
www.celakovice.cz z d a r m a

měsíčník - duben 2015

Zrekonstruovaná naučná stezka a opravená lávka přes Grado budou  
slavnostně otevřeny 26. dubna .............................................................................

V letních měsících bude zmodernizována varna v Mateřské škole  
Rumunská ..................................................................................................................

Novou vedoucí Městského bazénu jmenována Ivana Marešová ....................

Koncert k 50 letům Ladislava Weyrostka na hudební scéně  
11. dubna v Kulturním domě .................................................................................

str. 3

str. 5

str. 6

str. 21

Lávka přes Grado bude 
pět dnů uzavřena

l  Josef Pátek, starosta

Zastupitelstvo města schválilo na svém únoro-
vém zasedání poskytnutí daru ve výši 50 000 Kč 
Místní organizaci Českého rybářského svazu 
v Čelákovicích na obnovu lávky přes Grado. 
Dar ve stejné výši na pořízení materiálu po-
skytla i obec Káraný. Z důvodu oprav bude 
lávka zcela uzavřena po dobu velikonočních 
prázdnin v délce pěti dnů od 2. dubna do  
6. dubna 2015. Po demontáži mostovky bude 
provedena oprava hrubých částí, zajištěn zá-
kladní nátěr a montáž mostovky a budou pro-
bíhat betonářské práce. V závěru budou upra-
veny nájezdy na bezbariérové a umístěny nové 
značky. O víkendech 11. a 12. a 18. a 19. dubna 
budou realizovány nátěrové práce a osazeno 
povinné bezpečnostní značení. O těchto dub-
nových sobotách a nedělích bude lávka přes 
Grado s omezením průchozí.

sobota 4. dubna 2015  I  7.30–13.00 hod.

VESELÉ
VELIKONOCE

9.30 hod. Šáteček  I  10.00 hod. Dykyta
11.00–13.00 hod. Velikonoce s králíky v klobouku

7.30–13.00 hod. Velikonoční farmářský trh

V úterý 24. března byla na náměstí vztyčena bříza, kterou zdobí kraslice (celkem jich bylo 472 kusů) vytvořené dětmi z čelákovických mateřských a základních škol a Gymnázia. 
Obdivovat ji můžete do Velikonoc! Foto: -dv-

NA NÁMESTÍ
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Veselé Velikonoce
Milí čtenáři, každá správná hospodyňka ví, že 
k jaru neodmyslitelně patří jarní úklid. Pokud 
radnici přirovnám k takové hospodyňce, pak 
vězte, že i ona je připravena pořádně grunto-
vat a smejčit, aby se pokud možno leskl každý 
kout. Co tím chtěl básník říci? Především to, že 
nastává jaro a naše Technické služby se pus-
tí do úklidu celého města. Pomůže jim v tom 
i nová technika chodníkového vysavače, který 
bude uklízet po nepořádných občanech hlav-
ně centrum města. Připravujeme také instalaci 
nových košů a sáčků, a to zejména do oblastí, 
kde dosud chybí.

Když se ohlédnu do březnových dní, nezbývá 
mi než konstatovat, že vše jaksi pookřálo. Se 
zimou jsme se rozloučili i Reprezentačním ple-
sem města, který jsme letos pojali více lidově 
než snobsky. Hlavní totiž byla dobrá nálada 
a příjemná zábava, což se myslím povedlo, 
ale přesto se vždy najde dost škarohlídů, kteří 
si nějaké to blátíčko hodí. S řadou z vás jsem 
si popovídal v přísálí, a měl tak příležitost se 
dozvědět některé podněty ke zlepšení života 
v Čelákovicích i jinak než z e-mailů či dopisů. 
Zlepšovat je rozhodně stále co a já za upřímné 
zpětné vazby moc děkuji.
Duben je měsícem, kdy budeme letos slavit 
Velikonoce. Pokud se nechystáte na prodlou-
žený víkend mimo město, srdečně vás zvu na 
čelákovické náměstí, kde jsme pro vás připra-
vili bohatý program na Bílou sobotu. Nově je na 
náměstí bříza, kterou ozdobily děti. Připraven 
je také velikonoční trh a doprovodný program.
Hned týden po Velikonocích můžeme v Kultur-
ním domě zažít jedno významné výročí, a tím 
je padesátileté působení Ládi Weyrostka na 
hudební scéně. Je mi velikou ctí, že nad tímto 
koncertem jsem mohl převzít záštitu. Jste sr-
dečně zváni.
Přeji vám všem veselé Velikonoce, hodně krea-
tivity v malování a zdobení velikonočních vají-
ček a pány prosím o gentlemanské koledování 
pomlázkou, protože jinak si koledujete o polití 
vodou.

Josef Pátek

KATALOG místních podniků, firem,  
podnikatelů, služeb apod.

Aplikace s názvem „KATALOG FIREM“, která je 
součástí webových stránek města www.cela- 
kovice.cz (pod oddílem Organizace/služby), na-
bízí 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.

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

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

605 733 680
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování:
IK CELAK REGISTRUJ

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

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

Kalendář akcí na webu města
Na titulní stránce webových stránek města Čelákovic – www.celakovice.cz je Kalendář akcí  
ve městě, který informuje o akcích, jež aktuálně ve městě probíhají. Pro zveřejnění svých akcí 

v tomto kalendáři můžete zaslat informace na e-mail: kalendar@celakovice.cz nebo  
se zaregistrovat na stránkách města a poté si akce sami přidávat a popřípadě i editovat.

Tištěný přehled akcí 
„LÉTO v Čelákovicích“

POZOR, BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA

Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „LÉTO v Če-
lákovicích 2015“ (plaká; Zpravodaj města) ob-
sahující akce od 4. června do 11. září 2015 je 
v pondělí 11. května 2015.
Informace o akcích zasílejte na e-mail:
kalendar@celakovice.cz.
Dodané informace jsou také publikovány na 
webových stránkách města v „Kalendáři akcí ve 
městě“.

úvodník

Reklamace roznosu Zpravodaje
Vážení čtenáři, protože redakční rada zachytila 
stížnosti na roznos našeho periodika (zajišťuje 
za úplatu Česká pošta, s. p., pobočka Čeláko-
vice), zveřejňujeme, jak je možné reklamaci na 
roznos uplatnit.
Nejlépe zaslat co nejdříve e-mailem na zpravo-
daj@celakovice.cz adresu, kam nebyl Zpravo-
daj dodán. 
Redakce bude mít jasnou představu o rozsahu 
stížností a zároveň je předá zodpovědné osobě, 
která zajistí nápravu.
Děkujeme za pochopení.

Cyklisté!
Zvyšte šanci najít  

odcizené kolo!
Město Čelákovice je partnerem  
CEREK (centrálního registru kol).  
S dotazy se obracejte na Měst-
skou policii nebo přímo na  
www.cerek.cz.

Výměna průkazů osob se 
zdravotním postižením

l  Šárka Špírková, vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví

Tiskopis „Žádost o přechod nároku na průkaz 
osoby se zdravotním postižením“, který je držitel 
průkazu TP, ZTP, ZTP/P povinen vyplnit při vý-
měně průkazů osob se zdravotním postižením, 
je k dispozici na MěÚ Čelákovice, odbor sociál-
ních věcí a zdravotnictví, tel.: 326 929 118, 326 
929 119. Výměna stávajících průkazů osob se 
zdravotním postižením začíná 1. 4. 2015. Výmě-
nu zajišťuje Úřad práce České republiky – kraj-
ská pobočka v Příbrami, kontaktní pracoviště 
Praha-východ, Dobrovského 1278/25, 170 00 
Praha 7.

SBÍRKA OBLEČENÍ
l  Melánie Skalická

Farní charita Čelákovice pořádá ve prospěch 
humanitární pomoci u nás a v zahraničí jarní 
sběr oblečení, obuvi, ložního prádla, hraček 
aj. Sbírka se koná v areálu děkanství v Kostelní 
ulici č. p. 455 ve dnech:
pondělí 27. a úterý 28. 4. 2015 od 15.00 do 
18.00 hodin.
Sociálně potřební spoluobčané si v úterý 28. 4. 
mohou přijít vybrat potřebné věci od 15.00 do 
18.00 hodin.

informace
l  VODNÉ a STOČNÉ pro rok 2015 

v Čelákovicích:
vodné = 42,29 Kč/m3 bez DPH
stočné = 30,82 Kč/m3 bez DPH
celkem 73,11 Kč/m3 bez DPH
celkem 84,08 Kč/m3 vč. DPH

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

l  MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za provoz systému shromažďování, sběru, pře- 
pravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů je stanoven poplatek na rok 
2015 ve výši 516 Kč/osoba.
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l  odbor životního prostředí

Již devátý ročník oslav Dne Země proběhne letos poprvé zábavnou formou pro širokou ve-
řejnost, a to na náměstí 5. května před budovou CMC v sobotu 11. dubna 2015 dopoledne  
od 9.00 do 12.00 hod.
Průběh oslav bude úplně jiný než v předchozích ročnících a bude se týkat jak dětí, tak dospělých. 
Připravený program „Vivat Kompostela“ z. s. EKODOMOV je tematicky zaměřen k osvětě při recyk-
laci bioodpadu. Bioodpad je totiž jediným druhem odpadu, který lze zpracovat svépomocí v domác-
nosti nebo na zahradě, a ušetřit tak až 100 % nákladů na jeho sběr, zpracování a využití. Pomocí 
speciálních kompostérů je možné kompostovat i ve svém bytě.
V interaktivním divadelním představení pro děti podnikne jádřinec Rubín v doprovodu zkušeného 
zahradníka Hrušky a popeláře Kontíka odyseovskou cestu domů. Na své pouti se ve vzpomínkách 
vrací do dětství, navštěvuje skládku i spalovnu odpadů, aby se nakonec odvážil skočit do komposté-
ru, nechal se rozložit půdními organismy a v podobě kompostu se vrátil na rodnou zahradu.
V navazujících výukových aktivitách se děti také seznámí s procesem návratu živin do půdy. Dozví 
se, jak se zakládá kompost a k čemu je dobrý. Budou mít možnost se na chvíli proměnit v biology, 
popeláře, zemědělce a fyziky.
Pro dospělé bude k dispozici informační stánek s kompostovací poradnou, kde se od lektorů do-
zvědí, jak v domácnosti třídit odpad čistě a bez zápachu, jaká jsou základní pravidla pro zpracování 
bioodpadu svépomocí v domácnosti, ve firmě, na sídlišti nebo na zahradě. K dispozici bude „žížalí 
TV“, což je vlastně mikroskop, který je napojen na televizi, v níž lze jeho prostřednictvím sledovat 
práci živočichů v kompostu.
K zakoupení budou pomůcky pro třídění bioodpadů, kompostování, kompostovací zařízení aj.
Věříme, že se vám bude dopoledne líbit a ještě se dozvíte něco nového. Nezbývá než si přát hezké po-
časí. Další informace k tématu a o programu najdete na www.kompostuj.cz nebo www.ekodomov.cz.

ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE

  

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

Kde: Čelákovice, náměstí 5. května

Kdy: každou sobotu od 7.30 do 12.00 hod.

Web: www.PolabskeFarmarskeTrhy.cz

ZÁPIS DĚTÍ  
K PŘEDŠKOLNÍMU 

VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok 2015/2016 proběhne  

v mateřských školách zřízených městem 
Čelákovice

v úterý 7. a ve středu 8. dubna 2015  
od 8.00 do 16.00 hod.

l  Petr Studnička, místostarosta II

Přestože původně plánovaly České dráhy plat-
nost výlukových jízdních řádů na trati 231 až do 
29. června 2015, od 16. března 2015 platí na 
trati Praha – Čelákovice – Kolín standardní jízdní 
řády. Od tohoto dne zastavují opět odpolední 
vlaky linky S20 ve směru do Prahy ve všech sta-
nicích a zastávkách, tedy v Čelákovicích-Jiřině, 
Zelenči a Praze-Horních Počernicích, a jezdí 
v taktu s vlaky linky S2, které se v úseku mezi 
Kolínem a Nymburkem také vrátily do původ-
ních časů. 
„Po prvních dnech platnosti výlukových jízdních 
řádů se ukázalo, že provedená dopravní omezení 
bude možné zmírnit. Upravili jsme proto směrování 

vybraných rychlíků z jižní Moravy a Zlínska do 
Prahy tak, že od 6. března jezdí po své původní 
trase přes Úvaly. Díky tomu je možné vést vlaky 
linek S2 a S20 podle původních jízdních řádů,“ 
uvedl pro Zpravodaj Petr Pošta z tiskového od-
dělení Českých drah. Po původní trase je od 
poloviny března vedeno dvanáct spojů a o ví-
kendech patnáct vlaků.
V souvislosti s opravou dvoukolejného mos-
tu a výstavbou podchodu v železniční stanici 
Úvaly je nutné i nadále počítat s odklony vlaků 
přes trať 231. Všechny vlaky přes Čelákovice 
jezdí dle platných jízdních řádů, ale mohou být 
opožděny asi o 10 minut kvůli předjíždění od-
kloněných vlaků. I nadále platí upravené časové 
polohy vybraných autobusových spojů.

Den Země v Čelákovicích oslavíme v sobotu  
11. dubna 2015

Původně čtyřměsíční změna jízdních řádů  
skončila po dvou týdnech

Zrekonstruovaná naučná stezka Lysá nad Labem 
– Káraný – Čelákovice bude slavnostně  

představena v neděli 26. dubna
l  Marek Skalický, radní

Ve spolupráci s odborem životního prostředí Městského úřadu Čelákovice, obcí Káraný a městem 
Lysá nad Labem byla zajištěna rekonstrukce informativních panelů a dřevěných stojanů 21 km dlou-
hé naučné stezky mezi Lysou nad Labem, Káraným a Čelákovicemi. Tato stezka je vedena přede-
vším po lesních a polních cestách a pěšinách a je vhodná jak pro pěší turistiku, tak pro cykloturis-
tiku. Na její trase je nově 24 zastavení s informačními panely, které vysvětlují většinu významných 
a historických pozoruhodností této části Polabí. Novým zastavením je panel s informacemi o bezba-
riérové lávce přes Labe v Čelákovicích, která od loňského roku slouží pěším a cyklistům.

POZVÁNKA města Čelákovic na slavnostní otevření – v neděli 26. dubna:
l v 14.00 hodin bude slavnostně představena, u příležitosti zahájení turistické sezony, nově zre-

konstruovaná naučná stezka v parku Na Hrádku u budovy  
Městské knihovny v Čelákovicích;

l v 15.00 hodin bude oficiálně předána veřejnosti nově opravená lávka  
v lokalitě Grado.

Trhy na náměstí
l  Josef Pátek, starosta

Město Čelákovice obdrželo dotaci z Regionál-
ního operačního programu Střední Čechy na 
akci „Revitalizace náměstí 5. května v Čelá-
kovicích“. Rada města Čelákovic dne 3. února 
2014 schválila záměr výpůjčky prostoru náměstí 
o výměře 1 000 m2 pro pořádání farmářských 
trhů a o měsíc později schválila Smlouvu o vý-
půjčce a provozování farmářských trhů na čás-
ti plochy náměstí 5. května. Bohužel Smlouva 
o výpůjčce naráží na problém tzv. veřejné pod-
pory tím, že náměstí bylo na základě smlouvy 
poskytnuto zdarma dalšímu subjektu, který zde 
provádí podnikatelskou činnost, a tato skuteč-
nost nebyla předem oznámena poskytovateli 
dotace formou dokumentu Oznámení o změ-
nách. Kdyby byl tento dokument vypracován, 
prakticky okamžitě by se řešilo, že tato výpůjč-
ka není možná. Městu hrozí pravděpodobným 
pochybením korekce až ve výši 5 % dotace. 
Cílem Rady města je eliminovat korekci dota-
ce na minimum a zajistit pořádání farmářských 
trhů na náměstí způsobem, který bude v sou-
ladu s dotačními podmínkami tak, aby občané 
měli možnost i nadále nakupovat a setkávat se 
na sobotních farmářských trzích v Čelákovicích.
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Změny uličních čar a přejmenování ulic
ZM rozhodlo o změně stanovení některých ulič-
ních čar – tyto změny budou platné od 1. října 
2015, a o změně názvů 10 ulic – tyto změny bu-
dou platné od 1. října 2015.
Podrobné informace vyšly v minulém březno-
vém čísle Zpravodaje na str. 6–7 a jsou publiko-
vány na webových stránkách města.

Přístaviště
Zastupitelé schválili Smlouvu o koordinaci po-
stupu při realizaci stavební akce „Přístaviště Če-
lákovice“ mezi ČR – Ředitelstvím vodních cest 
ČR a městem Čelákovice.

Finanční záležitosti
ZM schválilo příspěvek města na činnost MAS 
Střední Polabí na rok 2015 ve výši 10 Kč za  

1 obyvatele; změnu č. 1 rozpočtu města Čelá-
kovic 2015; dar ve výši 50 tis. Kč Českému ry-
bářskému svazu – MO Čelákovice, a to na ob-
novu lávky přes Grádo.

MŠ Havlíčkova
Zastupitelé schválili zpětvzetí žádosti o dotaci 
z národních fondů Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy (MŠMT), a to v programu 
„Rozvoj výukových kapacit mateřských a zá-
kladních škol zřizovaných územními samo-
správnými celky“, evidenční číslo programu 
133 310, jejíž podání bylo schváleno usnese-
ním ZM č. 30/2014/228 ze dne 6. 8. 2014 a re-
vokovali usnesení ZM č. 30/2014/229 ze dne 
6. 8. 2014.

Poskytování pečovatelské služby
Vzhledem k zájmu okolních obcí o poskytování 
pečovatelské služby městem Čelákovice schvá-

lilo ZM příslušné smlouvy s obcemi Vyšehořovi-
ce, Zeleneč, Mochov, Nehvizdy a Lázně Toušeň.

Výběr z usnesení ZM č. 3 ze dne 25. února 
2015.

l  -dv-

Lávka
Rada schválila smlouvu o dílo se společnos-
tí Pontex, spol. s r. o., na provádění prohlídek 
a kontrol lávky přes Labe, a to na dobu 4 let za 
celkovou cenu 89 tis. Kč bez DPH.

MŠ Sluníčko
RM schválila zadávací dokumentaci veřejné za-
kázky malého rozsahu na služby s názvem „PD – 
výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského 
v Čelákovicích“, uložila tajemníkovi MěÚ zajis- 
tit zahájení tohoto zadávacího řízení a vzala na 
vědomí harmonogram akce: Výstavba MŠ Slu-
níčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích.

Sauna
Radní schválili zadávací dokumentaci veřej-
né zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Stavební úpravy Městské sauny Če-
lákovice“ a uložili tajemníkovi MěÚ zajistit zahá-
jení tohoto zadávacího řízení.

Rekonstrukce zásahového vozidla
RM schválila smlouvu o dílo se společností 
Požární technika KOMET na plnění veřejné za-
kázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce 
speciálního zásahového vozidla LIAZ CAS 25K“ 
za cenu 482 543 Kč včetně DPH.

Změny v komisích
Rada vzala na vědomí rezignaci Kateřiny Trafi-
nové na funkci člena komise bytové a sociální 
ke dni 16. 2. 2015 a jmenovala novou členkou 
této komise Jiřinu Beránkovou.
S účinností od 11. 3. 2015 pak určila tajemnicí 
této komise, pro záležitosti sociální, Šárku Špír-
kovou místo Hany Přibkové.

Rozpočet města
Radní schválili změnu č. 2 rozpočtu města Če-
lákovic 2015.

Veřejné osvětlení v Jiřině
RM schválila smlouvu o dílo s Václavem  
Hankou, Benátky nad Jizerou, na akci „PD  

Rekonstrukce VO Jiřina, Čelákovice“ za celko-
vou cenu 267 410 Kč včetně DPH. 

Nové chatky pro Miličín
Jako pro město nejvhodnější nabídku schváli-
li radní nabídku společnosti OTISTAV, a to pro 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na do-
dávky s názvem „Výroba, dodávka a montáž  
2 ks dřevěných chatiček pro LT Miličín“ za cenu 
748 779 Kč bez DPH a následně schválili i pří-
slušnou smlouvu.

Koncepce protidrogové politiky města
Rada uložila bezpečnostní komisi zpracovat 
Koncepci protidrogové politiky města Čeláko-
vic, a to v termínu do 30. 6. 2015.

Reklama na cyklostezce
RM neschválila umístění reklamy na sloupech 
veřejného osvětlení podél cyklistické stezky 
u Labe a uložila tajemníkovi MěÚ zajistit infor-
mační panel v designu naučné stezky pro pre-
zentaci místních podnikatelů. 

Výběr z usnesení RM č. 4/2015 ze dne 23. úno-
ra 2015 a č. 5/2015 ze dne 10. března 2015.ZŠ J. A. Komenského 414, Čelákovice

PŘIJME od 1. 9. 2015
• kvalifikovaného pedagoga na 1. stupeň.
Upřednostňujeme praxi a hezky vztah k dětem.

