších 5 dětí na cel-
kový počet 20 členů, kteří jsou oficiálně registrováni
pod TJ Spartak. Když jsme v roce 2010 začínali
práci s mládeží pouze se dvěma dětskými šachisty,
ani jsme se neodvažovali přemýšlet o celkovém
počtu, který by převýšil počet 10 – dnes jich máme
2x tolik! A z tohoto počtu je jich 7 oficiálně registro-
váno rovněž u šachového svazu ČR. Tato příznivá
situace nás vedla k rozhodnutí od příští sezony (září
2014) rozdělit šachový kroužek na dvě skupiny
(začátečníci a pokročilejší), které budeme ke zkva-
litnění jejich přípravy uskutečňovat v rozdílných ter-
mínech. Tím zároveň řešíme i problém
s nedostatkem místa, který se v posledních měsí-
cích stal velkým problémem pro úspěšnou činnost
našeho šachového kroužku. Informace o novém
formátu činnosti šachového kroužku budou zve-
řejněny na webových stránkách šachového klubu.
Díky badatelskému a organizačnímu úsilí našeho
člena Stanislava Hájka jsme iniciovali obnovení
šachové tradice z 50. let minulého století, kdy se
Čelákovice pravidelně účastnily tzv. Turnaje čtyř
měst. Po projednání této aktivity přislíbili organizaci
obnoveného 1. ročníku zkušení šachisté z Čes-
kého Brodu v termínu 4. října 2014.
I když pro nás řádný klubový život a nová sezona
začnou až v měsíci září 2014, plánujeme se schá-
zet i v průběhu prázdnin a dovolených a připra-
vovat se tak na další soutěžní zápolení. 
Zájemci (děti i dospělí) o šachy v Čelákovicích
a blízkém okolí získají informace na
http://www.sachycelakovice.cz. Hrajeme každý
pátek od 18.00 hod. v sokolovně.

SPORTOVNÍ TÝDEN
Sportovní akademie Denisy a Vlaďky Barešo-
vých pořádá 1. SPORTOVNÍ TÝDEN v Krkono-
ších pro sportovně založené děti od 7–13 let
v termínu 27. 7.–2. 8. 2014.
Sportovní týden je zaměřený na všeobecnou
pohybovou průpravu, vytrvalostní asilové tréninky
v přírodě zařazené do netradičních herních aktivit
a seznámení s dalšími sporty. Pro přihlášku a další
informace volejte na 775 925 901 nebo
776 635588. Počet míst omezen. Informace oaka-
demii najdete na www.aerobik.celakovice.cz.

Na jaře obranu Unionu posílili Michal Petrouš a Mirek Švorba, leč sestup neodvrátili. Foto: Šubrt Zdeněk

UNION PŘEBOR NEUDRŽEL
l Milan Šikl

Unionské fotbalové trápení pokračuje a po loň-
ském sestupu z divize se fotbalisté neudrželi ani
v krajském přeboru a po rovných dvaceti letech
budou v nové sezóně opět působit v krajské I. A tří-
dě. Hlavní příčinou bylo velmi slabé jaro, kdy muž-
stvo uhrálo pouhé tři body, což v součtu
s podzimem dá dohromady jen 15 bodů. Navíc
obrana Unionu obdržela nejvíce branek ze všech
účastníků. Tyto okolnosti jsou již za námi a nyní
bude stěžejním úkolem pro vedení klubu vytvořit
takové podmínky, aby se pád klubu zastavil.
Ohlédněme se za odehranými zápasy v závěru
soutěže.
TATRAN SEDLČANY–SK UNION 2:0
Domácí hráči se v zápase 26. kola prosadili již po
deseti minutách po standardní situaci a ještě do
přestávky přidali druhý zásah. Ve druhém poločase
se nedá hráčům Unionu upřít snaha o zvrat, ale
defenzíva domácích byla pozorná a zisk bodů si
pohlídala.
SK UNION–SK BENÁTKY 1:2
Aspirant na postup celek Benátek měl od úvodního
hvizdu převahu, ale dobře organizovaná obrana
v čele s brankařem Skuhravým odolávala. I tak
dokázali hosté vstřelit vedoucí branku. Ve druhém
poločase se podařilo vyrovnat brankou Dalekoreje,
leč v 82. min. z trestného kopu Benátky pečetily
výhru.
ČLU BEROUN–SK UNION 3:1
Na umělé trávě se hrál jen průměrný fotbal s celou
řadou nepřesností obou celků. Hrstka diváků se
dočkala branek až po přestávce, kdy domácí
 získali dvoubrankové vedení, za Union snížil Sku-
hravý a i přes drtivý tlak hostí dokázali berounští
v samém závěru rozhodnout.
SK UNION–MFK DOBŘÍŠ 1:1
Union měl od první minuty více ze hry, ale problém
byl se zakončením. Po přestávce pokračovali
domácí v mírné převaze, leč v 67. min. z brejku šli

hosté do vedení. Vyrovnal v 85. min. Poběrežský
a navíc jsme zaznamenali třikrát tyč!

