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l  Marek Skalický, radní

V neděli 26. dubna 2015 byla slavnostně ote-
vřena zrekonstruovaná naučná stezka Lysá 
nad Labem – Káraný – Čelákovice. Rekon-
strukci stezky, která byla poměrně zásadní, 
podpořily všechny tři obce, na jejichž kata-
strech stezka probíhá. Zpracován byl nový 
mapový podklad, částečně byly upraveny 

a doplněny texty a kompletní změny dostála 
grafika panelů jednotlivých zastavení. Naučná 
stezka byla též doplněna o jedno zastavení, 
týkající se v loňském roce nově otevřené láv-
ky přes Labe mezi Čelákovicemi a Káraným.
Hlavním motivem všech zastavení stez-
ky je řeka Labe, která nejenže po tisíciletí 
v našem okolí vytvořila své typické přírod-
ní zákonitosti a jevy, ale také byla spojena  

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

V pátek 20. března se uskutečnilo v Čelákovicích jednání k problematice veřejné hromadné 
dopravy za účasti zástupců Krajského úřadu Středočeského kraje, Českých drah, Správy že-
lezniční dopravní cesty (SŽDC) a ROPIDu. Jednání navázalo na připomínky k jízdnímu řádu pro 
rok 2016, které město Čelákovice vzneslo na jednání v Poděbradech o tři dny dříve.

Středočeský kraj vyhověl požadavkům měst Čelákovice a Lysá nad Labem na prodloužení odpoled-
ních posilových vlaků z Prahy hl. n. přes Čelákovice až do Lysé nad Labem, aby byla obsloužena 
i zastávka Čelákovice-Jiřina a vznikl tak zhruba dvacetiminutový takt. Toto posílení dopravy si vyžá-
dá vyšší výdaj na dopravní obslužnost o 1,6 milionu korun ročně, přičemž kraj financuje regionální 
železniční dopravu ze svého rozpočtu částkou 1,1 miliardy korun. Zároveň nejvytíženější ranní vlako-
vé spoje vedené jednou jednotkou budou posíleny od prosince 2015 o další jednotku.
Vedle plánované výstavby nové autobusové zastávky Čelákovice-Jiřinská či rekonstrukce želez-
niční trati z Čelákovic do Neratovic je nejvýznamnější investiční akcí SŽDC výstavba ostrovního 
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Nově zrekonstruovanou naučnou stezku otevřeli čelákovický starosta Josef Pátek, radní Čelákovic Marek Skalický, zastupitelka obce Káraný Jiřina Pešková a předsedkyně 
komise pro cestovní ruch a sport Rady města Lysá nad Labem Dana Hančová. Foto: archiv odboru životního prostředí

Členové Místní organizace Českého rybářského svazu 
Čelákovice předali veřejnosti za účasti zástupců města 
Čelákovic a obce Káraný zrekonstruovanou lávku přes 
Grado. Foto: archiv odboru životního prostředí
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Květen roku 2015 bude ve znamení dvou vel-
kých událostí, které jistě zasáhnou drtivou 
většinu občanů České republiky.

Jednou z nich bude 70. výročí konce 2. svě-
tové války. Je nutné si neustále opakovat 
hrůzy války, a tím spíše v tomto období, kdy 
prakticky probíhá regulérní válka téměř „za 
humny“ na území Ukrajiny. Město Čelákovice 
při této příležitosti připravilo v den státního 
svátku, v pátek 8. května 2015, sváteční pro-
gram, který zahájíme pietním aktem v 14.00 
hodin na náměstí 5. května. Zde se společně 
sejdeme k svátečnímu zamyšlení, připome-
nutí historie a vzdání úcty obětem války po-
ložením věnců. Od 14.30 hodin bude probíhat 
na náměstí koncert Hasičské dechové hudby 
Sboru dobrovolných hasičů z Lysé nad Labem 
a zároveň představujeme nový projekt Gale-
rie na schodech, tedy výstavu v prostorách 
historické budovy radnice. Jako první otevře 
tuto výstavu Jana Vondráčková s fotografiemi 
Čelákovic, které budou volně přístupné k pro-
hlédnutí do konce letošního roku, kdy prostor 
k výstavě převezme další čelákovický umělec. 
Až do 31. května můžete také zhlédnout zají-
mavou výstavu v Městském muzeu s názvem 
„Čelákovice a dvojí výročí boje za národní sa-
mostatnost – 1915 a 1945“.
Druhou velkou událostí je Mistrovství světa 
v ledním hokeji, které letos hostí Česká repub-
lika. Náš hokejový národ opět usedne doma či 
v restauracích u televizních obrazovek a bude 
fandit našemu národnímu týmu. Jelikož se 
taková akce v České republice koná po více 
než deseti letech, připravili jsme pro vás pře-
kvapení. Pokud naše národní reprezentace 
postoupí do semifinále, nabídneme poslední 
dva hrací dny k sledování na velkoplošné ob-
razovce na čelákovickém náměstí.
Květen je také lásky čas, a tak užívejte pěkné 
slunečné dny v okruhu těch, které milujete, 
a nezapomeňte se na ten svět také usmát, je 
totiž krásný.

Váš starosta

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.

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.

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

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 začala 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.

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.

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
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l  Josef Pátek, starosta, 
Petr Studnička, místostarosta II

Po dohodě s dcerou Věry Gissingové, rozené 
Diamantové, Nicolou a v koordinaci s ředitel-
kou Městské knihovny Soňou Husárikovou jsme 
uskutečnili v sobotu 28. března služební cestu 
do Spojeného království. Ve Velké Británii jsme 
předali paní Věře atributy čestného občanství, 
které jí bylo uděleno Zastupitelstvem města 
dne 27. února 2014. Přivítáni jsme byli čestnou 
občankou Čelákovic za zpěvu české hymny 
a vzpomínkami na rodné město a kamarádky 
a kamarády z dětství. Zpěv i vzpomínky byly 
sdělovány velmi kvalitní češtinou.
Věra Gissingová žije na samotě v hrabství 
Berkshire nedaleko desetitisícového městečka 
Henley-on-Thames, které proslavila veslařská 
regata a natáčení známého detektivního seriá-
lu Vraždy v Midsomeru. Již v roce 2013 udělilo 

Zastupitelstvo města „u příležitosti významného 
životního jubilea a z vděčnosti za šíření dobrého 
jména našeho města po celém světě“ Věře Gis-
singové, rozené Diamantové, Výroční cenu.
Čestné občanství bylo uděleno i její sestře Evě 
Hayman Diamantové in memoriam a jeho atri-
buty převzal na slavnostním večeru dne 28. října 
2014 její syn Simon, který se zúčastnil rovněž 
setkání se Sirem Nicolasem Wintonem na Praž-
ském hradě.
Židovská rodina Diamantova žila v Čelákovicích 
v Sedláčkově ulici č. p. 109 nedaleko náměstí, 
kde dnes stojí dům U Diamantů. Rodiče vy-
slali obě dívky posledním záchranným vlakem  
29. června 1939 do Velké Británie, kde přečkaly 
válečná léta a navštěvovaly základní školu. Věra 
Diamantová se vrátila do Prahy v roce 1945, ale 
svou vlast s ohledem na politické události opus-
tila o necelé čtyři roky později. Jejím nejznáměj-
ším literárním dílem je knížka Perličky dětství.

V BLÍZKOSTI LÁVKY PŘES LABE BUDE  
VYBUDOVÁNO PŘÍSTAVIŠTĚ

l  Petr Studnička, místostarosta II

Během třetího čtvrtletí roku 2015 se začnou stavět dvě nová veřejná přístaviště na řece Labi 
pro lodě hotelového typu, výletní vyhlídkové lodě, malá rekreační plavidla a hausbóty, a to 
v Nymburce a Čelákovicích. Postupně by měla být přístaviště vybudována na řece Labi mezi 
Neratovicemi a Kolínem. Nová veřejná přístaviště by měla být i v Osečku, Mělníce, Lysé nad 
Labem, Sadské a Poděbradech. Zastupitelstvo města se projektem přístaviště zabývalo již 
v roce 2014 a opět v únoru 2015.
Ředitelství vodních cest (ŘVC) může v souladu s platným územním plánem a na základě příslušného 
povolení vybudovat mola a přístavní zařízení na pozemcích spravovaných státním podnikem Povodí 
Labe. Kapacita stání v nových přístavištích bude 10 až 16 rekreačních plavidel, samostatně bude 
zastávka pro osobní loď. Lodě pro malou rekreační plavbu, jako například čluny nebo kabinové lodě 
s ubytováním, mají zpravidla délku do deseti metrů. Ředitelství vodních cest vybuduje a bude pro-
vozovat vlastní přístavní mola, města a obce je doplní parkovišti a další infrastrukturou a sociálním 
zázemím. Náklady na stavbu jednoho přístaviště se budou pohybovat mezi 15 až 20 miliony korun. 

Mistrovství světa  
v ledním hokeji i na 

čelákovickém náměstí?
l  Josef Pátek

Češi jsou hokejový národ, a pokud se Mistrov-
ství světa v ledním hokeji hraje v České repub-
lice, je to rozhodně sportovní svátek. Jelikož 
i v Čelákovicích je řada fanoušků, ale vstupenky 
na zápasy České republiky jsou již vyprodané, 
připravili jsme pro vás, občany města a návštěv-
níky, malé překvapení.
Pokud se reprezentační tým České republiky 
probojuje do semifinále, připravíme pro vás 
přímý přenos semifinálových utkání 16. května 
a medailová utkání 17. května na velkoplošné 
obrazovce na čelákovickém náměstí. Tento vý-
znamný sportovní svátek tak doufám oslavíme 
všichni a věřím, že na konci naší zlaté cesty si 
na náměstí všichni zakřičíme: „Kdo neskáče, 
není Čech!“ Tak ČEŠI, DO TOHO!

s činností a hospodařením člověka. Na jed-
notlivé části dnešního toku nebo na zbytky 
svých meandrů a údolí jsou vázána osobitá 
rostlinná a živočišná společenstva, zajímavá 
je také geologická a hydrogeologická charak-
teristika prostředí, výrazně ovlivněná tokem 
Labe. Snahou přemostit řeku či ji hospodář-
sky využít nebo ji spoutat regulací člověkem 

zase vznikly unikátní stavby či architektonické 
prvky, jako např. mosty a lávky, mlýny, lázně, 
rybníky nebo těžebny štěrkopísku. Na všech-
ny tyto prvky a jevy naučná stezka upozorňuje 
a snaží se vysvětlit jejich základní zákonitosti 
přímo na místech, kde jsou vidět. Stezka je 
vedena především po veřejných cestách kra-
jinou středního Polabí, jako jsou lesní či polní 
cesty nebo pěšiny, vhodné pro pěší turisti-
ku a z části také pro cykloturistiku. Na trase  

naučné stezky je nově celkem 24 zastavení, 
její délka je téměř 21 km.
Naučná stezka Lysá nad Labem – Káraný – 
Čelákovice je díky celé řadě přírodních zají-
mavostí a historických pozoruhodností na 
poměrně malém prostoru unikátní a rozhodně 
stojí za povšimnutí. 
Bližší podrobnosti jsou zveřejněny na inter-
netových stránkách www.celakovice.cz/cs/
informace/naucna-stezka.html.

Naučná stezka středním Polabím v okolí Čelákovic zrekonstruována

Čestná občanka paní Věra Gissingová. Foto: Jan Bar-
tůněk

Atributy čestného občanství předány Věře Gissingové

Během letních měsíců by se na Labi mělo objevit nové přístaviště. Stavbu financuje ŘVC prostřednictvím Státního 
fondu dopravní infrastruktury. Zdroj: ŘVC

Obrázek zdroj: internet

Pokračování ze str. 1
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Využívání náměstí
Rada se seznámila s dopisem Úřadu regionální 
rady regionu soudružnosti Střední Čechy č. j. 
RRSC 844/2015 ze dne 2. 4. 2015, ve kterém 
je město Čelákovice vyzýváno k nápravě při 
využívání náměstí 5. května pro farmářské trhy.
Následně schválila dodatek ke smlouvě o vý-
půjčce a provozování farmářských trhů ze dne 
11. 3. 2014 s vypůjčitelem Martinem Honzů na 
ukončení smluvních vztahů (k 30. 6. 2015).

Projektová dokumentace MŠ Sluníčko
RM schválila jako pro město nejvhodnější na-
bídku uchazeče Atelier 99, s. r. o., Brno, na pl-
nění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„PD – výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Ko-
menského v Čelákovicích“ za cenu 384 780 Kč 
vč. DPH a příslušnou smlouvu o dílo.

Rekonstrukce výtahů
RM schválila jako pro město nejvhodnější na-
bídku uchazeče LIFTMONT CZ, s. r. o., Štern-
berk, na plnění veřejné zakázky malého rozsa-
hu s názvem „Rekonstrukce výtahů v BD 606 L 
+ 621 P + 621 L – Milovice“ za cenu 2 300 000 
Kč vč. DPH a příslušnou smlouvu o dílo.

Městský stadion
Rada odvolala paní Zuzanu Prokopovičovou 
z funkce členky pracovní skupiny pro řešení 
problematiky Městského stadionu v Čelákovi-
cích a jmenovala novým členem této skupiny 
pana Tomáše Klímu.
Dále pověřila Advokátní kancelář Kubík Part-
ners, s. r. o., Praha 1, k podání písemného vy-
jádření Okresnímu soudu pro Prahu-východ, ve 

věci žaloby Sportovního klubu Čelákovice k ur-
čení vlastnictví budovy tribuny na Městském 
stadionu v Čelákovicích doručené dne 28. 3. 
2015, ve lhůtě do 30 dnů.

Stavební úpravy Městské sauny
RM zrušila v souladu se směrnicí města Če-
lákovic č. I/9/2014 k zadávání veřejných za-
kázek malého rozsahu zadávací řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební 
úpravy Městské sauny Čelákovice“, schválila 
novou zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce pod stejným 
názvem a uložila tajemníkovi Městského úřadu 
zajistit zahájení tohoto řízení.

Nové barvy pro MŠ Rumunská
Radní schválili barevné provedení fasády jed-
notlivých pavilonů MŠ Rumunská v rámci in-
vestiční akce „Snížení energetické náročnosti 
budovy MŠ Čelákovice“ dle předloženého ná-
vrhu.

Nová komunikace V Prokopě
RM schválila rozsah dodatečných stavebních 
prací veřejné zakázky „Propojení ulice Stankov-
ského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Pro-
kopě“ ve smyslu bourání podkladové betonové 
desky s předpokládanou hodnotou víceprací 
ve výši 484 000 Kč včetně DPH a nebourání 
části vnitroareálové komunikace na pozemku 
p. č. 1354/47 v k. ú. Čelákovice s předpoklá-
danou hodnotou méněprací ve výši 48 400 Kč 
včetně DPH a uložila tajemníkovi Městského 
úřadu zahájit jednací řízení bez uveřejnění na 
tyto práce se zhotovitelem stavby.

o cem jednali radní mesta

Nařízení města o záka-
zu podomního prodeje

l  Radek Fedaček, velitel MP

V poslední době jsou na celém území města, 
zejména pak ve vilové zástavbě, distribuovány 
letáky s nabídkou různých služeb spojených 
s užívání rodinného domu.
Upozorňujeme, že se může jednat i o nabídky 
nekvalifikovaných pracovníků, které při násled-
ných problémech nebo reklamacích není možné 
nalézt a žádat po nich nápravu.
V případě, že by se na vás někdo obrátil touto 
cestou s nabídkou služeb, kontaktujte Městskou 
policii Čelákovice, protože toto je v rozporu s Na-
řízením města o zákazu podomního prodeje.
Pokud ovšem sami tuto službu objednáte např. 
i telefonicky předem, tak se již o toto porušení 
nejedná. Dbejte na to, komu svěřujete odborné 
práce ve svém domě, aby pár ušetřených korun 
nepřineslo daleko větší škody.

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

Obecní dům
Stankovského 1650
(vchod z ulice Rybářské)
Čelákovice

nástupiště s dvěma podchody v železniční 
stanici Čelákovice. Stavba by měla být zahá-
jena v říjnu 2016 po skončení výluk na hlavním 
železničním koridoru mezi Prahou-Běchovice-
mi a Úvaly a dokončena by měla být do pro-
since 2017. Město bude v návaznosti na tuto 
investici koncepčně řešit přilehlé lokality včet-
ně uvažované výstavby parkoviště P+R, resp. 
parkovacího domu. Tato investice byla zařaze-
na do databáze ITI projektů v rámci Integrova-
ných územních investic v Pražské metropolitní 
oblasti, aby mohlo město žádat na tuto akci 

veřejnou podporu z Evropských strukturálních 
a investičních fondů. O dalším postupu prací 

vás budeme průběžně informovat na stránkách 
Zpravodaje.

PŘIPRAVUJE SE VÝSTAVBA NÁSTUPIŠTĚ NA ČELÁKOVICKÉM NÁDRAŽÍ

Daniela Jančíková ze SŽDC prezentuje členům komise 
pro rozvoj města a vedoucím odborů výstavby a roz-
voje města projekt výstavby nástupišť a podchodů na 
čelákovickém nádraží. Foto: -ps-

Schéma železniční stanice Čelákovice s jedním ostrovním nástupištěm a dvěma podchody, které spojí oblast Krátké 
Linvy s ulicí Masarykovou a propojí ulice Mochovskou a Kollárovu. Zdroj: SŽDC

Upozornění
Od 4. 5. 2015 bude v sídlišti V Prokopě probíhat 
finální úprava komunikací, chodníků a zelených 
ploch dotčených výstavbou nového vodovodu 
a přípojek. Z tohoto důvodu dojde k omezení pří-
jezdu k nemovitostem č. p. 1315–1344. Podrob-
nější informace sledujete na www.celakovice.cz.

Výběr z usnesení RM č. 8/2015 ze dne 7. dubna 2015 a č. 9/2015 ze dne 14. dubna 2015.

Pokračování ze str. 1
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l  Prokopa Holého č. p. 1444, byt č. 3, Če-
lákovice

Byt č. 3 o velikosti 3+1 o celkové ploše 87,53 
m² (započitatelná plocha 85,49 m²), sestávající 
z těchto prostor: 1. pokoj 21,33 m², 2. pokoj 
14,83 m², 3. pokoj 21,33 m², kuchyň 11,16 m², 
předsíň 8,99 m², koupelna 2,78 m², WC 0,88 
m², komora 1,16 m², sklep 6,07 m². Byt je si-
tuovaný v prvním nadzemním podlaží dvou-
vchodového pětipodlažního panelového domu 
se sedlovou střechou a půdní vestavbou. Dům 
byl vybudován v roce 1957. Vytápění a dodáv-
ka teplé vody jsou zajištěny z kotelny umístěné 
v domě.
Výše nájemného je minimálně 8 549 Kč/mě-
síčně (100 Kč/m² měsíčně) a je předmětem 
nabídky (jedná se pouze o nájemné, bez záloh 
na energie).
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracov-
nicí Q-BYTu pí Karbulovou, tel.: 326 996 052.
Nabídky se předkládají v zalepené neprů-
hledné obálce označené nadpisem: Proná-
jem bytu č. 3, Prokopa Holého č. p. 1444, 
Čelákovice.

l  Prokopa Holého č. p. 1445, byt č. 1, Če-
lákovice

Byt č. 1 o velikosti 3+1 o celkové ploše 87,88 
m² (započitatelná plocha 85,17 m²), sestávající 
z těchto prostor: 1. pokoj 21,33 m², 2. pokoj 
14,83 m², 3. pokoj 21,33 m², kuchyň 11,16 m², 
předsíň 8,99 m², koupelna 2,78 m², WC 0,88 
m², komora 1,16 m², sklep 5,42 m². Byt je si-

tuovaný v prvním nadzemním podlaží dvou-
vchodového pětipodlažního panelového domu 
se sedlovou střechou a půdní vestavbou. Dům 
byl vybudován v roce 1957. Vytápění a dodáv-
ka teplé vody jsou zajištěny z kotelny umístěné 
v domě.
Výše nájemného je minimálně 8 517 Kč/mě-
síčně (100 Kč/m² měsíčně) a je předmětem 
nabídky (jedná se pouze o nájemné, bez záloh 
na energie).
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracov-
nicí Q-BYTu pí Karbulovou, tel.: 326 996 052.
Nabídky se předkládají v zalepené neprů-
hledné obálce označené nadpisem: Proná-
jem bytu č. 1, Prokopa Holého č. p. 1445, 
Čelákovice.

PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK
V obálce bude uvedena jednoznačná výše 
nabídky nájemného v korunách za byt a mě-
síc, dále závazek zájemce, že na účet města 
složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního ná-
jemného v souladu s ustanovením § 2254 ob-
čanského zákoníku a Zásadami pronajímání 
bytů v majetku města Čelákovic a identifikační 
údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, 
telefonní, popř. jiné spojení).
Žadatelé čestným prohlášením doloží způso-

bilost k právním úkonům a dále, že nevlastní 
objekt k bydlení.

HODNOCENÍ NABÍDEK
Vyhodnocení nabídek provede komise jmeno-
vaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny 
nabídky předložené po stanoveném termínu, 
neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-
hující konkrétní výši nabídky nájemného v koru-
nách, jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší 
než je stanovená minimální cena nájemného. Na 
základě předložených nabídek sestaví komise 
pořadí zájemců o pronájem. V případě předlo-
žení více shodných nabídek na 1. místě vyzve 
komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dal-
šímu kolu soutěže stejným způsobem. Jestliže 
vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny 
odstoupí nebo nesplní stanovené podmínky, 
bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. 
V případě, že nebude k dispozici, bude vypsáno 
nové nabídkové řízení. 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky, bude 
vydán souhlas k nájmu a do pěti pracovních dnů 
po uhrazení jistoty ve výši trojnásobku měsíč-
ního nájemného s ním bude uzavřena nájemní 
smlouva k předmětnému bytu na dobu určitou 
v době trvání 2 roky. Současně budou předány 
klíče od bytu a byt bude protokolárně předán.

pronájem obecních bytu – obálkovou metodou

Město Čelákovice nabízí k pronájmu obecní byty. Nájemci budou vybráni tzv. 
obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného.  

Okruh zájemců není nijak omezen.

Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je:  
pátek 15. května 2015 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.

l  Lenka Rašínová, odbor životního prostředí

V letošním roce čekají zeleň v některých oblas-
tech města rozsáhlé úpravy. Běžná údržba je 
prováděna v průběhu celého roku, především 
s ohledem na udržení co nejlepšího zdravotního 
stavu dřevin a zajištění jejich provozní bezpeč-
nosti. Větší změny jsou realizovány na základě 
projektů podložených dendrologickým průzku-
mem nebo alespoň místním šetřením a zhotovi-
tel prací je vybírán zadávacím řízením na veřej-
nou zakázku. 
Revitalizace zeleně za domy č. p. 1440 až 1446 
v ulici Prokopa Holého v Čelákovicích podle 
projektu Lukáše Adámka byla zahájena již po-
čátkem března. Byly odstraněny dožívající, ne-
kvalitní a nevhodně vysazené stromy a keře, 
v dubnu proběhly výsadby 25 ks jehličnatých 
i listnatých stromů a poslední dokončovací prá-
ce. Revitalizaci provedla odborná firma Bušim 
– péče o zeleň, s. r. o.
Do konce května by měly být dokončeny práce 
na nejrozsáhlejší veřejné zakázce „Revitalizace 
významné sídelní zeleně v intravilánu města 
Čelákovice“ podle projektové dokumentace 
atelieru Living in green, s. r. o. Revitalizace je 
spolufinancována Evropským fondem pro regi-
onální rozvoj a Státním fondem životního pro-
středí v rámci Operačního programu Životní 

prostředí. Před přidělením dotace posuzovala 
prováděcí projekt Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR a schválila jej. Revitalizace se týká 
lokalit Alej a hřbitov, park v ulici Roosevel-
tově („u vrtule“), ulice Jaselská, zeleň před 
dělnickými domky u Kovohutí, Lumpapark 
v ulici Na Nábřeží a park v Záluží. Cílem re-
vitalizace je zvyšování kvality a zdraví zeleně 
v našem městě, zlepšení jeho vzhledu, rozší-
ření odpočinkových zón a podpora biodiverzi-
ty sídelních biotopů. Práce provádí již od října 
loňského roku odborná firma Vykrut zahradní 
služby, a. s. V období vegetačního klidu byly po-
káceny nemocné, suché, přestárlé a ze sadov-
nického hlediska nevhodné dřeviny. Následova-
ly ozdravné prořezy stromů, odstranění obrostů, 
zmlazení starých keřů a část výsadeb nových 
stromů a keřů. K úspěšnému uzavření celé akce 
zbývá jen dokončit výsadby a nově zakládané 
trávníkové plochy.
Dalším chystaným zlepšením v oblasti městské 
zeleně má být plánovaná revitalizace v ulici Ru-
munské v Čelákovicích podle projektové do-
kumentace vypracované pí Evelinou Zikovou. 
Koncem března byla podána žádost o dotaci 
ze Středočeského Fondu životního prostředí 
a zemědělství na provedení této akce. Lhůta pro 
rozhodnutí o přidělení dotace je stanovena od 
20. července do 30. října 2015.

V rámci revitalizace budou zdravé a perspek-
tivní dřeviny v řešené lokalitě odborně ošetřeny 
a následně doplněny novými výsadbami (cel-
kem 14 ks stromů a 1 669 keřů). Stromy doplní 
stromořadí podél chodníku, chodníčky vedoucí 
k jednotlivým vchodům bytových domů budou 
olemovány pruhem jednotných keřových výsa-
deb, travnaté plochy budou dosety a osázeny 
kvetoucími solitérními keři. Vyvýšené rabátko 
u severní strany bytových domů bude osázeno 
půdopokryvnými rostlinami a několika solitéra-
mi. Stromy a keře ve špatném zdravotním sta-
vu, provozně nebezpečné a nevhodně umístěné 
(zasahující do chodníků nebo do obvodového 
pláště budov), se sníženou nebo nulovou vita-
litou budou odstraněny. Pokud město dotaci 
získá, měly by být práce zahájeny na podzim 
letošního roku – v období vhodném pro kácení 
a ošetřování dřevin, výsadby by se uskutečnily 
v předjaří a v období vegetace. Projektová do-
kumentace je k nahlédnutí na odboru životního 
prostředí.
Množí se i dotazy týkající se Sadů 17. listo-
padu. Ty by si, i vzhledem k návaznosti na již 
dokončené náměstí, revitalizaci také zasloužily. 
V současné době disponujeme studií na jejich 
komplexní úpravu – revitalizace zeleně je však 
provázána s rozsáhlejšími stavebními pracemi, 
které musí úpravě zeleně předcházet.

Revitalizace zeleně v ulicích našeho města

Vlastník si vyhrazuje právo řízení zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje.
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l  odbor životního prostředí

V sobotu 11. dubna 2015 proběhla v Čelákovicích oslava „Dne Země“. Děti 
i dospělí se seznamovali zábavnou formou se zpracováním bioodpadu.
Interaktivní divadelní vystoupení „Vivat Kompostela“ zaujalo, pobavilo 
a poučilo malé i velké diváky příběhem o životní cestě jablka. Jádřinec Ru-
bín v doprovodu jednoho malého chlapce, zkušeného zahradníka Hrušky 
a popeláře Kontíka, podniká odysseovskou cestu domů. Na své pouti se 
ve vzpomínkách vrací do dětství, navštěvuje skládku i spalovnu odpadů, 
aby se nakonec odvážil skočit do kompostéru, nechal se rozložit půdními 
organismy a v podobě kompostu se vrátil na rodnou zahradu.
Návštěvníci se dozvěděli, jaká jsou základní pravidla pro zpracování bio-
odpadu. Jak třídit v domácnosti organický materiál čistě a bez zápachu. 
K dispozici byl stánek s kompostovací poradnou a možnost zakoupit si 
i pomůcky pro třídění bioodpadů. Pro hezkou pohodu návštěvníků  hrála 
skupina „Jen Tak“. Každý z nás se denně rozhoduje, zda ohryzek, slupka od 
banánu, okrojek ze zeleniny či ovoce bude zkompostován, nebo se stane 
součástí směsného komunálního odpadu a skončí bez užitku na skládce. 
Organické zbytky svážené na společnou kompostárnu se stávají biood-
padem, který se zde přeměňuje na cenné organické hnojivo – kompost. 
Svépomocným kompostováním v domácnosti, ve škole nebo na zahradě 
můžeme ušetřit až 100 % nákladů na sběr, zpracování a využití bioodpadů 
a navíc získáváme kompost pro vlastní potřebu.
Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé spo-
lečně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. 22. duben 
tak můžeme považovat za výročí vzniku moderního environmentálního 
hnutí. Česká republika se k tradici připojila v roce 1990.

DEN ZEMĚ NA NÁMĚSTÍ

V rámci oslavy Dne Země se děti i dospělí seznamovali se zpracováním bioodpadu. 
Foto: archiv odboru

Interaktivní divadelní vystoupení Vivat Kompostela. Foto: archiv odboru

l  Josef Pátek, starosta

Turisté i cyklisté jistě zaznamenali dokončení obnovy lávky přes Grado. 
Díky pracovnímu úsilí čelákovických rybářů a za finančního přispění města 
Čelákovice a obce Káraný se podařila dobrá věc, o kterou jsme se snažili 
již mnoho let. Pro představu o náročnosti prací uvádím následující statis-
tiku: lávka byla uzavřena celkem 111 hodin, bylo namořeno a instalováno 
celkem 331 prken, použito 1 665 šroubů a matiček, navrtáno 3 306 děr. 
Celkem bylo odpracováno 59 hodin v počtu 17 osob. Myslím, že během 
zmíněných 111 hodin zažili dobrovolníci na lávce celoroční počasí. Sníh 
a zimu, jarní slunce, letní teploty i deštivý podzim.
Lávka je tak zase na několik dlouhých let prakticky bezúdržbová, ale hlav-
ně nově bezbariérová, což jistě ocení maminky s kočárky. Jen moc prosím 
cyklisty, aby vzhledem k úzkému profilu lávky sesedli z kola a přechod 
přes lávku byl bezkolizní.

Opravu lávky přes Grado zajistila Místní organizace Českého rybářského svazu Če-
lákovice. Děkujeme všem sedmnácti osobám za perfektně odvedenou práci! Foto: 
Jiří Eichler

Lávka pro pěší  
a cyklisty přes Grado obnovena

Město musí ukončit spolupráci 
s pořadatelem trhů na náměstí

l  Josef Pátek, starosta, Miloš Sekyra, místostarosta I

V první řadě chceme uklidnit občany, že je jednoznačným zájmem měs-
ta pokračovat v trzích na náměstí. Problém však nastal v tom, že bývalá 
Rada města schválila a bývalá paní starostka Zdeňka Tichá podepsala 
Smlouvu o výpůjčce (tedy smlouvu, kterou se prostor náměstí bezplatně 
zapůjčuje) ve prospěch podnikatelského subjektu, který na organizování 
trhů vydělává.
Tento způsob uzavření smlouvy na trhy je v rozporu s dotačními podmín-
kami ROP Střední Čechy, ze kterého byl realizován projekt Revitalizace 
náměstí 5. května v Čelákovicích, a městu tak hrozí korekce (odvod) do-
tace.
Velmi dobře si pamatujeme na politické tanečky okolo dotace na náměstí, 
rozhodně odmítáme zřizovat nějaké vyšetřovací komise a veřejně lynčo-
vat, kdo za co může. Naším cílem je primárně minimalizovat škodu, která 
městu vznikne, a potom teprve řešit odpovědnost konkrétních osob.
Požadavek ROP Střední Čechy je okamžitě provést opatření k ukončení 
provozování trhů za stávajících podmínek. Pokud toto do 30. června 2015 
nesplníme, hrozí korekce ve výši 100 % dotace. Rada města proto schvá-
lila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce, kterým se tato smlouva ukončuje 
ke dni 30. června 2015. Tímto jsme splnili podmínku ROPu a hrozí nám teď 
korekce až 5 % za porušení pravidel, což jsou nemalé peníze v rozmezí  
stovek tisíců korun.
Jelikož chceme trhy, které jsou u obyvatel oblíbené, udržet, vypíšeme 
v nejbližší době novou soutěž, dle pravidel, na provozování trhů, aby od  
1. července 2015 byl trh provozován v souladu s dotačními pravidly a ob-
čan, pokud možno, nepostřehl žádnou změnu.
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Nabídka služeb
l  Václava Snítilá, vedoucí Pečovatelské služby 

Maják města Čelákovic

Hlavním úkolem Pečovatelské služby Maják 
města Čelákovic je poskytovat kvalitní terénní 
a ambulantní službu osobám, které se z důvo-
du věku, onemocnění či zdravotního postižení 
nacházejí v nepříznivé životní situaci a potřebu-
jí pomoc druhé osoby. Pečovatelská služba je 
poskytována všem potřebným lidem stejně bez 
ohledu na jejich sociální zařazení, barvu pleti či 
náboženské vyznání. Jsme terénní sociální služ-
bou, která umožňuje setrvávat klientům v jejich 
přirozeném prostředí po co možná nejdelší 
dobu.
Pečovatelská služba se řídí zákonem o sociál-
ních službách č. 108/2006 Sb., jehož součástí je 
prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb.
Pečovatelská služba (dále PS) je občanům naše-
ho města a také v okolních obcích poskytována 
již čtyři desítky let. Pečovatelskou službu po-
skytujeme klientům v Mochově, Vyšehořovicích, 
Lázních Toušeň, Nehvizdech a v Zelenči. Služby 
poskytujeme klientům jak ve vlastních domác-
nostech, tak v Domě s pečovatelskou službou 
(dále DPS) v ulici Kostelní 26/27 a v ulici Na 
Hrádku 462. Ubytovací kapacita v hlavní budo-
vě činí celkem 30 bytů. V přízemí této budovy se 
nachází zázemí pečovatelek, klub seniorů, kou-
pelna, WC, prádelna a kotelna. Ze suterénu je 
možné bezbariérovým vchodem vstoupit do při-
lehlé zahrady, která slouží k relaxaci a odpočinku 
klientů podobně jako klub seniorů. V roce 2013 
byla v suterénu nově vystavěna a zařízena míst-

nost pro provádění masáží. Kancelář vedoucí PS 
je umístěna ve zvýšeném přízemí a je ve stejném 
podlaží jako nejníže umístěné byty klientů. Hlavní 
budova má celkem 4 podlaží, která jsou propoje-
na schodištěm a zároveň osobním výtahem.

Ve vedlejší budově je 7 bytů ve 2 podlažích bez 
možnosti bezbariérového přístupu, bez výtahu 
a ostatního zázemí. Klientům obývajícím vedlej-
ší budovu je k dispozici zázemí hlavní budovy 
podobně jako klientům PS, kteří v bytech DPS 
nejsou umístěni.

PS má k dispozici 2 služební osobní automobi-
ly a garáž pro jeden osobní automobil v areálu 
hlavní budovy. 
K nejčastěji využívaným službám PS patří ná-
kupy, pochůzky a péče o domácnost. Rozvá-
žíme obědy, které odebíráme z jídelny ZŠ Kos-
telní. Často využívanou službou je též osobní 
hygiena. K imobilním klientům dochází pe-
čovatelka, která tento úkon provádí přímo na 
lůžku. Mobilní klienti jezdí do střediska osobní 
hygieny DPS Kostelní 26. K tomuto účelu slou-
ží vana se zvedacím zařízením nebo sprchový 
kout. Klienti jsou do střediska osobní hygieny 
(dále SOH) sváženi vozem PS nebo rodinnými 
příslušníky. V SOH disponujeme také prádel-
nou. V případě nutnosti a špatného zdravotní-
ho stavu klienta PS je možné zapůjčit tísňový 
telefon s náramkovým tlačítkem (k dispozici 
PS je v současné době jeden přístroj). Tento 
druh přístroje umožňuje okamžité spojení (ro-
zeslání SMS) se zvolenými kontakty (příbuzní 
klienta, pracovníci PS) jednoduchým stlačením 
tlačítka. Zároveň je přístroj velikosti náramko-
vých hodinek nošen přímo na ruce, a odpadá 
tak nebezpečí jeho ztráty, zapomenutí nebo 
odložení ve chvíli, kdy je třeba využít tísňového 
volání. Klienti PS mohou využívat také stále se 
rozšiřující nabídku fakultativních úkonů. Mezi 
tyto služby patří pedikúra, masáže, parafíno-
vé zábaly, dohledy nebo odvoz automobilem. 
Rozvážíme klienty nejen po Čelákovicích, ale 
velmi často do zdravotnických zařízení napří-
klad v Jirnech, Brandýse nad Labem, ale také 
v případě potřeby v Praze. Cena veškerých 
sociálních služeb se řídí zákonem o sociálních 
službách a ceny fakultativních služeb jsou sta-
noveny tak, aby byly dostupné i pro občany 
s nízkými příjmy, ke kterým bohužel senioři 
patří. 
V rámci snahy o neustálé zkvalitňování služeb 
našim klientům bude v letošním roce v rámci 
výměny vybavení klubu seniorů v budově DPS 
instalován počítač s připojením na internet.
S jakýmikoliv dotazy nás, prosím, kontaktujte na 
tel.: 326 999 801 nebo 326 999 809, případně 
na mobilních tel.: 721 361 041 a 723 725 988. 
Je možné si telefonicky domluvit osobní návště-
vu na adrese DPS, Kostelní 26/27, Čelákovice. 
Další informace najdete na webových stránkách 
města.

tel.: 326 999 801, 721 361 041
e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz
http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce  
Sociální péče – Pečovatelská služba

Pečovatelská služba
města Čelákovic
Kostelní 26
Čelákovice

maják

Dům s pečovatelskou službou v ulici Kostelní 26/27. 
Pohled z ulice U Kovárny. Foto: -dv-

Dům s pečovatelskou službou v ulici Na Hrádku 462. 
Foto: -dv-

l  Josef Pátek, starosta

Od 15. dubna je v ulicích k vidění nový mobil-
ní vysavač, který má zlepšit čistotu v ulicích. 
Nepořádek v ulicích a zejména v centru města 
je špatnou vizitkou Čelákovic. Naším velkým 
slibem do voleb byla i čistota v ulicích. Z to-
hoto důvodu byl přes zimu poptán stroj, jenž 
je úspěšně vyzkoušen a provozován v centru 
hlavního města Prahy, kterým je mobilní vy-
savač. Tento vysavač po celou dobu směny 
bude nasazen v ulicích, a to zejména v centru 
města (ulice Masarykova, Sedláčkova, náměstí 
5. května, Sady 17. listopadu, Kostelní, Rybář-
ská, Stankovského). Od tohoto stroje očekávám 
zlepšení úklidu na nejproblematičtějších mís-
tech, například v okolí autobusové zastávky před prodejnou potravin nebo v okolí laviček v parku. 
Stroj bude také nasazován v dalších ulicích města, a to zejména tam, kde stávající čisticí stroje 
nebudou účinné. Věřím, že nový stroj bude pracovat ke spokojenosti nás všech.

Mobilní vysavač pořídily Technické služby a k vidění 
bude nejčastěji v centru Čelákovic. Foto: -jp-

Nový vysavač pro lepší čistotu chodníků i ulic 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 profesionální poradenství je po-
skytováno každou 1. středu v měsíci od 
13.00 do 17.00 hod. v budově radnice na 
náměstí 5. května (vedle podatelny). Více 
informací na uvedených kontaktech.
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Přivítáni do života byli

v sobotu 25. dubna 2015
tito noví občánci města Čelákovic

Adéla Trulayová, Eleanor Háchová  
a Hana Horová.

Petr Mařík, Filip Lánský, Lucie Bočková,
Štěpán Sehnoutka, Anna Dvořáková,

Tereza Špůrová, Vojtěch Podškubka,
Jakub Bursík, Natálie Kučerová,

Foto: Jiří Suchý

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  
na pracovní pozici:

REFERENT ODBORU VÝSTAVBY 
MěÚ v ČELÁKOVICÍCH

(zajištění výkonu státní správy 
a činností stavebního úřadu)

Pracovní poměr: na dobu NEURČITOU 
Místo výkonu práce: Městský úřad Čelákovice
Předpoklady: viz ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.
Další předpoklady:

l  vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním 
programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo práv-
nického směru; vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky 
praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 
v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví (ustanovení  
§ 13a zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů);

l  uživatelská znalost MS Office + pozitivní vztah k PC;
l  vysoká flexibilita a spolehlivost;
l  občanská a morální bezúhonnost;
l  komunikativnost v jednání s lidmi;
l  pečlivost a příjemné vystupování;
l  řidičský průkaz.

