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Přejeme všem občanům a návštěvníkům města Čelákovic veselé prožití  
velikonočních svátků, bohatou pomlázku, hlavně však radost, jež jaro věští. 

Josef Pátek, starosta Petr Studnička, místostarosta I  Miroslav Opa, místostarosta II  Ondřej Přenosil, tajemník Městského úřadu

Zemřela čestná občanka města str. 3, 17
Ve věku 93 let zemřela dne 12. března paní Věra Gis- 
singová, rozená Diamantová. Čestnou občankou 
města byla od roku 2014, byla rovněž držitelkou 
Výroční ceny města Čelákovic za rok 2013.

Zastupitelská aréna str. 8
S ohledem na blížící se konec volebního období 
a s cílem zajistit rovnost volebních stran před ko-
munálními volbami vyjde Zastupitelská aréna ve 
Zpravodaji města naposledy v červnu.

Nová starostka SDH Čelákovice str. 9
Novou starostkou Sboru dobrovolných hasičů Če-
lákovice byla zvolena Petra Borisová. Ve své funkci 
naváže na předchůdce Miloše Fridricha, který byl 
starostou sboru více než 40 let.

Zápisy dětí do mateřských škol str. 18
V květnu proběhnou zápisy dětí k předškolnímu 
vzdělávání ve všech třech mateřských školách zří-
zených městem Čelákovice.

z obsahu

Přestože koronavirová pandemie ještě úplně neodezněla, vyhlásila vláda České republiky na 
své schůzi konané dne 2. března nouzový stav, a to od 4. března na dobu 30 dnů. Důvodem 
je řešení migrační vlny velkého rozsahu na území České republiky v souvislosti s agresí vojsk 
Ruské federace na Ukrajině. Bezprecedentní útok byl zahájen v noci z 23. na 24. února a dra-
maticky zhoršil bezpečnostní situaci ve východní Evropě.

Situací se na svých schůzích zabývala Rada města a od 4. března i Krizový štáb města Čelákovic, 
jehož činnost byla aktivována po necelých třech měsících. Dne 22. února vyslovili radní města sou-
hlas s vyvěšením ukrajinské vlajky na budově Městského úřadu Čelákovice. Na mimořádné schůzi, 
která se konala v sobotu 26. února ve večerních hodinách, odsoudila ostře Rada města vojenský 
útok Ruské federace na Ukrajinu a vyjádřila plnou solidaritu ukrajinskému lidu. Pro válečné uprchlíky 
z Ukrajiny byly určeny dvě koordinátorky pro tlumočnictví a byl vyčleněn objekt Fontána v Rybářské 
ulici č. p. 155 pro potřeby nouzového ubytování. V objektu proběhly stavební úpravy a bylo zajištěno 
jeho vybavení.
Na schůzi Rady města konané dne 8. března byly pro potřeby humanitárního ubytování vyčleněny 
vybrané byty v majetku města Čelákovic včetně bytů v Domě s pečovatelskou službou. 
Velké poděkování patří všem, kteří přispěli do materiální sbírky města Čelákovic, která se uskutečnila 
2. března. Projevená vlna solidarity byla mimořádná.
Důležité informace jsou zveřejňovány na webu www.nasiukrajinci.cz.

Josef Pátek, starosta města a předseda Krizového štábu města Čelákovic,
Petr Studnička, místostarosta města a místopředseda Krizového štábu města Čelákovic

NOUZOVÝ STAV NA ÚZEMÍ ČESKA
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úvodník

Milí spoluobčané,
tyto řádky píšu do dubnového vydání Zpravodaje 
města Čelákovic v polovině března. Je před námi 
poslední půlrok VIII. volebního období Zastupi-
telstva města, neboť komunální volby by se měly 
uskutečnit na přelomu září a října. Jsme v mimo-
řádné době. Útok vojsk Ruské federace na svo-
bodnou Ukrajinu, který trvá od 24. února, zhoršil 
bezpečnostní situaci ve východní Evropě a je 
nutné i na úrovni obcí a měst v Česku řešit nej-
větší uprchlickou vlnu na evropském kontinentu 
po 2. světové válce. V souvislosti s řešením mi-
grační vlny velkého rozsahu na území České re-
publiky byl vládou České republiky dne 2. března 
vyhlášen nouzový stav s účinností od 4. března 
na dobu 30 dnů.
Starosta Josef Pátek aktivoval krizové řízení 
města a Krizový štáb zahájil neprodleně svou 
činnost. Chci na tomto místě poděkovat za vlnu 
solidarity a pomoc ukrajinskému lidu a za zapo-
jení řady občanů do materiální sbírky města Če-
lákovic organizované na začátku března.
Život města se nezastavil. To je možné doku-
mentovat nejen na velkém množství investičních 
akcí, které jsou v Čelákovicích realizovány, ale 
de facto již bez omezení probíhají i kulturní, spor-
tovní a další společenské akce. Jsem moc rád, 
že jsme mohli ocenit téměř 60 pedagogických 
pracovníků působících v čelákovickém škol-
ství u příležitosti Dne učitelů a Národních oslav 
J. A. Komenského 2020–2022. Všem oceněným 
upřímně blahopřeji! 
Smutnou zprávu jsme se dozvěděli 14. března. 
Ve věku 93 let zemřela čestná občanka města, 
nositelka Výroční ceny města Čelákovic 2013 
paní Věra Gissingová, rozená Diamantová, au-
torka knihy Perličky dětství. 
V průběhu dubna vyjde publikace Městského 
muzea v Čelákovicích Česko Grado. Oba břehy 
řeky Labe budou již za nedlouho lépe přístupné 
díky nové bezbariérové lávce pro pěší a cyklisty 
zavěšené na novém železničním mostu. Výstavba 
lávky je podpořena z prostředků Státního fondu 
dopravní infrastruktury a jejím investorem je měs-
to Čelákovice. Na území Středočeského kraje se 
nachází 235 km vodních cest, z toho na labskou 
připadá 110 km, zbylá část na vltavskou. Město 
Čelákovice je zapojeno do produktu Labská stez-
ka, který propaguje možnosti turistického vyžití 
podél 1 300 km dlouhého úseku od pramene řeky 
v Krkonoších až po její ústí do Severního moře 
v Německu. Není bez zajímavosti, že Labská 
stezka je nejnavštěvovanější a neoblíbenější cyk-
lostezkou v Německu a postupně stoupá i obliba 
jejího 370 km dlouhého českého úseku.
Přeji vám hezké jarní dny a veselé prožití veliko-
nočních svátků! V tomto vydání Zpravodaje ne-
chybějí velikonoční ilustrace, jejichž autorkou je 
Vendula Hegerová.
 S úctou

Petr Studnička, místostarosta I

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

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

s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Reklamace roznosu
Zpravodaje

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

KATALOG místních
podniků, firem, 

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

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

SEPARUJTE TYTO
PLASTY A NÁPOJOVÉ

KARTONY VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET

Respondeo, z. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

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.
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Na náměstí 5. května!
Internetové připojení zdarma je dostupné na 
ploše náměstí pod názvem NAMESTI_free.
Je omezeno vždy na dobu jedné hodiny, a to 
pod uživatelským jménem: celakovice a hes-
lem: celakovice.
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Zemřela čestná občanka města Čelákovic Věra Gissingová, rozená Diamantová
Věra Diamantová se narodila dne 4. července 
1928 rodičům židovského původu Irmě a Kar-
lu Diamantovým v Čelákovicích. Po okupaci 
v roce 1939 byla na popud rodičů zařazena 
spolu se svou starší sestrou Evou do programu 
Britského výboru pro uprchlíky, který zařizoval 
jejich umístění do rodin ve Spojeném království 
Velké Británie a Severního Irska. Díky britskému 
makléři Nicholasu Wintonovi, který celou akci 
organizoval, byly obě sestry a dalších 667 dětí 
zachráněno před smrtí v koncentračních tábo-
rech. První transport z Prahy do Londýna byl 
vypraven dne 14. března 1939. Odjezd vlaku se 
sestrami Diamantovými z pražského Wilsonova 
nádraží do Londýna dne 29. června 1939 byl 
jedním z posledních uskutečněných. 
Další plánovaný vlak s 250 dětmi už 1. září 1939 
neodjel, začala 2. světová válka a konec nadě-
je těchto dětí na její přežití. Byla česko-britskou 
spisovatelkou a překladatelkou. Vydáním knihy 
svých vzpomínek Perličky dětství uvedla měs-
to Čelákovice do povědomí v mnoha státech 
světa. V knize líčí své dětství prožité v našem 
městě a své další osudy. Je autorkou i dalších 
dětských knih a spoluautorkou knihy Nicholas 
Winton a zachráněná generace.
V knize 42 hvězd mezi nebem a zemí – po sto-
pách židovských autorů Středočeského kraje je 

uveden citát z knihy Perličky dětství: „Uvědo-
mila jsem si, že nenajdu klid a opravdové štěstí, 
dokud nenapíšu to, čím jsem: židovka původem, 
Češka národností a Angličanka z vlastního roz-
hodnutí.“
Význam Věry Gissingové pro město dokládá 
také pamětní deska rodiny Diamantových umís-
těná na domě č. p. 109 v Sedláčkově ulici, kde 
před válkou žili. Dnes nese tento dům označení 
U Diamantů a na pamětní desce je uveden tento 
text:

Zde stával dům, kde žili Diamantovi
zahynuli v koncentračním táboře
jejich dcery Věru a Evu zachránil
před holocaustem britský občan

Nicholas Winton.
Jejich osud byl literárně i filmově ztvárněn.

U příležitosti významného životního jubilea 
a z vděčnosti za šíření dobrého jména našeho 
města po celém světě ji udělilo dne 26. června 
2013 Zastupitelstvo města Výroční cenu za rok 
2013.
Dne 27. února 2014 bylo Zastupitelstvem města 
Čelákovic paní Věře Gissingové uděleno také 
čestné občanství.
Čest její památce.

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta I

Věra Gissingová, rozená Diamantová. Foto: archiv 
města

Peníze budou použity na výdaje 
spojené s uprchlíky z Ukrajiny 
a jejich pobytem ve městě 
Čelákovice.

Domov na Labi

Město  
Čelákovice

SBÍRKA 
MĚSTA 
ČELÁKOVIC 
na humanitární pomoc 
uprchlíkům z Ukrajiny

ČÍSLO ÚČTU: 
123-6447350207/0100

n VODNÉ a STOČNÉ
pro rok 2022 v Čelákovicích:
vodné = 45,13 Kč/m3 bez DPH
stočné = 45,11 Kč/m3 bez DPH
celkem 90,24 Kč/m3 bez DPH
celkem 99,26 Kč/m3 vč. DPH 10 %

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA
Základní sazba: 1 000 Kč/první pes, 1 200 Kč/
další pes, 200 Kč/důchodce/první pes, 300 Kč/
důchodce/další pes. Sazba v rodinném domě: 
200 Kč/první pes, 400 Kč/další pes, 100 Kč/dů-
chodce/první pes, 150 Kč/důchodce/další pes.
Splatnost poplatku je 30. června 2022.

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za obecní systém odpadového hospodářství  
je stanoven poplatek na rok 2022 ve výši  
624 Kč/osoba. 
Splatnost poplatku je 30. června 2022.

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

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

informace
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Finanční záležitosti
Rada města schválila rozpočtová opatření – 
změny rozpočtu města Čelákovic 2022 č. 4 a 5. 
Zároveň schválila Mateřské škole Čelákovice, 
J. A. Komenského 1586, příspěvková organiza-
ce, úpravy rozpočtu roku 2021.

Smlouvy s podnikateli o využití obecního 
systému odpadového hospodářství
Radní schválili smlouvy o využití obecního sys-
tému odpadového hospodářství mezi městem 
Čelákovice a 2 firmami a podnikateli jako pů-
vodci odpadu.
V případě zájmu o uzavření smlouvy se obra-
cejte na odbor životního prostředí, Stankov-
ského 1650 (Obecní dům), Čelákovice, tel.: 
326 929 127, e-mail: zivotni@celakovice.cz. Na 
směsný komunální odpad se smlouva nevzta-
huje, i nadále jej musí každý podnikatel řešit 
samostatně.

Kontejnerová stání
Rada města schválila uzavření a text smlou-
vy o dílo se společností Asacont, s. r. o., jako 
zhotovitelem na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Čelákovice – kontejnerová 
stání“ v celkové ceně 867 374 Kč bez DPH.

Osvětlení náměstí
Radní schválili uzavření a text kupní smlouvy se 
společností Actispro Light, s. r. o., jako doda-
vatelem materiálu pro rekonstrukci veřejného 
osvětlení na náměstí 5. května v Čelákovicích 
v celkové ceně 235 217 Kč bez DPH.

Vašátkova ulice
Rada města schválila zadání veřejné zakázky malé-
ho rozsahu na stavební práce s názvem „Čelákovi-
ce – obnova dešťové kanalizace v ulici Vašátkově“ 
postupem dle čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/3/2021 
k zadání veřejných zakázek malého rozsahu spo-
lečnosti STAVOKOMPLET, spol. s r. o. Zároveň 
schválila uzavření a text příslušné smlouvy o dílo 
v celkové ceně 1 913 034 Kč bez DPH.
Dále Rada města schválila uzavření a text 
smlouvy o dílo se společností DIS Praha, s. r. o., 
jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky ma-
lého rozsahu s názvem „Čelákovice – oprava 
povrchu chodníků v ulici Vašátkově“ v celkové 
ceně 1 149 043,41 Kč bez DPH.

Šachta v ulici Mochovské
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo se společností 1. SčV, a. s., jako zho-
tovitelem na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Čelákovice – šachta sekč-
ního měření v ulici Mochovské“ v celkové ceně 
1 383 587,63 Kč bez DPH.

Zadávací dokumentace
Rada města schválila zadávací dokumentaci 
nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
s názvem „Čelákovice – Jiřina – obnova VHI 
4. etapa“ a zadávací dokumentaci podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Komunikace v ulici Přístavní, Čelákovice“.

Chodníky V Prokopě
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo se společností DIS Praha, s. r. o., jako 

zhotovitelem na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Čelákovice – oprava povr-
chu chodníků v ulici V Prokopě – levá strana“ 
v celkové ceně 1 284 515,48 Kč bez DPH.

Jiřinská ulice
Rada města schválila zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Čelákovice – obnova vodovodu a kanalizace 
v ulici Jiřinské“ postupem dle čl. 3 odst. 1 Směr-
nice č. I/3/2021 k zadání veřejných zakázek 
malého rozsahu společnosti 1. SčV, a. s. Záro-
veň schválila uzavření a text příslušné smlouvy 
o dílo v celkové ceně 5 491 930,44 Kč bez DPH.

Automatická tlaková stanice Záluží
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo se 
společností 1. SčV, a. s., jako zhotovitelem na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu s ná-
zvem „ATS pro Čelákovice – Záluží“ v celkové 
ceně 2 176 656,33 Kč bez DPH.