DOROST
V tabulce skončil na 3. místě za Kosmonosy a Veli-
mí, což odpovídá kvalitě hráčského kádru, který
se většinou musel obejít bez kanonýra Pánka
působícího již mezi dospělými.
SK UNION–FK LITOL 4:0, branky: Vacek, Pánek,
Kolovecký, Szabo, SK BENÁTKY–SK UNION 4:4,
branky: Kolovecký, Chudoba 2, SK UNION–S.
JESTŘÁBÍ LHOTA 2:2, branky: Kolovecký, Holz-
man, MĚSTEC KRÁLOVÉ–SK UNION 1:9, bran-
ky: Pánek, Vacek 3, Uher 2, Skuhravý.

STARŠÍ ŽÁCI
Nejúspěšnější tým Unionu v této sezóně! Pod
vedení trenérské dvojice Dozorec – Černý suve-
rénně postoupil do krajského přeboru. Během
celé soutěže poznal pouze jedinou porážku a při
skóre 112:7 s náskokem 10 bodů obsadil první
příčku.
SK UNION–SK ČESKÝ BROD 10:1, branky: Mar-
tínek 5, Keřtof 3, Čermák, Kučera, TJ STRAKY–
SK UNION 2:0.

MLADŠÍ ŽÁCI
Naši mladší žáci obsadili v okresním přeboru 2.místo
za Klecany. Rozhodl poslední zápas, ve kterém Uni-
on nastoupil bez několika stěžejních hráčů.
SLAVOJ VELEŇ–SK UNION 0:15, SOKOL KLE-
CANY–SK UNION 7:4.
V sobotu 7. 6. se uskutečnil turnaj o „Unionský
pohár“. Za účasti deseti mužstev vyhrál celek
Jesenice, Union skončil na 3. místě.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
V okresním přeboru skončila na 5. místě.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Hrála turnajově a po sečtení výsledků obsadila
5. místo.
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Dětský den Orky
l Martin Bajer

V neděli 15. června pořádal florbalový klub Orka
v Čelákovicích tradiční dětský den. Tentokráte vel-
mi přálo počasí a to se projevilo i na hojné účasti.
Pro děti bylo připraveno deset rozmanitých spor-
tovních stanovišť, kde si mohli soutěžící všech
věkových kategorií vyzkoušet své dovednosti.
Kdo dokázal projít všemi zastávkami, na toho
čekala zasloužená odměna. A protože po spor-
tování vyhládne, byl připraven táborák, kde na
všechny čekaly výborné buřty. Kromě příjemného
odpoledne bylo pro všechny odměnou nadšení
a radost dětí i rodičů. Poděkování patří všem, kteří
se na pořádání dětského dne podíleli.

Dětský den. Foto: Martin Bajer

Dva tituly mistr Evropy pro SK karate Dragon
l Martin Brejcha, vedoucí SK

Ve dnech 24.–25. 5. 2014 se v polském městě
Poz naň konala nejvyšší evropská soutěž v karate
„Eeuropean karate shotokan F.S.K.A. champions-
hips“, kterou pořádala světová federace karate
FSKA (Funakoshi Shotokan Karate Association).
Toto mistrovství bylo určeno pro všechny věkové
kategorie a zúčastnili se ho závodníci ze 14 evrop -
ských států.
Z našeho klubu se za Českou republiku této nej-
větší evropské soutěže zúčastnili Daniel Brejcha
v kategorii kata chlapci 9–10 let 5. kyu – Dan a De-
nisa Brejchová ve stejné kategorii dívek. Jako
kouč byl na tomto mistrovství vedoucí klubu Mar-
tin Brejcha. Nejprve Deniska vybojovala pro Čes-
kou republiku první zlatou medaili a získala titul
mistr Evropy. Stejného výsledku dosáhl i její bratr
Daniel. Tímto výkonem si zabezpečil také titul
mistr Evropy a oba úspěšní sourozenci získali
velký zlatý pohár pro vítěze. Oběma mladým zá-
vodníkům gratulujeme za dosažené výsledky a za
reprezentaci České republiky.