Výhodou při výběrovém řízení je:
l  praxe v obdobné činnosti;
l  znalost problematiky samosprávy a státní správy;
l  zkouška zvláštní odborné způsobilosti.

Nástup možný ihned.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení je:
l  údaje stanovené v § 7, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., zákon o úřední-
cích územních samosprávných celků;

l  strukturovaný životopis s kontaktní adresou a telefonem;
l  výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání;
l  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Platová třída: dle praxe ve smyslu příslušného nařízení vlády (9. tř.)

Přihlášky k výběrovému řízení doručte nejpozději:
do pátku 15. května 2015, 12.00 hod., na adresu MěÚ nebo 
předejte do podatelny.

Na obálce v levém horním rohu uveďte:
„Výběrové řízení – zaměstnání – referent odboru výstavby“ 
a adresu přihlašovaného

Kontakt + další informace:
vedoucí odboru výstavby Ilona Luštincová, tel.: 326 929 135;
tajemník Jan Baran, tel.: 326 929 160.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení na funkci zrušit.

PORADNA PRO SLUCHOVĚ 
POSTIŽENÉ OBČANY

Každé první úterý v měsíci (s výjimkou prázdnin) v klubovně  
organizace ZP v KD Čelákovice, a to vždy od 10.00 do 11.30 hod.  

Poradenství vede logopedka Marie Lašanová, kontaktní osoba: 
p. Alexander, tel.: 605 329 902.
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l  Milena Přívozníková, zastupi-
telka

V oblasti zdravotních služeb stojí 
za úvahu koupě objektu zdravotní-
ho střediska a následné provedení 
jeho rekonstrukce. První jednání 
s majiteli pozemku a budovy již 
proběhla, ale cenové nabídky jsou 
v současné době mimo možnosti 
rozpočtu města. V Čelákovicích 
by mělo dojít k rozšíření počtu 
odborných lékařů například o in-
ternisty, neurology či endokrinolo-
gy ve spolupráci se Středočeským 
krajem. Sociální služby by měly 
být zaměřeny výhledově na rozší-
ření provozu Pečovatelské služby, 
která je organizační složkou měs-
ta, na 24 hodin denně s nabídkou 
zdravotních služeb. Dříve se 
chceme zaměřit na aktivní využití 
času seniorů. Mezi uvažované čin-
nosti patří cvičení s rehabilitační 
sestrou, jazykové kurzy, manu-
ální práce nebo základy práce 
s počítačem. Pokračovat se musí 
v pořádání společenských akcí 
či zájezdů pro seniory. Pro naše 
starší občany je možné pořádat 
odborné přednášky zaměřené na 
zdraví a bezpečnost, aby byli ma-
ximálně varováni před aktivitami 
podvodníků a jinými nástrahami.

l  Miloš Choura, zastupitel

Začal bych u čelákovické poliklini-
ky. Měli bychom se zaměřit na její 
opětovné získání zpět do majetku 
města, abychom mohli soustředit 
veškeré zdravotnické služby do 
jediné budovy, popřípadě uva-
žovat o stavbě nového zařízení. 
Za zvážení by stálo také rozšíření 
těchto služeb například o ortope-
dii, kardiologické pracoviště nebo 
jiné specializované ordinace, za 
kterými musejí občané Čelákovic 
dojíždět. Původní poliklinika byla 
k tomuto účelu vystavěna a teď 
bohužel chátrá.
Řešením by bylo také zřídit 
prostor, kde by se mohlo několik 
specialistů střídat. Město by 
s nimi mohlo mít pro zajišťování 
těchto služeb smlouvy.
Sociální služby jsou stále žádaněj-
ší a s ohledem na počet obyvatel 
a vývoj jejich věkového složení 
v Čelákovicích chybí jak služby 
LDN, tak hospic. Částečně tyto 
služby zajišťuje Farní charita Ne-
ratovice, což je ale služba pouze 
terénní. Na základě vzrůstajícího 
zájmu je tedy nutné posoudit, 
zda je zde pro tyto služby prostor 
a zda na ně má město dostatek 
finančních prostředků.

Zastupitelé zvolení za PRO Č se 
k tématu nevyjádřili.

l  Petr Bařina, zastupitel

Úvodem nezbytné dvě otázky. 
Chceme být město, které poskytuje 
vyšší a širší spektrum zdravotních 
a sociálních služeb? Jsme schopni 
toto finančně, personálně a kapacit-
ně dlouhodobě zajistit?
Na obě otázky odpovídáme: Ano.
Chceme rozšířit spektrum zdra-
votních služeb od poskytovatelů 
zdravotní péče. Chceme do 
města o jednoho dětského lékaře, 
všeobecného praktického lékaře 
a urologa více.
Chceme širší sociální poradenství, 
rozšíření služeb sociální péče a so-
ciální prevence:
- nízkoprahové denní centrum pro 
dospělé, děti i mládež;
- dům seniorů;
- dobročinný obchod;
- kontaktní centrum.
Navrhujeme získání nutných neby-
tových prostor ať již získáním budo-
vy vč. pozemku bývalého zdravot-
ního střediska, či pronájmem jiných 
vyhovujících prostor.
Zajištění nezbytných finančních 
prostředků a to tak, že některé 
služby a doprovodné aktivity jsou 
hrazeny z veřejného zdravotního 
pojištění, penzijního připojištění, 
z klientova příspěvku na péči, z roz-
počtu obce, kraje či státu (MPSV) 
i prostředků z Evropské unie.

l  Renata Fialová, zastupitelka

Vzhledem k tomu, že zdravotní 
služby a ordinace v Čelákovicích 
jsou soukromé, nemá vedení 
města příliš mnoho možností, jak 
kvalitu či množství těchto služeb 
ovlivnit. I přesto lze ale hledat 
způsoby, jak dobré lékaře přilákat 
a poskytnout jim ve městě solidní 
zázemí.
U služeb, které poskytuje město 
přímo, je situace jiná. Zde je 
potřebná hlavně osvěta, tedy aby 
občané věděli, co pro ně město 
může udělat.
Zlepšit můžeme především to, aby 
se občané ke službám dostali bez 
komplikací. To znamená odstra-
nění bariér ve městě – opravení 
chodníků, přechodů, sjezdů i ná-
jezdů, a to nejen kvůli vozíčkářům, 
ale i kvůli značnému množství lidí 
s omezenou pohyblivostí a rodi-
čům s kočárky. Dalším krokem 
zpřístupnění služeb je také posí-
lení role hromadné dopravy – více 
zastávek autobusů, navýšení jízd 
jednotlivých linek a třeba i doplně-
ní linkami mikrobusů mimo denní 
dopravní špičky.
Na závěr chci poděkovat všem, 
kteří ve zdravotních a sociálních 
službách v Čelákovicích pracují.

l  Vladimír Duník, zastupitel 

Protože jsou zdravotnická zařízení 
po celém městě – navrhuji insta-
laci informační mapy na náměstí 
s vyznačením všech zdravotnic-
kých zařízení. Otištění mapy ve 
Zpravodaji města jako zvláštní 
přílohy s aktualizací každý rok.
Polabí je jednou z největších 
oblastí výskytu nemocí horních 
cest dýchacích, tudíž i velká část 
našich občanů jsou alergiky, kteří 
by rozhodně uvítali odbornou aler-
gologickou ordinaci ve městě.
Zajištění zdravotní a lékárenské 
pohotovosti.
Organizované aktivity pro seniory 
např. formou denního stacionáře. 
Nízkoprahový klub pro neorgani-
zovanou mládež.
Oprášit projekt nové knihovny 
v ulici U Kovárny z volebního 
období 2006–10, zvážit realizaci 
navržené stavby. V případě schvá-
lení a vybudování nové knihovny 
lze denní stacionář (přízemí) a níz-
koprahový klub (patro) umístit do 
prostor např. současné knihovny. 
Obě zařízení by mohl zaštiťovat 
odbornými pracovníky MDDM.
Veřejné pískoviště uvažované jako 
dopadová plocha.

Zastupitel zvolený za TOP 09 
dodal vyjádření k tématu po sta-
noveném termínu.

Otázka
Jaké konkrétní 

řešení navrhujete 

pro zlepšení 

zdravotních  

a sociálních služeb 

ve městě?
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TÉMA

Středa 2. 5.
Zatímco radnici od časného rána „zdobil“ smu-
teční prapor po nočním oznámení „vůdcovy“, 
tedy Hitlerovy „hrdinské“ smrti, uskutečnila se 
schůzka několika členů ilegálního NV, na které 
byl mimo jiné zjišťován počet tajně držených po-
užitelných zbraní. Mnoho jich nebylo.

Čtvrtek 3. 5.
V sokolovně před večerním promítáním týdení-
ku (Die Deutsche Wochenschau) a filmu pustil 
na promítací plátno pan učitel Miroslav Zachar 
tváře prezidentů T. G. Masaryka a E. Bene-
še. Diváci reagovali jásotem a po představení 
v nočních hodinách zabílením prvních němec-
kých nápisů ve městě.

Pátek 4. 5.
Městský rozhlas odvysílal marnou výzvu bran-
dýského okresního hejtmana k obnovení ně-
meckých názvů ulic, obchodů a vývěsních ští-
tů. Odpoledne hloubkaři „pokropili“ odstavené 
železniční vagony (v okolí města jich prý stálo 
asi 1 300 v celkové délce několika km). Někteří 
lidé projevili pak své revoluční nadšení zájmem 
o jejich obsah. V továrnách pánů Volmana, 
Stabenova, Červinky & Čiháka od rána stroje 
stály. Z Prahy přicházely zprávy o rostoucím 

napětí. Občané se těšili na Rudou armádu, jen 
málo z nich, ovlivněno německou propagandou, 
obávalo se ukrutností. Ženy v domácnostech 
šily rudé vlajky a praly utajené československé. 
V noci ze 4. na 5. květen se ve vile učitele Graf-
nettera Za Dráhou uskutečnila poslední tajná 
schůzka NV s místními důstojníky bývalé čsl. 
armády a četnictva.

Sobota 5. 5.
V časných ranních hodinách přijala zdejší čet-
nická stanice (nyní dům s elektroprodejnou na 
Masarykově ulici) telefonický pokyn Zemského 
úřadu v Praze nebránit vyvěšování čs. praporů 
a odstraňování německých nápisů s výjimkou 
silničního značení. NV, který pracoval provizorně 
v prostorách stanice, vyhodnotil telefonát záro-
veň jako úřední rezignaci na povstání. K jeho za-
hájení byl následně doručen i rozkaz plk. Josefa 
Kvapila (od roku 1943 organizoval z Mochova 
vznik odbojových buněk v širokém okolí a stal 
se jejich neformálním oblastním velitelem). Brzy 
po výzvě k povstání a po zprávě o jeho vypuk-
nutí v Praze se v čelákovických ulicích objevily 
čs. prapory, četnické stanici a NV se hlásili dob-
rovolníci z řad legionářů, členů Sokola, Dělnic-
ké tělovýchovné jednoty a železničářů nebo již 
ozbrojení civilisté. NV přesídlil na radnici, uvol-
něnou protektorátním vedením města, a uličním 
rozhlasem povolal do zbraně další muže. Z nich 
byly sestavovány postupně vyzbrojované skupi-
ny jeho bezpečnostní služby (BSNV) k ostraze 
pošty, peněžních ústavů, družstevních skladů, 
mlýna, zdymadla a dalších důležitých objektů. 
Do povstání se chtěly zapojit všechny odbojové 
subjekty hned od začátku, včetně radikálních 
jednotlivců. V průběhu sobotního dopoledne se 
zástupci všech dohodli na složení třicetičlenné-
ho, již oficiálního revolučního národního výboru 
(RNV) v čele s panem Grafnetterem jako před-

sedou. Obyvatelstvo města bylo pak vyzváno ke 
klidu, varováno před ukvapeností a seznámeno 
se složením RNV s tím, že výbor přebírá odpo-
vědnost za řízení města v podmínkách povstání 
a že jmenoval vojenského velitele (mjr. Františka 
Křenka), velitele četnické stanice (vrchní stržm. 
Karla Kličku), velitele pořádkové a bezpečnostní 
služby (škpt. Karla Hrušku) a přednostu želez-
niční stanice (Františka Buštu z Mochova).
Varování před ukvapeností a emocemi bylo 
v tom revolučním nadšení důležité. Stalo se 
totiž například, že od Brandýsa (tehdy ještě 
kolem Volmanovy továrny) přijela skupina ně-
meckých vojáků a na náměstí v Čelákovicích 
chtěla dobrovolně „složit“ zbraně. „Horké 
povstalecké hlavy“ se naštěstí podařilo včas 
zchladit a nedošlo k neštěstí. Už dobře orga-
nizovaný byl zásah ozbrojené skupiny BSNV 
a železničářů na nádraží proti jeho německému 
personálu a hlídkám u vlaku s vojenským ma-
teriálem. Čelákovickým se podařilo odzbrojit 
a zajmout přes 20 vojáků, včetně 2 důstojníků. 
Pro další zbraně a střelivo si „vyjeli“ místní že-
lezničáři parní lokomotivou k německým hlíd-
kám ve Mstěticích a Zelenči.
Při jedné ze sobotních akcí BSNV byli němec-
kou stráží železničního mostu v Jiřině bohužel 
zastřeleni dva mladí členové její hlídky – Zdeněk 
Aust a Miroslav Mašek. Ztráty ale měli i Němci. 
V reakci na úspěšné dopolední ovládnutí ná-
draží přijela tam odpoledne německá „trestná 
výprava“ (dvě auta s vojáky, jedno z nich obr-
něné) se záměrem získat je zpět a při přestřel-
ce ztratila dva muže. Po vyjednávání, při němž 
německý důstojník uvěřil majoru Křenkovi, že 
v Praze je příměří, odjela výprava směrem k Zá-
luží, doprovázena na okraj města rukojmím, aby 
nedošlo k jejímu napadení povstalci. Odvezla si 
propuštěné odzbrojené vojáky a „svou“ obslu-
hu nádraží. Na sklonku dne byla avizována další 
trestná výprava (2 tanky s podporou pěchoty na 
nákladních autech) po silnici od Mochova a obr-
něný vlak (Panzerzug) od Lysé n. L. Výprava 
měla být údajně odvetou za odzbrojování ně-
meckých vojáků. „Panzerzug“ se ale do města 
nedostal a k ránu na 6. 5. se vrátil zpět k Lysé. 
Nový přednosta stanice totiž nařídil rozebrat ko-
leje v Jiřině. Tam už nedosáhla německá most-
ní hlídka. Přesto šlo „do tuhého“. Se záměrem 
ochránit město od masakru přesunul RNV své 
ozbrojené složky v počtu asi 100 lidí ještě týž 
den do lesa na pravý břeh Labe a obyvatele vy-
zval, aby nevycházeli z domů. Přes 80 zajatých 
Němců hlídaných v měšťanské škole na náměs-
tí bylo odvedeno mimo město. Trochu tragiko-
micky vyzněla snaha o posílení BSNV. Ze 200 
„zmobilizovaných“ mužů, kteří přišli na fotbalo-
vé hřiště S. K. Čelákovice ve Vrbí, „vydržela“ do 
večera asi polovina.

Naše jaro 1945
Před 70 lety skončila 2. světová válka. Podle nejčernějších odhadů stála ži-
vot téměř 78 milionů lidí, přičemž počet civilních obětí byl dvakrát vyšší než 
frontových. S využitím záznamů čelákovických kronikářů jsme se pokusili 
„oživit“ zdejší začátek května 1945. Pojďme tedy vzpomenout, jaký byl ko-
nec války v našem městě. Jeden z poškozených německých tanků, jimiž byly za 

Labem zataraseny koleje. Foto zdroj: soukromá sbírka

Ilustrační snímek německého obrněného vlaku. Foto 
zdroj: internet

Jeho viditelnou předzvěstí byla přítomnost spojeneckých stíhaček nad městem a v okolí, které se 
už v únoru 1945 ocitlo v jejich operačním prostoru. Tak zvaní hloubkaři nebo kotláři útočili v nízkých 
letových hladinách na malé pozemní cíle (na parní lokomotivy – odtud „kotláři“, automobily a dokon-
ce i na jednotlivce). Dalším viditelným znamením fronty postupující od východu byli „národní hosté“ 
– civilisté – většinou etničtí Němci prchající před Rudou armádou ze Slezska, Slovenska, Maďarska, 
atd. Skrytou předzvěstí konce války byla, tak jako v mnoha jiných obcích a městech, příprava místní-
ho podzemního hnutí na převzetí správy města v podmínkách povstání proti německým okupantům, 
respektive po jejich kapitulaci. Odpor proti nim ve formě zpravodajské činnosti se v Čelákovicích 
zformoval již krátce po obsazení Českých zemí v roce 1939. Vedl ho až do zatčení v listopadu 1942 
učitel dnešní Kamenky Jaroslav Krucký, člen ÚVOD (Ústředního vedení odboje domácího) a PVVZ 
(Petičního výboru Věrni zůstaneme). Také komunisté ve Volmanově továrně založili na počátku  
40. let odbojovou skupinu, k níž se připojili lidé ze Stabenovky i nekomunisté. Její vedení počítalo 
ale s jinými formami odboje, než byla zpravodajská činnost, a spojení se skupinou J. Kruckého po 
několika jednáních ustalo. V roce 1943 (po výzvě čs. exilové vlády v Londýně v očekávání rychlého 
konce války) se ilegální odbojová skupina J. Kruckého vedená jeho nástupcem a švagrem, učitelem 
Václavem Grafnetterem, stala neoficiálním revolučním národním výborem (NV). Jeho čas ale přišel až 
o dva roky později v květnu 1945. Tehdy, 1. května, vypuklo v Přerově na Moravě spontánní povstá-
ní, které se rychle šířilo po celém protektorátu. Čelákovice nezůstaly pozadu…
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TÉMA
Neděle 6. 5.
Předseda RNV 
seznámil občany 
s hrozícím nebezpe-
čím a s podmínka-
mi, které dopoledne 
oznámil „mluvčí“ 
motorizované trest-
né výpravy: ode-
vzdat všechny 
zbraně odebrané 
německému vojsku, 
všechny zbraně 
nelegálně držené 
občany a nevyhlížet 

z oken. V případě nesplnění těchto podmínek 
rozhodne velitel, zda všichni čelákovičtí muži, 
nebo každý desátý, či členové RNV budou za-
střeleni. Co jiného asi mohl RNV ústy svého 
předsedy udělat, než městským rozhlasem vy-
zvat občany k neprodlenému odevzdání doma 
dosud držených zbraní na radnici a k rozváž-
nosti. Dramatickou situaci umocňovaly zprávy 
přicházející z bojující Prahy a vzdálené dunění 
střelby těžkých zbraní odtamtud. RNV rozhoř-
čen tragickou a zbytečnou smrtí Z. Austa a M. 
Maška reagoval na událost z předchozího dne 
telefonickým protestem u velení milovické po-
sádky wehrmachtu. Po důrazném vysvětlení, že 
čelákovická hlídka jen zjišťovala, zda odstavené 
vagony s vojenským materiálem nejsou pleně-
ny, byla německá stráž od železničního mostu 
odvolána. To pak umožnilo po už opravených 
kolejích obsah vagonů ukrýt ve „Stabenovce“ 
(později byl předán k využití Rudé armádě a Čs. 
armádnímu sboru gen. Ludvíka Svobody). Ten 
den byla preventivně rozebrána ještě část ko-
lejí ke Mstěticím. Odvolání německé hlídky od 
mostu bylo mimo jiné znamením, že již nehrozí 
jeho destrukce.