Změna č. 8 ÚP Čelákovice
Rada města schválila uzavření trojstranné 
smlouvy o dílo na pořízení a zhotovení změny 
č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Čeláko-

vice, a to mezi objednatelem, obcí Čelákovice, 
společností PRISVICH, s. r. o., výkonným poři-
zovatelem a zhotovitelem změny, a společností 
KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s., která uhradí 
veškeré náklady spojené s pořízením změny 
č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovi-
ce, včetně vyhotovení Územního plánu sídelního 
útvaru Čelákovice, zahrnujícího úplné znění po 
vydání jeho změny č. 8.
Rada města vzala na vědomí informaci starosty 
města, že uzavřením této smlouvy se stane po-
řizovatelem změny č. 8 Územního plánu sídelní-
ho útvaru Čelákovice Městský úřad Čelákovice, 
který zajistil splnění kvalifikačních požadavků 
pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 
stavebního zákona prostřednictvím pracovníků 
společnosti PRISVICH, s. r. o.

Tribuna na Městském stadionu
Radní schválili studii „Čelákovice – rekonstruk-
ce tribuny na Městském stadionu“ zpracovanou 
Václavem Pavlíkem a souhlasili se zpracováním 
vyšších stupňů projektové dokumentace.

Výběr z usnesení RM č. 4–6/2022.  -dv-

o čem jednali radní města
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AKTUALITY Z INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA
Na následujících řádcích bychom se s vámi 
chtěli podělit o aktuality z investičních akcí 
města. Předně je třeba konstatovat, že v uply-
nulém zimním období nám poměrně přálo po-
časí, takže se žádná ze staveb našeho města 
nedostala do skluzu vůči plánovanému časové-
mu harmonogramu. 
Ti z vás, kteří si užívají krásné přírody podél 
Labe, si nemohli nepovšimnout, že montáž pěší 
lávky přes řeku u železničního mostu se blíží do 
finále. Lávka je zavěšena na konstrukci želez-
ničního mostu a v době, kdy vyjde tento článek, 
bude již namontované zábradlí a budou poklá-
dány pochozí rošty. Předpokládané dokončení 
této investiční akce ve výši 20 mil. Kč je na pře-
lomu dubna a května tohoto roku. Je důležité 
zmínit, že daná investiční akce byla podpořena 
dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 

Nová budova Městského domu dětí a mládeže 
Čelákovice v Kollárově ulici je už v základní hru-
bé stavbě. Nyní nás čekají práce jak na exterié-
ru, tak na interiérech tak, aby ještě před letními 
prázdninami byla budova předána stavebníkem. 
Zároveň je v předstihu řešen projekt interiérů 
tak, aby slavnostní otevření mohlo proběhnout 
u příležitosti Festivalu sportu a Festivalu volno-
časových aktivit v sobotu 10. září. 

Víceúčelový Sportovní areál J. A. Komenského, 
jehož stavba byla zahájena 15. listopadu 2021 
a který představuje investici z rozpočtu měs-
ta ve výši 35 mil. Kč, rovněž pokračuje podle 
harmonogramu. V okamžiku, kdy čtete tento 
příspěvek, jsou již veškeré zemní práce infra-
struktury dokončeny a probíhají navazující prá-
ce na jednotlivých nosných vrstvách budoucího 
sportoviště. Areál je realizován plně v souladu 

s přijatým Plánem rozvoje sportu v Čelákovicích 
do roku 2030 a bude sloužit nejen pro výuku 
tělesné výchovy žáků Základní školy J. A. Ko-
menského a Gymnázia Čelákovice, ale i spor-
tovním subjektům působícím ve městě a široké 
veřejnosti.
Bez zpoždění a odstávek pokračují i práce na 
komunikacích v našem městě. Lokalita V Pro-
kopě má již dokončenu obnovu kanalizace a vo-
dovodu, byl rovněž dokončen chodník na zá-
padní straně. Nový chodník na straně východní 
je v realizaci a rovněž tak i nová parkovací mís-
ta. Celá tato investiční akce bude dokončena 
v průběhu července tohoto roku.
Byl také dokončen chodník v Kostelní ulici 
v úseku od ulice Husovy po Základní školu Kos-
telní – Kamenku. Tento chodník byl realizován 
tak, aby odpovídal historické povaze dané ulice. 
Stavba nových komunikací V Nedaninách se 
rovněž posunula do závěrečné fáze pokládky 
finálních povrchů. Vedle komunikací samotných 
jsou realizována i parkovací stání. Po dokonče-

ní těchto prací, které se předpokládá v dubnu, 
bude kompletní revitalizace dokončena, protože 
nové veřejné osvětlení bylo realizováno v před-
stihu. 
Dne 14. února, v návaznosti na kompletní ob-
novu vodovodu a splaškové kanalizace z roku 
2021, byla zahájena rekonstrukce dešťové 
kanalizace ve Vašátkově ulici, a to od křížení 
s ulicí Havlíčkovou směrem k ulici Masarykově. 
V době, kdy vyjde tento článek, bude tato první 
etapa revitalizace Vašátkovy ulice dokončena 
a bude probíhat rekonstrukce chodníku a ko-
munikace na jižní straně. Vašátkova ulice bude 
kompletně dokončena koncem května a 80. vý-
ročí úmrtí Aloise Vašátka si v sobotu 18. červ-
na připomeneme již v důstojných podmínkách 
odpovídajících významu této čelákovické osob-
nosti. 
Městu Čelákovice není lhostejný osud lidí posti-
žených válečným konfliktem. Vedení města roz-
hodlo o dočasném využití nově nabytého objek-
tu známého jako Fontána v Rybářské ulici pro 
ubytování válečných běženců z Ukrajiny a vy-
tvořilo v této budově 8 velice skromných, ale 
důstojných a bezpečných malých bytových jed-
notek. Celá akce byla díky obrovskému nasaze-
ní lidí, místních firem a dobrovolníků realizována 
v rekordně krátkém období dvou týdnů. Všem, 
kteří se na této akci podíleli, patří poděkování 
a zároveň si z celého srdce přejeme, abychom 
se brzy do Fontány mohli vrátit a vytvořit z ní 
detašované pracoviště Základní umělecké školy 
Jana Zacha, jak bylo naším původním plánem.

Josef Pátek, starosta,
Miroslav Opa, místostarosta II

Intenzivní stavební práce probíhají na objektu Městského 
domu dětí a mládeže v Kollárově ulici. Foto: -jp-

Stavební činnost probíhá na zavěšené lávce na novém 
železničním mostu přes Labe, jejíž výstavba je podpořena 
z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Foto: 
-jp-

Významnou proměnou prochází přednádražní prostor 
v souvislosti s výstavbou parkovacího domu za zhruba 
100 mil. Kč. Práce budou dokončeny v polovině roku 
2023. Foto: -ps-

Radní města schválili studii zaměřenou na rekonstruk-
ci tribuny na Městském stadionu v Čelákovicích, která 
bude rozpracována do vyšších stupňů projektové doku-
mentace. Do studie byly zapracovány připomínky členů 
pracovní skupiny pro revitalizaci Městského stadionu pod 
vedením předsedy a zastupitele města Martina Spilky 
i Čelákovické sportovní, p. o. Zdroj: Václav Pavlík

Ke zlepšení veřejného prostoru došlo V Nedaninách. 
Foto: -jp-
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Půl roku do komunálních voleb

Pane starosto, jak hodnotíte letošní první 
čtvrtletí v životě města?
JP: „Přiznám se, že jsem si nedovedl ani ve snu 
představit, že budeme v Evropě 21. století řešit 
válku. Ještě jsme se zcela nevzpamatovali z dopa-
dů pandemie covid-19 a už máme opět aktivované 
krizové řízení města v souvislosti s migrační vlnou 
válečných uprchlíků z Ukrajiny. Tyto faktory mají 
dopad na rozpočet města, nicméně se snažíme 
maximálně pomoci lidem, kteří utíkají před válkou 
ze své země. Převažují maminky s malými dětmi 
a senioři, tedy ty nejohroženější skupiny obyvatel.“

Muselo město zásadním způsobem redu-
kovat investiční akce s ohledem na aktuální 
situaci?
JP: „Na rozdíl od covidového období jsme zatím 
nemuseli omezovat rozsah investičních akcí ve 
městě. Důvodů je více. Máme uspořené finanční 
prostředky z prodeje bytů v majetku města, které 
byly v Milovicích. Podařilo se nám získat velký ob-
jem dotačních prostředků. A především řadu inves-
tic máme pod stavebním povolením a řádně vysou-
těženu. Díky skvělému týmu na Městském úřadu 
a v příspěvkových organizacích je možné historicky 
nejvyšší počet investičních akcí realizovat.“

Pane místostarosto, jaké investiční akce na 
území města byste vyzdvihl?
PS: „Bezpochyby se jedná o investice vyvolané 
optimalizací železniční trati. Kompletní rekon-
strukce veřejného prostoru ve staré zástavbě 
Jiřiny realizovaná po jednotlivých etapách. Za-
věšená lávka na železničním mostu přes Labe. 
Dále pak výstavba nového víceúčelového spor-
tovního areálu v centru města v ulici J. A. Ko-
menského, nový objekt Městského domu dětí 
a mládeže v Kollárově ulici či skatepark na 
Městském stadionu. Je toho mnohem víc, ale 
tyto investice se podaří letos úspěšně dokon-
čit.“

Musel být stejně jako v loňském roce snížen 
objem prostředků na dotační řízení města?
PS: „S radostí mohu konstatovat, že po složitých 
covidových letech jsme v letošním roce schválili 
v rozpočtu města na dotační řízení částku 5 mi-
lionů korun a touto výší jsme se vrátili do doby 
před koronavirovou pandemií. Návrh na rozdě-
lení dotací již projednala pracovní skupina, Rada 
města a na začátku dubna bude návrh projednán 
Zastupitelstvem města, aby do poloviny květ-
na měli jednotliví žadatelé finanční prostředky 
k dispozici. Podstatné je, že na metodice dělení 
finančních prostředků i návrhu výše poskytnu-
tých dotací panovala dosud ve všech orgánech 
jednomyslná shoda.“

Co přejete budoucí samosprávě města?
JP: „Jednoznačně politickou stabilitu a osvíce-
né zastupitele města. Zvlášť při řešení mimořád-
ných událostí je nutné, aby existovala politická 
shoda v zastupitelstvu. Politické hašteření musí 
v danou chvíli stranou.“
PS: „Musím souhlasit s panem starostou. Toto 
volební období je za těch 15 let, co jsem zastupi-
telem města, suverénně nejsložitějším z hlediska 
řešených agend. Bez shody mezi komunálními 
politiky utrpí město a jeho občané.“

Děkuji za vaše odpovědi.
Jarmila Volfová, radní

Očekává se, že prezident republiky Miloš Zeman vyhlásí termín konání voleb do zastupitelstev 
obcí ve dnech 30. září a 1. října. Do konce současného volebního období zbývá posledních 
šest měsíců. Proto jsem oslovila starostu Josefa Pátka (JP) a místostarostu Petra Studničku 
(PS) s několika otázkami, které zajímají i čtenáře Zpravodaje města.

Starosta Josef Pátek i místostarosta Petr Studnička jsou 
zastupiteli města Čelákovic od roku 2006. Vloni se roz-
hodli, že budou své mandáty obhajovat popáté v roce 
2022. Na toto rozhodnutí nemá vliv ani skutečnost, že 
starosta Pátek je od letošního roku neuvolněným zastu-
pitelem Středočeského kraje. Foto: Jana Vondráčková

Zeleň ve městě
Srdečně zveme ve čtvrtek 7. dubna od 
19.00 hod. do Kostelní ulice č. p. 43 přátele pří-
rody a zeleně ve městě k diskusi na téma:
n veřejná zeleň a její koncepce ve městě;
n  rámcová pasportizace zeleně z hlediska dru-

hovosti a perspektivy jako podklad pro pro-
jekty dosadeb a obnovy;

n  městský zahradník a krajinářský architekt ve 
městě;

n  komise pro životní prostředí, okrašlovací spolek;
n  výsadba a údržba zeleně;
n  modrozelená infrastruktura a hospodaření 

s dešťovou vodou;
n  rekreační a městotvorný potenciál zeleně – 

zeleň v zapojených ekosystémech, zeleň par-
ková, zeleň vzrostlá v zádlažbě, trávníková 
a nízká zeleň a pobytové trávníky jako další 
městské rekreační plochy.

PRO Čelákovice, z. s.

Na uvedených místech v určeném čase mohou 
občané zdarma odevzdat tyto druhy vytřídě-
ného komunálního odpadu: Papír, sklo, plasty, 
PET lahve, železný šrot, dřevo, textil, komposto-
vatelný odpad ze zahrad. Lze zde odevzdat i vel-
koobjemový odpad z domácností, který nelze 
umístit do popelnice.
Z technických důvodů nelze vybírat nebez-
pečný odpad, suť, stavební odpad a zeminu! 
Současně zde lze odevzdávat elektrozaří-
zení jako zpětný odběr – lednice, sporáky, 
pračky, televize, monitory, výpočetní tech-
niku a podobně. Uvedené komodity lze prů-
běžně odevzdat celý rok i na sběrném dvoře 
„Na Špičce“, Mochovská 116.

www.celakovice-mesto.cz/ts/

JARNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Technické služby Čelákovice pořádají svoz tří-
děného komunálního odpadu. Vytříděný komu-
nální odpad z domácností je možné zdarma 
odevzdat na uvedených místech v následujících 
sobotách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

2. dubna
ulice 28. října u hřiště SK Union
ulice Polská na křižovatce s Lidickou
9. dubna
ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungman-
novou
23. dubna
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u pobočky knihovny
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v sobotu 26. února 2022

Sofie Hauserová, Leonardo Pavel Hácha,

Tomáš Štiller, František Lebeda, Elen Šifrová,

Foto: Jiří Suchý

Přivítáni do života byli tito noví občánci města Čelákovic

v sobotu 12. března 2022

Josef Zuska, Růžena Kalábková a Sofie Koch.

Valentina Monzon Lora, Amálie Linhartová,

Jan Dlask, Tereza Kánská, Matouš Pražský,

Kryštof Klíma, Natálie Mamulová, Václav Ryba a Jana Tomanová.
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Otázka
????????????????????????????????? ?

Fungování krizového řízení města hodnotím 
z pozice místopředsedy Krizového štábu 
města Čelákovic velmi pozitivně. Nebylo by 
tomu tak, kdyby město nepostupovalo v sou-
ladu s Plánem krizové připravenosti města 
Čelákovic, v koordinaci s jednotlivými odbory 
Městského úřadu a příspěvkovými organiza-
cemi, v politické shodě v rámci samosprávy 
města, za podpory složek Integrovaného 
záchranného systému, a především s využitím 
aktivity mnoha dobrovolníků. Těm se sluší 
poděkovat za obětavou práci, kterou odvádějí 
ve svém volném čase. Toto volební období 
je v rámci krizového řízení náročné. Vždyť 
nouzový stav byl na území Česka vyhlášen 
v letech 2020–2021 z důvodu pandemie 
covid-19 a v roce 2022 kvůli řešení migrační 
vlny velkého rozsahu v souvislosti s válečným 
konfliktem na Ukrajině. Přestože je nutné řešit 
zcela mimořádné záležitosti, které mají přímý 
dopad na rozpočet města, jsem přesvědčen, 
že město Čelákovice obstálo. Přejme si co 
nejméně dnů, kdy je krizové řízení města 
z různých důvodů aktivováno.

