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Skatepark na Městském stadionu str. 6
V Zastupitelské aréně se vyjadřují dvě volební stra-
ny k umístění hřiště pro kolečkové sporty v areálu 
Městského stadionu. Návrh čelákovického skate-
parku navrhla společnost Mystic Construction.

Košíkářství v Čelákovicích str. 11
Městské muzeum vydává novou publikaci Košíkář-
ství v Čelákovicích autorů Jaroslava Špačka a Mi-
loslavy Marešové, která má přispět k posílení pově-
domí o kdysi široce rozšířeném řemesle ve městě.

Téma měsíce: 
Anthropoid v Nehvizdech str. 14–15
Osmdesát let staré události spojené s nedalekým 
městysem Nehvizdy připomíná v květnovém té-
matu měsíce kurátor Městského muzea v Čeláko-
vicích Martin Dolejský.

z obsahuDO 11. KVĚTNA PROBÍHÁ  
SČÍTÁNÍ 2021

Do 11. května je možné splnit zákonnou povinnost v rámci Sčítání lidu, 
domů a bytů 2021. Zatímco elektronické sčítání na www.scitani.cz 
bylo do 11. května prodlouženo, pak od 17. dubna je možné využít 
možnosti vyplnění listinných formulářů ve spolupráci se sčítacími ko-
misaři.

Kontaktních míst Sčítání 2021 je zřízeno více 
než 800, a to na vybraných pobočkách České 
pošty a na všech krajských správách Českého 
statistického úřadu. Přepážky kontaktních míst 
jsou označeny logem Sčítání 2021 a jejich pro-
voz bude zajištěn při respektování veškerých 
aktuálně platných protiepidemických opatření.
V polovině dubna bylo odesláno celkem 
2,9 milionu elektronických sčítacích formulářů 

a celkem se sečetlo téměř 6 milionů osob. Po 
velikonočních svátcích patřily Čelákovice mezi 
prvních 20 měst s více než 10 000 obyvateli 
v Česku, jejichž obyvatelé odeslali 38,9 for-
mulářů na 100 bytů (16. místo v celostátním 
srovnání).
Veškeré informace jsou publikovány na webu 
www.scitani.cz.

Petr Studnička, místostarosta I

Městský gril u lávky přes Labe. Foto: Jana Vondráčková
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úvodník TENTOKRÁT BEZ PROGRAMŮ AKCÍ
Tradiční přehled akcí „Kam ve volném čase“ a další programy nejsou do tohoto vydání Zpravodaje 
vzhledem k epidemické situaci zařazeny. Akce se nemusí uskutečnit. Sledujte proto aktuální infor-
mace na www.celakovice.cz, facebooku Město Čelákovice a příslušných institucí. red

Hezké májové dny
V neděli 11. dubna skončil na území České re-
publiky vyhlášený nouzový stav a od pondělí 
12. dubna je území našeho státu ve stavu tzv. 
pandemické pohotovosti, a to v souladu se záko-
nem č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních 
při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně 
některých souvisejících zákonů (tzv. pandemický 
zákon).
Šíření koronaviru SARS CoV-2 způsobujícího in-
fekční onemocnění COVID-19 zpomaluje a epi-
demická situace se nejen na území našeho města 
zlepšuje. Jejím vyhodnocováním se pravidelně 
zabývá Krizový štáb města Čelákovic. Dochází 
k postupnému rozvolňování, nicméně je třeba 
pamatovat na to, že vir nezmizel a je tu s námi 
pořád. Nezbývá než věřit, že rychlost očkování 
čelákovických občanů se zvýší, epidemická situ-
ace se výrazně zlepší a naše životy se postupně 
vrátí do „normálu“. Přesto platí, že všechny hro-
madné akce organizované městem nebo jeho pří-
spěvkovými organizacemi jsou zrušeny nejméně 
do 31. srpna.
Ani letos se neuskuteční pietní akt u pomníku 
padlých na náměstí 5. května za účasti veřejnos-
ti. Letos si připomínáme 76 let od konce 2. svě-
tové války. Přestože si toto významné výročí 
připomíná relativně úzký a postupně se zužující 
okruh lidí, dovolte, abych připomněl, že pokud 
by v roce 1945 zvítězil nacismus, nemluvilo by se 
zde česky proto, že by český národ neexistoval. 
Všem, kteří nasadili lidské životy, vděčíme za je-
jich odvahu a nikdy jim nemůžeme být dostateč-
ně vděčni.
Po deseti letech probíhá od konce března v Čes-
ké republice Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Při-
pomínám, že účast v tomto největším statistic-
kém šetření je povinná a jak elektronicky online 
na www.scitani.cz, tak prostřednictvím listinného 
formuláře je možné tuto zákonnou povinnost spl-
nit do 11. května. 
Jsem moc rád, že na území města Čelákovic 
probíhá intenzivní investiční činnost financovaná 
jak ze strany externích subjektů (Správa železnic, 
Ředitelství vodních cest, Středočeský kraj), tak 
z rozpočtu města Čelákovic. Snažíme se zlep-
šovat podmínky k životu občanů v našem městě.
Pandemie COVID-19 se projevuje nepříznivě 
na daňových příjmech města, přestože došlo 
k úpravě rozpočtového určení daní. Město vyu-
žilo v loňském roce možnost přijetí výhodného 
úvěru ve výši 50 mil. Kč, který bude splácet deset 
let, a tyto prostředky v celém objemu proinves-
tovalo. Ostatně, že je nutné se z této krize pro-
investovat, můžete slyšet dennodenně ze všech 
sdělovacích prostředků. 
Přeji vám všem pěkné jarní počasí během květ-
nových dní a zároveň přeji všem maminkám vše 
nejlepší k blížícímu se Dni matek!

Miroslav Opa, místostarosta II

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČELÁKOVICE, p. o.
Kostelní 26, 250 88  Čelákovice, provozní doba: po–pá 7.30–16.00 hod.

tel.: 326 999 801, 721 361 041, e-mail: pscelakovice@volny.cz, www.pscelakovice.cz
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba. Je poskytovaná osobám, které mají sníže-
nou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám 

s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Reklamace roznosu
Zpravodaje

Vážení čtenáři, protože redakční rada zazna-
menává stížnosti na roznos našeho periodika 
(zajišťuje za úplatu Česká pošta, s. p., poboč-
ka Čelákovice), zveřejňujeme, jak je možné 
reklamaci na roznos uplatnit.
Nejlépe zaslat co nejdříve e-mailem na  
zpravodaj@celakovice.cz  
adresu, kam nebyl Zpravodaj dodán.
Redakce bude mít jasnou představu o rozsa-
hu stížností a zároveň je předá zodpovědné 
osobě, která zajistí nápravu. Děkujeme za po-
chopení.

Na náměstí 5. května!
Internetové připojení zdarma je dostupné na 
ploše náměstí pod názvem NAMESTI_free.
Je omezeno vždy na dobu jedné hodiny, a to 
pod uživatelským jménem: celakovice a hes-
lem: celakovice.

KATALOG místních
podniků, firem, 

podnikatelů, služeb apod.
Aplikace s názvem „KATALOG FIREM“, která je 
součastí webových stránek města www.celako-
vice.cz (pod oddílem Organizace/služby), nabízí 
zdarma místním podnikům 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 ZDARMA zaregistrovali.

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

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

SEPARUJTE TYTO
PLASTY A NÁPOJOVÉ

KARTONY VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET

Respondeo, z. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

tel./fax: 325 511 148 (kancelář Nymburk)
mobil:  775 561 848 (pí Zajíčková)
e-mail:  poradna@respondeo.cz
 info@respondeo.cz
web: www.respondeo.cz
Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné pro-
fesionální poradenství je poskytováno každou  
1. středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. 
v budově radnice na náměstí 5. května (vedle 
podatelny). Více informací na uvedených kon-
taktech.
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pronájem obecních bytů

Město Čelákovice nabízí k pronájmu obecní 
byty s nadstandardním nájemným. Nájemci 
budou vybráni tzv. obálkovou metodou podle 
výše nabídnutého nájemného a v souladu se 
Zásadami pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic.

n V PROKOPĚ Č. P. 1352, BYT Č. 4, ČELÁ-
KOVICE
Byt č. 4 o velikosti 3+1 o celkové ploše 85 m2 (za-
počitatelná plocha 80,08 m2 – sklep je započten 
½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 
23,99 m2, 2. pokoj 13,68 m2, 3. pokoj 16,40 m2, 
kuchyň 8,80 m2, předsíň 6,71 m2, koupelna a WC 
4,39 m2, spíž 1,19 m2, sklep 9,84 m2.
Byt je situovaný ve 2. podlaží čtyřvchodového tří-
podlažního cihlového domu se sedlovou střechou 
a půdní vestavbou. Dům byl vybudován v roce 
1949. Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajiš-
těny z kotelny umístěné v domě. 
Výše nájemného je minimálně 12 012 Kč měsíč-
ně (150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 4, V Prokopě č. p. 1352, Čelákovice, při po-
dávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 
5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, pod 
VS: 1352004.

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1445, BYT Č. 11, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 11 o velikosti 1+1 o celkové ploše 
43,86 m2 (započitatelná plocha 41,10 m2 – sklep 
je započítán ½ plochy), sestávající z těchto pro-
stor: 1. pokoj 19,44 m2, kuchyň 11,16 m2, před-
síň 3,68 m2, koupelna 2,03 m2, WC 0,88 m2, ko-
mora 1,16 m2, sklep 5,51 m2.

Byt je situovaný ve 4. podlaží dvouvchodového 
pětipodlažního panelového domu s valbovou 
střechou a půdní vestavbou. Dům byl vybudo-
ván v roce 1957. Vytápění a dodávka teplé vody 
jsou zajištěny z kotelny v domě. 
Výše nájemného je minimálně 6 166 Kč měsíčně 
(150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služ-
by).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 11, Prokopa Holého č. p. 1445, Čelákovice, 
při podávání nabídky musí žadatel složit jistotu 
ve výši 5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, 
pod VS: 14450011.

Byty si lze prohlédnout po telefonické do-
mluvě s pracovnicí Q-BYTu pí Vorlíčkovou, 
tel.: 326 996 052.

Závazný a konečný termín pro předložení 
nabídek od případných zájemců je: 
19. května 2021 do 17.00 hodin v podatelně 
MěÚ Čelákovice.

PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK
Nabídka musí obsahovat:
n  jednoznačnou výši nabídky nájemného v ko-

runách za byt a měsíc;
n  identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, 

rodné číslo, úplná adresa, telefonní, popř. jiné 
spojení);

n  čestné prohlášení zájemce, že na účet měs-
ta složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného v souladu s ustanovením § 2254 
občanského zákoníku a Zásadami pronajímá-
ní bytů v majetku města Čelákovic;

n  čestné prohlášení zájemce o způsobilosti 
k právním úkonům;

n  čestné prohlášení, že zájemce nevlastní ob-
jekt k bydlení;

n  čestné prohlášení, že zájemce má minimálně 
2 roky trvalý pobyt ve městě Čelákovice;

n  čestné prohlášení, že zájemce není veden 
v Centrálním registru dlužníků ČR;

n  při podávání nabídky musí žadatel slo-
žit jistotu ve výši 5 000 Kč na č. ú. 107-
6915360247/0100 pod unikátním VS (viz 
výše). Jistota mu bude vrácena v případě, kdy 
jeho nabídka nebude vyhodnocena jako nej-
výhodnější, nebo bude započtena oproti sklá-
dané kauci v případě uzavření nájemní smlou-
vy. V ostatních případech se kauce nevrací.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Vyhodnocení nabídek provede komise jmeno-
vaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny 
nabídky předložené po stanoveném termínu, 
neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-
hující konkrétní výši nabídky nájemného v ko-
runách, neobsahující požadovaná prohlášení či 
jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než 
je minimální cena nájemného uvedená v těchto 
záměrech. Na základě předložených nabídek 
sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. 
V případě předložení více shodných nabídek na 
1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky 
předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným způ-
sobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu 
z jakékoliv příčiny odstoupí, nebo nesplní stano-
vené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu 
zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispo-
zici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 
pěti pracovních dnů od obdržení usnesení 
RM o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí ná-
jemné a zálohy na služby za běžný měsíc ve 
stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní 
smlouva k předmětnému bytu na dobu určitou 
v době trvání dva roky. Současně budou pře-
dány klíče od bytu a byt bude protokolárně 
předán. Pokud ve stanoveném termínu nebude 
uhrazena jistota, nájemné a zálohy na služby 
za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu 
zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dis-
pozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 

Vlastník si vyhrazuje právo záměry zrušit 
v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.

duben 2021 / 3

76 let od konce 2. světové války
Letos v květnu uplyne 76 let od skončení bojů 2. světové války v Evropě. 
Tato válka je označována jako údajně nejkrvavější v historii lidstva. Vá-
lečné konflikty či teroristické útoky nevymizely, neboť část lidí podléhá 
svůdným ideologiím, které nabízejí jednoduchá řešení. Je důležité se za-
jímat o to, co se děje kolem nás. I to je jedna z podmínek pro život v míru 
a pokoji. 
Publikace Čelákovický uličník I. uvádí, že současný název náměstí 5. květ-
na se v Čelákovicích uplatňuje od roku 1945 v souvislosti s tím, že od 
5. května 1945 bylo náměstí s radnicí centrem a svědkem významných 
místních událostí za povstání proti německým okupantům, včetně příjezdu 
osvoboditelů. Na náměstí stojí památník s postavami legionářů od socha-
ře Jana Vítězslava Duška z roku 1928, připomínající místní oběti 1. světové 
války, jejichž jména jsou vtesána do podstavce a po roce 1945 doplněna 
o jména obětí 2. světové války. 

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta I

„Fotografování mě pro-
vází posledních 5 let 
mého života. Chvilku 
intenzivně, chvilku zase 
jen třeba na cestách, 
vždy však s velkou váš-
ní a touhou zachytit 
obrázek jediné vteřiny, 
okamžiku. Tak, aby zů-
stal navždy zachován. 
Tak, aby byl jedinečný. 

Tato výstava je špičkou ledovce z krás našeho města a jeho okolí, pokud 
by se stalo jen to, že by se mi podařilo přenést trochu z té okolní nádhery 
a pohody do duší diváků, budu moc ráda, víc nežádám.“
Výstava v Galerii na schodech v budově radnice od 8. května 2021 do 
7. května 2022. -red-

Fotografie Jany Vondráčkové
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o čem jednali zastupitelé a radní města

Parkovací dům – odkup pozemků
Zastupitelstvo města schválilo v rámci investiční 
akce města „Výstavba parkovacího domu u žst. 
Čelákovice, včetně revitalizace přednádražního 
prostoru“ budoucí odkup pozemků v maximální 
výši kupní ceny 1 750 000 Kč včetně DPH od stá-
vajícího vlastníka nemovitostí – České dráhy, a. s.

Výběr z usnesení ZM č. 18 ze dne 3. 3. 2021.

Finanční záležitosti
Rada města schválila rozpočtové opatření – 
změnu rozpočtu města Čelákovic 2021 č. 5. 

Jiřina – obnova VHI 3. etapa
Rada města schválila zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby s názvem „Čelá-
kovice – TDS a BOZP – Jiřina – Obnova VHI 
3. etapa“ postupem dle čl. 3 odst. 1 Směrnice 
č. I/11/2018 k zadání veřejných zakázek malého 
rozsahu společnosti TDS BOZP, s. r. o., a uza-
vření a text příkazní smlouvy mezi městem Če-
lákovice jako příkazcem a TDS BOZP, s. r. o., 
jako příkazníkem na plnění této zakázky v cel-
kové hodinové sazbě na TDS 589 Kč bez DPH 
a na BOZP 410 Kč bez DPH.

Chodník v ulici Rooseveltově
Radní schválili jako pro město nejvhodnější na-
bídku uchazeče Prostav, s. r. o., na plnění veřej-
né zakázky malého rozsahu na stavební práce 
„Čelákovice – Chodník podél ulice Roosevel-
tova“ za cenu 2 021 312 Kč bez DPH včetně 
příslušné smlouvy o dílo.
Dále schválili zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby s názvem „Čelákovice – TDS 
a BOZP – Rooseveltova ul. – Chodník podél sil-
nice III/2454“ postupem dle čl. 3 odst. 1 Směr-
nice č. I/11/2018 k zadání veřejných zakázek 
malého rozsahu společnosti TDS BOZP s. r. o. 
Zároveň schválili uzavření a text příslušné pří-
kazní smlouvy s TDS BOZP, s. r. o., jako příkaz-
níkem v celkové hodinové sazbě na TDS 589 Kč 
bez DPH a na BOZP 410 Kč bez DPH.