Více informací – tel.: 326 998 201

• vychovatelku do školní družiny  
na částečný úvazek.

Podmínkou je dokončené pedagogické vzdě-
lání, kurz pro asistenta pedagoga výhodou. 
Více informací – tel.: 326 998 240, 326 998 
211, e-mail: hruskova@zs.celakovice.cz

www.zs.celakovice.cz

MDDM Čelákovice

hledá pracovníka,  
pracovnici

na pozici školník, správce budovy.  
Bližší informace u ředitelky MDDM –  

tel.: 326 991 217.

ZŠ Kostelní Čelákovice

PŘIJME od září 2015
3 kvalifikované pedagogy  

pro 1. stupeň základní školy –  
specializace hudební výchova,  

anglický jazyk.  
Praxe výuky v 1. ročníku vítána.

Dále přijme kvalifikované pedagogy  
anglického jazyka, fyziky  

a výtvarné výchovy pro 2. stupeň.

Nabízí: stabilní kolektiv  
a možnost dalšího sebevzdělávání.

Kontakt: skola@kamenka-celakovice.cz,  
tel.: 326 990 211, 

www.kamenka-celakovice.cz

o cem jednali zastupitelé mesta

o cem jednali radní mesta

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

středa 29. 4. 2015
od 18.00 hod. 

v Kulturním domě

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

pozvánka
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l  Alena Polášková, referent odboru rozvoje 
města

Uzavírka s předpokládaným termínem 1. 4.–8. 6. 
2015, se dotkne částí ulic Na Paloučku, Františka 
Chvátliny a Matěje Koštíře v úseku od křižovatek 
ulic Josefa Klicpery – Na Paloučku, U Mlýnské 
strouhy – Františka Chvátliny a od křižovatky 
ulic Matěje Koštíře – U Mlýnské strouhy směrem  
k č. p. 273 a 274.
V mapkách je graficky vyznačeno umístění pře-
chodného dopravního značení a směr objízd-
ných tras.
V průběhu realizace žádáme veřejnost, aby 
dbala pokynů zhotovitele stavby a dopravního 
značení. Po dobu realizace stavby prosíme ve-
řejnost o omezení provozu motorových vozidel 
v blízkosti stavby. Zároveň žádáme o trpělivost 
a pochopení po dobu výstavby.
Příjezd k nemovitostem bude možný pouze po 
dohodě s vedením stavby. Zhotovitelem stavby 
byla na základě zadávacího řízení vybrána spo-
lečnost: GESTAV, s. r. o., Čelákovice.
Kontaktní osoby:

Alena Červenková, tel.: 777 224 354;
Rudolf Grepl, jednatel společnosti,
tel.: 777 224 356.
Další aktuální informace o průběhu stavby 
budou zveřejňovány na webových stránkách  
města.

Problémy jarního  
období

l  Radek Fedaček, velitel MP

Vyhláška E 3/2014 stanovuje místa, kde ma-
jitelé psů mohou nechat své psy volně běhat. 
Stále se však setkáváme s jejím nerespekto-
váním. Někteří majitelé nechávají psa běhat 
na volno, nedbají upozornění ani toho, že toto 
chování jiným může způsobit strach. Volný 
pohyb psů po cyklostezce je navíc v rozporu 
se zákonem o provozu na pozemních komu-
nikacích.
Dalším problémem je, že majitelé po svých 
psech neuklízejí, a to i přes fakt, že zásobní-
ky s igelitovými sáčky jsou již na dosti místech 
a stále jich přibývá. Žádáme majitele psů, aby 
využívali této služby a uklízeli po svých psech. 
Zamezí se tak kritice či citelné pokutě, ale pře-
devším budeme mít město čistější.
V jarním období samozřejmě přibývá i cyklistů, 
a to i těch „svátečních“. Upozorňujeme proto, 
že opět bude nutno cyklistům věnovat více 
pozornosti a vzroste i počet kontrol, zda mají 
kola řádně vybavena. Zejména zda za snížené 
viditelnosti používají předepsané osvětlením 
a zda se pohybují na komunikacích dle záko-
na. Povinností u dětí do 18 let je při jízdě na 
kole používat ochrannou přilbu, která může 
významně ochránit život a zdraví mladého 
cyklisty v případě pádu z kola apod. 

Objednatel:

Akce:

Obsah:

Formát:         A4

Zodpovědná osoba:

Tomáš Březina

Vypracoval:

Tomáš Březina

Kreslil:

Tomáš Vydra

Měřítko:        

Datum:         01/2015

Účel:            PSP

Paré č.:

Číslo výkresu:

Město Čelákovice, Nám. 5 května, Čelákovice

Císařská Kuchyně, Účelové komunikace a chodník 
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tel.: 731 136 156
e-mail: mestska.policie@celakovice.cz
http://www.celakovice.cz

Obecní dům
Stankovského 1650
(vchod z ulice Rybářské)
Čelákovice
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Dostavba účelových komunikací a chodníku v Sedlčánkách 
OZNÁMENÍ O UZAVÍRCE

V objektu Mateřské školy Rumunská bude  
v letních měsících zmodernizována varna

Dopravní řešení – I. etapa.

Dopravní řešení – II. etapa.

l  Miloš Sekyra, místostarosta I, Petr Studnička, místostarosta II

Společnost DKK stav, s. r. o., Liberec realizuje stavební práce v objektu Mateřské školy Mateřídouš-
ka v Rumunské ulici, které přispějí ke snížení energetické náročnosti budovy. Projekt je realizován 
s dotační podporou Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí. 
Dosud probíhají veškeré práce podle stanoveného harmonogramu. Dle informací odboru rozvoje 
města Městského úřadu Čelákovice je na objektu hospodářského pavilonu instalován zateplovací 
systém, zatím bez finální povrchové úpravy. Výměna oken proběhne zhotovitelem v průběhu jed-
noho dne. U pavilonu č. 4, který se nachází naproti hospodářskému pavilonu, je vybudováno nové 
zádveří a částečně instalován zateplovací systém. Veškeré práce musí být dokončeny nejpozději do 
30. září letošního roku.
Rada města zároveň na své březnové schůzi schválila uzavření Smlouvy o dílo s INPROJEKT, spol. 
s r. o., Poděbrady na zpracování projektové dokumentace, která bude dodána do 30. dubna. Rekon-
strukce varny je plánována v období úplného uzavření objektu, aby nenarušila zajištění stravování 
pro děti a zaměstnance mateřské školy. Prázdninový provoz bude zajištěn v náhradních prostorách 
Mateřské školy J. A. Komenského.
Předpokládané zahájení realizace rekonstrukce varny je 1. července a požadované dokončení nej-
déle do 31. srpna. Rozsah rekonstrukce varny zahrnuje stavební úpravy, elektroinstalaci, rozvody 
vody a kanalizace, vzduchotechniku a nové vybavení gastrotechnologiemi.

Foto: archiv odboru rozvoje města
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Zadání Územního plánu Čelákovic bude  
projednávat Zastupitelstvo

l  Petr Studnička, zastupitel určený pro pořízení územního plánu

Do pátku 3. dubna 2015 může každý uplatnit své připomínky k Návrhu zadání Územního plánu Če-
lákovic, který byl zpracován pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem. Podkladem pro 
zpracování návrhu zadání byly Doplňující průzkumy a rozbory připravené za tímto účelem Jitkou 
Fikarovou, zpracovatelkou Územního plánu Čelákovic, která byla vybrána na základě urbanistické 
soutěže o návrh. K dokumentu se vyjadřují dotčené orgány a Krajský úřad, podávají podněty sou-
sední obce a uplatňují připomínky občané. V návrhu zadání se stanoví hlavní cíle a požadavky na 
zpracování územního plánu. 
V průběhu následujících měsíců budou vypořádány zaslané požadavky, aby Zastupitelstvo města 
mohlo v červnu projednat Zadání Územního plánu Čelákovic. Toto zadání je převážně textovým do-
kumentem, který zpracovateli územního plánu předepisuje podmínky, které je nutné dodržet, a dává 
požadavky k prověření možností využití určitých ploch.

Novou vedoucí Městského bazénu jmenována 
Ivana Marešová

l  Josef Pátek, starosta

Rada města jmenovala na své schůzi konané dne 24. března 
s účinností od 1. dubna 2015 novou vedoucí Městského bazénu 
v Čelákovicích Ivanu Marešovou. Ve lhůtě pro podání nabídek 
bylo doručeno celkem osm přihlášek a pro hodnocení a stano-
vení pořadí zůstalo celkem šest uchazečů. Nová vedoucí proká-
zala praktické zkušenosti fyzioterapeutky v Jedličkově ústavu, 
učitelky tělesné výchovy i učitelky plavání. Výběrovou komisi 
zaujala vizí o vedení a dalším fungování Městského bazénu.
Ivana Marešová absolvovala magisterský studijní program Učitelství 
pro střední školy ve studijním oboru Tělesná a pracovní výchova 
zdravotně postižených na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity 
Karlovy v Praze. Získala osvědčení o absolvování celoživotního vzdě-
lávání v programu Učitel plávání. 

Proč jste se rozhodla zúčastnit výběrového řízení na pozici vedoucí Městského bazénu v Če-
lákovicích?
„Celé moje dosavadní pracovní úsilí se týkalo práce s dětmi. Městský bazén v dopoledních a čás-
tečně i odpoledních hodinách poskytuje možnost výuky plavání dětí z mateřských a základních škol 
nejen z Čelákovic, ale i z okolí. Tato výuka probíhá již mnoho let, školy i školky se každoročně vrací, 
učitelé oceňují kvalitu a výsledky výuky stabilního týmu instruktorů. Ráda bych tuto tradici nejen za-
chovala, ale i prohloubila možností výuky i pro další školy, což je kapacitně možné.“

Plánujete nějaké novinky v provozu Městského bazénu? 
„Hodiny pro veřejnost jsou velmi málo využívané. Ráda bych novými projekty zvýšila návštěvnost 
občanů, rozšířila otevírací dobu, nabídla více časového a obsahem zajímavého programu. Akcemi 
a programem tak podpořila sportování v Čelákovicích.
O přechodu na nyní velmi „trendy“, slanou vodu či o zvýšení teploty vody z důvodu velkých nákladů 
neuvažuji.“

V čem vidíte přednosti čelákovického bazénu?
„Městský bazén má výborné předpoklady pro efektivní provoz. Velkou předností je, že je v centru 
města, v klidném parku u základní školy, velmi dobře přístupný, bezbariérový, vybaven pomůckami, 
které je možné si u plavčíka zapůjčit, má i tři atrakce – masážní trysky, chrlič a dmychadlo, v blízkosti 
je dostatečně velké parkoviště, kde parkují i autobusy, které děti přiváží. Další velkou výhodou je tělo-
cvična se zrcadlovou stěnou, která je součástí budovy bazénu, ale její kapacita také není dostatečně 
naplněna, stejně jako venkovní tartanové hřiště. Pro sportovní oddíly by bylo jistě zajímavé propojit 
aktivity v těchto třech prostorech.“

Co byste ráda vzkázala zákazníkům Městského bazénu?
„Momentální provoz bazénu bude pokračovat do konce června v poměrně nezměněném režimu. 
Akce a programy jsou ve fázi příprav a jejich realizace se bude postupně rozbíhat od nové sezony, 
tedy od začátku září. Ale i tak bych vás všechny chtěla do bazénu pozvat – takže přijďte si zasporto-
vat, zaplavat, zrelaxovat či jen tak se s svými dětmi vodničit.“

Komunikace  
při sídlišti V Prokopě 

VÝSTAVBA BYLA  
ZAHÁJENA

l  Kateřina Kandlová, odbor rozvoje města

Na začátku března bylo zhotoviteli, společ-
nosti M-SILNICE, a. s., Pardubice, předáno 
staveniště akce „Propojení ulice Stankov-
ského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice 
V Prokopě“ spolufinancované z prostředků 
Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy (ROP SČ). 
Doba realizace by neměla překročit 140 ka-
lendářních dnů.
Práce byly zahájeny odstraněním oplocení mezi 
sídlištěm V Prokopě a průmyslovým areálem 
a odstraněním bývalé zadní vrátnice areálu 
TOS. Dále bylo osazeno dopravní značení pro 
etapu realizace odehrávající se v severní části 
budoucí komunikace. Byl zamezen přístup na 
parkoviště východně od sídliště, která již byla 
odstraněna. Na jejich místě budou zpět vybudo-
vána parkoviště s větší kapacitou.
Následovat bude provedení úpravy prostorů 
mezi garážemi při silnici II/245, při jejichž realiza-
ci bude příjezd k těmto garážím omezen. Bude 
povolen pouze prostý nájezd do garáže a výjezd 
z ní po přípravných vrstvách stavby. Upozorňu-
jeme tedy na ztíženou manipulaci s vozem.
Další etapou výstavby bude rekonstrukce a roz-
šíření původní areálové komunikace TOS, která 
na svém severním konci naváže na již zrealizo-
vaný úsek u křižovatky s ulicí Stankovského. 
V této etapě bude omezen nájezd do sídliště 
první odbočkou z ulice Stankovského.
Napojení stavby na silnici II/245 bude provádě-
no v závěrečné fázi realizace tak, aby objízdná 
trasa byla zřízena po co možná nejkratší dobu. 
Pro realizaci této části komunikace bude insta-
lováno dopravní značení objízdné trasy, která 
navede příjezd veškeré dopravy do sídliště z uli-
ce Stankovského.
Při realizaci finálního živičného povrchu komuni-
kace bude nájezd ke garážím zcela uzavřen po 
dobu nezbytně nutnou pro tento technologický 
krok. Předpokládáme, že toto období nebude 
delší než 1 týden s tím, že uživatelé garáží bu-
dou na toto omezení předem upozorněni osa-
zením příslušného dopravního značení objízdné 
trasy. 
Na webových stránkách města v sekci „Pro-
jekty“ najdete průběžné informace z výstavby. 
Stejně tak v dalším vydání Zpravodaje. 
Město Čelákovice jako investor akce i společnost 
M-SILNICE, a. s., jako zhotovitel stavby děkují za 
pochopení a omlouvají se za vzniklé komplikace 
a dočasná omezení. Aby tato trvala co nejkratší 
možnou dobu, vynaloží maximální úsilí.

Výstavba nové komunikace při sídlišti v Prokopě. Foto: 
archiv odboru
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ZPRÁVY Z RADNICE

l  Petr Studnička

Od pondělí 6. dubna 2015 15.00 hod. budou moci cestující využívat prodlouženou linku A pražského 
metra z Dejvické do stanice Nemocnice Motol. Změny ve vedení povrchové MHD se týkají pouze 
oblastí dotčených prodloužením metra. Kromě zrušené tramvajové linky 2 se ostatní linky tramvají 
nemění, u autobusových linek budou zkráceny autobusy jedoucí po Evropské ulici k novým stanicím 
metra. Trasa metra se prodlouží o 6,134 km a v novém úseku jsou vybudovány stanice Bořislavka, 
Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol, která je mimochodem největším zdravotnickým za-
řízením ve střední Evropě. Celková délka pražského metra bude 65,6 km a počet stanic se zvýší na 
61. Z Depa Hostivař do Nemonice Motol potrvá jízda 30 minut. V pracovní dny od 6.00 do 20.00 
hod. bude v novém úseku zajištěn pásmový provoz, kdy pojede z Dejvické, resp. Petřin na konečnou 
pouze každý druhý spoj.

l  -dv-

MUDr. KATEŘINA ŽEMLIČKOVÁ

V březnu 2015 otevřela na adrese náměstí  
5. května č. p. 2 (budova CMC, na místě bývalé 
cukrárny Paříž) novou stomatologickou ordinaci 
MUDr. Kateřina Žemličková.
Kromě klasické preventivní péče o chrup se 
lékařka zaměřuje především na estetiku ve 
frontálním úseku a chirurgii malého rozsahu. 
Součástí komplexní poskytované péče je i pra-
coviště dentální hygieny přímo v ordinaci.
Tel.: 608 116 916

Provozní doba stomatologie:
po 8.00–15.00 hod.
út 12.00–18.00 hod.
st 8.00–15.00 hod.
čt 8.00–14.00 hod.
pá 8.00–12.00 hod.

Provozní doba dentální hygieny:
čt 15.00–20.00 hod.

l  Petr Studnička, místostarosta II

Uživatelé karty Opencard, jejíž platnost končí letos v dubnu a v následujících měsících roku 
2015, by měli včas počítat s výměnou staré karty za novou s platností na další čtyři roky. 
Je důležité požádat o vydání nové karty ještě před její expirací, aby bylo možné bez problémů 
převést zakoupené kupony.
Datum platnosti je na každé kartě Opencard vytištěno. Karet vydaných s platností do 31. břez-
na 2015, u kterých bylo dříve schváleno prodloužení platnosti, se nutnost výměny netýká. V dubnu 
2015 vyprší platnost přibližně 10 000 karet Opencard. V dalších měsících se počty karet s předpo-
kládanou potřebou výměny pohybují mezi 20 a 30 tisíci. Do konce roku tak skončí platnost téměř 
200 000 kartám.
Bez vyplňování žádosti je možné vystavení nové karty jednoduše vyřídit v zákaznickém centru 
ve Škodově paláci v Jungmannově ulici. Stačí předložit doklad totožnosti, stávající Opencard a pří-
padně fotografii, pokud žadatel nesouhlasil s jejím uložením v databázi. Na ostatních kontaktních 
místech musí zájemci vyplnit příslušný formulář. Vystavení nové karty standardní cestou trvá zpra-
vidla 14 dní a podle stávajících podmínek je spojeno s poplatkem 100 Kč. Expresní vydání karty 
na počkání přijde na 250 Kč.
Zároveň Dopravní podnik hl. m. Prahy prodává od 1. března 2015 opět i papírové předplatní kupony 
ve všech kategoriích.
Od 1. července 2015 dojde nejvýše po dobu dvou let zkušebního provozu ke snížení ceny ročního 
občanského zvýhodněného kuponu ze 4 750 na 3 650 Kč. Od stejného data bude mimo vlaky zapo-
jené do systému PID stanovena zvláštní cena jízdného pro jednoho rodiče (nebo jednu osobu) do-
provázející dítě do 3 let věku ve výši 0 Kč. Zároveň bude na území hl. m. Prahy povolena na všechny 
jízdní doklady PID mimo vlaky bezplatná přeprava psů v prostředcích MHD.

Provozní doba:
po  20.00–21.30
út 6.15–7.45 17.00–21.30
 (17.00–19.00 pronájem 2x dráhy)

st 6.15–7.45 19.00–21.30
 (18.00–19.00 ZP)

čt  18.00–21.30
 (17.00–19.00 pronájem 2x dráhy – Routa)

pá 6.15–7.45 17.10–21.30

so 11.00–12.00 16.00–21.00
 (10.00–11.00 plavání Soszdp)

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

O velikonočním pondělí dne 6. 4. 2015 bude pro-
voz od 16.00 do 21.30 hod.

Hřiště s umělým povrchem
(u bazénu)
Rezervace a správa areálu: září až červen – Měst-
ský bazén, tel.: 326 991 766, 605 317 954.

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

Provozní doba:
po 15.00–22.00 společná
út 15.00–22.00 společná
st 15.00–22.00 společná
čt 15.00–22.00 ženy
pá 10.00–22.00 společná
so 10.00–14.00 společná
 14.00–20.00 ženy
ne 10.00–22.00 společná

tel.: 326 995 361
http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce sport

co nového ve meste

Od 6. dubna budou otevřeny čtyři nové stanice 
pražského metra

Nutnost výměny Opencard, změna tarifu  
pražské MHD

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA
tel./fax: 325 511 148 (kancelář Nymburk)
mobil: 775 561 848 (pí Zajíčková)
e-mail:  poradna.nymburk@opnymburk.cz; 

info@opnymburk.cz
http://www.opnymburk.cz
Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné pro-
fesionální poradenství je poskytováno každou  
1. sředu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. 
v budově radnice, na náměstí 5. května (vedle 
podatelny). Více informací na uvedených kon-
taktech.