Petr Studnička, zastupitel

Ano, při pandemii mělo krizové řízení pozitivní 
efekt, s odstupem času je snad možné říci, 
že město i díky němu touto zkouškou prošlo. 
Válka na Ukrajině je ale zcela jiná, nová 
situace a je předčasné hodnotit cokoli s tímto 
konfliktem spojené. Vše naznačuje tomu, 
že doba před nás všechny staví větší zátěž 
i výzvy. Jde především o to, najít rychlou 
a smysluplnou přechodnou podporu, a lze-li, 
tak i následnou trvalou pomoc. To je úkol pro 
nás všechny. Jsme připraveni dál podporo-
vat krizové řízení, pomáhat přijímat klíčová 
rozhodnutí a zapojovat se i občansky jako 
mnozí z vás. Jsme v tom spolu s vámi. Vaši 
PROČáci.

Marek Tichý, zastupitel

V rámci krizového řízení města v době vyhlá-
šených nouzových stavů v souvislosti s pan-
demií covid-19 pracoval dle mého pohledu 
Krizový štáb města velmi dobře, pravidelně 
se scházel a vyhodnocoval situaci a přijímal 
adekvátní opatření. Vše jsme pak projednávali 
v rámci Rady města, výstupy z jednání Krizo-
vého štábu byly pravidelně včas zveřejňovány 
všemi dostupnými komunikačními prostředky. 
Krizovému štábu za celé období trvání nou-
zového stavu určitě patří velké poděkování. 
Ohledně krizového řízení v souvislosti s nou-
zovým stavem vyhlášeným kvůli válečnému 
konfliktu na Ukrajině je na hodnocení ještě 
brzy. Doufejme, že nouzových stavů bude 
v budoucnosti potřeba co nejméně.

Martin Bajer, zastupitel

Jak hodnotíte krizové řízení města v době 
vyhlášených nouzových stavů v souvislosti s pandemií covid-19 

a válečným konfliktem na Ukrajině v letech 2020–2022?

ODS ANO 2011PRO Č

V souladu s pravidly rubriky Zastupitelská aréna položila otázku – z důvodu nedodání volební stranou ANO 2011, redakční rada Zpravodaje města Čelákovic.
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KONTAKT na koordinátorku seniorských 
aktivit:

Jana Vondráčková,
e-mail: seniori@celakovice-mesto.cz,

tel.: 739 323 818.

pečovatelská služba
Kostelní 26, Čelákovice
tel.: 723 725 988
e-mail: pscelakovice@volny.cz
http://www.pscelakovice.cz

Vážení a milí senioři,
Začíná nám duben, čím vás můžeme potěšit 
ve vašich aktivitách? Aktivity seniorů pokračují 
bez výrazných změn. Oblíbené lekce Trénování 
paměti probíhají každou středu od 9.30 hod., 
a to střídavě v prostorách Technických slu-
žeb a farních prostorách. Angličtina s Milošem 
Špringrem probíhá v pátek od 10.00 hod. ve 
farních prostorách. Keramika v Labyrintu každý 
druhý pátek od 13.00 hod. Senioři tam vyrábí 
famózní dílka pod vedením Mirky Špringrové. 
Cvičení s Lenkou Skalickou vás zve dokonce 
třikrát v týdnu si blahodárně protáhnout tělo, 
lekce Ranního probuzení jsou v pondělí a středu 
od 8.30 hod., a ve čtvrtek od 9.00 hod. – lekce 
s hudbou. Zváni jsou i pánové. Těšíme se i na 
nové členy, přijďte udělat něco pro sebe. Cvičí 
se ve studiu Marlen v bývalém zdravotním stře-
disku v ulici Stankovského. Cvičení na židlích 
s Olgou Stuchlíkovou nadále probíhá v úterý ve 
farních prostorách od 9.00 hod., a protože jeho 
oblíbenost stoupá, nově přidáváme hodinu cvi-
čení i každý pátek v prostorách kostela naproti 
nádraží, tam, kam chodíte do klubu KLUS, začí-
ná se v 8.30 hod.

Pokud by měl kdokoliv další zájem o rozesílání 
programů a aktivit seniorů, ozvěte se na e-mail: 
seniori@celakovice-mesto.cz.

Jana Vondráčková, koordinátorka 
seniorských aktivit

Včelka. Foto: Jana Vondráčková

KLUb Seniorů KLUS
Jak KLUb Seniorů KLUS odstartoval nový rok 
2022? Velmi odvážně a statečně. I přes veškeré 
karantény se nám podařilo udržet pravidelnost 
a stálý zájem o aktivity v klubu. Leden rozehřá-
ly muzikohrátky s exotickými nástroji, oblíbené 
klusohrátky a právní poradna Jana Luhana. 
Dále jsme uskutečnili v sukních a kloboucích 
výuku country tanců „Zuzana“ a „Virginia reel“. 
Objevili jsme v sobě netušené taneční možnos-
ti. V únoru jsme se věnovali péči o ruce a při-
vítali speciálního hosta Ivu Soukalovou z čelá-
kovického pěveckého souboru AniMuk. Prožili 
jsme pravou sborovou zkoušku s rozezpíváním, 
nácvikem dýchání a několika lidových písní 
(i dvojhlasně). Mělo to velký úspěch. Tímto jí 
děkujeme a rádi s ní opět zapějeme. Těšíme se 
na vše, co nás v KLUSu v roce 2022 čeká. Není 
to klub uzavřený, ale stále otevřený všem nově 
příchozím zájemcům o radost a dobrou náladu.
Přeji krásné a aktivní dny. Jana Vachková

Našim seniorům
Město Čelákovice pořádá ve čtvrtek 5. května 
od 14.00 hod. v Kulturním domě v Čelákovi-
cích Setkání pro seniory našeho města. Během 
odpoledne vystoupí kapela „KOLÁŘ BANDa“ 
s programem písní lidových, popu a country. 
Zájemci se mohou hlásit na odboru pro ob-
čanské záležitosti (sociální věci a zdravotnictví) 
MěÚ Čelákovice nejpozději do 24. dubna (tel.: 
326 929 116, 776 581 579). Těšíme se na vaši 
návštěvu!

odbor pro občanské záležitosti
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Pravda vítězí
Možná, že je to pravda, ale kdy zvítězí? A čí pravda to bude? To ví jen Bůh. Zato my víme, že Husova 
boží pravda roku 1415 nezvítězila. A protože Ježíš řekl, že na Zem nepřinesl mír, ale meč, boží bojovníci 
popadli meče a cepy, aby boží pravdě pomohli k vítězství. A tou pravdou bylo, že Ježíš si při poslední 
večeři přál, aby všichni na jeho památku jedli jeho tělo a pili jeho krev z kalicha. Jelikož církev katolická 
věřícím pít jeho krev v podobě vína zakázala, Boží bojovníci si jako znak vybrali ten kalich. A bojovníci 
za pravdu církve svaté měli svatý kříž, aby se to nepletlo a bylo jasné, kdo koho má praštit cepem nebo 
zabít mečem. To byl ovšem temný středověk. Od té doby lidstvo hodně pokročilo a v boji za svou prav-
du užívá atomové bomby, tanky a jedovaté plyny.
Existuje však jedna pravda, která zvítězila i bez války, i když jí to trvalo 400 let, neboť tehdy nikdo 
nechtěl, aby to pravda byla, a to nejen církev. Když se Kepler dověděl, že Bruno byl za ni upálen, 
napsal příteli, že skončil tak, jak zasloužil. A ve spise „Opera omnia“ napsal: „Když jsem slyšel, že 
Bruno učí o nekonečnosti světů, že hvězdy považuje za slunce a Slunce že prohlašuje za jednu z ne-
sčetných hvězd, jež jsou rozesety od sebe v nekonečných vzdálenostech, a že každé z těch sluncí-
-hvězd chová kolem sebe svět oběžnic naší Zemi podobných, tu mne pojala závrať a zmocnila se mne 
tajemná hrůza z toho, že mám bloudit v nekonečném prostoru, který nemá středu, který nemá vůbec 
pevného, určeného místa.“
Teprve koncem 20. století vědci zjistili, že vesmír je právě takový, že Bruno měl pravdu a jsou pře-
svědčeni, že na některých z miliard oběžnic jsou světy, kde žijí lidé jako my. Nyní již tedy můžeme 
rozumět Ježíšovým slovům, kterým lidé dřív rozumět nemohli: „Vy jste z tohoto světa, já nejsem ze 
světa tohoto.“ Miloslav Kolínko

Novou starostkou SDH Čelákovice je Petra Borisová

Jménem vedení města Čelákovic poděkoval za 
dlouholetou, obětavou, poctivě odváděnou prá-
ci Miloši Fridrichovi starosta města Josef Pátek 
a velitel Jednotky SDH Čelákovice a zastupitel 
města Jiří Hanzl. Nové starostce sboru popřál 
starosta města mnoho zdaru a úspěchů při vy-
konávání odpovědné a nelehké funkce.
Starosta Sboru dobrovolných hasičů je statu-
tárním orgánem a představitelem sboru, který 
zastupuje při jednáních s jinými orgány a orga-
nizacemi. Petra Borisová ve funkci navazuje na 
práci pana Miloše Fridricha, který svou funkci 
starosty ukončil na vlastní žádost po více než 
40 letech. Prioritou starostky Borisové je na-
vázat na Milošovu práci a vykonávat ji stejně 
tak dobře a svědomitě, jako to činil předchůd-
ce. Pozitivně hodnotí nově zvolená starostka 
činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů, 
spolupráci mezi velitelem jednotky a vedením 
města i mezi jednotkou a SDH. 
Petra Borisová pochází z nedalekých Nehvizd. 
Členem tamního SDH se stala v 10 letech coby 
mladý hasič. V roce 2000 přestoupila do zdej-
šího sboru, stala se členem výjezdového druž-

Za účasti velitele sboru Jiřího Hanzla a starosty Čeláko-
vic Josefa Pátka byla do funkce starostky Sboru dob-
rovolných hasičů Čelákovice uvedena dne 11. března 
paní Petra Borisová. Zdroj: JSDH Čelákovice

stva a od roku 2014 vykonává funkci hospodáře 
sboru.

Petr Studnička, předseda redakční rady 
Zpravodaje

střípky z činnosti 
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Městská policie přijala oznámení na podezřelou 
osobu, která se měla dopustit krádeže zbo-
ží v obchodě. Na místě se podezření potvrdilo 
a zloděj byl za své jednání „odměněn“ pokutou. 
V době, kdy strážníci řešili uvedenou událost, 
pokusila se o krádež další zlodějka. I ona si za 
své jednání vysloužila stejnou „odměnu“.

Operační důstojník Policie ČR vyslal strážníky 
na vlakové nádraží, kam měla přijet vlaková 
souprava, ve které agresivní muž napadl prů-
vodčího a další osoby. Hlídka MP se na místě 
spojila s napadeným průvodčím, který sdělil 
směr útěku pachatele. Po krátké době se po-
dařilo strážníkům pachatele zadržet a věc si na 
místě převzala hlídka Policie ČR.

Při hlídkové činnosti si strážníci všimli dýmu 
z odpadkového koše na náměstí 5. května. 
Vzhledem k rozsahu požáru byl proveden „ha-
sicí zásah“ kbelíkem vody, který si strážníci při-
nesli ze služebny MP.

V nočních hodinách přijala Městská policie 
oznámení o zloději, který se snaží vykrást zava-
zadlový prostor zaparkovaného vozidla Audi. Na 
místě byl skutečně nalezen muž, který se po-
mocí šroubováku snažil otevřít kufr. Jednalo se 
však o majitele, kterému se rozbil zámek.

Na internetových stránkách Ministerstva vnitra 
ČR si strážníci všimli, že je aktuálně vyhlášeno 
celostátní pátrání po jednom místním „recidi-
vistovi“. Díky místní znalosti bylo otázkou hodin 
uvedenou osobu vypátrat a předat ji Policii ČR 
k nástupu výkonu trestu odnětí svobody.

Při hlídkové činnosti si strážníci MP povšimli 
vozidla, které zřejmě řídila osoba s platným zá-
kazem řízení motorových vozidel. Provedenou 
kontrolou se podezření potvrdilo a řidič byl pře-
vezen na služebnu Policie ČR pro přečin maření 
výkonu úředního rozhodnutí.

V nočních hodinách zaujala pozornost hlídky MP 
známá skupina osob provozující „zlodějské řemes-
lo“. Strážníci si na pomoc přivolali hlídku Policie ČR 
a společně provedli kontrolu. V kufru jejich vozidla 
byl nalezen nedávno odcizený motocykl, proto po-
dezřelá osoba putovala na služebnu Policie ČR.

Strážníci MP přijali oznámení o nálezu dámské 
tašky, kterou zapomněla některá nakupující 
v prodejně. Hlídka si nález převzala, dle osob-
ních dokladů se podařilo dohledat majitelku 
a taška jí byla odvezena.

Pracovnice pečovatelské služby oznámila stráž-
níkům verbální a fyzické napadení od jednoho 
klienta. Strážníci na místě situaci uklidnili a vzhle-
dem ke zdravotnímu stavu seniora a dohodě 
obou stran byla událost vyřešena domluvou.

Na výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Čelákovice, která se uskutečnila 
11. března, byla novou starostkou SDH zvolena Petra Borisová. Ve funkci vystřídala dlouhole-
tého starostu Miloše Fridricha, nositele Výroční ceny města Čelákovic 2016.

Aplikace 
Mobilní rozhlas / Zlepšeme Česko

registrace ZDARMA

celakovice.mobilnirozhlas.cz

Zdvořile žádáme děti, vnoučata, příbuzné a známé babiček a dědečků, aby jim, 
pokud je to možné, byli nápomocni s instalací aplikace Mobilní rozhlas do jejich 
telefonu.  
Stanou se součástí databáze adresátů, kterým jsou rozesílány důležité 
informace týkající se života ve městě.
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Dne 29. dubna oslaví manželé 
Anděla a Ladislav NOSKOVI 
50. výročí uzavření sňatku.
Milí rodiče, 29. dubna oslavíme 
zlaté roky vašeho života, půl 
století od chvíle, kdy jste se stali 
manželem a manželkou! Ke zla-
té svatbě vám gratulujeme a od 
srdce přejeme, ať jsou i následující roky vašeho 
manželství krásné a šťastné jako doposud.
Vaši Pavel, Dana, Míša a Kryštof.

8. dubna tomu bude již 10 let, 
co nás navždy opustil pan  
Josef FIALA.
Stejného dne si zároveň při-
pomeneme i 100 let od jeho 
narození. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, vzpomeňte prosím 
s námi.
Za celou rodinu děkují dcera Eva a vnučka 
Blanka.

Dne 18. dubna by se dožil 80 let 
můj manžel Vítězslav GLASS.
Vzpomíná manželka a celá 
velká rodina.

Dne 20. dubna uplyne 10 let od 
úmrtí čelákovické rodačky Evy 
ZAVADILOVÉ. 
Kromě kamarádek a kamarádů 
si ji jistě připomene i řada jejích 
žáků ze ZUŠ Čelákovice, kde 
dlouhou dobu působila.
Za tichou vzpomínku děkují Jiří, Martin a Jana 
Zavadilovi.