Měření kvality ovzduší
Radní schválili uzavření a text smlouvy na měře-
ní kvality ovzduší v ukazatelích polétavý prach, 
oxid dusičitý a přízemní ozón v lokalitě Prokopa 
Holého a Masarykova/J. A. Komenského mezi 
městem Čelákovice a společností Agdata, s. r. o.

Oprava střechy ZŠ v ulici J. A. Komenského
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo mezi městem Čelákovice jako objednate-
lem a Euroservis budov, s. r. o., jako zhotovi-
telem na plnění zakázky malého rozsahu s ná-
zvem „Čelákovice – Oprava střešního pláště na 
ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414, p. o.“ 
v celkové ceně 321 000 Kč bez DPH.

Oplocení stadionu
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
mezi městem Čelákovice jako objednatelem 
a STAPRINC – stavby, s. r. o., jako zhotovitelem 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s ná-
zvem „Čelákovice – Výměna oplocení na Měst-
ském stadionu“ v celkové ceně 620 547,73 Kč 
bez DPH.

Obnova uzavíracích uzlů vodovodního řadu
Rada města schválila zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Čelákovice – Obnova uzavíracích uzlů vodo-
vodního řadu“ postupem dle čl. 3 odst. 1 Směr-
nice č. I/11/2018 k zadání veřejných zakázek 
malého rozsahu společnosti 1. SčV, a. s.
Zároveň schválila příslušnou smlouvu o dílo 
v ceně 2 599 380 Kč bez DPH.

Dotační poradenství
Rada města schválila uzavření a text příkazní 
smlouvy mezi městem Čelákovice jako příkaz-
cem a B&P Research, s. r. o., jako příkazníkem 
na plnění zakázky k akci s názvem „Čelákovice 
– Dotační poradenství – Sportoviště pro koleč-
kové sporty“.

Lávka na železničním mostě
Radní schválili zadávací dokumentaci podlimit-
ní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Doplnění lávky k mostu na železniční trati Lysá 
nad Labem – Čelákovice“.

Hřiště u ZŠ v ulici J. A. Komenského – za-
dávací dokumentace
Rada města zrušila zadávací řízení na veřejnou 
zakázku „Nové sportovní hřiště u ZŠ Čelákovi-
ce, J. A. Komenského 414, p. o. – Opakované 
zadání“ zahájené zveřejněním na profilu zadava-
tele dne 11. 3. 2021 a schválila novou zadávací 
dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce, tentokrát s názvem „Nové spor-

tovní hřiště u ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 
414, p. o. – Opakované zadání II.“.

Obnova míchadla ČOV
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo mezi městem Čelákovice jako objednate-
lem a 1. SčV, a. s., jako zhotovitelem na plnění 
zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice 
– Obnova míchadla na ČOV Čelákovice“ v cel-
kové ceně 179 993 Kč bez DPH.

Střecha hasičské zbrojnice
Radní schválili zadávací dokumentaci veřej-
né zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Oprava střešního pláště hasičské 
zbrojnice Čelákovice“.

Dotace na obnovu fasády kaple v Císařské 
Kuchyni
Rada města schválila přijetí dotace ve výši 
216 000 Kč, uzavření a text dohody o po-
skytnutí dotace z Programu rozvoje venkova 
ČR mezi městem Čelákovice jako příjemcem 
a Státním zemědělským intervenčním fon-
dem jako poskytovatelem na realizaci projek-
tu obnovy fasády kaple sv. Václava v Císař-
ské Kuchyni.

Výběr z usnesení RM č. 6–7/2021.
-dv-

Výstupy z jednání Krizového štábu města Čelákovic (15. března – 14. dubna)
Nouzový stav, který byl vyhlášen na celém 
území České republiky v souvislosti s šířením 
onemocnění COVID-19, skončil dne 11. dub-
na. Od 12. dubna platí v České republice stav 
pandemické pohotovosti v souladu s tzv. pan-
demickým zákonem. S koncem nouzového sta-
vu skončil zákaz volného pohybu osob (mimo 
obec, mimo okres, v nočních hodinách).
Pandemická situace na území města se postup-
ně zlepšovala. Zatímco 18. března bylo identifi-
kováno 260 aktivně nakažených osob, 15. dub-
na to bylo již 79 osob. Onemocnění se ve městě 
podle oficiálních dat Ústavu zdravotnických 
informací a statistiky dotklo téměř 1 800 osob, 
26 osob bohužel zemřelo. 

V uvedeném období jednal Krizový štáb celkem 
čtyřikrát. V rozhodném období zahájilo činnost 
testovací centrum u Kulturního domu, zcela do-
končeno bylo očkovací centrum ve Sportovní 
hale Vikomt. Podmínkou jeho využití je dosta-
tečný počet vakcín.
Postupně byla zahájena výuka dětí v posledním 
ročníku mateřských škol a prezenční výuka žáků 
1. stupně základních škol rotačním způsobem. 
Obnovena byla i individuální výuka v Základní 
umělecké škole a zájmové vzdělávání v Městském 
domě dětí a mládeže. Plnohodnotný provoz obno-
vila rovněž Městská knihovna včetně obou pobo-
ček. S omezeními byla obnovena možnost návštěv 
klientů v Domech s pečovatelskou službou.

Zpřístupněna veřejnosti byla dětská hřiště, opět 
se konají Polabské farmářské trhy, byť s omeze-
ným sortimentem.
Nadále platí, že pronájmy tělocvičen při zá-
kladních školách nejsou možné nejméně do 
30. června, stejně tak nejméně do 31. srpna 
jsou zrušeny všechny hromadné kulturní, spor-
tovní, společenské a jiné akce organizované 
městem Čelákovice nebo jeho příspěvkovými 
organizacemi.
Snažně žádáme všechny občany, aby dodr-
žovali stanovená opatření v zájmu všech a byli 
zodpovědní ke svému okolí. Buďte opatrní! 

Josef Pátek, předseda Krizového štábu,
Petr Studnička, místopředseda Krizového štábu

Kaple sv. Václava v Císařské Kuchyni. Foto: -dv-
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INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA
Z rozpočtu města Čelákovic je realizová-
na celá řada investičních akcí. V dubnovém 
vydání Zpravodaje města jsme informovali 
o vybraných investicích, nyní přinášíme sou-
hrn dalších investičních aktivit.

Městský dům dětí a mládeže
V zahradě MDDM v Havlíčkově ulici byla dokon-
čena výstavba venkovních toalet, které budou 
moci využívat i návštěvníci nedalekého dětské-
ho hřiště. Součástí toalety je i zázemí s přebalo-
vacím pultem. Zároveň probíhá zpracování pro-
jektové dokumentace na stavbu dalšího objektu 
MDDM v Kollárově ulici.

Kanalizace v Záluží
Probíhá stavba kanalizace a připravuje se opra-
va povrchů komunikací. Oprava uličních prostor 
by měla být zahájena v roce 2022, do té doby 
budou povrchy opraveny provizorně. Rovněž 
probíhá jednání ve věci obchvatu Záluží v sou-
vislosti s plánovanou výstavbou terminálu vyso-
korychlostní trati Praha-východ v Nehvizdech 
i napojení na silniční obchvat Čelákovic v oblas-
ti Šibeňáku.

Městský stadion
Byla zahájena oprava brány a plotu na jižní stra-
ně směrem k ulici Na Stráni. Stavba workouto-
vého hřiště probíhá. Zdemolována byla budova 
původních WC a na tomto místě by mělo vznik-
nout moderní sociální zařízení. Dokončen byl 
projekt na výstavbu hřiště pro kolečkové sporty. 
Pro objekt tribuny probíhá předprojektová pří-
prava.

n VODNÉ a STOČNÉ
pro rok 2021 v Čelákovicích:
vodné = 44,18 Kč/m3 bez DPH
stočné = 43,42 Kč/m3 bez DPH
celkem 87,60 Kč/m3 bez DPH
celkem 96,36 Kč/m3 vč. DPH 10 %

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA
Základní sazba: 1 000 Kč/první pes, 1 200 Kč/
další pes, 200 Kč/důchodce/první pes, 300 Kč/
důchodce/další pes. Sazba v rodinném domě: 
200 Kč/první pes, 400 Kč/další pes, 100 Kč/dů-
chodce/první pes, 150 Kč/důchodce/další pes.
Splatnost poplatku – 31. března 2021.

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů je stanoven poplatek na rok 
2021 ve výši 612 Kč/osoba, který je splatný do 
30. června 2021.

n MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU
Výše poplatku je 10 Kč/osoba a den.

Informace k místním poplatkům: odbor finanč-
ní a plánovací, tel.: 326 929 123 (odpady),  
126 (psi).

informace

V Prokopě
Byla dokončena rekonstrukce veřejného osvět-
lení, následovat bude rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace, která bude provedena bezvýko-
povou technologií, aby byly ochráněny aleje 
lip. Po této stavbě se bude realizovat oprava 
chodníků.

Nedaniny
V plánu je provést rekonstrukci veřejného osvět-
lení v ulicích Matěje Červenky, V Nedaninách 
a Dukelské (úsek Sukova – Miroslava Zachara). 
Bude rozšířen a osvětlen úvoz vedoucí od Měst-
ské sauny k cyklostezce podél Labe.

Kaple sv. Václava v Císařské Kuchyni
Podařilo se získat dotaci ze Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu a bude zahájena 
oprava kaple včetně fasády.

Josef Pátek, starosta, 
Miroslav Opa, místostarosta II

Nové toalety výrazně zlepší hygienické podmínky v za-
hradě MDDM. Foto: -jp-

Původní nevzhledný plot na Městském stadionu bude 
nahrazen novým plotem, který bude zelený a průhled-
ný. Foto: -jp-

Tento úvoz se promění. Foto: -jp-

Výskyt ptačí chřipky na území města
Na konci března nařídila Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj Státní veterinární správy 
mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární in-
fluenzy, tedy ptačí chřipky. Výskyt nebezpečné nákazy byl potvrzen v katastrálním území Sedlčánky. 
V návaznosti na toto zjištění bylo vymezeno ochranné pásmo (katastrální území Čelákovice, Káraný, 
Sedlčánky, místní část Byšičky) a pásmo dozoru, do kterého bylo zařazeno 44 katastrálních území 
v blízkém okolí včetně Záluží u Čelákovic.
Všichni chovatelé byli požádáni, aby sledovali zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného 
v zajetí a vyplnili sčítací list. Byla stanovena příslušná opatření pro ochranné pásmo a pásmo dozo-
ru. V polovině dubna byla provedena telefonická kontrola dodržování opatření v chovech drůbeže 
v souvislosti s ptačí chřipkou, která byla potvrzena v chovu kachen v Sedlčánkách.
Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemoc-
nění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým 
příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končeti-
nách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100 %. Inkubační doba je 3 až 
7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímavé. 

Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta I
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Otázka
????????????????????????????????? ?

Nejprve bych měl uvést, proč „hřiště pro 
kolečkové sporty“. Je to proto, že na tomto 
sportovišti budou využívány nejen skate-
boardy, ale také koloběžky nebo inline 
brusle. Chceme univerzální sportoviště. Na 
Městském stadionu má město k dispozi-
ci vhodný pozemek, který vyhovuje svou 
polohou mládeži. Ta nebude muset za svým 
hřištěm cestovat daleko nebo mimo město. 
Ve spolupráci s městysem Lázně Toušeň, 
který stavbu také plánuje, se snažíme vymy-
slet takové překážky, aby ve vedlejší obci 
nestálo to samé, ale aby se obě hřiště vhodně 
doplňovala. Městský stadion, který prochází 
postupnou revitalizací, má za cíl nabídnout 
své sportoviště co možná nejširší sportovní 
veřejnosti. Skatepark tak na něj rozhodně pa-
tří a představa, že mládež na skatu, koloběž-
ce či inlinech je nějaká feťácká verbež, co 
dělá nepořádek, dávno neplatí, i když v mysli 
některých dlouholetých sportovců je stále 
zakořeněná. Doporučuji se podívat například 
do Nehvizd, kde mají podobné hřiště a nic 
takového se tam neobjevuje.

Josef Pátek, zastupitel

Zastupitelé zvolení za PRO Č se k tématu 
nevyjádřili.

Hřiště pro kolečkové sporty u nás určitě 
chybí. Otázkou může být, jestli ho budovat 
na Městském stadionu, nebo na jiném místě. 
Místo u Labe mi přijde vhodné a přirozené, 
ale záležet bude na samotném projektu. 
Určitě je důležité umístění a proporce skate-
parku vhodně navrhnout, aby bylo přirozeně 
oddělené od ostatních sportovišť na stadionu 
a aby se jednotlivá sportoviště vzájemně do-
plňovala a neomezovala se. Vzorem pro nás 
může být například zrekonstruovaný stadion 
v Holicích. Také je potřeba klást důraz na 
zajištění bezpečnosti provozu, aby nedochá-
zelo ke zbytečným úrazům, i na zabezpečení 
vlastního majetku. To je jednak úloha správně 
nastaveného provozního řádu, odpovědnosti 
uživatelů skateparku a také zvýšeného dohle-
du Městské policie.

Martin Bajer, zastupitel

Považujete vybudování hřiště pro kolečkové sporty (skateparku) 
na Městském stadionu za přínosné?

ODS ANO 2011PRO Č

V souladu s pravidly rubriky Zastupitelská aréna položila otázku volební strana ODS.

Vrcholí přípravy stavby skateparku
Po několika letech se město vrátilo k projektu skateparku v prostorách 
Městského stadionu. Na přípravě projektové dokumentace se podílejí bu-
doucí uživatelé, a to formou pracovní skupiny starosty města. Všichni tak 
věří, že se stavbu konečně podaří realizovat a moc se na její dokončení 
těší.
Jak bude naše hřiště pro kolečkové sporty vypadat?
Hřiště je navrženo tak, aby byl prostor využit všemi kolečkovými sporty, ať 
už je to skateboard, koloběžka, in-line brusle, nebo třeba kolo BMX. Sklá-
dá se ze dvou částí, a to street, která má za cíl imitovat pouliční prostředí 
a která zahrnuje rail (zábradlí), manual pad, tři zídky, rozjezdové bangy 
a gap s reilem. Tato část je plynule propojena s částí flow, která se z vel-
ké části skládá z rádiusů s kovovým copingem, z jednoho velkého bangu, 
který je doplněný o kovovou hranu a z bowlu (bazénu).
Celý skatepark bude postaven z litého betonu, který je specifický pro tyto 
sporty a který má velmi dlouhou životnost. Hřiště bude také osvětleno ve-
řejným osvětlením a doplněno mobiliářem (lavička a odpadkový koš).
Projekt pro město Čelákovice zpracovala společnost Mystic Construction, 
která je špičkou v oboru tvorby skateparků. Zároveň se podařilo domluvit 

Navržená podoba skateparku na Městském stadionu v Čelákovicích. Zdroj: Mystic 
Construction, s. r. o.

Podchod u zastávky Čelákovice-Jiřina 
bude uzavřen od 5. května

Od středy 5. května nebude možný průchod podchodem u železniční za-
stávky Čelákovice-Jiřina. Výstavba podchodu v nové poloze bude probí-
hat v průběhu jara a léta letošního roku. Naopak od 5. května bude umož-
něn průchod pěším v podjezdu v Přístavní ulici.

Petr Studnička, místostarosta I

Současný podchod bude zrušen a nový podchod bude posunut směrem na jih z dů-
vodu prodloužení nástupišť zastávky i lepší přístupnosti k parkovišti a cyklověži. Foto: 
-ps-

spolupráci i se sousedním městysem Lázně Toušeň, kde stejná firma při-
pravuje další skatepark. Výhodou je, že chceme, aby se tato hřiště dopl-
ňovala a nebyla si vzájemně konkurencí. Vzniknou tak další možnosti vyžití 
pro kolečkové sporty.
Závěrem chceme poděkovat všem klukům z pracovní skupiny, kteří při-
spěli nápady do projektové dokumentace.

