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Pavel Nedvěd v Čelákovicích ....
Nejlepší fotbalista Evropy 2003 a držitel 
řady dalších fotbalových ocenění Pavel 
Nedvěd sehrál 13. června 2015 s dal-
šími bývalými reprezentanty charitativní 
utkání na stadionu SK Union. 

Pronájmy obecních bytů obál-
kovou metodou ..........................

Setkání rodáků  ...........................
Po pěti letech se uskutečnilo 20. června  
páté setkání rodáků a přátel Sedlčánek 
a Císařské Kuchyně.

Téma měsíce: Husův odkaz  ......
Ivan Vaňousek připomíná 600 let od 
upálení mistra Jana Husa v Kostnici.

Nohejbaloví mistři republiky ...
Dorostenci nohejbalového oddílu TJ 
Spartak Čelákovice vyhráli 7. června 
2015 v Českém Brodě, kde se usku-
tečnilo 41. mistrovství České republiky 
dvojic a trojic dorostu, v kategorii trojic 
zlaté medaile.
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Přestavba železniční stanice Čelákovice ovlivní 
život města a dotkne se většiny občanů

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

Ve čtvrtek 18. června se na čelákovické radnici uskutečnilo další jednání k projektu 
Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – 1. část železnič-
ní stanice Čelákovice. Obsahem jednání byl dopad stavby na život města, silniční 
dopravu i pohyb chodců a cyklistů po dobu výstavby. Provoz železniční dopravy na 
trati 231 bude zachován po celou dobu stavby v současném rozsahu bez omezení.

Správa železniční dopravní cesty předpokládá, že přestavba železniční stanice Čelákovice, nenasta-
nou-li neočekávaná zdržení, bude probíhat od listopadu 2016 do června 2018. Státní fond dopravní 
infrastruktury odhaduje náklady na přestavbu kolejiště, budování dvou nástupišť a dvou podchodů 
a další stavební úpravy ve výši 1 miliardy korun.
Celá stavba je rozložena do šesti stavebních postupů s tím, že první zásahy do veřejných komunikací 
budou zřejmé v dubnu 2017. Po celou dobu výstavby bude částečně omezeno parkování v prostoru 
bývalého nákladiště, kde bude demolováno skladiště a rampa. Poté bude tento prostor částečně 
sloužit jako zařízení staveniště. Z tohoto důvodu jsou připravovány i výlukové jízdní řády autobusů, 
které jsou zde nyní odstavovány.
V určitých etapách výstavby bude postupně zcela uzavřen podjezd pro automobilovou dopravu či 
podchod pro pěší. Provoz na silnici II/245 bude po otevření podjezdu řízen světelnou signalizací po 
celý zbytek stavby a bude omezena podjezdná výška na 3,7 m. Po dobu dvou víkendů bude uzavřen 
i železniční přejezd trati Čelákovice – Brandýs nad Labem směrem do Záluží, který bude nově plně 
zabezpečen.

Pokračování na str. 4

V Sedlčánkách se 20. června setkali rodáci Sedlčánek a Císařské Kuchyně. V rámci slavnostního programu vystoupily malé mažoretky. Foto: -dv-
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Přichází prázdniny, čas dovolených, sluníčka, 
pláží a pohody. V Čelákovicích k létu patřilo 
i letní kino, které bylo provozováno na Měst-
ském stadionu. Velmi dobře si pamatuji, jak 
jsem tam trávil téměř celé prázdniny. Byla to 
krásná tradice a jistě nejsem sám, kdo na ni 
s nostalgií vzpomíná.

Loni v rámci předvolební kampaně jsem se 
s kolegy pokusil trochu tu atmosféru obnovit 
a vyzkoušet, zda bude o akci tohoto typu zá-
jem. K mému milému překvapení se akce setka-
la s velkým ohlasem a s naprosto neuvěřitelnou 
návštěvou dohromady zhruba osmi set diváků. 
Tehdy jsem veřejně slíbil, že pokud se stanu 
starostou, obnovím tradici Čelákovického filmo-
vého léta.
Dnes mohu říci, že slib plním a letos se opět 
sejdeme na náměstí, a to hned o dvou víken-
dech. První filmový víkend zahájí svým koncer-
tem oblíbený Láďa Weyrostek. Celkem promít-
neme šest filmů, které věřím, že vás zaujmou. 
Snažili jsme se výběr přizpůsobit tomu, co jste 
si přáli, a tak se určitě podaří opět zaplnit ná-
městí. Počet míst k sezení bude omezen, a tak 
v přední části bude opět prostor pro „dekaře“. 
Tak vzhůru do čelákovického letňáku na náměs-
tí - a hlavně ať je krásné počasí.

Přeji krásné prázdniny a šťastný návrat z dovo-
lených.

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 
zpravodaj@celakovice.cz adresu, kam nebyl 
Zpravodaj 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.

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)

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

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO 
ROKU 2015/2016

Období školního vyučování ve školním roce 
2015/2016 začne ve všech základních školách, 
středních školách, základních uměleckých ško-
lách a konzervatořích v úterý 1. září 2015.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve 
čtvrtek 28. ledna 2016. Období školního vyučo-
vání ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvr-
tek 30. června 2016.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. 
října a pátek 30. října 2015. Vánoční prázdniny 
budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 
a skončí v neděli 3. ledna 2016. Vyučování začne 
v pondělí 4. ledna 2016. Jednodenní pololetní 
prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro 
Čelákovice stanoveny od pondělí 1. do neděle 
7. února 2016.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek  
24. března a pátek 25. března 2016. Hlavní 
prázdniny budou trvat od pátku 1. července 
2016 do středy 31. srpna 2016.
Období školního vyučování ve školním roce 
2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

Pečovatelská služba 
města Čelákovic

Kostelní 26, 250 88 Čelákovice
tel.: 326 999 801, mobil: 721 361 041
e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz

http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY  

sekce Sociální péče — Pečovatelská služba

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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l  Milan Šikl

Nejlepší fotbalista Evropy 2003 a držitel řady 
dalších fotbalových ocenění Pavel Nedvěd přijel 
na stadion „U Hájku“, kde spolu s dalšími bý-
valými reprezentanty sehrál charitativní utkání 
proti Pivrncově XI, výběru populárního kreslíře 
a humoristy Petra Urbana.
A tak mimo Nedvěda jsme sledovali fotbalisty 
Vratislava Lokvence, Zdeňka Grygeru, Danie-
la Pudila, Adama Petrouše, brankáře Tomá-
še Poštulku, hokejisty Dominika Haška, Petra 
Kumstáta, Tomáše Pöpperleho, biatlonistu Mi-
chala Krčmáře, sáňkaře Lukáše Brože, televizní 
komentátory Jaromíra Bosáka, Ondřeje Lípu či 

herce Ladislava Hampla nebo populárního te-
levizního kuchaře Jiřího Babicu. Nedvědova XI 
nakonec vyhrála 6:5, ale to nebylo to podstatné, 
neboť na pět stovek diváků se výborně bavilo. 
Hrál se i předzápas, ve kterém sportovní novi-
náři porazili ligové rozhodčí 6:3. Velmi příjemně 
strávené odpoledne, které podpořilo také město 
Čelákovice, pokazil jen déšť v závěru hlavního 
duelu.
Pavel Nedvěd si pak přidal i svůj třetí soukro-
mý poločas, když dlouho rozdával autogramy 
především mladým žadatelům nebo pózoval při 
společných fotografiích.
Výtěžek z této unikátní akce věnovaly oba týmy 
formou šeku Nadaci fotbalových internacionálů.

Pavel NEDVĚD v Čelákovicích

„Šéfové“ obou týmů Pavel Nedvěd a Petr Urban předali 
před vzájemným duelem výtěžek z unikátního dvojzá-
pasu v Čelákovicích ve výši 50 000 korun Romanu Hru-
bešovi, sekretáři Nadace fotbalových internacionálů. 
Foto: Jan Tauber

Zápis do podpisové knihy města Čelákovic, vlevo Dominika Haška a Pavla Nedvěda, vpravo Patra Urbana.

l  Petr Studnička, místostarosta II

Návrh železničního jízdního řádu pro obdo-
bí 2015/2016 byl vydán Správou železniční 
dopravní cesty podle zákona o dráhách dne 
15. června a je určen výhradně pro účely jeho 
projednání. Na základě žádostí objednatelů do-
pravy, dopravců, měst a obcí dochází k dalším 
dílčím změnám.
Připomínky k návrhům jízdních řádů je možné za-
sílat do 12. července na adresu ropid@ropid.cz  

a jako předmět emailu je nutné uvést „Připo-
mínka k Návrhu JŘ ČD 2015/2016“.
Nový jízdní řád začne platit 13. prosince 2015. 
Vlaky budou jezdit mezi Prahou-Masarykovým 
nádražím, Čelákovicemi a Lysou nad Labem 
celotýdenně v intervalu 30 minut. V ranní a od-
polední špičce pracovních dnů budou jezdit 
posilové vlaky mezi Prahou-hlavním nádražím 
a Lysou nad Labem každou hodinu. Nově tak 
bude zajištěn přibližně dvacetiminutový interval 
vlaků nejen železniční stanice Čelákovice, ale 

i na zastávce Čelákovice-Jiřina. Na trati mezi 
Čelákovicemi a Brandýsem nad Labem nejsou 
plánovány žádné výraznější změny.
Již od 1. září se na základě žádosti měst Čelá-
kovice a Lysá nad Labem dočkají cestující kva-
litativního zlepšení při cestování vlakem v ranní 
dopravní špičce. Vlak s odjezdem z Čelákovic 
v 6.50 hod. do Prahy hl. n. bude nově trvale po-
sílen o dodatečnou jednotku CityElefant, čímž 
se zvýší jeho kapacita o dalších 333 míst k se-
zení.

SBÍREJTE VÍČKA
l  K. Volfová

Sběr plastových víček – pro někoho nesmysl, 
pro jiného velká pomoc! 
Začátkem května se rozběhla akce: „Víčka pro 
nemocného Ondru Duška z Ostrova u Jičína“, 
která potrvá do 20. 8. 2015. Oslovili jsme již 
občany přes Facebook na Čelákovickém ote-
vřeném fóru, kam můžete s komentáři dále při-
spívat.
Pan starosta Pátek nás podpořil a umožnil hned 
jedno sběrné místo na radnici. Přidaly se: Elek-
tro Kaspo Euronics, Salonek U Slunce (kosme-
tika), Mateřské centrum a Routa (vchod zezadu 
z Obecního domu), Galerie U Radnice a další. 
Zapojili se i lidé např. v Demoautoplastu.
Tak jsme začali hledat větší „svozné“ skladovací 
prostory. Zatím máme loděnici (V Nedaninách), 
kam lze dovézt velké množství ve středu od 
16.00 do 18.00 hod. Kromě Otevřeného fóra lze 
další informace získat v pracovních dnech od 
13.00 do 18.00 hod. na tel.: 607 920 247.
Samozřejmě vás budeme informovat o průběhu 
celé akce ve Zpravodaji na podzim.

Poznámka redakce:
Nasbíraná víčka putují do odkupu – 1 kg víček 
vykupují přibližně za 7 Kč (cenu ovlivňuje i jejich 
setřídění). Zpracovatelná jsou takřka všechna 
víčka, pokud jsou označena recyklačním trojú-
helníkem nebo kódem materiálu.
Jaký je další osud víček po jejich odkoupení? 
Vytříděná víčka jsou rozdrcena na nožovém 
mlýnu na kousky o velikosti okolo 8–10 mm 
a ventilátorem přepravena do velkoobjemo-
vých vaků s hmotností zhruba 1 tuny. Dále po-
kračují dle způsobu dalšího využití, buď je drť 
proprána v pračce a přímo zpracována na lince 
na nový výrobek, nebo je bez praní zpracová-
na na tzv. regranulát. Typickým výrobkem jsou 
např. pevné černé pytle na suť nebo poklopy 
na kanály, kanálové šachty, barely na vodu, 
sudy apod.

Ilustrační foto: zdroj internet

Návrh železničních jízdních řádů pro rok 2016 zveřejněn

Hokejový hrdina z olympijského turnaje v Naganu bran-
kář Dominik Hašek si tentokrát nazul kopačky a další 
česká sportovní legenda Pavel Nedvěd se zájmem sle-
duje jeho rodící se útočný výpad proti „Pivrncově jede-
náctce“. Foto: Jan Tauber
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l  -dv-

Rozpočet města
Rada města schválila změnu č. 5 rozpočtu měs-
ta Čelákovic 2015.

Městská sauna
RM schválila jako pro město nejvhodnější na-
bídku uchazeče OTISTAV, s. r. o., na plnění ve-
řejné zakázky malého rozsahu na stavební prá-
ce s názvem „Stavební úpravy městské sauny 
Čelákovice“ za cenu 1 996 184 Kč s DPH a pří-
slušnou smlouvu o dílo.

Neinvestiční dotace města
Radní schválili na intenzivní přípravu na para-
lympiádu 2016 a účast v dalších evropských 
a světových soutěžích dotaci Matěji Bendovi ve 
výši 25 000 Kč včetně příslušné veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z roz-
počtu města Čelákovic č. 45/2015.
SK UNION Čelákovice pak dotace včetně veřej-
noprávních smlouv na přípravy a realizaci spor-
tovně-společenských akcí: „Unikátní fotbalový 
dvojzápas“ dne 13. 6. 2015 – 30 000 Kč (smlou-
va č. 46/2015) a „Ministerský pohár“ dne 27. 6. 
2015 – 30 000 Kč (smlouva č. 47/2015).

Obecní byty
Rada města stanovila splatnost úhrady ná-
jemného a záloh za užívání městských bytů 
pro nově pronajímané byty a pro smlouvy 
nově uzavírané (obnovované) po úhradě 
předchozích dluhů takto: Nájemné včetně zá-
loh za služby nájemce platí měsíčně předem, 
nejpozději do pátého dne příslušného platebního 
období. Při platbě v hotovosti nebo bankovním 

převodem je splatnost dodržena při uhraze-
ní celé částky nejpozději pátého dne měsíce, 
za který je nájemné placeno. Dle ustanovení § 
1970 občanského zákoníku ve spojení s naříze-
ním vlády č. 351/2013 Sb., je nájemce povinen 
pronajímateli zaplatit zákonný úrok z prodlení 
z dlužného nájemného a poplatky z prodlení 
z dlužných plateb za služby dle ust. § 13 zák. 
č. 67/2013 Sb., ve výši 1 promile za každý den 
prodlení, tj. 36,5 % za rok.
Dále RM schválila znění vzorové nájemní smlou-
vy pro byty s doplněním čl. IV odst. 4. a meto-
diku pro vymáhání dluhů na nájemném z bytů 
v domech v majetku města Čelákovic a minima-
lizaci vzniku dluhů nových, která je účinná od  
1. června 2015.

Veřejné osvětlení V Prokopě
Radní schválili jako pro město nejvhodnější na-
bídku uchazeče RAISA, spol. s r. o., na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Čelákovice, V Prokopě – veřejné osvětlení“, 
podanou v rámci zadávacího řízení vedeného 
formou výzvy k podání nabídek za nabídkovou 
cenu 1 204 336,70 Kč včetně DPH a příslušnou 
smlouvu o dílo.