Dne 26. dubna uplyne rok, co 
nás navždy opustil náš kama-
rád Jiří PRCHAL.
Stále vzpomínají kamarádi 
z Fontány.

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

společenská kronika

Silniční okruh kolem Prahy bude blíže k Čelákovicím

Ministr dopravy Martin Kupka, sám bydlící v Líbez-
nicích v okrese Praha-východ, potvrdil, že vláda 
nesnížila výdaje na kosmický výzkum, a proto se 
ukázalo jako nejvhodnější pro stanovení budoucí 
trasy silničního okruhu nepoužívat ustálené pojmy 
sídlo/obec/město, nýbrž satelit. Tím je možné čer-
pat finanční prostředky na projektovou přípravu re-
gionální varianty i během rozpočtového provizoria. 
Zatímco nové investice v dopravě není možné za-
hajovat, pak kosmický výzkum a zkoumání vesmíru 
není nikterak finančně omezeno.
Přesto se vyskytl jeden problém s regionální tra-
sou okruhu, která je na mapě vyznačena oranžo-
vě. Tím se stalo blízké okolí Čelákovic, a to díky 
výskytu řady prvků kritické infrastruktury státu 
(např. rozvodna Čechy střed, zásobníky rop-
ných produktů ve Mstěticích, plynovod Družba). 
Přestože starostu města Josefa Pátka nikdo 
nekontaktoval, bylo v režimu tajné rozhodnuto, 
že silniční okruh se maximálně přiblíží k hrani-
cím města. Aby se snížila hluková zátěž, povede 
trasa okruhu od terminálu vysokorychlostní trati 
Praha-východ u Nehvizd tunelem přes Vysokou 
Mez až k nově budovanému silničnímu obchva-
tu Záp. Jako kompenzace pro obyvatele Čelá-
kovic bude užívání silničního okruhu pro obča-
ny města zcela osvobozeno od poplatku, a to 
v celé jeho délce označené jako „D0“.
Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš konsta-
toval, že Česká republika je mezi 190 státy na 
157. místě z hlediska rychlosti získání stavební-
ho povolení. Proto byl zmocněn vládou k tomu, 
aby Ministerstvo pro místní rozvoj zařadilo regi-
onální trasu silničního okruhu kolem Prahy nejen 
mezi veřejně prospěšné a liniové stavby v Politi-
ce územního rozvoje České republiky, ale i mezi 

Devět satelitů kolem Prahy rozhodlo o regionální trase 
silničního okruhu kolem Prahy, která bude dokonče-
na nejpozději dne 12. října 2084, tedy na den přesně 
100 let od otevření prvního úseku. Zdroj: Strnad, 2020

Vláda České republiky ve spolupráci s hl. m. Prahou a Středočeským krajem dospěla ke zcela 
překvapivému rozhodnutí ve věci dostavby silničního okruhu kolem Prahy. Na své utajované 
schůzi konané v únoru, ze které byly již veškeré podklady skartovány, se podařilo bez otisků 
prstů získat jeden zajímavý materiál. Ten vymezil devět satelitů kolem Prahy, ke kterým by se 
regionální varianta silničního okruhu měla zásadně přiblížit.

základní prvky kritické infrastruktury státu, čímž 
se výstavba zkrátí z odhadovaných 129 let té-
měř na polovinu, tedy na 62 let.
Vážení, milí a pozorní čtenáři, pokud jste dočet-
li bez pochyb až sem, tak nám dovolte připo-
menout, že 1. dubna je apríl🙂. Apríl je už od 
16. století spojen s různými žertíky a drobnými 
zlomyslnostmi. U médií dovoluje tradice pře-
kročit rámec serióznosti a vypustit tzv. kachnu. 
Předpokládá se, že apríl vznikl jako reakce na 
změnu ročního období ze smutné zimy na vese-
lejší jaro. První písemná zmínka v Česku zmiňuje 
apríl v roce 1690 a zápis pochází od Bartolomě-
je Chrystellia z Prahy. 
Hezký apríl vám přejí

Évonelč ínčkader ydar Ejadovarpz

chodíme kolem nich

Čtenáři tohoto příspěvku se možná podiví slov-
nímu spojení „takzvané“ u názvu vodní plochy, 
kterou všichni znají, kam se chodí koupat, jak-
mile to slunce dovolí – často od jara do podzi-
mu. Vysvětlení je jednoduché. Za blízké Malvíny 
se totiž často obecně považuje hlavně jezero, 

Takzvané Malvíny

Toušeňské Malvíny (červeně ohraničené) a jezero Mezi 
Mosty. Zdroj: internet

které vznikalo těžbou štěrkopísku na lukách při 
levém břehu Labe západně od města v období 
přelomu 80. a 90. let 20. století. Nic proti tomu, 
ale stačí letmý pohled do mapy a zjistíte, že 
jezero s několika malými ostrůvky se oficiálně 
jmenuje Mezi Mosty a Malvíny jsou jen vedlej-
ší, jižně položená podlouhlá tůň pod prudkou 
strání. Je to pozůstatek někdejšího labského 
řečiště, také s ostrůvkem, oddělený od umělého 
jezera částečně zalesněným úzkým pásem, po 
kterém vede prostřední cesta do Lázní Toušeně, 
v jejichž katastru obě vodní plochy leží.
Zbývá vysvětlení původu názvu Malvíny. Počát-
kem dubna 1982, tedy před 40 lety, se tehdej-
ší argentinská vláda pokusila získat vojenskou 
operací souostroví s argentinským, tedy špa-
nělským názvem „Islas Malvinas“ (Malvínské 
ostrovy), ležící v Atlantském oceánu asi 500 km 
východně od pobřeží. Souostroví, které Argen-
tina považuje již více než 200 let za své, je ale 
od roku 1833 pod bývalou imperiální britskou 
kontrolou jako „Falkland Islands“. Od britských 
břehů je vzdálené více než 15 tisíc km. Zpočátku 
to pro Argentinu vypadalo dobře, ale po nece-
lých třech měsících složila zbraně. Konflikt byl 

v té době, a ještě dlouho po ukončení, středem 
zájmu sdělovacích prostředků i lidí na celém 
světě. Někdo stranil Argentině, někdo Britům. 
Pokud se pamatuji, byla v našich podmínkách 
přízeň většinou na straně slabšího, což se pro-
jevilo přenesením názvu Malvíny i na tehdy ještě 
nepojmenovanou umělou vodní plochu. Dodnes 
je tak hojně užíván nejen pro tůň, v níž se koupat 
nelze, ale i pro jezero, kde se čile rybaří a na 
jehož pravém břehu, včetně přilehlé menší části, 
je koupání tolerováno. Pokud by bývala přízeň 
zdejší většiny na britské straně, předpokládal 
bych název Falklandy.

Ivan Vaňousek
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Krásné velikonoční svátky
Jaro přichází, sluneční paprsky sílí a zima končí. 
Ježíš Kristus zemřel na kříži, byl vzkříšen z mrt-
vých, smířil člověka s Bohem Otcem a zvítězil 
nad smrtí. Život je velmi křehký. Ježíš ti nabízí 
smysl života, naději a pokoj pro život na zemi 
i na věčnosti. Rozhodneš se pro Ježíše? On 
čeká na tvou odpověď. Ježíš říká: „Já jsem ta 
Cesta, Pravda i Život. Já jsem s vámi po všech-
ny dny až do skonání světa.“

Pavla a Pavel Zelení, 
Apoštolská církev Čelákovice

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
V Čelákovicích

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
Husův sbor
neděle 10. 4. 9.30 hod.
Květná neděle – bohoslužba s dětským pro-
gramem a Večeří Páně – přivítáme Krista Krále 
do našich srdcí.
čtvrtek 14. 4. 16.00 hod.
Zelený čtvrtek – odpolední pobožnost s připo-
mínkou Poslední Večeře Páně
pátek 15. 4. 16.00 hod.
Velký pátek – Pašije, čtení Písma o utrpení 
a smrti Pána Ježíše
neděle 17. 4. 9.30 hod.
Hod Boží velikonoční – bohoslužba s Večeří 
Páně, slavnost Vzkříšení Pána Ježíše Krista
pondělí 18. 4. 16.00 hod.
Velikonoční pondělí – varhanní koncert

CÍRKEV BRATRSKÁ
kostel v Masarykově ulici č. p. 2083
pátek 15. 4. 18.15 hod.
Velký pátek – bohoslužba
neděle 17. 4. 9.30 hod.
Velikonoční neděle – bohoslužba; pro zájemce 
následuje společný oběd a velikonoční vycházka.

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
kostel Nanebevzetí Panny Marie
čtvrtek 14. 4. 17.30 hod.
pátek 15. 4. 17.30 hod.
sobota 16. 4. 19.00 hod.
neděle 17. 4. 9.30 hod.
pondělí 18. 4. 9.30 hod.

V Lysé nad Labem

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Evangelický kostel na náměstí B. Hrozného
neděle 17. 4.  15.00 hod.

Pozvánka na bohoslužby
Drazí obyvatelé našeho města. Blíží se Veliko-
noce, největší křesťanské svátky, ve kterých se 
projevila Boží láska k nám. Pán Ježíš zvítězil nad 
zlem a smrtí. V kontextu posledních událostí na 
Ukrajině doufáme, že zvítězí i v nás. Chci vás 
všechny srdečně pozvat na naše krásné boho-
služby do kostela Nanebevzetí Panny Marie (viz 
níže). Ať se společně setkáme a sdílíme naši ra-
dost z toho, že můžeme být spolu. 

otec Sebastian

Pozvánka na řehtání
v Jiřině

Opět se nám blíží velikonoční svátky a s nimi spo-
jené tradiční jiřinské řehtání. Tato místní tradice 
trvá již několik desítek let, jen v minulých dvou le-
tech jsme měli pauzu. Rádi bychom vás pozvali na 
společný průvod především starou zástavbou Ji-
řiny. Připomínáme, nezapomeňte si trakaře a řeh-
tačky, ať je pořádný rachot a je nás všude slyšet. 
Začínáme řehtat na Zelený čtvrtek v 10.00 hod. 
Sraz je tradičně v Ruské ulici u kapličky. Rozpis 
řehtání bude také vyvěšen na kapličce a v prodej-
ně potravin v Jiřině. Na Bílou sobotu v 8.30 hod. 
se vybírá koleda, tak nezapomeňte přijít.
Rozpis řehtání:
Zelený čtvrtek 14. 4. 10.00 a 16.00 hod.
Velký pátek 15. 4. 4.00, 10.00, 
 14.00 a 16.00 hod.
Bílá sobota 16. 4. 4.00; 8.30 hod. – koleda*  
(*sraz před hospodou U Kubelků)
Za poctivé řehtání budete místními sousedy od-
měněni vajíčky, sladkostmi, ale i drobnými do 
kasičky. Koledu si vyzvednete u Pána, který ji 
spravedlivě rozdělí. Těšíme se na vás!

Adéla Dvořáková, Dana Nosková
a kolektiv řehtačů

Concerto de resurrecione
Spolek pro varhanní hudbu společně s Římsko-
katolickou farností v Čelákovicích zvou na veliko-
noční koncert komorní hudby dne 23. dubna od 
18.30 hod. do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Vystoupí známí členové Tria cantabile (koncerty 
v Čelákovicích letech 2009, 2010, 2013) – Ly-
die Härtelová (harfa) a Václav Kunt (příčná flét-
na). S nimi zazpívá i vynikající Irena Troupová 
– v roce 2017 vystoupila na koncertě k poctě 
Martina Luthera.
Zazní skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, A. Dvo-
řáka, F. Mendelssohna-Bartholdyho a dalších, 
které mají vztah k velikonoční tematice.
Cílem koncertu je nejen umělecký zážitek, ale 
i připomenutí naděje i radosti velikonočního po-
selství, tolik potřebného v současné době.

Michaela Petišková, Spolek pro varhanní 
hudbu

Lydie Härtelová na koncertě v kostele Nanebevzerí Pan-
ny Marie v roce 2013. Foto: Ivana Krebsová

Velikonoční koncert 
v Husově sboru

Radujeme se, že po dvou letech budeme opět 
moci oslavit Velikonoce bez protipandemických 
omezení. V předchozích letech bylo v Husově 
sboru tradicí uzavřít sváteční dny koncertem. 
Letos tuto tradici opět obnovíme koncertem 
varhanní hudby, který se bude konat o Pondělí 
velikonočním 18. dubna v 16.00 hod.

Jaroslav Nepilý. Zdroj: archiv NO CČSH Zlín

Uslyšíme výběr z děl varhanních skladatelů od 
baroka přes klasicismus až k hudbě Cesara 
Francka, který byl soukromým žákem českého 
skladatele, pedagoga a hudebního teoretika 
Antonína Rejchy a patřil k předním představite-
lům francouzské renesance. 
Na královský nástroj zahraje varhaník, cemba-
lista a hudební pedagog Jaroslav Nepilý, který 
se od počátku své umělecké dráhy věnuje pře-
devším interpretaci děl J. S. Bacha a doby ba-
rokní. V této oblasti je uznávaným interpretem 
doma i v zahraničí. Proto tedy není překvape-
ním, že v závěru koncertu zazní pravděpodobně 
nejznámější varhanní skladba všech dob – To-
ccata a fuga d moll Johanna Sebastiana Bacha.
Srdečně vás zveme k návštěvě!

rada starších Náboženské obce 
CČSH v Čelákovicích
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Přeložky železniční trati  
v úseku Čelákovice–Mstětice

Dráha z Čelákovic do Prahy je součástí původ-
ně Rakouské Severozápadní dráhy (ÖNWB) 
z Vídně do Děčína přes Znojmo, Kolín a Mělník, 
konkrétně spojovací trati Lysá nad Labem – Pra-
ha. V původní verzi (požadavek ministerstva vál-
ky) se trať měla Čelákovicím vyhnout a na Prahu 
odbočit ve Staré Boleslavi a vést přes Brandýs 
nad Labem. Nakonec však zvítězila ekonomicky 
příznivější trasa přes Čelákovice, k čemuž při-
spěl jak enormní zájem obce (jak symbolické, 
město Čelákovice dodnes ke vzájemné spoko-
jenosti se státní dráhou spolupracuje), tak i fakt, 
že Labe mělo u Čelákovic jedno řečiště a i trasa 
byla stavebně méně náročná. Koncese byla vy-
dána 25. června 1870 jako říšský zákon č. 109 
na 90 let od zahájení provozu. Stavební povolení 
bylo vydáno na jaře 1872. Původně jednokolej-
ná trať byla otevřena pro veřejnost 4. října 1873. 
V říjnu 1908 byla podepsána dohoda o zestát-
nění ÖNWB, příslušný zákon císař podepsal 
27. března 1909, na jeho základě byly vydány 
i státní dluhopisy. Síť železničních tratí ÖNWB 
o délce 932 kilometrů a s 313 lokomotivami 
byla vykoupena za 368 milionů korun. Stavba 
druhé traťové koleje byla zahájena 1. červen-
ce 1923, dvoukolejný provoz v úseku Čeláko-