Josef Pátek, Daniel Šimek
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Očekává se, že VRT využije denně v Česku zhruba 130 tisíc cestujících. 
Lokalita pro výstavbu terminálu Praha-východ byla vybrána díky blízkos-
ti dálnice D11 i souběhu dvou VRT před rozvětvením na Brno a Hradec 
Králové i směr Praha-Libeň a Praha-Zahradní Město. Předpokládá se, že 
tento terminál využije 20 000 cestujících denně. Budou zde čtyři nástupní 
hrany a zastavovat zde bude 10 vlaků za hodinu, dalších 8 vlaků za hodinu 
zde bude projíždět. Denně tak terminálem projede 226 vlaků. V blízkosti 
bude vybudováno parkoviště s 3 000 místy, z toho 1 000 jich bude v par-
kovacím domě. Rovněž zde bude možné uschovat 100 jízdních kol. Vybu-
dovány zde budou autobusové zastávky se čtyřmi stáními.

Petr Studnička, místostarosta I
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Vysokorychlostní železnice 
se přiblíží Čelákovicím

Město Čelákovice je partnerem 
Labské stezky

V roce 2020 schválila Rada města smlou-
vu o partnerství a spolupráci na rozvoji 
a marketingu produktu Labská stezka, a to 
s obecně prospěšnou společností Partner-
ství, která je servisní organizací Nadace 
Partnerství.

Záměrem spolupráce s dalšími subjekty na Labi, městy, obcemi i podnika-
teli poskytujícími služby pro cykloturisty, je především posílení financování 
mezinárodního marketingu produktu Labská stezka za Českou republiku. 
Labská stezka patří mezi TOP 5 evropských dálkových cyklotras. V Ně-
mecku byla dokonce vyhodnocena jako nejoblíbenější. Od pramene Labe 
v Krkonoších až k ústí Labe do Severního moře měří řeka 1 100 km. Protože 
stezka nekopíruje přesně řeku v poměru 1:1, měří Labská stezka 1 270 km. 
Aktuální informace jsou zveřejňovány na webu www.labska-stezka.cz. 

Petr Studnička, místostarosta I 

Správa železnic (SŽ) představila v dubnu aktuální stav přípravy 
vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice. Dne 6. května 
se zástupci města Čelákovic zúčastní webináře pořádaného SŽ 
na téma „Studie proveditelnosti železničního uzlu Praha včetně 
Rychlých spojení“.

Navržené vedení VRT v České republice. Na VRT Polabí bude vybudován terminál Pra-
ha-východ v Nehvizdech, přibližně 3 km od města Čelákovic. Zdroj: Správa železnic

VRT Polabí má délku 29 km a vede z Prahy-Běchovic do Poříčan. Z terminálu Praha-
-východ bude trvat jízda do centra Prahy 15 minut, do Brna 45 minut. Zdroj: Správa 
železnic

Terminál VRT Praha-východ v Nehvizdech. Zdroj: Správa železnic

Logopedická osvěta pro Čelákovice
Díky projektu MAP II pro Brandýsko (č. proj. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011529) proběh-
ly během měsíce února tři webináře na téma 
podpory rozvoje řečových dovedností a ko-
munikace u dětí. Setkání bylo určeno rodičům 
dětí z mateřských škol zapojených do projektu, 
kteří se chtěli dozvědět něco více o tom, jak 

již od narození pomoci svým dětem rozvíjet řeč a celkové komunikační 
schopnosti a také jak předcházet vzniku logopedických vad. O webináře 
byl hned od vyhlášení termínu velký zájem, a to především díky skvělé 
spolupráci se zástupci mateřských škol. Pozvánky na webinář pro rodiče 
sdíleli na nástěnkách v šatnách dětí, na FB profilech a webových strán-
kách svých školek. Původně jsme měli v plánu jen jeden seminář, ale pro 
množství přihlášených rodičů jsme s nadšením přidali dva další termíny. 
Celkově jsme se nakonec s naší logopedickou osvětou dostali do bezmála 
devadesáti domácností. 
Webinářů se zúčastnili rodiče dětí napříč věkovými skupinami, téma bylo 
tedy zaměřené na rozvoj řeči od narození po vstup do základní školy. 
Vzhledem k tomu, že to byli rodiče dětí z mateřských škol z území ORP 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, největší část semináře byla vě-
nována předškolnímu věku a řečovým dovednostem, které by dítě mělo 
zvládnout do nástupu do školy. To bylo také téma, které rodiče nejvíce 
zajímalo v závěrečném prostoru pro dotazy. Velký počet dotazů se také 
týkal tipů na procvičování problémových hlásek u dětí. V praktické části 
webináře měli rodiče možnost zhlédnout videa s nápady na činnosti, po-
mocí kterých mohou se svými dětmi hravě rozvíjet některé z předškolních 
dovedností. 
Děkujeme do mateřských škol v Čelákovicích za skvělou spolupráci 
v rámci projektu a všem ředitelkám za propagaci seminářů pro rodiče 
v rámci mateřských škol. 

Dita Šimáčková, sdílený logoped projektu 

Část Labské stezky v Čelákovicích. Foto: -dv-
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má online výuka TO mnoho podob. Používáme 
různé aplikace, e-mail, telefonické a individu-
ální online konzultace, online výuku v reálném 
čase, natáčíme výuková videa, děti se vzdělávají 
v oblasti dějin tance a společně sledujeme dění 
v profesionálních tanečních souborech a diva-
dlech – snažíme se vycházet vstříc různým po-
třebám našich žákyň a žáků, jejich možnostem 
jak časovým, tak technickým a prostorovým – 
tanečním sálem jsou pokojíky, obýváky, a když 
to počasí dovolí, tak také zahrady a příroda.
I přestože je tento způsob fungování TO nároč-
ný pro všechny strany, děti jsou prostě úžasné! 
Velice nás těší, jak se do výuky zapojují, tvoří 
krásné choreografie na nejrůznější náměty, vy-
mýšlí si kostýmy a kreslí jejich návrhy, chystají 
si scénu pro natáčení videí, která nám posílají, 
a fotí se v různých tanečních pózách. Tak jako 
my se snažíme inspirovat a motivovat, tak nás 
inspirují a motivují děti zpět a jejich práce a sna-
žení v takovýchto podmínkách nás často pohla-
dí na duši a víme, že to má smysl!
V neposlední řadě bych také ráda zmínila spolu-
práci TO s konzervatoří Duncan Centre v Praze, 
která probíhá toto pololetí. Děti se účastní nás-
lechových hodin studenta výše zmíněné konzer-
vatoře a zapojují se tím do vzdělávacího procesu 
na poli profesionálního tance. Zpětná vazba na 
fungování TO naší ZUŠ je velmi pozitivní a děti, 
které se této spolupráce účastní, jsou chváleny 
za své výkony během online výuky.
Nevzdáváme se a do budoucna se moc těšíme!

Pavla Nováková, vedoucí tanečního oboru

informace / školství

střípky z činnosti 
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Na strážníky se obrátila bezradná promrzlá žena 
s žádostí o pomoc, neboť už hodinu přemlouvá 
syna, aby usedl do dětské autosedačky. Co se 
mamince nepodařilo za hodinu, vyřešili strážníci 
do minuty. Rebel „zajel“ do sedačky a maminka 
poděkovala za bleskurychlý a výchovný zákrok.

Oznamovatelka sdělila, že se bojí o život, pro-
tože za dveřmi jednoho bytu je obrovský funící 
muž s nebezpečným bojovým psem. Na místě 
nebyli pes ani žádná osoba nalezeni. Bylo zjiš-
těno, že oznamovatelka trpí vidinami.

MP přijala oznámení o dvou na ulici volně pobí-
hajících koních. Strážníci pomocí „jockey hma-
tů a chvatů“ odvedli koně do nedaleké ohrady 
a upravili ji, aby nedošlo k dalšímu útěku. Za 
několik dní oznámila jiná paní, že se bojí vyjít 
na zahradu, neboť tam běhá vietnamské prase. 
I zde se podařilo dohledat majitele.

V ranních hodinách bylo oznámeno, že na ulici 
řve opilý člověk. Nebyl schopný chůze, byl po-
močený a na dotazy strážníků odpovídal „BE-
EEE“. Žádostem o umístění na protialkoholní 
stanici nebylo vyhověno, neboť všechny tyto 
„hotely“ byly již obsazeny. Strážníci tedy po-
skytli opilci kurz chůze a asi za hodinu se poda-
řilo nalézt i jeho domov.

MP přijala kolem třetí hodiny ranní informaci 
o požáru bytového domu v Záluží. Ještě před
příjezdem hasičů strážníci a policisté evakuovali
z domu všechny osoby. Pokus o hašení hasicím
přístrojem byl vzhledem k velkému žáru marný,
a oheň tak musely dostat pod kontrolu až hasiči.
Evakuovaným osobám byl přivolán autobus HZS.

Strážníci byli přivoláni oznamovatelem, neboť 
když kopal díru na zahradě, nalezl kosti připo-
mínající lidský hrudník. Kriminalistický technik 
a pracovník muzea potvrdili, že lidské ostatky 
jsou na místě již několik století.

Operační důstojník PČR vyslal strážníky do Láz-
ní Toušeně, kde prý došlo k výbuchu neznámé-
ho předmětu a jeho části se nachází v okolí. Na 
místě bylo zjištěno, že došlo k samovolné ex-
plozi zdroje (baterie) kamery. 

Při hlídkové činnosti byla strážníkům předána 
nalezená malá holčička pohybující se na odrá-
žedle podél Labe. V okolí se nepodařilo rodiče 
dohledat, proto byla holčička převezena na slu-
žebnu PČR. Zde bylo zjištěno, že matce se ztra-
tily dvě děti. I druhé dítě bylo následně nalezeno 
u Labe, věc šetří PČR.

Strážníci MP provedli jarní úklid po drogově závis-
lých osobách. Ve vytipovaných lokalitách města 
bylo nalezeno asi 70 injekčních stříkaček s jehlou. 
Byly následně předány odborné firmě k likvidaci.

senioři

jarní počasí zajisté láká k procházkám. Což 
takhle využít jeden z nejhezčích procházko-
vých okruhů v našem městě. Prozkoumat, jak 
se mění prostředí okolo Městského stadionu, 
kde je odstraněn starý plechový plot a otevřel 
se pohled na sportovní aktivity probíhající na 
sportovištích, příjemně kontrastující s poklidem 
procházejících se chodců po kolonádě u Labe. 
Zanedlouho ten pohled bude ještě pestřejší. 
Projdete se kolem zrekonstruované původní 
vstupní brány i kolem nových sportovišť. Spor-
toviště má bohatou historii, výborné umístění 
a stojí za procházku kolem. Dále můžete pokra-
čovat až k naší lávce a využít k odpočinku nově 
osazené lavičky s výhledem na řeku. V průbě-
hu jara nainstaluje město na tomto oblíbeném 
vycházkovém okruhu ještě další lavičky. A jako 
další z příjemných možností trávení odpočinku 
venku je posezení a opékání dobrot u grilu, kte-
rý město zbudovalo vloni. Užívejte jaro v Čelá-
kovicích co nejlépe, pohodu všem.

Jana Vondráčková, koordinátorka  
seniorských aktivit

Vážení a milí senioři,

KONTAKTY:
Jana Vondráčková, 

e-mail: javon.celakovice@gmail.com,
odbor pro občanské záležitosti,

tel.: 326 929 118

Lužní les. Foto: Jana Vondráčková

základní umělecká
škola jana zacha
Vašátkova 343, Čelákovice
tel.: 326 991 260
e-mail: info@zuscelakovice.cz
http://zus.celakovice.cz

Taneční obor ZUŠ 
v online prostoru

V březnu tomu byl rok, kdy jsme byli zahnáni do 
online prostoru. To, že distanční výuka není jed-
noduchá, a mnohonásobně to pak platí pro ta-
neční obor, už jsme slyšeli nesčetněkrát – co si ale 
představit pod pojmem distanční výuka TO a ja-
kým způsobem probíhá? Stejně tak jako tanec,  

Online výuka tance v přírodě. Foto: Kateřina Müllerová

CHARITA
NERATOVICE 

U Závor 1458, 277 11 Neratovice
tel.: 315 685 190 

 http://neratovice.charita.cz
e-mail:

sekretariat@charita-neratovice.cz
Charita Neratovice provozuje  

zdravotní a sociální služby ve vlastním  
sociálním prostředí klienta.
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Velmi komorně, plně v souladu s protiepidemickými opatřeními, si Místní sdružení Občanské 
demokratické strany (MS ODS) Čelákovice připomnělo 30. výročí svého založení. ODS v Čelá-
kovicích byla založena dne 21. dubna 1991.

Čelákovická ODS působí v Zastupitelstvu města nepřetržitě od roku 1991. Ve vedení města působí 
zástupci ODS více než 20 let. V letech 1994–2002 byl starostou města Josef Šalda, od roku 2010 
až dosud s výjimkou přelomu let 2013 a 2014 je starostou města Josef Pátek. V současné době je 
v Zastupitelstvu města za volební stranu ODS zvoleno celkem 16 zastupitelů.
Aktuálně čítá členská základna celkem 19 členů. Každoročně je zasílána roční zpráva o činnosti MS 
ODS do Kroniky města Čelákovic.
Členové MS ODS Čelákovice chtějí jednoznačně pokračovat v udržitelném rozvoji Čelákovic a bu-
doucím generacím chtějí předat město ve stavu, aby se za něj nemuseli stydět.
Josef Pátek, předseda MS ODS Čelákovice, Petr Studnička, místopředseda MS ODS Čelákovice

Kvalita signálu mobilních operátorů
Mnozí jste zaregistrovali, že asi od listopadu minulého roku kvalita signálu pro hovory i data se znovu 
zhoršila. To se týká všech 3 operátorů. Situace nebude lepší, dokud nebude větší počet BTS, a tím 
pádem lepší pokrytí signálem. Pak nebude docházet ke ztrátě slabik během hovoru, jeho rozpojování 
nebo k tomu, že se člověk vůbec nedovolá. 
Naopak, situace se ještě zhorší. Nyní se vypíná pomalá telefonní síť 3G, která zajišťovala přenos 
hovorů a dat. Zůstane stará síť 2G, která zajišťuje přenos hovorů a SMS, a rychlejší síť 4G (LTE) 
a nová síť 5G. 
V současné době je řešení následující. Pokud někdo data v telefonu nepoužívá, nebo pokud dá 
přednost kvalitnějšímu hovoru na úkor příjmu dat, musí si svůj telefon nastavit pevně na používání 
sítě 2G. Pokrytí oblasti signálem této sítě je na dobré úrovni.
Nicméně i v této síti se občas objevují problémy. K eliminaci těchto poruch ale operátor potřebuje 
naši součinnost, bez které nemá šanci se o problémech dozvědět. Součinnost spočívá v tom, že 
při každém výskytu problémů – není signál nebo je velmi slabý, hovor se nenadále přeruší nebo se 
vůbec nespojí, vypadávají nebo se prodlužují slabiky slov během hovoru (jako by osoba na druhé 
straně koktala) – je nutno operátorovi tuto skutečnost co nejdříve nahlásit. Technici jsou prý schopni 
dohledat historii hovorů ne starší než 2 dny a na základě toho pak provést příslušné korekce v této 
síti 2G. Čím více těchto stížností bude, tím více indicií technici budou mít a tím větší šance bude na 
odstranění problémů. To však musí provést každý sám za sebe. V každém hlášení je nutno uvést da-
tum a čas hovoru, telefonní číslo protistrany, jestli to byl příchozí nebo odchozí hovor, adresu místa, 
jestli se hovor odehrával uvnitř budovy nebo venku a popsat samotný problém. U všech operátorů 
je možno tyto případy hlásit telefonicky na bezplatnou zákaznickou linku nebo u Vodafonu e-mailem 
na adresu: pece@vodafone.cz. 
Pokud tedy operátorům pomůžete podáním stížnosti, pomůžete tím sami sobě. Zatím aspoň pro 
hovorovou síť 2G. A do budoucna musíme po nich požadovat výstavbu dalších BTS pro nové sítě, 
ale tak, aby jejich instalace vzhledem nerušily prostředí. Nové technologie to už umějí.