Pondělí 7. 5.
Dopoledne byl z Lysé n. L. hlášen vlak proti po-
vstalecké Praze o více než 50 vagonech se sil-
nými německými posilami, včetně SS. Čeláko-
vické velení zareagovalo rychle. Po kolejích do 
prostoru na pravém břehu Labe bylo vypuštěno 
45 prázdných vagonů, na ně odraženy 2 vagony 
s poškozenými tanky a do toho 12 vagonů s ná-
kladem zeminy. Nakupením vagonů na sebe 
byla železniční trať v obou směrech dokonale 
zatarasena a průjezd vlaku znemožněn (jeden 
z tanků byl později svržen z železničního náspu 
na okraji Lipovky a jako kluci jsme ho prolézali 
ještě v 50. letech). Odpoledne přijela do měs-
ta avizovaná obrněná německá trestná výprava 
(asi 7 pancéřových vozů se 70 vojáky). Před rad-
nicí a ústím německého samopalu vysvětloval 
škpt. Hruška situaci ve městě – žádné ukořistě-
né zbraně ani zajatci tu nejsou (zbraně odevzda-
né občany byly v předstihu ukryty a odzbrojení 
zajatci odvedeni mimo město), obyvatelstvo 
jen jásalo, stříleli partyzáni, ti a s nimi i němečtí 
dezertéři utekli do lesa. Veliteli trestné výpravy 
bylo nabídnuto několik nefunkčních zbraní a ne-
pojízdná německá vojenská auta. S nedůvěrou 
nakonec vše přijal, pohrozil ale návratem s ná-
slednou kontrolou a odjel na nádraží vyšetřovat 
přestřelku z 5. května. Nedlouho po odjezdu 
této přijela do města další trestná výprava v síle 
asi 240 mužů se stejným cílem. Po vysvětlení, 
že odevzdané zbraně odvezla předchozí výpra-
va a obyvatele uznala za nevinné, odjeli i tito 

„mstitelé“. RNV a občanům města se alespoň 
trochu ulevilo.

Úterý 8. 5.
Pražský rozhlas ohlásil, že Německo bezpodmí-
nečně kapitulovalo, ale v hlavním městě že se 
přesto dále bojuje. Pod záštitou Červeného kříže 
byly bojujícím povstalcům odeslány léky, obva-
zový materiál atd., které darovali čelákovičtí ob-
čané. Podobně se zachovali hasiči Volmanovy 
továrny. Auta s pomocí se ale dostala pouze na 
okraj Prahy. Pokračovalo odzbrojování prochá-
zejících německých vojáků. Městem chaoticky 
projížděly i kolony jejich pancéřových vozů s cí-
lem uniknout ruskému zajetí. Dopoledne byl po-
hřeb Z. Austa a M. Maška. Šéf bojové skupiny ve 
Volmanově továrně se prohlásil za posádkového 
velitele města a začal vydávat vlastní rozkazy, 
což vyvolalo určité napětí s RNV. Zvítězil zdravý 
rozum a společný zájem. Město převzalo rozkaz 
„posádkového velitele“ s cílem zabránit rabo-
vání odstavených vlakových souprav a zajis- 
tit zbraně pohozené německými vojáky. Večer 
konečně vysílal pražský rozhlas zprávu o kapi-
tulaci Němců i na území protektorátu.

Středa 9. 5.
Městem procházely skupiny zajatých Němců 
a projížděly motorizované německé jednotky 
od západu k východu a zpět, hledající cestu 
do amerického zajetí. Ty prý si mohly zbraně 
dle jakési dohody ponechat. Dosud ukořistěná 
nebo opuštěná vojenská technika byla sou-
střeďována na fotbalovém hřišti SK Volman 
v prostoru od dnešní hasičské zbrojnice a ob-
jektu Policie k dnešní Stankovského ulici. RNV 
nechal zatknout a odvést do Brandýsa civilisty, 
kteří se za okupace chovali nepřátelsky, včetně 
osob německé národnosti. Esesmany potulují-
cí se v blízkosti města členové BSNV nešetřili. 
Je známo několik případů jejich likvidace. Bylo 
zahájeno uvolňování železnice na pravém břehu 
Labe.

Čtvrtek 10. 5.
V ranních hodinách prošel městem transport 
zajatých nebo raněných Němců. Po něm museli 
být do Rybářské ulice rychle „uklizeni“ projíždě-
jící národní hosté. Od Volmanovy továrny smě-
rem k náměstí už totiž kolem 10. hodiny rachotily 
pásy dvou tanků Rudé armády. Jejich posádky 
radostně přivítali zástupci RNV a jásající Čelá-
kováci. Jeden z důstojníků pak, s pomocí ostat-
ních, vystoupil v 1. patře radnice odvážně na 
okno a slíbil očištění celé naší země od Němců. 
V následujících dnech přijížděli do města další 
rudoarmějci. Lidé jim tehdy byli vděční, mnozí 
je zvali do rodin. Dne 13. května se v Čelákovi-
cích objevili také vojáci armádního sboru gen. 
L. Svobody. Na rozhodujícím podílu a obětech 

řadových vojáků Rudé armády při osvobozování 
naší republiky nic nezměnilo pozdější „prozření“ 
že jejich nejvyšší, tehdy ještě všemi spojenci re-
spektovaný, byl nelítostný diktátor.

Vážení čtenáři, aktéři uvedených událostí 
už mezi námi nejsou. Mnozí z nás starších 
vnímali čelákovický konec války dětskýma 
očima. Možná také ledacos slyšeli od svých 
rodičů či prarodičů. Události byly překotné, 
probíhaly na mnoha místech města a kro-
nikáři určitě nebyli všude. Nepochybujte 
o tom, že přímí účastníci zdejších povstalec-
kých akcí mohli ty „své“ vidět jako důležitější 
a dramatičtější než ty, co se udály v soused-
ní ulici, v Jiřině, nebo u Volmanky. Ještě jako 
děti školou povinné jsme znali a často po-
tkávali některé z těch, kteří tenkrát vystoupili 
z ilegality a jako členové RNV vzali „věci do 
svých rukou“. Dobře se oba pamatujeme na 
pány řídící učitele Václava Grafnettera a Ja-
roslava Robeše, na paní učitelku Jarmilu 
Dvořákovou, pana Václava Křováčka, bratry 
Antonína a Josefa Špačka či na pana kapitá-
na Karla Hrušku. Mnohé další členy RNV ani 
skupin BSNV si už nevybavujeme. Jejich pří-
buzní nám to snad odpustí. Čelákovice na ně 
ale určitě nezapomenou.

Na závěr si dovolujeme vyslovit názor, že čelá-
kovické povstání probíhalo ve srovnání s mno-
ha obcemi a městy na Moravě a v Čechách 
s prominutím naštěstí poměrně „hladce“, což 
ovšem jeho význam ani nešťastné oběti nijak 
nesnižuje. Stačí ale připomenout například zni-
čení obce Konětopy na Mělnicku ještě 8. května 
jako pomstu ustupujících vojáků wehrmachtu za 
útok partyzánů na německé auto. Shodli jsme 
se také na tom, že nejvýznamnějšími čelákovic-
kými povstaleckými akcemi byla asi pomoc bo-
jující Praze znemožněním průjezdu německého 
obrněného vlaku 5. a vlaku s německými posila-
mi 7. května 1945.

Zároveň se 70. výročím konce 2. světové války 
si letos snad celý svět připomněl osvobození 
nacistického vyhlazovacího koncentračního tá-
bora Osvětim v lednu 1945. Také naše město 
mělo „své“ oběti nacistických koncentračních 
táborů. Městský kronikář pan František Vlasák 
zaznamenal jejich jména o Vánocích 1945 ve 
vzpomínce na občany, kteří se „nevrátili“. Nej-
méně 26 jmen zdejších obětí tak zvaného, pře-
vážně židovského holocaustu (z řeckého slova 
holokauston – úplné spálení), z nichž mnohá 
se několikrát opakují. Bondyovi, Bohrerovi, Di-
amantovi, Goldšmídovi, Grünhutovi, Hönigovi, 
Klingerovi, Krausovi. Za jejich a dalšími jmény 
jsou smutná místa jako Terezín, Mauthausen 
a také Osvětim. Málo z uvězněných Čelákováků 
mělo štěstí, přežili a po válce se vrátili. Jeden 
z nich, praktický lékař, byl zatčen v září 1942 
a jeho cesta vedla z Pankrácké věznice do dráž-
ďanské, přes Terezín. Z Drážďan do Osvětimi, 
pak do Buchenwaldu a zpět do Terezína s krát-
kými přestávkami ve dvou podobných „méně 
známých“ místech. Po válce jsme ho znali jako 
MUDr. Vladimíra Orlického, který v našem měs-
tě působil až do roku 1951. Pak se stal ředitelem 
nemocnice (Okresního ústavu národního zdraví) 
v Brandýse n. L.

Ivan Vaňousek s Jaroslavem Špačkem

„Národní hosté“ na náměstí v květnu 1945. Foto zdroj: 
soukromá sbírka

Václav Grafnetter, předseda 
RNV. Foto zdroj: soukromá 
sbírka
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l  -dv-

MUDr. Šárka Roubková Paurová

Od 4. května 2015 je ordinace praktického lékaře 
pro děti a dorost MUDr. Šárky Roubkové Pauro-
vé přemístěna ze zdravotního střediska na adre-
su: Čelákovice, U Kapličky č. p. 581, vchod z uli-
ce Na Stráni (pod tiskárnou). Tel.: 326 991 819.

Ordinační hodiny:
po 7.30–12.00
 14.00–15.30 (jen objednaní pacienti)
út 7.30–10.00
 10.00–12.00 (poradna pro kojence)
 14.00–15.30 (jen objednaní pacienti)
st 7.30–10.00
 10.00–12.00 (poradna pro kojence)
 14.30–16.30 (jen objednaní pacienti)
čt 7.30–10.00
 10.00–12.00 (poradna pro kojence)
 14.00–15.30 (jen objednaní pacienti)
pá 7.30–12.00

co nového ve meste

Ordinace se nachází v tomto RD. Foto: -dv-

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)

Hřiště s umělým povrchem
(u bazénu)

Rezervace a správa areálu:
září až červen – Městský bazén,  

tel.: 326 991 766.

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

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

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

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

Požár rodinného domu
Hodinu před půlnocí dne 25. 3. 2015 obdržela MěPO 
varovnou SMS ze systému IZS, a to že v Dělnické uli-
ci došlo k požáru rodinného domu. Hlídka MěPO se 
dostavila na místo ještě v počátečním stádiu požá-
ru, a proto okamžitě připravila prostor pro přijíždějící 
hasiče (otevřela vrata a vyklidila prostor dvora). Požár 
byl zlikvidován a obešel se bez zranění osob.
Společně s Policií ČR bylo provedeno šetření ohled-
ně vzniku požáru. Zjištěno bylo zavinění z nedbalosti 
(muž 30 let). Policie ČR si věc převzala do vyšetřo-
vání.

Pomoc v Domě s pečovatelskou službou
V půl jedné ráno 28. 3. 2015 bylo MěPO oznámeno, 
že v Domě s pečovatelskou službou upadla jedna 
jeho obyvatelka. Hlídka se na místo dostavila spo-
lečně s pracovnicí Pečovatelské služby a pomohla 
s uložením paní na lůžko. Následně byla přivolána 
záchranná služba, která paní ošetřila.

Spadlý strom za přejezdem
Dne 31. 3. 2015 ve 20.00 hod. bylo MěPO oznáme-
no dozorčí službou Policie ČR, že za přejezdem na 
Mstětice je spadlý strom. Hlídka se dostavila na místo 
a vlastními silami částečně odstranila strom z vozov-
ky. Do příjezdu Sboru dobrovolných hasičů Čelákovi-
ce, kteří strom zcela odstranili, usměrňovala provoz.

Podnapilý zkrvavený muž a rozbitá výkladní skříň
O Velikonočním pondělí 6. 4. 2015 ve 12.35 hod. te-
lefonicky oznámil občan MěPO, že v Sedláčkově uli-
ci leží nějaký zkrvavený muž. Hlídka po příjezdu na 
místo zjistila, že muž, má celý obličej od krve a že 
je značně podnapilý. Dalším šetřením hlídka zjistila, 
že muž v nedaleké prodejně rozbil výkladní skříň. Na 
místo byly přivolány záchranná služba a Policie ČR, 
která si celou záležitost převzala.

Neoprávněné držení platební karty
Dne 7. 4. 2015 v 11.40 hod. telefonicky oznámil pro-
vozovatel jedné z čerpacích stanic, že se na jejich 
provozovnu dostavil muž, který se pokoušel zaplatit 
zboží s neoprávněně drženou platební kartou. Muž 
se dle oznamovatele měl nacházet v nedaleké ulici. 
Hlídka následně provedla šetření a muže se jí podaři-
lo nalézt. Protože se jednalo o podezření ze spáchání 
trestného činu, byl muž převezen na Policii ČR k dal-
šímu šetření.

Mladíci s airsoftovou puškou
V 11.16 hod. dne 9. 4. 2015 oznámila občanka Měst-
ské policii, že před jednou ze základních škol si hrají 
dva mladíci se střelnou zbraní. Hlídka ihned vyrazila 
na místo, kde zjistila, že zbraň je airsoftová puška na 
plastové kuličky. Jeden z mladíků ji právě převzal od 
kurýrní služby a neodolal se ihned pochlubit s náku-
pem svému kamarádovi. Oba mladí muži byli poučeni 
o způsobu používání takovéto hračky a hlavně tom, 
že pro podobnou ukázku je vhodné si najít lepší místo 
než je okolí školy.

Spadlý sloup vysokého napětí na cyklostezce 
u zdymadel
Ve čtvrtek 16. 4. 2015 v 12.45 hod. bylo telefonicky na 
MěPO oznámeno, že u zdymadel došlo k pádu slou-
pu vysokého napětí (22 kV) na cyklostezku a že vede-
ní je dosud pod napětím. Do sloupu vrazil bagrem za-
městnanec Povodí Labe při nakládce zeminy. Hlídka 
se na místo ihned dostavila a do úplného odstranění 
následků nehody (do 17.15 hod.) bránila vstupu osob 
do okolí napětí.

V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156

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
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Udělejme něco pro své okolí a využijme k tomu aplikaci Lepšího místa
l  Petr Petřík a Pavel Fišera, Okrašlovací spo-

lek čelákovický

Webová a mobilní aplikace Lepší místo (LM) 
umožňuje každému občanovi po celé republice 
zaznamenávat podněty (tzv. tipy) ke stavu okolí, 
navrhovat řešení a sledovat jejich vývoj. LM je 
společensky odpovědná sociální síť, pomocí níž 
občan i radnice mohou přímo komunikovat.
V Čelákovicích zaslali občané dosud kolem 
stovky tipů, které přecházely automaticky na e-
-mail sekretariátu. Týkaly se hlavně nepořádku, 
bezpečnosti a stavu zeleně. Většina zahrno-
vala pozemky města a stále čeká na vyřešení. 
Přestože město Čelákovice jako jediné z 30 
oslovených měst ukončilo spolupráci s LM, apli-
kace samozřejmě běží dál. I jednotliví občané či 

občanská sdružení mají sami možnost měnit 
tvář města (viz obrázek). Náš spolek např. kaž-
doročně uklízí město a právě naposledy v dub-
nu jsme na základě jednoho z tipů LM vyčistili 
park.
LM dovoluje kontakt i s firmami. Dobré zkuše-
nosti máme s Českými drahami, příp. SŽDC, 
které vyřizují podněty poměrně rychle. Proto by-
chom rádi touto cestou vyzvali další společen-
sky odpovědné firmy působící v našem městě, 
aby si vybraly některé z tipů a přispěly vlastním 
dílem (finančně, zázemím, zajištěním výsadby 
zeleně apod.) a pomohli je v rámci svých mož-
ností vyřešit.
Po dohodě s provozovatelem aplikace jsme se 
stali ambasadory Lepšího místa pro Čelákovice 
a okolí a naší úlohou je pomáhat rozvíjet aktivity 

LM v tomto regionu.
Ve věci LM se proto obracejte nyní na nás na 
stránkách www.celakovice.org.

Osázený květináč u nádraží. Foto: P. Petřík

VESELÉ VELIKONOCE NA NÁMĚSTÍ – SOBOTA 4. 4. 2015

Dětský folklórní soubor Šáteček ze Semic. Foto: archiv odboru školství, informací a kultury Velikonoční farmářský trh.

Výtvarné dílny pro děti.

Zábavný program, soutěže a dárečky s králíky v klobouku.

Vystoupení folklorního souboru Dykyta z Přerova nad Labem.
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Upřesnění s omluvou

l  Ivan Vaňousek

Osobnost primase Pavla Ježdíka: Údaj o Če-
lákovicích jako jeho rodišti jsem převzal z neo-
věřeného podkladu. Pan Špaček (historik a můj 
přítel) v této souvislosti upozornil, že první věro-
hodná zmínka o Pavlu Ježdíkovi v našem městě 
je až k r. 1627, kdy koupil grunt v ulici Rybářské 
pod radnicí. Děkuji za to a omlouvám se čtená-
řům i slavnému primasovi.
Příspěvkem „Ztracený Zach“ jsem chtěl spíš 
upozornit na současného mladého talento-
vaného čelákovického varhaníka než vyvolat 
polemiku o místě narození Jana Zacha. Přesto 
jsem ale přivítal vyjádření k „oficiálnímu“ názo-
ru, že „náš“ Zach nepochází z Čelákovic, ale 
narodil se až v r. 1713 v Dehtárech. Sdílím totiž 
pochybnost pana Špačka vyplývající z jeho do-
loženého zjištění, že Zachův otec už v r. 1716 
žádal brandýskou vrchnost o souhlas pro své-
ho syna ke studiu u jezuitů v Praze. Tehdy byl 

totiž dehtárský Zach teprve tříletý, kdežto čelá-
kovickému, narozenému v r. 1699, bylo 17 let. 
Obdobně by jedenáctiletý dehtárský Zach těžko 
mohl být už v r. 1724 houslistou v pražských 
kostelích sv. Havla a sv. Martina ve zdi a zane-
dlouho i varhaníkem.

Oprava textu „Václav Záruba – fran-
couzský legionář a čelákovický rodák“

l  Martin Dolejský, kurátor Městského muzea 
v Čelákovicích

Rád bych poopravil některé údaje z mého mi-
nulého článku o legionáři Václavu Zárubovi. Ma-
minka zmiňovaného legionáře se nejmenovala 
Barbora, ale Anna, dům, ve kterém se Václav 
narodil, měl s největší pravděpodobností číslo 
popisné 154 (záznam z matriky je nečitelný). 
Deska, která byla odhalena v roce 1935, byla 
v roce 1940 sejmuta, 28. 10 1945 znovu instalo-
vána a znovu odstraněna v roce 1976.

l  Jana Stehlíková

Jako prvňáci jsme začínali v obecné škole v Ka-
mence.
Když skončila válka, bylo nám deset let. Do 
života jsme se rozprchli ze třídy IV. A a IV. B 
základní devítileté školy, která sousedila s bu-
dovou radnice. To se psal rok 1950 a nám bylo 
patnáct. 
Od posledního zvonění uběhlo padesát let a my 
jsme se sešli na prvním třídním srazu. Mnozí 
z nás jsme se nepoznali. Ale stále si máme co 
říct a na co vzpomínat, takže se svoláváme pra-
videlně (2000, 2003, 2005, 2007, 2010, 2012, 
2014).
Rudan na zahájení přečte jména našich spolu-
žaček a spolužáků, kteří už nikdy mezi nás ne-
přijdou. Povstáním jim věnujeme památku a je-
nom v duchu si uvědomujeme, že ten seznam 
jmen je sraz od srazu delší a delší…
Chtěla bych za všechny z nás poděkovat tobě, 
Rudane, Eliško, Evo, Pavle, že nás opět letošní 
rok, 23. května, svoláváte do houfu, abychom si 
mohli zavzpomínat, jaké bylo naše dětství, jaká 
jiná to byla doba na rozdíl od doby, ve které žijí 
naše děti a vnoučata. 
Vždycky se budeme do Čelákovic vracet zblízka 
i zdaleka, protože na jedné čelákovické škole 
jsme spolu prožili devět let ve školní lavici a na 
to se nezapomíná, třebaže to bylo tak dávno.