V návaznosti na předchozí modernizaci železniční stanice Čelákovice (v ceně 794 mil. Kč) 
a úseku Lysá nad Labem – Čelákovice (v ceně více než 1,8 mld. Kč) včetně výměny mostu 
přes Labe (viz Zpravodaj č. 11/2021) připravila státní organizace Správa železnic optimalizaci 
úseku z Čelákovic do Mstětic. Účelem stavby je optimalizace trati s uvedením do normového 
stavu s ohledem jednak na zvýšené přepravní nároky z důvodu plánované bytové výstavby 
zejména v lokalitách Zeleneč, Mstětice a Milovice a dále v souvislosti se zrychlením vlakové 
dopravy z Prahy do Mladé Boleslavi a dále do Liberce.

vice – Mstětice-Ostrov byl zahájen 14. června 
1926 a do Lysé nad Labem se rozjely pravidelné 
vlaky po nové koleji 15. května 1927. Posled-
ní velkou událostí (pokud pomineme ukončení 
provozu vlaků osobní dopravy z Vysočan na 
Těšnov v červenci 1972) bylo zahájení pravi-
delného provozu v elektrické trakci od jízdního 
řádu 1976/1977.
Stavba Optimalizace traťového úseku Čelá-
kovice – Mstětice se nachází na dvoukolejné 
elektrizované železniční trati Lysá nad Labem – 
Praha-Vysočany. Její součástí je výstavba dvou 
nových přeložek, první v délce 1,9 kilometru na-
přímí trať hned za Čelákovicemi přes částečně 
zastavěnou ulici Cihelna v Záluží, druhá bude 
měřit přibližně jeden kilometr a povede mír-
nějším obloukem volnou krajinou před stanici 
Mstětice.
První přeložka půjde za zhlavím stanice Čelá-
kovice po náspu směrem západním přes areál 
bývalého ZZN směrem přes pole k bývalé sklád-
ce. V souvislosti s přeložkou trati u Čelákovic je 
nutno též přeložit silnici III/2455 včetně vybudo-
vání nového železničního mostu. Úpravou tvaru 
přeložky bylo dosaženo optimálního řešení tak, 
že nezasahuje do technologických částí po-

sklizňové linky (mimo požární nádrže a vodárny 
– demolují se pouze již dříve opuštěné objekty 
ve špatném stavu) a obytných budov. V areálu 
dnešních stavebnin je nutno přemístit prodejnu 
a změnit vjezd do areálu. Přeložka trati vyvolá 
i přeložky stávajících sítí. 
Druhá přeložka je navržena v území těsně před 
areálem státních hmotných rezerv u Mstětic, 
kde trať bude vedena nově přes pole a je o asi 
0,2 km krácena. Další úpravy trati mimo tato dvě 
razantní zkrácení nebudou mimo stávající těleso 
dráhy realizovány, současně i většina zásahů do 
železniční trati bude realizována z tělesa dráhy, 
nebude zasahováno mimo těleso trati mimo již 
jmenovaný úsek a případné zábory půdy mimo 
plochy staveniště nebudou trvalé zábory. Na 
zbývajících úsecích se provede moderniza-

Spojené soupravy Kokořínského a Lužickohorského rychlíku projíždějí v odklonové 
trase přes Čelákovice dne 20. 7. 2019 kolem vlečky do Národního technického mu-
zea. Foto: -rš-

Stávající dráha ze Záluží směrem do Mstětic. Foto: -rš-

Silniční nadjezd stávající dráhy v Záluží. Foto: -rš-
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ce dráhy, která bude zahrnovat kompletní obnovu železničního spodku 
a svršku a rekonstrukci inženýrských objektů. 
V řešeném úseku je 6 železničních mostů, 9 železničních propustků 
a 1 podchod pro cestující ve Mstěticích. U stavby se počítá i se zahrnutím 
nadjezdu nového silničního obchvatu v Čelákovicích. V rámci stavby se 
mimo jiné vybudují nové přeložky silnic a zruší dva úrovňové železniční 
přejezdy v Čelákovicích a Mstěticích. V železniční stanici Mstětice bude 
stávající úrovňový přejezd silnice II/101 nahrazen mimoúrovňovým kříže-
ním. V modernizovaných hlavních kolejích je navržena bezstyková kolej 
s kolejnicemi UIC60. V ostatních kolejích je navržen nový, popř. dle vý-

Dráha v km 11,2 dnes ze Mstětic pokračuje obloukem doprava, budoucí přeložka 
povede rovně do Čelákovic. Foto: -rš-

sledků předkategorizace částečně užitý nebo regenerovaný materiál. 
S ohledem na stáří, stav a nároky na provozní energii bude trakční napáje-
cí stanice (měnírna) v Čelákovicích rekonstruována a zároveň předpřipra-
vena pro budoucí jednotnou trakční soustavu AC 25 kV 50 Hz.
V řešeném úseku bude instalováno nové traťové zabezpečovací zařízení – 
elektronický autoblok. Traťová rychlost se zvýší na 140 km/h pro klasické 
vlaky, respektive na 160 km/h pro vozy s technologií naklápění vozidlo-
vých skříní. Stavba zajistí základní parametry modernizovaných tratí, pro-
storovou průchodnost pro ložnou míru UIC GC a třídu zatížení D4 s hmot-
ností na nápravu 22,5 tuny a 8 tun na běžný metr vozidla.
Vzhledem k nutnosti zachovat maximálně možnou kapacitu dopravní 
cesty dojde po dobu zhruba jednoho roku v mezistaničním úseku ke 
zřízení provizorní odbočky Záluží. Ve stanici Mstětice bude třeba nasa-
dit provizorní staniční zabezpečovací zařízení typu mobilní elektronické 
stavědlo do okamžiku, než bude nasazen definitivní autoblok v mezista-
ničním úseku Čelákovice – Mstětice. Pro kontrolu volnosti kolejí budou 
v provizorním zabezpečovacím zařízení (staničním, traťovém i přejez-
dovém) použity počítače náprav. V kolejišti stanice Mstětice tak budou 
doplněny kolejové obvody a počítače náprav. Provoz v této stanici se 
po dokončení realizace projektu bude řídit z Centrálního dispečerského 
pracoviště Praha. Bude zde rovněž instalováno rozhlasové a informační 
zařízení s možností dálkového ovládání ze stanice Čelákovice a budoucí-
ho ovládání z Centrálního dispečerského pracoviště v Praze. Stanice se 
doplní také novým moderním a úsporným osvětlením. V rámci výrazné 
modernizace stanice Mstětice vznikne jedno ostrovní nástupiště se dvě-
ma nástupními hranami o délce 200 metrů a šířce 6,1 metru, nástupní 
hrana bude ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice. Přístup na nové 
nástupiště bude zajištěn z obou stran novým podchodem pod celým ko-
lejištěm. O osudu stávající výpravní budovy ve stanici Mstětice se vedou 
jednání.

Rozsah stavby:
n délka železniční trati: 6,3 km
n délka nových kolejí: 14,6 km
n počet nových výhybek: 20
n počet nových nástupišť: 1
n počet rekonstruovaných mostů: 1
n počet nových železničních mostů: 4

Původní harmonogram počítal se zahájením stavby v březnu 2022. S ná-
stupem nové vlády v závěru loňského roku se stavba Optimalizace trati 
Čelákovice – Mstětice dostala do zásobníku projektů. S tím se snad jen 
dočasně odsouvá i stavba obchvatu v Čelákovicích a využití tělesa stáva-
jící dráhy ze Záluží pro silnici k novému silničnímu obchvatu, ale i krajské-
ho záchytného parkoviště u nádraží ve Mstěticích. Nezbývá než doufat, 
že připravená a povolená stavba optimalizace dráhy se brzy dočká reali-
zace, tím spíš, že ze Mstětic do Prahy-Vysočan modernizace trati probíhá 
a z Čelákovic do Mstětic by zůstalo historické torzo. Předpokládané ná-
klady stavby činí 1 928 170 000 Kč bez DPH v cenách roku 2020.

Téma zpracoval
Roman Štěrba, Správa železnic, s. o.

Znázornění budoucích přeložek dráhy. Zdroj: SŽ

Znázornění budoucí přeložky dráhy v Záluží. Zdroj: SŽ

Znázornění stávající dráhy, budoucí přeložky a výhledového silničního obchvatu. 
Zdroj: SŽ
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V případě nepříznivé situace se akce nemusí uskutečnit.

Městská knihovna
ANKETA „NEJVĚTŠÍ ČELÁKOVÁK“
„Kdo z Čelákovic pro vás byl/je největší inspirací 
nebo vzorem?“ Anketní lístky je možné odevzdá-
vat do 30. 6. 2022. Výsledky se dozvíte v knihovně 
v prvním říjnovém týdnu tzv. Týdnu knihoven.

do 20. 5.
náměstí 5. května
ŘEMESLA POLABÍ
výstava na venkovních stojanech

středa 30. 3. 18.00–19.00 hod.
Městské muzeum
KONCERTNÍ PÁSMO VIA VITAE COMENIUS
Jindřicha Macka a Jitky Baštové k výročí 430 let 
od narození J. A. Komenského, vstupné: 50 Kč.

úterý 5. 4. 18.30 hod.
Městská knihovna
ŽIVOT V USA OČIMA ČESKÉHO EMIGRANTA 
Z ČELÁKOVIC
beseda s panem Lubošem Sadloněm

středa 6. 4. 15.00–17.00 hod.
MŠ v ulici J. A. Komenského
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

čtvrtek 7. 4. 17.00 hod.
Restaurace Nová hospoda
VÝROČNÍ SCHŮZE ČZS ČELÁKOVICE

čtvrtek 7. 4.   18.30 hod.
Městská knihovna
HRÁTKY S PAMĚTÍ
S lektorkou Renátou Nentvichovou Novotnou, 
certifikovanou trenérkou paměti I. stupně.

sobota 9. 4. 9.00–11.00 hod.
náměstí 5. května
VEJŠLAP JARNÍM POLABÍM
Startovné: 50 Kč, děti do 6 let zdarma, cíl v areálu 
loděnice V Nedaninách s bohatým programem.

sobota 9. 4. – neděle 15. 5.
Městské muzeum
Z ŘEZBÁŘSKÉHO DÍLA LADISLAVA ŠTEMBERKA
Výstava z díla místního tvůrce přístupná ve výstavní 
síni muzea denně 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

sobota 9. 4. 18.30 hod.
kostel Církve bratrské
DUO BELLOW STRINGS
Koncert, vystoupí Tereza Zahradníková (housle) 
a Filip Kratochvíl (akordeon).

čtvrtek 14. 4. – sobota 16. 4.
Kaple Panny Marie v Ruské ulici
ŘEHTÁNÍ V JIŘINĚ

čtvrtek 14. 4. – pondělí 18. 4.
Sedlčánky, Císařská Kuchyně
ŘEHTÁNÍ A POMLÁZKA

pondělí 18. 4. 16.00 hod.
Husův sbor
VELIKONOČNÍ KONCERT

středa 20. 4. 17.00 hod.
Městská knihovna
ČAJ O PÁTÉ, S KNIHOU
aneb Čtenářský klub pro dospělé. Nutné se pře-
dem přihlásit.

kulturní dům
Sady 17. listopadu 1380, Čelákovice
tel.: 326 991 358
e-mail: info@kdcelakovice.cz
http://www.kdcelakovice.cz

Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po–čt 
14.00–16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupen-
ky rezervujeme 48 hodin, pak je vracíme znovu 
do prodeje! Při ceně vstupného nad 100 Kč mají 
senioři nad 70 let po předložení OP slevu 50 %. 
Tato sleva platí pouze pro akce, které pořádá 
Kulturní dům přímo. V případě, že je pořadate-
lem externí agentura a KD pouze pronajímá sál, 
slevu nelze uplatnit. Vstupenka je nepřenosná. 
V den konání kulturní akce není předprodej vstupe-
nek. Pokladna otevřena hodinu před začátkem kaž-
dého představení. Prodej vstupenek také on-line na 
kdcelakovice.cz a v síti smsticket (www.smsticket.cz).

úterý 5. 4. 9.30 hod.
HONZA A STRAŠIDELNÝ DŮM
Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 50 Kč.

pondělí 11. 4. 17.00 hod.
O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
Pohádka známá z televize o princezně, která 
neumí vyslovit správně „R“, vstupné: 120 Kč.

čtvrtek 14. 4. 20.00 hod.
HARLEJ
Koncert, kde se jako host představí skupina 
Hanz´s Fuckers, vstupné: 490 Kč.

sobota 16. 4. 7.30–13.00 hod.
náměstí 5. května
VESELÉ VELIKONOCE
Bohatý program, velikonoční dílny MDDM Če-
lákovice, p. o., malá výstava drobného zvířec-
tva Českého svazu chovatelů, z. s., ZO Čeláko-
vice, farmářský trh (více viz str. 30).

sobota 16. 4. 20.00 hod.
JASNÁ PÁKA
Legendární kapela v čele s Michalem Amb-
rožem, Davidem Kollerem a Petrem Vášou, 
vstupné: 350 Kč.

pátek 29. 4. 20.00 hod.
OPRAVDOVÝ TANEČNÍ PLES
Jedinečný ples pro milovníky společenských 
tanců. Pestrá tombola. Vstupné 350 Kč.

čtvrtek 5. 5. 14.00–17.00 hod.
SETKÁNÍ SENIORŮ MĚSTA

pátek 6. 5. 20.00 hod.
OTEVŘENÝ PLES
K tanci a poslechu hraje živá hudba. Ukázky 
latinskoamerických tanců. Vstupné: 300 Kč. 
Vstupenky lze zakoupit v kanceláři KD a při 
lekcích „Tanečních pro dospělé“.

sobota 7. 5. 10.00–18.00 hod.
ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA
Nepostupové taneční soutěže určené ama-
térským tanečním kolektivům a začínajícím 
kroužkům, pořádá MDDM Čelákovice, p. o.

čtvrtek 21. 4. 16.00–18.00 hod.
MŠ v ulici Rumunské
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pátek 22. 4. 9.00–12.00 hod.
náměstí 5. května
DEN ZEMĚ
Pořádá MDDM Čelákovice, p. o., a město Če-
lákovice.

sobota 23. 4. 14.00–18.00 hod.
pobočky Městské knihovny
PUTOVÁNÍ PO POBOČKÁCH
Městská knihovna Čelákovice, p. o., a její po-
bočky V Prokopě č. p. 1349 a v Sedlčánkách, 
Zábranská č. p. 133 – poznej doplň a vyber si 
odměnu (plnění úkolů, sbírání razítek).

sobota 23. 4. 18.30 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
CONCERTO DE RESURRECIONE
Vystoupí členové Tria cantabile – Lydie Härtelo-
vá (harfa) a Václav Kunt (příčná flétna), zazpívá 
Irena Troupová.