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

Foto: -dv-
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l  Petr Studnička, zastupitel

Bude-li přibývat obyvatel v Če-
lákovicích současným tempem, 
lze očekávat, že v následujících 
patnácti letech bude mít trvalý po-
byt ve městě 14 000 občanů. Ve 
věkové struktuře převažují mladí 
lidé ve věku 25–35 let a děti do 15 
let. Přírůstek počtu obyvatel bude 
mít zásadní dopad na kapacity zá-
kladních škol zřízených městem, 
které nyní pojmou 1 350 žáků. 
Aktuálně je otevíráno až osm prv-
ních tříd v každém školním roce. 
Největší vytížení škol lze před-
pokládat v roce 2022. V tomto 
volebním období bude nezbytné 
zahájit rozšíření kapacit Kamenky 
a zároveň vyřešit nedostatečné 
zázemí budovy základní školy. 
Rovněž bude nutné v blízkosti 
školských areálů zlepšit současný 
stav sportovišť pro volnočaso-
vé aktivity dětí a mládeže. Ke 
stárnutí populace bude docházet 
pozvolna. Přesto bude třeba vedle 
školských kapacit řešit i kapacity 
zařízení poskytujících zdravotní 
a sociální služby pro starší oby-
vatele. Počet dětí i seniorů se do 
roku 2030 v Čelákovicích oproti 
současnému stavu zdvojnásobí.

l  Miloš Choura, zastupitel

Když se na tuto otázku podívám 
pohledem rodičů s kočárky nebo 
vozíčkářů, tak mi bude vadit 
absence bezbariérovosti po celém 
městě. A to jak v přístupu do ob-
chodů nebo úřadu, tak nedostatek 
kvalitních chodníků v některých 
lokalitách anebo bezbariérových 
nájezdů na ně. Problém je nutno 
řešit investicemi do rekonstrukcí.
Jinde nás může trápit úplná 
absence chybějícího označení 
obytných zón. Relativně snadné 
řešení, které však vyžaduje také 
nemalé investice.
Když se podívám pohledem 
fotbalistů na rekonstrukci Měst-
ského stadionu, vznikl problém se 
zkrácením hřiště.
O řešení se hlásí také drogová 
problematika ve městě.
S výčtem problémů bychom mohli 
pokračovat ještě dlouho. Každý 
bude vnímat svůj problém jako 
nejpalčivější.
Řešení je však jako běh na dlou-
hou trať. Věřím, že se současné-
mu vedení města podaří většinu 
z výše uvedených problémů když 
už ne úplně vyřešit, tak se jimi 
začít alespoň aktivně zabývat.

l  Zdeňka Tichá, zastupitelka

Neúcta k práci druhých i k jejím 
výsledkům.
Přeceňování vlastní role, nabubře-
lost, narcistní chování.
Nerespektování názorů druhé 
strany.
Pomstychtivost, touha po odplatě.
Povyšování zájmů „města“ nad 
zájmy občanů.
Dehonestace osobností města, 
žaloby a trestní oznámení.
Naprostá absence ducha spolu-
práce v zájmu obyvatel města.
Nedostatek lidského, vstřícného 
jednání.
Intriky, šikanózní jednání, přezí-
ravost.
Absence rozhledu, nadhledu, 
vnímavosti a respektu.
Řešení…?
Pravda a láska – tolik „proflák-
nuté“.
Rozum, cit, spravedlnost, humor, 
člověčenství.
Osobní statečnost, odpuštění, 
pochopení, laskavost.
Čelákovice jsou Vaše i naše – 
jsme s Vámi!

l  Petr Bařina, zastupitel
Nedostatečně fungující městská 
policie, málo parkovacích míst, 
nepotírání drog, provoz heren, 
neexistence sociálních bytů, 
nemožnost další bytové výstavby. 
Všechno to jsou zásadní problémy, 
ale musí je za nás řešit radnice.
A co zkusit začít každý sám 
u sebe?
Dodržováním alespoň jedné 
vyhlášky města – o veřejném 
pořádku a čistotě ve městě.
Při jejím dodržování nebudou:
- volně běhat psi bez náhubku;
- všude psí výkaly;
- se okolo Alberta zdržovat drogo-
vě závislí;
- kdekoliv skládky čehokoliv;
- neoprávněně obsazená místa 
vyhrazená pro invalidy;
a nebudeme:
- hlavně během víkendových rán 
překračovat desítky pozvracených 
míst ve středu města;
- mít poškozenou městskou zeleň;
- zakopávat po městě o jehly;
- mít město poházené odpadky.
Prostě Čelákovice budou čisté! 
A to není málo.
A jak tedy problém řešit? Apelem 
na každého z nás. A když to někdy 
nepůjde a sami to nezvládne-
me? Tak potom cílená prevence 
a vymahatelnost práva ze strany 
Městské policie, která doposud 
chybí a je směřována na nepod-
statné věci.

l  Renata Fialová, zastupitelka

V současnosti je nejpalčivějším 
problémem jednoznačně doprava 
ve městě.
Pro zlepšení situace je potřeba:
• zlepšit špatnou kvalitu vozovek;
• snížit zatížení města tranzitní 
a nákladní dopravou;
• vyřešit problém s krátkodobým 
parkováním v centru;
• zajistit kapacitní parkování typu 
P+R u vlakových zastávek;
• zvýšit nedostatečnou četnost 
spojů veřejné hromadné dopravy;
• doplnit chybějící stezky pro 
cyklisty do Sedlčánek, Záluží a do 
okolních obcí;
• vybudovat chybějící chodníky.
S něčím se dá začít téměř ihned. 
Před řešením komplikovaných bodů 
bude potřeba zpracovat doprav-
ní průzkumy, komplexní generel 
dopravy a vše následně promítnout 
do nového územního plánu. Na 
všechny tyto stavby bude potřeba 
zajistit prostředky z městské po-
kladny (a nejen na projekty z oblasti 
dopravy, ale také z oblasti školství, 
sociální a bytové oblasti atd.), proto 
jsem pro redukci investic do pro-
jektů, které nejsou ze strategického 
hlediska potřebné (např. dostavba 
městské sauny).

l  Vladimír Duník, zastupitel 

Problémů, s nimiž se potýká 
naše město, je samozřejmě více; 
nedostatek míst ve školkách, 
drogy, zvyšující se kriminalita, 
nedostatečná nabídka služeb 
pro seniory a tělesně postižené 
či málo volných ploch pro využití 
volného času mládeže atd. Je 
však těžké vybrat a označit ten 
jeden nejpalčivější problém. Co 
občan, to jiný názor.
Jako zásadní však za KSČM 
vnímáme neschopnost a možná 
i nezájem vedení města vzájem-
ně diskutovat a komunikovat se 
všemi zvolenými zastupiteli napříč 
politickým spektrem, spolupra-
covat a vzájemně si naslouchat. 
Zatím se však ve svém rozho-
dování řídí jen úzce stranickými 
pokyny a osobními zájmy, bohužel 
jen dle barvy „dresu“, a nikoliv dle 
obsahu projednávaného materi-
álu, a to je vždy ke škodě většiny 
občanů města.
Pokud bude vůle všech zúčast-
něných a začneme konečně více 
spolupracovat, můžeme v našem 
městě mnoho z problémů, které 
nás všechny trápí, také společně 
vyřešit.

l  Milan Tichý, zastupitel

Současné palčivé problémy naše-
ho města? A jsou vůbec nějaké?
Ve srovnání s městy východní 
Ukrajiny, amerického Fergusonu 
nebo u nás v Uherském Brodu 
jsou celkem malicherné. Ale ano, 
máme své vnitřní morální problé-
my, v sebestřednosti, a z toho 
vyplývající cílevědomosti našich 
komunálních zastupitelů, vědo-
mých si svého silného mandátu, 
jak prát personální prádlo a vylejt 
vaničku i s dítětem, jak přehod-
notit a deklasovat téměř všechna 
logická úsilí a rozhodnutí předcho-
zího období a prosadit své.
Důvod je zřetelný: „To, co není 
z naší dílny, neexistuje a kvóty naší 
předvolební slibotechny o pořádku 
a napravení se prostě plnit musí! 
To pár let zapomnění jistě zahojí 
a po čase si svůj narcismus a per-
fektní dokonalost a důslednost 
lehce obhájíme“.
Copak to velevážené publikum 
nevidí a neumí z patřičného 
úhlu pohledu posoudit? Věřím, 
že ano, a přeji všem, aby vždy 
našli v sobě přirozený a rozumný 
přístup ke všem problémům na-
šeho města a dovedli ho projevit 
a uplatňovat!

Otázka
Co považujete 

za nejpalčivější 

problém města, 

a jak byste jej 

řešil/a?
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INFORMACE
Přivítáni do života byli

v sobotu 21. března 2015
tito noví občánci města Čelákovic

Michael Šimek, Valentýna Barbora Vokounová 
a Viktorie Ceplechová.

Kristýna Jánová, Mia Strnadová, Gabriela Doubková,  
Matyáš Hýbl,

Janek Merta, Tomáš Záruba, Anna Čechová,  
David Vichera,

Přestěhováním to nekončí
l  Barbora Čížková, vedoucí sociální služby DPZP VH, p. s. s.

Lidé využívající sociální službu Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Vyššího Hrádku, p. s. s., se v loň-
ském roce přestěhovali z „ústavní“ budovy do malých 
domácností v rodinných domech v Brandýse nad La-
bem-Staré Boleslavi, Čelákovicích a Kostelci nad La-
bem. Pro lidi využívající sociální službu je to bezpochyby 
změna k lepšímu. Lidé mají na domácnosti více soukro-

mí, mohou se podílet na chodu své domácnosti (vaření, úklidu) a zároveň 
mají větší možnost využívat individuální podporu asistentů, která je pro ně 
zpočátku zajištěna na 24 hodin denně.
Lidé se učí žít pro nás normální život, učí se využívat nových možností 
a příležitostí, které se jim po přestěhování nabízí. Mají možnost se více za-
pojit do aktivit v komunitě, a tak se seznámit s novými lidmi. Pro nás, kteří 
své nové sousedy potkáváme, je důležité vědět, že není nutné se projevů 
lidí s postižením obávat. Pokud byste si nebyli jistí, jak s takovým člově-
kem komunikovat či jednat, je možné se obrátit na asistenta, který často 
zajišťuje doprovod, a může tak být naším prostředníkem. Více informací 
naleznete na webových stránkách www.vyssihradek.cz. Foto: Jiří Suchý

Novinky z MAS Střední Polabí
l  Jiří Sládek, PR, asistent projektů z Komunitárních grantů a EU 

MAS se rozrostla o Zápy, Borek a Polerady
Koncem roku 2014 probíhala intenzivní jednání s okolními obcemi, které 
doposud nebyly zapojeny v žádné MAS. Díky usilovné práci se nám po-
dařilo získat územní souhlas se spoluprací od městyse Zápy a obcí Borek 
a Polerady. Území MAS je tak opět o něco celistvější a počet obyvatel se 
navýšil o 1 325. Celkem tak MAS Střední Polabí nyní působí na území 14 
obcí s celkovou populací čítající 39 716 lidí. Jednání s ostatními obcemi 
bohužel nebyla z různých důvodů úspěšná. Další zapojení nových obcí 
pak vzhledem k blížící se standardizaci MAS není možné.
MAS se kromě obcí rozrostla také o nové členy. Těmi jsou obce Borek 
a Polerady, Soukromá vzdělávací instituce MILLS, s. r. o., Naše dvojměstí, 
z. s., a Římskokatolická farnost Čelákovice. Členská základna tedy aktu-
álně činí 49 subjektů.

Co nás čeká v roce 2015?
Letošní rok bude pro MAS velmi důležitý. Čeká nás finalizace strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje, která je klíčovým dokumentem 
pro fungování místní akční skupiny, a také žádost o standardizaci MAS. 
Ta je formálním potvrzením, že všechny procesy uvnitř organizace jsou 
nastaveny správně a transparentně a že je MAS připravena čerpat a dále 
rozdělovat finanční prostředky.
Na druhou polovinu roku chystáme několik vzdělávacích seminářů tak, 
aby všechny subjekty na našem území byly připraveny na čerpání financí 
přes MAS.
Máme také v plánu zapracovat na rozvoji cykloturistiky v našem regionu, 
například vydáním letáku s mapou nebo obnovou značení cyklotras ve 
spolupráci s okolními MAS.
Plánovaných aktivit je mnoho a v průběhu roku vám je budeme před-
stavovat. Aktuální informace o činnosti MAS i dění v regionu najdete na 
www.strednipolabi.cz nebo vám je rádi předají zaměstnanci MAS.
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Když je den stejně dlouhý jako noc
Již samotný název Velikonoce „Veliká noc“ má 
předkřesťanský původ. Obvykle je oslavujeme 
v době jarní rovnodennosti. Kdy je noc stejně 
dlouhá jako den. Velikonoční neděle se pak sla-
ví první neděli po prvním jarním úplňku, ta může 
nejdříve připadnout na 22. března a nejpozději 
na 25. dubna.
Staří Keltové, Germáni, Řekové, Římané a Slo-
vané slavili už odnepaměti jarní rovnodennost. 
Tyto svátky nazývali jako „červené“ nebo „veliké 
noci“. Dnes již nevíme, jak přesně tyto oslavy 
probíhaly, ale některé staré zvyky z té doby se 
dochovaly až po současnost. Pohanské svátky 
Velikonoc byli především oslavou příchodu jara, 
nového života, plodnosti, očištění a nové naděje 
po studených a tmavých měsících.

Vynášení Morany
Jedním ze starobylých předvelikonočních ri-
tuálů, který se na některých vesnicích drží až 
dodnes, bylo vynášení Smrti (Morany, Mory, 
Zimy…) symbolu smrti, zimy, nemoci, bídy 
a všeho zlého. Lidé se již nemohli dočkat konce 
zimy a příchodu prvních jarních dnů. Proto ob-
lékli ze slámy vyrobenou figurínu, mnohdy v ži-
votní velikosti, do starých hadrů nebo dívčích 
šatů, ozdobili ji pentlemi, na krk jí pověsili ná-
hrdelník z vyfouknutých vajec nebo prázdných 
šnečích ulit a v čele průvodu ji pak slavnostně 

nesli na dlouhém bydle k potoku nebo k řece, 
do které ji hodili, aby odplavala do moře. Tam, 
kde netekla žádná voda, se svrhla ze skály nebo 
se spálila. Po vynesení Smrti následovalo veselí, 
kterým lidé oslavovali začínající vládu jara nad 
zimou. Nejstarší písemné zprávy o tomto rituálu 
pocházejí již ze 14. století. Církvi se však tento 
pohanský rituál nelíbil, byl však tak pěvně spjatý 
s oslavami příchodu jara, že ho církev sama za-
řadila do předvelikonočních příprav, aby ho tak 
dostala pod svoji kontrolu.

Kočičky a živá voda
Odpradávna byly symbolem příchodu jara kve-
toucí větvičky jívy. Dnes již přesně nevíme jak, 
ale byly používány k určitému pohanskému ri-
tuálu. Křesťanská církev však neměla ráda sta-
rá „čarodějná“ kouzla, a proto se stalo tradicí 
nosit čerstvě vykvetlé kočičky do kostela, kde 
byly pokropeny svěcenou vodou. Ty se pak tak-
to posvěcené zapichovaly na okraj pole nebo 
záhonů na zahradě, aby sloužily jako ochrana 
dobré úrody. I v tomto případě křesťanská cír-
kev převzala pohanský symbol, kterému pak 
dala nový smysl.
S příchodem jara se také velký význam připiso-
val rituálnímu očišťování. Šlo o velmi starý zvyk, 
který probíhal formou časného ranního mytí stu-
denou rosou nebo koupáním v řekách či poto-
cích. Tento rituál musel proběhnout mlčky a měl 
svá přesná pravidla. Studená voda nabíraná 
ještě za tmy měla mít ty nejmagičtější účinky. 
Význam tohoto starého rituálu byl v duševní i tě-
lesné očistě, otužování a podpoře zdraví. Církev 
však tento starý zvyk považovala za „čaroděj-
nictví“ a mnohdy uvalila na místa těchto koupe-
lí kletbu. Dnes můžeme zbytky tohoto starého 
obyčeje nalézt ve velikonočním polévání koled-
níků studenou vodou.
Vztah a úcta člověka k životodárné vodě se 
v tomto období projevovala i čištěním studánek. 

 

Byly to většinou mladé dívky, které chodily ke 
studánkám, kde z nich vybíraly spadané lis-
tí, nečistoty a zpevňovaly její okraje. Mnohdy 
džbánkem vybraly všechnu vodu ze studánky, 
aby se znovu naplnila čistou vodou. Vše pak 
zakončily tančením kolem studánky, zpěvem 
a modlitbou, aby byla studánka po celý rok plná 
a nevyschla.
Do dnešního dne tento zvyk přetrval ve formě 
otevírání studánek. Studánky se pak v pozděj-
ší době začaly vysvěcovat a v jejich místech se 
často stavěly kapličky nebo i kostelíky.

Na počátku byla červená kraslice
Velikonocům staří Slované také říkali „Červené 
svátky“. Bylo to podle vajec, která se během 
tohoto svátku barvila výhradně načerveno. Va-
jíčka byla pro naše slovanské předky symbolem 
života, znovuzrození, síly, ale také smrti. Byla 
symbolem začátku i konce. Archeologické ná-
lezy potvrdily, že se již od 7. století po Kristu 
v Čechách vkládalo vejce do hrobů do klína 
zemřelého. Nejstarší nález zdobeného červené-
ho vajíčka s geometrickými ornamenty u nás je 

Velikonocní svátky
Velikonoce stejně jako Vánoce provázelo množství pohanských i křesťan-
ských zvyků, které se často vzájemně prolnuly. Některé pohanské zvyky 
a svátky byly církví zakázány a upadly v zapomnění, jiné však byly v našich 
předcích tak hluboce zakořeněny, že je sama křesťanská církev nedokáza-
la vyvrátit a pojala je za své. Pradávná podstata uctívání matky přírody byla 
nahrazena náboženským učením o Kristu. Zažitá symbolika mnohdy zůsta-
la stejná, jen její výklad se změnil. Velikonoce jsou nejvýznamnějším křes-
ťanským svátkem, jejich základ je však více pohanský, než bychom čekali.

Ilustrační foto: zdroj Internet

Otevírání pokladů
Lidová tradice praví, že se na Velký pátek ote-
víraly ve skalách poklady. Místo, kde se po-
klad nacházel, označovalo malé světýlko nebo 
kvetoucí či zářící kapradí. To kvetlo pouze pár 
hodin. Jinde se zase tradovalo, že se poklady 
otevírají pouze od třetí do čtvrté hodiny od-
polední. Ten, kdo byl nenasytný a skála se za 
ním zavřela, musel pak v podzemí čekat celý 
rok do dalších Velikonoc, než se skála znovu 
otevřela.

Ilustrační foto: zdroj Internet
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datován kolem roku 1020. To, že jde opravdu 
o prastarý zvyk, dokládá světově nejstarší nález 
zlatého vajíčka v hrobu z královského pohřebiš-
tě ve starosumerském městě Uru z roku 3300 
před Kristem. Podobné nálezy byly učiněny 
i ve staroegyptských, etruských, řeckých a řím-
ských pohřebištích.
Křesťanská církev si byla vědoma zažitého sym-
bolu síly vejce a sama přišla se svým výkladem, 
který odsunul původní pohanský smysl symbolu 
červeného vejce, tak aby zapadl do jejího učení.
Slovo kraslice je u nás známo již ze 14. století 
a je odvozeno od červené = krásné barvy. Tra-
diční červená barva, jíž byla původně vejce zdo-
bena, byla symbolem krve, síly, ohně, dozrálého 
ovoce a znamenala proto život, lásku a ochra-
nu. Po staletí se barvila pouze plná vejce, jinak 
by ztrácela svůj význam a kouzelnou funkci, ne-
boť právě jejich pozření mělo magický význam. 
Plošnější rozšíření zvyku zdobení vajec nastalo 
však až v polovině 19. století. Od té doby se 
začala vajíčka barvit všemi možnými barvami 
a zdobit nejrůznějšími technikami, které jsou 
často typické pro konkrétní národopisné oblasti 
a folklór. Samotný zvyk barvit vyfouknutá vajíč-
ka se objevil až ve 20. letech minulého století.

Pomlázka a mrskání
Nejstarší záznamy o mrskání neboli „pomlaze-
ní“ pocházejí z přelomu 14. a 15. století. Pů-
vodně se vrbovými proutky vzájemně mrskali 
muži, ženy, dívky a chlapci. Tento rituál se stal 
velikou zábavou, jarní zelené ratolesti měly mít 
magickou moc probouzející se přírody a věřilo 
se, že přenáší sílu jarní omládlé přírody šlehané-
mu tělu. V dobách renesance mělo toto šlehání 
žen i silný sexuální podtext, který jen potvrzo-
val oslavu plodnosti. V 17. století se již v Praze 

na velikonočních tržištích pravidelně prodávaly 
pestrobarevné metly k vyšlehání. Až později se 
konce pletených pomlázek začaly zdobit barev-
nými pentlemi. Největší zájem k vyšlehání byl 
o mladé dívky, to aby zůstaly stále svěží, šlehaly 
se i staré panny a ženy, aby omládly, a někde se 
vymrskával i dobytek, aby byl zdravý.
V některých českých krajích se koledovalo 
o červené vajíčko bez šlehání a jinde se zase 
mrskalo i na střídačku, po vyšlehání děvčat na-
stalo na oplátku druhý den šlehání chlapců.