Sedláčkova č. p. 107
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy 
mezi městem Čelákovice a občanským sdru-
žením Rodinné centrum ROUTA na pronájem 
nezastavěné části nemovitosti st. p. č. 658 o vý-
měře 297 m², včetně drobných staveb, které 
jsou součástí této nemovitosti, nemovitost st. 
p. č. 659 o výměře 532 m² a sklepa umístěné-
ho na adrese Sedláčkova č. p. 107, Čelákovice, 
za účelem provozování volnočasových aktivit 

za cenu 2 000 Kč/měsíc. Nájem je sjednán na 
dobu neurčitou.
Dále Rada schválila záměr na pronájem prostor 
sloužících k podnikání v tomto domě, a to za 
účelem jejich užití pro podnikatelskou činnost 
slučitelnou s charakterem objektu. Termín k po-
dávání nabídek vypršel 30. 6. 2015.

Bytový dům č. p. 606 v Milovicích
RM schválila nabídku uchazeče Jiří Salač – 
klempířství, pokrývačství, Nymburk, na plně-
ní veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Odstranění havarijního stavu střešní krytiny BD 
606 – Milovice“ za cenu 852 601 Kč včetně DPH 
a příslušnou smlouvu o dílo.

Obnova kuchyně v ZŠ Kostelní
RM schválila zadávací dokumentaci podlimitní 
veřejné zakázky na dodávku s názvem „Obno-
va kuchyně, Základní škola Kostelní 457, Čelá-
kovice“ a uložila tajemníkovi Městského úřadu 
zajistit zahájení zadávacího řízení na plnění této 
zakázky.

Doporučení Zastupitelstvu města
Rada města doporučila Zastupitelstvu města:
- vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením 
města Čelákovic za rok 2014, a to bez výhrad;
- schválit účetní závěrku města Čelákovic za rok 
2014 a výsledek hospodaření ve schvalovacím 
řízení v částce 51 007 924,36 Kč převést na 
účet výsledků hospodaření minulých období;
- schválit název „Za Tosem“ pro novou komuni-
kaci spojující ulici Stankovského a silnici II/245 
v západní části města.

Výběr z usnesení RM č. 14–16/2015.

o cem jednali radní mesta

Pokračování ze str. 1
Státní fond dopravní infrastruktury odhaduje náklady celé stavby Optimalizace trati Lysá nad La-
bem – Praha-Vysočany ve výši 8,25 miliardy korun a její realizaci v letech 2018–2022. S ohledem na 
vytíženost čelákovického nádraží a nutnost zvýšení kapacity trati bude tato stavba realizována dříve.

Zásadní dopad bude mít výstavba nástupišť a podcho-
dů na čelákovickém nádraží na parkování v blízkosti 
nádraží, jízdní řády autobusové dopravy, silniční dopra-
vu i cyklisty a pěší. Čelákovičtí místostarostové Sekyra 
a Studnička, ředitel Technických služeb Turek a ve-
doucí odboru rozvoje města Hanuš jednali o dopadech 
akce se zástupci SUDOP Praha, SŽDC Praha, Krajské-
ho úřadu Středočeského kraje, ROPID a Dopravního 
inspektorátu Policie ČR. Foto: -ps-

Návrh nového podchodu pro pěší pod železniční tratí propojující Mochovskou a Kollárovu ulici. Zdroj: SUDOP 
Praha

Přestavba železniční stanice Čelákovice ovlivní 
život města a dotkne se většiny občanů

Od začátku března 2015 probíhá rozsáhlá výluka na 1. 
tranzitním železničním koridoru v Úvalech. Řada dál-
kových vlaků je vedena odklonem přes Čelákovice. Po 
dobu výstavby železniční stanice Čelákovice budou 
osobní vlaky jezdit v současném rozsahu, pouze vybra-
né rychlíky pojedou z Prahy do Nymburka odklonem 
přes Poříčany. Foto: Zdeněk Kačena
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l  Josef Pátek, starosta

S touto otázkou se na mne obrací nemálo obča-
nů. Množství dotazů je totiž přímo úměrné začí-
najícímu létu, kdy z různých hospůdek a barů 
vycházejí zákazníci konzumovat na veřejná pro-
stranství, či jsou v těchto zařízeních otevřená 
okna kvůli horku. Problém však je, že tito hosté, 
kteří jsou často již pod vlivem alkoholu, či se jinak 
baví, ruší noční klid a spánek okolních obyvatel. 
Z tohoto důvodu se na mne občané obracejí, jest-
li by město nemělo využít, po vzoru jiných měst, 
vyhlášku a omezit provoz těchto zařízení a stano-
vit tak zavírací dobu. Pojďme na toto téma otevřít 
diskusi. Za vaše názory budu rád. Posílejte mi je 
na můj e-mail: starosta@celakovice.cz.
Já osobně preferuji dohodu s majiteli či provo-
zovateli těchto zařízení před přílišnou regulací 
otevíracích dob hospůdek a barů. Jaký názor 
máte Vy?

ZPRÁVY Z RADNICE

l  Petr Studnička, místostarosta II

Zastupitelé města schválili dne 24. června 2015 
Zadání územního plánu Čelákovic, jehož zpraco-
vání tak postupuje do další fáze. Nyní po dobu 
zhruba půl roku budou probíhat práce na zpra-
cování Návrhu územního plánu a vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území. Návrh zadání 
územního plánu Čelákovic byl zpracován výkon-
ným pořizovatelem, společností PRISVICH, ve 
spolupráci se zastupitelem určeným pro pořízení 
územního plánu. Podkladem pro zpracování ná-
vrhu zadání byly Doplňující průzkumy a rozbory 
připravené architektkou Jitkou Fikarovou, která 
je zpracovatelkou územního plánu.
Připomínky k Návrhu zadání bylo možné podávat 
do 3. dubna 2015 a k připomínkám uplatněným 
po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Na základě vý-
sledku projednání, tedy stanovisek pořizovatele, 
které vyplynuly z připomínek, vyjádření dotče-
ných orgánů, stanoviska Krajského úřadu a pod-
nětů sousedních obcí, upravil pořizovatel návrh 
zadání a předložil jej ke schválení Zastupitelstvu 
města. „Ve stanovených lhůtách bylo podáno cel-
kem 12 vyjádření a stanovisek dotčených orgánů, 
7 připomínek právnických osob a fyzických osob 
podnikajících a 69 připomínek fyzických osob. Po 
lhůtě byly doručeny 3 připomínky fyzických osob 
a 1 připomínka právnické osoby,“ uvedla v důvo-
dové zprávě pro zastupitele referentka odboru 
rozvoje města Kateřina Kandlová.

Zastupitelstvo města Čelákovic rozhodlo o po-
řízení nového Územního plánu Čelákovic dne  
31. října 2012. Nahradí dosud platný Územní 

plán sídelního útvaru Čelákovice ze dne 19. září 
1994, u kterého byly pořízeny tři změny.

Zadání Územního plánu Čelákovic

Vítězný ideový návrh Územního plánu Čelákovic zpracovaný architektkou Fikarovou v roce 2013. Zdroj: archiv od-
boru rozvoje města

Ilustrační snímek. Foto: -dv-

l  Josef Pátek, Miloš Sekyra, Petr Studnič-
ka, Miroslav Opa, Marek Skalický, členové 
Rady města

V posledních měsících kolovaly městem různé 
zvěsti, pseudo fakta, polopravdy a fámy týkající 
se Městského stadionu. I přes veškerou snahu 
současného vedení města „udělat pořádek“ 
nejen v majetkových poměrech na stadionu, 
ale také ve vztazích ke dvěma vzájemně zne-
přáteleným sportovním subjektům a koneckon-
ců i v otázce nové atletické dráhy, se radnici 
z toho prakticky nic uspokojivě nepodařilo. Až 

do posledního zasedání Zastupitelstva města, 
které se uskutečnilo dne 24. června. 
Memorandum, které vedení města zastupite-
lům i občanům představilo, zřetelně ukazuje, 
jakou cestou se město Čelákovice ve věci své-
ho stadionu vydalo. Navržená opatření získala 
podporu napříč celým politickým spektrem! Vzít 
celý areál stadionu pod „svá křídla“, zainves-
tovat nejen jeho modernizaci, ale také údržbu 
a zejména za jasně daných podmínek poskyt-
nout sportoviště všem sportovním subjektům, 
školám, zájmovým skupinám i jednotlivcům. 
To vše pod správou nově zřízené městské pří-

spěvkové organizace, Čelákovické sportovní. 
Deklarativní vymezení práv, ale i povinností jak 
města, tak dvěma největším sportovním klu-
bům, SK Union a TJ Spartak, jasně udává směr 
a mantinely budoucí spolupráce a tím zasazení 
tématu stadion do jasného rámce. 
Zbývá jedna, avšak velmi podstatná, ne-li nej-
důležitější otázka: Připojí se oba výše zmíněné 
sportovní subjekty k tomuto Memorandu a tím 
se tento areál stane fungujícím sportovním 
stánkem města, nebo nechají Městský stadion 
i nadále v poloze „bramboračka“?

Bramboračka s názvem stadion dostala jasný směr!

Má smysl omezení zavíracích hodin u barů?
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ZPRÁVY Z RADNICE
Přivítáni do života byli

v sobotu 13. června 2015
tito noví občánci města Čelákovic

Diana Švagrová, Sofie Sekerová, Eliška Tůmová,
Anna Kvašová a Michal Žížala.

Alice a Nicol Popovičovy, Tomáš Růžička,
Marta Knejpová, Vojtěch Hokr,

Anna Wankeová, Kamila Rybová,
Jakub Vostrovský, Vilém Eliška, Filip Šturma,

Foto: Jiří Suchý

Vítání občánků
l  odbor pro občanské záležitosti

Rády bychom poděkovaly všem, kteří se podílejí na 
přípravě obřadu a vytvářejí slavnostní atmosféru při 
vítání nových občánků města Čelákovic.
Obrovský dík patří především dětem z Mateřské ško-
ly Přístavní, které pod vedením paní ředitelky Jarosla-

vy Duškové a paní učitelky Pavlíny Polmanové přednášejí krásné básnič-
ky, dále panu učiteli Základní umělecké školy Jana Zacha Janu Šturmovi 
a jeho žákům Kláře Hausteinové a Vítku Körnerovi za mile zklidňující ky-
tarové tóny.
Všem přejeme krásné léto plné sluníčka a pohody, předškolákům z Mateř-
ské školy šťastné vykročení do „velké školy“ a mnoho úspěchů.

Pro zajímavost pár statistických údajů:
V období od září 2014 do června 2015 jsme přivítali 116 nových občánků, 
68 holčiček a 48 chlapečků.
A jaké bylo nejčastější jméno? Mezi holčičkami jednoznačně vede Anna, 
v oblíbenosti následují Adéla, Sofie a Tereza. U chlapečků je oblíbenost 
vyrovnanější, nejčastějším jménem jsou Jakub, Lukáš a Tomáš.

Tým, který spolupracoval na přípravě obřadů vítání nových občánků města Čelákovic 
a vytvářel od podzimu 2014 a do června 2015 jejich slavnostní atmosféru. Na foto-
grafii v horní řadě: Pavlína Polmanová, učitelka MŠ Přístavní, Radka Körnerová, odbor 
pro občanské záležitosti MěÚ, Petr Studnička, místostarosta II, Jaroslava Dušková, 
ředitelka MŠ Přístavní, Bára Pluhařová a Klára Hausteinová, obě ze ZUŠ Jana Zacha. 
V dolní řadě děti, které při obřadech přednášely: Antonín Válek, Darina Fungáčová, 
Julie Hubičková, Andrea Vedralová, Aneta Navrátilová a Dalibor Kolínko. Sedící je Vít 
Körner, ze ZUŠ Jana Zacha. Foto: Jiří Suchý
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Nová výsadba, alej ke hřbitovu. Foto: -dv-
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l  Martin Spilka, zastupitel

Nejdříve chceme zajistit stopro-
centní fungování současných míst 
pro volnočasové aktivity. Teprve 
poté můžeme uvažovat o jejich 
rozšiřování či o budování nových 
prostor. Domnívám se, že oproti 
kulturním aktivitám je na tom 
hůře možnost sportovního vyžití. 
Přestože máme víceúčelová hřiš-
tě, jejich funkčnost je nízká. Věřím, 
že nově zřízená příspěvková 
organizace Čelákovická sportovní 
přispěje ke zlepšení současného 
stavu. Odstranění katastrofálního 
stavu by si zasloužila hřiště Na 
Nábřeží či na parkovišti za CMC. 
Řešení problematiky Městského 
stadionu je o to složitější, že zdejší 
nejvýznamnější subjekty nejsou 
schopny ani sednout k jednomu 
stolu, natož se domluvit. Ideální 
vytvoření volnočasové zóny jak 
pro občany, tak pro návštěvníky 
se nabízí u Labe v blízkosti lávky, 
kde by brzy mělo vzniknout nové 
přístaviště. Dobudovat by se měla 
cyklostezka mezi Čelákovicemi 
a Toušení, a to jak podél silnice, 
tak podél řeky. Jsem hrdý na 
všechny sportovce, kteří naše 
město úspěšně reprezentují!

l  Miloš Choura, zastupitel

Čelákovice a jejich rovinaté okolí 
s protékajícím Labem a Jizerou, 
pískovnami a tůněmi, cestami 
přes borové lesy a louky jsou 
ideálním místem pro nenáročnou 
cykloturistiku pro všechny věkové 
kategorie. V tom nám s nadsáz-
kou může být příkladem a inspi-
rací jihočeská Třeboň. Čelákovice 
sice nemají tolik historických 
památek, za kterými by lidé jezdili, 
ale jejich nespornou výhodou je 
blízkost Prahy a výborná dostup-
nost po železnici i s kolem. ANO si 
bere za cíl podpořit cykloturistiku 
v Čelákovicích pro občany města 
i jeho návštěvníky. Vypracovat 
smysluplný projekt cykloturistiky 
s podporou dostavby a rozšíření 
cyklostezek. Tento záměr poslouží 
jak občanům města, tak i napo-
může město otevřít pro turistický 
ruch.