SK karate Dragon Čelákovice pořádá v úterý
9. září 2014 od 18.00 hod. v tělocvičně ZŠ
J. A. Komenského Čelákovice NÁBOR NO-
VÝCH ČLENŮ do oddílu sportovního karate
(od 7 let) a sportovní přípravky (4–6 let). Bližší
informace na www.karatedragon.cz.

Karatisté Daniel a Denisa Brejchovi jsou novými mistry
Evropy pro rok 2014. Foto: archiv klubu

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice
l Petr Flekač

V kategorii mužů skončily boje v základních čás-
tech. A-tým obsadil druhou příčku a v play-off při-
vítá na podzim K. Vary. B-tým je zatím na druhé
pozici zaručující play-off. Ženy a žáci pokračují po
letní přestávce v sérii turnajů ČNS. 

Extraliga nohejbalu
TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD–TJ SPARTAK
POKERMAN.CZ ČELÁKOVICE A 1:6
Středočeské derby přineslo kromě početné divác-
ké kulisy i kvalitní nohejbal.
ŠACUNG ČNES BENEŠOV 1947 A–TJ SPARTAK
POKERMAN.CZ ČELÁKOVICE A 1:6
Čtyři body a skóre 12:1 získali čelákovičtí borci
nad donedávna lídrem extraligy. 

2. liga
TJ SLAVOJ VRDY–TJ SPARTAK PO KER MAN.CZ
ČELÁKOVICE B 1:6
Poslední celek tabulky s nulovým bodovým efek-
tem nebyl hostům vážnějším soupeřem.
TJ SPARTAK POKERMAN.CZ ČELÁKOVICE 
B–TJ SOKOL I PROSTĚJOV 6:1
Šlágr kola přinesl nohejbal vysoké herní kvality
hlavně ze strany Čelákovic.

Ženy
Litohlavy – turnaj trojic
Sestava: A tým – Mojdlová, Pěčková, Komlóšiová;
B tým – Lžičařová, Kolářová, Hořejší, Maršalová.
B tým bohužel nepostoupil do vyřazovacích bojů.
A tým postoupil ze skupiny z prvního místa
a následně ve čtvrtfinále porazil ženy Pankrác
A 2:0 a v semifinále Pankrác B taktéž 2:0. Ve finále
nestačil na Andělskou Horu, které podlehl ve dvou
setech 10:7, 10:8.
Český Brod – turnaj trojic
Čelákovice postavily dvě formace ve složení  A-tým:
Mojdlová, Komlóšiová, Pěčková, aB-tým: Lžíčařová,
Holzmanová, Maršálková. A-tým vyhrál skupinu. 
B-tým skončil druhý. Ve čtvrtfinále na sebe čeláko-

vická děvčata narazila a po lepší koncovce obou
setů do semifinále postoupil tým A, kde si poradil
s ženami zPankráce. Ve finále se střetl s favoritkami
z Karlových Varů. Po zodpovědném a trpělivém
výkonu předvedl nejlepší zápas dne a po zaslouže-
ném vítězství obsadil první příčku. Celkově jsou ženy
na druhé příčce za K. Vary.

Žáci
Brodce – turnaj trojic
A-tým: Nesládek, Konečný, Wild, Jelínek, a B-tým:
Hrouzek, Vajgl, Seidl a Uher, vyhrály ve skupině
shodně jeden zápas a skončily na pátém místě. 
Český Brod – turnaj trojic
A-tým: Nesládek, Konečný, Jelínek, B-tým: Choura,
Vajgl, Seidl, C tým: Pěček, Wild, a jeden vždy alter-
noval. „Oproti zápasu v Brodcích se náš výkon
zlepšil. Naše trojky zaznamenaly jednu výhru
a remízu, ale to na postup nestačilo. Nejlépe si
vedl B-tým, který nepostoupil jen horším poměrem
setů,“ řekl po skončení turnaje vedoucí M. Flekač.

Okresní přebor
TJ SOKOL STRATOV–TJ SPARTAK ČELÁKO-
VICE D 2:5
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE C–NOHEJBAL
KOUNICE 5:2

Více na http://www.nohejbal-celakovice.cz.