Zajíček a beránek
Velikonoční zajíček nebo králíček byl už v po-
hanských dobách symbolem jarní plodnosti, ži-
vota a štěstí. Byl to určitě veselejší symbol, než 
jaký zajíčkovi přiřkla Bible, kde byl symbolem 
chudoby, skromnosti a pokory. Novodobý zvyk 
obdarovávání od velikonočního zajíčka nejrůz-
nějšími sladkostmi se k nám dostal až začátkem 
20. století z Německa a dnes je rozšířený přede-
vším v západní Evropě a Americe.
V křesťanském učení je zase beránek přirovná-
ván ke Kristu, který snímá všechny hříchy svě-
ta. Symbolizoval čistotu, obnovu života a vítěz-
ství nad smrtí. V pohanských dobách byl mladý 
beránek často přinášen jako oběť bohům, jeho 
krví si pak staří židé natírali prahy dveří k připo-
menutí si svého exodu z Egypta. Ještě před 60 
lety bylo jehněčí obvyklým pokrmem na veliko-
noční tabuli, dnes už se o Velikonocích setká-
váme pouze s pečeným beránkem z piškoto-
vého těsta, který má především symbol sladké 
dekorace.

Tak jako adventní čas skrývá mnohá zapome-
nutá tajemství, rituály a symboliku, stejné to je 
i s Velikonocemi. Zdánlivě ne příliš staré zvyky 
a symboly nás překvapí tím, jak setrvaly přes 
staletí a mnohdy i přes celá tisíciletí. Staroby-
lé symboly zůstávají, jen lidská společnost jim 
dává takový význam, jaký se jí v danou chvíli 
hodí. V raném věku boje křesťanství se starými 
bohy dala církev velikonočním symbolům svůj 
nový obsah a starý byl zapomenutý. V dnešní 
„moderní“ době dostávají tyto prastaré symboly 
povrchní, tržní a konzumní obsah. Je jen na nás, 
kdo v nich bude chtít hledat větší smysl, než 
je jen pestrobarevné pozlátko a pod ním chuť 
mnohdy ošizené čokolády.

Přeji vám smysluplné hledání.
Martin Rych

Velikonoční pranostiky
Pranostiky jsou nejen výrazem lidové tvoři-
vosti, ale také vycházejí ze zkušeností našich 
předků při pozorování povětrnostních dějů. 
Pranostiky spojené s Velikonocemi se však 
vztahují k širšímu období, neboť Velikonoce 
jsou pohyblivým svátkem. Obecně však bylo 
vypozorováno, že když je začátek dubna deš-
tivý, tak je pak léto suché.

„Zelený čtvrtek bílý, tak léto přichází teplé.“

„Velký pátek deštivý – dělá  rok žíznivý.“

„Prší-li o velikonočním hodu, bude v létě nou-
ze o vodu.“

„Na velikonoční Boží hod prší, sucho úrodu 
poruší.“

Velikonoční pověry a zvyky
Kdo chtěl mít dobrý zrak, musel hodit čerstvé jehnědy do čisté studánky.

Kdo chtěl druhému uškodit, snesl mu v noci před Velkým pátkem různé střepy a odpadky před 
domovní dveře.

Kdo chtěl býti úplně zdráv, omýval si celé tělo v čerstvé studené vodě na Velký pátek před výcho-
dem slunce.

Na Velký pátek hospodyně uvařila vajíčko natvrdo, které na Velkou neděli před obědem rozdělila 
na tolik dílků, kolik jich bylo u oběda. Kdo z toho vajíčka jedl, nikdy nezabloudil a celá rodina se 
držela pohromadě.

Proti bolesti břicha se musely na Velký pátek ráno nalačno spolknout tři svěcené kočičky.

Kraslice z velikonoční břízy na náměstí 5. května. Foto: 
-dv-
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l  Emanuel Vejnar, evangelický farář

Všichni čtyři evangelisté končí své spisy zprá-
vou o Ježíšově vzkříšení. Zbožnou duši ovšem 
mate, že každý z nich líčí tuto událost trochu 
jinak. Nejvíce při zemi se drží Marek. V jeho 
podání ženám dosvědčuje Ježíšovo vzkříšení 
mládenec v bílém rouchu. Evangelista Matouš 
už situuje do této role anděla. A když pak ženy 
od otevřeného hrobu běží domů, setkají se se 
Vzkříšeným tváří v tvář. Lukáš jde ještě dál. 
V jeho podání se stávají tlumočníky velikonoční-
ho evangelia dva muži v zářícím rouchu. Potom 
se Vzkříšený ukáže dvěma učedníkům jdoucím 
do Emauz, Šimonovi a všem Jedenácti. (Jidáš je 
v tu dobu už po smrti, proto v počtu chybí.) Ja-
novu verzi zahajují dva andělé. Pak evangelista 
obšírně líčí zjevení Marii z Magdaly a trojí zjevení 
učednickému kruhu.
Čím je evangelium mladší, tím jsou jeho zprávy 
o Ježíšově vzkříšení barvitější. To má samozřej-
mě svoji logiku. V nejstarší době se se zvěstí 
o Ježíšovu vzkříšení nesnadno srovnávali i jeho 

nejbližší. Evangelista Marek to konec konců 
nijak nezastírá. Píše, že když Marie z Magdaly 
Ježíšovým učedníkům řekla, že jejich Mistr žije 
a že se jí ukázal, nevěřili jí. Postupně se však 
z původně niterné existenciální zkušenosti sta-
lo základní jednotící vyznání rodící se církve. 
K tomu být křesťanem nestačilo pokládat Ježíše 
za sympaťáka. Křesťana charakterizuje přesvěd-
čení, že Ježíšova mise v tomto světě neskončila 
fiaskem, ale navzdory jeho smrti na kříži je misí 
úspěšnou. Toto přesvědčení má v sobě obrov-
ský a pro lidský život konstruktivní náboj. 
Evangelista Marek líčí Ježíšovo vzkříšení oprav-
du minimalisticky. I ta pasáž, která pojednává 
o Ježíšovu zjevení Marii z Magdaly, je až v do-
datku, který nejstarší rukopisy jeho evangelia 
neobsahují. Ty končí pochmurně. Tři ženy, které 
se prvního dne po sobotě vydají pomazat Ježí-
šovo tělo, jsou otevřeným hrobem a mládencem 
zvěstujícím jim Ježíšovo vzkříšení tak vyvedeny 
z míry, že od hrobu utečou a nikomu nic ne-
řeknou. Marie z Magdaly je jednou z této troji-
ce. Pak se však její úděs změní v úžas. A úžas 

strach zahání a ústa otevírá. Její proměna měla 
samozřejmě svůj důvod. Evangelista nám ho ve 
svém dodatku prozrazuje: Ježíš se jí zjevil! Tohle 
Marii vrací ztracenou rovnováhu a vede k akci: 
Svou čerstvou existenciální zkušenost jde sdělit 
Ježíšovým učedníkům.
Ti truchlí a pláčí. Mariino sdělení však přesto 
odmítnou. To je pro nás lidi typické. Jsme 
v úzkých, ale odmítáme pomoc: Nemůže žít! 
Byl přece ukřižován, umřel a byl pohřben… 
Ani jeden z evangelistů nic z toho nepopírá. 
To všechno se podle nich skutečně stalo. Ale 
pak Ježíš vstal! Evangelisté neřeší technologie 
a procesy, které to umožnily. Oni dotvrzují fakt 
Ježíšova vzkříšení jako takový. Jeden to činí de-
centně, druhý rozmáchle. Ve své různosti však 
všichni dosvědčují totéž. Bůh podle nich první-
ho dne po sobotě napravuje, co jsme my lidé 
na Velký pátek pokazili. Svatého, kterého jsme 
přibili na kříž, rehabilituje a vrací tak světu jeho 
dobrý řád. Ježíšovým vzkříšením se svět opět 
stává místem naděje a člověk díky tomu znovu 
dostává chuť v něm žít.

l  Mira Poloprutská, farářka Církve českoslo-
venské husitské

O Velikonocích každoročně prožíváme zázrak 
znovuzrození života. Ze suchého, zdánlivě neži-
vého semínka vyklíčí jarní osení. Podobně také 
ze zdánlivě neživého vajíčka se vyklube kuřátko. 
Pro mnohého člověka u těchto podivuhodných 
přírodních dějů smysl svátků jara končí. 
Křesťané slaví Velikonoce jako svátky znovuzro-
zení naděje, jejímž základem je biblická zvěst 
o ukřižování, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Tato 
zvěst je neuchopitelná rozumem, ale pouze ví-
rou. To nám v Písmu ilustruje postava učedníka 
Tomáše, který získal obecně známý přídomek 
„nevěřící“ právě proto, že uvěřit je tak obtížné.
Tomáš chodil s Ježíšem a prožil s ním a ostatní-
mi učedníky pašijový týden. Ten začal v nedělí, 
dnes nazývanou Květnou, kdy vjel Pán Ježíš do 
Jeruzaléma na oslátku a kdy ho vítaly zástupy 
palmovými ratolestmi a voláním Hosana. Tomáš 
se také účastnil poslední Ježíšovy večeře, kdy 
Mistr umyl nohy svým učedníkům, a pak společ-
ně odešli do Getsemanské zahrady, kde se Je-
žíš modlil, zatímco učedníci usínali únavou. Byl 
tedy nejspíš i při Ježíšově zatčení po Jidášově 
zradě, kdy se většina učedníků rozprchla. Tomáš 
se pak setkal s ostatními učedníky až týden po 
tom, co byl Ježíš odsouzen, ukřižován a vzkří-
šen. Tomášova postava je obrazem učedníka, 
který prožívá osobní hledání, osobní zápas víry.
Navíc nám Tomášův příběh ukazuje smysl spo-
lečných shromáždění, tedy v širším kontextu 
ukazuje význam církve. Víme, že se dnes najdou 
lidé, kteří o sobě tvrdí „já jsem věřící a nikoho 
dalšího k tomu nepotřebuju.“ Pravděpodobně 
však v tomto postoji nejsou nikterak originální 
ani moderní, vždyť už v Listu Židům čteme vý-
tku apoštola Pavla: „Nezanedbávejte společ-
ná shromáždění, jak to mají někteří ve zvyku“ 
(Ž10,25).
Koneckonců vzájemné setkávání či shromaž-
ďování lidí je základní lidskou potřebou. Dneska 
lidem pomáhají i nové technologie, aby se mohli 
shromáždit ke společným akcím, když je spojuje 

stejný zájem – může to být sport, ať už aktivní, 
nebo pasivní, tedy fandění, může to být vyjádře-
ní názoru na společenské jevy nebo třeba vyjá-
dření protestu.
Jak víme, první křesťané se shromažďovali ve 
svých domech. Označení církve řeckým slovem 
eklézia v původním významu bylo označení pro 
bohoslužebné shromáždění. Takový duchovní 
prožitek může dnes do jisté míry nahradit i po-
slech bohoslužby z rozhlasu nebo televizní pře-
nos. To jsou užitečné služby pro nemocné nebo 
seniory, zkrátka pro všechny se sníženou pohyb-
livostí, ale nenahrazují plně účast na bohoslužbě, 
protože nemají takovou bezprostřednost jako 
živé společenství. Zvláštnost a hodnota bezpro-
středního sejití spočívá v blízkosti známých lidí, 
můžeme říci i přátel nebo kamarádů, se kterými 
nás pojí společné zážitky, vzpomínky, často také 
shoda názorů, nebo podobné zájmy. 
V křesťanském společenství je ale ještě něco 
navíc. Když do shromáždění učedníků v jeruza-
lémském večeřadle přišel Pán Ježíš a postavil 
se uprostřed, přivítal je pozdravem „Pokoj vám!“ 
a vdechl jim svého Ducha. Tím dal jejich spo-
lečenství nový smysl. Jedná se o předobraz 
církve – tedy společenství pokoje, vzájemné 
pomoci, ale také porozumění, tolerance a lásky, 
společenství, kde se utváří a posiluje víra. 
Raná křesťanská církev spojovala s Velikono-
cemi křest nových Kristových vyznavačů, který 
se konal na Bílou sobotu. Kandidáti křtu, tzv. 
katechumeni, byli po celý rok zasvěcováni do 
Ježíšova učení a tajemství jeho následování. 
Když Ježíš umyl nohy svým učedníkům, řekl: 
„Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako 
jsem jednal já.“ (J 13, 15) To je poselství, kte-
ré provázelo katechumeny k přijetí křtu a které 
provází také dnešní křesťany. Služba a pomoc 
druhému člověku není pro křesťana zahanbují-
cí povinností, nýbrž cestou k pravé lidskosti. Je 
to cesta, po níž kráčel Ježíš a po které můžeme 
v životě kráčet i my.
Velikonoční události jsou základem víry a naděje 
všech křesťanů na obnovu duchovního života, 
na každoroční znovuzrození.

MÍSTO NADĚJE (Marek 16,9-11)

Velikonoce – svátek znovuzrození
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Velikonoční řehtání 
v Jiřině

l  Adéla Dvořáková 

Jako každý rok, tak i letos se v Jiřině uskuteční 
tradiční velikonoční řehtání, které patří k svát-
kům velikonočním a je především spojeno s cír-
kevními zvyky.
Ráda bych pozvala především děti (menší s do-
provodem), aby naladily své řehtačky a připojily 
se k naší kolednické partě a od kapličky zahájily 
s námi letošní řehtání.
Přijďte s dětmi podpořit tuto krásnou tradici, ať je 
nás hodně a ať nevymizí. Děti budou po řehtání 
na Bílou sobotu poctivě odměněni koledou v po-
době vajíček, čokoládových pamlsků a sladkostí 
a někde i nějakou tou korunou. Budeme se těšit.

ROZPIS ŘEHTÁNÍ
(od kapličky v Ruské ulici v Jiřině)

Zelený čtvrtek 2. 4.
10.00 hod. a 16.00 hod.

Velký pátek 3. 4.
4.00 hod., 10.00 hod., 14.00 hod. a 16.00 hod.

Bílá sobota 4. 4.
4.00 hod., 8.30 hod. – koleda se srazem před 

hospodou U Kubelků v Jiřině

Kaplička v Ruské ulici po opravě. Foto: JP

Oživená farnost

v Čelákovicích 
CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
kostel Nanebevzetí Panny Marie
čtvrtek 2. 4. 18.30 hod.  Zelený čtvrtek s adorací  

„Getsemany“
pátek 3. 4. 18.30 hod. Velký pátek s adorací „Boží hrob“
sobota 4. 4. 10.30 hod.  Bílá sobota – modlitba breviáře, adorace
 20.00 hod. Velikonoční vigilie
neděle 5. 4. 10.30 hod.  Neděle zmrtvýchvstání s požehnáním pokrmů
pondělí 6. 4. 10.30 hod. Pondělí velikonoční s asperges

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
Husův sbor
čtvrtek 2. 4. 14.30 hod. Výtvarné odpoledne pro děti
 16.30 hod.  Zelený čtvrtek – slavnost ustanovení Večeře 

Páně s obecenstvím kolem stolu
pátek 3. 4. 16.30 hod.  Velký pátek – velkopáteční vigilie se čtením 

o utrpení a smrti Pána Ježíše
neděle 5. 4. 9.30 hod.  Hod Boží Velikonoční – slavnost Vzkříšení 

Pána Ježíše Krista

CÍRKEV BRATRSKÁ
modlitebna ve Vašátkově ulici č. p. 288
pátek 3. 4. 18.00 hod. Velkopáteční bohoslužba
neděle 5. 4. 9.30 hod. Velikonoční bohoslužba
 13.30 hod.  Společná Velikonoční vycházka (nejen) pro 

rodiny s dětmi

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
modlitebna Církve bratrské  
ve Vašátkově ulici č. p. 288
neděle 5. 4. 14.00 hod. Velikonoční neděle

v Lysé nad Labem
evangelický kostel, nám. B. Hrozného
pátek 3. 4. 18.00 hod. Velký pátek
neděle 5. 4. 9.00 hod. Velikonoční neděle
pondělí 6. 4. 9.00 hod.  Velikonoční pondělí –  

s doprovodem orchestru

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2015

l  Vilibald Knob st., za ekonomickou a pastorační radu

Začátkem února byly ve zdejší římskokatolické farnosti ustaveny dva poradní orgány: ekonomická 
rada a pastorační rada. Každá je zaměřena na vedení farnosti v dané oblasti. Obě rady začaly 
bezprostředně vykonávat svoji činnost. Hlavní rozhodnutí stojí před ekonomickou radou. Na vý-
sledky její činnosti naváže pastorační rada, jejímž zaměřením bude činnost vzdělávací, kulturní, 
občansko-společenská i sociální. Prvořadým úkolem ekonomické rady je zabezpečení rekonstruk-
ce vnitřního interiéru farní budovy tak, aby odpovídal dnešním nárokům standardního bydlení při 
zachování všech historických specifik a současně umožňoval život farnosti v plné šíři konaných 
činností. To si vyžádá: zavedení plynu do budovy, vybudování celého vytápěcího systému a rozší-
ření stávajícího sociálního vybavení. S tím bezprostředně souvisí rozvod vody, kanalizace a prove-
dení celé nové elektroinstalace. Bude nutné vyměnit i část podlah a provést nezbytné zateplovací 
úpravy, aby se zabránilo nesmírným únikům tepla. Ty budou prováděny řešením vnitřních oken 
s citlivostí k historickému vzhledu budovy, která je památkově chráněným objektem nejkrásnější-
ho zákoutí města Čelákovic.
Uvedené kroky jsou první fází plánovaných úprav – těch nejdůležitějších. Budou realizovány ještě 
v tomto roce. V následujících letech dojde postupně k rekonstrukci stávajících hospodářských bu-
dov na farní zahradě. U nich se počítá se zavedením technických sítí a především s rekonstrukcí 
značně poškozeného vnitřního interiéru. Požadavkem je, aby se stal důstojným prostorem pro 
konání kulturně-společenských setkání, pořádání výstav, soutěží a dalších aktivit mládeže i do-
spělých. Jako další možné využití se nabízí, že by byly sídlem čelákovické Farní charity, která má 
dosud jen velmi omezenou možnost činnosti v pronajatých lokalitách, kde je nucena platit nájem-
né. Její vlastní prostory přitom chátrají a jsou využívány jen velice spoře. Rovněž jako prospěšná 
a velmi potřebná se jeví myšlenka vybudování farního stacionáře pro letité občany našeho města. 
Ani zahrada, která k farní budově přiléhá a hospodářské budovy obklopuje, nezůstane mimo po-
zornost. Její architektonický záměr se promýšlí. Měla by se stát opět sadem. Zároveň je snahou 
skloubit tuto představu s vizí, aby její vzhled byl parkový, se zónami klidu, který k tomuto historic-
kému jádru nezbytně patří. Takto vzniklá oáza ticha by byla přístupná i veřejnosti. Myšlenek pro 
využití se nabízí bezpočet (koutky pro maminky s malými dětmi, sportovní hřiště, příměstské letní 
tábory atd.)
Z uvedeného je zřejmá náročnost úkolů. Podstatné je, že vyšly z nápadů místních farníků a za své 
je přijala naprostá většina farního společenství i obě rady. Na rekonstrukci vnitřního interiéru fary 
byl z původních 10 zájemců vybrán nejvhodnější kandidát. Se zahájením vlastních prací se počítá 
začátkem prázdnin. Tehdy bude nezbytné vyprázdnit všechny prostory farní budovy. Nábytek, 
veškerý mobiliář i archiv přestěhovat a zabezpečit v provizorně připravených prostorách hospo-
dářské budovy.
Pozornému čtenáři neuniklo, že farní společenství, které se k tomuto kroku rozhodlo, realizací 
svého záměru sleduje nejen potřeby farnosti, ale nabízenými možnostmi především prospěšnost 
lidem z našeho města. Fara po své rekonstrukci bude většinou svých vnitřních prostor sloužit 
aktivitám mládeže (zájmové kroužky, stolní hry, besídky, Mikulášské nadílky i vzdělávání formou 
besed s význačnými osobnostmi). Sál v prvém poschodí bude k dispozici pěveckému sboru, do-
provodnému orchestru i koncertním vystoupením. Nelze vystihnout všechny možnosti využití. 
Bude je nabízet sama doba a její potřeby. Ty budou jistě mnohem větší a pestřejší než současné 
sebelepší nápady. Rozhodně však mezi nimi nebudou chybět příležitosti mezinárodní komunikace 
mladých užitím mailové pošty i osobní několikadenní setkávání. Pro ně budou realizací tohoto 
záměru vytvořeny nezbytné ubytovací podmínky. Perspektivně by mohlo vzniknout „společensko-
-kulturně-pastorační centrum“, které by bylo zaštítěno jako registrovaný spolek. Budoucnost, její 
potřeby i jejich realizace již budou úkolem příští generace.
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l  Petr Bajer, předseda a Olga Vašíčková, jed-
natelka

Vážení spoluobčané, po více než 30 letech kon-
čí výstavní činnost chovatelů v areálu děkanství. 
Jako každoročně jsme i letos měli v plánu uspo-
řádat dvě výstavy zvířat a deset akva-burz. Člo-
věk míní – pánbůh mění. Poslem těchto změn je 
v našem případě nový pan farář Mikuláš Uličný, 
který má s areálem úplně jiné úmysly.
Doufejme, že tak nahradí ztrátu, kterou utrpí naši 
příznivci a hlavně malé děti ze škol a školek, 
stejně jako mrňata s maminkami (dětí na naše 
výstavy chodívalo v průměru okolo 600). Mnoho 
z nich tak už asi neuvidí živou husu, kachnu či 
králíka. Přejeme panu faráři, ať se mu daří.