Letos nám bude  
osmdesát…

l  Vladimír Duník, zastupitel města za KSČM

Podle slovníku cizích slov pojem revitalizace = znovuoživení, posílení, vzpruha.
Jako občanovi-laikovi mě provedení 1. etapy revitalizace Parku Rudé armády v Záluží, tj. odstranění 
označených dřevin, jako posílení či vzpruha rozhodně nepřipadá. Spíše bych to nazval „řez na pařez“ 
(viz foto). Můj názor zastávají i občané, se kterými jsem o daném problému mluvil.
Vůbec nezpochybňuji rozhodnutí zastupitelů města, sám jsem hlasoval pro schválení Smlouvy o po-
skytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na revitalizaci zeleně v 6 lokalitách v Čelá-
kovicích, jejíž součástí je i park v Záluží. Byla by škoda nabízené šance nevyužít.
V té době jsem však zdaleka netušil, jak krutá bude samotná realizace projektu. Během jednoho dne 
se jižní část parku v Záluží změnila k nepoznání.
Vždy jsem prosazoval názor, aby za každý smýcený strom byl vysazen alespoň jeden nový na místo, 
které určí odbor ŽP. Domnívám se, že i projekt parku v Záluží se mohl řešit citlivěji.
K zálužskému parku mám i osobní vztah. Nejen, že jsem se v něm učil své první krůčky a pro nás, 
děti, byl místem neopakovatelných her a zážitků, ale, a to je podstatnější, jedním ze čtyř občanů, kte-
ří jej po válce vysazovali, byl i můj otec, jemuž necitlivý zásah do „jeho“ parku způsobil velké trauma.
Dle projektu by téměř 2/3 vykácených stromů měly být nahrazeny novými. Budeme si však muset 
několik (desítek?) let počkat, než vyrostou do očekávané podoby projektu. Možná, že potom bude 
park ještě hezčí, ale toho už se bohužel můj otec nedočká.

Revitalizace?

Část parku v Záluží se změnila k nepoznání. Foto: Vladimír Duník

l  Petr Macháček

Rád bych se prostřednictvím Zpravodaje krát-
ce vrátil k občanskému protestu na Václavském 
náměstí 28. března 2015. Osobně jsem se jej 
zúčastnil s předsedou MěO KSČM Čelákovice 
V. Duníkem. Z jeho průběhu mám pár zajíma-
vých postřehů, které jsem bohužel v novinách 
a médiích všeobecně vůbec nezaznamenal, 
a rád bych se o ně s vámi podělil.
S názorem pana prezidenta na novináře všeo-
becně naprosto souhlasím. Zpočátku jsem po-
stával u petičního stánku a sledoval dění okolo. 
Novinářů, reportérů bylo všude kolem víc než 
much. Také poblíž mě postával jakýsi reportér 
ČT a do mikrofonu říkal informaci, že na ná-
městí je asi 3 000 lidí. Večer ve zprávách a poté 
i v tisku jsem se dozvěděl, že na demonstraci 
bylo přítomno několik desítek, stovek lidí. Další 
reportéři a novináři halasně informovali o tom, 
jaká byla chvílemi vyhrocená situace mezi pří-
znivci a odpůrci konvoje americké armády.
Osobně jsem se ocitl přímo v davu vlajkonošů 
s prapory NATO a USA a dal se s nimi do řeči. 
Po asi 20 min. debaty, která probíhala klidně 
a věcně, kde já jsem řekl své názory a oni též, 
jsme se v naprosté pohodě rozešli každý svým 
směrem. Nicméně při pochodu vlajkonošů ko-
lem mě došlo k velmi zajímavé situaci. Několik 
lidí z tohoto hloučku přišlo ke stánku KSČM 
s peticemi a podepsalo je! Stále přítomní no-
vináři nebo fotografové ale vůbec nereagovali. 
Naopak kdejaký drobný, byť i jen slovní spor 
ihned lačně hltali a natáčeli jako diví. To je ta 
objektivita jejich článků a zpráv?!

To je ta objektivita?!

Poznámka redakce:
Redakce obdržela text Jaroslava Špačka, ve kterém upozornil na nepřesnosti ve třech textech zve-
řejněných v minulém čísle. Tento byl předán autorům textů k uvedení správných informací.
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DOPISY

l  Jarmila Volfová, radní

Z filmů Grado písečné lázně, Čelákovice a Za poklady středního Polabí se stal za poslední tři 
roky fenomén. Neznám nikoho ze svého okolí, kdo by alespoň jeden z nich neměl doma na 
DVD. Pode všemi je podepsán jako režisér Petr Babický. Tady je krátký rozhovor s ním…

JV: Proč jste se do trilogie těchto regionálních filmů vůbec pustili?
PB: „Vyrábíme už patnáct let dokumenty z Česka i ze zahraničí. Většinu z nich odvysílaly televize. 
Natočili jsme i čtyři televizní seriály pro NOE TV a nespočet reklamních spotů a reportáží pro klienty 
z celé Evropy. Nejvyšší čas pustit se do toho.“

JV: Chtěli jste svými filmy aktivizovat výletníky a turistický ruch jako takový?
PB: „Jsme ti poslední, kteří by někomu něco doporučovali. Chtěli jsme jen ukázat, že krásná a ojedi-
nělá příroda je u nás vlastně za dveřmi. Je potřeba, aby každý vzal na vědomí, že vstupem do přírody 
jde jako host do teritorií, kam nepatří a která mu nepatří. A nepatří ve skutečnosti ani Agrofertu, ani 
naší vládě, ani Evropské unii. Patří od pradávna zvířatům a rostlinám. A my bychom se tam měli podle 
toho chovat.“

JV: Filmařina je specifický obor, kde se uplatňují pro laika zvláštní profese. Jak jste se tedy 
vy – když jste uveden jako režisér – podílel na všech třech filmech?
PB: „Je to tak. Všichni můžeme natáčet, stříhat i zvučit. Trocha specializace je u scénářů, které při-
pravuje dcera Helena, vládnoucí dobře psaným slovem, protože je úspěšná spisovatelka beletrie. 
A když se ptáte na můj podíl, tak to, co jsem dělal opravdu jen já, je skládání a nahrávání hudby. To 
je totiž moje hlavní řemeslo, skládám hudbu i pro filmy České televize nebo jiných studií, pro rádia, 
divadla, společenské a sportovní akce a pro reklamy. V Česku, ale i leckde v Evropě, v poslední době 
i v USA a Jižní Korei. Režisérem jsem byl tedy spíše z pozice nejstaršího zúčastněného. Jsme až na 
jednoho kolegu vlastně rodinná společnost, pracující jen v šesti lidech. Spolupracujeme, pokud je 
třeba, i s externisty. Třeba na filmu „Za poklady…“ nám s historií radili pánové Vaňousek a Strach. Ale 
běžně nám pomáhají i další spojenci, třeba pánové Špaček, Švestka senior, Červenka, Pýcha, Petřík, 
Novák či paní Bodnárová, ale i další.“

JV: Kolik DVD s filmy si už lidé koupili?
PB: „Bezmála 3 500 kusů.“

JV: Budete v natáčení filmů z našeho regionu pokračovat?
PB: „Zřejmě už nikoliv v takové formě, abychom je vydávali na DVD. Na nějaký čas se vrátíme znovu 
k práci na projektech určených přímo pro televizní vysílání. Teď například točíme hodně náročný do-
kument o čtyřech ročních obdobích v nížinném lužním lese. Ale jak se říká: Nikdy neříkej nikdy! Možná 
najdeme patriota schopného finanční spoluúčasti a nějaké regionální téma, které bude stát za to.“
JV: Děkuji za rozhovor!

O přírodě a filmařině s jedním z autorů  
dokumentů o našem regionu

l  Antonín Alexander, člen výboru SOZP Čelá-
kovice

Organizace zdravotně postižených Čelákovi-
ce má členskou základnu tvořenou převážně 
z občanů důchodového věku. Aktivity musí brát 
v úvahu tuto skutečnost. Během roku se usku-
tečňují vždy dva zájezdy do Polska – jarní před 
Velikonocemi a podzimní v období „dušiček“. 
Zájem členů je i o návštěvy divadelních předsta-
vení. Jezdí se do Horních Počernic, Mladé Bo-
leslavi, v loňském roce se jelo i do Divadla ABC 
v Praze. V sezoně se připravují celodenní výlety 
zejména na některé hrady či zámky. Nebývalý 
zájem byl o výlet do pražské zoologické zahra-
dy. Pro sluchově postižené občany je pořádáno 

 

sluchové poradenství, a to vždy první úterý 
v měsíci. Zde je možná účast nejen členů, ale 
i celé veřejnosti.
Organizace zdravotně postižených má i svůj so-
ciální program. Prostřednictvím důvěrníků jsou 
předávány jubilantům blahopřání a od sedmde-
sáti let vždy po pěti letech dárky. Kromě toho 
jsou rozváženy vánoční balíčky a držitelé průka-
zů ZTP dostávají kalendáře.
Pro informovanost kromě vývěsní skříňky slouží 
pravidelné středy, kdy v době od devíti do jede-
nácti hodin je v klubovně vždy přítomen někdo 
z výboru SOZP. Kromě této tzv. služby je možno 
zprostředkovaně zajistit i právní pomoc při řeše-
ní životní problematiky.
Rádi přivítáme do svých řad nové zájemce!

Organizace zdravotně postižených Čelákovice

V krásném měsíci máji osla-
ví 80. narozeniny naše milá 
švagrová Marie RADOVÁ.
Do dalšího desetiletí přejeme 
štěstí, protože ho není nikdy 
dost. Přejeme lásku od dětí 
a vnoučat, protože láska je 
krásná. Přejeme pevné zdraví, 
protože je ho třeba k překonání všeho, co život 
přináší.
Švagrové Jaruška, Jiřinka, Evička a tři bráš-
kové.

Dne 5. 5. 2015 slaví své 70. 
narozeniny pan Ladislav ČER-
VINKA. Do dalších let života 
mu přejeme všechno nejlepší, 
hodně zdraví, štěstí a lásky.
Manželka Jana, synové Jirka, 
Vojta a Láďa s manželkou 
Andreou a dcerou Aničkou.

Dne 5. května 2015 uplyne 6 let, 
kdy nás navždy opustila man-
želka a babička paní Olga BRA-
DÁČOVÁ. Vzpomínejte s námi, 
kteří jste ji znali a měli ji rádi. 
Zarmoucený manžel s celou 
rodinou.

Dne 6. 5. 2015 uplyne rok od 
chvíle, kdy nás navždy opus-
tila moje drahá maminka paní 
Růžena PETRBOKOVÁ.
Stále vzpomíná dcera s rodi-
nou.

Dne 11. 5. 2015 uplynou 3 
roky, co nás navždy opustil 
náš drahý manžel, tatínek, dě-
deček a bratr pan František 
HOLCMAN.
S láskou stále vzpomíná man-
želka Květa s rodinou.

Čas plyne, ale bolest v srdci 
zůstává. Dne 19. 5. 2015 uply-
ne 35 let, co nás v pouhých 
21 letech navždy opustil náš 
milovaný syn, bratr, pan Jan 
DVOŘÁK.
Za tichou vzpomínku děkují 
maminka, sestry Marcela 
a Jaruška.

Letos na jaře uplyne 12 let od úmrtí našich dra-
hých rodičů, paní Hana Neuholdové a pana 
Karla Neuholda. S láskou vzpomíná celá rodina. 
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Dne 1. 6. by oslavil 80. naro-
zeniny pan Miloslav KRAUS.
Kdo si jej ještě pamatujete, 
vzpomeňte s námi. Manželka 
Blanka a děti Luboš a Blan-
ka.

spolecenská kronika

l  Renata Fialová

S velkou úlevou a radostí mohu oznámit, že po-
zemky původně vykoupené pro stavbu elektrár-
ny jsou nyní zpět v držení občanů z okolí naše-
ho města. Snad se tak ukončila etapa plánování 
tohoto projektu. Děkujeme všem, kteří nám na 

začátku, kdy jsme si proti „velkým zájmům“ při-
padali malí a bezmocní, věřili a pomáhali.

Pamatujete?
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KAM VE VOLNÉM CASE
do 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.

čtvrtek 30. 4. 18.00 hod
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ

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

pátek 8. 5. 14.00–16.00 hod.
náměstí 5. května
SVÁTEČNÍ ODPOLEDNE NA NÁMĚSTÍ
pořádá město Čelákovice u příležitosti 70. výro-
čí ukončení 2. světové války.
14.00 hod. pietní akt u pomníku padlých;
14.30 hod. sváteční koncert před radnicí;
14.30 hod. otevření „Galerie na schodech“, 
výstava fotografií Jany Vondráčkové v budově 
radnice.

pátek 8. 5. 14.30 hod.
Městský stadion – aréna Ve Vrbí
NOHEJBALOVÉ UTKÁNÍ
Extraliga muži: TJ Spartak Pokerman.cz Čelá-
kovice A hostí NK Climax Vsetín.

pátek 8. 5. 18.00 hod.
náměstí v Sedlčánkách
70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ ČR OD FAŠISMU
Pietní akt pořádá MO KSČM.

sobota 9. 5. 9.30 hod.
Městský stadion – aréna Ve Vrbí
NOHEJBALOVÉ UTKÁNÍ
2. liga muži, skupina A: TJ Spartak Pokerman.
cz Čelákovice B hostí TJ Sokol Mnichovo Hra-
diště.

sobota 9. 5. 14.30 hod.
Městský stadion – aréna Ve Vrbí
NOHEJBALOVÉ UTKÁNÍ
Extraliga muži: TJ Spartak Pokerman.cz Čelá-
kovice A hostí TJ Slavoj Český Brod.

sobota 9. 5. 17.00 hod.
fotbalové hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí SK Poříčany.

sobota 9. 5. 18.00 hod.
park Rudé armády v Záluží
70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ ČR OD FAŠISMU
Pietní akt pořádá MO KSČM.

úterý 12. 5. 14.00 hod.
náměstí 5. května
REGION NA CESTÁCH
koncerty, rozhovory, soutěže (více viz str. 21)

úterý 12. 5. 17.00 hod.
Městská knihovna
ENGLISH CORNER
anglický koutek pro děti

úterý 12. 5. 18.00 hod.
Městské muzeum
CONCERTINO
Koncert laureátů ZUŠ Jana Zacha v národních 
soutěžích, vstupné dobrovolné, pořádá Spolek 
přátel čelákovického muzea.

sobota 16. 5. 9.30 hod.
Městský stadion – aréna Ve Vrbí
NOHEJBALOVÉ UTKÁNÍ
2. liga muži skupina A: TJ Spartak Pokerman.
cz Čelákovice B hostí SK Liapor witte Karlovy 
Vary B.

sobota 16. 5.–neděle 21. 6.
Městské muzeum
MALÝ SALÓN 2015
Výstava prací žáků výtvarného oddělení ZUŠ 
Jana Zacha Čelákovice.
Výstava ve výstavní síni muzea přístupná denně 
mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.
V sobotu 16. 5. od 10.00 hod. vernisáž výstavy.

neděle 17. 5. 8.00–11.00 hod.
areál děkanství, Kostelní č. p. 455
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít chova-
telské a houbařské poradny.

pondělí 18. 5. 19.00 hod.
Městské muzeum
KONCERT O VĚČNÉM DECHU
Duo Adamus – Levický. Vstupné 50 Kč. Zve 
Spolek přátel čelákovického muzea.

čtvrtek 21. 5. 19.00 hod.
sokolovna
MICHAIL TAL
Přednáška Roberta Kubíčka pro všechny zá-
jemce o šachy.

sobota 23. 5. 11.00–16.00 hod.
areál TK U Kapličky 1705
DĚTSKÝ DEN
Pořádá Občanské sdružení míčových kouzel-
níků.

sobota 23. 5. 12.00 hod.
Sady 17. listopadu
ČELART 2015
Alternativní multi-žánrový festival bez hranic 
nejen pro mladé (více viz str. 22).

sobota 23. 5. 14.30 hod.
Městský stadion – aréna Ve Vrbí
NOHEJBALOVÉ UTKÁNÍ
Extraliga muži: TJ Spartak Pokerman.cz Čelá-
kovice A hostí Šacung Čnes Benešov 1947.

sobota 23. 5. 17.00 hod.
fotbalové hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí SK Mnichovo Hradiště.

neděle 24. 5. 14.00 hod.
Restaurace Na Vošverku
SETKÁNÍ SE SENIORY
Pořádá osadní výbor Sedlčánky.

neděle 24. 5. 18.00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
SVATODUŠNÍ KONCERT
Komorního tria Evy Štruplové, pořádá Spolek 
pro varhanní hudbu, o. s.

pondělí 25. 5. 18.00 hod.
Městské muzeum
PROMÍTÁNÍ TOULEK POLABÍM IV
Na západ od Brandýsa, Muzeum Brandýs, St. 
Boleslav – kostel Panny Marie. Vstupné dob-
rovolné, pořádá Spolek přátel čelákovického 
muzea.

pátek 29. 5. 18.00 hod.
kostely a modlitebny v Čelákovicích
NOC KOSTELŮ 2015
Podrobně viz str. 19.

pátek 29. 5. 19.00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
ROSA COELI (RŮŽE NEBES)
Autorský recitál kytaristy Lukáše Sommera.

sobota 30. 5. 14.00 hod.
hřiště Sedlčánky
DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
Hry a soutěže pořádá osadní výbor Sedlčánky.

pondělí 1. 6. 8.00–17.00 hod.
zahrada MDDM
VÝSTAVA ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ
Jednodenní výstava k Mezinárodnímu dni dětí, 
vstup zdarma.

pondělí 1. 6. 14.00–17.00 hod.
zahrada MDDM
KOUZELNÝ DEN
Den dětí pro volně příchozí.

úterý 2. 6. 8.00 hod.
Gymnázium Čelákovice
CHEMIKOVA LABORATOŘ

čtvrtek 4. 6. 19.00–22.00 hod.
Irish Music Pub
LETNÍ OPEN-AIR
hudební čtvrtky, vstup zdarma

sobota 6. 6.–neděle 2. 8.
Městské muzeum
VÝSTAVA K 600. VÝROČÍ SMRTI JANA HUSA
Výstava ve spolupráci s radou starších Círk-
ve československé husitské v Čelákovicích ve 
vstupní síni muzea.

sobota 6. 6. 9.00 hod.
street workoutové hřiště V Rybníčkách
ČELÁKOVICKÝ BIVOJ
1. ročník soutěže pro vyznavače cvičení s vlast-
ní vahou, stále populárnějšího „street workou-
tu“ neboli „calisthenics“.

sobota 6. 6. 15.00 hod.
areál loděnice V Nedaninách
CZELA.FEST 2015
3. ročník festivalu, vystoupí kapely Voila!, Lipno, 
Hard to Frame, The Kingsize Boogiemen, Laho-
da, Za oknem je duha a další (více viz str. 23).

sobota 6. 6. 17.00 hod.
fotbalové hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí FK Dobrovice B.

Aktuálně na www.celakovice.cz (kalendář 
akcí ve městě)
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Program Noci kostelů 2015 v Čelákovicích
V pátek 29. května 2015 budou všechny kostely 
a modlitebny otevřeny od 18.00 do 24.00 hod. 
V rámci ekumenické spolupráce probíhá pro-
gram takto:

Římskokatolická farnost Čelákovice,  
kostel Nanebevzetí Panny Marie
18.00 hod. Mše svatá
18.30 hod.  Z historie chrámu Nanebevzetí 

Panny Marie (přednáška Jaroslava 
Špačka)

19.00 hod.  Lukáš Sommer – Rosa coeli (du-
chovní skladby pro kytaru)

20.00 hod. Ztišení, meditace, zpěvy Taizé

Sbor Církve bratrské v Čelákovicích, Vašát-
kova 288
20.00 hod.  Představení stavby nové budovy 

naproti nádraží
20.35 hod.  Společný zpěv křesťanských písní 

a chval
20.50 hod.  Mince biblické doby (numismatická 

přednáška Jana Luhana)
21.35 hod. Křesťanské anekdoty

Církev československá husitská, Husův sbor
18.00 hod.  Husův rok 2015 – 600. výročí mu-

čednické smrti mistra Jana Husa  
– záznamy tematických TV pořadů 
o jeho životě, zamyšlení a promluvy 
k Husovu odkazu v podání různých 
osobností

22.00 hod.  Mistr Jan Hus – předpremiéra 1. dílu 
trilogie ČT s M. Hádkem v titulní roli

NOC KOSTELŮ 29. 5. 2015
l  Jana Luhanová

Církve v Čelákovicích vás společně zvou v pátek 29. května 2015 na Noc kostelů. Oproti minulým 
ročníkům nabízíme novinku, kdy se hlavní program bude postupně přesouvat mezi čelákovic-
kými kostely. Začneme v římskokatolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie, poté přejdeme do 
modlitebny Církve bratrské ve Vašátkově ulici a celý večer zakončíme v Husově sboru Církve čes-
koslovenské husitské.
Akce je výbornou příležitostí pro všechny, kdo by rádi třeba i poprvé v životě vstoupili do budovy, 
kterou denně míjí, poznali její architekturu, výzdobu, historii a zajímavosti nebo se chtějí seznámit se 
společenstvím lidí, kteří se v ní schází. Zároveň je to možnost pro ty, kteří navštěvují pravidelně ten 
svůj kostel, aby navázali vztahy v sousední farnosti, či sboru. Nad akcí převzal záštitu starosta města 
Čelákovic Josef Pátek.