Petr Nesládek při smeči. Foto: Martin Flekač

Nominace na MS
l Veronika Pařezová, předsedkyně 1.ČKPaV

Dne 24. 5. se konalo 1. kolo Mistrovství ČR v para-
lelním slalomu na Píšťanském jezeře u Lovosic.
Naši závodníci se umístili následovně: 4. místo
Milan Chyba – kategorie M3 (11–13 let), 1. místo
Zdeněk Hlaváček – kategorie M4 (14–15 let),
3. místo Matěj Petržel – kategorie M4.
V sobotu 21. 6. se konalo 2. kolo Mistrovství ČR
ve slalomu na domácí trati v Čelákovicích – naše
závody byly zahrnuty do programu města Čelá-
kovic k otevření lávky přes Labe a po závodech
byla možnost se na závodních člunech i svézt.
Naši závodníci se umístili následovně: 3. místo
Daniel Pařez – kategorie M0 (6–8 let), byl to jeho
první závod, 1. místo Milan Chyba – kategorie M3
(11–13 let), 1. místo Zdeněk Hlaváček – kategorie
M4 (14–15 let).
Zároveň probíhal závod týmů o pohár města Čelá-
kovic, který putuje do KVM Děčín, 2. místo zůstává
doma v Čelákovicích a 3. místo obsadil team KVS
Kralupy nad Vltavou.
Po tomto závodě proběhla porada trenérů 
všech týmů, kde bylo rozhodnuto o reprezentaci
ČR na mistrovství světa, které se koná v Německu
24.–27. 7. Za Čelákovice jsou v reprezentaci
závodníci Milan Chyba (kategorie M3) a Zdeněk
Hlaváček (kategorie M4). Jedním z trenérů repre-
zentace ČR je náš trenér Michal Marvánek. Více
informací o nás najdete na https://www.face-
book.com/motorari.celakovice.
Tak někdy u vody AHOJ a držte nám palce na
mistrovství světa ☺.
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Jan Holub mistrem republiky v Timbersportu
l Jaroslav Vajgl

Přímo pod skokanskými můstky na Ještědu na
Den dětí lítaly třísky, a to doslova. Konalo se tam
totiž letošní Mistrovství České republiky v dřevo-
rubecké soutěži STIHL Timbersport. Měření sil
urostlých chlapů se sekyrou nebo pilou v ruce
mělo překvapivého vítěze, čelákovického rodáka
Honzu Holuba.
Jan Holub (*1978) většinu svého života prožil
v Čelákovicích, až několik posledních let žije s rodi-
nou v Kostelci nad Labem, kde si zrekonstruoval
dům po babičce. Práce se dřevem je jeho celoži-
votní náplní. Začínal řezbářskými prácemi pro
radost, až se dostal k rizikovému kácení stromů,
čímž se živí dodnes. Odtud byl už jen krůček ke
„sportovnímu dřevorubectví“, jak se hovorově
Timbersportu říká.
Psal rok 2009, kdy se Honza zúčastnil základního
intenzivního Timbersport kempu v Praze. Na svém
premiérovém Mistrovství ČR o rok později obsadil
osmou příčku, a prosadil se tak do užší špičky.
Další rok se do finále MČR neprobojoval, poněvadž
neprošel kvalifikačním sítem. V roce 2012 se na
mistrovství opět probil a byla z toho hezká šestá
příčka. Toto umístění zopakoval i o rok později.
Na letošní šampionát Honza tvrdě trénoval doma
na zahradě a díky své mohutné postavě konku-
renci drtí především v sekačských disciplínách.
Když k tomu přidal i nové vybavení pro Single
Buck (obratnost závodníků při řezání ruční pilou),

aby mohl trénovat a „neřezal“ až na závodech,
pomýšlel na vylepšení loňského výsledku.
Čerstvou krev do žil mu vlil výsledek z květnové
kvalifikace v Lipně, kde slavil své premiérové vítěz-
ství. Potřebné sebevědomí si přenesl i do finále
pod Ještěd. Již v polovině závodu se díky vítězství
v osobním rekordu ve třetí disciplíně Standing
Block Chop (přesekávání stojícího kmene) dostal
do čela a vedení již do konce závodu ze svých
rukou nepustil.
„Závod jsem si užil na maximum. Připravoval jsem
se celý rok a nejde to dělat ani jinak. Výhra je pro
mě překvapením, protože spousta kluků je tady
hodně dobrých. Možná měli víc trému, nebo netu-
ším, či dopadl dobře součet bodů. Já tomu ještě
teď nemůžu uvěřit. Je to super,“ uvedl po závodě
Honza Holub.