Naše poslední akvaburza bude 21. června 
2015, místo plánované výstavy. Tou dobou bu-
dou chovatelé buď stěhovat, nebo likvidovat 
poslední zbytky areálu.
Loučíme se a děkujeme všem našim příznivcům 
za jejich pomoc a účast na výstavách, mno-
hokrát děkujeme městu za jeho podporu, a to 
nejen finanční. Velké poděkování patří našemu 
bývalému panu faráři P. Richardu Scheuchovi, 
který nás po celou dobu v naší činnosti podpo-
roval.
Málokdo z vás si umí představit, kolik práce dá 
takovou výstavu připravit. Odpracovali jsme 
každoročně okolo 2000 brigádnických hodin 
(zdarma). Ale přesto – dělali jsme to rádi.

Chovatelé děkují městu – a loučí se

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Mochovská 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

JARNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Technické služby Čelákovice budou pořá-
dat svoz tříděného komunálního odpadu. 
Vytříděný komunální odpad z domácností 
bude možné zdarma odevzdat na uvede-
ných místech v následujících sobotách 
vždy od 8.00 do 12.00 hod.

11. dubna
ulice Jiráskova, parčík mezi ulicemi Majakov-
ského a Jungmannovou
18. dubna
Záluží u hřiště, Císařská Kuchyně u pomníčku,
Sedlčánky u požární zbrojnice

Na uvedených místech v určeném čase mo-
hou občané zdarma odevzdat tyto druhy vy-
tříděného komunálního odpadu: papír, sklo, 
plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, textil, 
kompostovatelný odpad ze zahrad. Lze zde 
odevzdat i velkoobjemový odpad z domác-
ností, který nelze umístit do popelnice.
Z technických důvodů nelze vybírat nebez-
pečný odpad, suť, stavební odpad a zemi-
nu! Současně zde lze odevzdávat elektroza-
řízení jako zpětný odběr – lednice, sporáky, 
pračky, televize, monitory, výpočetní tech-
niku a podobně. Uvedené komodity lze prů-
běžně odevzdat celý rok i na sběrném dvoře 
„Na Špičce“, Mochovská 116.

www.celakovice-mesto.cz/ts/

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY VE ŽLUTÝCH

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

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

Opilec u dveří
V 10.15 hod. dne 20. 2. 2015 bylo hlídce MP 
osobně oznámeno, že v Masarykově ulici u dro-
gerie sedí před vstupními dveřmi domu opilec 
a napájí se pivem z PET láhve. Hlídka byla na 
místě během okamžiku. Zastižený muž (45 let), 
kterého hlídka za jeho exhibici ocenila blokovou 
pokutou ve výši 1 000 Kč, byl z místa vykázán 
a průběžně kontrolován, zda odchází ke svému 
domovu.

Nad ránem
Pořadatelská služba z Kulturního domu přivola-
la telefonicky v neděli 22. 2. 2015 nad ránem, 
v 5.00 hod., Městskou policii, protože jeden 
z účastníků akce rozkopl dveře ze sálu do ta-
verny. Hlídka se dostavila na místo a v pachateli 
zjistila 22letetého mladíka z Brandýsa nad La-
bem. Následně byla přivolána provozovatelka 
taverny, která si objekt zajistila. Zjistilo se také, 
že na dveřích není žádná škoda, že došlo pouze 
k jejich rozevření. Mladík však své jednání bude 
muset „vysvětlit“ přestupkové komisi, které byla 
záležitost postoupena k projednání.

Hořel odpadkový koš
Dne 2. 3. 2015 v 19.45 hod. bylo telefonicky 
oznámeno Městské policii, že na náměstí u au-
tobusové zastávky hoří odpadkový koš. Hlídka 
si zapůjčila kbelík s vodou z nedaleké restau-
race a ohýnek, aniž by vnikla nějaká škoda na 
majetku, uhasila.

Požár herního prvku
Ve čtvrtek 5. 3. 2015 odpoledne, v 15.14 hod., 
telefonicky oznámila občanka, že v parku za 
Penny Marketem hoří dětská prolézačka. Hlíd-
ka MP se urychleně dostavila na místo. Protože 
zde byla jako první, rozhodla se zlikvidovat po-
žár hasicím přístrojem, který je součástí výbavy 
služebního vozidla. Požár byl rychle uhašen. Ke 
zranění osob nedošlo. Následně na místo dora-
zily jednotky Sboru dobrovolných hasičů města 
Čelákovic, Hasičského záchranného sboru ČR 
(z Brandýsa nad Labe) a Policie ČR, která si věc 
ihned převzala do vyšetřování. Za město se na 
místo dostavili starosta města s vedoucí odboru 
životního prostředí a ihned začali řešit zabezpe-
čení herního prvku.

Nalezená peněženka
Na služebnu Městské policie se 6. 3. 2015 
v 10.40 hod. dostavila 68letá žena, která sdělila, 
že peněženku ztratila, nebo jí byla odcizena. MP 
ji odkázala na Policii ČR.
V týž den v 11.10 hod. oznámila jiná žena (66 
let), že v Sedláčkově ulici našla peněženku s fi-
nanční částkou přes 10 000 Kč.
Ihned byla zjištěna souvislost mezi oběma udá-
lostmi, proto byl se ženou sepsán protokol o ná-
lezu peněženky a přes Policii ČR bylo zjištěno 
telefonní číslo na majitelku peněženky. Té bylo 
oznámeno, že se peněženka našla a je v ní vše, 
co postrádá. Žena si pro peněženku ihned do-
šla a po zjištění, že nálezkyně bydlí blízko jejího 
bydliště, se vydala nálezkyni poděkovat.

V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156
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Autorka ilustrací  
tohoto čísla

Lucie Třešňáková (*5. 6. 1983)
vystudovala SUPŠ – obor tvarování dřeva, řez-
bářství. V současnosti se věnuje ilustrování, gra-
fice, recy věcem, keramice… 
Pracuje v ZUŠ Jana Zacha v Čelákovicích jako 
učitelka výtvarného oboru a v handicap dílně 
„Atelieru 6tej smysl“ ve Staré Boleslavi (www.
fler.cz/atelier-6tej-smysl).

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

Blahopřejeme paní Elišce 
BURDOVÉ k významnému ži-
votnímu jubileu.
Kolektiv Městské knihovny 
Čelákovice
„Milá Eliško, děkujeme a veli-
ce si vážíme práce, kterou jsi 
za 16 let svého působení mezi 
námi pro knihovnu vykonala!“

Dne 11. dubna 2015 oslaví své 
80. narozeniny naše maminka, 
babička a prababička paní 
Ludmila BOŘANOVÁ. Přeje-
me jí především pevné zdraví, 
hodně štěstí a pohody.
Dcera s rodinou

Dne 20. dubna 2015 oslaví  
90. narozeniny naše babička 
paní Věra STOHROVÁ.
Vše nejlepší k tomuto život-
nímu jubileu, především hod-
ně zdraví, přejí pravnoučata 
Bára, Verča, Kája, Ríša a syn 
s rodinami.

Dne 15. května 2015 oslaví 88. 
narozeniny paní Jiřina ŠMA-
TOVÁ.
Hodně štěstí a zdraví do dal-
ších let přejí dcera Jana s pří-
telem, vnuci Marek, Karel, 
Josef a pravnoučata Patri-
cie, Karolína, Adéla, Matěj, 
Silvie, Jakub a Ema.

Rádi bychom touto cestou 
poděkovali všem, kteří se 
společně s námi přišli dne  
6. února 2015 rozloučit s na-
ším nejdražším Stanislavem 
PETRÁŠKEM, který nás náh-
le opustil dne 30. 1. 2015 ve 
věku nedožitých 73 let.
Zarmoucená rodina.

Dne 3. dubna 2015 uplynulo 
dlouhých 20 let od náhlého 
úmrtí paní Blaženy VRCHOT-
KOVÉ.
Vzpomínají dcery Ivana a Na-
děžda s rodinami.

spolecenská kronika

Lucie Třešňáková. Foto: archiv autorky

l  Petr Petřík, člen výboru Okrašlovacího spolku 
čelákovického

Území nedávno vyhlášené Přírodní rezervace 
Káraný-Hrbáčkovy tůně se nachází na místě 
stejnojmenné evropsky významné lokality, která 
tvoří rozsáhlý lužní komplex na obou stranách 
Labe mezi Čelákovicemi a Přerovem nad La-
bem. Krajský úřad Středočeského kraje vyslyšel 
naši žádost na správné vymezení hranic této 
rezervace a zadá letos provedení přírodovědné-
ho průzkumu. Pokud bude průzkumem doložen 
výskyt některého z předmětů ochrany evropsky 
významné lokality, zajistí orgán ochrany příro-
dy adekvátní ochranu. Tím se otevřel prostor 
pro větší ochranu tůní Hrad, Arazimových tůní 
a Procházkové včetně navazujících vlhkých luk 
a mokřadů. 
Není dobré, pokud se chráněná území vyhlašují 
účelově. To nebyl případ komise pro životní pro-
středí RM, která navrhla již v roce 2013 rozšíření 
rezervace o uvedené tůně. Návrh však nebyl ani 
zařazen na jednání Rady města.

Čtenáře bych chtěl poprosit, pokud mají jakéko-
liv údaje k výše uvedeným lokalitám, aby se na 
mne neváhali obrátit.

Procházková tůň u Sedlčánek. Foto 2014: P. Petřík

l  Zdeňka Tichá

Na duben připadá mnoho památných dní a ně-
které nám připomínají naše zvířecí kamarády.
Hned 1. dubna – kromě apríla – slavíme Mezi-
národní den ptactva. Mezinárodní Konvence 
o ochraně užitečného ptactva byla podepsána 
v roce 1906, v roce 1924 k ní přistoupila tehdejší 
Československá republika. Duben je zajímavým 
měsícem pro pozorování ptáků, neboť v tuto 
dobu bývá v plném proudu pohyb tažných ptá-
ků; z našeho území odlétají poslední druhy, kte-
ré zde trávily zimu (např. husa běločelá, brko-
slav severní, kavka, havran polní), a naopak se 
k nám vracejí ptáčci, kteří zimu trávili v teplých 
krajích, k nimž patří skřivani, konipasi či drozdi. 
Je nasnadě, že hlavním cílem tohoto meziná-
rodního dne je upozorňovat na nutnost ochrany 
našich opeřených přátel, bez jejichž zpěvu si 
nejen jarní ráno snad ani neumíme představit.
Den země, který slavíme 22. dubna, je vlastně 
oslavou celé naší planety, a tedy i nás, jejích 
obyvatel. Původně vznikl v USA jako ekologicky 
laděný svátek, Česká republika se k němu při-
pojila v roce 1990. K hlavním cílům tohoto dne 
patří – stručně řečeno – ekologická výchova 
a apel zejména na budoucí generace, v jejichž 
rukou planeta Země bude. 
A den 24. duben je připomínán jako Světový 
den laboratorních zvířat. Problematika pokus-
ných zvířat používaných pro základní výzkum, 
testování léků, kosmetiky a chemických látek 
či za účelem výuky je velmi citlivá, a v součas-
nosti je u nás již zakázáno provádět pokusy na 
zvířatech za účelem vývoje nebo zkoušení kos-
metických látek a přípravků (stejně jako za úče-
lem vývoje nebo zkoušení zbraní, bojových látek 
nebo munice). V mnoha případech není přínos 
pokusů pozitivní a jednoznačný a nelze zavírat 
oči před tím, že pokusy způsobují zvířatům ob-
rovské utrpení a stres.

Památné dny v dubnu

Připravujeme rozšíření ochrany  
sedlčanských tůní
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l  Marcela Děkanovská

Velice nás, mě a další spoluobčany z Čelákovic, 
zasáhlo, že dlouholetý pracovník a poctivý člo-
věk byl odvolán z bazénu. 
Svou práci dělal poctivě, rád a od srdce. Není 
snad nikoho, kdo by ho neznal, není snad ro-
dina, ve které by někdo jeho rukama neprošel 
– v bazénu, ve škole, na lyžařském výcviku, na 
večerním běhu, na školní vánoční laťce, na let-
ním táboře, u moře…
Není a nebude nikdo, kdo by tolik času věnoval 
čelákovickým dětem. Za jeho práci mu patří ve-
liký dík. Miloši, děkujeme!

l  manželé Opletalovi, Čelákovice – Záluží

Děkujeme touto cestou Městské organizaci 
KSČM Čelákovice za krásné prožití sobotní-
ho odpoledne dne 7. 3. 2015. Byla to příjemná 
oslava Mezinárodního dne žen. Nejvíce děkuje-
me pořadatelům a všem, kteří se postarali o po-
hoštění, hudbu a hlavně pohodu. Ještě jednou 
díky.

Poznámka redakce
Na stejné téma bylo zasláno i poděkování  
p. Petra Macháčka.

podekování

Primas Pavel Ježdík
l  Ivan Vaňousek

Před 420 lety se v Čelákovicích narodil Pavel Ježdík. Staral se o město v období, které jeden 
z bývalých ředitelů zdejšího muzea a archivář v jedné z kapitol své knihy Polabské město Če-
lákovice (1990) nazval „Válka až na kraj zániku“. Mínil tím válku třicetiletou (1618–1648).

Primas je slovo latinského původu, v městském 
zřízení znamená něco jako první mezi radními. 
V raném středověku dosazovala vrchnost nebo 
panovník do obcí a měst své správce – rych-
táře (odvozeno z německého slova Richter – 
právník). Pomáhali a radili jim konšelé, vybíraní 
z usedlých, nejčastěji bohatých lidí a zástupců 
cechů. Městům ale postupně „narůstala kříd-
la“ a brzy začala „ohrnovat nos“ nad panskými 
rychtáři. Městské správy se zmocňovaly radnice 
v čele s voleným prvním konšelem a titulem pri-
mase, později purkmistra. Zase převzaté slovo 
z němčiny: Bürgermeister – starosta. Z rychtá-
řů se stávali pouzí vrchnostenští nebo královští 
úředníci, až postupně zanikli. Také naše město 
mělo své rychtáře, primasy či purkmistry.
Bylo jich od 16. století do 20. let 19. století hod-
ně, Pavel Ježdík jen jeden. Pan Emanuel Vlasák 
o něm napsal: „V těchto zlých časech, hned 
v pátém roce války, se v čele čelákovické obce 
objevuje mladý, tehdy osmadvacetiletý hospo-
dář Pavel Ježdík jako konšel, pak pukmistr a pri-
mas. Je to muž bystrý, podle dovedného písma 
soudě školami prošlý, houževnatý a diplomatic-
ký, osobnost nesporně pozoruhodná. Po pat-
náct let koná zároveň i úřad městského písaře, 
zůstávaje své obci věrný i v dobách nejhorších.“ 
Dále pan Vlasák cituje z Ježdíkových dopisů 
královské komoře do Prahy a brandýskému 

hejtmanovi: „Nedostane-li se nám ochrany před 
takovými vojenskými durchcuky, nemůžeme ve 
svých zpustlých živnůstkách zůstati, musíme 
městečko opět prázdné zanechati…“ Durchcuky 
se míní bezohledné průchody císařských, tedy 
„našich“ vojsk městem. Ještě 10 let po válce 
Pavel Ježdík ve svém úřadu usiloval o obnovu 
města a řídil ji. Zemřel někdy po roce 1662. Co 
k tomu dodat? Snad jen že kopie otisku stříbr-
né městské pečeti, kterou nechal vyrobit v roce 
1631, zdobí od roku 2012 Cenu města Čeláko-
vic. Autorem jejího výtvarného řešení je grafik 
Michal Burda.

Čelákovická městská stříbrná pečeť z roku 1631. Foto:  
archiv města

Hrůzy třicetileté války na dobové rytině. Obrázek zdroj: Internet

l  Ivan Vaňousek

Od narození jsem bydlel v ulici Jana Zacha. Do 
budovy čelákovické jedenáctiletky na náměstí 
jsem jako student vstupoval ještě počátkem 
60. let 20. století kolem pamětní desky připo-
mínající, že se tam v těch místech v roce 1699 
narodil významný varhaník, kapelník a hudeb-
ní skladatel končícího baroka a nastupujícího 
klasicismu Jan Zach. Nejvýznamnější prostor 
čelákovické tvrze nese jeho jméno, stejně jako 
zdejší Základní umělecká škola, jakou hned tak 
někde nemají. A teď nám Jana Zacha vzali. Prý 
se ten „pravý“ nenarodil v Čelákovicích, ale až 
v roce 1713 v Dehtárech. Ještě že hudební his-
torici vazbu jeho rodiny na Čelákovice alespoň 
připouštějí. Kdyby Zachova pamětní deska 
nebyla po zániku školy na náměstí „uklizena“ 
do tvrze, asi bychom dodnes „klamali“ našince 
i hosty. Zach tady sice přišel o své rodiště, ale 
snad mu nikdo nevezme ulici, vynikající ZUŠ 
a „erbovní“ sál v neméně slavné tvrzi. K odka-
zu Jana Zacha se hlásí i Spolek pro varhanní 
hudbu, o. s., Čelákovice.
To ale není všechno. Jdete-li občas navečer 
kolem Husova sboru, pochybuji, že by vás 
v posledních letech nezaujal zvuk varhan. 
Možná se zaposloucháte, vstoupíte a zjistíte, 
že to není jen tak nějaký zvuk, ale mistrovská 
hra. A pak si třeba řeknete se mnou: „Vzali 
nám sice slavného varhaníka, ale možná tu 
roste jeho nástupce.“ Ten nový, možná zatím 
jen s trochu menším „Z“, ale určitě s velkým 
talentem, je bývalý žák čelákovické ZUŠ, nyní 
student 2. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze a 2. ročníku Pražské konzerva-
toře pan Milan Janoušek. Hru na „královský ná-
stroj“ studuje a stále zdokonaluje pod vedením 
pedagogů Jaroslavy Potměšilové a Josefa Po-
pelky. Kromě sólové hry pravidelně doprovází 
pěvecké sbory Pražští pěvci, Bojan Brandýs 
nad Labem, Hlahol Nymburk a má už i zahra-
niční zkušenosti. Například v loňském roce byl 
se svými kolegy z konzervatoře na úspěšné 
koncertní cestě po Španělsku. Milane, ať se 
Vám daří!