Zastupitelé zvolení za PRO Č se 
k tématu nevyjádřili.

l  Petr Bařina, zastupitel
Během chvíle mě napadlo mnoho 
nápadů, u kterých je ale potřeba 
vzít v potaz i nemálo podmínek – 
prostorové zázemí našeho města, 
poptávku občanů, smysluplnost, 
výchovu a podporu zdravého život-
ního stylu, životaschopnost, finanční 
náročnost a udržitelnost, rychlost 
realizace.
Volný čas je rizikem i příležitostí!
Z některých možností vybírám:
-  zřízení komunitní zahrady a více 

dětských plácků;
-  živější náměstí – kulturní a zá-

bavná představení, stacionární 
šachový stůl;

-  kavárna u muzea provozovaná 
jako sociální práce;

-  stacionární pingpongový stůl 
v parku;

-  závod na kolečkových bruslích;
-  dokončení cyklostezky;
-  skupinové výlety na kolech;
-  nový moderní skatepark;
-  zřízení speciální venkovní posilov-

ny pro naše seniory;
-  počítačový kurs pro seniory;
-  zřízení infocentra vč. poskytování 

výkladu;
-  větší propagace města, větší 

angažovanost radnice v problema-
tice volného času dětí a mládeže, 
větší podpora města občanským 
sdružením, tělovýchovným spol-
kům a neorganizovaným formám 
sportu pro všechny.

l  Renata Fialová, zastupitelka

Čelákovice jsou spjaty především 
s řekou Labe, proto preferuji rozší-
ření možností pro volný čas právě 
u ní a na ní.
Grado i řeka samotná byly vždy 
velkým lákadlem pro místní i pro 
výletníky z Prahy. Během třicátých 
let minulého století ale došlo 
k regulaci jejího toku a k Labi jsme 
se otočili zády.
Situace se ale začíná zlepšovat, 
a to např. plánovaným vybu-
dováním přístaviště pro malá 
plavidla a mola pro větší osobní 
lodě nedaleko lávky. Myslím si, že 
navrácení osobní lodní dopravy 
může prospět všem městům 
ležícím podél toku.
Dále by mělo dojít ke zprůtočnění 
pravobřežních slepých ramen, 
k jejich odbahnění a navrácení je-
jich původního rekreačního účelu.
Další možností je zpřístupnění 
Labe úpravou břehů, které jsou 
dnes tak příkré, že se k řece 
nedostane ani pes, aby se napil. 
Toto lze řešit výstavbou schodů 
k řece a teras zapuštěných přímo 
do břehu řeky. Terasy bude mož-
né využít k rekreačním účelům 
a v případě povodní nebude nutný 
jejich odtah pryč, jako by tomu 
bylo u plujících můstků.

l  Vladimír Duník, zastupitel 

Otázka tohoto čísla úzce souvisí 
s naší odpovědí na téma z měsíce 
května. Kromě již zmíněného 
denního stacionáře pro senio-
ry a nízkoprahového klubu pro 
mládež bychom toto téma doplnili 
o další návrhy. Dále pokračovat 
v započaté rekonstrukci areálu 
Městského stadionu, abychom 
se po dlouhé době konečně do-
čkali zasloužené rehabilitace této 
v minulosti významné chlouby Če-
lákovic, aby se stal opět místem, 
kde se budou setkávat generace, 
a plně sloužil původnímu účelu, 
pro který byl vybudován - sportu, 
mládeži a široké veřejnosti.
Zelená plocha mezi parkoviš-
těm a Kulturním domem je zcela 
nevyužitá a přímo vybízí k vybu-
dování např. minigolfu, hřiště na 
petanque a kuličky.
Rovněž v nedávné minulosti 
hojně využívaný zaniklý asfaltový 
plácek v ulici Na Stráni by zcela 
jistě přivítala řada spoluobčanů, 
především dětí. V neposlední řadě 
navrhujeme rozšíření dětského 
hřiště v ulici Na Stráni o dětskou 
lezeckou stěnu s velkou pískovou 
dopadovou plochou.

l  Milan Tichý, zastupitel

Možností, jak rozšířit volnočasové 
aktivity, je jistě víc než dost, na-
padá mě zdokonalovat cyklotrasy 
i cykloslužby včetně půjčoven kol 
a automatů nebo loděk a šlapadel 
na Labi ap.
Avšak nejdůležitější ze všeho je 
nutnost se soustředit na historicky 
dávno předurčené objekty a pro-
story v našem městě – stadion 
a okolí.
Pro využití takových prostor 
na účely sportovní, turistické 
a kulturní, které jsou toho času 
zdevastované, není třeba příliš 
velké obhajoby a je s podivem, 
když se objeví jakési světlo 
naděje v podobě dotace atletické 
dráhy a rehabilituje se tato část 
a okamžitě vzniká jakási nevole 
a odpor současných pohodlných 
správců se tohoto ozdravujícího 
aktu zúčastnit a navrátit městu 
jeho samozřejmé výhody i v dal-
ších sektorech a stavbách. Město 
je majoritním vlastníkem a má 
povinnost obhospodařit zmíněné 
ku blahu jeho obyvatel!

Otázka
Kde a jak byste 

rozšířil/a možnosti 

aktivního využití 

volného času 

pro občany 

a návštěvníky 

města?
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INFORMACE
pronájmy 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.

l  Stankovského č. p. 1581, byt č. 5, Čelákovice
Byt č. 5 o velikosti 1+kk o celkové ploše 43,64 m2 (zapo-
čitatelná plocha 39,16 m2), sestávající z těchto prostor: 1. 
pokoj 19,20 m2, kuchyňský kout 6,89 m2, předsíň 4,25 m2, 
koupelna 2,56 m2, WC 0,88 m2, spíž 0,90 m2, sklep 2,58 m2, 
lodžie 6,38 m2. Byt je situovaný v přízemí jednovchodového 
osmipodlažního panelového domu s plochou střechou. Dům 
byl vybudován v roce 1976. Vytápění a dodávka teplé vody 
jsou zajištěny ze systému CZT.
Výše nájemného je minimálně 3 916 Kč/měsíčně (100 Kč/m2/
měsíčně) a je předmětem nabídky (jedná se pouze o nájem-
né, bez záloh na energie).

Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:  
Pronájem bytu č. 5, Stankovského č. p. 1581, Čelákovice.

l  Prokopa Holého č. p. 1177, byt č. 2, Čelákovice
Byt č. 2 o velikosti 1+1 o celkové ploše 53,63 m2, sestáva-
jící z těchto prostor: 1. pokoj 21,38 m2, kuchyň 16,15 m2, 
předsíň 5,4 m2, koupelna a WC 4,05 m2, spíž 0,9 m2, sklep 
5,75 m2. Byt je situovaný v prvním nadzemním podlaží jed-
novchodového dvoupodlažního domu se sedlovou střechou 
a půdní vestavbou. Dům byl vybudován v roce 1939. Vytá-
pění a dodávka teplé vody jsou zajištěny z kotelny v domě. 
Byt je kompletně zrekonstruován a připraven k nastěhování.
Výše nájemného je minimálně 5 363 Kč/měsíčně (100 Kč/
m²/měsíčně) a je předmětem nabídky (jedná se pouze o ná-
jemné, bez záloh na energie).

Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:
Pronájem bytu č. 2, Prokopa Holého č. p. 1177, Čelákovice.

Byty si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu pí Karbulovou, tel. 326 996 052.

PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK
V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále zá-
vazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čeláko-
vic a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení).
Žadatelé čestným prohlášením doloží způsobilost k právním úkonům a dále, že nevlastní objekt 
k bydlení.

HODNOCENÍ NABÍDEK
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní 
výši nabídky nájemného v korunách, jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší než je stanovená 
minimální cena nájemného. Na základě předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o pro-
nájem. V případě předložení více shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky 
předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jaké-
koliv 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 měsíčního 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.

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

Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců 
je: pátek 10. července 2015 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.

Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců 
je: pátek 31. července 2015 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.

Čelákovický bazén se 
proměnil ve filmové 

studio
l  Ivana Marešová, ředitelka Čelákovické spor-

tovní

V Městském bazénu v Čelákovicích, který již 
není organizační složkou města, ale od 1. čer-
vence 2015 je součástí nové příspěvkové or-
ganizace města „Čelákovická sportovní“, se 
natáčelo několik epizod projektu „Now that I am 
home“, který zajišťují převážně zahraniční stu-
denti. Projekt v bazénu začínal v den státního 
svátku 1. května už v 6 hodin ráno a pracovalo 
se pilně až do večerních hodin. Spolupráce se 
štábem byla naprosto výborná, především je 
třeba vyzdvihnout respektování hygienických 
pravidel v prostorách celého bazénu. V jedné ze 
scén se dokonce objeví i plavčík z čelákovické-
ho bazénu.
Tento filmový projekt vznikl jako praktická část 
závěrečných zkoušek studenta Filmové a tele-
vizní fakulty Akademie múzických umění v Pra-
ze (FAMU), katedry kamery, Andrese Felipe 
Moralese Duarte. Jedná se o krátký film, který 
je připravován zejména studenty FAMU a lidmi, 
kteří jsou ochotni studentům pomoci. Film vzni-
kl i za podpory města Čelákovic, kterému tvůrci 
poděkovali za to, že jim propůjčilo na jeden den 
bazén a mohli zde natočit zásadní a krásné zá-
běry z interiéru bazénu i pod vodou.
„Městský bazén v Čelákovicích nás oslovil ze 
všech bazénů v Praze a okolí nejvíce, protože 
jeho interiér naprosto vyhovoval našim požadav-
kům – prosklená stěna, barvy žluto – modré, kte-
ré byly naším hlavním faktorem ve filmu, okolím 
bazénu a v neposlední řadě ochotou lidí, kteří 
zde pracují, že nám vyšli v požadavcích vstříc. 
Za celý štáb tímto děkuji za pomoc, natáčení 
v bazénu pro nás bylo neskutečným zážitkem,“ 
shrnula pozitiva produkční Šestáková.
Krátký příběh filmu je o rozdílných světech dce-
ry a otce, kteří se shledávají po dlouhém čase, 
a otec se snaží svou dceru poznat. Je to o se-
tkání, pochopení, odpuštění a snaze najít ces-
tu zpátky domů, kam možná patří… Nechte 
se překvapit. Film bude k vidění na projekcích 
FAMU a dále na různých festivalech.

Základní informace o projektu
Název: Now that I am home (Teď, když jsem 
doma)
Scénář: Daniel Ibánez
Kamera: Andres Felipe Morales Duarte
Režie: Valerio Mendoza
Produkční: Iveta Šestáková
Produkce: FAMU Studio
Herci: Andrea Berecková a Roman Štolpa

Štáb při natáčení. Foto: archiv Městského bazénu
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Místní organizace TOP 09 Čelákovice  
volila nové vedení

l  výbor MO

V neděli 31. května 2015 se uskutečnil volební sněm místní organizace TOP 09 Čelákovice. Do funk-
ce předsedy byl znovu zvolen pan Tomáš Janák a místopředsedou i nadále zůstává pan Milan Tichý. 
Členy výboru na další dvouleté období jsou Tomáš Adamec, Ladislav Hylmar a Martin Mikulka.
I přes fakt, že jsme v loňských komunálních volbách neobhájili dostatečný počet mandátů v měst-
ském zastupitelstvu, nám nepřestává a i nadále nepřestane být dění v našem městě lhostejným.
Více na Facebooku – top09celakovice.

l  Petr Studnička

Od 1. července zlevnila roční předplatní jíz-
denka na veřejnou dopravu v Praze na 3 650 
korun, doprovod dětí mladších tří let může 
v pražské MHD cestovat bez jízdenky. Nově 
se neplatí ani za psa.

Dosud stála roční předplatní jízdenka pro úze-
mí Prahy 4 750 korun, od 1. července zlevnila  
o 1 100 Kč. Pořídit si ji je možné jak v elektro-
nické podobě na Opencard, tak v papírové po-
době k průkazce PID. Začátek platnosti kuponu 
si určí sám cestující na libovolné datum, které 
mu bude vyhovovat. S touto roční jízdenkou 
je možné cestovat v rámci její časové platnos-
ti neomezeně po celém území Prahy metrem, 
tramvajemi, autobusy, integrovanými vlaky PID, 
přívozy i lanovou dráhou na Petřín.
Kdokoliv bude cestovat veřejnou dopravou s dí-
tětem do tří let, nemusí si nově kupovat jízden-
ku. Tato novinka se nevztahuje na cestování po 
železnici ani na speciální letištní linku Airport Ex-
press. Tam je třeba, stejně jako v příměstských 
autobusech za hranicí Prahy, platit jízdné jako 

dosud. Ve skutečnosti nejde o bezplatnou pře-
pravu, ale o zavedení zvláštní ceny jízdného na 
území Prahy ve výši 0 Kč. Pokud chce cestují-
cí cestovat za nulovou cenu, bude potřebovat 
speciální průkaz Dítě do 3 let s aktuální fotogra-
fií, jménem, příjmením a datem narození dítěte. 
Průkaz získá každý na počkání za manipulač-
ní poplatek 20 Kč v obvyklých předprodejních 
místech PID. Při jeho pořízení je nutné doložit 
věk dítěte. Průkaz, kvůli rychle se měnící podo-
bě dítěte, platí nejdéle 1 rok. Přeprava dětí do 6 
let i dětských kočárků s dítětem je i nadále bez-
platná ve všech tarifních pásmech PID.
Další velmi významnou změnou v tarifu je bez-
platná přeprava psů. Žádný cestující s platnou 
jízdenkou PID pro území Prahy (pásma P, 0 a B) 
nebo cestující s nárokem na bezplatnou přepra-
vu po území Prahy nemusí od července za psa 
ve veřejné dopravě platit (mimo vlaky PID a le-
tištní linku Airport Express).
Nově není nutné platit za psa ani v příměstských 
autobusech PID ve vnějších tarifních pásmech 
za hranicemi Prahy, to se však týká jen držitelů 
časových kuponů pro vnější pásma. Ostatní za 
psa zaplatí jednorázovou cenu 16 korun.

Změna tarifu pražské MHD od 1. července

Žhář v Mochově?
Dne 2. 6. 2015 v 20.50 hod. byla přijata SMS 
ze systému Integrované záchranné služby ozna-
mující, že v Mochově hoří rodinný dům. Hlídka 
vyjela na místo společně s hlídkou Policie ČR. 
Nikdo nebyl zraněn, ihned při příjezdu byl zadr-
žen muž (58 let), který byl podezřelý z úmyslné-
ho založení požáru. Byl ihned předán Policii ČR.

Ztratit lze leccos
Dne 6. 6. 2015 v 11.00 hod. předal nálezce na 
služebnu MP holicí strojek, který nalezl na la-
vičce na náměstí, kde jej někdo pravděpodob-
ně zapomněl. V případě, že ho někdo postrádá 
a dokáže nám ho popsat, může si ho vyzved-
nout na naší služebně.

Nejapný žert na železničním mostě
Dne 6. 6. 2015 v 19.10 hod. bylo MP oznámeno, 
že na prostředním pilíři železničního mostu přes 
Labe směrem k Brandýsu nad Labem stojí bez 
hnutí člověk v montérkách. Hlídka se dotázala 
dozorčího železniční stanice Čelákovice, zda 
neprobíhají nějaké práce na mostě, což bylo 
vyvráceno, a proto hlídka vyrazila na místo. Po 
ohledání „těla“ bylo zjištěno, že se jedná pouze 
o montérky vycpané lepenkou a přidrátované 
ke konstrukci mostu. Byla uvědoměna Policie 
ČR a také dozorčí železniční stanice Čelákovi-
ce, který přislíbil, že věc oznámí odpovědnému 
pracovníkovi, který zajistí odstranění figuríny, 
kterou z bezpečnostních důvodů nemohla od-
stranit hlídka MP.

Opilý vandal na nádraží
Dne 10. 6. 2015 bylo v 19.44 hod. přijato ozná-
mení operátora městského kamerového systé-
mu, že na kameře směřující na nádraží ČD vidí 
výpravčího, jak vyběhl za nějakým mladíkem, 
kterému teče krev z ruky. V 19.45 hod. oznámil 
výpravčí, že nějaký opilec rozbil výplň u vcho-
dových dveří staniční budovy. Podezřelý byl do-
hledán pomocí kamer a poté zadržen hlídkou. 
Byla mu přivolána záchranná služba k ošetření 
řezných ran, které odmítl. Po zjištění totožnos-
ti byl mladík propuštěn a ze svého jednání se 
bude zpovídat u přestupkové komise. 

Někdy se na hodinu klavíru nechce
Dne 11. 6. 2015 v 15.15 hod. telefonoval otec, 
že jeho 9letá dcera nedorazila od ZŠ J. A. Ko-
menského do ZUŠ na hodinu klavíru. Hlídka se 
ihned vydala pravděpodobnou cestou dívky 
a podle jejího popisu po ní pátrala. Asi po 15 
minutách bylo pátrání odvoláno, neboť dívka na 
hodinu zapomněla a zůstala sedět před školou.