Jiří Klíma, Císařská Kuchyně

Čelákovická ODS si připomněla 30 let své existence

Poradna Včera – Na pomoc rodinným pečujícím
Pečujete doma o svého blízkého? Nabízíme všestrannou odbornou pomoc a doprovázení těm, kte-
ří v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi a okolí pečují o blízkého člověka s poruchou paměti. 
Poskytujeme sociálněprávní poradenství, psychosociální podporu, vzdělávání v oblasti každodenní 
péče a komunikace s lidmi s Alzheimerovou nemocí či některým typem demence. Zřídili jsme pro 
vás specializovanou poradnu, která nese název „Poradna Včera“ a je umístěna ve Staré Boleslavi 
v Boleslavské ulici č. p. 187/1 u autobusového nádraží. Otevřena je vždy ve čtvrtek v 13.00–18.00 
hod. a dle domluvy pak i v pátek 8.00–13.00 hod. Podporu poskytujeme pečujícím i v terénu (sociál-
ní pracovník může navštívit klienta i v místě bydliště) a online formou. K dispozici vám jsou odborníci 
například z oblasti sociální práce a péče, práva, neurologie, psychiatrie, výživy a duchovní péče. 
Veškeré služby poskytujeme zdarma. 
Poradna Včera je součástí sociální služby působící ve 12 středočeských městech a zaštiťuje ji or-
ganizace Dementia. Vítáme spolupráci s ostatními zdravotními a sociálními službami pro seniory na 
Brandýsku. Pokud vás trápí problémy spojené s domácí péčí, můžete se na nás obrátit prostřed-
nictvím tel.: 775 586 633, e-mailu: poradna.brandys@dementia.cz nebo využít možnost chatu na 
https://dementia.cz/chat.  Barbora Paterová, sociální pracovnice Poradny Včera

Jak na ochranu ovzduší
Stav ovzduší a jeho ochrana je v Čelákovicích 
diskutované téma. Využil jsem tedy příležitosti 
konání videokonference Životní prostředí regio-
nů, pořádané Milanem Pourem, v rámci projektu 
„12 VÝZEV REGIONÁLNÍHO ROZVOJE“ v pon-
dělí 12. dubna.
S příspěvkem Současné a budoucí výzvy v ob-
lasti ochrany ovzduší na konferenci vystoupil 
Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší Mi-
nisterstva životního prostředí. Na otázky k míst-
ní slévárně pan ředitel odpověděl, že téma na 
základě podnětu občana Františka Holcmana 
řeší jak Ministerstvo, tak i Inspekce ochrany 
životního prostředí. Hlavní odpovědnost nic-
méně nese Středočeský kraj, který vydává tzv. 
integrované povolení. Jako možnou cestu ke 
zlepšení uvedl potenciál Modernizačního fondu, 
který motivuje zejména k investicím do provozů 
s nízkou uhlíkovou stopou založených na obno-
vitelných zdrojích a udržitelných technologiích.
K lokálním topeništím uvedl, že kontrolním or-
gánem je obec s rozšířenou působností. Za ne-
zbytné považuje, aby každá obec poskytovala 
součinnost alespoň v dokumentaci nevyhovují-
cích topenišť. Roman Štěrba

KDE JSME II
K 12. dubnu 2021 jsme po desítkách dnů nouzo-
vého stavu. Stavu, kdy jsme mohli oceňovat, být 
vděční za stále plné nasazení zdravotníků, lékařů 
a dalších. Mohli jsme si pomáhat, podporovat se, 
povzbuzovat ty, kteří to potřebovali. Mohli jsme 
si volat, psát, podarovat druhého. Mohli jsme si 
dopřát pobyt a pohyb venku, v přírodě. Pomáhali 
jsme tím, že jsme dodržovali pravidla, nosili re-
spirátory. Díky všem, kdo do toho šli odhodlaně, 
zodpovědně, disciplinovaně, i když to bylo velmi 
těžké. Začalo se očkovat – pro mnoho lidí světlo 
a naděje na cestě. Děti se postupně vrací do škol. 
Na začátku května se jistě uvolní další možnosti.
Kde jsme jako lidstvo? Naše planeta, naše země 
je vzhůru nohama, vše je jinak než doposud 
a jiné asi už bude napořád. Je to STOP dosavad-
nímu konzumnímu, rozmařilému, bezohlednému 
životu. Stop šílenému tempu, vše stihnout, co 
nejvíc toho vidět, zažít, užít, využít, bez oprav-
dovosti, bez hloubky, bez vnímavosti a citlivosti 
ke skutečným hodnotám. Je to NÁVRAT k sobě, 
k rodině, dětem, prarodičům, ke kořenům. Je to 
návrat k obyčejnému, skromnějšímu životu, ná-
vrat k přírodě, k jejím krásám a divům. Je to čas 
ZMĚNY, změny myšlení, postojů, žebříčku hod-
not, toho, co je podstatné, toho, co je nicotné. 
Je to čas zkoušek, jak obstojíme každý z nás. 
Situace se nezmění, pokud se nezměníme my, 
nezměníme přístup k životu. Dopřejte si pohled 
k nebi, uším ptačí píseň, sáhněte si na strom 
s vděčností za každý nový den s nadějí. 

Jana V.
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chodíme kolem nich

Koníci
Ještě v 50. letech minulého století nebyli v ulicích 
našeho města žádnou zvláštností. Cvakání jejich 
podkovaných kopyt o štěrkovaný nebo kočičí-
mi hlavami dlážděný povrch zdejších vozovek, 
občasné odfrknutí nebo zařehtání. Frajerské 
prásknutí bičem, povel hot – vpravo nebo čehý 
– vlevo, sem tam hromádka „koblížků“ obklope-
ná poskakujícími ptáčky chocholouši – většími
vrabci s chocholkami na hlavách. To byly povozy, Aleš. Foto: -iv-

Vzpomínka  
na Jaroslava Švorce

V těchto dnes si bohužel při-
pomínáme nedožitých 95 let 
jednoho z obyvatel Čelákovic, 
doktora Jaroslava Švorce, 
který se do života mnoha lidí 
zapsal zcela nezapomenutel-
ným písmem. 

Jaroslav Švorc se narodil a začátek svého ži-
vota prožil v Mochově. Byl velmi nadaný a ta-
lentovaný muzikant. Přání jeho otce bylo, aby 
studoval hudbu nebo chemii, ve které viděl 
jeho otec budoucnost, a tatínek měl převzít 
vedení mochovského cukrovaru. Srdce však 
Jaroslava táhlo jinam, a to byla medicína. Jeho 
práce, medicína (obor chirurgie), byla jeho nej-
větší láskou. Své vysoké kvality dokazoval už 
během studia. Jako začínající lékař pracoval 
na mnoha místech České republiky a všude na 
něj s láskou a úctou vzpomínali. Své schop-
nosti prokázal mimo jiné i jako lékař ve Viet-
namu, kde byl zakladatelem české nemocnice. 
Po návratu se se svými rodiči přestěhoval do 
domu v Čelákovicích. Pracovat poté začal na 
pražské chirurgické klinice v Londýnské ulici, 
následně se stal primářem chirurgického od-
dělení v nemocnici v Klimentské ulici. Jako šéf 
byl přísný, ale vždy spravedlivý a zásadový. 
Pacient a jeho blaho bylo vždy na prvním mís-
tě. Za svůj život zachránil životy mnoha paci-
entů. Pomohl mnoha lidem nejen po stránce 
medicínské, ale i oblastech běžného života.  
Byl odvážný, zásadový a nebál se zdravě ris-
kovat. Tyto schopnosti prokázal i při svých 
lékařských misích do arabského světa. O své 
pacienty se staral do svých posledních dní. 
Nikdy nikomu neodmítl pomoc. Od roku 1958 
podporoval, ošetřoval, operoval a věnoval své 
volné chvilky fotbalovému klubu SK Čelákovi-
ce. Další jeho láskou byly knihy, jeho zahra-
da, o kterou se sám staral, jak mu to jeho síly 
umožňovaly. Miloval život se vším, co k tomu 
patří, všechny jeho strasti a slasti si užíval do 
posledních dní. Byl nesmírně skromný a výji-
mečný člověk.

Gabriela Švorcová, dcera

Máme otevřeno
Vážení čtenáři, od 12. dubna je knihovna otevře-
ná. Opět si můžete půjčovat knihy v knihovně ve 
výpůjčních hodinách:
pondělí 8.30–11.30 13.00–18.00
úterý – 13.00–18.00
středa – –
čtvrtek 8.30–11.30 13.00–18.00
pátek 8.30–11.30 –
Na pobočce V Prokopě č. p. 1349: čtvr-
tek 13.00–18.00, a v Sedlčánkách, Zábran-
ská č. p. 133: úterý 13.00–18.00.
Ti z vás, kteří nechtějí chodit do vnitřních pro-
stor, si mohou i nadále knihy předem objedná-
vat na výše uvedených kontaktech a vyzvedávat 
také v běžné výpůjční době. V knihovně najde-
te nejnovější knihy beletrie, ale vyberete si i ze 
všech vědních oborů.

Naděžda Picková, ředitelka

městská knihovna
Na Hrádku 1092, Čelákovice
tel.: 326 991 515, 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://knihovna.celakovice.cz

O maminkách k jejich svátku. Foto: archiv knihovny

Máte doma zvířátko a chcete vědět, jak se o něj starat? 
Foto: archiv knihovny

INFORMACE REDAKCE
Ve Zpravodaji města Čelákovic od čísla 5/2018 
s ohledem na obecné nařízení GDPR platné od 
25. května 2018 je možné publikovat zdarma gra-
tulaci pouze s vlastnoručním písemným souhla-
sem publikované osoby.

tažené páry koníků „oblečených“ často do parád-
ních postrojů, zdobených kovovými pokličkami 
(falérami), rolničkami a textilními střapci. Občas, 
například Za Dráhou, jen malý vozík nebo bryčka 
(nyní ve sbírce našeho muzea) s jedním koníkem 
pana Hypše, ale většinou dvojspřeží povozníků 
Bárty, Pýchy, sedláků Lokaje nebo Holuba a dal-
ších, které už si ani nepamatuji. Každý kluk se 
tehdy chtěl s nimi svézt na kozlíku. Koňské povo-
zy sloužily zpočátku ještě i v JZD, než je vytlačily 
traktory. Na okolních polích tahali koně malé pluhy 
a brány ze zdejší továrny pánů Červinky & Čiháka, 
secí stroje, sekačky, samovazače obilných snopů 
atd. V sedle se na nich tenkrát po městských ces-
tách a silnicích už nejezdilo. Pak pozvolna někam 
zmizeli – stali se přežitkem. Trvalo to dlouhých 
více než 40 let, než se v našem městě zase obje-
vili. Nejdříve – počátkem nového století ve výběhu 
V Nedaninách, odkud ve svátečních dnech vyjíž-
děli zapřaženi do vozíku s dětmi, pro které bylo 
svezení dosud neznámý zážitek. Ve všední dny se 
tam koníci toulali po výběhu, pásli se, spokojeně 
pořehtávali a byli obdivováni dětmi i dospělými. 
Dnes je už výběh opuštěný – možná v místě koně 
někomu vadili, možná byly náročné podmínky 
pronájmu pozemku. Nedaleko ale naštěstí vzni-
kl výběh jiný, jen trochu méně přístupný. Koníků 
je tam pět. Polokrevníci, plnokrevníci, mezi nimi 
strakatý Irský cob s „bačkorami“ (rousy). Občas 
některé z nich potkáváme v Jiřinské ulici s mladý-
mi lidmi v sedlech, a to je vždy příjemné překva-
pení a oživení městského prostředí. Snad se ko-
níci zabydlí a vydrží tam déle než V Nedaninách. 
Poníky u čelákovického zdymadla už snad znají 
všechny čelákovické děti a nekrmí je do ohrady.
Koním nerozumím, ale mám je rád, hlavně koně 
huculské, původem karpatské horské plemeno. 
Asi proto, že jsem se kdysi z povzdálí podílel na 
úspěšném obnovení jejich chovu v Čechách. Jsou 
silní, odolní, skromní a klidní, žádní velcí janci. 
K jezdeckému sportu se moc nepoužívají, jsou to 
vlastně poníci, spolehliví kamarádi pro hipoterapii. 
Dožívají se až třiceti let. Jeden takový, téměř člen 
naší rodiny, mi byl až do svých osmadvaceti let 
zvláště blízký. Sbohem, Aleši.

Ivan Vaňousek
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městské muzeum
Na Hrádku 464, Čelákovice
tel.: 326 991 556, fax: 326 991 192
e-mail: info@celmuz.cz
http://www.celmuz.cz

Nová publikace 
„Košíkářství  

v Čelákovicích“
V květnu Městské muzeum vydává publikaci Koší-
kářství v Čelákovicích, jejíž cíl spočívá v přiblížení 
dnes polozapomenutého fenoménu širší veřejnosti. 
Košíkáři koncem 19. století pomohli učinit Čeláko-
vice známými za hranicemi Koruny české, ba i Ra-
kouska-Uherska. Mnoho obyvatel zde nacházelo 
obživu v řemesle, které nebylo nákladově náročné, 
neboť vrbové proutí v Polabí bylo odedávna do-
sažitelné leckomu. Vyžadovalo „jen“ píli, zručnost 
a zkušenost, přinášelo tvrdou dřinu, do níž košíká-
ři zapojovali celé své rodiny. Dvacáté století ruku 
v ruce s industrializací Čelákovic doprovázel ústup 
tohoto tradičního řemesla, které nejpozději ve 
3. čtvrtině 20. století přestalo být praktikováno jako 
zdroj živobytí. V té době byl čelákovický průmysl
klíčovým zaměstnavatelem místního obyvatelstva.
Autoři Jaroslav Špaček a Miloslava Marešová shr-
nuli své cenné poznatky s využitím výpravné fo-
todokumentace, která zaujme každého milovníka
starých řemesel. V jednotlivých kapitolách se za-
bývají hlavními vývojovými rysy formování města
Čelákovic, příčinami rozkvětu košíkářství v 19. sto-
letí, útlumem řemesla v 1. polovině 20. století, jeho
prezentací prostřednictvím Městského muzea
v Čelákovicích a názvoslovím košíkářského nářadí.
Na závěr připojují výňatky ze vzpomínek dvou čelá-
kovických košíkářů. Poznámkový aparát a přehled
literatury každému zájemci pomohou k hlubšímu
vhledu do problematiky.
Přejme si, aby tato rozsahem menší publikace
přispěla k posílení povědomí o kdysi široce roz-
šířeném řemesle. Jeho produkty zůstávají nadále
atraktivním doplňkem našich domácností a jejich
uplatnění je mimořádně široké i v dalších oblastech. 
Publikace bude k dostání v infocentru za 80 Kč. Lze 
ji objednávat elektronickou cestou prostřednictvím
e-mailové adresy: info@celmuz.cz, způsob úhrady
a forma převzetí závisí na předchozí domluvě.