Ztracený Zach

Milan Janoušek u varhan Husova sboru v Čelákovicích. 
Foto: I. V.
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l  Martin Dolejský, kurátor Městského muzea 
v Čelákovicích

Tento rok si občané města 
Čelákovic mohou připomí-
nat sté výročí bitvy u Ar-
rasu. Šlo o velmi krvavou 
bitvu první světové války, 
ve které zahynulo mnoho 
Čechů, Slováků, ale i pří-
slušníků jiných národnos-
tí. Jedním z padlých byl 
i čelákovický rodák Václav 
Záruba.
Václav Záruba se narodil 
v Čelákovicích 5. května 
1873 Václavu a Barboře 

Zárubovým v domě číslo 134. Jeho otec byl 
obchodník, syn gruntovníka z nedalekých Záp, 
matka pocházela ze Sudova Hlavna. O životě 
jejich syna Václava se toho příliš nedochovalo, 
ale bezpečně víme, že v době vyhlášení mo-
bilizace pobýval ve Francii, kde pracoval jako  

úředník. Ve Francii žilo před vypuknutím prv-
ní světové války asi jeden tisíc Čechů, včetně 
dětí a žen, a naši krajané zde netvořili počet-
nější skupinu, jak tomu bylo například v Rusku. 
Centrem jejich „kolonie“ bylo francouzské hlav-
ní město Paříž. Mezi nejvýznamnější pařížské 
české spolky patřil Sokol, který byl ve Francii 
založen roku 1891. Delegáti Sokola již 29. čer-
vence 1914, den po vyhlášení rakousko-srbské 
války, jednali s francouzskými úřady o zapojení 
Čechoslováků do francouzské armády. Odvody 
se konaly 22. srpna v pařížské Invalidovně a při-
jata byla asi 300 Čechů, mezi kterými byl také 
Václav Záruba. Muži byli odvedeni do Cizinecké 
legie, stali se setninou praporu C 1. pluku, ale 
měli i jiný název – rota Nazdar.
Rota Nazdar odjela na frontu do Champagne 
22. října 1914 a v té době byla doplněna další-
mi českými dobrovolníky. Po prvních měsících 
bojů ale přišla o několik desítek mužů. V druhé 
polovině dubna roku 1915 byla celá divize pře-
vezena k Arrasu, kde francouzské velení připra-
vovalo velkou ofenzivu. Útok, původně určený 
na 7. května, byl zahájen až 9. května ráno po 
ohromné dělostřelecké přípravě. Rota Nazdar 
byla tehdy ve středu celé útočné sestavy právě 
v nejhorším úseku. Útok začal v 10 hodin dopo-
ledne a po poledni Češi dosáhli kóty 140. Pro 
velké ztráty však nemohli pokračovat dále a žá-
dané posily byly daleko. Po této bitvě u Arrasu 
přestala rota Nazdar úplně existovat, ztracen byl 
i její prapor. Jedním z padlých byl i střelec Vác-
lav Záruba, jehož tělo se nenašlo, a proto musel 
být prohlášen za mrtvého až 5. října 1921. Jako 
datum úmrtí byl stanoven 9. květen 1915, datum 
osudné bitvy.
Hrdinství Václava Záruby bylo v minulosti v Če-
lákovicích již připomínáno. V roce 1935 se s vel-
kou slávou a za účasti ministra národní obrany 

Bohumíra Bradáče konalo 
odhalení pamětní desky 
na budově radnice. Tato 
deska však byla, společ-
ně s pomníkem padlých, 
odstraněna v době Pro-
tektorátu Čechy a Morava 
a na své místo se vrátila 
až v roce 1990. Jejího 
znovuodhalení byl příto-
men prezident ČSFR Vác-
lav Havel a francouzský 
velvyslanec.
Výročí tragického úmrtí 
Václava Záruby, ale i od-

halení a znovuodhalení pamětní desky budou 
témata výstavy Čelákovice a dvojí výročí bojů 
za Československo v Městském muzeu v Čelá-
kovicích v měsíci dubnu a květnu.

Václav Záruba. Foto: 
Kronika českoslo-
venské legie ve 
Francii (Rota Nazdar 
1914–1916)

Po dvanácti letech v Čelákovicích vystavuje své obrazy Alice Neugebauerová (na snímku vlevo). Jedná se již o páté „Zastavení“ s jejími obrazy u nás. Slavnostní vernisáž výstavy 
se uskutečnila 7. března 2015 v Městském muzeu v Čelákovicích, přístupná je do 3. května 2015. Foto: archiv Městského muzea v Čelákovicích

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

Na Hrádku 464
Čelákovice

Václav Záruba –  
francouzský legionář  
a čelákovický rodák

l  Jan Volín, Spolek přátel čelákovického muzea

V jedenáctém roce své existence pokračuje 
Spolek přátel čelákovického muzea ve své čin-
nosti s neutuchající vytrvalostí. Stejně jako do-
sud je i nadále nejvýraznějším prvkem našich 
aktivit rozmanitost. Do muzejního sálu zveme 
známé herce i spisovatele, odborníky z různých 
oborů i světoběžníky, ale ze všeho nejčastěji 
hudebníky. Nijak se neomezujeme v hudeb-
ních žánrech a rádi si poslechneme jak umělce  

profesionální, tak i ty, kteří se hudbou neživí, ale 
chtějí a umějí se o svou lásku k hudbě podělit 
s ostatními. Iniciativa jednoho z právě jmenova-
ných stojí i za naší dubnovou nabídkou.
Ondřej Wanke žije v Čelákovicích již patnáctý 
rok a brzy bude maturovat na místním gymná-
ziu. Hra na klavír ho okouzlila, když mu bylo de-
set, a v současné době je žákem paní učitelky 
Jany Jehličkové z Lysé n. L. Do našeho muzea 
pozval ještě další dva její nadané žáky: zpěvač-
ku Adélu Ryšavou (16) a flétnistku a klavíristku 

Kristýnu Jehličkovou (16). Společně pro nás při-
pravili večer, v němž nám zprostředkují hudeb-
ního génia Mozartova, Chopinova, Dvořákova, 
Smetanova a dalších. My zase můžeme svou 
návštěvou na oplátku podpořit snahu těchto 
mladých lidí o zachování našich kulturních tra-
dic.
Koncert se koná ve čtvrtek 16. dubna od 19.00 
hod. v Síni Jana Zacha čelákovického muzea. 
Všechny příznivce hudby srdečně zveme. 

Pamětní deska Václava 
Záruby. Foto: archiv 
Městského muzea 
v Čelákovicích

Mapa útoku. Zdroj: kniha Přísaha: deníky francouz-
ského legionáře Ladislava Preiningera 1913–1940

NA KONCERT DO MUZEA
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l  Slávka Chrpová a Soňa Husáriková, ředitel-
ka knihovny

Slávka Chrpová, šéfredaktorka časopisu Cyk-
loturistika, se v multimediální projekci ohlédne 
za cestou se skládacím kolem do Francouzské 
Polynésie, kterou podnikla společně s cesto-
vatelkou Ludmilou Rumlovou a známým po-
pularizátorem astronomie Jiřím Grygarem. Řeč 
bude o Tahiti a dalších šesti ostrovech – zelené 
a rozeklané Raiatee, vanilkovém ostrově Ta-
haa, turisty okupované Bora-Boře, panenském 
a rustikálním Huahine a nejmenším a nejzá-
padnějším Maupiti. Jeden z ostrovů zahrnuje 
místo Taputapuatea, které může fungovat jako 
dokonalé zvukomalebné slovo pro celé srdce 
Tichomoří, jak se někdy Francouzské Polynésii 
říká. Jsou opravdu polynéské ostrovy posled-
ním rájem na světě, jak o tom píše ve své kni-
ze Miloslav Stingl? Jaké jsou výhody cestování 
na skládacích kolech? Jak to vypadá, když se 
k ostrovům blíží tsunami a probíhá evakuace? 
Co měla cesta společného s tzv. ebicyklisty 
a Milanem Rastislavem Štefánikem? Jaké krásy 

nabízí jižní obloha? A jaké tance předvádějí po-
lynéští domorodci? To uvidíte osobně v taneční 
ukázce cestovatelky Slávky Chrpové při setkání 
v knihovně 13. dubna 2015 v 18.30 hod. Srdeč-
ně zveme!

Zažít pohádku podruhé
l  Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

Po úspěchu prvního setkání pořádá knihovna ve 
spolupráci s lektorkou Marií Svobodovou druhý 
ateliér inspirovaný pohádkou. Artefiletické cvi-
čení na téma další známé pohádky se uskuteční 
ve čtvrtek 9. dubna 2015. Informace pro zájem-
ce: počet účastníků 10, přihlásit se lze předem 
v knihovně (kontakty viz výše).

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

Obrázek: archiv Marie Svobodové

Cestovatelka Slávka Chrpová v Polynésii. Foto: archiv 
cestovatelky

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu plánované revize knihovního fondu a nutného malování prostor bude knihovna 
uzavřena ve dnech od 20. dubna do 7. května 2015. 
Prosíme čtenáře, aby si včas zajistili literaturu na toto období.
Posledním výpůjčním dnem bude pátek 17. dubna, otevřeno bude od pondělí 11. května 2015. 
Během revize nemůžeme přijímat vrácené knihy.
Na pobočkách knihovny V Prokopě a v Sedlčánkách, kde si mají možnost půjčovat všichni 
čtenáři naší knihovny, bude otevřeno v obvyklých otevíracích hodinách.
Omlouváme se všem uživatelům a děkujeme za pochopení.

S hvězdáři pod polynéskou oblohou
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l  Tomáš Staněk, ředitel Kulturního domu

V Kulturním domě teď prožíváme velmi úspěšné 
období. Máme za sebou dvě zcela vyprodaná 
divadelní představení „Sex pro pokročilé“ a „Můj 
báječný rozvod“, rockový koncert Dymytry, 
který navštívilo přes 400 lidí, a koncert skupiny 
Wohnout, který navštívilo dokonce přes 600 lidí. 
I další pořady, které připravujeme, se dobře pro-
dávají. Rád bych vás na ně pozval. První zajíma-
vou akcí je dvojkoncert Xindla X a UDG. Skoro 
všechny zastávky sedmikoncertní šňůry jsou vy-
prodané. Pražský Lucerna Music Bar byl vypro-
daný dokonce dvakrát po sobě. Nenechte si tedy 
toto ojedinělé spojení ujít ani u nás v Čelákovicích. 
Další akcí, kterou byste neměli vynechat, je velký 

koncert Ládi Weyrostka k jubileu 50 let na scé-
ně. Jedná se o speciálně připravený koncertní 
set, ve kterém spolu s legendou vystoupí na pó-
diu i všichni jeho hudební přátelé.
Divadelními lahůdkami budou hry „Hledání 
ztraceného času“ v hlavních rolích se Zuzanou 
Jirešovou a Zdeňkem Podhůrským či komedie 
„V Paříži bych tě nečekala, tatínku“ v hlavní roli 
s Petrem Nárožným.
Pro velký úspěch se v následujících měsících do 
Kulturního domu vrací stále populárnější stand-
-up komedy „Na Stojáka“ opět v čele s komi-
kem Lukášem Pavláskem, virtuózní kytarista 
Radim Hladík s Blue efektem či dětmi milovaný 
Michal Nesvadba. 
Detailní informace najdete na našich webových 
stránkách, kde lze pořídit rovněž lístky za před-
prodejní ceny. Sledujte nás také na facebooku.

Galakoncert Ladislava Weyrostka
l  Josef Pátek, starosta

Kulturní dům pod záštitou starosty města uvádí v sobotu 11. dubna od 20.00 hod. koncert „Ladislav 
Weyrostek 50 let na hudební scéně“. Tento koncert bude určitě jednou z hlavních událostí letoš-
ního roku. Není totiž asi nikdo, kdo by o muzice Ládi Weyrostka neslyšel a kdo by na ní alespoň 
jednou netančil. Láďa Weyrostek na tento významný koncert pozval své přátele, se kterými zahraje 
řadu známých skladeb. Myslím, že netřeba představovat jména jako Jan Ferles, Petr Špitálský, Jan 
Šturm, Jan Vágner, Libor Mejstřík, Pavel Bláha a Pepíno Mrkvička.
Kdo si chce užít dobré muziky a být u tohoto výjimečného koncertu, může ještě využít předprodej 
Kulturního domu. Bude to jistě moc hezký zážitek.

vystoupí se svými přáteli: 
Jan Ferles - kytara, baskytara, zpěv

Petr Špitálský - kytara, zpěv
Pepíno Mrkvička - kytara, foukací harmonika, zpěv

Pavel Bláha - baskytara, zpěv
Jan Vágner - bicí, zpěv

Jan Šturm - klávesy
Libor MejLibor Mejstřík - baskytara

 
start: 20:00 hod, vstupné: 150 Kč    

předprodej: www.kdcelakovice.cz, kancelář KD Čelákovice (Po-Čt, 8h-16h)

KD Čelákovice pod záštitou starosty města Josefa Pátka uvádí koncert:

Ladislav Weyrostek
50 let na hudební scéně

 

Kulturní dům Čelákovice
sobota, 11.dubna 2015

Reprezentační ples města Čelákovic 7. března 2015, Kultruní dům. Foto: Jan Nožička

l  Tomáš Staněk, ředitel Kulturního domu

V sobotu 7. března 2015 se v Kulturním domě 
uskutečnil, a shledal se s velkým zájmem ná-
vštěvníků, Reprezentační ples města Čeláko-
vic. Po letech tak byla znovu obnovena tradice 
městských plesů.
Nebylo však snadné něčím překvapit a zau-
jmout, ale protože Čelákovičtí rádi tancují, vsa-
dili jsme především na skvělou muziku v podání 
elitního Bigbandu Felixe Slováčka a po půlnoci 
na hudbu v režii DJ Biglese. Na doporučení ta-
neční školy Zita jsme pozvali velmi mladý, zato 

již tituly ověnčený taneční pár – Natálie Otáhalo-
vá a Matyáš Adamec, jehož taneční vystoupení 
byla fenomenální. O zábavu se postaral kou-
zelník, který udivoval mikromagií přímo u stolů, 
ale i happybox – speciální fotografická budka, 
ze které si zájemci odnášeli památeční fotogra-
fie. 
Celý večer provázela příjemná atmosféra a zdá 
se, že první krok k obnovení krásné tradice se 
vydařil.
Příští rok na dalším ročníku Reprezentačního 
plesu města Čelákovic se s vámi těšíme v Kul-
turním domě na viděnou!

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA ČELÁKOVIC

Ladislav Weyrostek. Foto: archiv hudebníka
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l  výbor ZO ČZS Čelákovice

Na výroční členské schůzi 6. 3. 2015 zhodno-
tili zahrádkáři Čelákovic činnost za rok 2014. 
V roce 2014 byl zvolen nový výbor s předsedou 
Jaromírem Kurkou. 1. lednem 2014 přestali být 
členy zahrádkářského svazu soukromí zahrád-
káři V Nedaninách a počet členů ZO Čelákovice 
se snížil na 213 členů. Za dlouholetou práci pro 
rozvoj zahrádkaření v Čelákovicích byl vyzna-
menán ústřední radou ČZS př. Stanislav Svatoš.
Pro rok 2015 jsou naplánované tyto akce:
  květen – zájezd do zahrad v Průhonicích, při-
hlášky lze podávat u př. Bartůňka, tel.: 722 273 
063, cena zájezdu 100 Kč pro členy, 150 Kč 
pro ostatní;

  červen – prohlídka osad výborem ZO za úče-
lem zhodnocení plánovaných investic;

  záři – návštěva výstavy „Zahrada Čech“ v Lito-
měřicích;

  říjen – prohlídka výlovu a nákup ryb v Bohdan-
či a prohlídka Pardubic;

  listopad – společenský večer na ukončení se-
zony zahrádkářů v Čelákovicích.

I v roce 2015 bude možnost objednání stromků 
pro výsadbu u př. Herčíka, tel.: 724 836 935. Na 
výroční schůzi byla schválena dotace pro osa-
dy ve výši 400 Kč na každého člena osady na 
vylepšení stavu zahrádkářských osad (oplocení, 
rozvody elekro a vody apod.).

Zahrádkáři Čelákovic mají zájem, abychom měli 
zahrádky plné květin a záhony plné zdravého 

ovoce a zeleniny. Tohoto cíle můžeme dosáh-
nout jen neustálou péčí. Abychom dosahovali 
dobrých výsledků, doporučujeme některé zása-
dy a postupy:
  rajčata – vyberte pro rajčata záhonek, na kte-
rém jste je v minulých létech nepěstovali, sá-
zejte rajčata „na vodu“. Vykopejte jamku, která 
je raději hlubší než mělčí, vložte do ní rostlinu, 
zahrňte jamku do 2/3 zeminou, naplňte jamku 
vodou a počkejte, až se vsákne, zalijte ještě 
jednou, po vsáknutí vody zasypte suchou ze-
minou;
  ovoce – kdy sázet? Ovocné stromky můžeme 
sázet zjara nebo na podzim, kromě broskví, 
které sázíme vždy zjara;
  ochrana ovocných stromů
-  slivoně chráníme proti roztočům brzy na jaře 

v době nalévání pupenů až 8% roztokem 
SULKY, který je nejúčinnější, po 14 dnech 
postřik opakujeme;

-  broskve chráníme na začátku rašení a po-
tom podle rozmnožení roztočů asi po měsíci 
znovu, proti kadeřavosti používáme příprav-
ky mědnaté KUPRIKOL 50, DELAN 700, 
SULKA nebo CHAMPION 50 WP (Champion 
je vhodný jako prostředek proti mrazu u me-
runěk);

-  meruňky a višně chráníme proti moniliové-
mu úžehu (spála) v době před květem pří-
pravkem HORIZON 250.

Hodně úspěchů při dosahování dobrých vý-
sledků při pěstování ovoce a zeleniny v sezoně 
2015.

Memoriál Ladislava 
Báči

V sobotu 25. dubna 2015 pořádá od 9.00 do 
17.00 hod. SDH Čelákovice další ročník „Me-
moriálu Ladislava Báči v požárním útoku mlá-
deže Čelákovice 2015“. Místem konání je školní 
hřiště u ZŠ J. A. Komenského. Soutěžní katego-
rie jsou: družstva MH mladší, starší a družstva 
dorostu.
Prezence družstev MH mladších a starších je 
v 8.30–9.00 hod., družstev dorostu pak v 12.30–
13.00 hod. v místě konání.

Setkání hasičských  
přípravek

Za podpory města Čelákovic, OORM Praha-
-východ, Středočeského kraje a pod zášti-
tou hejtmana Středočeského kraje pořádáme  
3. května 2015 od 9.30 hod. na hřišti u ZŠ J. 
A. Komenského 3. ročník Setkání hasičských 
přípravek.
Bližší informace na našich webových stránkách 
a na e-mailu: setkani.celakovice@seznam.cz.

Letní tábor
Ve dnech 8.–22. srpna 2015 pořádáme letní tá-
bor v Miličíně s názvem „PUTOVÁNÍ ČASEM“. 
Přihlášky v případě zájmu podávejte na výše 
uvedené kontakty.

JARO NA VSI
Tradiční velikonoční výstava v Polabském 
národopisném muzeu v Přerově nad Labem 
probíhá do 19. dubna 2015, a to vždy v úte-
rý až neděli od 9.00 do 17.00 hod. Poslední 
vstup do areálu skanzenu v 16.00 hod.
Výstava připomíná ve všech sedmi zpřístupně-
ných chalupách různé staré zvyky a obyčeje, 
které po celé jaro provázely život venkovského 
lidu ve středním Polabí – zabíjačku, „šplochan“ 
(zvláštní krajová zábava), masopustní průvod, 
postní období, vynášení smrtky, chození s lítem, 
přípravu na „pašijový týden“. Ve výstavních pro-
storách bednárny je instalována výstava kraslic 
a velikonočních dekorací. V dolní části muzea 
v přírodě pokračuje výstava svatovojtěšskou 
poutí. Od 4. do 6. dubna je výstava obohacena 
o doprovodný program – např. velikonoční dár-
ky háčkované, ze slámy či plsti; výroba košťat 
a pomlázek; zdobení kraslic voskem, slámou 
a dírkováním; velikonoční pečení…
Po dobu výstavy jsou ve skanzenu také zpří-
stupněny všechny stálé expozice včetně školní 
třídy a kabinetu.
Na celou sezonu je nainstalována atraktivní vý-
stava o lidovém kroji ve středním Polabí a o ná-

rodopisné sběratelce Barboře Hoblové, půvo-
dem z Nymburka.
Více informací na www.polabskemuzeum.cz.

4. ŘEMESLNÝ  
JARMARK V LYSÉ

Nezisková organizace Fajn spolek, z. s., po-
řádá 18. dubna 2015 od 9.30 hod. na náměstí 
Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem v pořadí 
již čtvrtý řemeslný jarmark s originálními českými 
rukodělnými výrobky řemeslníků z okolí či vzdá-
lenějších koutů naší republiky, prezentujících se 
na handmade portálu Fler.cz i mimo něj. Někteří 
jsou nositeli certifikátu Regionální produkt.
…košíkaření, drátenictví, kovářské a krejčovské 
výrobky – oblečení pro děti i dospělé, kabelky, 
zástěry, bytové doplňky, výrobky z kůže nebo 
ze dřeva – hračky, drobné dárkové předměty 
i bytové dekorace, nádobí, keramika – interié-
rová i venkovní, lustry, užitková i dekorativní, 
výroba mýdla a přírodní kosmetiky, svíčky, ob-
rázky, papírenské výrobky, krasohledy, široká 
škála šperkařských výrobků a různé domácí 
dobroty… To vše na trhu najdete.
Doprovodným programem jarmarku budou 

ukázky staročeských i novodobých řemesel 
a umění, tvořivé dílničky pro děti a dospělé, vy-
stoupení hudební skupiny Helemese a taneční-
ho souboru Flamenkitas, flašinetář, kouzla z ob-
řího bublifuku, divadélka pro celou rodinu a za 
příznivého počasí i ukázky canisterapie a práce 
s asistenčními psy.
Nedílnou součástí jarmarků je i pomoc potřeb-
ným. Nyní zakoupením darovaných výrobků od 
přítomných řemeslníků, přinesením víček od 
PET lahví nebo jakýmkoliv finančním příspěv-
kem do připravené kasičky můžete pomoci 
12leté Kačce z Velin, která onemocněla akutní 
lymfoblastickou leukémií.
Více na facebooku – Řemeslný jarmark v Lysé.