V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156

co nového ve meste

LA NATURA
l  -dv-

Pod tímto názvem byla koncem května 2015 
otevřena nová BIO prodejna v Masarykově ulici 
č. p. 244 v místě zrušené vinotéky.
Majitelkou je Šárka Štěpánová, která je zároveň 
i maminkou dvou malých dětí, které jí vnukly 
myšlenku zrealizovat obchod, kde by byl nákup 
příjemný jak pro maminku, tak pro děti.
Děti se zde zabaví po dobu nákupu v malém 
dětském koutku, ale je zde i možnost posedět 
si v malé útulné kavárničce u dobré kofeinové, 
nebo bezkofeinové kávy či čaje a dát si domácí 
koláč ze zdravých surovin.
Nakoupíte zde BIO i neBIO potraviny, bezlepko-
vé potraviny, ajurvédské koření, zelenou kávu, 
přepuštěné máslo Ghí, eko drogerii (zn. Yellow 
& Blue, Earth Friendly Products), bio kosmetiku 
(zn. Saloos, SO‘BIO ÉTIC), eko kompostovatel-
né nádobí… V budoucnu se bude nabídka roz-
šiřovat o výrobky zn. Lifefood, rostlinné protei-
ny, rakytníkové výrobky, detoxikační kůry, kozí 
a sójové výrobky apod.
Každé pondělí a středu je zde k dostání čers-
tvé domácí pečivo od místní pekařky Kateřiny  

Karpíškové – známé pod zn. „Pečeno s láskou“. 
Od července je možné platit i platební kartou.

Provozní doba:
po 8.00–18.00 hod.
út 8.00–16.00 hod.
st 8.00–16.00 hod.
čt 8.00–16.00 hod.
pá 8.00–18.00 hod.
so 8.00–11.00 hod.

Foto: -dv-
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Setkání rodáků a přátel Sedlčánek a Císařské Kuchyně  

sobota 20. 6. 2015

Slavnostního zahájení v 13.30 hod. u pomníku padlých 
před budovou školy. Zleva členové přípravného výboru 
Pavel Špalek a František Jarolím, ganerálmajor Jiří Ba-
loun, místostarosta II Petr Studnička a předseda osad-
ního výboru Sedlčánky Petr Kabát. Foto: -dv-

Zpívání v dešti – v podání skupiny Ani Muk. Foto: -dv-

Vystoupení dětí. Foto: -dv-

K poslechu hrála Hasičská dechová hudba Sboru dob-
rovolných hasičů Lysá nad Labem. Foto: -dv-

Výstava historických i současných fotografií. Do konce 
prázdnin ji můžete zhlédnout v 2. patře budovy radnice. 
Foto: -dv-

Nejstarší občané a malí rodáci obdrželi pamětní listy. 
Foto: -dv-

Jednou z atrakcí pro děti bylo malování na obličej. 
Foto: -dv-

Připraveny byly různé hry pro nejmladší. Foto: -dv-Rodáci na Mírovém náměstí. Foto: -dv-

Hlavní program již pátého „setkání“ byl připraven na školním hřišti. Foto: -dv-

V rámci akce „Setkání rodáků“ byla otevřena v Sedl-
čánkách i pobočka Městské knihovny Čelákovice.  
Návštěvníci zde mohli získat „prémiové razítko“ pro ob-
líbené testy k čelákovické muzejní noci, anebo zhléd-
nout promítající se historické fotografie Sedlčánek. 
Foto: archiv knihovny
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DOPISY, INFORMACE

Dne 4. 7. oslaví své 90. naro-
zeniny pan Vladimír KRÁL. 
Do dalších let mu ze srdce 
přejeme vše nejlepší, hlavně 
zdraví.
Alena, Oldřich, Martin, Dari-
na a všechna pravnoučátka.

Dne 5. 7. oslaví své životní 
jubileum 70 let paní Milena 
BODLÁKOVÁ. Do dalších let 
přejeme jen samé štěstí, po-
hodu a pevné zdraví.
Blahopřejí manžel, syn 
a dcery s rodinami.

Dne 7. 7. 2015 oslaví své krás-
né 90. narozeniny naše ma-
minka, babička a prababička 
paní Vlasta FORMANOVÁ ze 
Záluží. Přejeme jí mnoho zdra-
ví a radosti a stále tolik životní 
formy jako doposud.
Syn Ladislav s rodinou

Dne 19. 7. se dožívá 96 let pan 
František OPŘÁTKO.
Do dalších spokojených let 
mu přejí vše nejlepší a za vše, 
co pro ně učinil, děkují dcery 
Jitka a Milena s rodinami, 
a přítelkyně Miluška.

Dne 1. 7. 2015 uplynulo 13 
let od tragické smrti milované 
maminky a babičky paní Bo-
ženy NOVOTNÉ.
Stále vzpomínají přítel Ota, 
syn Jiří, dcery Ivana a Hana, 
vnoučata Romča, Jiřík, 
Martínek, Kubíček, Terezka 
a Milošek.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 28. 7. 2015 to bude již 10 
let, kdy nás navždy opustil náš 
drahý manžel, tatínek a děde-
ček pan Ladislav KUKLA. 
Stále na Tebe vzpomínáme.
Manželka a děti s rodinami

spolecenská kronika
l  Petr Petřík a Věra Šebestová

Za parného počasí v sobotu 13. června 2015 
proběhl v našem městě z popudu skupiny Dob-
rovolný úklid v Čelákovicích (zakladatelka Věra 
Šebestová) úklid kolem OC TESCO. Pozemky 
jsou většinou ve správě či patří Krajské správě 
a údržbě silnic Středočeského kraje či přímo 
firmě TESCO Franchise Store ČR, a. s. S obě-
ma institucemi jsme proto v kontaktu. Úklid 
nám trval asi hodinu a odpadky tvořily většinou 
produkty z nákupů (účtenky, plastové lahve, 
plechovky, obaly), ale našly se i dva funkční 
plynové zapalovače, jedna pneumatika a výba-
va vozu. Vůbec nejvíc práce bylo s nedopalky, 
které se špatně sbíraly. Odpadky pak odvezli 
manželé Šebestovi do nedalekého sběrného 
dvora. Uvítali bychom součinnost majitelů po-
zemků a města, protože veškeré náklady jsme 
si hradili z vlastních prostředků. Přesto se nám 
čas do toho vložený vyplatil při pohledu na ukli-
zené příkopy a cesty. Akce navazuje na podob-
né, které již u nás proběhly a kterých se účastnili 

i členové Okrašlovacího spolku čelákovického, 
příp. sdružení Dělnické domky v Jiřině. Děku-
jeme všem, kteří se akce účastnili! Další úklid 
chystáme až na podzim a na jiném místě.

l  členové Okrašlovacího spolku čeláko- 
vického

Hledáme vhodné, veřejně přístupné soukromé 
pozemky s možností výsadby stromů. Máme na-
bídku od sponzorů na výsadby, které by se usku-
tečnily prostřednictvím Okrašlovacího spolku.
Město Čelákovice má sice na svých pozemcích 
desítky uschlých či usychajících stromů nebo 
jiných vhodných míst na výsadby (viz www.lep-
simisto.cz), ale náš spolek bohužel není schopen 
dostát požadavku města, abychom se o námi  

vysazené stromy na městských pozemcích sta-
rali s veškerou péčí (včetně zálivky, údržby apod.) 
a nesli za ně i veškerou odpovědnost.
Pokud jste tedy majitelem pozemku, měli byste 
o vysazení stromu nebo stromků a převzali nad 
ním záštitu (péči), tak bychom ve spolupráci s vámi 
navrhli vhodný druh dřeviny, strom zajistili a vysa-
dili. Neváhejte se proto na nás obrátit na e-mail: 
okraslovaci.spolek.celakovicky@gmail.com.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na výsledek 
naší společné práce.

Poděkování
l  Současní i bývalí spolupracovníci společ-

nosti Q-byt Čelákovice

Dovolujeme si touto cestou veřejně poděkovat 
panu Jaroslavu Benešovi za dlouholetou spo-
lupráci, lidský přístup, předané znalosti a zku-
šenosti v oblasti správy bytů a provozu kotelen 
v Čelákovicích a v Milovicích.
Po téměř 23 letech odchází skvělý ředitel.
Děkujeme!

Uklízeli jsme Čelákovice

Účastníci úklidu: zleva: A. Pencová, manželé Šebestovi 
s dcerou, T. Janák a P. Petřík. Foto: archiv spolku

l  odbor životního prostředí

V letošním roce bylo na pozemcích města vysazeno celkem 311 stromů, pro 38 z nich je předplacena 
následná péče spočívající v zálivce po dobu 12 nebo 36 měsíců. Pro zbývajících 273 stromů, které 
byly vysazeny v rámci dotačního projektu, musíme zajistit péči – zálivku z vlastních prostředků pro-
střednictvím Technických služeb Čelákovice. Vzhledem k rozsahu nových výsadeb nejen stromů, ale 
i keřů a bylin v počtu 1 770 ks a nově založených trávníků o rozloze přesahující 4 000 m2, je zajištění 
dostatečné zálivky v potřebném časovém intervalu velmi obtížné. Je tedy jasné, že nemůžeme v dal-
ších výsadbách pokračovat s vědomím, že nezaručíme dostatečnou péči, a nejspíš tak zaviníme úhyn 
dalších stromů. Město navíc pořizuje výhradně dřeviny se zárukou původu, tedy vypěstované ve škol-
kách, aby bylo možné v případě jejich úhynu nebo nepříznivého vývoje uplatnit reklamaci u dodavatele.
Uschlé a usychající dřeviny nelze v převážné většině okamžitě odstraňovat, protože svými parametry 
či umístěním podléhají řízení o povolení kácení. Suché dřeviny, jejichž pokácení nepodléhá správnímu 
řízení, lze kácet kdykoli.

Výzva pro milovníky stromů

Vysázeno rekordní množství zeleně

Nebuďme lhostejní
l  Josef Pátek

Jednu červnovou neděli jsem při průjezdu centrem města zpozoroval člověka, jak leží na zádech na 
chodníku a nehýbe se. Zastavil jsem a šel zjistit, co se stalo. Volám na Městskou policii, která by 
v případě akutní pomoci byla první na místě, a mezitím se snažím pána probrat a zjistit, co se stalo. 
Hned potom, co si pána převzali strážníci, jsem se rozhlédl a viděl na zahrádkách cukráren plno 
lidí, kteří byli vůči tomuto případu lhostejní. Nikdo nepřišel k pánovi na pomoc, nikdo nepřišel za 
mnou, abychom situaci řešili společně. V tomto případě se naštěstí nic nestalo, byl opilý. Ale víte, 
že v případě infarktu nebo záchvatu jde o vteřiny? Dokážete si představit, že ten člověk bez pomoci, 
bez zájmu kolemjdoucích zemře před zraky občanů, kteří si spokojeně lížou zmrzlinu? Přiznám se, 
že mne až zamrazilo. Nebuďme lhostejní vůči těmto situacím. Jakákoliv pomoc je lepší než žádná. 
Příště na tom chodníku může ležet kdokoliv z nás…
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TÉMA

Pokusím se ale trochu vysvětlit, co Hus myslel 
známými citáty o pravdě, jak ho vnímali a vní-
mají dodnes jeho odpůrci a proč. Zmíním se 
o tom, že osobnost Jana Husa a jeho učení 
nebyly obyvatelům našeho města cizí už v dale-
ké minulosti, a dovolím si i s trochou nadsázky 
upozornit, co nám Husa v Čelákovicích dnes 
připomíná.
Co tedy znamenalo v době vzniku tak zvané 
„Husovo sedmero“:

„Proto, věrný křesťane, hledej pravdu, 
naslouchej pravdě, uč se pravdě, 
miluj pravdu, prav (mluv) pravdu, drž 
(opatruj) pravdu, braň pravdu až do 
smrti, neboť pravda tě vysvobodí 
(od hříchu), od ďábla, od smrti duše 
a konečně od smrti věčné, kterou je 
věčné odloučení od boží milosti…“.

Abychom alespoň trochu pochopili původní 
smysl sedmera, musíme se přenést do Husovy 
doby. Lidé tehdy bez ohledu na společenské 
postavení vnímali svět a své okolí prostřednic-
tvím křesťanské víry. Její učebnicí byla a je Bible 
(Písmo svaté). V jednom z biblických evangelií 
– textů pojednávajících o Ježíšovi – je kapitola, 
v níž on říká svým učedníkům (apoštolům), že 
brzy „odejde“. Ti se divili, kam a jakou cestou? 
Na otázku kam odpověděl Ježíš, že za svým ot-

cem, na otázku kudy slovy: „Já jsem ta cesta, 
pravda i život“. Z biblického textu, jehož vyvr-
cholením je tato zásadní symbolická věta, od-
vozoval Hus svůj vztah k pravdě. Ctil řecké filo-
sofy, kteří učili, že pravda je to jediné a nejvyšší, 
oč má člověk svou myslí usilovat, ale cesta k ní 
že je plná omylů. Je to neustálý pohyb závislý na 
intelektu člověka (schopnosti přemýšlet), kdežto 
pravda je „neotřesitelné trvání“. Za toto neotřesi-
telné trvání, vlastně absolutní pravdu, považoval 
Hus a jemu blízcí ve své víře Písmo svaté. A to 
nejen v podobě příkazů a ustanovení (Desate-
ra jako Zákona božího), ale jako hledání cesty 
k Bohu. Tato cesta od „zotročení hříchem“ ke 
zjemnění ve formě Zákona Kristova se dá zjed-
nodušeně vyjádřit biblickými slovy „Miluj Pána, 
svého Boha, celým svým srdcem, celou svou 
duší a celou svou myslí“ a „Miluj svého bližní-
ho jako sám sebe“. Už to není jen „nezabiješ“ 
podle Desatera, ale také „nebudeš nenávidět“ 
a dokonce „miluj svého nepřítele“. Hus a spol. 
dospěli k závěru, že absolutní pravda existovala 
již před stvořením vesmíru, a proto je obsažena 
v boží moci i v Synovi božím – Kristu. V Husově 
pojetí tedy není pravda jen smyslovým nebo ro-
zumovým poznáním skutečnosti (v dnešním po-
jetí shoda tvrzení se skutečností), ale je to mrav-
ní kategorie. Obdobně v tomto smyslu chápal 
Hus i biblická slova „Super omnia vincit veritas“ 
(Pravda vítězí nade vším). Dnešní připomínání 
Husova sedmera a heslo Pravda vítězí na vlajce 
prezidenta ČR je proto tak trochu vytržení jeho 
slov z původního kontextu, ale je to určitě půso-
bivé. Obdobně například asi také odvozený ci-
tát: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“…
Nechci se dopodrobna zabývat tím, co vyčítali 
Husovi jeho soudobí odpůrci a za co ho odsou-
dili ke krutému trestu. Ať to byl jeho názor, že 
každý věřící křesťan je přímo odpovědný Kris-
tovi a ne církvi, čímž vlastně „podrýval autoritu 
církve institucionální“, či neoprávněné nařčení 
z Viklefovské remanence – odmítnutí tvrzení, 
že chléb (hostie) a víno se posvěcením přemě-
ní (přepodstatní) na tělo a krev Kristovu. Jejich 
požitím při svatém přijímání pak má dojít k zá-
zračné komunikaci věřícího přímo s Ježíšem. 
Zajímavější jsou novodobé názory. Některé 
z nich naznačují, že Jan Hus na dlouhou dobu 
rozdělil českou společnost a dělí ji dodnes. Ten-
to názor bývá často spojován s kališnictvím, ale 
je to trochu jinak. Přijímání svátosti oltářní „pod 
obojí způsobou“ (latinsky „sub utraque spe-
cies“ – odtud název utrakvisté), tj. jak v podo-
bě chleba či hostie, symbolizující tělo Kristovo 
a vína, symbolizujícího krev Kristovu z kalicha, 
bylo běžné až do 14. století. Od té doby měli 
na mešní víno „nárok“ pouze kněží. Tato změna 

byla prý motivována snahou zabránit šíření mo-
rové epidemie, ale laiky byla většinou chápána 
jako neopodstatněné kněžské privilegium. Z to-
hoto důvodu se přijímání „pod obojí“, respektive 
kalich, stal symbolem husitů, později utrakvistů. 
To bylo ale spíš až „po Husovi“. Tento způsob 
přijímání nepatřil k jeho „prioritám“, i když nebyl 
proti. Obnovil ho s Husovým souhlasem mistr 
Jakoubek ze Stříbra v roce 1414 v pražském 
kostele sv. Martina ve zdi. 
Ale zpět k husovskému rozdělení české spo-
lečnosti. Říkali a říkají to nejen jeho zastánci, 
např. profesor Masaryk koncem 19. stol.: „Hus 
je v naší historii kámen, o nějž se charakterové 
rozrážejí“, ale i jeho současní kritici. Např. histo-
rik Radomír Malý se ptá (2013): „Kdy už koneč-
ně přestane být Jan Hus kontroverzní postavou 
českých dějin, která rozděluje náš národ? Přes-
něji: která je příčinou – byť nechtěnou – myšlen-
kového klišé – dobrý katolík nemůže být dobrým 
Čechem“. A k tomu názor českého historika 
evropského formátu, profesora Františka Šma-
hela, autora nejaktuálnější knihy o mistrovi „Jan 
Hus – Život a dílo“ vydané v roce 2013: „Hus se 
sice v Čechách, asi nevratně, propadá z přítom-
nosti do vzdálené minulosti, v postojích k němu 
stále ještě převládají tradiční osobní i skupino-
vé představy, konfesní filtry i životní zkušenosti. 
Tam, kde je v tomto ohledu dějinné prázdno, za-
plňují je tendenční projekce médií“. 