David Eisner, ředitel

V květnu tohoto roku si připomínáme sté vý-
ročí od založení Komunistické strany Česko-
slovenska. Jen těžko v našich dějinách hledat 
politickou stranu, která tak významně ovlivnila 
tento stát a jeho obyvatelstvo.
Text se však zaměří na události, které založení 
KSČ předcházely, s přihlédnutím k Čelákovi-
cích. Problematika je provázána s postavením 
a činností dělnictva, levicových politických 
stran a odborů. O prvním výraznějším vystou-
pení dělníků máme zprávu už z roku 1873, kdy 
jich asi 40 stávkovalo na stavbě železnice mezi 
Mstěticemi a Čelákovicemi za vyšší mzdy.
V budově tvrze, kde byl dříve hostinec, po-
řádala od roku 1897 své schůze řemeslnická 
a dělnická beseda Pokrok (zal. 1893) a o rok 
později se tu slavil 1. máj, ale byl zakázán prů-
vod a nošení vlajek a hesel. Po vzniku místní 
sociální demokracie v roce 1903 se tu konaly 
její schůze.
Velká vlna stávek vypukla od roku 1905, kdy 
se Českoslovanská sociálně demokratická 
strana dělnická (zal. 1878) postavila do jejich 
čela ve snaze za prosazení všeobecného hla-
sovacího práva, a nutno říci, že byla úspěšná. 
Manifestovalo se i v Čelákovicích. V lednu 
1906 se tu konala manifestace asi 200 lidí 
s prapory na oslavu výročí ruské revoluce, za 
což byl její pořadatel V. Janoušek zatčen.
První volby konané na základě všeobecné-
ho hlasovacího práva v květnu 1907 dopad-
ly v okrese, kam náležely i Čelákovice, ve 
prospěch mladočeského politika a ministra 
J. Fořta, druhý skončil štukatérský dělník
F. Pavel ze sociální demokracie. Připomeň-
me, že v Čelákovicích měla svoji organizaci
i Česká strana národně-socialistická, levicová
strana nemarxistického zaměření, v době mo-
narchie velmi radikální.
Už před první světovou válkou byly ve měs-
tě založeny průmyslové podniky Červinka
a Čihák (1903), Stabenow (1905) a J. Volman
(1910). V prvních dvou se za první sv. války
a krátce po ní konalo několik stávek a staly se
centrem dělnického hnutí.
Po vzniku republiky bylo mezi značnou čás-
tí obyvatel rozšířené přesvědčení o potřebě
socializace, znárodňování nebylo sprostým
slovem, ale politickým programem. Sociální
demokracie a národní socialisté vstoupili do
vlády, očekávání byla veliká. V sociální demo-

kracii se ale začínala projevovat od roku 1919 
krize – radikálové žádali splnění socializační 
slibů z roku 1918, vedení strany bylo vázáno 
koaličními dohodami. První skupina nabývala 
na významu a stala se většinou. Krize vyvr-
cholila tzv. bojem o Lidový dům, sídlo strany 
v Hybernské ulici v Praze. Na protest levicové 
křídlo uspořádalo v prosinci 1920 generál-
ní stávku. V Čelákovicích stávkovalo několik 
stovek dělníků. Obecně stávka úspěch ne-
měla (žádala splnění slibů z programu sociální 
demokracie), ale ukázala na sílu levice. Byl to 
jen předstupeň ke vzniku komunistické strany. 
Ta vznikala v roce 1921 od periferií: v lednu na 
Slovensku, v březnu v německých oblastech 
a ve dnech 14. a 15. května 1921 se konal 
ustavující sjezd KSČ v Praze. Na přelomu října 
a listopadu se potom konal slučovací sjezd. 
Mezi přední postavy KSČ patřil v tomto obdo-
bí B. Šmeral, K. Kreibich nebo A. Zápotocký.
O poválečných politických náladách v Čelá-
kovicích vypovídají výsledky obecních voleb 
v červnu 1919. Zvítězila soc. dem. (711 hl.) 
následovaná čs. socialisty (510 hl.), agrárníky 
kandidujícími s lidovou stranou (184 hl.) a ná-
rodní demokracií (183 hl.). Pro levici se tak vy-
slovila většina voličů a starostou se stal člen 
sociální demokracie F. Kašák. Ten stál i u vzni-
ku místní organizace KSČ. A jak vlastně organi-
zace vznikaly? Na členských schůzích sociální 
demokracie se hlasovalo o tom, kdo souhlasí 
s 21 podmínkami Komunistické internacionály. 
To byla organizace založená Leninen v roce 
1919 v Moskvě, která měla za úkol koordinovat 
činnost komunistů ve světě. Tehdy se věřilo, že 
bude „generálním štábem světové revoluce“.
Pokud se většina členů vyslovila pro podmín-
ky, vznikla organizace KSČ, sociálně demo-
kratické organizace často zanikly. V ČSR z půl 
milionu členů sociální demokracie přestoupilo 
asi 350 000 do nově vzniklé strany. V Čelá-
kovicích se taková schůze konala 1. července 
1921 v budově tvrze, kde vystoupil jako host 
poslanec F. Houser. Podle vzpomínek účast-
níka schůze se 90 % přítomných vyslovilo pro 
založení KSČ. Následující léta měla ukázat, že 
se na politické scéně objevil velmi významný 
hráč, prosazující práva především těch nej-
chudších obyvatel. 

Martin Dolejský, kurátor Městského muzea 
v Čelákovicích

Aplikace 
Mobilní rozhlas / Zlepšeme Česko

registrace ZDARMA

celakovice.mobilnirozhlas.cz

Zdvořile žádáme děti, vnoučata, příbuzné a známé babiček a dědečků, aby jim, 
pokud je to možné, byli nápomocni s instalací aplikace Mobilní rozhlas do jejich 
telefonu.  
Stanou se součástí databáze adresátů, kterým jsou rozesílány důležité 
informace týkající se života ve městě.

100 let Komunistické strany Československa

Výřez obalu nové publikace „Košíkářství v Čelákovicích“.  
Zdroj: archiv Městského muzea
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Anthropoid v Nehvizdech 
v roce 1941

slovenské exilové vlády v čele s prezidentem 
Dr. Edvardem Benešem.
Je nutné uvést, že v době druhé světové války 
bylo nad územím Protektorátu a Slovenského 
štátu vysazeno několik desítek výsadků. Od 
roku 1941 mířily z Anglie a Anthropoid patřil 
mezi jedny z prvních. Nápad vzešel od zpra-
vodajského důstojníka plukovníka Františka 
Moravce a jeho návrh o vyslání paravýsadků se 
u Britů setkal s pochopením a podporou. Výcvik
započal v roce 1941 na anglickém a skotském
venkově, měl několik fází. Kromě fyzické zdat-
nosti museli dotyční zvládat i Morseovu abece-
du a základní práci s vysílačkou.
Výsadky směřovaly také ze Sovětského sva-
zu, započaly v roce 1941 a jejich intenzita ze-
sílila o dva roky později. Často mířily na území
Polska s úkolem proniknout do Protektorátu
nebo na Slovensko. Pro obyvatele Čelákovic
má jistě význam sovětský výsadek KOM D/I.
(18. 3. 1943, Wyszkow, Polsko), jehož členy byli
Rudolf Vetiška a František Klein. Právě Vetiška
získal spojení na komunistické odbojáře z firmy
Volman a několikrát v Čelákovicích byl. Vraťme
se ale k Anthropoidu.
Čtyřmotorový letoun Handley-Page Halifax
Mk. II odstartoval z jihoanglického letiště u měs-
ta Sussex 28. prosince 1941 ve 22.00 hod.
Kromě sedmičlenné posádky se na palubě na-
cházel dispečer škpt. Jaroslav Šustr a sedm
československých parašutistů. Aby bylo zcela
využito kapacity letounu, jednalo se o skupiny

V osudový okamžik, kterému předcházela dů-
kladná příprava, byli Gabčík s Kubišem při-
praveni zaútočit na automobil, ve kterém jel 
Heydrich se svým řidičem, ale Gabčíkovi sel- 
hal samopal Stengun. Na to zareagoval Kubiš 
hozením granátu, který explodoval u stupátka 
automobilu. Na následky zranění zastupující říš-
ský protektor umírá 4. června 1942 v nemocnici, 
z vojenského hlediska se jednalo o úspěšnou 
operaci. Na území Protektorátu Čechy a Morava 
odstartovala vlnu obrovského teroru. Na druhé 
straně prospěla československému exilu, pro-
tože spojenci vyžadovali aktivní odpor a větší 
zapojení Čechů a Slováků proti okupantům.
Životem museli později zaplatit i Gabčík s Ku-
bišem, kteří spolu s dalšími výsadkáři skončili 
svůj život v kryptě pravoslavného kostela Cyrila 
a Metoděje na pražském Novém Městě. 
Tyto události jsou, více či méně, známé. Ať už je 
to díky filmu Atentát od Jiřího Sequense (1964), 
nebo i díky tomu, že je této události věnována 
značná (a zasloužená) pozornost v médiích (za 
zmínku stojí zdařilý 44dílný dokument České te-
levize z roku 2011 Heydrich – konečné řešení) 
a stále vycházejí knihy na toto téma. Pojďme 
si však připomenout, co stálo na počátku celé 
akce a jak souvisí s místním regionem. Kromě 
mnoha zajímavostí jde totiž o událost, která 
souvisí i s blízkým okolím Čelákovic. 
Výcvik parašutistů probíhal v Anglii, cílem mělo 
být území Protektorátu, úkolem potom zabití 
R. Heydricha, po jehož příchodu do Protekto-
rátu začaly popravy významných českých od-
bojářů. Heydrich okamžitě po svém nástupu
realizoval plán likvidace odbojového hnutí. Už
den po svém nástupu, 28. září 1941, vyhlásil vý-
jimečný stav. K smrti byli odsouzeni generálové
Alois Eliáš, Josef Bílý, Hugo Vojta. Na podzim
začaly transporty židovského obyvatelstva do
koncentračních táborů. Perzekuci byli vystave-
ni vedle Židů také Romové a Sintové, Svědko-
vé Jehovovi, komunisté a sociální demokraté,
homosexuálové a odpůrci nacistického režimu.
Začalo období nejkrvavějšího teroru v dějinách
českého národa. Tyto kroky uspíšily přípravu
výsadku, který měl být odvetnou akcí česko-

Anthropoid, Silver A a Silver B. Cestou došlo 
dvakrát k setkání s nepřátelským stíhacím le-
tounem, ale Halifax se mu ztratil. Orientace byla 
ztížena tím, že většina orientačních bodů byla 
pokryta sněhem, a pravděpodobně proto došlo 
k navigačnímu omylu, kdy byla Praha zaměněna 
za Plzeň. 29. prosince 1941 ve 2.24 hod. došlo 
k výsadku Anthropoidu místo v Ejpovicích na 
Plzeňsku u středočeských Nehvizd. K chybné-
mu výsadku tak došlo i u skupin Silver A a Sil-
ver B. 
Výsadek byl vybaven dvěma velkými zásobníky, 
které byly shozeny společně s nimi. Obsahem 
zásobníků byly dvě pistole Colt ráže 38 s ná-
hradními zásobníky a stovkou nábojů, šest prů-
bojných bomb s plastickou trhavinou, dva zá-
sobníky rozbušek, dva granáty typu Mills, jeden 
vrhač bomb Tree Spigot s jednou bombou, čtyři 
elektrické rozbušky, jeden samopal Sten Mk. II 
se stovkou nábojů, 32 liber plastické trhaviny, 
dva yardy bleskovice, čtyři dýmovnice, cívka 
ocelové struny a tři časovací tužky. 
Poté, co Gabčík (ten si při dopadu na zmrzlou 
zem poranil nohu) a Kubiš dopadli na zasněže-
né pole, ukryli padáky a materiál v nedaleké za-
hradní budce, která patřila zahradníkovi Antoní-
nu Sedláčkovi, bydlícímu tehdy v dnešní ulici Na 
Vodoteči č. p. 181. Jozef Gabčík zůstal vzhle-
dem ke svému zranění ukrytý v zahradní boudě 
a Jan Kubiš se vydal na nehvizdskou faru, kde 
se od faráře dozvěděl skutečné místo seskoku. 
Pod záminkou, že se vrací z pracovního nasa-
zení v Německu, si nechal vysvětlit, jak se co 
nejrychleji dostane do Plzně. František Samek 
mu doporučil nastoupit na vlak v Mstěticích, od-
kud oba parašutisté opravdu odjeli na záchytné 
adresy na Plzeňsku. Když Sedláček druhý den 
ráno zjistil, že se někdo vloupal do jeho zahradní 
boudy, šel to oznámit na místní četnickou sta-
nici strážmistrovi Václavu Krejcárkovi. Spolu se 
dohodli, že událost uvedou jako vloupání pyt-
láků. Krabice, plechovky s anglickými nápisy 
a některé další součásti výstroje ukryl A. Sedlá-
ček v červenci 1942 do kompostu. Podle Sed-
láčkova poválečného svědectví se u něj později 
několikrát zastavil Jan Kubiš a ukrytý materiál 
si odnesl. To, co zbylo, zakopal na poli poté, 
co u něj gestapo provedlo domovní prohlídku. 

Dne 27. května si připomeneme útok Jozefa Gabčíka (1912–1942) a Jana Kubiše (1913–1942) na 
zastupujícího říšského protektora a šéfa Hlavního říšského bezpečnostního úřadu (RSHA) Rein-
harda Heydricha (1904–1942), ke kterému došlo v dopoledních hodinách v zatáčce mezi ulicemi 
Zenklova a V Holešovičkách v roce 1942.

Jan Kubiš (vlevo) a Jozef Gabčík. Zdroj: internet

Zahradní domek A. Sedláčka v Nehvizdech. Zdroj: internet
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V květnu 1945 zbytek odevzdal na velitelství SNB v Nehvizdech a podal 
o všem svědectví, stejně jako několik dalších obyvatel Nehvizd.
Na Plzeňsku se podařilo dvojici výsadkářů nalézt pomoc u záchytných
adres a na začátku ledna 1942 se vrátili do Nehvizd pro ukrytý materiál.
Jeskyně v dnes již neexistujícím lomu Skály se jim stala příležitostným

Mapa letu. Zdroj: Atentát; Operace Anthropoid 1941–1942, 2007

úkrytem. Podle poválečné výpovědi se tady s nimi setkal hajný Antonín 
Šmejkal, bratranec zahradníka Sedláčka. V tomto období jim pomohl 
nehvizdský pekař František Kroutil (kontakt na něj poskytl Kubišovi farář 
Samek při prosincovém setkání) a horoušanský mlynář Břetislav Bauman. 
S jeho pomocí navázaly spojení s ilegální sokolskou organizací Jindra.
Hlavním pražským opěrným bodem parašutistů byla rodina Moravcových 
v Biskupcově ulici na Žižkově. Společně s Janem Zelenkou – Hajským se 
podíleli na přípravě odvetné akce. Rodin, u kterých Gabčík s Kubišem po-
bývali, bylo několik, bohužel jen málokdo z nich přežil válku. O tom, co 
se odehrálo osudného 27. května 1942 v Holešovicích, jsme se zmínili již 
na začátku. Němci odstartovali rozsáhlou pátrací akci, jejich brutalita se 
stupňovala a mimo jiné vedla k vyhlazení obcí Lidice (10. června 1942) 
a Ležáky (24. června 1942).
Osud parašutistů skončil v kryptě pravoslavného kostela Cyrila a Metodě-
je. Odešli ze světa vlastní rukou, aby nepadli do rukou Němcům. 
Drtivá většina těch, kteří pomáhali parašutistům, neunikla vyšetřování 
a byla popravena. Tento osud potkal i rodinu mlynáře Baumana z Horou-
šan, ale nikdo z nehvizdských občanů se obětí nestal. Není pochyb o tom, 
že by je v případě prozrazení potkal osud Lidic, Ležáků a dalších vyhlaze-
ných vesnic.

Téma zpracoval
Martin Dolejský, kurátor Městského muzea v Čelákovicích

Zpráva o letu od dispečera Šustra. Zdroj: F. Emmert, Atentát na Heydricha, 2008
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O čem psal Zpravodaj

Čelákovický zpravodaj 5/1981
Obsah/titulky:
n 60 let bojů a vítězství
n Připravujme se na volby
n Památný den – 9. květen
n  Výsledky sčítání 1980 v našem městě (viz níže)
n Oslavili jsme 1. máj
n Kulturně-politický kalendář – červen
n Akce v květnu
n  Hospodářský výsledek n. p. Kovohutě Čelákovice za I. čtvrtletí 1981
n Ztráty – nálezy
n Pochod „jarní přírodou“ (viz níže)
n  Program našich kin na měsíc červen a začátek července 1981
n „Maryša“
n Víte, že...
n Naše myslivecké sdružení
n Činnost ZO ČSŽ
n  TJ Spartak Čelákovice nositelem titulu „Vzorná jednota ČSTV“
n Zprávy z oddílu kopané
n Okresní finále běhu Fronty a Smeny (viz níže)

VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ 1980 V NAŠEM MĚSTĚ
Rychlé výsledky sčítání lidu, domů a bytů, které byly zpracovány na zá-
kladě údajů zjišťovaných v listopadu 1980, poskytují za město Čelákovice 
následující čísla.