Prokopa Holého 1664
Čelákovice

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

zahrádkári

Informace pro sezonu 2015

pozvánky do okolí

Kouzla z obřího bublifuku. Foto: archiv pořadatelů
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O houbě, kterou  
nemáme rádi

l  Josef Kadeřávek, SHČ

Určitě jste si všimli holých mladých větviček 
broskvoní se zbytky zkroucených a puchý-
řovitých listů. Toto onemocnění, kadeřavost 
broskvoní, způsobuje vřeckatá houba Taphrí-
na deformans, přezimující v korunách stromů 
a prorůstající do pupenů a listů.
Její výskyt významně ovlivňuje počasí při tep-
lejších zimách a deštivé, studené a dlouhé jaro. 
O úspěšnosti ochrany rozhoduje hlavně termín 
a včasnost základního (prvního) ošetření. Opti-
mální termín pro první postřik je při opadu listů 
na podzim a z jara při nalévání – zvětšování pu-
penů, koncem března a počátkem dubna. Pou-
žíváme hlavně měďnaté přípravky Kuprikol 50, 
Champion 50 WP. Opakovaně ošetřujeme max. 
těsně před květem i jinými fungicidy (Delan 750, 
Syllit 65, Dithane DG aj.). Stříkáme za suchého 
počasí, při teplotách min. 7–12 °C. Účinnost 
bývá vysoká.

LETNÍ BENEFIČNÍ AKCE „UMĚNÍ V PARKU“
l  Marshall a Cathryn Brown

Od 9. do 23. srpna 2015 pořádá Církev bratrská Čelákovice ve Skleněné vile a parku profesora 
Procházky v Lázních Toušeň dva týdny plné umění s názvem: „Umění v parku“.

PROGRAM:
- výstava uměleckých děl (krajinomalby Hannah Brown, umělecká díla různých autorů);
- koncerty;
- odborné přednášky;
-  příměstské tábory pro děti – dva týdenní turnusy, ve všední dny od 7.45 do 17.00 hod., – hry, spor-

tovní aktivity, umělecké aktivity (hudba, výtvarné činnosti, fotografie).

Veškerý výtěžek této benefiční akce bude určen na stavbu víceúčelové budovy Církve bratrské 
v Čelákovicích. Bližší informace a přihlášky na příměstské letní tábory: e-mail: celakovice@cb.cz,  
www.cb.cz/celakovice.

Volná herna pro veřejnost otevřena čtvrtky 
a pátky 9.00–12.00 hod., rodinné vstupné 30 
Kč/rodina. 

Od 10.00 hod. program, čt – malováníčko, pá 
– zpíváníčko.

Kurzy předporodní přípravy
Každý čtvrtek od 18.30 hod. Švechovičová, tel.: 
731 310 509, e-mail: svechovicova@seznam.cz.

Cvičení v těhotenství 
Každý čtvrtek od 17.30 hod. Švechovičová, tel.: 
731 310 509, e-mail: svechovicova@seznam.cz.

Zpíváníčko se sobem
Pátek 17. 4. 2015 od 10.00 hod. Zpíváníčko 
speciál pro všechny volně příchozí.

Divadélko Boudo, budko
Pátek 24. 4. 2015 od 10.30 hod. Divadélko 
pro nejmenší v herně MC, pro všechny volně 
příchozí bez přihlášení, vhodné pro děti od 18 
měsíců. Rodinné vstupné 30 Kč/rodina (cena 
zahrnuje divadlo i vstup do malé i velké herny).

Velké závody pro malé děti s Fanynkou a Fa-
nouškem z Kouzelné školky
Úterý 28. 4. 2015 od 16.00 hod. Tradiční závod 
všech možných odrážedel, tříkolek, koloběžek 
či bicyklů. Start v 16.00 hod. v parku v Sadech 
17. listopadu před Kulturním domem.

Mydlovarský luh. Foto: zdroj Internet

l  Sdružení houbařů Čelákovice

Zájezd s atraktivní 8kilometrovou pěší trasou pro houbaře a další příznivce přírody i historie.
Vyjedeme s buřty v ruksáčku vlakem z Čelákovic v 8.24 hod. do Ostré. Půjdeme po „modré“ lesem 
k soustavě mrtvých labských ramen vzniklé v 30. letech 20. století regulací řeky k „Mydlovarskému 
luhu“ – jednomu z posledních komplexů lužního lesa v Polabí zařazeného mezi Evropsky významné 
lokality Natura 2000. Navážeme na naučnou stezku seznamující s faunou, flórou a přírodními poměry 
tohoto území. Trasa je nenáročná a zahrnuje i bezvěžový hrad „Mydlovar“ (r. 1223), který stával na 
samém labském břehu na třech vyvýšeninách. Hrady tohoto typu měly budovy skryty za zdí, a nebylo 
je tak možno zvenčí ohrozit přímou střelbou. Tento je navíc nejspíše jediným českým celocihlovým 
hradem. Podle pamětníků ještě v roce 1870 stály u vchodu do vnitřního valu hradu dva mohutné 
duby, z nichž jeden byl dutý a do jeho dutiny se jednou při bouři vměstnalo 23 lidí. Do poloviny 19. 
století se pod duby každoročně konala „slavnost sněženek“, která k vítání jara vábila velké množství 
lidí z okolních vesnic. My tak neformálně navážeme na tuto tradici.
Plánovaný návrat je vlakem z Kostomlat v 16.14 hod. Další informace na našich webových stránkách. 

Slavnosti sněženek – sobota 25. 4. 2015

církev bratrská celákovice

tel./fax: 774 048 044
e-mail: info-mccelakovice@seznam.cz
http://www.celakovice.cz
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VOLNÝ CAS, ŠKOLSTVÍ

Výprava za čelákovickými upíry
Neděle 12. 4. 2015 od 14.00 hod.
To, že v Čelákovicích kdysi dávno sídlili upíři, 
ví už každé malé dítě u nás. Ale že se k nám 
nastěhovala nová upíří rodinka Černých, to 
moc lidí neví. V loňském roce se někteří z vás 
seznámili s Čendou Černým z Čelákovic. Přijď-
te i letos zjistit, jak se mu u nás ve městě daří, 
a možná přijdete konečně na to, jak to s těmi 
upíry doopravdy je.

Akce spojená s tajemnem a hledáním pro rodinné 
týmy. Start od sokolovny, s sebou vhodné oble-
čení, „filipa“ a česnek, startovné 50 Kč. Podrob-
nosti na http://celakovicti-upiri.webnode.cz.

Klub náhradních rodin Routa
  Sobota 11. 4. 2015. Respitní výlet do Creative 
world Zličín. Cena pro děti pěstounů, kteří 
s RC Routa uzavřeli dohodu o výkonu PP: 250 
Kč plus cestovné, jídlo s sebou. Cena pro děti 
pěstounů jiných organizací: 250 Kč plus ces-
tovné plus 250 Kč příspěvek na hlídání dětí, 
jídlo s sebou. Pěstouni jiných organizací mo-
hou požádat o úhradu organizaci, s níž mají 
uzavřenu smlouvu o výkonu PP.

  Pátek 1. – neděle 3. 5. 2015. Vzdělávací pobyt 
v Poniklé na téma: Sexualita dětí v náhradní 
rodinné péči, lektoři: Mária Kerekešová a Šte-
fan Šarkőzy. Téma je postavené na několika 
okruzích: předčasné sexuální projevy u přija-
tých dětí; důvody předčasné sexuality; přijetí 
faktu, že předčasná sexualita není založená 

na erotice, není to sexualita jako taková, ale je 
založená na ztrátě; zážitkové techniky souvi-
sející s tématem. Další informace – Lenka Slo-
váková, tel.: 603 538 763, e-mail: slovakova.
routa@seznam.cz.

Plavecký klub Tučňáčci
Plavání od kojenců po školáky. Pro jarní kurz 
plavání s RC ROUTA (9. 4.–25. 6. 2015) přijímá-
me pro dopolední plavání děti ve věku od 6 mě-
síců do 3 let a pro plavání v čase 15.15–19.00 
hod. děti od 3 do 12 let. Více informací o vol-
ných místech na tel.: 721 355 798 
nebo e-mailu: routa-plavani@seznam.cz.

Léto s ROUTOU 2015 – už se nám to plní!
Příměstské tábory:
angličtina se Scottem, 13.–17. 7. 2015
míčový pro děti do 10 let, 27.–31. 7. 2015
fotografický pro děti od 8 let, 3.–7. 8. 2015
Info a přihlášky na tel: 728 660 493 
nebo e-mailu: info-routa@seznam.cz.

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

Masarykova 95
(Centrum podnikatelek Polabí)
nebo Stankovského 1650
(prostory MC Čelákovice)
Čelákovice

ZIMA UPLAVALA
l  Jitka Špaková a Zuzana Slepičková, učitelky

U Motýlků bylo veselo. Jedno březnové odpo-
ledne jsme se sešli s dětmi, rodiči i prarodiči 
a v čele s Moranou jsme vyrazili za veselého 
chřestání k Labi. Tam jsme se říkankami s Mo-

ranou – zimou – rozloučili a hodili ji do vody. 
Dlouho se „rozmýšlela“, dokonce se chtěla vrá-
tit, ale na konec odplavala. Vítej, jaro!

Foto: p. Hora

I Jan Amos chodil do 
školy v cizině

l  Alena Špitálská

Dnes se stále častěji setkáváme s tím, že do 
našich škol chodí děti s jiným než českým  

mateřským jazykem. Protože si české děti ne-
dovedou moc dobře představit, jak je pro děti 
cizinců obtížné naučit se česky tak dobře, aby 
správně pochopily učební látku, dostaly mož-
nost si o tom promluvit a vyzkoušet si takovou 
situaci na vlastní kůži.
19. února v šestých třídách, kde je několik dětí 
cizinců, uspořádali dobrovolníci ze společnosti 
META workshop s názvem „I Jan Amos chodil 
do školy v cizině“. Kromě koordinátora dobro-
volníků METY Jana Heinricha se dětem věnovali 
Alex z Ukrajiny, Polina a Vilena z Ruska a Linh 
z Vietnamu. 
Vyprávěli dětem, jak vypadá vyučování v ze-
mích, odkud pocházejí, předvedli hodinu mate-
matiky v ukrajinštině a vietnamštině, aby si děti 
na vlastní kůži vyzkoušely, jaké by to bylo, kdy-
by se musely přestěhovat do cizí země a vzdě-
lávat se tam. Učily se, jak pomoci těmto dětem 
se zapojením do kolektivu a lépe porozumět 
českému jazyku. Naučily se v obou jazycích po-
čítat do deseti a už se těší, jak se tím pochlubí 
naší bývalé vietnamské spolužačce, až je o jar-
ních prázdninách přijede navštívit. 

Workshopy pořádá společnost META v rámci 
projektu Téma dne: Škola, základ integrace, 
který je spolufinancován z prostředků Evrop-
ského fondu pro integraci státních příslušníků 
třetích zemí. 

Jak vypadá vyučování v ukrajinštině a vietnamštině, si 
na vlastní kůži vyzkoušeli žáci 6. tříd ZŠ J. A. Komen-
ského. Foto: Alena Špitálská

V sobotu 21. března 2015 vyprovodila hrstka čelákovic-
kých, doplněná přespolními, paní Zimu, řečenou Mora-
nu, daleko od města. Hořící Morana byla pak svržena 
do Labe z Toušeňské lávky vesele s hudbou a zpěvy. 
Zima je pryč, ať žije jaro. Foto: Ivan Vaňousek

Foto: Alena Špitálská
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Přijímací řízení pro 
školní rok 2015/2016

HUDEBNÍ OBOR
Do přípravného ročníku hudebního oboru přijí-
má škola žáky od 6 let na základě přijímací ta-
lentové zkoušky: zpěv jednoduché lidové písně 
a orientace v rytmu.
Termíny přijímacích zkoušek:
úterý 5. 5. 2015 v 17.00 hod.
úterý 19. 5. 2015 v 17.00 hod.
Škola má možnost zapůjčit některé hudební ná-
stroje.
Podmínkou studia hry na klavír je vlastní nástroj 
– pianino, nikoliv elektrický nástroj.

VÝTVARNÝ OBOR
Do výtvarného oboru přijímá škola žáky od 6 let.
Požadavky k přijímací zkoušce: malba, kres-
ba. Zájemci s sebou mohou na ukázku přinést 
vlastní domácí práce.
Termíny přijímacích zkoušek:
pátek 24. 4. 2015 v 16.00 hod.
středa 6. 5. 2015 v 17.00 hod.

TANEČNÍ OBOR
Do tanečního oboru přijímá škola chlapce i dív-
ky od 6 do 10 let. Předpoklady pro studium 
v tanečním oboru: tělesné dispozice, rytmické 
vnímání.
Termíny přijímacích zkoušek:
čtvrtek 14. 5. 2015 v 17.00 hod.
středa 20. 5. 2015 v 17.00 hod.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Do literárně-dramatického oboru přijímá škola 
žáky od 6 let. Předpoklady pro studium v literár-
ně-dramatickém oboru: vyjadřovací schopnosti 
(vyprávět příhodu, vtip, recitovat báseň, zahrát 
pohádkovou postavu), pohybové schopnosti, 
fantazie, rytmus, zpěv.
Termíny přijímacích zkoušek:
pondělí 4. 5. 2015 v 18.00 hod.
pondělí 18. 5. 2015 v 18.00 hod.

STUDIO
Určeno pro předškolní děti, které nejpozději 
v srpnu 2015 dovrší pět let. Výuka probíhá v do-
poledních hodinách.
Termíny přijímacích zkoušek:
úterý 28. 4. 2015 v 17.30 hod.
pátek 22. 5. 2015 v 17.00 hod.

Zájemci o studium vyplní a odešlou elektronic-
kou přihlášku ke studiu z webových stránek 
školy nejpozději jeden den před konáním přijí-
macích zkoušek zvoleného oboru.

Počet nově přijatých žáků je omezen celkovou 
kapacitou školy.

ŠKOLSTVÍ, INZERCE

Ve Větrníčku jsme slavili masopust
l  Eva Valsová

Druhý únorový týden zavládlo v naší školce ma-
sopustní veselí. Nejprve se děti seznámily s dáv-
nými zvyky, naučily se říkadla, zazpívaly písničky, 
vyzdobily školku. Další den se po chodbách li-
nula vůně – to si malí kuchaři vyzkoušeli, jak se 
pečou koláčky, a hrdě nesli i domů ochutnat. 
Potom se stříhalo, malovalo, navlékalo, lepilo. 
Vytvářeli jsme pestrobarevné škrabošky, masky 
a samozřejmě pořádně hlasité řehtačky. Poslední 
den se v průvodu sešly princezny, víly, vodníci, 
kovbojové, strašidla i zvířátka. Společně se ško-
láky z Větrníku jsme si potom v naší tělocvičně zasoutěžili, pohráli i zatancovali a završili masopust 
báječným rejem masek. Tak za rok zase v průvodu. Těšíme se.

Foto: Helena Nová

Při příležitosti 600. výročí smrti  
českého reformátora mistra Jana 

Husa vyhlašuje Rada starších  
Církve československé husitské  

v Čelákovicích

VÝTVARNOU SOUTĚŽ
pro žáky 1. stupně ZŠ

a

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ  

a gymnázií

Hlavní myšlenkou a zadáním naší soutěže 
pro žáky a studenty je slavný Husův citát 

zvaný „Sedmero“:

Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, 
miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu, 

braň pravdu až do smrti!

Nakreslete obrázek (libovolnou technikou) 
nebo napište slohovou práci (libovolný 

žánr) inspirovanou slovy českého  
reformátora.

Co pro vás znamená Husovo učení?  
Co by asi říkal dnes? Co je to pravda?  

Jak ji hledat? Jak ji slyšet?  
Za co byste vy byli ochotni bojovat?

Kdy jste se chovali podle Husových slov?

Práce označené jménem a příjmením autora, 
datem narození, třídou a názvem školy  

odevzdejte nebo zasílejte 
do 31. května 2015  

na adresu: Husův sbor, Husova č. p. 1060, 
Čelákovice.

Úřední hodiny sboru:
út   14.00–16.00 hod.
st 10.00–12.00 14.00–16.00 hod.
pá  14.00–16.00 hod.

Ceny autorům nejlepších prací budou 
slavnostně předány v červnu 2015 na 

vernisáži výstavy „Člověk Jan Hus 
a jeho doba“ v Městském muzeu 

v Čelákovicích.
Těšíme se na vaše příspěvky!

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

Vašátkova 343
Čelákovice

Okresní přehlídka  
tanečních oborů ZUŠ

l  Alena Smržová, učitelka tanečního oboru

Ve středu 25. února 2015 se konala v budově 
ZUŠ Čelákovice okresní postupová přehlídka 
žáků tanečních oborů ZUŠ vyhlášená Minister-
stvem školství ČR. Přehlídky se zúčastnilo cel-
kem 18 choreografií v kategorii lidového a sou-
časného tance. Soutěžilo celkem 145 žáků ze 
ZUŠ z Brandýsa nad Labem, Líbeznic, Velkých 
Popovic, Klecan, Říčan a Čelákovic.
Tříčlenná porota byla velmi přísná a pro postup 
do krajského kola vybrala pouze dvě choreogra-
fie. Jednou bylo „Znamení zvěrokruhu“ – ZUŠ 
Klecany, a druhou pak „Kam ten spěch?“ – ZUŠ 
Čelákovice. Naše škola získala i další dvě oceně-
ní, a to za výtvarné řešení taneční skladby (Jako 
ptáci) a za zajímavé ztvárnění námětu (Malíř).
Děkujeme všem našim účinkujícím za vzornou 
reprezentaci školy a postupující choreografii 
úspěch na krajské přehlídce, která se koná 10. 
dubna v Salesiánském divadle v Praze.

Okresní postupová přehlídka tanečních oborů se kon-
cem února 2015 uskutečnila v ZUŠ Jana Zacha v Čelá-
kovicích. Foto: Alena Smržová
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l  Petr Flekač

Za účasti předsedy komise mládeže ČNS M. 
Hostinského a sekretáře STK p. Pamánka 
uspořádaly Čelákovice ve dnech 7.–8. 3. 2015 
turnaj starších a mladších žáků v nohejbalu  
trojic.

Starší žáci
Do kategorie starších žáků se přihlásilo třináct 
mužstev, která byla rozdělena do tří skupin. 
Čelákovice nominovaly dvě formace ve složení: 
A-tým: Nesládek, Urbánek, Konečný,
B-tým: Matura, Leffelmann, Choura, Seidl.
A-tým postoupil z třetího místa do předko-
la, v kterém porazil Šacung a zajistil si účast 
v play-off. B-tým skončil s jednou výhrou na 
nepostupové čtvrté příčce a obsadil 9.–13. 
místo. Ve vyřazovacím systému svedl los A-
-tým s pozdějším finalistou mužstvem Čako-
vic, s kterým prohrál 0:2 na sety, a umístil se 
na 5.–8. místě.

Mladší žáci
Celkem sedm týmů mladších žáků se zúčast-
nilo turnaje zařazeného do poháru ČNS, v kte-
rém měly své zastoupení i Čelákovice hrající ve 
složení:
Čelákovice A: Seidl, Matura, Konečný,
Čelákovice B: Hrouzek, Jelínek, Vild.

Oba týmy vyhrály své skupiny a zajistily si 
účast v play-off. Čelákovice A, jakožto vítěz 
čtyřčlenné skupiny, měl volný los a postoupil 
rovnou do semifinále. B-tým pak ve vyřazova-
cí části přehrál Čakovice 2:0 a zajistil si taktéž 
účast v semifinále. Ani zde domácí týmy neza-
váhaly a po vítězstvích 2:0, resp. 2:1 se utkaly 
ve finále, které tak bylo výhradně čelákovickou 
záležitostí. V domácím derby pak A-tým proje-
vil větší pestrost v útoku a spolu s větší zkuše-
ností hráčů Saidla a Konečného, kteří již okusili 

start ve starších žácích, nakonec rozhodl o prv-
ním místě vítězstvím 2:0.

„V kategorii starších žáků to byla pro naše hrá-
če premiéra. Áčko postoupilo mezi nejlepších 8 
týmů a zaslouží si poklonu z umístění na 5.–8. 
místě. V kategorii mladších žáků přijela špička 
z celé ČR. Po nervózních zápasech jsme se 
nakonec mohli radovat z domácího finálového 
derby,“ zhodnotil předseda nohejbalového od-
dílu Martin Spilka.