A NYNÍ VZHŮRU DO ČELÁKOVIC
Připomínek na Jana Husa lze v jejich historii 
nalézt několik. O těch nejstarších napsal Ema-
nuel Vlasák v knize Polabské město Čelákovice 
– stručné dějiny, vydané v roce 1990. „Po strán-
ce náboženské se nepochybně změnilo za válek 
husitských a po nich vyznání všeho obyvatelstva 
Čelákovic, nebo aspoň velké většiny z katolic-
kého na kališnické… Již roku 1553 a také poz-
ději se nejednou v městských knihách zdejších 
setkáváme při datování zápisů s poukazem na 
Mistra Jana Husa, což je samo dosti průkazné 
svědectví o konfesi (vyznání) zdejšího obyvatel-
stva. Také jména kněží ve 12 případech, která 
jsou známa opět od roku 1541 do roku 1620, pa-
tří kněžím církve pod obojí.“ Pak bylo o Husovi 
v záznamech čelákovických kronikářů tři stovky 
let ze známých důvodů „ticho“. Až po roce 1918, 
konkrétně od roku 1922, jsou v kronice zmínky 
o každoročních shromážděních lidí a průvodech 
v předvečer mistrova upálení. V roce 1922 se 
také na „půdorysu“ Čelákovic poprvé objevila 
Husova ulice. Nebyla to ovšem ta známá, kterou 
teď chodíme, ale nynější J. A. Komenského. Prv-
ní opravdu „hmotná“ (několikatunová) připomín-
ka betlémského kazatele vznikla v našem městě 
v červnu 1928. Je to tak zvaný Husův kámen, 
pískovcový čtyřhranný menhir, dar zdejšího  

Husuv odkaz
Připomínat čtenářům Zpravodaje, že před 600 lety byl v Kostnici upálen 
mistr pražské univerzity Jan Hus a za jakých okolností, by asi bylo „no-
šením dříví do lesa“. Informací souvisejících s touto událostí už letos pro-
střednictvím různých médií četli, slyšeli a viděli určitě dost. Kromě toho 
mohou navštívit výstavu s názvem „Člověk Jan Hus a jeho doba“, která je 
instalována ve vstupní místnosti zdejšího Městského muzea.

Jan Hus na kazatelně (nástěnná malba v Betlémské 
kapli). Zdroj: Internet

Reliéf v kněžišti Husova sboru. Foto: Kamil Voděra
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občana pana Františka Michálka, majitele pís-
kovcového lomu a „kamenického závodu“. 
Kámen byl slavnostně odhalen v rozšířeném 
severním konci Rybářské ulice (tehdy parku 
Dr. Žebráka) 5. července 1928. V 60. letech 20. 
století byl přenesen ke zdejšímu Husovu sboru, 
kostelu Církve československé husitské, další 
zhmotnělé připomínce mistra Jana. Základní ká-
men do jeho zdiva byl uložen v září 1935 a ani ne 
o rok později byl kostel otevřen veřejnosti. Jeho 
věž je zakončená zdaleka viditelným velkým 
kalichem. Také tato čelákovická církevní stav-
ba má své záhady. S těmi staletými, které jsme 
s panem Špačkem prostřednictvím Zpravodaje 
„odkrývali“ na kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v listopadu loňského roku, se samozřejmě srov-
návat nedají. Přesto jsou ale zajímavé, a proto 
„hrr na ně!“ – jako husité. 

První záhadou je trochu neurčitý stavební 
sloh Husova sboru.
Lze jej pokládat za tak zvaný modernismus, 
který jako souhrn mnoha nových stavebních 
stylů vznikl na počátku 20. století a dále se vy-
víjel. Stavby z 20. a 30. let jsou charakteristic-
ké jednoduchostí formy, jejich fasády jsou sice 
členěné, ale již nemají ornamentální výzdobu. 
Bohuslav Fuchs, Jaroslav Fragner, to jsou zvuč-
ná jména českých architektů tohoto období. Če-
lákovický Husův sbor navrhoval jejich o trochu 
méně známý kolega Rudolf Hübner. 
Ve vstupním prostoru vás možná překvapí čtyři 
velké kameny vsazené do zdiva. Místa původu 
tří z nich jsou spojena se životem mistra Jana. 
Kdo by nevěděl, co v něm znamenala jihočeská 
obec Husinec, hrad Krakovec a Kozí Hrádek.
Záhadný je kámen z Ostaše.
Toto místo v Husově životě totiž „nefiguruje“. 
Ostaš je pískovcový stolovitý vrch se skalním 
labyrintem nedaleko východočeského měs-
ta Police nad Metují a váže se k němu jedna 
z mnoha tragických událostí husitských válek. 
Město s okolím tehdy ovládali husité a obyvatel-
stvo bylo na jejich straně. Koncem května 1421 

napadlo Polici slezské katolické vojsko, vydran-
covalo ji a vypálilo. Lidé, kterým se podařilo 
ukrýt ve skalním bludišti Ostaše, byli po prozra-
zení pochytáni a povražděni, včetně žen a dětí. 
Čtvrtý kámen vsazený do zdiva zádveří Husova 
sboru je tedy připomínkou tohoto masakru, jichž 
bylo tehdy ovšem na obou stranách dost. 
Po vstupu do interiéru kostelní lodi uvidíte na je-
jím jižním průčelí v prostoru kněžiště plastický 
reliéf o rozměrech asi 3 x 4 m. Na něm dvě 
postavy s třemi kříži v pozadí a nad nimi ja-
kýsi pták – to celé je pro někoho možná další 
záhada Husova sboru.
Autor reliéfu, čelákovický rodák a výtvarník Ja-
roslav Zahradník (1902–1979) ho v roce 1936 
popsal takto: „Krista znázornil jsem mírně žeh-
najícího Husovi, který… k němu vzhlíží. Mučed-
nická smrt obou jest uvedena náznakem, v po-
zadí Krista tří křížů Golgothy, u nohou Husových 
stylizovaným plamenem. Od prostředního kříže 
za Kristem vedou paprsky směrem k oběma po-
stavám reliéfu. Paprsky vyznačují zde jasnost, 
přímost a nekonečnost. Holubice v pravém rohu 
jest nutná nejen k rozrušení plochy po stránce 
komposiční, ale má svůj symbolický význam 
míru a snášenlivosti.“ Pan Zahradník vytesal 
reliéf do zatvrdlé vrstvy ze směsi sádry, písku 
a chemických přísad. Ještě jeden reliéf je v Hu-
sově sboru, malý na kazatelně. Je to portrét 
zakladatele Církve československé, dnes navíc 
husitské, Karla Farského.

Poslední ze záhad na Husově sboru – velký 
kalich na věži.
O kalichu jako symbolu husitů jsem se již zmínil. 
Na tomto místě chci ale vyvrátit podezření. Ten 
čelákovický není vodojem, nádrž na dešťovou 
vodu a není v něm ani zásoba mešního vína, 
používaná k přijímání svátosti oltářní „pod obojí 
způsobou“. Ač se to nezdá, je kalich pár metrů 
vysoký, dutý a shora zakrytý. Jeho nosná kostra 
je z ocelových profilů, povrch plechový. Je zají-
mavé, že v původní dokumentaci pana Hübnera 

nebyl tak velký. Zvětšení si asi prosadila nábo-
ženská obec ve 30. letech 20. století. Nebylo 
to ale jednoduché, změna musela být ověřena 
dřevěnou maketou. Zbývá jen dodat, že ve věži 
zůstal po zabavení dvou velkých zvonů pro ně-
mecké vojenské účely v roce 1942 ten nejmen-
ší, stotřicetikilový Jan Hus. 

Nyní se vrátím k názvu tohoto článku, Husův od-
kaz, a pokusím se i s pomocí historiků odpově-
dět na otázku, zda nám jeho osoba, život a smrt 
má ještě dnes co říci, nebo zda se opravdu před 
našima očima propadá do vzdálené minulosti, 
jak vyjádřil svoji obavu pan profesor Šmahel.
Určitě se mnou budete souhlasit, že každá doba 
si Jana Husa přisvojila po svém. Už počátkem 
září 1415, tedy brzy po jeho smrti, protestovala 
česká a moravská šlechta u kostnického kon-
cilu proti Husově nespravedlivému odsouzení 
stížným listem se 452 pečetěmi. Brzy se ale 
ukázalo, že někteří vlivní šlechtici odsoudili při-
pojením své pečeti spíš nařčení českých zemí 
z kacířství, krutost rozsudku a jeho provedení, 
jiní naopak v podpoře Husova učení možná vi-
děli příležitost podílet se na případném odnětí 
majetku církvi. Těm zanedlouho udělaly „čáru 
přes rozpočet“ radikální husitské městské sva-
zy, táborský, žatecko-lounský a orebitský. Po 
porážce radikálních husitů se Husovi stoupenci 
museli spokojit už jen s přiznáním „nároku“ na 
přijímání z kalicha na základě dohody s církev-
ním koncilem v Basileji v roce 1436. Hus pak na 
dlouho „převzal“ roli tajně uctívaného mučední-
ka pravdy a spolu s neporazitelným husitským 
hejtmanem Janem Žižkou byli připomínkami 
„zašlé slávy“. Doba se začala měnit až v prv-
ní polovině 19. století. Tehdy byl Dějinami ná-
rodu českého v Čechách a v Moravě od „otce 
národa“ Františka Palackého zvýrazněn Husův 
národnostní odkaz. Pan Palacký mu přisoudil 
roli horlivého vlastence. Ta přetrvala až do za-
čátku Masarykova úsilí o vznik samostatného 
Československa. Masaryk tenkrát vyzdvihoval 
mravní rozměr Husova učení, v němž se skrze 
úsilí o reformu církve dostal ke kritice spole-
čenského řádu. Tím tak trochu přirovnal Husa 
k předchůdcům bojovníků za lidská práva a de-
mokracii. V období, které už pamatuji, se nás 
ve škole snažili přesvědčit, že Hus byl člověk 
zastávající zájmy lidu a spolu s Žižkou byli něco 
jako první „českoslovenští“ revolucionáři, kteří 
vedli nespokojený lid v boji proti domácím utla-
čovatelům a zahraničním agresorům. Nábožen-
ský a etický rozměr Husova učení a husitské 
revoluce se při tom trochu vytratil. 
Každá doba si skutečně uměla vzít ze života 
a učení Jana Husa jako jednoho z otců české 
náboženské reformace to, co potřebovala. Jeho 
odkaz je tedy opravdu nadčasový, živý. Byla by 
velká ostuda, kdybychom dnes, kdy se hono-
síme demokracií, k jejíž hlavním znakům patří 
lidskost, o kterou Husovi šlo, na něj zapomínali.
Dovoluji si proto zakončit téma Husův odkaz 
slovy profesora Masaryka, která zazněla v Že-
nevě v den pětistého výročí Husovy smrti:…
„Oslavujeme dnes mučedníka, ale chceme, aby 
jich nebylo. Ideál humanity – toť život a ne smrt“. 
V jednom se tenkrát ale profesor Masaryk, poz-
ději prezident ČSR, zmýlil, protože pokračoval: 
„V budoucnosti nebude nutné vykupovat svobo-
dy života a práce smrtí. Smrt ustoupí životu“. 

Ivan Vaňousek

TÉMA

Zvon Jan Hus z roku 1936 ve věži čelákovického Huso-
va sboru. Foto: I. V.

Husův kámen z roku 1928. Foto: I. V.
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Muzejní noc a Svatojánská divadelní pouť

l  David Eisner, ředitel muzea

Dne 20. června 2015 proběhla již 7. muzejní noc v Čelákovicích, z tohoto počtu již po-
šesté sladěná s programem Svatojánské divadelní pouti. Navzdory nevlídně proměn-
livému počasí akce zaznamenala zejména ve své druhé polovině solidní návštěvnost. 
Byla úspěšně završena divadelní hrou o Janu Husovi ve večerních hodinách.