Honzovy osobní rekordy:
Springboard 1:46,15 s
(přesekávání kmene z prkna ve výšce)
Stihl Stock Saw 12,10 s
(řezání klasickou motorovou pilou)
Standing Blog Chop 22,28 s
(přesekávání stojícího kmene)
Single Buck 18,92 s
(obratnost závodníků při řezání ruční pilou)
Underhand chop 24,73 s
(přesekávání ležícího kmene)
Hot Saw 7,94 s
(řezání extrémně silnou a výkonnou pilou) 

Čelákovický rodák Jan Holub. Foto: Petr Žitný, zdroj:
www.zitny.net

L E T N Í  O M A L O V Á N K A



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

do neděle 21. 9.
Městské muzeum
TOVÁRNÍK JOSEF VOLMAN A ČELÁKOVICE
Výstava ze sbírek Městského muzea v Čelákovi-
cích, Oblastního muzea Praha-východ, archivních
fondů Státního oblastního archivu a ze soukro-
mých sbírek, ve vstupní síni otevřena denně mimo
pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00.

do 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.

do pátku 29. 8.
Městská knihovna
MEXICKÝ KALEIDOSKOP
Výstava mexického amatérského fotografa Alana
Alberta Turrubiarte Contreraze přístupná ve
výpůjčních hodinách knihovny.

čtvrtek 3. 7. 19.00 hod.
Irish Music Pub, Rybářská č. p. 154
KULTURNÍ LÉTO NA STATKU
muzika k poslechu

sobota 5. 7. 17.00 hod.
nádvoří Městského muzea
KONCERT KVARTETA LESNÍCH ROHŮ
Koncert kvarteta lesních rohů ve složení Tomáš
Kyral, Tomáš Vykouk, Jiří Špaček a Tomáš Kirsch -
ner – všichni členové pražských orchestrů (Státní
opery, FOK, SOČR a Ústřední hudby) vystoupí
na nádvoří Městského muzea. Vstupné dobro-
volné.

čtvrtek 10. 7. 19.00 hod.
Irish Music Pub, Rybářská č. p. 154
KULTURNÍ LÉTO NA STATKU
muzika k poslechu

pátek 11. 7. 18.30 hod.
před Kulturním domem
DRUHEJ DECH
K tanci a poslechu hraje country muzika L. Wey-
rostka.

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

sobota 19. 7.
Irish Music Pub, Rybářská č. p. 154
KULTURNÍ LÉTO NA STATKU
odpolední divadlo pro děti, podvečerní pro
dospělé, večerní rockový koncert

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 chova-
telské a houbařské poradny

čtvrtek 24. 7. 19.00 hod.
Irish Music Pub, Rybářská č. p. 154
KULTURNÍ LÉTO NA STATKU
muzika k poslechu

sobota 26. 7. 18.30 hod.
před Kulturním domem
DRUHEJ DECH
K tanci a poslechu hraje country muzika L. Wey-
rostka.

čtvrtek 31. 7. 19.00 hod.
Irish Music Pub, Rybářská č. p. 154
KULTURNÍ LÉTO NA STATKU
muzika k poslechu

sobota 2. 8. 14.00 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.
Irish Music Pub, Rybářská č. p. 154
KULTURNÍ LÉTO NA STATKU
odpolední divadlo pro děti, podvečerní pro
dospělé, večerní rockový koncert

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

čtvrtek 14. 8. 19.00 hod.
Irish Music Pub, Rybářská č. p. 154
KULTURNÍ LÉTO NA STATKU
muzika k poslechu

sobota 16. 8. 9.00–18.00 hod.
areál Na Hrádku
7. POUŤOVÉ OSLAVY
Jízdy vláčkem, lodní výlety, jízdy kočárem, před-
stavení 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 nej -
menší.

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

sobota 16. 8. 18.30 hod.
před Kulturním domem
DRUHEJ DECH
K tanci a poslechu hraje country muzika L. Wey-
rostka.

sobota 16. 8. 19.00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
AVE MARIA V HUDEBNÍ HISTORII
Poutní koncert. Vystoupí Ondřej Mucha – varhany
a Magdalena Vlasáková – soprán.

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

čtvrtek 21. 8. 19.00 hod.
Irish Music Pub, Rybářská č. p. 154
KULTURNÍ LÉTO NA STATKU
muzika k poslechu

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. Wey-
rostka.

sobota 30. 8.
Irish Music Pub, Rybářská č. p. 154
KULTURNÍ LÉTO NA STATKU
10. ročník Statek Festu.

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 hod.
Kulturní dům
ZPÁTKY DO ŠKOL
koncert na schodech – Voxel a další

sobota 6. 9. 13.00–17.00 hod.
areál loděnice V Nedaninách
DĚTSKÝ CYKLISTICKÝ DEN SE ZÁVODEM
5. ročník pořádá Atletika pro děti ve spolupráci
s 1. čelákovickým klubem potápěčů a vodáků
a TJ Spartak Čelákovice, vhodné pro děti od 2
do 10 let, cyklistická helma povinná.

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 Čelá-
kovice a dalších organizací.
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