KULTURA

l  Tomáš Staněk, ředitel KD

Nabité kulturní jaro pokračuje. Máme před se-
bou několik velmi lákových akcí. Rád bych vás 
na ně tímto pozval. Zkraje května (5. 5.) bude 
v KD k vidění zbrusu nové představení „V Pa-
říži bych tě nečekala, tatínku“ v hlavní roli s fe-
nomenálním Petrem Nárožným.
Radim Hladík s Blue effectem potěší čeláko-
vické posluchačstvo v pátek 15. května. Hned 
o dva dny později (17. května) si přijdou na své 
děti. Pobaví je Michal Nesvadba se svojí popu-
lární show, která se každoročně setkává s ob-
rovským zájmem u malých diváků.
V pátek 5. června si přijdou na své příznivci me-
talu. Do KD zavítají dvě revivalové kapely: Kiss 
revival a Judas Priest revival. Na červen dále 
připravujeme narozeninový koncert Daniela Hůl-
ky (10. 6.), který se sice dnes již méně objevuje 
na televizních obrazovkách, nicméně je pořád 
skvělým zpěvákem. Za symbolické ukončení 
jarní a zahájení letní sezony lze považovat již tra-
diční „Setkání na náměstí“. Již čtvrtý ročník této 
milé akce se bude konat v sobotu 27. června 
od 14.00 do 22.00 hod. Mezi pozvanými je Jiří 
Schmitzer, Jaroslav Uhlíř, skupina Zrní a další. 
Těšíme se na viděnou na našich akcích J.

Čelákovice 10.6. 2015 19:00
Kulturní dům

předprodej: www.ticketpro.cz, www.kdcelakovice.cz,
v kanceláři KD, po - čt  8 -16 hod.

DH_naroz_15 A2.indd   1 27.3.2015   10:39:51

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.
ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA
Nepostupová amatérská taneční soutěž pořá-
daná MDDM Čelákovice.

středa 13. 5. 9.00; 10.45 a 19.30 hod.
VIVALDI VERSUS ČTYŘI ROČNÍ DOBY
Absolventské představení žáků tanečního obo-
ru ZUŠ Jana Zacha, dopoledne pro školy, večer 
pro veřejnost.

pátek 15. 5. 20.00 hod.
BLUE EFFECT
Koncert legendárního českého kytaristy a jeho 
fenomenální kapely. Vstupné: 160 Kč/předpro-
dej, 200 Kč/na místě.

neděle 17. 5. 15.00 hod.
MICHAL NESVADBA
Zábavný pořad pro děti.

čtvrtek 4. 6. 17.00 hod.
KONCERT NA SCHODECH
ZUŠ Jana Zacha

pátek 5. 6. 20.00 hod.
KISS REVIVAL + JUDAS PRIEST REVIVAL

sobota 6. 6. 11.00 hod.
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ
ČR ve fitness a pohárová soutěž bikiny fitness 
a physique mužů

Připravujeme

Daniel Hůlka. Foto: Lenka Hatašová
Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Foto: Kamil Voděra, 
www.ceska-mesta.cz Husův sbor. Foto: Kamil Voděra, www.ceska-mesta.cz

Michal Nesvadba. Foto: archiv umělce
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Nová služba – bibliobox
l  Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

Knihovna pro své čtenáře připravuje novinku. 
Od 12. května na vás bude čekat u vchodu do 
knihovny nový pomocník, který rozšíří nabídku 
našich služeb. Jedná se o návratový box na kni-
hy, tzv. bibliobox. Umožní čtenářům vracet kni-
hy s ohledem na jejich časové možnosti i mimo 
provozní dobu knihovny. Bude dostupný pro 
čtenáře kdykoliv potřebují, každý den v týdnu, 
24 hodin denně. Předpokládáme, že se zvýší 
návratnost knih v termínu výpůjční lhůty a jejich 
zpřístupnění včas dalším čtenářům.
Knihy budou do biblioboxu bezpečně vkládá-
ny a chráněny před vnějšími vlivy včetně vlhka 
a před poškozením. Odevzdané publikace kni-
hovnice následující den odečtou z konta čte-
nářů, kteří si to mohou ověřit prostřednictvím 
svého čtenářského konta. Tento systém slouží 
naprosto spolehlivě již řadu let v ČR i ve světě.
Srdečně vás zveme na slavnostní uvedení bib-
lioboxu do provozu v úterý 12. května ve 13.00 
hod. k budově Městské knihovny.
Pořízení biblioboxu je spolufinancováno 
městem Čelákovice a poskytnutím účelové 
dotace Středočeského kraje.

Hans Christian Ander-
sen opět mezi námi

l  Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

Koncem března proběhlo v knihovně zábavné 
odpoledne věnované dětem v rámci celostátní 
akce Noc s Andersenem. V letošním roce se ko-
nal již 15. ročník této akce, ke které se připojilo 
619 knihoven v ČR, 514 škol, 83 dalších insti-
tucí, 235 slovenských knihoven a škol, 36 míst 
v Polsku, 9 ve Slovinsku, 26 v ostatních zemích, 

celkem 1 522 míst celého světa a více než 93 
526 dětí a dospělých.
V naší knihovně se mladí čtenáři během od-
poledne věnovali přetahovačkám, křížovkám 
a omalovánkám o Dánsku, Andersenovi a jeho 
pohádkách a řešili úkoly ke knížce Na hradě 
Bradě. Odměnou jim byl pamětní list a glejt 
z nakladatelství Albatros. V podvečer jsme při-
vítali děti nocující v Mateřském centru. Při po-
slechu čtených pohádek děti malovaly obrázky 
k pohádkám Andersena, školáci zvládli vyluštit 
křížovku s tajenkou.
Součástí přípravy na zábavné odpoledne byla 
anketa pro čtenáře dospělého oddělení s otáz-
kami, které se týkaly H. Ch. Andersena. Např.: 
Která postava jeho knih je předlohou sochy, asi 
nejznámějšího symbolu Kodaně (Cínový vojá-
ček, Sněhová královna, Malá mořská víla). Z 32 
účastníků ankety určilo správně Malou mořskou 
vílu 22 čtenářů.
Kolik pohádek celkem za život H. Ch. Andersen 
napsal (méně než 100, 136, více než 150). Asi 
máme všichni povědomí o nejznámějších po-
hádkách autora, nejvyšší možnost – přes 150 
pohádek si odvážilo tipovat jen 10 čtenářů.
Děti do 15 let se v průběhu ledna a února zapo-
jily do celostátní ankety dětských čtenářů „SUK 
– Čteme všichni 2014“. Anketu o nejoblíbenější 
dětskou knihu vydanou v roce 2014 letos vypl-
nilo téměř 2 000 dětí z celé ČR a více než 200 
knihovníků. Tato akce je jedinou celostátní an-
ketou, která reflektuje novinky v oblasti literatury 
pro děti a mládež. Ve středu 15. dubna se konalo 
slavnostní vyhlášení výsledků 22. ročníku anke-
ty v Památníku národního písemnictví v Praze. 
Ceny byly předány za přítomnosti spisovatelů, 
ilustrátorů a zástupců dětských čtenářů z celé 
republiky. Současně byly uděleny Ceny učitelů 
za přínos k rozvoji dětského čtenářství, Ceny 
knihovníků a Cena Noci s Andersenem. Na zá-
věr proběhla autogramiáda oceněných tvůrců 
českých knih pro děti. Čelákovická knihovna 
s dětmi základních škol byla také při tom. Foto-
grafie z akcí najdete na webu naší knihovny ve 
fotogalerii.

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu plánované revize knihovního fon-
du a nutného malování prostor je Městská 
knihovna uzavřena do 7. května 2015. Otevře-
no bude opět od pondělí 11. května 2015. Bě-
hem revize nemůžeme přijímat vrácené knihy.
Na pobočkách knihovny V Prokopě a v Sedl-
čánkách, kde si mají možnost půjčovat 

všichni čtenáři naší knihovny, je otevřeno 
v obvyklých otevíracích hodinách.
Omlouváme se všem uživatelům a děkujeme za 
pochopení.

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

Vyhlášení výsledků ankety SUK, Památník národního písemnictví. Žákyně ZŠ J. A. Komenského Čelákovice se 
spisovateli Milošem Kratochvílem, Ivonou Březinovou, Sandrou Vebrovou a ilustrátorem Václavem Rážem. Foto: 
archiv knihovny

Odpoledne s Andersenem, děti z Mateřského centra 
v knihovně. Foto: archiv knihovny Obrázek Jana Karpaše. Zdroj: archiv rodiny

Zámek Slavkov –  
Austerlitz

Z důvodu značného zájmu veřejnosti, zejména 
dětí, bude ve dnech 29. 5. – 30. 8. 2015 přístup-
ná na Zámku Slavkov – Austerlitz u Brna retro-
spektivní výstava ilustrační tvorby „Svět loutek 
a animovaných filmů Jana Karpaše“.
Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční ve 
čtvrtek 28. 5. 2015 od 17.00 hod. Více na www.
zamek-slavkov.cz.
Tuto výstavu bylo možné vidět v říjnu 2013 
v Městském muzeu v Čelákovicích, kde byla 
uspořádána u příležitosti 100. výročí narození 
arch. Jana Karpaše. Tento ilustrátor dětských 
knih, kreslíř, scénárista, animátor, tvůrce lou-
tek a režisér kreslených a loutkových filmů větší 
část svého života prožil v Čelákovicích. 

pozvánka
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Májová zastavení 
s hudbou

l  Spolek pro varhanní hudbu

V druhé polovině  května  se v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie konají koncerty  u příležitosti 
dvou různých události. První z nich – svatodušní 
svátky (letnice) jsou slaveny v křesťanské tradi-
ci již nejméně od 3. století. Připomínají sestou-
pení Ducha svátého na apoštoly, kteří tak po 
Kristově ukřižování a následném nanebevstou-
pení získali znovu sílu a odvahu hlásat jeho 
učení. Letos připadnou na neděli 24. května. 
Připomeneme si je především slavnostními 
bohoslužbami a v 18.00 hod. také Svatoduš-
ním koncertem komorního Tria con canzo-
netta v obsazení soprán, housle a kytara. 
Krásný hlas Evy Štruplové, sólistky opery Jiho-
českého divadla v Českých Budějovicích, jsme 
již slyšeli v samých počátcích činnosti Spolku 
pro varhanní hudbu, kdy zpívala v doprovodu 
Jana Kalfuse na Poutním koncertě v roce 2008. 
Spolu s kolegy, houslistou Filipem Himmerem, 
mj. žákem prof. Nory Grumlíkové a zakládajícím 
členem Kvartetu Jupiter a pedagogem Konzer-
vatoře Jaroslava Ježka, kytaristou Miroslavem 
Noskem si pro nás připravili program ze skla-
deb J. S. Bacha, A. Vivaldiho, G. F. Händela, W. 
A. Mozarta a dalších, který bude jistě důstojnou 
a radostnou oslavou svatodušního poselství…
Ani ne týden nato, v pátek 29. května, proběh-
ne v našem městě další Noc kostelů, nad kterou 
opět převzal záštitu pan starosta Josef Pátek. 
Akce proběhne v podobě tří časových bloků 
probíhajících následně v jednotlivých církvích 
(římskokatolická, bratrská a husitská). Podrob-
ný program najedete na str. 19. V kostele Na-
nebevzetí Panny Marie zazní od 19.00 hod 
autorský recitál Rosa coeli (Růže nebes) vy-
nikajícího kytaristy Lukáše Sommera (1984) 
z Lysé nad Labem, který je považován za jednu 
z nejvýraznějších osobností naší současné skla-
datelské generace. Jeho bohatá tvorba zahrnuje 
skladby nejrůznějších žánrů a obsazení, z nichž 
mnohé se dočkaly významných  ocenění a jsou 
uváděny na tuzemských festivalech včetně 
Pražského jara. Inspiruje se hlubokými tématy 
z oblasti duchovní, literární i filozofické. Svými 
kompozicemi  klade Lukáš Sommer často sobě 
i publiku závažné existenciální otázky, jeho sou-
středění se blíží meditaci. Z těchto a mnoha dal-
ších důvodů je tím pravým hostem pro letošní 
Noc kostelů (www.lukassommer.eu).
Těšíme se na vaši návštěvu.
Více informací na www.varhanyzcelakovic.cz.

KULTURA

l  Tereza Čistotová, manažerka komunikace

Náměstí 5. května ožije v úterý 12. května 
koncerty hudebních hvězd a bohatým dopro-
vodným programem. Do města ho přiveze 
tým Českého rozhlasu Region.

„Čelákovice jsou jedním z deseti středočeských 
měst, které v průběhu května navštívíme s Regi-
onem na cestách,“ přibližuje akci moderátor Re-
gionu Patrik Rozehnal. „Na všechny návštěvníky 
čekají čtyři hodiny nabité hudebními vystoupe-
ními a zajímavým doprovodným programem, při 
kterém si na vlastní kůži mohou vyzkoušet řadu 
zážitků – někdy až adrenalinových – a potkat se 
s místními spolky, které ve městě působí,“ dodá-
vá průvodce celým odpolednem.
Program na náměstí 5. května začne ve 14.00 
hod. a můžete se v něm setkat s oblíbenou he-
rečkou a spisovatelkou Ivankou Devátou nebo 
si vychutnat koncerty Jany Chládkové, Yvonne 
Přenosilové a Marcela Zmožka.
Krátce po 14. hodině na náměstí vystoupí Aero-
bik Studio Vlaďky Barešové. Připraveny budou 
čtyři sestavy skupin od těch nejmenších (kate-
gorie přípravka, dívky do sedmi let, které se učí 
základům sportovního aerobiku) až po ty nejstar-
ší. Představí krátké ukázky závodních sestav, se 
kterými se zúčastní řady tanečních soutěží.
Na své si přijdou i příznivci hudby. V první hodině 
programu zazní hudební vystoupení Orchestru 
ZUŠ Jana Zacha společně s pěveckým sborem 
Triangl, dále se představí sextet, flétnový soubor 
a kytarové kvarteto pod vedením Jana Bláhy.
V 15.00 hod. začne koncert zpěvačky a moderá-
torky Regionu Jany Chládkové, od 16.00 hod. na 
pódiu vystoupí Yvonne Přenosilová a celý pro-
gram uzavře koncert Marcela Zmožka.
Na náměstí 5. května zavítá také herečka, spiso-
vatelka a zároveň hvězda rozhlasového pořadu 
Humoriáda Ivanka Devátá. Hudební vystoupení 
od ní nečekejte, spíše bude povídat o svém živo-
tě i vztahu k Čelákovicím a okolí.

„Do Čelákovic se už teď velmi těším. Ráda se tam 
potkám se svými kolegy i fanoušky,“ říká Ivanka 
Devátá, která se na náměstí představí v 15.30 
hod., následovat bude její autogramiáda.
Po celé odpoledne bude připraven bohatý do-
provodný program i soutěže o lákavé ceny. Ná-
vštěvníci si například mohou prohlédnout hasič-
ské vozidlo, žebřík a hliníkový člun od místního 
Sboru dobrovolných hasičů. Rodiny s dětmi se 
budou moci zastavit u stánku Rodinného centra 
ROUTA a Mateřského centra Čelákovice. Připra-
vena pro ně bude malá rukodělná dílna a mož-
nost vyzkoušet si spoustu deskových her. Do-
spělí se budou moci naučit, jak se dá strávit den 
s dětmi v rámci „Dne rodin“. Ti odvážnější si bu-
dou moci vyzkoušet otočný simulátor dopravní 
nehody od partnera akce ÚAMK. U stánku Lázní 
Poděbrady bude po celé odpoledne připraveno 
bezplatné měření krevního tlaku, hladiny cukru 
a cholesterolu.
Prostřednictvím webové kamery bude celý 
program k dispozici i na stránkách www.ces-
ky-rozhlas-region.cz, živé vysílání Českého 
rozhlasu Region z Čelákovic můžete naladit 
na frekvenci 100,7 FM.

Ivanka Devátá. Foto: archiv pořadatelů

ČESKÝ ROZHLAS REGION PŘIVEZE DO ČELÁKO-
VIC ZNÁMÉ ZPĚVÁKY I OBLÍBENOU HEREČKU

Kytarista Lukáš Sommer z Lysé nad Labem. Foto zdroj: 
archiv umělce

l  Spolek pro varhanní hudbu

Na Květnou neděli (letos 29. 3.), v den, kdy se 
v katolických kostelích čtou či zpívají pašije 
(evangelijní vyprávění o umučení Ježíše Krista), 
vystoupil v čelákovickém chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie kytarista, skladatel a hlavní protago-
nista skupiny Oboroh – Slávek Klecandr. Sólově 
zde hrál již na Noc kostelů 2013, téma letošního 
koncertu bylo právě pašijové. Zazněly starodáv-
né písně českých reformačních kněží z 15. a 16. 
stol. – mistra Jana Husa, Lukáše Pražského či 
„českého Luthera“ Jana Augusty. Slávek k nim 
přidal skladby svých kolegů – např. Svatopluka 
Karáska, Romana Dostála, Zdeňka Čepa a dal-
ších… Nechyběly samozřejmě zhudebněné sta-
rozákonní žalmy. Ve způsobu, jakým Klecandr 
pracuje s křesťanskými texty, ať už historickými 
či novodobými, se velmi harmonicky potkává ci-
vilní uměřenost s hlubokou naléhavostí. Klecandr 
je navíc vynikajícím interpretem a skladatelem. 
Jeho zacházení se čtyřmi různými kytarami a ně-
kolika foukacími harmonikami nenechalo nikoho 

na pochybách, že se jedná o výjimečný umělec-
ký výkon. Celkový dojem pak dokreslily nápadité 
a působivé úpravy jednotlivých písní.
Publikum bylo nadšeno. Tvorba Slávka Klecan-
dra je totiž příkladem současného křesťanské-
ho poselství, kterému lze věřit. Je postaveno na 
třech základních kamenech – lidské poctivosti, 
výsostném muzikantství a nevtíravé a zároveň 
pevné víře.

Pašije podle Slávka Klecandra

Dne 29. 3. vystoupil v čelákovickém chrámu Nanebe-
vzetí Panny Marie kytarista, skladatel a hlavní protago-
nista skupiny Oboroh – Slávek Klecandr. Foto: Tomáš 
Kopecký
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VOLNÝ CAS

2015
l  Poet 213

V sobotu 23. května 2015 se uskuteční 
v prostoru parku u Kulturního domu a v jeho 
okolí druhý ročník neziskové alternativní 
multi-žánrové kulturní akce ČelArt – festival 
bez hranic nejen pro mladé, ale pro všechny.
Smyslem této akce je představit veřejnosti 
neznámé, známé, zkušené i začínající tvořivé 
lidi z Čelákovic, které možná i osobně znáte. 
Někteří sebe prezentují svou cestou již několik 
let a jiní se představí teprve poprvé. Chceme 
těmto lidem dát šanci vystavit svá díla či vy-
stoupit live v jeden den, na jednom místě a po-
hromadě, což je jedna z mnoha výjimečností 
této akce.
Naším cílem je zvýšit zájem mladých lidí o krea-
tivitu a ukázat jim nové možnosti trávení volné-
ho času. Vytvoříme prostor pro sdílení, komu-
nikaci, vzájemnou inspiraci a zábavu. Věříme, 
že ČelArt zaujme širokou skupinu lidí, kteří jsou 
buď sami tvůrčí, nebo se o umění a tvorbu ně-
jakým způsobem zajímají.
Začínáme ve 12.00 hod. a v průběhu dne se 
můžete těšit na divadlo, improvizaci, worksho-
py, koncerty kapel, výstavu fotografií, obrazů, 
graffiti, stánky, občerstvení a mnoho dalších 
překvapení. 
O všem se můžete přesvědčit na místě v den 
konání. Ještě na jednu věc bych málem za-
pomněl, celou akci pořádá tým rozličných lidí 
z Čelákovic (včetně dobrovolníků), kteří pro 
tuhle věc táhnou za jeden provaz. Proto jim 
předem děkuji a jediná odměna pro ně je, že 
přijdete všichni!