I. Obyvatelstvo
Celkový počet obyvatel trvale bydlících ve městě překročil v období mezi
roky 1970 a 1980 hranici deseti tisíc a ke dni sčítáni dosáhl počtu 10 387
osob. Žen je z uvedeného počtu o něco více než polovina, přesně 51,3 %.
Z měst okresu dosáhly Čelákovice v průběhu posledních dvaceti let největ-
šího přírůstku. Jeho obyvatelstvo se zvýšilo ve srovnání s rokem 1961 o vice
jak jednu čtvrtinu, která v absolutním počtu představuje přes 2 100 obyvatel.
Vzhledem ke značné migraci obyvatel mají Čelákovice ze tří desetitisíco-
vých měst okresu nejpříznivější věkovou strukturu. Podíl obyvatel ve věku
do 14 let dosáhl 23,6 %, obyvatelé v produktivním věku tvoří 56,3 %, za-
tímco skupina obyvatel poproduktivního věku je nejmenší a je 20,1 %.
Dostatek pracovních příležitostí v samotném městě je důvodem toho, že
z města vyjíždí relativně velmi malý počet obyvatel za prací. Z celkového
počtu 5 283 obyvatel produktivního věku vyjíždí do zaměstnáni mimo Če-
lákovice 2 137 osob. Spolu s obcí Dobřejovice dosahují Čelákovice nejniž-
šího podílu vyjíždějících obyvatel za prací ze všech obcí okresu.

II. Domy
K bydlení je podle výsledků sčítání v Čelákovicích určeno celkem 1 821
domů, přičemž k trvalému bydleni to je zhruba o sto domů méně, tedy
1 726 domů. Menší část tohoto rozdílu připadá na domy občas obydle-
né, zatímco větší část na domy neobydlené. Z hlediska struktury trvale
obydlených domů představují rozhodující podíl rodinné domky. 1 439 ro-
dinných domků se podílí na celkovém počtu domů 83,4 %. I tento vysoký
podíl je však nižší než v Brandýse n. L. – St. Boleslavi a Říčanech, neboť
v Čelákovicích dosahuje podíl bytových domů 14,6 %. V poměru k jmeno-
vaným městům mají Čelákovice i příznivější strukturu domovního fondu.

III. Byty
Vzrůstající počet obyvatel města našel odraz i ve zvyšujícím se počtu bytů. 
V roce 1961 bylo trvale obydlených bytů 2 573 a v roce 1980 je jich o té-
měř 40 % více, v absolutním počtu 3 544.
K podstatným změnám došlo, pokud jde o složení bytů podle velikosti.
Zatímco v roce 1961 bylo plných 40 % bytů s jednou obytnou místností
a dosahovaly také největšího podílu, v roce 1980 je těchto bytů již nejmé-
ně a to pouze 16,2 %. Naopak vzrostl počet i podíl bytů se třemi a více
pokoji, kterých je 45,5 %. Vysokého standardu dosáhlo vybavení bytů,
které díky rozsáhlé bytové výstavbě je v Čelákovicích spolu s Odolenou
Vodou nejvyšší.
Koupelnou v bytě je dnes vybaveno přes 85 % všech bytů a ústředním
topením více jak 71 % bytů.
Podstatně vzrostla i vybavenost domácností některými předměty dlouho-
dobé spotřeby. Chladničku má k dispozici přes 92 % všech domácností,

pračku nalezneme v 86 % domácností. Okolo jedné třetiny jich je automa-
tických. Televize je v 90 % rodin a 148 domácností má televizi barevnou.
K výraznému nárůstu došlo u osobních automobilů. Zatímco v roce 1970 
vlastnilo automobil pouze 20 % domácností, dnes je to již 44 % domác-
ností.
Těmito údaji, které dokumentují vzrůst životní úrovně obyvatel města, pře-
hled rychlých výsledků končíme. S podrobnými údaji sčítání zpracovanými 
počítačem vás seznámíme na podzim letošního roku.

POCHOD „JARNÍ PŘÍRODOU“
Odbor turistiky TJ Spartak Čelákovice uspořádal druhý ročník pochodu 
„Jarní přírodou“ za účasti 304 pochodujících. Nejstarším účastníkem byl 
pracující důchodce k. p. TOS Čelákovice Antonín Šnajdr, který se narodil 
v roce 1905, nejmladším účastníkem byl Jiří Med z Brandýsa nad Labem, 
který se narodil v roce 1978. Další velkou akcí, kterou odbor turistiky při-
pravuje na 12. září 1981, bude již 4. ročník pochodu „Tosácká padesátka“. 
Na snímku je zachycen prostor startu a cíle pod tribunou stadiónu Míru, 
kde jsou účastníci pochodu na 15 km po návratu z trasy.

OKRESNÍ FINÁLE BĚHU FRONTY A SMENY
V dubnu se v chatařské oblasti Grado uskutečnilo okresní finále Běhu Mladé 
fronty a Smeny okresu Praha-východ. Pod patronací OV SSM, OR PO SSM, 
OV ČSTV, oddílu atletiky TJ Spartak Čelákovice připravili pracovníci Okres-
ního domu pionýrů a mládeže soutěž pro 164 závodníků, vítězů místních kol 
a přeborů škol. Soutěžilo se za pěkného slunečného počasí.
Na snímku je zachycen start kategorie dívek (roč. 1972). S číslem 28 je 
pozdější vítězka Liliana Přibáňová.

Zpravodaj Čelákovic 5/1991
Obsah/titulky:
n Vítězství s příchutí pelyňku
n Privatizace začínají (viz níže)
n První aukce (viz níže)
n Zprávy z radnice
n 50 let Dramatického sdružení TYL Čelákovice (viz níže)
n Svatodušní svátky
n Kultura u nás
n V páté mateřské škole
n Z dopisů
n První jarní den

Foto: St. Leinweber
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n Blahopřejeme k narozeninám
n  Chráněné naleziště Císařská Kuchyně a státní přírodní rezervace Babinec
n Řidiči, na slovíčko...
n Občané a turistika
n Cena tepla
n Zemědělské družstvo informuje
n Vyhláška o místních poplatcích
n Program KD – květen 1991
n  Návrh Městské ekologické vyhlášky na ochranu ovzduší
n Likvidace spály růžovitých
n Pozvánka do kina
n Z oddílu kopané
n Volejbalová liga

PRIVATIZACE ZAČÍNAJÍ
Tak jako v celé republice i v našem městě je mnoho prodejen a jiných 
objektů, které spadají do malé privatizace a je nutné převést je do sou-
kromých rukou, aby se nejen veškeré služby zlepšily, ale aby vznikalo to 
pravé tržní, tedy konkurenční prostředí.
Okresní komise pro privatizaci spolu s místní sekcí pro privatizaci dávají 
první prodejny do aukce v květnu, a to dne 11. května v sobotu, v 9.00 
hodin v sále Kulturního domu v Čelákovicích.
Draženo bude v této první aukci celkem osm provozoven, z toho tři samo-
obsluhy, prodejna tabáku, prodejna zeleniny, prodejna metrového textilu 
a po jedné prodejně maso-uzeniny a smíš. zboží. Zveme všechny zájem-
ce o podnikáni a obchod, aby se v co největším počtu aukce zúčastnili, 
i když nebudou mít zájem tentokrát nic koupit, získají alespoň zkušenost 
a přehled pro další aukce, neboť v našem městě je celkem do privatizace 
navrženo kolem padesáti objektů, a tak i v dalších aukcích bude z čeho 
vybírat a co koupit.
Podrobné informace o této první aukci a postupu při účasti, stejně jako 
další rady a pokyny můžete získat v úředních hodinách sekce pro privati-
zaci našeho města a obcí Toušeň, Mochov, Vyšehořovice, Nehvizdy a Ze-
leneč na radnici v Čelákovicích, ve druhém patře, v tmavé zasedací síni. 

Místní sekce komise pro privatizaci

PRVNÍ AUKCE
První dražba prodejen se v Čelákovicích bude konat 11. května 1991 
v Kulturním domě od 9.00 hod. Přinášíme seznam vydražovaných prode-
jen a jejich vyvolávací ceny.

Potraviny Jungmannova 618 535 tis. Kčs
Potraviny V Prokopě 1551 1 165 tis. Kčs
Potraviny v objektu velkoobchod textilu 6 tis. Kčs
Potraviny Sokolovská 1478 1 619 tis. Kčs
Maso-uzeniny Sedláčkova 109 37 tis. Kčs
Zelenina – stánek J. A. Komenského 55 tis. Kčs
Tabák náměstí 5. května 2 tis. Kčs
Textil Masarykova 212 12 tis. Kčs

Nízké vyvolávací ceny se týkají objektů, které jsou v nájmu. U ostatních 
se vydražuje i objekt. Podrobnější informace získáte na vývěsní skříňce 
u radnice.

50 LET DRAMATICKÉHO SDRUŽENÍ TYL ČELÁKOVICE
Uprostřed zimy jsem si uvědomil, že v sobě nosím pocit stálého léta... 

(Albert Camus)
Kdykoliv se v mém vysokém věku hlásí neodbytně nostalgie, vždy mne 
vrací do údobí mého vyznávání věrnosti a věčné lásky k divadlu „herců 
z libosti“, kterému jsem roky času života zaslíbil, a ve kterém jsem se cítil 
šťastným...
Neměli jsme čas býti sami sebou, měli jsme jen čas býti šťastni...
Vy, kdo jste byli postiženi láskou k Thálii, jistěže znáte ony chvilky návratů, 
kdy se v mysli vracíme o půl století nazpět, kdy naše srdce plála nadšením 
pro nově utvořený soubor. Bylo to v době, kdy vlast byla utlačována a ná-
silněna brutalitou Hitlerova diktátu.
V roce 1941 stalo se tak vytrvalou snahou několika nadšenců, kteří po 
zrušení Sokola usilovali o sjednocení všech čelákovických ochotníků do 
jednoho společného sdružení, což bylo tehdy uskutečnitelné jedině spo-
jením úředně povoleného dramatického odboru do již existujícího Zpě-
váckého spolku J. K. Tyl. Tam se však málo zpívalo, zato tím více se hrálo 
divadlo. Úroveň dramatické tvorby stoupala úměrně se vzornou organizací 
souboru. O výsledcích činnosti početného souboru možno se přesvědčit 
z archivních dokladů, které byly oficiálně předány v roce 1980 Městskému 
muzeu v Čelákovicích. Rovněž z publikace historika Emanuela Vlasáka 
„30 let D. s. TYL – Čelákovice“, 1941–1971, možno získat zajímavé in-
formace o divadle u nás. Soubor začal se plně rozvíjet v roce 1944, kdy 
signatáři Havlas + Marek + Hlavica podepsali úřední povolení k založení 
samostatného ochotnického spolku pod názvem „Dramatické sdružení 
TYL – Čelákovice“. Po ukončení války a po uklidněni porevolučního hnutí 
pouští se TYL s velkým elánem do nových akcí pod záštitou Osvětové 
besedy. Uvědoměle pokračuje a řadí se mezi amatéry, kteří v Hronově 
vítězí... Později přechází D. s. TYL do samosprávy Kulturního domu pra-
cujících ROH. Představení odehrávají se na prostorném jevišti Kulturního 
domu. Nároky na režii, herce a scénickou výpravu stoupají. Režii, někdy 
i scénografii prováděli profesionálové, divák to poznává a oceňuje. TYL se 
zúčastňuje mnoha soutěží a zájezdů nejen po republice, ale dokonce i do 
zahraničí – do NSR. A ta Maryša – trpitelka otrávila mlynáře Vávru v pře-
mnoha reprízách! Nebylo by moudré přehlížet či podceňovat obrovskou 
práci nadšenců vykonanou zdarma za půl století. Kolik asi bylo věnováno 
hodin pro kulturu v našem městě? Nelze přezírat snahu a obětavost členů 
D. s. TYL.
Vzpomeňme jen našeho významného předchůdce J. J. Stankovského,
který již v roce 1868 založil u nás ochotnický spolek, jehož byl předsedou,
hercem a režisérem. A od té doby se divadlo u nás hrálo, hraje a domní-
vám se, že i bude hrát...
Praha, 15. března 1991.

František Marek, poslední ze zakladatelů D. s. TYL

U ŽELEZNIČNÍHO MOSTU V JIŘINĚ (Zpravodaj Čelákovic 4/1991)
Pátého května 1945 byla sobota. Rozhlas – na rozdíl od předchozího ně-
mecko-českého vysílání, mluvil od rána jen česky a hrál české písně. Na 
nádraží odstraňovali železničáři německé nápisy a vyvěsili českosloven-
ské státní vlajky. Každý poznal, že se něco děje.
Na radnici zahájil činnost revoluční národní výbor, kterému však chyběla 
v prvních hodinách výkonná moc, tj. vstupoval do povstání s holýma ru-
kama. Přijímal proto rád dobrovolníky, kteří se hlásili a někdy ani nevěděli, 
co riskují. Tak se také přihlásil třiadvacetiletý Miroslav Mašek a o rok starší 
Zdeněk Aust. Oba byli zařazeni do asi dvanáctičlenné skupiny mladých 
mužů, jejichž úkolem bylo prohlédnout dlouhou soupravu železničních 
vozů, odstavených již delší dobu na trati za mostem.
Dnes již těžko někdo vysvětlí, proč právě tato skupina, vyslaná na hlavní 
trať, byla zcela neozbrojena a nedostatečně informována. V té době byla 
totiž na všech nádražích vyvěšena vyhláška německé branné moci, která 
zakazovala civilistům vstup na železniční tratě a varovala, že kdo tam bude 
přistižen, může být zastřelen.
Německému velení šlo totiž o ochranu vojenského materiálu, dopravova-
ného po železnicích a zablokovaného naprostým nedostatkem lokomotiv.
Také tuto trať hlídali příslušníci zbraní SS. Most měl v té době strategický 
význam, byl připraven ke zničení a celé destrukční zařízení hlídali trvale 
čtyři příslušníci wehrmachtu. Je třeba připomenout, že oddíly SS měly 
mnohem tvrdší výcvik než armáda a jednaly také mnohem surověji. Ještě 
v průběhu války byla celá organizace SS prohlášena za válečné zločince.
Snad se pracovníci revolučního národního výboru domnívali, že si skupina, 
vyslaná za most, opatří cestou nějakou zbraň – což bylo teoreticky možné, 