Použitý font v logotypu
Helvetica – řez normal,

– velikost 20,5 pt,
– proklad znaků 10%

la  mvit us ze ejF ní5 c1 h0  n2 oí c

Logotyp vyobrazen 
s ochranou oblastí logotypu 

a kružnicí, na níž je text 
přizpůsoben

Varianty logotypu

Základní verze Inverzní verze

Skautské provazové aktivity v parku Na Hrádku. Foto: 
archiv muzea

Pavel Snítilý v archeologické laboratoři muzea. Foto: 
archiv muzea

Archeologické pracoviště muzea – ukázka práce. Foto: 
-dv-

Divadelní hra o Janu Husovi v podání DS Tyl a ZUŠ 
Jana Zacha. Foto: archiv muzea

Mezi divadelními představeními zazpíval absolvent ZUŠ 
Jana Zacha Martin Homola. Foto: -dv-

Milan Janoušek u varhan v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie. Foto: archiv muzea

Pro děti byla připravena ve dvoře archeologického pra-
coviště muzea, v Rybářské ulici č. p. 156, hra na arche-
ology. Foto: archiv muzea

Pohádka Pejsek a kočička v podání žáků divadelního 
oboru ZUŠ Jana Zacha. Foto: -dv-

Ve výstavní síni muzea zdobily děti perníky. Foto: ar-
chiv muzea

Knihovna a muzejní noc
l Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

Městská knihovna se už pošesté připojila k pro-
gramu čelákovické muzejní noci. Zahájili jsme  
2 výstavy, které si zájemci mohou přijít prohléd-
nout po celé léto. Výstava s názvem Malováno 
jehlou – krása křížkové výšivky Radky Körnero-
vé je umístěna v přízemí knihovny. Snový svět 
jejích postav – víl, andělů, pohádkových postav 
stojí rozhodně za zhlédnutí. Návštěvníci byli je-
jími obrazy nadšeni. Druhá výstavní expozice 
s názvem Vícejazyčnost je bohatství v dět-
ském oddělení je výběrem toho nejlepšího z vý-
tvarné soutěže vyhlášené časopisem Kamarádi 
na podporu čtení a psaní v druhém jazyce. Ex-
ponáty doplňují krásné obrázky dětí z Kamenky 
vzniklé na podkladě čtení v jiném jazyce. Téma 
dalo vzniknout mnoha pracím jednotlivců i ko-
lektivů tříd této školy. 
Ve spolupráci s Městským muzeem a dalšími 
organizacemi jsme připravili oblíbené testy Sbí-
rání razítek, pro jejichž odpovědi si děti musely 
kromě knihovny projít expozicemi muzea, jeho 
archeologického pracoviště, kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie a Husova sboru. Prémiové 
razítko navíc bylo pro ty, kdo se vydali ještě do 
Sedlčánek. Tam byla v rámci Setkání rodáků 
otevřena pobočka knihovny; v jejích prosto-
rách se promítaly historické fotografie Sedlčá-
nek. V každém stanovišti děti hledaly odpovědi 
na otázky týkající se historie, řada z nich byla 
zaměřena k 600. výročí smrti Jana Husa. Děti 
i jejich rodiče soutěž velmi oslovila a myslíme, 
že rovněž obohatila o zajímavé informace. Pro 
závěrečné hodnocení a malou odměnu si jich 
přišlo více než šedesát.  V průběhu odpoledne 
bylo v knihovně živo, řada návštěvníků využila 
možnosti si půjčit knihy a rádi si vyzkoušeli při-
pravené testy a křížovky v obou odděleních.

Doprovodným programem čelákovické muzejní noci 
byly výstavy v Městské knihovně a oblíbené testy „Sbí-
rání razítek“. Foto: archiv knihovny
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l  Jan Luhan

Noc kostelů je každoročně příležitostí jak pro 
církevní společenství v naší zemi pozvat spo-
luobčany a připravit pro ně zajímavý program, 
tak pro lidi, kteří běžně do kostelů a modlite-
ben nechodí, aby přišli a poznali nové prostory 
a prostředí.
V Čelákovicích, kde mají ekumenické kontak-
ty mezi křesťanskými církvemi silnou tradici, se 
letos dohodla tři společenství křesťanů (římsko-
katolická farnost, sbor Československé církve 
husitské a sbor Církve bratrské) na společné 
přípravě programu Noci kostelů a časové ko-
ordinaci této akce, která probíhala v pátek  
29. května od 18.00 do 24.00 hod. Zájemce tak 
měl možnost přesunovat se z jednoho kostela do 
dalšího a o nic podstatného nepřišel. Nad akcí 
převzal záštitu starosta města Josef Pátek.
Začínalo se v římskokatolickém kostele Nane-
bevzetí Panny Marie mší svatou, kterou sloužil 
nový farář P. Mikuláš Uličný, který se teprve ne-
dávno ujal služby v čelákovické farnosti. 
Následovala velmi fundovaná přednáška dlou-
holetého ředitele čelákovického muzea Jarosla-
va Špačka o historii zdejšího chrámu. Dozvěděli 
jsme se mnoho novinek z dějin i o vývoji archi-
tektury a výzdoby kostela.

Následoval úžasný umělecký zážitek – kytarový 
recitál mladého umělce Lukáše Sommera. In-
terpretoval skladby Johanna Sebastiana Bacha 
a svá vlastní díla inspirovaná básněmi Víta Slívy. 
Bylo milým překvapením, že se kostel během 
programu zcela naplnil, přicházeli noví a noví 
lidé včetně rodin s dětmi.
Po skončení koncertu mohli návštěvníci setr-
vat ve ztišení a meditaci v kostele, nebo využít 
pozvánku pana faráře na faru na ochutnávku 
mešního vína, nebo se přesunout do modlitebny 
Církve bratrské ve Vašátkově ulici, kde po 20.00 

hod. společný program pokračoval. Návštěvníci 
nejprve vyslechli z úst staršího sboru Marka Ko-
řínka představení stavby nové sborové budovy 
Církve bratrské v Čelákovicích, která se začí-
ná stavět naproti nádraží, na rohu Masarykovy 
a Palackého ulice. Dozvěděli jsme se o důvo-
dech stavby, výběru architekta (Ladislav Lá-
bus) a prohlédli si prezentaci fotografií a plánů 
a videa ze svépomocného bourání původního 
domu v místě stavby. Po prezentaci následo-
val společný zpěv písní chval, které připravila 
hudební skupinka pod vedením Vítka Plevy. 
Program v Církvi bratrské zakončila přednáška 
Jana Luhana o mincích biblické doby. Poslu-
chači měli možnost držet v rukou peníze, jimiž 
se v biblických dobách opravdu platilo, a po-
slechnout si vyprávění o nich v souvislostech 
biblických příběhů.
Poslední část čelákovické Noci kostelů proběh-
la od 22.00 hod. v kostele Církve českosloven-
ské husitské. Promítal se zde v předpremiéře 
první díl nového filmu o Mistru Janu Husovi, 
jehož jubileum (600 let od mučednické smrti) si 
v této době připomínáme.
Noc kostelů 2015 se v Čelákovicích vydařila 
a budeme se těšit na její příští ročník!

NOC KOSTELŮ V ČELÁKOVICÍCH 2015

Lukáš Sommer při kytarovém recitálu. Foto: Tomáš 
Kopecký

Vizualizace nové sborové budovy Církve bratrské v Čelákovicích, která se začíná stavět naproti nádraží, na rohu 
Masarykovy a Palackého ulice. Autor: architekt Ladislav Lábus

Prohlídka kostela Nenebevzetí Panny Marie komentovaná historikem Jaroslavem Špačkem. Foto: Tomáš Jeřábek

Farář Mikuláš Uličný při zahajovací bohoslužbě. Foto: 
Tomáš Kopecký

Mince biblické doby – numismatická přednáška Jana 
Luhana v modlitebně Církve bratrské. Foto: Tomáš Je-
řábek
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do neděle 2. 8.
Městské muzeum
ČLOVĚK JAN HUS A JEHO DOBA
Výstava ve vstupní síni muzea přístupná denně 
mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

do pondělí 31. 8.
Městská knihovna
VÍCEJAZYČNOST JE BOHATSTVÍ
Kreativní putovní výtvarná výstava k soutěži na 
podporu čtení a psaní v jiném jazyce.

do pondělí 31. 8.
Městská knihovna
MALOVÁNO JEHLOU
Krása křížkové výšivky Radky Körnerové.

do neděle 13. 9.
Městské muzeum
VÝSTAVA VOJENSKÝCH MODELŮ
Výstava ve spolupráci s modeláři je přístupná 
ve výstavní síni muzea denně mimo pondělí 
9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

čtvrtek 2. 7. 19.00–22.00 hod.
Irish Music Pub
LETNÍ OPEN-AIR

sobota 4. 7. 18.30 hod.
před Kulturním domem
DEKAMERON
koncert k tanci a poslechu

čtvrtek 9. 7. 19.00–22.00 hod.
Irish Music Pub
LETNÍ OPEN-AIR

sobota 11. 7. 8.30 hod.
volejbalové kurty Na Nábřeží
BEACH VOLEJBAL
Pořádá Občanské sdružení míčových kouzel-
níků.

sobota 11. 7. 18.30 hod.
před Kulturním domem
FEFERON
koncert k tanci a poslechu

čtvrtek 16. 7. 19.00–22.00 hod.
Irish Music Pub
LETNÍ OPEN-AIR

pátek 17. 7. 20.00 hod.
náměstí 5. května
FILMOVÉ LÉTO: Tři bratři
Sérii filmových večerů zahájí vystoupením Láďa 
Weyrostek. Začátek promítání v 21.30 hod.

sobota 18. 7. 8.30 hod.
volejbalové kurty Na Nábřeží
NOHEJBAL TROJIC
Pořádá Občanské sdružení míčových kouzel-
níků.

sobota 18. 7. 21.30 hod.
náměstí 5. května
FILMOVÉ LÉTO: Hodinový manžel
promítání

neděle 19. 7. 21.30 hod.
náměstí 5. května
FILMOVÉ LÉTO: Pojedeme k moři
promítání

čtvrtek 23. 7. 19.00–22.00 hod.
Irish Music Pub
LETNÍ OPEN-AIR

pátek 24. 7. 18.30 hod.
před Kulturním domem
DRUHEJ DECH
koncert k tanci a poslechu

čtvrtek 30. 7. 19.00–22.00 hod.
Irish Music Pub
LETNÍ OPEN-AIR

sobota 1. 8. 18.30 hod.
před Kulturním domem
DRUHEJ DECH
koncert k tanci a poslechu

sobota 1. 8. 21.00 hod.
Irish Music Pub
OPEN-AIR DISKOTÉKA
vstup zdarma

čtvrtek 6. 8. 19.00–22.00 hod.
Irish Music Pub
LETNÍ OPEN-AIR

kam ve volném case

Poděkování  
panu Frinkovi

l  Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu 
Lyle Frinkovi, anglickému rodilému mluvčímu, 
který nezištně po celý školní rok jednou mě-
síčně četl v knihovně dětem příběhy a pohádky 
v angličtině. V příjemné atmosféře, bez ohledu 
na věk, děti poslouchaly pana Frinka a byly ak-

tivně do čtení zapojovány. Začít s projektem pro 
děti v naší knihovně s označením English Cor-
ner – Anglický koutek bylo nápadem manželů 
Frinkových. Knihovna na něj ráda přistoupila 
a děti se svými rodiči s chutí přicházejí. Anglický 
koutek pokračuje – na podzim se můžete opět 
těšit na veselé anglické čtení pro děti s rodilým 
mluvčím.

I přes mimořádně horké odpoledne se v sobotu 6. červ-
na 2015 uskutečnila v Městském muzeu v Čelákovicích 
vernisáž výstavy Člověk Jan Hus a jeho doba za vysoké 
účasti přibližně 60 osob. Foto: archiv muzea

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

od pondělí 3. srpna 
do pátku 14. srpna 2015

Vážení čtenáři, navštivte knihovnu  
do této doby a vyberte si včas  

literaturu na tyto 2 týdny, kdy bude  
v knihovně zavřeno.

Poslední výpůjční den před dovolenou je 
31. červenec a první výpůjční den  
po dovolené bude 17. srpen 2015.

Ve dnech 18. a 19. června 2015 Spolek včelařů Čelá-
kovice ve spolupráci s Městským muzeem v Čelákovi-
cích uskutečnil sérii besed pro děti a dospělé, kterých 
se účastnilo úctyhodných 475 zájemců (vesměs děti). 
Foto: archiv muzea

Zásluhou města Čelákovic byla ve dnech 12. května 
2015 až 5. června 2015 provedena obnova střechy 
nádvorní budovy tvrze (sídlo Městského muzea v Če-
lákovicích), kterou uskutečnil klempíř Pavel Karásek. 
Práce byla převzata s plnou spokojeností. Foto: archiv 
muzea
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l  jer

Letošní svatodušní koncert Spolku pro varhanní hudbu, pořádaný v Čelákovicích v neděli 24. května 
ve spolupráci s Římskokatolickou farností, představil komorní soubor Trio con canzonetta. Jeho pro-
tagonistkou je sopranistka Eva Štruplová (zpívala v kostele Nanebevzetí Panny Marie už na poutním 
koncertě v roce 2008), dalšími členy houslista Filip Himmer a kytarista Miroslav Nosek.
Program podvečera zahrnoval široké stylové spektrum od M. A. Charpentiera přes J. S. Bacha, 
A. Vivaldiho, T. Albinoniho, G. F. Handela až k romantikům (Dvořák, Rimskij-Korsakov, Bloch), 
hudbě 20. století (Ravel) i lidové (lidová píseň a spirituál); uzavřelo ho Mozartovo Alleluia z moteta 
Exultate jubilate.
Pěvkyně s nosným hlasem příjemné barvy, velmi dobře technicky vybavená, zaujala hlubokým 
ponorem do obsahu zpívané hudby, který umí posluchači přesvědčivě přiblížit. Nejvíce oslovila 
publikum přednesem Ravelovy modlitby Kadish, zpívané jen s doprovodem houslové prodlevy.
Také další členové souboru se představili v sólových skladbách: houslista prezentoval v Bachovi 
a Dvořákovi svoje v zásadě romantické založení, kytarista se uplatnil v Mendelssohnově Canzo-
nettě a zřejmě byl i autorem velmi dobrých nástrojových úprav hraných skladeb.
Citlivě sestavený a na úrovni provedený program úspěšně uzavřel letniční slavnosti.

KULTURA, VOLNÝ CAS
Vyvrcholení letnic – Svatodušní koncert v Čelákovicích

Sopranistka Eva Štruplová. Foto: Tomáš Kopecký

RC ROUTA  
o prázdninách

Klub náhradních rodin Routa
Naším posláním je umožnit dětem, které ne-
mohou žít s vlastními rodiči, život v náhrad-
ním rodinném prostředí. Uzavíráme dohody 
o výkonu pěstounské péče, doprovázíme 
pěstounské rodiny, pořádáme vzdělávací 
kurzy a pobyty, asistujeme při kontaktu s bio-
logickými rodiči, nabízíme respitní péči, práv-
ní a psychologické poradenství. Naše služ-
by nabízíme v oblasti hlavního města Prahy 
a Středočeského kraje.
Zájemcům poskytujeme poradenství a informa-
ce o náhradním rodičovství.
Další informace poskytne Jana Luhanová,
nahradnirodiny@seznam.cz, 731 172 650.

Víkendový vzdělávací pobyt pro muže-pěs-
touny
V rámci projektu Pěstujeme pěstouny: 10.–12. 7. 
2015, hotel Týnec, Týnec nad Sázavou, téma: 
Specifika vztahu mezi mužem-pěstounem 
a dětmi svěřenými do pěstounské péče, lek-
toři: Martin Jára, Lukáš Talpa, Liga otevřených 
mužů.
Další informace a přihlášky: Lenka Slováková, 
slovakova.routa@seznam.cz, 603 538 763.

Routa je tu i pro vás!
Routa připravila od letošního roku nový pro-
jekt ROUTA JE TU I PRO VÁS! zaměřený na 
odbornou pomoc a intenzivní podporu rodin 
v Čelákovicích a okolí. V rámci programu 
zajišťujeme tyto aktivity:
-  mobilní útočiště – terénní setkávání s rodi-

nami – poskytnutí rady, podpory, pomoci, 
konzultace či informace týkající se vztahů 
v rodině, výchovy dětí, financí domácnosti, 
zaměstnání atd.;

-  vzdělávací semináře – zaměřené na péči 
o dítě, výchovu, vzdělávání, finance, sociální 
problematiku;

-  specializované sociálně-právní poraden-
ství – informace o dávkách a službách, do-
provod na úřady;

-  klub dětí – předškolní příprava, pomoc s do-
mácími úkoly, doučování, prostor pro další 
dětské aktivity.