úterý 26. 4. 16.00 hod.
před Kulturním domem
VELKÉ ZÁVODY PRO MALÉ DĚTI
Tradiční závod kol, koloběžek, tříkolek a odrá-
žedel, připraveny budou i další soutěže.

pátek 29. 4. 9.00–11.00 hod.
Městské muzeum
ČELÁKOVICEMI ZNÁMÝMI I NEZNÁMÝMI
komentovaná vycházka městem

sobota 30. 4. 16.00 hod.
Labe u přívozu, Sedlčánky
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Tradiční sraz čarodějů a čarodějnic všech věko-
vých kategorií na břehu Labe, s opékáním buřtů 
a soutěžemi.

sobota 30. 4. 14.00–18.00 hod.
zahrada MDDM
ČARODĚJNICE
Výtvarné dílny v budově (14.00–17.00 hod.), 
v 18.00 hod. zapálení ohně.

neděle 8. 5. 14.00 hod.
Restaurace Na Vošverku
JARNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Tradiční posezení seniorů při hudbě, videopre-
zentacích a vzájemné diskusi.

neděle 8. 5. 14.00 hod.
náměstí 5. května
PIETNÍ AKT
U příležitosti státního svátku ukončení 2. světo-
vé války položí zástupci města květiny u pomní-
ku padlých.

neděle 8. 5. 14.30 hod.
budova radnice 
FOTOGRAFIE MICHAELY JINDŘIŠKOVÉ
vernisáž výstavy v Galerii na schodech

neděle 8. 5. 15.00 hod.
náměstí 5. května
PROMENÁDNÍ KONCERT
Vystoupí Orchestr Bohumíra Hanžlíka.

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

Začátek roku v knihovně
Během prvních tří měsíců nového roku praco-
vala knihovna na plné obrátky. Denně navštíví 
knihovnu v dopoledních hodinách dvě třídy 
místních škol. Knihovnice připravují programy 
pro všechny žáky hravou formou, aby se něco 
dozvěděli a zároveň pobavili, jak již napovídají 
názvy programů: „Kamarád Jaroslav Foglar“, 
„Prokletý Erben“ nebo „Rebelka Božena Něm-
cová“. Žáci se mohli seznámit s knihami Astrid 
Lindgrenové, Julese Verna, dozvědět se o stře-
dověké a renesanční literatuře atd. Jsme rádi za 
zájem a spolupráci škol, které vítají možnost do-
plnit výuku dětí v ideálním prostředí pro rozvoj 
zájmu o čtení.
V březnu také knihovnu navštěvovali předško-
láci z čelákovických mateřských škol. Pro ně je 
každoročně připraven program o jaru a Veliko-
nocích v knížkách pro děti. V závěru si mohou 
vybarvit obrázek, který si odnášejí do školky.
Od listopadu se každé úterý od 15.00 do 
16.00 hod. v dětském oddělení schází děti na 
čtenářském kroužku. Kromě povídání o kníž-
kách a plnění různých kvízů a doplňovaček si 
mohou zahrát i společenské hry.
V dospělém oddělení se každý měsíc setkávají 
milovníci knih ve čtenářském klubu pro dospělé, 
nazvaném Čaj o páté. Na tuto akci je nutné se 
předem přihlásit. I přes nepříznivé podmínky se 
v předchozím roce plném zákazů a omezení zá-
jem členů klubu o schůzky udržel a do klubu se 
hlásí i noví zájemci.
Ve večerních hodinách se uskutečnilo opět 
několik akcí. Již od podzimu se pravidelně se-
tkáváme při Hrátkách s pamětí s velmi milou 
lektorkou Renátou Nentvichovou Novotnou, tre-
nérkou paměti I. stupně. Můžete přijít mezi nás 
ještě v dubnu a v květnu, informace najdete na 
webových i facebookových stránkách knihovny 
nebo ve Zpravodaji.
V roce 2021 se měla uskutečnit beseda s pa-
nem Michalem Kaplánkem a jeho bratrem Jaro-
slavem Zmatlíkem nad knihou Slova inspirovaná 
řekou. Vzhledem k epidemické situaci se akce 
několikrát přesunula. Nakonec společně za-
vzpomínali na rodiče Jarmilu a Emila Kaplánkovi 
nejen oba synové, ale i návštěvníci knihovny. 
Celý večer byl velmi příjemný.

Naděžda Picková, ředitelka

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

Publikace České Grado
Městské muzeum v Čelákovicích vydává ve 
druhé polovině dubna titul České Grado od au-
tora Martina Dolejského (*1989), který působí 
v roli kurátora a historika muzea.
Na stovce stránek nové publikace se rozvíjí 
příběh přírodní lokality, která zejména v mezi-
válečné době proslula jako široce vyhledáva-
ná rekreační oblast, zatímco v současnosti je 
kontrastně k této minulosti vnímána více jako 
přírodní lokalita. Slovy autora: „Dnes je jejím 
pozůstatkem malebná labská tůň v katastru Ká-
raného, místo procházek a občasného bruslení. Vzpomínkový večer na manžele Kaplánkovi. Foto: -dv-

Vzpomínka na Věru  
Gissing Diamantovou

Jméno paní Věry Gissingové, rozené Diamanto-
vé, zná mnoho lidí nejen v našem městě, v České 
republice, ale také v řadě zemí na jiných konti-
nentech. Proč se o ní dozvěděli, většina z nás ví. 
Malá školačka z židovské rodiny v Čelákovicích 
se v době po okupaci dostala se svou sestrou 
do Anglie vlakovým transportem s mnoha dal-
šími dětmi. Díky odvaze a velkému sebezapření 
svých rodičů riskovat, že své dcery třeba už ne-
uvidí, přežily. Prostředníkem jejich záchrany byl 
britský humanitární pracovník Nicholas Winton. 
Život šel dál. Paní Věra se vdala, vychovala tři 
děti a začala psát a překládat. A byla to právě 
ona, kdo jako první začal sbírat po letech mate-
riál o jedinečné záchraně dětí z Československa, 
a svět se dozvěděl o příběhu, který by zůstal díky 
skromnosti Nicholase Wintona zapomenut. Přes-
tože se s rodiči už nikdy nesetkala, zůstala pro ni 
především její rodina a Čelákovice každodenní 
součástí života. Řekla, že za celý život neprošel 
den, kdy by si na ně a naše město nevzpomně-
la. Drobná žena s jiskrnýma očima a širokým 
úsměvem na tváři patřila mezi nás. Bohužel už 
na ni můžeme jen vzpomínat. A možná se poučit 
na příběhu jejího života, jak se vzájemně k sobě 
i k těm, kdo to potřebují, chovat.
Její knihu Perličky dětství najdete i v naší 
knihovně.

Soňa Husáriková

Věra Gissingová, rozená Diamantová. Foto: archiv 
města

Přilehlá chatová oblast Pod Hájovnou a Grado 
s příjemným hostincem žije svým nezaměnitel-
ným životem.“ Martin Dolejský ovšem pojal děj 
komplexněji, když svůj záběr rozšířil i na vývoj 
dopravy, obchodu, služeb a trávení volného 
času. Je zřejmé, že proces oslabování cestov-
ního ruchu zahájila regulace řeky Labe uskuteč-
něná ve 30. letech 20. století. Grado tak tvoří 
součást území s lužními lesy, vlhkými loukami, 
tůněmi a dalšími biotopy, ovlivňované od druhé 
poloviny 20. století zejména chatovou výstav-
bou a rozvojem rybolovu. 
Publikace je vybavena solidní grafickou černo-
bílou i barevnou přílohou. Cena je 120 Kč. Po-
ptávejte od konce dubna v čelákovickém info-
centru!

David Eisner, ředitel

Komentované vycházky 
městem

Nabízíme všem zájemcům komentované vy-
cházky Čelákovicemi známými i neznámými 
s průvodcem. Vycházky se uskuteční za každé-
ho počasí. Trasa vede z Infocentra (tvrze) přes 
centrum města zpět ke tvrzi.
Termíny na rok 2022 vždy v čase 9.00–11.00 
hod.:
pátek 29. dubna;
pátek 27. května;
pátek 24. června;
pátek 29. července;
pátek 26. srpna;
pátek 30. září;
pátek 21. října.
Stručný popis zastávek:
n Nádvoří tvrze – historie Hrádku Čelakovského;
n  kostel Nanebevzetí Panny Marie – historie 

stavby kostela, vstup do interiéru kostela, kříž 
před kostelem, budova děkanství;

n  Základní škola Kamenka – historie budovy, 
pamětní deska bratří Petišků, park Na Hrádku;

n  křižovatka ulic Husovy a Kostelní – archeolo-
gické výzkumy oblasti, Husův sbor;

n  socha sv. Jana Nepomuckého – okolí sochy, 
rodný dům J. V. Sedláčka, Mochovská brána;

n  Vašátkova ulice a park Sady 17. listopadu – 
historie objektů v okolí, odbojová skupina bra-
tří Mašínů, rodný dům letce Aloise Vašátka;

n  dolní část náměstí – historie náměstí, dům 
U Diamantů, manažerská škola;

n  horní část náměstí – budova radnice, pomník 
Našim padlým, pamětní deska Václava Záruby;

n  křižovatka Rybářská ulice s ulicí Ve Vrbí – ko-
šíkářství, obecní dvůr, pivovar, park MUDr. 
Žebráka – viz Uličník 1, s. 152;

n podzemí čelákovické tvrze – historie tvrze.
V případě zájmu se objednávejte na e-mailu:  
infocentrum@celmuz.cz nebo na tel.: 315 558 937.
Vstupné snížené 60 Kč (děti povinné školní 
docházkou, studenti, důchodci) a plné 90 Kč. 
Úhrada vstupného se uskuteční před začátkem 
komentované vycházky v Infocentru. Délka vy-
cházky je přibližně 135 minut. Není možné vy-
cházku absolvovat se psem. Skupiny min. 10, 
max. však 25 osob si mohou domluvit termín 
komentované vycházky i v jiný než stanovený 
termín, vždy však minimálně s třídenním před-
stihem. Termínu bude vyhověno dle aktuální 
situace a pracovního vytížení zaměstnanců mu-
zea. Těšíme se na váš zájem!

Infocentrum
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ZÁPIS do mateřských škol pro školní rok 2022/2023
Zápis do mateřských škol zřízených městem Čelákovice proběhne 

ve středu 4. května od 8.00 do 16.00 hod. 
a ve čtvrtek 5. května od 8.00 do 16.00 hod.

Přihlášky ke stažení a podrobné informace o průběhu a organizaci zápisu pro školní rok 2022/2023 
jsou na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.
MŠ J. A. Komenského: www.msjak.cz
MŠ Přístavní: www.mspristavni.cz
MŠ Rumunská: www.msrumunska.cz

Kritéria pro přijetí dítěte pro školní rok 2022/2023 vydaná ředitelkami MŠ

n  Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu 
v Čelákovicích, podle § 34a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (děti pětileté a děti 
s odkladem povinné školní docházky), seřazené od nejstaršího po nejmladší.

n  Děti, které dosáhnou k 31. 8. 2022 nejméně třetího roku věku, s trvalým pobytem v příslušném 
školském obvodu v Čelákovicích, seřazené od nejstaršího po nejmladší.

n  Děti, jejichž sourozenec pokračuje ve školním roce 2022/2023 v docházce do příslušné mateřské 
školy, které dosáhnou k 31. 8. 2022 nejméně třetího roku věku, s trvalým pobytem v příslušném 
školském obvodu v Čelákovicích, seřazené od nejstaršího po nejmladší.

n  Děti, jejichž sourozenec pokračuje ve školním roce 2022/2023 v docházce do příslušné mateřské 
školy, které dosáhnou k 31. 8. 2022 nejméně třetího roku věku, s trvalým pobytem v Čelákovi-
cích, seřazené od nejstaršího po nejmladší.

n  Děti, které mají místo trvalého pobytu v Čelákovicích, seřazené od nejstaršího po nejmladší do 
naplnění kapacity mateřské školy.

základní škola
J. A. Komenského 414, Čelákovice
tel.: 326 998 211
e-mail: info@zscelakovice.cz
http://www.zscelakovice.cz

Výukové pomůcky z 3D 
tiskárny

Žáci devátých ročníků se při pracovních činnos-
tech seznamují s 3D tiskem. Deváťáci dostali 
kreativní úkol navrhnout, vymodelovat a před-
stavit učební pomůcku, která by se dala vytisk-
nout ve 3D a v praxi použít při vyučování. 
Jednu z nejlepších učebních pomůcek vymys-
lel a navrhl žák 9. C Jiří Gregor. Jedná se o po-
můcku pro žáky prvních až pátých tříd, kde si 
žáci různými kombinacemi kostek mohou pro-
cvičovat elementární matematické operace. 
Nejmenší žáci využijí základní kostky s puntíky, 
arabskými čísly a základními početními opera-
cemi „+“ a „–“, starší žáci přidají číslice římské, 
násobky a podíly.
V rámci tohoto školního projektu žáci zjistili, co 
obnáší 3D tisk, jak funguje objektové progra-
mování a propojení školní teorie s praxí. Žáci si 
tímto způsobem vyzkoušeli přenesení „virtuální“ 
myšlenky a teoretických postupů do finálního 
„hmotného“ praktického výsledku. 3D tisk ply-
nule vstupuje do života dětí a stává se nedílnou 
součástí výuky. I na tom je možné demonstro-
vat obrovský posun technologií ve školách proti 
práci např. před deseti lety. 

Jan Marek, učitel a administrátor

Jiří Gregor se svou učební pomůckou. Foto: archiv školy

Kostky z 3D tiskárny. Foto: archiv školy

Květinový věnec. Autorka: 10letá dcera ilustrátorky Sofie Melicharová
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Interaktivní hry s vláčky 
a Ozoboty ve školách

Od září 2021 se mohou 
děti a žáci ze škol a ško-
lek na území MAP II pro 
Brandýsko těšit z robotic-
kých hraček. V rámci pro-
jektu byly zakoupeny sady 

interaktivních vláčků a Ozobotů, které si mohou 
školy zapůjčit. Do mateřské či základní školy vše 
přiveze Michal Špitálník, kterého učitelé dobře 
znají jako sdíleného odborníka na IT. Vybavení 
do školy přiveze, ve škole vše vysvětlí, předvede 
a zaškolí. Po uplynutí výpůjční doby Michal opět 
přijede, vše posbírá, zkontroluje a vyráží půjčit 
vybavení do další školy nebo školky. 
MŠ Rumunská využila nabídky MAP II pro Bran-
dýsko vyzkoušet používání robotických hraček, 
vláčku INTELINO a OZOROBOTŮ EVO. Zkuše-
nost se zapůjčeným vybavením popisuje Dagmar 
Horáčková, ředitelka MŠ Rumunská takto: „Na 
14 dnů jsme si je v lednu zapůjčili a po zaškolení 
p. Špitálníkem jsme s nimi seznámili předškolní 
děti. Děti velmi rychle pochopily, co a jak je po-
třeba udělat, aby vláček jezdil podle jejich před-
stav – odbočit, zvýšit nebo snížit rychlost, zastavit, 
zacouvat. Samy se velmi rychle zorientovaly v ná-
kresech, dokázaly sestavit koleje a následně na 
ně napojit dřevěné koleje z oblíbené vláčkodráhy. 
Pak už jen doplňovaly okolí různými typy budov 
(nádraží, škola, zastávka) a vhodnými značkami. 
Při hře s vláčky rozvíjely slovní zásobu, komunika-
ci, kamarádské vztahy, soustředěnost, pravo-le-
vou orientaci, pozornost a další. Ve větší míře se 
zapojovali chlapci, děvčata spíše jen přihlížela.“
K práci s dalšími pomůckami dodává: „OZO-
BOTY jsme s dětmi využily při plnění cíle za-
měřeného na měsíce v roce, pomocí pohádky 
O dvanácti měsíčkách, děti nejprve vyzkoušely 
zapnutí a vypnutí OZOBOTA, správné zacházení 
s ním a potom manipulaci – na pokyn nakreslily 
jednoduchou dráhu: kruh, ovál, čáru a pozoro-
valy, jak bude OZOBOT reagovat. Při následné 
činnosti spojovaly tematické obrázky k pohádce 
a vyhýbaly se obrázkům, které s pohádkou ne-
souvisely. Pracovaly na větším formátu papíru. 
Poté na vytvořenou cestu pustily OZOBOTY 
a sledovaly jejich pohyb. Práce je velmi bavila, 
zapojily se všechny děti, dokázaly si vzájemně 
pomoci, když se něco nedařilo.“
Po domluvě s p. Špitálníkem budou mít další 
děti z této školky možnost vyzkoušet robotické 
hračky ještě jednou v květnu. V MAS Střední 
Polabí, z. s., jsme rádi, že díky projektu, jako je 
MAP II pro Brandýsko, můžeme přispívat k roz-
voji digitálních dovedností a schopností budou-
cí generace (reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0
/17_047/0011529).