Dolní část dnešní Masarykovy ulice byla zaplněna nejrůznějšími krámy a krámky s vý-
klady nabízejícími nejrozmanitější druhy zboží. Po roce 1948 sláva a význam živností 
byla potlačena na mnoho let. Snad se brzy zase dočkáme bohatého sortimentu a do-
stupných cen zboží, které je u našich západních sousedů vidět v každém městečku.
Foto: archiv muzea Čelákovice Pokračování na str. 18
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ale těžko proveditelné. To potvrzuje případ penzionovaného četnického 
strážmistra Josefa Svobody, o kterém bude ještě zmínka.
Tehdy byl ještě nedaleko mostu přívoz a skupina vyslaná z radnice šla 
tedy pěšky podle trati a v Jiřině k přívozu. Tam ji pan Bodlák převezl na 
druhý břeh a pokračovala v dobré pohodě k soupravě železničních vozů, 
která začínala asi osm set metrů za mostem.
Tím se vyhnula německým vojákům, hlídkujícím na mostě. Sotva však za-
čala prohlížet odstavené vagóny, narazila na nečekaný odpor. Od Lysé 
přišla současně dvoučlenná hlídka zbraní SS s odjištěnými samopaly a ve 
špatné náladě. Velitel hlídky byl rozezlen nad tím, že Češi nerespektují 
vyhlášku vrchního velitelství o ochraně železnic. Neměl náladu vyjednávat 
s naší skupinou a pro výstrahu vypálil několik ran nad našimi hlavami.
Po těchto výstřelech jsme zvážili svou situaci a vrátili se po železniční trati 
přes most do Jiřiny. Vojáci hlídkující na mostě nás nechali klidně přejít. Na 
jiřinské straně se naše skupina dočasně rozptýlila a očekávala další po-
kyny. Prostranství podle dráhy bylo tehdy z větší části zaplněno skládkou 
labského písku. Byla tam také dřevěná, omítnutá bouda, kterou postavili 
pracovníci těžby písku a v té době sloužila německým hlídkujícím vojákům 
jako přístřeší proti nepohodě.
Kolem poledne se tam sešla větší skupina lidí. Kromě naší dopolední hlíd-
ky tam přišla z fotbalového hřiště další – již polovojensky organizovaná 
a snad i částečně ozbrojená skupina k ochraně mostu. Nemohu si však 
vzpomenout, že by se v této chvíli nějak výrazně projevila. Ostatně přišli 
tam i jiní lidé – někteří s odhodláním chránit most, jiní jen ze zvědavosti.
Stojí za zmínku, že k mostu přišli také mladý četnický podstrážmistr Věnek 
Maděra a penzionovaný četnický strážmistr Josef Svoboda, oba s úmys-
lem získat od hlídkujících německých vojáků nějakým způsobem zbraně. 
Němci měli i k našim uniformám větší důvěru než k otrhaným civilistům, 
jakými jsme byli my ostatní.
Jednání mezi našimi četníky a německými vojáky se stále protahovalo, ale 
jinak vládla na prostranství kolem strážní boudy zdánlivě dobrá nálada. 
Myslím, že si tam hrálo na písku i několik dětí.
V tom příjemném vzrušení se náhle objevili na mostě opět oba příslušnici 
zbraní SS, se kterými se naše hlídka setkala již dopoledne. Oba muži šli po 
mostě za sebou a jakmile první z nich – velitel hlídky – vystoupil z profilu 
mostu, začal bez varování střílet ze samopalu, tentokrát již bohužel nejen 
do vzduchu. Nastal zmatek a každý se snažil ukrýt nebo zachránit, jak jen 
mohl.
Já jsem skočil střemhlav do strážní boudy pod stůl. Bylo nás tam několik, 
včetně německých strážců mostu. Jeden z nich volal ven z boudy: „Nicht 
schiessen, hier ist die deutsche Wehrmacht.“ Útočník však pokračoval ve 
střelbě, dokud nevyprázdnil zásobník svého samopalu. Některé střely proni-
kaly dřevěnými stěnami strážní boudy a na hlavu nám padala utrhaná omít-
ka. Když střelba utichla, křiknul útočník: „Raus von der Bude! – Ven z boudy!“
Vylézali jsme – jeden po druhém, Češi i němečtí strážní a stavěli se podél 
železničního náspu se zdviženýma rukama. Esesák na náspu nabíjel po-
druhé svůj samopal. V té chvíli k němu přistoupil mladý četnický podstráž-
mistr Maděra a snažil se vysvětlit mu situaci, aby předešel další střelbě. 
Esesák mu dlouze odseknul: „Scheisse daran“, ale myslím, že Maděra 
svým domlouváním značně přispěl k záchraně dalších životů.
Z boudy vylézal ještě poslední muž, četnický strážmistr Josef Svoboda 
a pod pláštěnkou své zastaralé uniformy ukrýval pušku, kterou Němcům 
v boudě vzal.
Když si toho útočník na železničním náspu všimnul, začal pálit po něm, 
Svobodovi se podařilo doběhnout za roh prvního domku v Přístavní ulici. 
Zbraně, které se zmocnil, nemohl však použit, neboť byl sám těžce raněn. 
Zbloudilá kulka ze samopalu mu prostřelila levou tvář.
Teprve když strážmistr Svoboda zmizel za rohem domku, všimli jsme si, že 
na písku leží již bez hnutí dva členové naší ranní hlídky – Miroslav Mašek 
a Zdeněk Aust. Byli již při první střelbě blízko otevřených vrátek a pokoušeli 
se ukrýt za rohem domku, ale nedoběhli. Padli oba, zasaženi několika vý-
střely. Útočník na náspu, když přestal střílet na Svobodu, ukázal na padlé 
a křiknul na nás: „Abholen!“ (odtáhnout). Tento rozkaz si každý vyložil po 
svém. Většina přítomných zmizela z dosahu jeho samopalu a prostranství se 
téměř vyprázdnilo.
Šel jsem k Maškovi a obrátil ho obličejem vzhůru. Z úst mu vytékal pramének 
krve. Asi čtyři kroky od něho ležel ve stejné poloze, obličejem k zemi, Zdeněk 
Aust. Oba měli několik průstřelů plic. Na jejich záchranu nebylo pomyšlení.
Naložili jsme oba padlé na valníček, který tam stál a odváželi je do Pražské 
ulice. Byl to malý a smutný průvod. V té chvíli pršelo a ulice zely prázdno-
tou. Za záclonkami domků na nás hleděli ustrašení a bezbranní lidé.

Tak zemřeli Miroslav Mašek a Zdeněk Aust, po kterých jsou nyní pojmeno-
vány dvě ulice v Jiřině. L. Hegr
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houbařské okénko

Chřapáč kalíškovitý
V tomto článku konečně opustíme žlutou barvu 
a vrátíme se k vzácným druhům hub Čelákovic-
ka. Jaro je obdobím dominace vřeckovýtrus-
ných hub, jako jsou kačenky, smrže, ucháče, 
ohnivci a také chřapáče. O jednom z nich, chřa-
páči kalíškovitém, je i tento článek. Má v češtině 
druhé starší jméno, kališník běločerný, které se 
stále hojně používá a je i dle našeho názoru vý-
stižnější.
Plodnice jsou v mládí kulovité (tvarem připomí-
nají pohárek, vázu či kalíšek), téměř uzavřené, 
později se otevírají, po okrajích se nepravidelně 
trhají. Ve stáří se mohou až miskovitě otevřít. 
Průměr „kalíšků“ je 1–7 cm, hloubka 1–5 cm. 
Vnitřní plodná část (s výtrusy) klobouku je hlad-
ká, nejdříve krémově bílá, dozráváním výtrusů 
přechází do šedohnědé až černohnědé, vnější 
strana bývá světlejší, nejdříve také bělavá, poz-
ději bělošedá až hnědošedá. Má velmi krátký, 
často prakticky chybějí třeň. Dužnina je tenká, 
křehká, bez výrazné vůně a chuti. 
Roste vzácně od začátku března do začátku 
května, ale za příhodných podmínek může vy-
razit už v únoru či naopak setrvat do začátku 
června. Typickým stanovištěm jsou nízké boro-
vé lesy a vápenaté podloží.
Jedná se o vzácnější druh houby – je zařazena 
do Červeného seznamu hub (makromycetů) – 

Chřapáč kalíškovitý, březen 2021. Foto: Miroslav Rudolf

Chřapáč kalíškovitý, duben 2016. Foto: Miroslav Rudolf

do kategorie EN (ohrožený druh). V oblasti Čelá-
kovicka ji od jejího prvního zaznamenání v roce 
2015 nacházíme pravidelně. V některých letech 
se jedná pouze o několik plodnic, v jiných le-
tech s houbově příznivým jarním počasím jsme 
zaznamenali i několik set plodnic. 
Kuchyňské využití: Jedná se o teoreticky jedlou 
houbu, ale pro její vzácnost se sběr pochopitel-
ně nedoporučuje. Navíc mladé plodnice, které 
jsou čistě bílé, jsou zároveň malé a tenkomasé. 
Starší a větší plodnice by zase jakýkoliv pokrm 
obarvily svými výtrusy do černa.
Možná záměna: Zaměnitelný je za některé jiné 
druhy chřapáčů případně řasnatek či jiných 
vřeckovýtrusných hub kalíškovitého tvaru. Nej-
podobnější je mu chřapáč obecný, který roste 
pod listnáči, vytváří větší plodnice s výraznějším 
třeněm. Dozráváním výtrusů se barví do hněda, 
nikoliv do hnědočerna.

Miroslav Rudolf a Ondřej Tomeček,  
Spolek houbařů Čelákovice

mddm
Havlíčkova 691, Čelákovice
tel.: 326 991 217, fax: 326 995 959
e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz
http://www.mddmcelakovice.cz

Nabídka letních táborů – 
poslední volná místa

MDDM Čelákovice plánuje o letních prázdni-
nách 2021 zrealizovat celkem sedm pobytových 
a šest příměstských táborů. Zbývají poslední 
volná místa u několika z nich.

Pobytové tábory s volnými místy
n  MASH – výcvik v Orlických horách, 1.–10. 7., 

na základně v chatě Roubenka vás čeká pes-
trý táborový program, který se ponese v du-
chu legendárního seriálu MASH. Ubytování 
v luxusně zařízené chatě s vlastním sociál-
ním zařízením na pokojích, strava 5x denně, 
doprava, požitky, hry, v ceně 4 500 Kč. Pro 
více informací navštivte naše webové strán-
ky nebo kontaktujte hlavní vedoucí, e-mail:  
Nadezda.Pokorna@mddmcelakovice.cz;

n  Letní tábor Čestín, 24. 7. – 13. 8., nachází se 
uprostřed lesů na soukromé louce u Čestín-
ského potoka mezi městečky Kácov a Čestín. 
Koná se zde již po jednačtyřicáté. Ubytování 
je ve stanech s podsadou, ve srubu je jídel-
na a kuchyň, kromě umývárny je zde i sprcha 
s teplou vodou, WC jsou suchá. Na louce 
jsou sportovní hřiště a táborové ohniště. Pro 
více informací navštivte naše webové strán-
ky nebo kontaktujte hlavní vedoucí, e-mail:  
Miroslava.Vankova@seznam.cz nebo Jindřich 
Vaněk, tel.: 602 333 061;

n  Letní tábor OSTRÝ, 3.–17. 7., nachází se 
v pěkné krajině plné rybníků v chatové osadě 
Ostrý poblíž města Blatná v jižních Čechách. 
Pořádáme jej na tomto místě již po jednadva-
cáté. Ubytování je ve čtyřlůžkových chatkách 
uprostřed lesů v ohrazeném areálu na břehu 
rybníka Ostrý, v hlavní budově je jídelna, ku-
chyň, umývárny s teplou vodou a splachova-
cím WC. V areálu jsou sportovní hřiště, stůl 

na stolní tenis a táborové ohniště. Pro více in-
formací navštivte naše webové stránky nebo 
kontaktujte hlavní vedoucí, e-mail: Miroslava.
Vankova@seznam.cz nebo Jindřich Vaněk, 
tel.: 602 333 061;

n  BOYARD na Vojtově Mlýně, 21.–29. 8., nachází 
se v krásném prostředí mimo civilizaci. Do ves-
ničky Čistá jsou to 2 km. Je vybaven zděnými 
chatkami se sociálním zařízením, kde ubyto-
váváme malé děti a spí s nimi vedoucí. Starší 
děti využívají 4lůžkové klasické chatky. Tá-
bořiště je rozděleno na „před potokem“ a „za 
potokem“. Před jsou ubytovány mladší děti, za 
potokem starší (vždy jsou v blízkosti ubytováni 
i jejich vedoucí). Vzhledem k době trvání tábo-
ra a zázemí je vhodný pro začínající táborníky 
od předškolního věku. V areálu je velká jídelna, 
kterou využíváme v deštivém počasí, na večer-
ní promítání a diskotéky. Vaří nám naše paní 
kuchařka z námi nakoupených potravin. Pro 
více informací navštivte naše webové strán-
ky nebo kontaktujte hlavní vedoucí, e-mail:  
Martina.Slovakova@mddmcelakovice.cz.

Příměstské tábory s volnými místy
n  Tajemství kotlíkového guláše, 12.–16. 7., tu-

ristický tábor s výlety Polabím a jedním pře-
spáním mimo Čelákovice, na jehož konci 
budeme vařit kotlíkový guláš z nasbíraných 
surovin. Strava přes den zajištěna. Cena: 
1 500 Kč. Více informací u hlavního vedoucí-
ho, e-mail: vojtaslovak@gmail.com;

n  Hádanka bramborové polévky, 19.–23. 7., tu-
ristický tábor s výlety Polabím jedním přespá-
ním mimo Čelákovice, na jehož konci bude-
me vařit bramborovou polévku z nasbíraných 
surovin. Strava přes den zajištěna. Cena: 
1 500 Kč. Více informací u hlavního vedoucí-
ho, e-mail: vojtaslovak@gmail.com;

n  Prázdninové výlety s Výletníkem, 7.–10. 7., ce-
lodenní výlety po blízkém i vzdálenějším okolí, 
strava zajištěna, vstupy, jízdné v ceně 800 Kč. 
Pro více informací navštivte naše webové 
stránky nebo kontaktujte hlavní vedoucí e-mail: 
Martina.Slovakova@mddmcelakovice.cz;

n  Sportujeme s Milošem! 12.–16. 7., hlavní ve-
doucí Miloš Bukač s Evičkou pro vás plánu-
jí dny plné soutěží, sportu a zábavy. V ceně 
1 500 Kč je zajištěna strava, pitný režim a po-
žitky. Pro více informací kontaktujte Evu Bu-
kačovou, e-mail: bukacka@seznam.cz.

Veronika Kratochvílová

Děkujeme
V průběhu jara si zaměstnanci MDDM připravili 
celou řadu soutěží, výzev a netradiční zábavy 
pro děti i rodiče. Velice nás těší zájem všech zú-
častněných, velmi děkujeme za pozitivní zpět-
nou vazbu, která je pro nás v této době obzvlášť 
důležitá. Vidíme, že to má smysl. Vřelé díky 
všem rodičům za podporu a dětem za účast. 
Další vřelý dík patří všem, kteří se zúčastnili 
výzvy Ukliďme Česko a pomohli nám zvelebit 
naše krásné město. 
V neposlední řadě děkujeme všem soutěžícím, 
kteří nám přinesli výrobky do řemeslné soutě-
že Řemesla Polabí a čelákovickému muzeu za 
poskytnutí prostor pro výstavu. Virtuální výstavu 
můžete zhlédnout na našich webových strán-
kách, v záložce Řemesla Polabí.

Veronika Kratochvílová



20 / zpravodaj města čelákovic

volný čas / inzerce

rc routa + 
mateřské centrum
Sedláčkova 107, Čelákovice 
Stankovského 1650, Čelákovice 
(zadní vchod budovy Obecního domu)
tel.: 739 033 163
e-mail: info@rc-routa.cz
http://www.rc-routa.cz
fb: Mateřské centrum Čelákovice a RC Routa

Aktuální program budeme upravovat podle 
momentální epidemické situace. Sledujte, naše 
webové a facebookové stránky. Děkujeme.

Velké poděkování MAS Střední Polabí, z. s., která 
pružně zareagovala na aktuální potřebu doučování 
a skrze projekt MAP II pro Brandýsko (č. projektu 
– CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011529) finančně
podpoří doučování až 15 žáků ZŠ v Čelákovicích 
v období od dubna do června 2021. Děkujeme.

Zahrada RC Routa, otevřena bude pro veřejnost 
dle aktuálních vládních nařízení, přijďte si s námi 
užít jarní nálady. Běžná otevírací doba je pondělí–
pátek v 10.00–18.00 hod.

Opékání buřtů a posezení na zahradě Routy, 
pondělí 17. a 31. 5., 17.00–19.00 hod., s sebou 
buřty a dobrou náladu.

Jak pejsek s kočičkou myli podlahu, divadélko pro 
nejmenší, úterý 18. 5., od 15.00 hod. (10–15 min.), 
zahrada RC ROUTA, vhodné pro děti od 18 měsíců.

Rodinné bubnování, středa 19. 5., 10.00–11.00 
hod., zahrada RC Routa, s Janou Vachkovou, ví-
táni jsou rodiče s dětmi i jednotlivci. Vstup 50 Kč/
rodina, rezervace předem není nutná. Bližší info na 
tel.: 606 660 421.

Poradenství, nadále poskytujeme individuální 
poradenství, úterý 9.00–13.00 hod., oblast sociál-
ních dávek, sociálních služeb, rodina a mezilidské 
vztahy, rodinné právo, finance a zadlužení, bytová 
situace apod. V této době lze i tel.: 739 033 163; 
pondělí 9.00–12.00 hod. a čtvrtek 10.00–18.00 
hod., poradenství a aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi, schůzku lze domluvit na tel.: 608 873 926, 
e-mailu: sas@rc-routa.cz nebo.

Vzdělávací projekt ReStartuj kariéru s ROU-
TOU 2.0, přihlašování do všech aktivit pro rok 
2021/2022 probíhá, registrace i bez nutnosti 
osobního setkání. Manažerská akademie pro ženy 
(září 2021 – únor 2022) – rozvoj manažerských 
dovedností a podpora žen ve vedoucích pozicích; 
angličtina pro firemní praxi (září – listopad 2021) 
a počítačový restart (září – listopad 2021) – prak-
tické kurzy pro zlepšení jazykových a počítačo-
vých dovedností. Restart klub (jaro 2022) – pro 
úspěšný návrat do zaměstnání či nový start po 
MD/RD. Individuální kariérové a právní poraden-
ství. Doprovodné hlídání dětí. Aktivity projektu jsou 
zdarma, určené pro rodiče dětí do 15 let (na MD/
RD či v zaměstnání), osoby pečující, nezaměstna-
né. Přihlášky a informace: Markéta Javorská, tel.: 
608 723 465, e-mail: restartujkarieru@rc-routa.cz, 
www.restartujkarieru.cz.