Kontakt:
každý čtvrtek a pátek 8.00–14.00 hod.,  
Pavlína Janáčová, routa.janacova@seznam.cz, 
732 727 161.
Aktivity projektu ROUTA JE TU I PRO VÁS! 
jsou podpořeny z dotačního programu Rodina 
a ochrana práv dětí MPSV. Projekt je zároveň 
podpořen z rozpočtu města Čelákovic.

Taneční studio ROUTA
ROUTA rozšiřuje služby nabízené dětem i ro-
dičům a nově v ROUTě se můžete přihlásit na 
hodiny tance.
Taneční studio vzniklo z kroužků taneční přípra-
vy, které se pravidelně již 2 roky pořádají pro 
děti. Na přání dětí i rodičů rozšiřujeme nabídku 
o taneční aktivity pro děti 6–8 let. Je možné se 
přihlásit do baletu, rokenrolu nebo aerobiku. 
Naším cílem je, aby si děti hodiny tance užily. 
Bez zbytečného stresu a drilování se naučily 
základní taneční kroky a získaly kladný vztah 
k hudbě, rytmu a kromě jiného si našly i nové 
kamarády. Naším přáním je, aby si děti vytvořily 
„taneční partu“ a vždy po prázdninách se těšily 
na kamarády z tancování. Do budoucna chce-
me, aby kurzy na sebe dále navazovaly a děti 
se mohly dále rozvíjet. Zajistíme rovněž převo-
dy dětí na kurzy. Jako novinku přinášíme vari-
antu pro dospělé: kurz latiny v teniskách.
Více informací poskytne Jarmila Omelková, 
routa-tanec@seznam.cz, 777 692 197.

l  Bohdana Rambousková

S úspěchem byl začátkem června administra-
tivně uzavřen projekt na podporu podnikání 
žen Podporujme podnikatelky Polabí, který 
v Čelákovicích v uplynulých dvou letech re-
alizovalo Rodinné centrum ROUTA. „Jsme 
rádi, že v době, kdy se Česká republika po-
týká s řadou prohřešků při využívání financí 
z EU, se nám podařilo náš projekt podpořený 
Evropským sociálním fondem uzavřít na jed-
ničku, bez nejasností či dokonce neproinves-
tovaných peněz,“ uvedla koordinátorka Jana 
Fajtová Krausová.
Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! od 
listopadu 2012 do října 2014 podpořil celkem 

263 žen z Čelákovic a okolí na jejich cestě za 
úspěšným byznysem, z toho 80 žen již podni-
kajících. Ženám při zahájení a rozvoji podni-
kání pomáhalo Centrum podnikatelek Polabí, 
Klub podnikatelek Polabí, bezúplatně posky-
tované poradenské služby a vzdělávání spo-
jené s hlídáním dětí. Miniškolu podnikání I pro 
ženy, které chtěly začít podnikat, úspěšně 
absolvovalo 51 posluchaček. Celkem 14 žen 
díky projektu skutečně zahájilo podnikatel-
skou činnost (některé si obnovily pozastavené 
živnostenské oprávnění). 
Partnerem projektu bylo město Čelákovice 
a firma FV-Plast, a. s. Aktivity byly financo-
vány z Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost Evropského sociálního fondu 

a ze státního rozpočtu ČR. Praktické příruč-
ky a další zajímavé výstupy projektů jsou na-
dále zdarma ke stažení na www.rc-routa.cz 
a www.podnikatelkypolabi.cz.

V současnosti, po skončení evropských pro-
jektů, se Rodinné centrum ROUTA soustředí 
nadále na služby pro rodiny a náhradní rodiny, 
organizuje dětské kroužky v průběhu školního 
roku i o letních prázdninách.

Další možnosti podpory našich aktivit z fon-
dů EU sledujeme a budeme se i nadále snažit 
využít všech dostupných možností pro roz-
šíření služeb ROUTY pro rodiny z Čelákovic 
a okolí.

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

RC Routa úspěšně zakončilo projekty a už rozjíždí další
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Sluníčková třída  
na kolech

l  Ivana Hausteinová a Milena Hnízdová, uči-
telky

Pro velký úspěch jsme v neděli 14. června opět 
oslavili Den otců cyklistickým výletem tatínků a 
dětí do Sojovic.
Cestou jsme zažili spoustu legrace při soutěžení 

a hrách v přírodě, nechybělo ani vystoupení dětí 
pro tatínky a odměny pro všechny zúčastněné. 
Tak zase příští rok, tatínci!

Čteme dětem
l  Zdeňka Jandová, učitelka

V naší nejmladší třídě Kuřátek každodenně celý 
školní rok probíhala akce „Celé Česko čte dě-
tem“. Po každé četbě si děti s radostí prohlédly 
ilustrace ke každému příběhu. Děkujeme tímto 
rodičům, kteří přišli se svou knihou a přečetli 
dětem oblíbenou pohádku.

Motýlkové cestují
l  Jitka Špaková a Zuzana Slepičková, učitelky

Koncem května si Motýlkové „zaletěli“ do Lysé n. 
L. Už jízda vlakem byla pro mnohé velký zážitek. 

 

Zámecký park se sochami se všem moc líbil. 
Proběhli jsme se, zazávodili, posvačili a cestou 
zpátky na nádraží ještě pomlsali zmrzlinku.
Dne 1. června nás čekal celodenní výlet do zá-
mecké obory ve Žlebech. Viděli jsme sovy, drav-
ce, jejich výcvik a mláďata, krmení bílých jelenů, 
stříleli jsme z luku. Pohráli jsme si na pěkném 
hřišti a před odchodem jsme se vyfotili s drav-
cem na ruce.
A protože nám téměř celá třída odchází do ško-
ly, uspořádali jsme, jako rozloučení s nimi i ro-
diči, velkou zahradní party. Girlandy a lampion-
ky zdobily zahradu, pití teklo proudem, mlsání 
mizelo před očima a grilované masíčko vonělo.
Další den patřil, ve třídě, předškolákům. Soutě-
že, mlsání, dárečky, balonky a pak… Ahoj, škol-
ko – škola volá.
Všem rodičům děkujeme za spolupráci, dětem 
přejeme úspěchy ve škole a všem krásné prázd-
niny.

VOLNÝ CAS, ŠKOLSTVÍ

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

Havlíčkova 691
Čelákovice

mddm

l  Jiří Cháb, jednatel ZO Českého svazu chova-
telů, Čelákovice

Dne 1. června 2015 proběhla u příležitosti 
oslavy Mezinárodního dne dětí na zahradě 
MDDM Čelákovice výstava zvířat chovaných 
členy ZO Čelákovice. Výstava byla součástí 
bohatého programu pro děti, který zaštitoval 
MDDM Čelákovice ve spolupráci s místní-

mi ZŠ. V dopoledních hodinách tak výstavu 
navštívilo přes 500 dětí z prvního stupně ZŠ  
J. A. Komenského a ZŠ Kostelní. Po 14. hodi-
ně byl areál otevřen pro veřejnost a do ukon-
čení akce v 17.00 hod. přišlo přes 350 dětí 
a 400 dospělých.
Vystavená zvířata se všem velmi líbila. Nás, 
chovatele, potěšil zájem dětí i dospělých 
o problematiku chovu vystavených zvířat 

a mile překvapily vědomosti některých dětí. 
Odměnou za naše úsilí nám bylo poděkování 
zástupců MDDM, ZŠ i rodičů, ale hlavně roz-
zářené radostné oči dětí. Ještě jednou chceme 
touto cestou poděkovat paní ředitelce MDDM 
za poskytnuté zázemí a prostory a všem zú-
častněným za podporu naší činnosti.
Těšíme se na další spolupráci a společná se-
tkání se všemi milovníky zvířat.

Den dětí v MDDM. Dopoledne pro 1.–3. třídy obou ZŠ. Spolupracovali: Svaz chovatelů a včelaři z Čelákovic a klaun Mireček s bublinovou show z Prahy. Foto: Alena Zradičková

3. třída Sluníček MŠ Rumunská na cyklovýletě. Foto: 
Vendula Maršíková

Ve třídě Kuřátek MŠ Rumunská četli rodiče dětem. 
Foto: archiv MŠ

Třída Motýlků MŠ Rumunská při velké zahradní párty 
s rodiči. Foto: Jitka Špaková

Oslava Dne dětí
l  Alena Zradičková, ředitelka

První červnový den patřila zahrada MDDM v Havlíčkově ulici dětem. Od rána se vystřídaly první až 
třetí ročníky obou základních škol na Pohádkovém kouzelném dnu. Odpoledne přivítaly pohádkové 
bytosti se svými úkoly děti s rodiči. I počasí bylo pohádkově krásné. Akce končila a zahrada ještě 
byla do večera plná dětí. K pěknému dni přispěli i čelákovičtí chovatelé a včelaři s malou výstav-
kou domácích mazlíčků a ukázkovým včelím úlem. Ani tady děti neodcházely bez prověření svých 
znalostí.

Výstava chovatelů v areálu MDDM
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ŠKOLSTVÍ, SPORT

l  Michaela Myšková

Soukromá škola MILLS se sídlem v Čelákovi-
cích už není jen školou pro mládež a dospělé. 
V posledních letech se stále více věnuje výcho-
vě a vzdělávání dětí. 
Pro ty nejmenší je tu Větrníček – mateřská 
škola s dobrou pověstí. Už pátým rokem mají 
rodiče z Čelákovic možnost umístit zde své děti, 
a společně si tak užít mimořádnou péči laska-
vých učitelek, probíhající v poklidné atmosféře 
rodinné školky. Největší předností soukromé 
školky Větrníček jsou kvalitní, profesionální, em-
patické a tvořivé paní učitelky s nadstandardní 

formou komunikace.  Během roku probíhají vý-
tvarné dílničky, keramika, tanečky, flétna, děti 
pečou cukroví, pěstují květiny i zeleninu, jezdí 
na lesní pedagogiku, cvičí, zpívají a učí se všem 
potřebným dovednostem správných předškolá-
ků. A ani o prázdninách nezavíráme, aby si děti 
mohly přijít spolu pohrát i v létě.
A po prázdninách se jde s úsměvem do školy.  
Třeba do Větrníku. Proč právě tam?

Větrník je základní škola s moderním přístu-
pem ke vzdělání. Ve výuce se zde používají 
nové vzdělávací metody – např. matematika 
profesora Hejného, metody kritického myšlení, 
projektové vyučování a mnohé další. Díky ma-
lému počtu dětí ve třídě je zde uplatňován indi-
viduální přístup, výuka angličtiny je zařazena už 
od prvního ročníku a tělesná výchova je navý-
šena na čtyři hodiny týdně. Paní učitelky Silvie 
Lešinská a Jana Divoká ve spolupráci s men-
torkou Gabrielou Jedličkovou připravují pro ná-
sledující školní rok zajímavé nové projekty, ve 
kterých se děti budou učit mj. týmové spoluprá-
ci, sebeprezentaci, sebehodnocení, vzájemné 
toleranci a respektu.
Škola trochu jinak? Ano i ne. Děti jsou tu stejné 
jako v jiných školách – milé, zvědavé, šikovné 

a s touhou naučit se mnoho nového a zajímavé-
ho. A my všichni, tým ZŠ Větrník, jim v tom rádi 
pomáháme.
Těšíme se i na vaše děti u zápisu 2016.

Větrníček na zahradě. Foto: archiv školy Větrník na výletě. Foto: archiv školy

MILLS dětem … Větrníček a Větrník

l  Milan Šikl

Fotbalisté Unionu po dvou sestupech (z divize 
i přeboru) ani ve středočeské I. A třídě nepat-
řili mezi přední celky. K podzimním 18 bodům 
dokázali během jara přidat pouze sedm, a to 
znamenalo čtvrté místo od konce tabulky, když 
sestup postihne patrně dva týmy. Je tak trochu 
kuriózní, že zisk 25 bodů znamená udržení sou-
těže. Naštěstí celky pod Unionem nedokázaly 
uhrát ani těch 25 bodů. V závěrečné části sou-
těžního ročníku neměl Union nejšťastnější los, 
ale výhra na půdě zachraňující se Zelenče se 
ukázala v boji o záchranu jako rozhodující.
Jaké tedy byly výsledky v závěrečných pěti zá-
pasech?
SK ZELENEČ–SK UNION 0:4
Již ve 2. min. 26. kola otevřel skóre krásnou 
střelou Dosoudil a po chvíli se trefil podruhé. 
Ještě do přestávky skóroval Hájek a účet zápa-
su uzavřel Pánek.
SK UNION–MNICHOVOHRADIŠŤSKÝ SK 0:1
Pro domácí velmi smolné utkání proti vedou-
címu celku tabulky. Hosté se ujali vedení již  
v 7. min. V dalším průběhu byla k vidění vyrov-
naná hra a více nevyužitých šancí domácích, 
včetně nevydařené penalty.
VIKTORIA RADIM–SK UNION 5:3
Pro diváky velmi zajímavé střetnutí. Domácí ce-
lek ještě v 75. min. vedl 4:0, hosté góly Hájka, 
Pánka a vlastním snížili na rozdíl branky, ale 
v 89. min. dali domácí gól.
SK UNION–FK DOBROVICE „B“ 2:5
Řada nevyužitých šancí na straně domácích 
a naopak potrestání hrubých chyb defenzívy 
hosty byly příznačné pro tento zápas. Branky 
Unionu Pánek a Skuhravý R.

SOKOL LUŠTĚNICE–SK UNION 3:2
I v posledním zápase soutěže měli hráči Unionu 
řadu šancí, proměnili jen dvě – Dosoudil a Ko-
lovecký, a domácí celek těžil z chyb hostujících 
hráčů. Union skončil na 13. místě.

DOROST
V tabulce středočeské I. A třídy upevnil pozici 
na 2. místě za Poděbrady. Vzhledem k tomu, že 
nejlepší hráči nastupují za dospělé a v dorostu 
pomáhají starší žáci, je umístění adekvátní.
SK MĚSTEC KRÁLOVÉ–SK UNION 0:3, bran-
ky: Baláž, Szabo, vlastní; SK UNION–TJ LIBI-
CE N. CID. 11:0, branky: Dosoudil 4, Vacek, 
Baláž 2, Kolovecký, Kadeřábek, Štěrba; AFK 
SADSKÁ–SK UNION 1:4, branky: Baláž, Vl-
ček L., Vacek, Uher; TJ LITOL–SK UNION 2:7, 
branky: Vacek 3, Kadeřábek 2, Homoláč, Vác-
lavík; SK UNION–S. JESTŘÁBÍ LHOTA 22:0, 
branky: Pánek 8, Dosoudil 6, Vacek, Kolovecký 
3, Kučera, Uher.

STARŠÍ ŽÁCI
V přeboru Středočeského kraje jsou na 6. místě 
a během jara si vytvořili fantastickou sérii deseti 
zápasů bez porážky. Trenérská dvojice Kujal – 
Mráz má dostatečně široký kádr, a tak menší 
zdravotní problémy nemají vliv.
ČLU BEROUN–SK UNION 1:1, branky: Skalic-
ký; SK UNION–MNICHOVOHRADIŠŤSKÝ SK 
3:1, branky: Sládek 3; TATRAN RAKOVNÍK–
SK UNION 0:3, branky: Mráz, Kukla, Prel; SK 
UNION–FC VELIM 7:2, branky: Sládek 4, Mráz, 
Buriánek, Choura; BOHEMIA PODĚBRADY–
SK UNION 1:3, branky: Chramosta, Kratochvíl, 
Skalický.