Emilie Koťátková, koordinátorka 
MAP II pro Brandýsko

mateřská škola
Rumunská 1477, Čelákovice
tel.: 326 910 911
e-mail: rumunska.ms@seznam.cz
http://msrumunska.cz

Vydávání žádostí  
a Den otevřených dveří

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdě-
lávání do naší mateřské školy pro školní rok 
2022/2023 si lze vyzvednout od 4. do 8. dub-
na v době od 8.00 do 10.00 a od 14.30 do 
16.30 hod. v hospodářském pavilonu nebo 
stáhnout na webových stránkách školy.
Zároveň srdečně zveme na Den otevřených dve-
ří ve čtvrtek 21. dubna od 16.00 do 18.00 hod. 
Přijďte se k nám podívat, těšíme se na vás!

Dagmar Horáčková, ředitelka

Areál MŠ v ulici Rumunské. Foto: archiv MŠ

mateřská škola
J. A. Komenského 1586, Čelákovice
tel.: 326 741 347
e-mail: reditelka@msjak.cz
http://msjak.cz

Den otevřených dveří
Naše mateřská škola pořádá ve středu 6. dubna 
v době od 15.00 do 17.00 hod. Den otevřených 
dveří. Budete mít možnost prohlédnout si školu, 
děti si pohrají a můžete si vyzvednout přihláš-
ku k zápisu. Ve třídách a na terasách budou 
pro děti připraveny různé hrací prvky. Po celé 
škole budou prezentovány výtvarné práce dětí. 
Přijďte se podívat, něco si vytvořit a společně 
si pohrát.
Bližší informace k průběhu zápisu naleznete na 
webových stránkách, viz výše, nebo jsou vyvě-
šeny v informačních tabulích mateřské školy. 
Všem přeji, aby se vám u nás líbilo.

Hana Henyšová, ředitelka

Autorka ilustrací  
Vendula Hegerová

V Čelákovicích žije 
14 let. Ilustraci a tvor-
bě pro děti se věnuje 
téměř 20 let. Spolu-
pracuje s dětským ča-
sopisem Puntík. Před 
3 lety založila i vlastní 
internetový obchůdek, 
pro který tvoří materiá-
ly a produkty pro děti. 
V Čelákovicích spoko-
jeně žije se svým mu-

žem Honzou a desetiletou dcerou Sofií a psem 
Gromitem.

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

Přijímáme žáky pro  
školní rok 2022/2023

Nové žáky přijímáme na základě talentových 
zkoušek. K účasti na přijímacích talentových 
zkouškách je potřeba vyplnit (ve všech polož-
kách) a odeslat elektronickou přihlášku ke stu-
diu na stránkách www.zus.celakovice.cz, kde 
najdete další informace, také na kontaktech 
výše. Ke studiu přijímáme přednostně žáky, kte-
ří svým věkem k 1. září splňují podmínku zahá-
jení studia na ZUŠ:
n  hudební, výtvarný, taneční a literárně-drama-

tický obor, 6–7 let;
n  Studio HO, Studio TO, 5 let (výuka probíhá 

v dopoledních hodinách).
Výjimečně je možné přijmout i žáky mladší. 
V případě volné kapacity školy přijímáme i žáky 
od 8 let.

HUDEBNÍ OBOR
Termíny zkoušek: úterý 10. a 17. května, vždy 
v 17.30–19.30 hod.
Vyučujeme: klavír, varhany, zobcovou flétnu, 
příčnou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, 
trubku, lesní roh, tenor, sólový zpěv, kytaru, 
elektrickou kytaru, basovou kytaru, akordeon, 
housle, violu, violoncello, bicí nástroje. Počet 
přijímaných žáků je omezen počtem volných 
míst na jednotlivé hudební nástroje apod. Ško-
la má možnost některé i zapůjčit. Podmínkou 
studia hry na klavír je vlastní nástroj – pianino, 
nikoliv elektrický nástroj.

VÝTVARNÝ OBOR
Termíny zkoušek: pondělí 2. a pátek 27. květ-
na, vždy v 17.00–19.00 hod.

TANEČNÍ OBOR
Termíny zkoušek: středa 18. a 25. května, 
vždy v 17.30–19.00 hod.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Termíny zkoušek: pondělí 16. a 30. května, 
vždy v 17.00–19.00 hod.

STUDIO HO (v kombinaci s výtvarným oborem)
Termíny zkoušek: středa 4. a čtvrtek 12. květ-
na, vždy v 17.00–19.00 hod.

STUDIO TO (v kombinaci s literárně-dramatic-
kým oborem)
Termíny zkoušek: středa 18. a 25. května, 
vždy v 16.00–17.30 hod.

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

Komunitní centrum ROUTA – JURTA za 
podpory města Čelákovic.

Sledujte náš FB, kde se dozvíte aktuální infor-
mace o připravovaných akcích. Případně nás 
kontaktujte na tel.: 739 033 163.

20 / zpravodaj města čelákovic

Opékání buřtů a posezení na zahradě Routy, 
úterý 5. a 19. 4., 16.30–19.00 hod., s sebou 
buřty a dobrou náladu.

Rodinné bubnování, středa 20. 4., 10.00–
11.00 hod., zahrada RC Routa, s Janou Vach-
kovou, vítáni jsou rodiče s dětmi i jednotlivci. 
Vstup 50 Kč/rodina, rezervace předem není 
nutná. 

Klub náhradních rodin: seminář „Svět dnešní 
mládeže a jak mu porozumět“, 9. 4., lektor Jan 
Vališ, pro pěstouny a zájemce o náhradní ro-
dinnou péči. Další informace: Lenka Slováko-
vá, e-mail: lenka.slovakova@rc-routa.cz, tel.: 
776 152 929.

Plavecké kurzy pro děti od 2 do 15 let, jarní 
kurz od 7. 4., přihlášky a informace viz web, 
e-mail: plavani@rc-routa.cz, tel.: 721 355 798.

Jazykové kurzy
Angličtina od předškoláků až po úroveň kon-
verzace, výukové dny pondělí nebo středa, 
16 lekcí (60 min) 2 200 Kč, e-mail: anglictina@
rc-routa.cz;
Němčina pro začátečníky (nebo školáky, kteří 
letos začali ve škole němčinu) a mírně pokroči-
lé, 16 lekcí (60 min) 2 200 Kč, tel.: 721 355 798, 
e-mail: nemcina@rc-routa.cz.

Pomoc ukrajinským rodinám, od konce února 
jsme se zapojili společně s městem Čelákovice 
do pomoci ukrajinským rodinám, které přichází 
do Čelákovic. Díky vaší pomoci se podařilo vy-
bavit několik bytů připravených městem, zapo-
jili jste se také do potravinové pomoci v Tescu, 
reagovali jste na potřeby konkrétních rodin. 
Vaší pomoci si velice vážíme a děkujeme vám 
za ni. V podpoře rodin budeme i nadále pokra-
čovat, sledujte, prosím, naše FB stránky.

OMALOVÁNKA
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Kamínkování v Lysé!
Máte rádi kamínkování? Pokud jste se s putov-
ními kamínky ještě nesetkali, možná se okolo 
sebe málo díváte. Malované kamínky můžete 
najít v okolí památek, na turistických trasách 
a dalších místech. Na zadní straně se podle 
PSČ dozvíte, odkud kamínek vycestoval. Ta-
kový kamínek můžete vyfotit a sdílet s číslem 
na sociálních sítích, ale hlavně si ho můžete 
vzít na další výlet a položit ho na novém místě! 
Na výstavě Regiony ČR 21.–24. dubna na děti 
i dospělé čeká dílna malování kamínků, kde si 
můžete takový kamínek sami vyrobit a vybavit 
se na další výlety.
Dále na lyském výstavišti můžete najít speci-
ální soutěžní kameny s logem výstaviště, které 
zespodu skrývají nápovědu, na kterém stánku 
získá výherce svou cenu!
A pozor! S malovaným kamínkem na téma ně-
které z našich výstav získáte vstup na výstavu 
zdarma! Bohatý program obsahuje cestovatel-
ské přednášky, výstavy fotografií, vystoupení, 
lokální delikatesy a další soutěže. Samotná ex-
pozice vybaví každého zájemce velkou dávkou 
tipů a doporučení na zajímavé výlety ze všech 
koutů ČR, ale i výběr z několika sousedních 
zemí.

Markéta Vyštejnová, manažer výstav

Výroční schůze 
ČZS Čelákovice

Ve čtvrtek 7. dubna se od 17.00 hod. koná v re-
stauraci Nová hospoda Výroční schůze České-
ho zahrádkářského svazu za rok 2021. Zúčastní 
se delegáti jednotlivých osad dle klíče 1 : 5. Pro-
gram schůze: vyhodnocení činnosti roku 2021 
ve složité covidové době, hospodaření organi-
zace a plány na rok 2022.

Jaromír Kurka, předseda ČZS Čelákovice

Církev bratrská 
Čelákovice

Pořádáme v termínu 3.–9. července 2022 Eng-
lish camp – pobyt pro všechny generace, denní 
konverzace a výuka v angličtině s americkými 
lektory, pro začátečníky i pokročilé, spole-
čenské večerní programy, domácí i zámořské 
sporty, doprovodný program pro děti s výukou 
angličtiny. Cena od 4 500 Kč. Bližší informace 
zde: www.cb.cz/celakovice, tel.: 731 172 650, 
e-mail: celakovice@cb.cz.

Jana Luhanová

houbařské okénko

Klouzek slizký. Foto: Petr Souček

Klouzek slizký
Dlouhodobě sledujeme druhovou rozmanitost 
růstu hub přímo na území našeho města jak 
v zastavěné části katastru Čelákovic, tak v jeho 
blízkém okolí. I když zaznamenaných druhů je 
celkem hodně, tak hřibovitých druhů je mezi nimi 
poměrně málo. Je to pochopitelné – hřibovité 
houby tvoří co do počtu pouze 2–3 % veškerých 
druhů „velkých“ hub známých na území ČR. Proto 
je vždy „objev“ na území Čelákovic dosud neza-
znamenaného druhu hřibovité houby velkou vzác-
ností, které se dočkáme pouze jednou za několik 
let. Posledním takovýmto překvapivým nálezem je 
klouzek slizký, jehož plodnice jsme zaznamena-

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

Pořádáme
UKLIĎME ČELÁKOVICE
V sobotu 2. dubna se MDDM Čelákovice za-
pojí do celorepublikové akce Ukliďme Česko. 
Sraz dobrovolníků v 9.00 hod. v parku u zahra-
dy MDDM, uklízet budeme Sady 17. listopadu 
a potok. Pytle a rukavice zajištěny. 

DEN ZEMĚ
V pátek 22. dubna pořádá MDDM Čelákovice 
ve spolupráci s městem Čelákovice oslavu Dne 
Země. Pro školy i volně příchozí bude od 9.00 
do 12.00 hod. na náměstí připraven zábavní pro-
gram na téma udržitelnost, recyklace a ochrana 
životního prostředí. Děti si budou moc zasadit 
semínko do vlastního kelímku, vyzkouší si za-
balit svačinu bez plastu a vyluští zábavné kvízy. 

ČARODĚJNICE
V sobotu 30. dubna vás zveme na oslavu ča-
rodějnic na zahradu MDDM. Od 14.00 do 
17.00 hod. bude pro děti připravena čarodějnic-
ká stezka na zahradě, zábavné dílničky, spor-
tovní soutěže, vystoupení našich kroužků a ne-
bude chybět ani táborák na opékání buřtíků. 

LETNÍ TÁBORY
Každoročně pořádáme několik pobytových 
a příměstských táborů. Zbývají poslední volná 
místa, v případě zájmu o letní tábory navštivte 
naše webové stránky www.mddmcelakovice.cz,
kde naleznete podrobnosti k jednotlivým turnu-
sům a kontakty na hlavní vedoucí.
Tábor v Chorvatsku (1.–10. 7.) je náhrada za 
LT v Bulharsku, který je bohužel z ubytovacích 
komplikací zrušen. Kemp Baško Polje je 200 m 
od oblázkové pláže. Pro děti bude zajištěna 
strava 5x denně, pitný režim, odměny a požitky. 
Tábor je především sportovně zaměřený, veš-
keré činnosti se budou konat na pláži, u moře 
a na přilehlých sportovištích. Ubytování: mobil-
ní domy se sociálním zařízením (4 lůžka), cena 
12 800 Kč. Více informací na tel.: 326 991 217. 

Veronika Kratochvílová

li v sídlištní zástavbě na podzim roku 2020, a to 
hned na dvou lokalitách. Doplnil tak „sbírku“ če-
lákovických klouzků, jakými jsou: klouzek zrnitý, 
klouzek žíhaný, klouzek obecný a klouzek sličný.
Klouzek slizký – popis: Lepkavý klobouk je vel-
ký 4–10 cm s odstíny šedé, částečně nazele-
nalé barvy. U mladých plodnic se zbytky véla 
na okrajích klobouku. Na místě otlačení černá. 
Rourky našedlé až šedé. Třeň je válcovitý, žlu-
tošedý, se zbytky hnědě zbarveného prstenu. 
Dužina je světle šedá, po rozkrojení tmavnoucí. 
Roste především na podzim, ale nalézt jej mů-
žeme již od června, a to výhradně pod modří-
ny, se kterými má mykorhizní, tj. symbiotický 
vztah. Proti ostatním výše zmíněným klouzkům 
je celkově méně hojný, ale nikoliv vzácný. Čas-
těji než uprostřed hlubokého lesa jej nalezne-
me na okraji lesních cest či na jiných místech 
částečně ovlivněných člověkem. Vždy však pod 
modřínem. Je jedlý, ale pro svůj nehojný výskyt 
je kuchyňsky málo využívaný. Navíc je ze všech 
klouzků nejméně vzhledný – díky šedivé barvě 
rourek může být mylně považován za plísní na-
padenou plodnici nějakého jiného druhu z řad 
klouzků, případně i suchohřibů. Nejsnáze je za-
měnitelný za klouzka bílého, který je také nehoj-
ný a roste pod vejmutovkami.