 

2. LIGA MUŽI - skupina A   
č.    hod. domácí  hosté  
1.   10.00 TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice „B“ Slovan Chabařovice  
6.   9.30 TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice „B“ SK NOHEJBAL Hlavenec 

11.   14.00 TJ Sokol Horažďovice VYNK Hapon  TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice „B“  
16.   9.30 TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice „B“ TJ Sokol Slaný  
19.   10.00 NK Dynín  TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice „B“  
24.   9.30 TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice „B“ TJ Sokol Mnichovo Hradiště  
28.   9.30 TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice „B“ SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary „B“  
29.   10.00 Slovan Chabařovice  TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice „B“  
34.   10.00 SK NOHEJBAL Hlavenec TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice „B“  
39.   9.30 TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice „B“ TJ Sokol Horažďovice VYNK Hapon  
44.   14.00 TJ Sokol Slaný  TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice „B“  
47.   9.30 TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice „B“ NK Dynín  
52.   10.00 TJ Sokol Mnichovo Hradiště  TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice „B“  
56.   14.00 SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary „B“  TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice „B“  

EXTRALIGA MUŽI  
č.  kolo datum hod. domácí  hosté  
4. 1  4. 4. 2015  15.00 TJ SLAVOJ Český Brod  TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice  „A“  
7. 2  11. 4. 2015  14.30 TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice „A“ TJ DYNAMO Propag. podnik Č. Budějovice  

10. 3  19. 4. 2015  13.00 SK Šacung ČNES Benešov 1947  TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice  „A“  
13. 4  25. 4. 2015  14.30 TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice  „A“ TJ AVIA Čakovice  „A“  
19. 5  1. 5. 2015  14.30 TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice  „A“ TJ Sokol SDS EXMOST Modřice  „A“  
23. 6  2. 5. 2015  14.00 SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice  „A“  
27. 7  8. 5. 2015  14.30 TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice  „A“ NK CLIMAX Vsetín  
32. 8  9. 5. 2015  14.30 TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice  „A“ TJ SLAVOJ Český Brod  
35. 9  16. 5. 2015  14.00 TJ DYNAMO Propag. podnik Č. Budějovice  TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice  „A“  
38. 10  23. 5. 2015  14.30 TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice  „A“ SK Šacung ČNES Benešov 1947  
41. 11  30. 5. 2015  10.00 TJ AVIA Čakovice  „A“  TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice „A“  
47. 12  13. 6. 2015  14.00 TJ Sokol SDS EXMOST Modřice  „A“  TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice  „A“  
51. 13  20. 6. 2015  14.30 TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice  „A“ SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary 
55. 14  27. 6. 2015  14.00 NK CLIMAX Vsetín  TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice  „A“  
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NOHEJBALOVÝ ODDÍL TJ SPARTAK ČELÁKOVICE

nohejbal

Turnaj mladších žáků – Čelákovice B: klečící zleva Vild, Hrouzek, Jelínek, Matura, Konečný a Saidl. Foto: Petr 
Flekač
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l  Libor Mrozinski

Dne 21. 2. 2015 uskutečnil ŠK Spartak Čelá-
kovice ve spolupráci s MDDM v Čelákovicích 
1. šachový turnaj dětí a mládeže „O pohár sta-
rosty města Čelákovice“. Turnaje se zúčastnilo 
30 mladých šachistů. V kategorii starších dětí 
a rovněž i celkově zvítězil Lukáš Janda, 2. místo 
obsadil Kryštof Pechánek a na 3. místo se pro-
bojoval Matthew Grygar.
V kategorii mladších dětí zvítězil Daniel Kubíček, 
další místa obsadili Tomáš Sedmihradský a Te-
reza Hladká. V této věkové kategorii vidíme vel-
ký příslib šachových talentů do budoucna.
Tímto děkujeme všem rodičům a známým, kteří 

nám pomohli s organizací a průběhem turnaje, 
stejně jako starostovi Pátkovi, který celý turnaj 
zaštítil.
V soutěžích družstev středočeského regionu 
prohrálo naše družstvo A v posledním 9. kole 
regionálního přeboru dne 1. 3. 2015 s druž-
stvem Sokol Český Brod B v poměru 3:5. Přesto 
jsme se v konečném hodnocení udrželi na 2. 
místě. V rámci regionální soutěže družstev naše 
„béčko“ v 8. kole porazilo dne 22. 2. 2015 celek 
TJ Auto Škoda Mladá Boleslav C v poměru 3:2, 
v 9. kole dne 15. 3. 2015 však podlehlo družstvu 
Šachklub města Dobrovice D v poměru 2:3. 
Dne 13. 3. 2015 jsme sehráli 6. kolo 3. roční-
ku turnajů v bleskovém šachu Tour Čelákovice, 
které vyhrál Petr Tichý. Turnaje se zúčastnilo 10 
hráčů, z toho byli dva hosté ze spřátelených ša-
chových klubů.
Jako již tradičně každý 3. čtvrtek v měsíci  

proběhla 19. 3. 2015 další přednáška Roberta 
Kubíčka na téma Mistři světa v šachu (Michail 
Botvinnik – počátek kybernetiky v šachu). Nej-
bližší další termín je 16. 4. 2015 (Neprávem opo-
míjený Vasilij Smyslov). Na tyto přednášky jsou 
zváni všichni zájemci o šachy z blízkého i širo-
kého okolí Čelákovic.
Pravidelné schůzky šachového klubu se ko-
nají každý pátek od 18.00 hod. v sokolovně. 
Šachový kroužek pro mladé zájemce se koná 
každý týden ve dvou termínech – ve středu 
v době od 17.15 do 18.30 hod. pro začátečníky 
a středně pokročilé a v pátek v době od 16.30 
do 18.00 hod. pro pokročilé šachisty (rovněž 
v sokolovně).
Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic 
a blízkého okolí jsou vítáni na všech našich 
schůzkách a mohou získat další informace na 
www.sachycelakovice.cz.

Vítěz šachového turnaje dětí a mládeže „O pohár sta-
rosty města Čelákovice“ Lukáš Janda při slavnostním 
předaní poháru v budově radnice. Foto: -dv- Účastníci 1. šachového turnaje dětí a mládeže „O pohár starosty města Čelákovice“. Foto: T. Sedmihradský

šachy

ŠACHOVÝ KLUB SPARTAK ČELÁKOVICE

l  Milan Šikl

Přípravné období skončilo. Fotbalisté Unionu 
sehráli celkem šest přípravných zápasů, ve 
kterých byli dvakrát vítězní, jednou remizo-
vali a zbývající tři utkání prohráli. Generálkou 
byl zápas na našem trávníku s účastníkem 
Pražského přeboru týmem TEMPO Praha. Sa-
motné utkání se lépe vyvíjelo pro hosty, Union 
dvakrát dotahoval, přesto se po závěrečném 
hvizdu radovali Pražané po výhře 5:2. Během 
přípravy vyzkoušel trenér Skuhravý několik 
nových hráčů, nakonec se rozhodl zařadit 

do kádru obránce Milana Arazima z Přerova, 
dalšího obránce zkušeného Tomáše Černého, 
který hostuje z Litole. Za nováčka lze považo-
vat i Zdeňka Parůžka, který hostuje z Nehvizd. 
Tito hráči by měli vyvážit odchod dlouholetého 
„unionka“ Jirky Dalekoreje i ukončené hosto-
vání Kubeše.
Sedmého března počala jarní část Středočeské 
I. A třídy a bohužel pro domácí nepříznivě.

SK UNION–SLÁVIA JESENICE 0:3
Domácí mužstvo se v úvodu nechalo zaskočit 
důrazem soupeře. V průběhu utkání 16. kola se 
hra vyrovnala, ale šance proměňovali jen hos-
té, což jim vyneslo tři body.

FK DLOUHÁ LHOTA–SK UNION 4:0
Ani druhé jarní utkání nepřineslo úspěch. Do-
mácí hráči dokázali dokonale využít našich 
chyb, Union měl několik šancí, ale v koncovce 
zcela propadl.

Jarní start Unionu tedy nevyšel a budeme dou-
fat, že další zápasy přinesou lepší výsledky. Je 
možné, že může ještě dojít k posílení kádru, 
neb termín přestupů je do 7. 4. 2015.

Program „A“ mužstva v dubnu
so 4. 4. 16.30 hod. SK UNION–FK HORKY
so 18. 4. 17.00 hod. SK UNION–FC VELIM
so 25. 4. 17.00 hod. SK UNION–ČERVENÉ PEČKY

Dorost Unionu vstoupil do mistrovské soutěže 
až 22. 3. zápasem ve Velimi. Pod vedením tre-
néra Šipčiaka sehráli dorostenci několik příprav-
ných zápasů se soupeři hrajícími vyšší soutěž. 
Podlehli Vyšehradu, Neratovicím, porazili Kolín 
nebo Benátky. Kádr nedoznal změn, pouze do-
stali příležitost v létě končící žáci.
Starší žáci se zúčastnili turnaje Admiry a skončili 
pátí z osmi účastníků. Úvodní mistrovské utkání 
odehráli 15. 3. v Nymburce.
Mladší žáci se stali vítězi silně obsazeného tur-
naje „Mělnická zimní liga“. Zápasy ve skupině 
s přehledem vyhráli bez obdržené branky, přes 
semifinále se dostali až do finále, kde porazili 
Pšovku Mělník 3:2! Výhru zajistily branky Dozor-
ce, Šamši a Dzumpela.

fotbal

NEPODAŘENÝ START UNIONU

Mužstvo mladších žáků – vítěz Mělnické zimní ligy 2015. 
Foto: Petr Konečný
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l  Martin Bajer

Po čtvrtém místě základní části čekal Orku ve 
čtvrtfinále Národní ligy velmi těžký soupeř, tým 
nabitý hráči s extraligovými zkušenostmi Tago-
-Mago. Kvůli problémům s halou se nakonec 
první dva zápasy odehrály na půdě soupeře, 
Orka pak své domácí zápasy odehrála v Benát-
kách a Čakovicích.

TJ SOKOL MUKAŘOV TAGO-MAGO–ORKA 
ČELÁKOVICE 6:3
Orka se ujala vedení na začátku druhé třetiny, 
v polovině zápasu ale přišly dvě slepené branky 
domácích a Orka vypadla ze svého rytmu. Do-
platila na to ještě dalšími třemi góly ve své síti.  
Ve třetí části zabrali junioři v sestavě Čelákovic, 
když Kubík a Budil snížili. I přes závěrečný tlak 
se ale nakonec radovalo Tago.

TJ SOKOL MUKAŘOV TAGO-MAGO–ORKA 
ČELÁKOVICE 5:6 pn
Druhý zápas série nezačal pro Orku dobře 
a prohrávala 2:0, na konci druhé třetiny bylo ale 
srovnáno na 3:3. Ve třetí části se prosadila Orka 
a dvěma brankami soupeři poodskočila, Tago 
ale nakonec vyrovnalo. V prodloužení branka 
nepadla, a tak o vítězi rozhodovaly samostat-
né nájezdy. Hrdinou se v nich stal Petr Klauda, 
který proměnil hned dva, a zajistil tak vyrovnání 
série.

ORKA ČELÁKOVICE–TJ SOKOL MUKAŘOV 
TAGO-MAGO 6:7
V polovině zápasu prohrávala Orka již 5:0, ale 
kapitán Urban zavelel k náporu a třemi trefami 
zajistil, že se nakonec do šaten před třetí částí 
šlo za stavu 3:6. I poté hrála Orka výborný flor-
bal a snížila na rozdíl jediné branky, ale přes zá-

věrečný tlak i hru bez brankáře již míček za záda 
hostujícího brankáře nedostala.

ORKA ČELÁKOVICE–TJ SOKOL MUKAŘOV 
TAGO-MAGO 2:6
Ve čtvrtém zápase se Orce opět nepovedla 
první polovina utkání a prohrávala 0:3, pak se 
jí ale podařilo snížit. V závěru následoval vel-
ký tlak umocněný přesilovkami, v power play 
nakonec dvakrát inkasovala a z vítězství v zá-
pase i celé sérii se mohlo radovat Tago-Mago.

Mužské áčko Orky tak skončilo ve čtvrtfiná-
le, naopak Tago-Mago v semifinále jasně vy-
řadilo první tým po základní části Chomutov 
3:0 na zápasy a ve finále se utká s Královým 
Dvorem.

Více informací na www.orka.cz.

l  Tomáš Holcman

V Praze pokračovaly série mistrovských utkání. 
Tým Čelákovic se musel obejít hned bez pěti 
hráčů základního kádru, kteří byli nemocní nebo 
v práci, a bylo to znát.

AC SPARTA PRAHA–FBC ČELÁKOVICE 6:3
Branky: Horák 2, Mostecký.
O výsledku rozhodla závěrečná třetina, kterou 
jsme prohráli 5:2. Ještě sedm minut před kon-
cem utkání byl však stav vyrovnaný 2:2. Bohužel 
jsme závěrečnému náporu Sparty nedokázali 
vzdorovat.

FBC KRALUPY NAD VLTAVOU–FBC ČELÁ-
KOVICE 8:5
Branky: Horák, Mostecký 2, Klíma.
Kralupy vyhrály zcela zaslouženě, byly lepší. 
V utkání jsme neproměnili ani tři přesilové hry, 
naopak jsme to byli právě my, kteří v nich třikrát 
inkasovali!

FBK ČELÁKOVICE–FBC PANTHERS PRAHA 5:5
Branky: Horák 3, Mostecký 2.
Vyrovnané utkání. Dvě minuty před koncem utká-
ní jsme vedli 5:4. Soupeř však bohužel vyrovnal.

Více na www.fbkcelakovice.cz nebo na vý-
věsce v Masarykově ulici č. p. 176.

florbal

ORKA

FBC ČELÁKOVICE
Oslabený tým Čelákovic dvakrát prohrál
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KAM VE VOLNÉM CASE
do neděle 3. 5.
Městské muzeum
ZASTAVENÍ: VÝSTAVA PASTELŮ ALICE  
NEUGEBAUEROVÉ
Výstava ve výstavní síni muzea přístupná denně 
mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.
sobota 4. 4. 7.30–13.00 hod.
náměstí 5. května
VESELÉ VELIKONOCE NA NÁMĚSTÍ
Zábavný program, tance a zpěvy (vystoupí sou-
bory Šáteček a Dykyta), soutěže, dárečky, veli-
konoční farmářský trh.
sobota 4. 4. – neděle 31. 5.
Městské muzeum
ČELÁKOVICE A DVOJÍ VÝROČÍ BOJŮ ZA 
ČESKOSLOVENSKO 1915 A 1945
Výstava ve vstupní síni muzea k výročí úmrtí legi-
onáře Václava Záruby v roce 1915 a květnových 
bojů v Čelákovicích v roce 1945, přístupná den-
ně mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.
sobota 4. 4. 10.00 hod.
Městský stadion – aréna Ve Vrbí
NOHEJBALOVÉ UTKÁNÍ
2. liga muži skupina A: TJ Spartak Pokerman.cz 
Čelákovice B hostí Slovan Chabařovice.
sobota 4. 4. 16.30 hod.
fotbalové hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí FC Horky nad Jizerou.
čtvrtek 9. 4. 17.30 hod.
Městská knihovna
ZAŽÍT POHÁDKU PODRUHÉ
2. artefiletické cvičení s lektorkou Marií Svobo-
dovou (pro přihlášené účastníky).
neděle 12. 4. 14.00 hod.
start od sokolovny
VÝPRAVA ZA ČELÁKOVICKÝMI UPÍRY
Akce spojená s tajemnem a hledáním pro rodin-
né týmy. Pořádá RC ROUTA.
pondělí 13. 4. 18.30 hod.
Městská knihovna
S HVĚZDÁŘI NA KOLE POD POLYNÉSKOU 
OBLOHOU
Multimediální projekce šéfredaktorky časopisu 
Cykloturistika Slávky Chrpové.
úterý 14. 4. 17.00 hod.
Městská knihovna
ENGLISH CORNER
anglický koutek pro děti

čtvrtek 16. 4. 19.00 hod.
sokolovna
NEPRÁVEM OPOMÍJENÝ VASILIJ SMYSLOV
Přednáška Roberta Kubíčka pro všechny zájem-
ce o šachy.
čtvrtek 16. 4. 19.00 hod.
Městské muzeum
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
z Lysé nad Labem. Zve Spolek přátel čelákovic-
kého muzea.
sobota 18. 4.
sokolovna
JARNÍ PŘÍRODOU
33. ročník tradičního pochodu pořádaného od-
dílem turistů se startem od 7.00 do 10.00 hod. 
a cílem do 18.00 hod. – vždy v sokolovně (Ma-
sarykova ulice).
sobota 18. 4. 8.00–15.00 hod.
zahrada JAZYKové školy, Sedláčkova č. p. 107
BLEŠÍ TRH
Všeho, co zaručeně nepotřebujete.

sobota 18. 4.
areál loděnice V Nedaninách
VEJŠLAP JARNÍM POLABÍM
Start v 9.00 hod. od radnice. Trasy jsou vhod-
né pro turisty, cyklisty i rodiny s kočárky. V cíli, 
areálu loděnice, je připraveno občerstvení a zá-
bavné odpoledne pro malé i velké i se svezením 
na vodě.

sobota 18. 4. 17.00 hod.
fotbalové hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí FC Velim.

neděle 19. 4. 8.00–11.00 hod.
areál děkanství, Kostelní č. p. 455
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít chova-
telské a houbařské poradny.

sobota 25. 4. 9.00–17.00 hod.
hřiště u ZŠ J. A. Komenského
MEMORIÁL LADISLAVA BÁČI
Soutěž v požárním útoku mládeže pořádá SDH 
Čelákovice.

sobota 25. 4. 9.30 hod.
Městský stadion – aréna Ve Vrbí
NOHEJBALOVÉ UTKÁNÍ
2. liga muži skupina A: TJ Spartak Pokerman.cz 
Čelákovice B hostí TJ Sokol Slaný.

sobota 25. 4. 14.30 hod.
Městský stadion – aréna Ve Vrbí
NOHEJBALOVÉ UTKÁNÍ
Extraliga muži: TJ Spartak Pokerman.cz Čeláko-
vice A hostí TJ Avia Čakovice A.
sobota 25. 4. 17.00 hod.
fotbalové hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí FK Červené Pečky.
pondělí 27. 4. 18.00 hod.
Městské muzeum
MARKÝZA DE POMPADOUR
Stanislava Hošková – divadlo jednoho herce, 
vstupné 50 Kč. Zve Spolek přátel čelákovického 
muzea.
úterý 28. 4. 16.00 hod.
Sady 17. listopadu, před KD
VELKÉ ZÁVODY PRO MALÉ DĚTI
s Fanynkou a Fanouškem z Kouzelné školky po-
řádá MC. Tradiční závod všech možných odrá-
žedel, tříkolek, koloběžek či bicyklů.
čtvrtek 30. 4. 18.30 hod
zahrada MDDM
ČARODĚJNICE V MDDM
průvod městem, opékání buřtů a drobné soutě-
že na zahradě MDDM
pátek 1. 5. 14.00 hod.
Sady 17. listopadu u restaurace ATHENA
SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ OBČANŮ
u příležitosti Svátku práce pořádá MO KSČM, 
spojené s májovou veselicí.
pátek 1. 5. 14.30 hod.
Městský stadion – aréna Ve Vrbí
NOHEJBALOVÉ UTKÁNÍ
Extraliga muži: TJ Spartak Pokerman.cz Čeláko-
vice A hostí TJ Sokol SDS Exmost Modřice A.

neděle 3. 5. 9.30 hod.
hřiště u ZŠ J. A. Komenského
SETKÁNÍ HASIČSKÝCH PŘÍPRAVEK
3. ročník, pořádá SDH Čelákovice.

pondělí 4. 5.
Gymnázium Čelákovice
MAJÁLES

pondělí 4. 5. 8.00–16.00 hod.
Gymnázium Čelákovice
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ

Aktuálně na www.celakovice.cz (kalendář 
akcí ve městě)

neděle 12. 4. 15.00 hod.
KARNEVAL S BUBLINKAMI
úterý 14. 4. 9.30 hod.

JARNÍ POHÁDKA
Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

úterý 14. 4. 19.30 hod.
HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE
Divadelní komedie o peripetiích páru a jeho sou-
žití v jednotlivých věkových etapách. Hrají: Ivana 
Jirešová a Zdeněk Podhůrský. Vstupné: 240 Kč.

pátek 17. 4. 21.00 hod.
DISKOTÉKA OLDIES HITŮ SE SVĚTELNÝMI 
LASERY

středa 22. 4. 20.00 hod.
NA STOJÁKA
Žánr stand up comedy. Sólové výstupy a scén-
ky bavičů: Lukáše Pavláska, Marka Daniela 
a Petra Vydry. Vstupné: 160 Kč.

úterý 5. 5. 9.30 hod.
POHÁDKY OD POHÁDKY
Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

úterý 5. 5. 19.30 hod.
V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU

Skvělá komedie v hlavní roli s Petrem Nárož-
ným.

sobota 9. 5. 9.30 hod.
ČELAKOVICKÁ DUBĚNKA
Nepostupová amatérská taneční soutěž pořá-
daná MDDM Čelákovice.