MLADŠÍ ŽÁCI
Pohybují se uprostřed tabulky Středočeského 
přeboru.
ČLU BEROUN–SK UNION 4:5, branky: Vraný 
3, Dozorec 2; SK UNION–MNICHOVOHRA-
DIŠŤSKÝ SK 5:8, branky: Dozorec, Nesládek 
2, Štěrba; TATRAN RAKOVNÍK–SK UNION 
2:6, branky: Štěrba 3, Dozorec 2, Červený; SK 
UNION–FC VELIM 1:3, branka: Štěrba; BO-
HEMIA PODĚBRADY–SK UNION 1:4, branky: 
Dozorec 3, Štěrba T.

PŘÍPRAVKY
Starší přípravka „A“ – v okresním přeboru hra-
ném turnajovým způsobem je mužstvo Unionu 
přeborníkem okresu a postoupilo do krajského 
finále. Stejné mužstvo v přeboru „na půlku hřiš-
tě“ bude hrát o titul s celkem Hovorčovic.
Starší přípravka „B“ – byla účastníkem okres-
ního přeboru v turnajové podobě a celkově 
skončila na 9. místě.
Mladší přípravka – v okresním přeboru hraném 
turnajově obsadila celkově 8. místo.

UNION UDRŽEL I. A TŘÍDU

NÁBOR
MLADÝCH 

FOTBALISTŮ
proběhne ihned po prázdninách  

na stadionu U Hájku,  

a to 8. září 2015 od 17.30 hod.

Bližší informace na tel.: 602 366 509.

fotbal
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l  Libor Mrozinski

Soutěže družstev dospělých již máme za se-
bou, takže po úspěchu v regionálním přeboru 
nyní pouze čekáme, zda nám budou pootevře-
na dvířka k postupu do krajské soutěže. O to 
více jsme se proto zaměřili na činnost našeho 
šachového kroužku, v rámci kterého 4 členové 
šachového klubu aktuálně získali trenérskou 
licenci 4. třídy. Navíc hodnotící komise Šacho-
vého svazu České republiky posoudila žádosti 
v rámci grantového řízení na projekty popula-
rizující šachy 2015, kde náš hlavní trenér pro 
děti a mládež Robert Kubíček uspěl s projek-
tem „Popularizace šachu ve Středním Polabí“. 
Dále jsme se rozhodli vyslat naše družstvo na 
Mistrovství České republiky družstev ve dnech 
30.–31. května 2015. Bylo to poprvé, kdy se 
čelákovické šachové naděje zúčastnily tak 
prestižního turnaje.
Bez ohledu na konečný výsledek si mohou být 
Lukáš Janda, Kryštof Pechánek, Pavel Flos, 
Gabriela Hladká, Martin Sedmihradský, Tomáš 
Sedmihradský a Daniel Kubíček jisti, že zapsali 

novou kapitolu čelákovického mládežnického 
šachu.

Dne 18. června 2015 se uskutečnila další před-
náška Roberta Kubíčka na téma Mistři světa 
v šachu (Tigran Petrosjan).
Pravidelné schůzky šachového klubu se kona-
jí v pátek od 18.00 hod. v sokolovně. Šacho-
vé 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 vítá-
ni na všech našich schůzkách a mohou získat 
další informace na www.sachycelakovice.cz.

SPORT

l  Martin Brejcha, předseda a vedoucí trenér

Před začátkem prázdnin se v belgickém Hersta-
lu konala nejvyšší evropská soutěž v karate 7th 
EUROPEAN KARATE CHAMPIONSHIPS FOR 
CHIDREN, CADETS AND JUNIORS, které se 
zúčastnilo bezmála 1 300 závodníků z 24 států 
Evropy. 
Mistrovství bylo zahájeno ve čtvrteční podvečer 

slavnostním nástupem a doprovodným progra-
mem. Vlastní soutěž odstartovala v pátek, kdy 
probíhaly dětské kategorie a kde jsme vybojo-
vali hned 7 medailí. Další jsme přidali v sobotu, 
kdy přišli na řadu kadeti a junioři. 
Do reprezentace bylo z našeho SK nominováno 
13 závodníků. Především nás těší, že všechny 
medaile jsme vybojovali v nejtěžších individu-
álních kategoriích. 11 členů našeho SK se pro-

bojovalo do šestičlenného finále, ale bohužel 
čtyři z nich skončili na nepopulární bramborové 
medaili. Těmito výbornými výkony zúročili naši 
reprezentanti namáhavou přípravu posledních 
měsíců před mistrovstvím Evropy.

Konečné výsledky našich reprezentantů.
Mistr Evropy:
Nikola Kunertová (kata),
Vladimír Fafek (kata),
Jan Řápek (kata),
David Soběslavský (kumite).
Vicemistr Evropy:
Martina Kopecká (kata).
Bronzová medaile:
Denisa Brejchová (kata a kumite),
Tomáš Truong (kumite).
5. místo: Jakub Fidler, Matěj Lippert, Daniel 
Brejcha
6. místo: Jan Pajkrt.

Celkem jsme tedy na tomto evropském šampio-
nátu vybojovali 8 medailí, z toho 4 zlaté, 1 stříbr-
nou, 3 bronzové, a stali jsme se nejúspěšnějším 
klubem naší reprezentace. 
Všem mladým závodníkům gratulujeme za do-
sažené výsledky a za reprezentaci ČR a přeje-
me hodně úspěchů na dalších soutěžích, hlavně 
na mistrovstvím světa, které se bude konat za 
rok v Irsku.

Členové SK karate Dragon vybojovali 4 tituly mistra Evropy

Šachový klub TJ Spartak Čelákovice

karate

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
SK karate Dragon pořádá v září 2015 nábor 
nových členů. Bližší informace budou uve-
řejněny na www.karatedragon.cz, nebo na 
tel.: 724 882 862.

Úspěšní reprezentanti SK karate Dragon na mistrovství Evropy mládeže v Belgii 2015. Foto: archiv SK Dragon

šachy

Čelákovických „sedm statečných“ na Mistrovství ČR 
družstev juniorů v šachu, v pozadí trenér Robert Kubí-
ček. Foto: Tomáš Sedmihradský
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l  Petr Flekač

Výsadní postavení zaujalo v měsíci červnu 
mistrovství ČR dorostu dvojic a trojic s čelá-
kovickou účastí a zlatou medailí v trojkách. 
V tomto stínu pak stojí střídavé výsledky A-tý-
mu. B-tým stále svou tvář zatím hledá. V KS 
C-tým po dvou prohrách opustil první příčku.

Mistrovství ČR dvojic a trojic dorostu 2015
Čelákovice vyslaly do dvoudenních bojů se-
stavu Souček, Srtmiska, Schneider, Jiránek, 
Čapková. V sobotním utkání dvojic porazi-
ly ve skupině 2:0 Horažďovice B a prohrály 
s Prostějovem B, 0:2 což je pasovalo na dru-
hé postupové místo. V prvním vyřazovacím 
kole porazily Karlovy Vary B jednoznačně 2:0, 
v druhém pak v třísetovém utkání jediným 
možným míčem vyhrály 2:1 nad Prostějovem 
A. Ve čtvrtfinále jejich pouť skončila opět je-
diným míčem v třísetovém utkání s pozdějším 
vítězem Čakovicemi A 1:2. 

Vyřazení ve dvojkách si však vynahradily ví-
tězstvím v nedělních trojkách. Po jasném ví-
tězství v základní skupině postoupily do čtvrt-
finále, v kterém porazily Šacung Benešov 2:0. 
V semifinálovém duelu s Modřicemi to měly 
velmi těžké, ale nakonec ve třetím setu po-
sledním míčem strhly postup do finále na svoji 
stranu. Zde je čekal soupeř jeden z nejtěžších, 
a to Čakovice. Čelákovičtí zvládli po prohra-
ném prvním setu závěr druhého a třetího roz-
dílem dvou, respektive čtyř míčů, a mohli se 
tak radovat ze zlaté medaile mistrů České re-
publiky.

Extraliga
TJ SPARTAK POKERMAN.CZ ČELÁKOVICE 
A–SK ŠACUNG ČNES BENEŠOV 1947 A 6:3
Jak utržení z řetězu vlétli do utkání čelákovičtí 

hráči a po dvojkách vedli 2:0. Toto vedení udr-
želi až na konečných 6:3.
TJ AVIA ČAKOVICE A–TJ SPARTAK PO-
KERMAN.CZ ČELÁKOVICE A 6:2
Nástup jako od Řezáče měli hosté v utkání 
v Čakovicích, pak však možná ztrátou kon-
centrace nebo podceněním soupeře polevili 
a dostali obráceného kanára.
TJ SOKOL SDS EXMOST MODŘICE A–TJ 
SPARTAK POKERMAN.CZ ČELÁKOVICE 
A 6:2
Na půdě favorita se podařilo 13. června bodo-
vat jen první dvojce a vložence.

2. liga
SLOVAN CHABAŘOVICE–TJ SPARTAK PO-
KERMAN.CZ ČELÁKOVICE B 6:4
SK NOHEJBAL HLAVENEC–TJ SPARTAK 
POKERMAN.CZ ČELÁKOVICE B 6:4
TJ SPARTAK POKERMAN.CZ ČELÁKOVICE B–
TJ SOKOL HORAŽĎOVICE VYNK HAPON 3:6
B-tým tvrdošíjně rozdává body kdekomu.

Krajská soutěž
TJ SPARTAK POKERMAN.CZ ČELÁKOVICE 
C–SK ŠACUNG ČNES BENEŠOV 1947 C 2:6
NK SPARTA KUTNÁ HORA–TJ SPARTAK 
POKERMAN.CZ ČELÁKOVICE C 6:1
TJ SPARTAK POKERMAN.CZ ČELÁKOVICE 
C–NK OSNICE 6:3
Po dvou prohrách přišlo zasloužené vítězství 
a upevnění druhé pozice.

Okresní přebor
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE D–TJ LOKO-
MOTIVA NYMBURK D 3:4
Touto prohrou si Čelákovice zavřely možnost 
bojovat v elitní skupině nadstavbové části 
a z šestého místa jim náleží účast bojů o šesté 
až desáté místo. 

SPORT, INFORMACE

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice

Mistři republiky trojic v dorostu. Horní řada zleva Jiránek, Srtmiska, Čapková a trenér Doucek. Dolní řada zleva 
Schneider a Souček. Foto: Petr Flekač

nohejbal

Tištěný přehled akcí 
„PODZIM v Čelákovicích“

Uzávěrka pro tištěný přehled akcí 
„PODZIM v Čelákovicích 2015“ (plakát;  
Zpravodaj města) obsahující akce od  
7. září do 4. prosince 2015 je v pondělí 
10. srpna 2015.
Informace o akcích zasílejte na e-mail:
kalendar@celakovice.cz.
Dodané informace jsou také publikovány 
na webových stránkách města v „Kalen-
dáři akcí ve městě“.

PORADNA PRO SLUCHOVĚ 
POSTIŽENÉ OBČANY

Každé první úterý v měsíci (s výjimkou prázd-
nin) v klubovně organizace ZP v KD Čelákovi-

ce, a to vždy od 10.00 do 11.30 hod. 

Poradenství vede logopedka Marie Lašano-
vá, kontaktní osoba: p. Alexander,  

tel.: 605 329 902.

Ženy
Dne 24. května 2015 na turnaji dvojic v Hlou-
bětíně Čelákovice A – Lžíčařová a Komlóšiová 
postoupily ze skupiny z 2. místa, ve čtvrtfinále 
vyhrály s týmem Pankrác C, v semifinále pro-
hrály s týmem Karlovy Vary B (2:1). Čelákovice 
B – Hořejší a Čapková postoupily ze skupiny 
z 2. místa, ve čtvrtfinále vyhrály s Horažďovi-
cemi, v semifinále prohrály s týmem Karlovy 
Vary A (2:0). V boji o třetí místo vyhrály Čelá-
kovice A (2:0).

ČEZ Distribuce, a. s.
oznamuje přerušení dodávky elektřiny

ve čtvrtek 2. 7. 2015 od 7.30 do 17.00 hod.
v Čelákovicích – ulice: Sokolovská, V Rybníč-
kách, Vančurova, Sady 17. listopadu,  
J. A. Komenského, Rumunská.

v pondělí 13. 7. 2015 od 12.00 do 15.00 hod.
v Čelákovicích – ulice: U Hájku, Rooseveltova, 
Polská, Žižkova, U Hřiště, Chodská, Alej Jiřího 
Wolkera, 28. října, Lidická, Jaselská.

v pátek 17. 7. 2015 od 7.30 do 15.00 hod.
v Čelákovicích – část ulice: Rooseveltovy (od 
ulice U Hájku po ulici Lidickou).

Poruchová linka 840 850 860
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INFROMACE, INZERCE 

INZERCE Uzávěrka č. 8/2015 je 15. 7. 2015! Cena inzerce: řádkové 20 Kč/1 cm2 + 21 % DPH, plošné 28 Kč/1 cm2 + 21 % DPH. Min. celková cena však 200 Kč + 21 % DPH.
Zvýhodněná inzerce: Celá strana -20 %, polovina strany -10 %, nebo opakovaná: čtvrtletí (1x 100 %; 2x -20 %), pololetí (1x 100 %; 5x -30%), rok (1x 100%; 11x -40 %).

Hřiště s umělým povrchem
(u bazénu) Rezervace a správa areálu:

Čelákovická sportovní, tel.: 605 239 274,  
e-mail: info@sportcelakovice.cz. 

V letních měsících popř. také na tel.: 777 335 021 
(Taverna Atheny v KD – denně kromě neděle).

Jak o prázdninách?
l  Ivana Marešová, ředitelka Čelákovické spor-

tovní

Zaměstnanci Městského bazénu přejí všem 
malým i dospělým návštěvníkům krásné léto, 
vydařené dovolené plné pohody a příjemných 
zážitků. Provoz bazénu skončil v úterý 30. červ-
na, poté byl vypuštěn a nyní probíhají technické 
úpravy. A my se budeme na novou plaveckou 
sezonu těšit.
Opětovný provoz pro veřejnost začne na konci 
srpna následovně.

Provozní doba:
 po 24. 8.  17.00–21.00
 út 25. 8.  17.00–21.00
 st 26. 8.  17.00–21.00
 čt 27. 8.  17.00–21.00
 pá 28. 8.  17.00–21.00
 so 29. 8.  17.00–21.00
 ne 30. 8. 10.00–12.00  17.00–21.00
 (9.00–10.00 pouze senioři)
po 31. 8.  17.00–21.00

tel.: 326 991 766
e-mail: info@sportcelakovice.cz
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
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Město Čelákovice a Kulturní dům Čelákovice Vás zvou na:

CeLÁKOVICKÉ 
FILMOVÉ LÉTO 

2015
  
červenec
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17. 7. Tři Bratři 
                                      20:00 — zahájení hudebním vystoupením
                                                         Ládi Weyrostka a skupiny Druhej dech 
                                      21:30 — promítání filmu Tři Bratři
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18. 7. Hodinový manžel
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. 7. Pojedeme k moři
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  
srpen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. 8. Pohádkář
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. 8. Fair Play
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. 8. Revival
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

NÁMĚSTÍ 5. KVĚTNA, ČELÁKOVICE
Začátek promítání od 21:30 hod.Začátek promítání od 21:30 hod.

ˇ