Veškeré informace o události najdete na Fa-
cebooku: ČelArt 2015

l  SHČ

Jistě jsme potěšeni trochou vláhy, která spadla 
o Velikonocích, ale protože bylo v okolí dlouho 
sucho, houby zatím nejsou. Počítáme, že na 
začátku května by se mohly opožděně objevit 
houby jarní, smrže a májovky. A specialisté (vy-
dry) určitě objeví už i první hřibovité (hřib kovář 
a koloděj).
Připomeňme si, jak vypadá májovka. Patří mezi 
čirůvky (Calocybe gamboza) – klobouk má ma-
sitý, tupě kuželovitě vyklenutý až plochý, s pod-
vinutým okrajem. Lupeny nízké, husté, vykroje-
né bílé až žlutavé. Výrazná moučná chuť a vůně. 
Výtrusný prach bílý až krémový. Dle barvy klo-

bouku rozlišujeme dvě formy, bílou a žlutou. Je 
to chutná houba, která má i léčivé účinky.
Protože se blíží houbařská sezona, připomeň-
me si i pár vět z lesního zákona dle §19 odst. 1, 
kdy je v lesích povolen sběr lesních plodů (mezi 
ně patří i houby) pouze pro vlastní potřebu,  
§ 20 pak jmenuje činnosti, které jsou v lese za-
kázané: rušit klid a ticho; sbírat lesní plody způ-
sobem, který poškozuje les; jezdit a stát v lese 
s motorovými vozidly; kouřit a rozdělávat nebo 
udržovat ohně; znečisťovat les odpadky a od-
pady. „Chraňte naše lesy!“

Májovka. Foto: zdroj Internet

Získali jsme podporu 
MPSV i pro letošní rok

ROUTA – útočiště pro rodiny z Polabí
Toto je název našeho nového ročního projektu. 
Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního 
programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV 
pro rok 2015.
Budeme nabízet vzdělávací aktivity, individuální 
poradenství, setkání klubů atd. nejen v Čeláko-
vicích, ale v celém Středním Polabí. Sledujte 
naše webové stránky a FB, budeme vás o všech 
novinkách průběžně informovat.

Region na cestách
V rámci akce Region na cestách v úterý 12. 5. 
2015 od 14.00 hod. se budeme spolu s MC Če-
lákovice prezentovat v našem oranžovém stán-
ku na náměstí.
Přijďte se podívat, co pro vás nachystáme, zá-
roveň spolu oslavíme Den rodin.

Klub náhradních rodin Routa
-  Pěstounské podpůrné setkání v sobotu 6. 6. 

2015 od 10.00 do 13.00 hod. v JAZYKové 
škole Čelákovice. Moderuje Alexandra Lam-
melová. Diskuse, vzájemné předávání zkuše-
ností, nalézání možností řešení nejrůznějších 
problematických situací apod. Program pro 
předem přihlášené děti zajištěn.

-  Projekt Pěstujeme pěstouny. Klub náhradních 
rodin RC Routa Čelákovice se stal partne-
rem v projektu Ligy otevřených mužů (LOM) 
Pěstujeme pěstouny. Projekt se zaměřuje 
na zlepšení situace dětí vyrůstajících v pěs-
tounské péči a zvýšení kvality poskytované 
pěstounské péče. V rámci projektu probíhají 
společné kurzy pro muže-pěstouny a děti 
svěřené do pěstounské péče a mnoho další-
ho www.ilom.cz.

Další informace: Lenka Slováková, slovakova.
routa@seznam.cz, 603 538 763.

Plavecký klub Tučňáčci
Plavání od kojenců po školáky. Probíhá jarní 
kurz plavání s RC ROUTA (9. 4.–25. 6. 2015). 
Dopolední plavání pro děti ve věku od 6 měsíců 
do 3 let a v čase 15.15–19.00 hod. pro děti od 
3 do 12 let. Více informací 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-mai-
lu: info-routa@seznam.cz.

Výprava za čelákovic-
kými upíry!

l  Barbora Jungerová, za organizátorky

Ráda bych touto cestou jménem organizáto-
rek letošního ročníku výpravy za čelákovickými 
upíry poděkovala všem zúčastněným týmům. 
Byli jste úžasní – jak děti, tak rodiče. Jsme si 
vědomy toho, že tato rodinná hra není procház-
kou růžovým sadem. Že plnění některých úkolů 
opravdu vyžaduje „míti filipa“ nebo naběhat/
nachodit více kilometrů než ti druzí. A právě 
proto na sebe můžete být právem hrdi všichni 
z vás, kdo jste nejen našli princeznu Eleonoru, 
ale dorazili i se správným heslem za naší upíří 
rodinkou Czerných.
Poděkování patří samozřejmě také Městské-
mu bazénu a Městskému muzeu za poskytnutí 
důstojného místa pro dočasný „azyl“ celé upíří 
rodiny.
Těšíme se s vámi všemi na další ročník této ori-
ginální rodinné městské hry.

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

Sady 17. listopadu 1380
(klubovna Kulturního domu)
nebo Stankovského 1650
(prostory MC Čelákovice)
Čelákovice

Upíří rodina Czerných s princeznou Eleonorou. Foto: 
archiv pořadatelů
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Akce spolku czela.net
l  Aleš Kužílek, radní czela.net

MS v hokeji v klubovně
Pro všechny příznivce sportu a hokeje zvláště. 
1. května začíná MS v hokeji a členové spolku 
budou mít možnost sledovat hokej na plát-
ně v klubovně. Prozatím máme naplánované 
první tři zápasy českého týmu. Jelikož není 
klubovna nafukovací, je potřeba si zarezervo-
vat místo pomocí našeho systému voucherů. 
Detaily najdete na internetové adrese: http://
voucher.czela.net/. Klubovna se nachází pro-
storách budovy CMC.

Zveme všechny na czela.fest 2015
V sobotu 6. června pořádáme již třetí roč-
ník czela.festu. Celá akce se odehraje opět 
v loděnici, návštěvníky čeká řada hudebních  
vystoupení a další program. Začínáme okolo 
15. hodiny a těšit se můžete například na ka-
pely Voila!, Lipno, Hard to Frame, The Kingsize 
Boogiemen, Lahoda, Za oknem je duha a další. 
Po skončení venkovní produkce bude následo-
vat afterparty v „Mordu“.
Vstup zdarma.

Už zase skáčeme přes 
kaluže!

l  Petr Slovák za nový výbor chovatelů

Nechť se čtenář nenechá mýlit titulkem. Ten 
jsem si dovolil vypůjčit ze stejnojmenného ro-
mánu, ve kterém autor popisuje boj mladého 
chlapce s dětskou obrnou a jeho touhu jezdit 
na koni. Svůj boj zdárně zvládl. Všem doporu-
čuji k přečtení, protože je oslavou lidské vůle 
a schopností.
Nyní ale obrátím list. Chtěl bych v článku nastí-
nit další činnost čelákovického svazu chovatelů. 
Všichni, kteří se zajímají o dění v našem městě, 
vědí, že jsme, ne vlastní vinou, byli postaveni 
před řešení problémů s další existencí našeho 
spolku. Přišli jsme o chovatelský areál, byli jsme 
nuceni prodat všechna zvířata atd.
Přesto nerezignujeme. Po dohodě s Městským 
domem dětí a mládeže jsme se rozhodli uspo-
řádat k Mezinárodnímu dni dětí, tj. 1. června, 
výstavu, která zdaleka nebude dosahovat mě-
řítek, na něž byla čelákovická veřejnost zvyklá. 
Jak však říká klasik: „Nemusí pršet, hlavně když 
kape.“ Jednodenní výstavu budeme realizovat 
na zahradě MDDM v Havlíčkově ulici od 8.00 do 

17.00 hod. – vstup bude pro všechny zdarma. 
Veřejnost bude o konání výstavy informová-
na ještě formou letáků a plakátů. Doufáme, že 
nejen děti, ale i dospěláci se přijdou podívat na 
exponáty, které budou stát za zhlédnutí. Pokud 
bude výstava úspěšná, chtěli bychom v podob-
ných akcích pokračovat po dohodě třeba s ma-
teřskými školami nebo i jinými organizacemi do 
doby, než budeme mít zase svůj areál.
Co si přát závěrem? Aby nám vyšlo počasí.
Zdravíme, a děkujeme všem našim příznivcům 
za podporu, kterou nám vyjadřují.

Osadní výbor Sedlčánky
l  Denisa Löffelmannová, Aleš Nekola, členo-

vé OV

Na měsíc květen jsme připravili dvě akce. Po-
řádáme setkání se seniory, které se bude ko-
nat 24. května od 14.00 hod. v Restauraci Na 
Vošverku. Tímto zveme místní seniory, ať nevá-
hají a přijdou posedět.
Druhou akcí je dětský sportovní den. Pojďte 
s námi oslavit Den dětí v sobotu 30. května od 
14.00 hod. na hřiště do Sedlčánek. Děti se mo-
hou těšit na hry a soutěže o sladké odměny.
Pozn.: změna programu vyhrazena.

VOLNÝ CAS

l  Eliška Žižková a Jindřich Špaček

Ve dnech 11. a 12. dubna se v našem městě 
konalo okresní kolo Svojsíkova závodu. Zá-
vod, pojmenovaný po zakladateli skautingu 
v Čechách – Antonínu Benjamínu Svojsíkovi, 
má za úkol otestovat dovednosti a vědomosti 
skautských skupin (družin). V sobotu se tedy 
16 hlídek skautů a skautek ve věku 11–16 let 
sjelo do Čelákovic a odtud vydalo navštívit 13 
stanovišť, rozmístěných na ploše o rozloze 12 
km2. Družiny si mohly vybrat pořadí, ve kterém 
budou stanoviště procházet (nebo spíše probí-
hat), přičemž stihnout všechna stanoviště bylo 
časově nemožné. Čím více stanovišť stihli, tím 
měli vetší šanci získat body a přiblížit se vítěz-
ství. Na celý závod měly družiny přesně 8 hodin 
a tento časový limit musely dodržet. Družina, 
která se do 18 hodin nevrátila zpět ke skaut-
ské klubovně, totiž automaticky ztrácela body. 
Každý se tedy snažil, jak jen mohl, a všichni se 
k večeru vrátili velmi vyčerpáni. Skauti si však 
rychle odpočinou a načerpají nové síly. Také 
proto byl připraven večerní program. Každý si 
mohl vybrat z několika různých aktivit: klidné 
posezení v naší skautské čajovně, akční noční 
frisbee (hráči mají na zápěstích svíticí náram-
ky a házejí si svítícím diskem), promítaní filmu 
nebo hraní deskových her. V neděli ráno závod 
v testování dovedností pokračoval. Na rozdíl 
od sobotní části, která byla zaměřena spíše 
na spolupráci družiny, byl nedělní modul brány 
zaměřen na individuální schopnosti závodníků. 
V okolí skautské klubovny bylo rozmístěno 24 
stanovišť, na kterých jednotlivci prokazova-
li např. znalost dopravních pravidel, fyzickou 
zdatnost, manuální zručnost, znalost přírodnin 
i schopnost překonat se. Při prokazování této 

schopnosti měli například sehnat co nejvíce 
podpisů cizích lidí. Po vyčerpávajícím sčítá-
ní bodů, jsme konečně mohli přistoupit k vy-
hlášení vítězů. Všichni jsme se shromáždili na 
hřišti. V Nedaninách, kde probíhaly i sobotní 
nástupy, a netrpělivě a plni napětí očekáva-
li oznámení umístění. Hlavně proto, že závod 
tímto nekončí, ale vítězné družiny postupují do 
krajského kola a z něj pak v případě úspěchu 

i do celostátního. V chlapecké kategorii se 
tedy na prvním místě umístila hlídka Netopýři 
ze Staré Boleslavi a v dívčí kategorii nejvyšší 
příčku obsadily skautky z Čelákovic – Ještěr-
ky, kterým cenu a pohár předal starosta města 
Čelákovic Josef Pátek, který byl v dětství také 
členem našeho střediska. Na závěr jsme za 
zpěvu junácké hymny sňali vlajku a rozjeli se 
vyspat do svých domovů.

První místo obsadila družina skautek z Čelákovic, kterým cenu předal starosta města. Foto: Ondřej Pařízek

junák – cesky skaut

Svojsíkův závod 2015
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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:
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:
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.

l  Pavel Jindřich, hospodář MO ČRS Čelákovice

Tůň Grado patří k nejkrásnějším místům na-
šeho okolí, a proto je také hojně navštěvo-
váno. Není tedy divu, že se na místní lávce 
začal projevovat zub času, a to se zejména 
hlučností při přechodu. Dřevěná mostová 
prkna seschla, šrouby se uvolnily a vzniklá 
mezera mezi prkny a konstrukcí lávky způso-
bovala velmi nepříjemné zvuky. V roce 2014 
už některá prkna chyběla, anebo byla v tak 
špatném stavu, že přechod po lávce byl vel-
mi nebezpečný. My, rybáři, kteří lávku použí-
váme, jsme na tento fakt upozorňovali stále 
častěji, a nakonec jsme se rozhodli, že láv-
ku provizorně opravíme. Zakoupili jsme tedy 
čtyřicet nových prken a vyměnili je. A takto 
opravená lávka sloužila až do letošního roku.
Nicméně jsme se nespokojili s pouhou vý-
měnou několika málo prken a po dohodě se 
starostou města Čelákovic, který měl zájem 

o bezpečnost na tudy vedoucí naučné stez-
ce, jsme nabídli svoji pomoc při opravě. A tak 
vznikla dohoda o obnově lávky přes Grado, 
ke které se připojila i obec Káraný. Zakoupili 
jsme tedy vše potřebné a zrealizovali opra-
vu. Namontováno bylo 331 prken, použito  
1 655 šroubů a matiček, vyvrtáno 3 310 děr, 
spotřebováno asi 40 l mořidla, 7 kg barev 
a spousta řezných kotoučů, vrtáků a štětců. 
Lávka byla uzavřena 111 hodin a pracovalo 
na ní 17 členů rybářské organizace z Čelá-
kovic. Nejmladšímu z pracujících bylo 5 let 
a nejstaršímu neuvěřitelných 84. Dokonce 
s námi pracovaly i dvě krásné ženy. Odmě-
nou za práci nám bylo uznání a díky všech 
kolemjdoucích.
Nám nyní zbývá než poděkovat všem, kteří 
pracovali na opravě lávky, za jejich mimo-
řádné úsilí, poděkovat vedením Čelákovic 
a Káraného za podporu i poskytnuté finanční 
prostředky. Věříme, že jsme je využili tak, aby 

se na lávce mohli procházet všichni turisté 
po mnoho dalších let.

l  Pavel Jindřich, hospodář MO ČRS Čelákovice

Dne 28. března 2015 se konal na Gradě již 
sedmý ročník rybářských závodů. Závodů se 
zúčastnilo zatím nejvíce závodníků (92) a spo-
lečně s dětmi to bylo rekordních 123 účast-
níků. Závodníci ulovili celkem 117 kaprů, 95 
pstruhů duhových, 2 karasy, 1 štiku a děti 
k tomu všemu přidaly ještě 195 bílých ryb. 
Děti skončily závod v pravé poledne a po se-
čtení jejich úlovkových lístků jsme vyhlásili vý-
sledky. První místo z loňského závodu obhájil 
Jakub Kocáb ze Svémyslic (402 bodů). Jako 
druhý se umístil Tomáš Kruml z Čelákovic (148 
bodů) a jako třetí skončil Filip Vydra ze Štol-
míře (135 bodů). Dospělí končili o půl hodiny 
později a jejich výsledky byly také úctyhodné. 
Ovšem při sčítání výsledků jsme zjistili něja-
ké kuriózní shody. Nejlepší na startovním poli 
byli dva pánové, a to Martin Ježek z Předmě-

řic a Dominik Zavadil z Prostějova s 458 body. 
Měli i stejný počet devíti kusů ulovených ryb. 
O cenu tedy museli losovat. Nejprve si muse-
li „střihnout“ o to, kdo bude tahat delší sirku 
jako první. Zde byla další shoda, která se opa-
kovala ještě sedmkrát. Poté tedy tahal sirku p. 
Ježek, a vyhrál tímto celý závod. Na druhém 
místě se umístil p. Zavadil a na třetím místě 
s výsledkem 389 bodů skončil Jan Říha z Ba-
kova. Cenu hospodáře měl získat lovec s nej-
větší ulovenou rybou závodu. I zde byla shoda, 
a to dokonce mezi třemi závodníky, kteří ulo-
vili stejně velikou rybu, kterou byl 58cm kapr. 
I zde se tahala sirka, a cenu hospodáře takto 
získal Dominik Zavadil.
Byl to krásný závod s krásným a poněkud ku-
riózním závěrem. Děkuji všem závodníkům za 
účast, všem členům organizace za uspořádání 
závodu, sponzorům za ceny a také svatému 
Petrovi za přízeň, kterou nám prokázal v úlov-

cích a v pěkném počasí, jež nás provázelo po 
celou dobu závodu.

VOLNÝ CAS, ŠKOLSTVÍ

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

Vašátkova 343
Čelákovice

rybári

Rybářské závody na Gradě

OBNOVA LÁVKY PŘES TŮŇ GRADO

Lovec Filip Vydra s pěkným řádkovým kaprem. Foto: 
Pavel Jindřich

MO ČRS Čelákovice při opravě lávky. Foto: Pavel Jin-
dřich
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Nové stromy ve školce
l  Petra Potůčková, Helena Vránová, učitelky

V naší mateřské škole bylo 30. března 2015 ve 
spolupráci s odborem životního prostředí vysa-
zeno 11 nových stromů. Naše třída „Sluníčka“, 
spolu s ostatními dětmi z MŠ, se i přes nepřízeň 
počasí byla podívat na nově vysazené stromky. 
S dětmi jsme si povídaly o tom, jak se stromy 
sází, co všechno potřebují k růstu a jak se o ně 
budeme hezky starat. 
Prohlédly jsme si vysazený platan a habry, kte-
ré nám za pár let zajistí v parném létě potřebný 
stín.

Nejvíce ze všeho se ale dětem líbila vysazená 
jedle, kterou si budou o Vánocích zdobit. Nako-
nec jsme se společně u nových stromů vyfotily.

Kolektivní práce třídy Lvíčat v rámci projektu „A to je ta krásná země, země česká, domov můj“. Zdroj: archiv MŠ

Sluníčka u jedličky. Foto: archiv MŠ

Noc s Andersenem
l  Alena Špitálská

Letošní „Noci s Andersenem“ se v naší škole 
zúčastnilo 103 dětí a 10 učitelů. Úkoly celove-
černí hry zaměřené na 100. výročí narození Jana 
Drdy plnila věkově různorodá družstva. Každý 
osmák měl na starosti jednoho sedmáka, šes-
ťáka, čtvrťáka a třeťáka. Různě obtížné úkoly pl-
nily malé školní týmy. Krásně se při tom skama-
rádili, bylo až neuvěřitelné, jak se ti starší hezky 
starali o menší děti. Snad jim to kamarádství 
vydrží. Nejstarší žáci pomáhali na stanovištích 
a také velice zodpovědně plnili své úkoly. 
Po skončení soutěže je čekala polárka se šle-
hačkou. Pak se četlo, dívalo na pohádky, hrály 
se hry – někde až do rána.
Na dětský hospic jsme odevzdali 850 Kč. Všich-
ni se moc těšíme na další Noc s Andersenem. 
Fotky z akce najdete na našich webových strán-
kách.