Příměstské tábory Léto s Routou 2021 jsou 
již téměř všechny obsazeny, více informací na  
www.leto-s-routou.cz, poslední volná místa může-
te vybírat v těchto termínech:
n záchranáři, 12.–16. 7. 2021;
n muzikálová akademie, 19.–23. 7. 2021;
n angličtina pro děti 8–12 let, 16.–20. 8. 2021.

Čelákovický Sokol 
zůstává aktivní!

TJ Sokol Čelákovice

TJ Sokol Čelákovice dále pokračuje v přípra-
vách na léto. Mimo chystání příměstského tá-
bora, na kterém se vaše děti mohou naučit 
základy všech disciplín sportovní všestrannos-
ti, se zapojili naši členové i do projektu „Roz-

Taneční vystoupení u lávky. Foto: archiv jednoty

Členové AKTRA.cz  
společně pro zvířátka

Dlouhou dobu nám chybí kontakt s kamarády. 
Nemůžeme se pořádně vídat, užívat si kroužky, 
soutěžit… O to více se těšíme, že to snad vyjde 
alespoň s příměstskými tábory. Budou to neu-
věřitelné týdny, plné úžasných zážitků!
Stejně jako nám chybí kontakt s lidmi tak i zví-
řátkům v ZOO Chleby. Také jsou zvyklé se 
předvádět před návštěvníky, bavit děti i dospě-
lé a teď je jim smutno. Kromě toho jim začínají 
chybět i penízky ze vstupného.
Spojili jsme tedy síly a odstartovali vzájemnou 
spolupráci. AKTRA.cz si zvolila nového maskota 
a adoptovala si „Sultána“ právě ze ZOO Chleby. 
A že nevíte, o jaké zvířátko jde? Koukněte na 
www.aktra.cz – tam se vše dozvíte, a ještě se 
můžete zapojit do dalších společných projektů 
na podporu ZOO Chleby.

Zuzana Prokopovičová

V – Po stopách  
nejlepších mozků

myšlenkové lapálie

Myšlenkové lapálie by měly obsahovat široké 
spektrum různých úloh, které zaměstnají naši 
hlavu. A je tedy na místě se podívat na to, co si 
pro nás nachystaly ty největší hlavy, co chodily 
po planetě.
Alberta Einsteina asi není třeba zvláště před-
stavovat. Jako první formuloval teorii relativity. 
Mimochodem hrál i velmi obstojně šachy a po-
razil například „otce atomové bomby“ – Rober-
ta Oppenheimera. Albert Einstein formuloval ve 
svém mládí logickou hádanku, kterou jsou údaj-
ně schopné vyřešit jen 2 % lidí bez použití papíru 
a tužky. Zkuste, zda mezi ně patříte.
„Existuje pět domů, přičemž každý má odlišnou 
barvu. V každém domě žije osoba odlišné ná-
rodnosti. Každý z těchto pěti obyvatel pije svůj 
vlastní nápoj, kouří svou značku cigaret a chová 
své oblíbené zvíře. Nikdo nepije to, co pijí ostat-
ní, nekouří stejnou značku cigaret jako ostatní 
a nechová stejné zvíře jako ostatní.“
Platí následující fakta:
n Angličan žije v červeném domě.
n Švéd chová psy.
n Dán pije čaj.
n  Zelený dům je hned vedle bílého domu na 

levé straně.
n Obyvatel zeleného domu pije kávu.
n Ten, co kouří Pall Mall, chová ptáky.
n Obyvatel žlutého domu kouří Dunhill.
n Ten, co žije ve středním domě, pije mléko.
n Nor žije v prvním domě.
n  Ten, co kouří Blend, žije vedle toho, co chová 

kočky.
n  Ten, co chová koně, žije vedle toho, co kouří 

Dunhill.
n Ten, co kouří Blue Master, pije pivo.
n Němec kouří Prince.
n Nor žije vedle modrého domu.
n  Ten, co kouří Blend, má souseda, který pije vodu.

Otázka zní: Kdo chová rybičky?
Mimochodem – i mě osobně se nezdá, že by 
všechno bylo pravdivé :) Kdo kdy slyšel, že by 
Dán pil čaj?! Robert Kubíček

tančeme jaro společně se Sokolem“. Jedná 
se o celostátní aktivitu, která má trošku oži-
vit a zpříjemnit tuto náročnou dobu. Nahráv-
kou z našeho tanečního vystoupení se mů-
žete pobavit na našich webových stránkách  
www.sokolcelakovice.cz.

Adéla Zelenková, hospodářka
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sport

florbal

fotbal

Ohlédnutí za sezonou ORKY: nejprve úspěch, poté zmar

Orka na turnaji Czech Open. Foto: Šimon Zmátlo

SK UNION – BUDE ANULOVÁN DALŠÍ ROČNÍK?
Již od října minulého roku jsou hrací plochy fot-
balistů – amatérů opuštěny a pod zámkem. V po-
slední době přeci jen došlo k uvolnění, byl ukon-
čen nouzový stav a povolena další činnost včetně 
uvedení dětí do školy, a to za jistých podmínek. 
Tímto opatřením svitla naděje i pro amatérské 
sportovce. FAČR připravil jistou vizi, jak by se mělo 
postupovat, aby se dal dohrát mistrovský podzim. 
Leč přišla výměna ministrů a ten „nový“ rozhodl 
za podpory vlády omezit pohyb na sportovištích. 
Od poloviny dubna je možné trénovat ve dvojicích 
s desetimetrovými rozestupy, což dává prostor 
pro kruhové tréninky či průpravné hry. Je otázkou, 
jak bude proces uvolnění pokračovat, kdy bude 
možné sehrát alespoň přípravný zápas, na který 
je potřeba minimálně 50 hráčů a funkcionářů, kteří 
zajistí průběh utkání. Osobně myslím, že do polo-
viny května to nebude. Z toho vyplývá jediná věc 
a tou je anulování soutěží!
Na Unionu proběhl v úterý 13. dubna trénink pod 
vedením trenéra Skuhravého za účasti hráčů „A“ 
mužstva a dorostenců. Počet povolených 20 osob 
nebyl zcela vyčerpán a účastníci se pohybovali ve 
dvojicích. Trenér předpokládá pokračovat touto 

Souboj domácího Dosoudila a kapitána Lysé Brabce. 
Foto: archivu klubu

formou dvakrát týdně. Podobným způsobem se 
budou připravovat i žáci. Jinak nezbývá nic jiného 
než čekat na další úlevy z přijatých rozhodnutí. 
A protože je současná doba skoupá na aktuali-
ty, rozhodl jsem se nahlédnout do archivu. Vy-
bral jsem připomínku I. A třídy ročník 2017/2018, 
1. kolo, a „Polabské derby“ SK UNION–SLOVAN
LYSÁ 5:2. Hosté byli nováčkem této soutěže
a utkání mělo zajímavý průběh. Union nastou-
pil v sestavě: Petr Bařina – Arazim, Pavel Bařina,
Koch – Matějka, Szabo – Kolovecký, Dosoudil, Va-
cek – Pánek, Kadeřábek.
Střídali: Parůžek, Náhlovský, Uher, Souček, Há-
jek. Úvod utkání vyšel lépe hostům a již ve 3. min.
získal Sosnovský hostím vedení a netrvalo dlou-
ho, když po rohovém kopu poslal Zápotocký míč
podruhé do sítě. Unionu trvalo čtvrt hodinky, než
se „probral“ a vyrovnal hru. Ve 30. min. Szabo ne-
proměnil dobrou šanci, a tak až v 36. min. snížil
Kadeřábek na 1:2. Dále Kadeřábek vystihl „malou
domů“, ale branka z toho nebyla. Až v samotném
závěru první půle vyrovnal Kolovecký na 2:2.
Po přestávce v 51. min. kombinační akci úspěšně
zakončil Dosoudil na 3:2, po chvíli centr Kadeřáb-

Každý duben veškeré soutěže ORKY vrcholí, 
a i tento neměl být výjimkou. Bohužel již po-
druhé v řadě jsou haly zamčené, hokejky jsou 
zavřené ve skříni nebo uložené v koutě a zapa-
dané prachem. Je tak velkým paradoxem, že 
ORKA v této sezoně zaznamenala jeden z nej-
větších úspěchů v historii klubu. 
Orka v mužské kategorii v minulých ročnících 
usilovala o postup do 1. ligy mužů a byli jsme 
velmi blízko. Před dvěma lety ORKA prohrála ve 
finále Národní ligy a přišla o postup, měli jsme 
velmi mladý tým a finále tehdy bylo „nad plán“. 
O postup jsme se chtěli poprat o rok později. 
V březnu 2020 ale zasáhl COVID-19. Mužský 
tým byl vítězem základní části a ve čtvrtfinále 
vedl dva nula na zápasy. I tehdy jsme si muse-
li nechat zajít chuť na postup, protože sezona 
byla ukončena. Jako většina jsme doufali, že na 
jaře pandemie skončí a do třetice se o postup 
úspěšně popereme. Proto od loňského května 
začala intenzivní příprava na současný ročník. 
Ještě, než odstartovala liga, ORKA zažila histo-
rický úspěch a další milník ve své historii. 
V srpnu se muži ORKY přihlásili na největší let-
ní turnaj v Evropě, CZECH OPEN. Každý rok 
v létě se Praha zaplní hráči z celého světa. Loni 
ale bylo všechno jinak, konkurence díky CO-
VID-19 nebyla tak hvězdná jako v předchozích 
ročnících, ale i tak budila velký respekt. ORKA 
se v elitní kategorii PRO přes rozpačité výsled-
ky ve skupině dostala do play-off, kde již ne-
zaváhala a celý turnaj vyhrála. Finálový zápas 
přenášela televize a na konci zápasu „křepčili“ 
okolo kamer kluci z Čelákovic s pohárem nad 
hlavou. Netušili jsme, že zažíváme „vrchol“ se-
zony. V září se pak odehrálo pár zápasů a ho-
kejky mířily opět do kouta...

Ještě hůře na tom byly dětské kategorie, kte-
ré začaly v září trénovat a odehrály sotva jeden 
turnaj. Omezení je vyhnalo z hal na dlouhou 
dobu. 
Nyní sport pomalu ožívá. A my věříme, že se 
blýská na lepší časy. Věříme, že v co nejbliž-
ší době se navrátíme k tréninkům v halách 
a k tomu, co je nám a dětem nejmilejší, k flor-

balu. A taky věříme, že další sezona už proběh-
ne standardně a příští rok, až nastane duben, 
bude sezona v plném proudu a muži ORKY do-
stanou šanci se po třech letech opět utkat o ký-
žený postup do 1. ligy. Víme, že bez fanoušků 
to není ono, a tak věříme, že celou sérii prožije-
te s námi, a těšíme se na to.

Martin Bajer

ka našel Vacka a ten nezaváhal – 4:2 a definitivní 
tečku si připsal Parůžek na 5:2! Union měl velmi 
dobrý vstup do soutěže, ale po odehraných 30 ko-
lech skončil na 11. místě. Vzpomínku doplňuje 
momentka výše.
Doufejme, že již brzy na tomto místě budeme moci 
uvést aktuální zprávy.

Milan Šikl
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s přibývajícími léty k tomuto sportu opět vrátí. Na-
opak se do týmu vrací z hostování z Modřic Vojta 
Holas. Vedení klubu spolu s diváky doufá, že nebu-
de na první start za TJ Spartak Čelákovice dlouho 
čekat. Zbývá totiž dohrát finálové utkání Českého 
poháru mezi Spartakem a Čakovicemi, které bylo 
v důsledku koronaviru přesunuto z podzimu 2020 
(Jedličkárna) na jaro 2021.

Petr Flekač

sport

OCR Čelákovice

Zpátky do formy!
Ani duben nám zatím neumožnil návrat k běž-
nému tréninkovému režimu. Od loňského října 
tak máme za sebou díky online výzvám naběha-
nou hromadu kilometrů, vyzkoušené rozmanité 
sportovní aktivity, prochozené okolí, nacvičený 
vis i zažité odpočívání ve dřepu. Kromě tradič-
ní prosincové výzvy jsme si tím projeli několik 
základních pilířů pohybu, které se nám v dubnu 
spojily v ucelenou sportovní výzvu #zpatkydo-
formy. Na 30 účastníků čekalo každý den v prů-
měru 30 minut pohybových aktivit. Během týdne 
si sami sestavovali plán z připravených aktivit, 
jako byl čas strávený ve visu, dřepu, běh, chůze, 
jóga, cvičení s vlastní vahou a velké množství 
libovolných aktivit. V průběhu měsíce se ještě 
několikrát ozvala zima, a tak individuálně pokra-
čujeme v otužování, což někteří využívali právě 

jako onu libovolnou aktivitu. Díky těmto výzvám 
se nám daří udržet se v pohybu i v této náročné 
době. Vývoj protiepidemických opatření bedlivě 
sledujeme a budeme podle něj plánovat naše 
aktivity – ať už online, nebo společně.

Honza Pfeffer, OCR Čelákovice Sportovní aktivity. Foto: archiv OCR Čelákovice

Plán plnění aktivit. Foto: archiv OCR Čelákovice 

Nohejbalový areál po odebrání svrchního povrchu. Foto: archiv oddílu

TJ Spartak Čelákovice

Čelákovická královna šachů. Foto: archiv oddílu

Šachový oddíl

Nohejbalový oddíl

Halda nepropustné zeminy k dalšímu odvozu. Foto: 
archiv oddílu

Rozhodnutí o existenci nohejbalových soutěží 
padne zřejmě v květnu, a tak se vedení oddílu 
pustilo do rekonstrukce centr kurtu. Odebrala 
se antuka a spodní vrstva nepropustné hmoty, 
která bude nahrazena škvárovou směsí. Poté 
se položí antuka. Termín je plánován do kon-

Je to již dlouhou dobu, kdy jsme mohli s dětmi trénovat osobně. Bohužel pro část našich dětí online 
tréninky nejsou tím pravým, a tak s nadějí vyhlížejí zlepšení situace kolem Covid-19.
Děti ani trenéři v této neradostné době nezahálejí, věnují se přípravě a snaží se udržovat ve formě pro 
případný rozjezd. Jsou vytvářeny různé akce a další doprovodný program. Běží nám klubový přebor, 
kde se k dětem mohli přidat rodiče, a tyto zápasy nepostrádají velký potenciál. Děti po odehrání svého 
turnaje sedí u monitorů a drží palečky taťkům, mamkám nebo dědečkům. Účast hned 15 rodičů svědčí 
o tom, že nejen děti potřebují povzbudit a pobavit se.
MČR bylo opět přesunuto, tentokráte na červen, a tak jsme pro naše malé hráčky a jejich mamky na
MDŽ připravili turnaj o královnu klubu. Vítězkou se stala Sabina Jeníková v kategorii dětí, Dagmar Bínová 
mezi dospělými hráčkami. Samozřejmostí byla korunka pro vítězku a květina pro každou z dam, která
se soutěže zúčastnila.
Další chystanou akcí je již třetí procházka organizovaná klubovými trenéry – poprvé proběhla po městě,
podruhé jsme se prošli kolem zámku v Lysé nad Labem, když nám nepřející zahradník park uzavřel,
a potřetí? No, nechte se překvapit, co na vás kolega Jankovský chystá.
Samostatným fenoménem jsou „kamínky“. Jistě několik z vás našlo po městě ukryté kamínky. Tato hra
běží celorepublikově, na začátku jsem všechny vytvářel sám, ale nyní jsem našel pomocnice v osobách
Sabinky a Terezky, a tak jich je po městě k nalezení mnohem více. Základem je samozřejmě pobyt na
čerstvém vzduchu a trocha dobrodružství spojená s hledáním nemůže uškodit.
Věřím, že se se svými svěřenci brzy shledáme a snad se jejich počet moc nezmenší. Peter Janda

ce června tohoto roku. Dosavadní a plánované 
práce se provádějí brigádnicky.
A co se v klubu děje? Činnost ukončil Dan Matura, 
a podle dostupných informací nebude v kariéře no-
hejbalisty pokračovat. Pro klub a pro reprezentaci 
dorostu je to opravdu škoda. Budeme doufat, že se 
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