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

J. A. Komenského 414
Čelákovice

Letošní Noc s Andersenem v ZŠ J. A. Komenského.  
Foto: Alena Špitálská

ŠKOLSTVÍ

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

A to je ta krásná země, země česká, domov můj
l  Hana Henyšová, ředitelka

V MŠ jsme vystavili 19. března 2015 v rámci „Dne otevřených dveří“ výtvarné práce dětí, které se zapo-
jily do projektu vyhlášeného naší MŠ u příležitosti oslav 70. výročí osvobození republiky s názvem „A to 
je ta krásná země, země česká, domov můj“.
Do výtvarného tvoření se zapojily i děti z MŠ, které se v rámci výuky seznámily s krásami naší vlasti – 
poznávaly hory, řeky, města; pracovaly s mapou ČR, globusem; na projekčním zařízení – Magic Box – 
pracovaly se souborem „Moje vlast“; naučily se poznávat hlavní znaky české státnosti – vlajku, hymnu, 
státní znak; seznámily se s historií naší země a některými panovníky; poznávaly významné osobnosti 
naší kultury – skladatele, malíře…
Záměrem projektu bylo vytvořit u dětí hezký vztah k domovu, k zemi, v níž žijí, ke své vlasti a posilovat 
u nich přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, radost z objevování, výtvarnou představivost) a uká-
zat krásy naší země viděné očima dětí. Všechny práce děti tvořily s nadšením a společně jsme měli 
možnost uvědomit si, jak je naše vlast krásná a její historie bohatá.
Celkově jsme vystavovali 304 výtvarných prací. Z toho 282 kreseb a maleb, 18 prostorových prací a 4 
kolektivní práce.

tel./fax: 326 741 437
e-mail: komenskeho.ms@seznam.cz

J. A. Komenského 1586
Čelákovice
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ŠKOLSTVÍ, SPORT

l  Milan Šikl

Výsledky fotbalistů Unionu stále nejsou na ta-
kové úrovni, jakou by si vedení i fanoušci přáli. 
Mužstvo nemůže najít svoji tvář, a tak v dosud 
odehraných šesti zápasech získalo pouhý bod! 
Vedení klubu ještě na poslední chvíli doplnilo 
hráčský kádr o čtyři hráče, a tak budeme doufat, 
že toto posílení přinese svoje ovoce. Připomene-
me si výsledky všech mužstev Unionu v uplynu-
lém období.

SK UNION–KAVALIER SÁZAVA 3:4
Smolné utkání 18. kola, ve kterém domácí „A“ 
mužstvo góly Galoviče a Pánka vedlo 2:0, ale 
soupeř skóre v závěru otočil. Snížil ještě Galovič, 
leč v závěru neproměnil penaltu!

FC ČÁSLAV B–SK UNION 2:2
Vyrovnané utkání na umělé trávě, ve kterém do-
mácí dvakrát vedli, ale vyrovnávací branky Náh-
lovského a Koloveckého zajistily hostům alespoň 
bod.

TJ KUNICE–SK UNION 4:0
Ve značně oslabené sestavě vzdoroval Union 
zkušenému soupeři pouze hodinu a poté domácí 
třemi góly definitivně rozhodli o zisku tří bodů.

SK UNION–FC HORKY NAD JIZEROU 1:4
Ještě po hodině hry byl stav vyrovnaný 1:1, když 
branku vstřelil Náhlovský. Poté během osmi mi-
nut přišly chyby domácí obrany, které soupeř do-
kázal využít.

DOROST
Zahájil mistrovskou soutěž na konci března 
a úvod týmu příliš nevyšel, čehož využily Po-
děbrady a odsunuly Union na 2. místo.
FC VELIM–SK UNION 4:3, branky: Uher, Pánek, 
Dosoudil; SK UNION–S. LIBLICE 10:3, branky: 
Vacek 4, Uher 2, Manhart, Dosoudil, Kolovecký, 
Kukla; SK UNION–AFK PEČKY 4:5, branky: 
Kukla, Szabo, Štěrba, M. Vlček.

STARŠÍ ŽÁCI
Jsou asi nejúspěšnějším celkem klubu a v ta-
bulce krajského přeboru jsou sedmí.
P NYMBURK–SK UNION 2:0; SK UNION–SK 
ZELENEČ 1:2; branka: Kukla; FK BRANDÝS–
SK UNION 2:4, branky: Kratochvíl 3, Sládek; 
SK UNION–FC VLAŠIM 2:2, branky: Skalický, 
Kratochvíl; SK UNION–FK ŘÍČANY 1:0, bran-
ka: Sládek; TJ KUNICE–SK UNION 0:3, bran-
ky: Martínek 2, Skalický.

MLADŠÍ ŽÁCI
Patří v tabulce krajského přeboru na 9. příčku.
P NYMBURK–SK UNION 2:2, branky: Dozo-
rec, O. Skalický; SK UNION–SK ZELENEČ 
6:2, branky: Vraný 2, Dozorec, Štěrba, Skalic-
ký, Urbánek; FK BRANDÝS–SK UNION 0:5, 
branky: O. Skalický, Dozorec, Vraný, Janák, 
Urbánek; SK UNION–FC VLAŠIM 0:5; SK 
UNION–FK ŘÍČANY 2:2, branky: Janák, Do-
zorec; TJ KUNICE–SK UNION 0:7, branky: 
Janák 2, O. Skalický, Konečný, Blecha, Neslá-
dek, Dozorec.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA „A“
Zahajuje soutěže v dubnu, zatím se účastnila 
velmi kvalitně obsazeného turnaje v Benátkách, 
kde se dostala do finále: SK UNION–SK HRA-
DEC KRÁLOVÉ 0:1.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Byla účastníkem turnaje na umělé trávě v Milo-
vicích a skončila o skóre na 3. místě.

UNION STÁLE HLEDÁ FORMU

fotbal

Momentka z utkání Dlouhá Lhota–Union. Foto: Petr Linhart

Velký úspěch našich 
ruštinářů!

l  Jitka Peterová, vyučující RJ

Výuka ruského jazyka má na naší škole dlouho-
letou tradici. Žáci se snaží zvládnout nejen slov-
ní zásobu, správnou výslovnost, psaní azbuky 
a čtení ruských textů. Snaží se i o něco navíc.
Letos se jejich úsilí zúročilo velkým úspěchem. 
V krajském kole soutěže Puškinův památník, 
které se konalo 15. dubna v Praze, získali hned 

3 třetí a 2 druhá místa v recitaci ruské poezie. 
Třetí místo obsadila Anna Dvořáčková ze  
7. A, Petr Čech ze 7. A a Pavlína Biljaková  
z 9. B. Druhým místem se mohou pochlubit 
Linda Hrouzková z 8. A a Barbora Stohrová 
spolu s Janou Královou ze 7. A.
Za vynikající reprezentaci naší školy všem jme-
novaným recitátorům děkujeme a doufáme, že 
i v příštím roce se jim povede stejně skvěle.

V Úvalech opět  
vítězství!

l  Ivana Sekyrová, zástupkyně ředitelky

Začátkem dubna se zúčastnily naše žákyně 
Michaela Meitnerová z 9. B, Sára Herodesová  
z 7. B a Emília Ochotnická ze 4. C oblastní sou-
těže Kudy chodí písničky, která se každoročně 
koná v Úvalech. Všechna jmenovaná děvčata 
mají zpívání jako svou velkou zálibu, a tak není 
divu, že si vybojovala přední místa.
Míša Meitnerová svou písní Touha po jaru od 
W. A. Mozarta vybojovala 2. místo, Sára Hero-
desová anglickou písní Just Give Me A Reason  
1. místo a Emilka si též vyzpívala písničkou Ven-
ku sněží 1. místo.
Našim děvčatům děkujeme za vzornou reprezen-
taci školy a přejeme ve zpívání další úspěchy.

Další zprávy a fotografie najdete na webových 
stránkách školy.

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

Kostelní 457
Čelákovice

Výtvarná práce žáka 5. C. Zdroj: webové stránky školy
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karate

l  Martin Brejcha, předseda a vedoucí trenér

V prvním čtvrtletí letošního roku 2015 se konaly 
dvě prestižní soutěže. Jednalo se o Mezinárod-

ní otevřené Mistrovství ČR asociace CAOKK 
a již 7. ročník Memoriálu Miroslava Šianského 
o pohár starosty města Louny.
První soutěží bylo Mezinárodní otevřené Mis-
trovství ČR asociace CAOKK, které se ko-
nalo počátkem měsíce března v Sokolově 
a zúčastnilo se ho 28 klubů z ČR, Slovenska 
a Německa. Náš klub zde vybojoval 25 medailí 
a v celkovém pořadí klubů jsme obsadili příčku 
nejvyšší.
Mistry ČR se ve svých kategoriích stali Vero-
nika Bohuslavová, Vladimír Fafek, Jan Pajkrt, 
Daniel Brejcha, Denisa Brejchová, Nikola Ku-
nertová, Filip Janda, Linda Skalová a David Le.
Stříbrné a bronzové medaile si dále rozdělili 
Matěj Lippert, Matěj Šifner, Jan Le, Filip Novák, 
Aleksandar Jordanov, Adam Jelínek a Adéla 
Namyslová.
Další akcí byl Memoriál Miroslava Šianského 
o pohár starosty města Louny. Na této soutě-
ži jsme opět nezaváhali a po loňském druhém 
místě jsme letos vybojovali velký zlatý pohár 

pro nejúspěšnější klub soutěže. Naši závodníci 
předvedli výborné výkony a celkem vybojovali 
34 medailí. 
Na „bednu“ si zaslouženě přišli pro medaile zá-
vodníci Jan Řápek, Kristýna Toběrná, Veronika 
Bohuslavová, Jan Pajkrt, Matěj Lippert, Vladi-
mír Fafek, Nikola Kunertová, Daniel Brejcha, 
Denisa Brejchová, Filip Janda, Jan Le, David 
Le, Linda Skalová, Adéla Namyslová a Filip 
Novák.
Všem závodníkům děkujeme za vzornou re-
prezentaci našeho klubu a města, gratulujeme 
všem medailistům a doufáme, že dále budou 
pokračovat v perfektních výkonech tak jako 
doposud. Vždyť v roce 2014 přivezli naši repre-
zentanti z různých národních a mezinárodních 
soutěží 327 medailí, 29 titulů mistr ČR a 19 ti-
tulů vicemistr ČR.
Největším úspěchem klubu v tomto roce byl 
především zisk 7 medailí na ME a 4 medailí na 
MS.Úspěšní reprezentanti SK karate Dragon na Memoriálu 

Miroslava Šianského. Foto: archiv SK Dragon

SK karate Dragon opět nejúspěšnějším klubem soutěže

SPORT

l  Martin Bajer

Sezona se pomalu blíží ke svému konci, a tak 
finišují jednotlivé soutěže.

Junioři sehráli své poslední dva zápasy 2. ligy 
juniorů. Měli před sebou úkol porazit Sokol 
Kobylisy a uhájit devátou příčku, která zaru-
čuje setrvání v lize.
Předpoklady se nakonec naplnily a kluci po 
dobrém výkonu soutěž udrželi.
ORKA ČELÁKOVICE–BOHEMIANS B 2:7
ORKA ČELÁKOVICE–TJ SOKOL KOBYLISY 5:3

Dorostenci odehráli poslední dvě kola 1. ligy 
a cíl byl udržet se v nejvyšší soutěži. Soupe-
ře měli velmi těžké, nakonec se ale zadařilo 
a díky konečnému devátému místu budou 
hrát 1. ligu i v příštím ročníku.
ORKA–FBC KLADNO 5:6
ORKA–FBK FAT PIPE VOSY PRAHA 9:3

Mladší žáci odjeli na turnaj do Prahy, kde ode-
hráli tři utkání. Trenér Standa Rubeš sestavil 
čistě dívčí útok, který nadchl diváky svou bo-
jovností a aktivním herním stylem.
Zatímco v prvním zápase zbytek týmu asi ješ-
tě spal, tak v dalších dvou již zabrali všichni, 
a Orka tak předváděla pěkný výkon, za který 
si připsala i body za vítězství a remízu. V tur-
naji tak nakonec obsadila třetí místo.
ORKA–TJ SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRA-
DY 0:4
ORKA–AC SPARTA PRAHA 4:0
ORKA–ELITE PRAHA TEAM DDM P6 3:3

Jelikož Orka letos slaví 20 let od svého za-
ložení, těšíme se, že se v červnu potkáme na 
akcích, které budou naše oslavy provázet. 
Více najdete na www.orka.cz.

l  Tomáš Holcman

V prvním utkání nás čekal tým Tajula, který jsme 
s přehledem porazili. Druhé utkání jsme sehráli 
s favoritem naší soutěže týmem Black Angels.

FBC ČELÁKOVICE–IBK TAJULA 20:7
Branky: Sluka 6, Horák 4, Klíma, Mostecký 3, 
Krejza 2, Freund, Šimek.
Čelákovická ofenzíva rozdupala Tajulu. Ano, 
i tak se to dá nazvat. Úžasná efektivita nabíd-
nutých výhod, a to ještě zvonila několikrát kon-
strukce branky hostí. Tajula ukázala, proč je 
nejhorší tým v soutěži ve hře v třetích třetinách, 
kterou i s námi prohrála vysoko 11:2.

FBC ČELÁKOVICE–BLACK ANGELS 6:2
Branky: Sluka 2, Krejza, Mostecký, Klíma, 
Freund.
Tým Black Angels je nejlepší tým naší divize co 
do počtu obdržených branek. Senzační první 
třetina nám zařídila důležitou výhru. Soupeř si 
však touto prohrou dvě kola před koncem sou-
těže zavřel možnost postoupit z druhého místa 
do soutěže vyšší. My jsme se naopak perfekt-
ně předvedenou hrou posunuli na šesté místo 
v tabulce.

Více na www.fbkcelakovice.cz 
nebo na vývěsce v Masarykově ulici č. p. 176.

florbal

Zápas mladších žáků Orky se Spartou. Foto: Martin Bajer

ORKA

FBC ČELÁKOVICE NADĚLOVAL!
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SPORT, INZERCE

l  Libor Mrozinski

Dne 21. března se 15 členů našeho kroužku 
zúčastnilo 4. turnaje základního kola Krajské-
ho přeboru mládeže v Úvalech. Dalšího turnaje 
v Kolíně se dne 4. dubna zúčastnilo 11 členů 
kroužku. V kategorii mladších žáků předvedli 
v obou kolech velmi slušný výkon Vojtěch Ru-
beš, Daniel Kubíček a bratři Martin a Tomáš 
Sedmihradští.
V kategorii starších žáků se v Kolíně do první 
poloviny výsledkové listiny probojoval pou-
ze Kryštof Pechánek. Mimo soutěže regionu  

SD – Polabí se 8 členů našeho šachového 
kroužku zúčastnilo dne 28. března i krajského 
přeboru v rapid šachu v Neratovicích.
V regionální soutěži družstev prohrálo naše 
družstvo B v 10. kole dne 29. března s celkem 
TJ Sokol Brandýs nad Labem v poměru 2:3 
a v posledním, 11. kole dne 19. dubna remi-
zovalo s celkem Šachklub města Dobrovice E 
a obsadilo tak v konečném hodnocení 7. místo 
(z 11).
Dne 10. dubna jsme sehráli tradiční velikonoční 
turnaj v bleskovém šachu, který vyhrál Pavel 
Horký. Turnaje se zúčastnilo 8 hráčů.
Dne 16. dubna se uskutečnila další přednáš-
ka Roberta Kubíčka na téma Mistři světa v ša-
chu (Vasilij Smyslov). Nejbližší další termín je  
21. května (Michail Tal).
Dne 8. května organizují naši vedoucí mláde-
že ve spolupráci s MDDM druhé kolo úspěšné 
akce Šachy v přírodě.
Pravidelné schůzky šachového klubu se konají 
v pátek od 18.00 hod. v sokolovně. Šachové 
kroužky se konají každý týden ve středu (17.15 
–18.30 hod.) pro začátečníky a v pátek (16.30–
18.00 hod.) pro pokročilejší 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.

l  Petr Flekač

A je to tady! Mistrovské soutěže se rozjely pl-
nou parou. Čelákovické týmy do nich vstoupily 
s rozdílnými výsledky. A–tým po prohře v Brodě 
doma pokořil zlepšující se Budějovice. B–tým 
s mnohými změnami v kádru doma ze dvou zá-
pasů vytěžil jen bod. Zajímavé bude sledovat C–
tým, který postoupil do krajské soutěže.

TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD–TJ SPARTAK PO-
KERMAN.CZ ČELÁKOVICE A 6:3
Rozhodující byla naše prohra v druhé dvojce, 
v které jsme diktovali tempo hry, ale nakonec 
jsme darovali bod soupeři. Naději jsme moh-
li vykřesat v odvetné trojce a dvojce, ale oba 
třísetové zápasy jsme nezvládli v koncovkách, 
což soupeř stoprocentně využil.

TJ SPARTAK POKERMAN.CZ ČELÁKOVICE 
A–TJ PROPAGAČNÍ PODNIK DYNAMO ČB 
6:4
Diváci v prvním domácím zápase sezony vidě-
li dramatické utkání s mnohými zvraty a lepší 
koncovkou čelákovických hráčů.

TJ SPARTAK POKERMAN.CZ ČELÁKOVICE 
B–SLOVAN CHABAŘOVICE 4:6
V úvodním zápase nové sezony nastoupil  

B–tým v značně pozměněné sestavě s no-
vými posilami Jeníkem z Plazů a Ptáčkem 
z Vavřince. Do sestavy se vrátil i Kyliánek, který 
přestoupil z Vrd.

TJ SPARTAK POKERMAN.CZ ČELÁKOVICE 
B–SK NOHEJBAL HLAVENEC 5:5
Na výsledku se podepsala prohra obou úvod-
ních dvojek. Naopak jsme vyhráli tři ze čtyř 
trojek.

Termíny zápasů a další informace na www.
nohejbal-celakovice.cz.

Domácí Doucek na smeči. Foto: Petr Flekač

Do posledního zápasu sezony aktivně nastoupili i naši 
nejstarší hráči Miroslav Drábek a Stanislav Hájek. Foto: 
Libor Mrozinski

Šachový klub Spartak Čelákovice

šachy

nohejbal

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice

Čelákovický Bivoj 1
l  Richard Nejman

Je to již téměř rok, kdy o. s. „Domeček Ve Ská-
le“ uspořádal improvizovaný 0. ročník soutěže 
pro vyznavače cvičení s vlastní vahou, stále po-
pulárnějšího „street workoutu“ neboli „calisthe-
nics“. V soutěži zvítězil Dalibor Hoang.
Rok se s rokem sešel a v sobotu 6. 6. 2015 pro-
běhne od 9.00 hod. 1. ročník „Čelákovického 
Bivoje“ na street workoutovém hřišti V Rybníč-
kách (mezi ulicemi Volmanova, Spojovací a J. 
Zeyera).
Na co se můžeme těšit? V první řadě na klání 
v 6 disciplínách:

- Shyby (pull ups);
- Kliky na bradlech (dips);
- Dřepy na jedné noze (pistol squats);
-  Kliky ve stoji na rukou s oporou nohou 

(handstand wall assisted push ups);
- Přednosy ve visu na hrazdě (leg raises);
-  Převalování 130 kg pneu od traktoru po 

dobu 2 min (zpestření).
Dále je pro diváky připravena exhibice freestylu 
v kalisthenice, exhibice držitele českého rekord-
mana v bench pressu, soutěže pro děti, zdravé 
občerstvení. V jednání je ještě jedna velmi zají-
mavá exhibice.
Těšíme se na vás. Přijďte si zasoutěžit, přijďte 
fandit.
Více informací na www.bivoj-celakovice.cz.

Účastníci 0. ročníku Čelákovického Bivoje. Foto: Nela 
Boudová
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M ě s t o  Č e l á k o v i c e  z v e  n a

k 70. výročí ukončení 
II. světové války

14.00 hod. pietní akt u pomníku padlých na náměstí 5. května

14.30 hod. slavnostní koncert Hasičské dechové hudby SDH Lysá nad Labem

14.30 hod. otevření „Galerie na schodech“, výstava fotografií 

 Jany Vondráčkové v budově radnice

Vstupní místnost Městského muzea v Čelákovicích:
Výstava „Čelákovice a dvojí výročí boje za národní samostatnost – 1915 a 1945“ k výročí úmrtí legionáře 

Václava Záruby v roce 1915 a květnových bojů v Čelákovicích v roce 1945, přístupná do 31. 5. 2015.

SVÁTEČNÍ
PROGRAM

v pátek 8. 5. 2015 
na náměstí 5. května