Miroslav Rudolf a Ondřej Tomeček, 
Spolek houbařů Čelákovice

Pozvánka na odemykání 
lesa

Spolek houbařů Čelákovice zve všechny přátele 
přírody, lesa a houbaření na již tradiční akci „Ode-
mykání lesa“. Tentokráte do lesů Mydlovarského 
luhu. Termín: 9. dubna, odjezd v 8.22 hod. z če-
lákovického nádraží vlakem do Stratova (směr 
Nymburk). Odtud půjdeme směrem k Labi a po-
lolužními lesy přírodní rezervace Mydlovarský luh 
ke zřícenině hradu Mydlovary. Pokračovat míst-
ními lesy budeme až do Kostomlat nad Labem, 
kde naši cestu zakončíme posezením a krátkou 
demonstrací nalezených hub v některé z místních 
restaurací. Celková délka předpokládané trasy 
je do 10 km. Kontakt: M. Rudolf (604 836 690), 
e-mail: spolekhoubomil@seznam.cz.

Spolek houbařů Čelákovice
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sport

V úvodním zápase jara chyběla Pánkovi přesná muška. Foto: archiv M. Šikla

fotbal

SK UNION – JARNÍ VÝKOP
Fotbalisté Unionu již mají odehrána čtyři kola mistrovské soutěže. Ale krát-
ce se ještě ohlédneme za letošní zimní přípravou. Trenér Skuhravý měl 
k dispozici (až na dvě výjimky) stejný kádr jako na podzim. V přípravných 
zápasech dostávali příležitost starší dorostenci, kteří se s týmem i připra-
vovali. Tréninková účast se odvíjela od možností hráčů, ať zdravotních, či 
pracovních. Součástí přípravy bylo i šest zápasů s týmy přibližně stejné 
úrovně jako Union. O prvních třech zápasech jsem již informoval, tak jen 
připomenu výsledky: NEHVIZDY–SK UNION 2:3, SC XAVEROV–SK UNI-
ON 4:1 a STARÁ BOLESLAV–SK UNION 7:1. To tedy žádná sláva nebyla. 
Zlepšení přinesla až druhá polovina přípravného období, kdy byla sehrána 
zbývající utkání.
AFK MILOVICE–SK UNION 4:10
Branky: Filip 3, Vacek, Pánek 2, Mašek, Dalekorej, Štrobl
Union zásluhou Maška otevřel skóre zápasu, ale domácí po chvíli vyrovna-
li. Vedení vrátil Unionu Vacek střelou z penalty. Ještě do přestávky přidali 
hosté dvě trefy. V úvodu druhé části sice Milovice skórovaly, ale dva góly 
Filipa soupeře „odrovnaly“ a skóre se zastavilo až na 10.
SLOVAN KUNRATICE–SK UNION 3:5
Branky: Dalekorej 2, Vacek, Filip, Homola
Pražané sice začali důrazněji, ale první branku utkání vstřelil Mašek. Poté 
soupeř využil naše zaváhání a srovnal. Ještě do přestávky skórovali Dale-
korej a z penalty domácí útočník srovnal na 2:2. Po přestávce šel Union do 
vedení brankou Vacka a na 4:2 zvýšil Filip. V závěru ještě padly dva góly 
a Union si vedení pohlídal.
SLOVAN LYSÁ–SK UNION 3:4
Branky: Vacek 2, Dalekorej, Bílek
Na nerovném terénu se v prvním poločase lépe dařilo hostím, vypracovali 
si několik možností, ale branky padaly až v závěru půle, a to z kopaček 
Vacka a Dalekoreje. V úvodu druhé části navýšili hosté vedení až na 4:0. 
V závěrečné desetiminutovce domácí využili individuálních chyb a skóre 
upravili do přijatelné podoby.
Celková bilance přípravy: 6, 4-0-2, 24:23. Na gólech se podíleli Vacek 
a Filip s 5 zásahy, Dalekorej 4, Pánek, Haloun po 2 atd. Celkově můžeme 
hodnotit přípravu jako uspokojivou a první jarní kolo bylo vykročením za 
jarními body.
SK UNION–SOKOL LUŠTĚNICE 1:4
Branka: Dalekorej
První možnost ku vstřelení branky měl v 16. kole Pánek, ale zakončil vedle. 
Soupeř byl šťastnější a ujal se vedení. Pánek nevyužil ani druhou šanci, 
naopak hosté měli více štěstí a navýšili vedení na 2:0. Další dvě možnosti 
Unionu skončily mimo tyče. Po přestávce soupeř potrestal nedůraz naší 
defenzívy třetí brankou. V 70. min. chyboval brankař Janda – 0:4 a po chví-

li upravil skóre zápasu na konečných 1:4 Dalekorej. Výsledek byl pro nás 
zklamáním, leč soupeř vyhrál zaslouženě – byl lepší.

Dorost – v krajské I. A třídě patří dorost Unionu do „silné pětky“, která 
tabulce vládne. Na vedoucí Zeleneč ztrácí 6 bodů a na páté Mnichovo 
Hradiště má náskok 3 bodů. Dorost zahájil jarní část soutěže 27. 3. zápa-
sem na hřišti Sportingu Mladá Boleslav. V přípravě zatím sehrálo mužstvo 
jedno utkání, a to s Admirou 1:2. Několik hráčů sbíralo zkušenosti v trénin-
cích i zápasech s „A“ mužstvem. Vedení mužstva předpokládá během jara 
atak nejvyšších příček.
Starší/mladší žáci – oba týmy se v tabulce krajského přeboru pohybu-
jí u dna tabulky. Trénovalo se v místních podmínkách s využitím umělky 
a účastí na třech halových turnajích. Oba žákovské týmy rozehrály mis-
trovskou soutěž 12. 3.
Starší žáci: POLABAN NYMBURK–SK UNION 7:1, branka: Kuchař, 
mladší žáci: POLABAN NYMBURK–SK UNION 5:1, branka: Mráz.

Milan Šikl

Domácí mistrovské zápasy
sobota 9. 4., 10.15 hod., SK UNION–SN. PODĚBRADY
sobota 23. 4., 10.15 hod., SK UNION–FOTBAL HLÍZOV
sobota 7. 5., 10.15 hod., SK UNION–PŠOVKA MĚLNÍK

Pojďte s námi trénovat!
Nejpopulárnějším sportem na Ukrajině je suve-
rénně fotbal, a proto bychom chtěli poskytnout 
možnost chlapcům i dívkám, kteří ho ve své 
vlasti do ruské invaze s chutí a radostí hrávali, 
aby v tom mohli pokračovat i v Čelákovicích. 
Sportovní klub UNION nabízí všem ukrajinským 
zájemcům možnost okamžitě se zapojit do pra-
videlných tréninků jeho mládežnických družstev v níže uvedených termí-
nech.

Mladší přípravka a školička trénují na stadionu Unionu „U Hájku“ v ulici 
28. října, ostatní celky se připravují na Městském stadionu. Po přechodu 
na letní čas dojde zřejmě k úpravě tréninkových hodin.
Aktuální informace najdete na webu https://mladez-skunion-celakovice.
webnode.cz a facebooku https://www.facebook.com/skunioncelakovice-
mladez. Václav Tichý, předseda

Dorost (2006–2003):
středa 18.00–19.30 hod.
pátek 17.00–18.30 hod.

Starší žáci (2008–2007):
pondělí 16.30–18.00 hod.
středa 16.30–18.00 hod.
čtvrtek nebo pátek 16.30–18.00 hod.

Mladší žáci (2010–2009):
pondělí 17.00–18.30 hod.
středa 17.00–18.30 hod.
pátek 17.00–18.30 hod.

Starší přípravka (2012–2011):
pondělí 17.00–18.30 hod.
středa 17.00–18.30 hod.
pátek 17.00–18.30 hod.

Mladší přípravka (2014–2013):
pondělí 16.30–18.00 hod.
středa 16.30–18.00 hod.
čtvrtek 16.00–17.00 hod.

Školička (2015 a mladší):
pondělí 16.30–17.30 hod.
středa 16.30–17.30 hod.

mladez. Václav Tichý, předsedaVáclav Tichý, předsedaVáclav Tichý
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Adam Raška 
3. nejrychlejší junior v ČR
Zimní halovou sezonu úspěšně zakončil čelá-
kovický atlet Adam Raška, reprezentující oddíl 
Atletika Stará Boleslav.
V jejím úvodu získal Adam na přeborech Středo-
českého kraje zlato na 60 m a stříbro v běhu na 
200 m. Ačkoli do závěru přípravy na halové MČR 
juniorů ve dnech 19.–20. února bohužel zasáhlo 
onemocnění covidem, obsadil Adam ve finálo-
vém běhu na 60 m skvělé 3. místo a v běhu na 
200 m skončil těsně pod stupni vítězů na 4. mís-
tě v novém osobním rekordu 21,96 s.
Skvělou formu pak potvrdil i později na MČR 
mužů ve dnech 5.–6. března, kde si mezi muži 
zaběhl pro 9. místo ve sprintu na 60 m a pěkné 
6. místo v běhu na 200 m. V obou případech tak 
vždy jen jedno místo od finále.

David Linhart, trenér

Adam Raška. Foto: Lukáš Podolák

V Národní lize se uzavřela základní část. Orka i v posledním zápase potvrdila formu a zvítězila v pá-
tém zápase v řadě. V tabulce jsme obsadili konečné šesté místo. V rámci výběru soupeřů pro čtvrtfi-
nále si nás z druhého místa vybrali Panthers Praha. I přesto, že byli Panthers jasní favorité, série byla 
nakonec velmi napínavá a o postupujícím rozhodla až závěrečná třetina rozhodujícího pátého duelu. 
Orka tak po těsné porážce skončila ve čtvrtfinále.
WIZARDS SO PRAHA 10–ORKA 4:5
Po vyrovnané první třetině se v prostřední části jasně prosadila Orka a vytvořila si rozhodující tříbran-
kový náskok. V závěrečné třetině hra ztratila tempo, domácí se snažili dotáhnout, Orka ale nakonec 
těsné vítězství uhájila, a připsala si tak páté vítězství v řadě.
PANTHERS PRAHA–ORKA 8:6 
Úvod utkání (1. čtvrtfinále) patřil překvapivě nám a dostali jsme se do dvoubrankového vedení. Do-
mácí vyrovnali v závěru třetiny, vedení na svou stranu otočili díky jediné brance v prostřední části. 
Bohužel začátek třetí třetiny nám nevyšel a inkasovali jsme hned dvakrát, srovnat stav se nám už 
nepodařilo.
PANTHERS PRAHA–ORKA 10:3 
Tentokrát (2. čtvrtfinále) nám první třetina vůbec nevyšla, domácí nás jasně přehráli a ujali se čtyř-
brankového vedení. Po vyrovnané druhé části nám došly síly a domácí si jasně dokráčeli pro druhé 
vítězství v sérii.
ORKA–PANTHERS PRAHA 6:3 
Do třetího zápasu série jsme konečně nastoupili v kompletní sestavě a přítomnost našeho prvního 
útoku byla znát. Od začátku jsme předváděli výborné nasazení a soustředěnost. Po dvou třetinách 
svítil na ukazateli vyrovnaný stav 2:2, třetí třetina ale patřila tentokrát nám. Panthery jsme přehráli 
a díky čtyřem trefám jsme si po prvním vítězství v sérii vynutili čtvrtý zápas.
ORKA–PANTHERS PRAHA 12:6 
Po vyrovnané první třetině se dostali hosté do tříbrankového trháku a zdálo se být rozhodnuto. Orka 
se ale nevzdala, přehodili jsme na vyšší rychlostní stupeň a ještě do přestávky jsme šňůrou čtyř 
branek překlopili vedení na naši stranu. Panthers rozjeté Orce nedokázali vzdorovat a třetí třetina 
skončila exhibičně dalšími šesti brankami v síti hostů. O sérii tak musel rozhodnout pátý zápas.
PANTHERS PRAHA–ORKA 8:6
Nástup do rozhodujícího utkání série nám vyšel na jedničku a ujali jsme se po první třetině vedení 
3:0. Druhá část byla vyrovnaná, a tříbrankový náskok jsme tak drželi i v poslední dvacetiminutovce. 
V jejím úvodu se nám nepodařilo využít dlouhou přesilovku, naopak jsme se nechali dvakrát zbyteč-
ně vyloučit a domácí se díky proměněným přesilovkám vrátili do zápasu. Pět minut před koncem 
svítil na ukazateli stav 5:5, Pantheři ale měli silnější koncovku a vítězství uhájili i přes naši závěrečnou 
hru bez brankáře. Orka tak po těsné porážce v sérii v letošním play-off končí.

Martin Bajer

Muži Orky skončili ve čtvrtfinále

Čtvrtfinálové utkání s Panthers Praha. Foto: Šimon Zmátlo

čelákovická
sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice
tel.: 731 591 418
e-mail: info@sportcelakovice.cz
http://www.sportcelakovice.cz

Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

po 6.15–7.30 – 19.00–21.30
út – – 17.15–21.30
st 6.15–7.30 14.00–15.00 19.00–21.30
čt – – –
pá 6.15–7.30 14.00–15.00 17.00–21.30
so – 11.00–12.00 16.00–21.00

(9.00–11.00 senioři/ZTP)
ne – 11.00–12.00 16.00–19.30

(9.00–11.00 senioři)
Upozornění:
V průběhu otevírací doby pro veřejnost může být kdy-
koli jedna plavecká dráha vyhrazena k jiným účelům.

florbal
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TJ Spartak Čelákovice

Nohejbalový oddíl
A-tým se připravoval na jarní část sezony přípravnými turnaji spojenými 
s tréninky v hale Vikomt. Přípravu pak završil soustředěním od 28. února 
do 5. března v Tenerife na Kanárských ostrovech.
Hlavním cílem výpravy byla příprava na soutěžní ročník 2022 v nejvyšší 
mužské soutěži a zároveň stmelení kolektivu. Po trenérské stránce se 
soustředění ujal Martin Spilka jakožto hlavní trenér áčkové formace. Na 
Tenerife za námi dorazil hráč z Jižní Koreje Jung Youngchul, který u nás 
hostoval v roce 2017, a také pomáhal při trénincích. 
Dvojfázové tréninky jsme primárně zaměřili na kopání specifických úderů 
a hraní dvojic, to nás v roce 2021 nejvíce trápilo. Celý pobyt jsme doplnili 
jednodenním výletem do malé horské vesnice Masca, skalnatého útvaru 
v Los Gigantes, a k návštěvě nečinné sopky Pico de Teide (3 718 m n. m.)

Oddíl atletiky
Dva únorové víkendy se konalo halové atletické Mistrovství ČR. Ve dnech 
19.–20. února proběhlo v Ostravě MČR dorostu a juniorů. Zde jsme měli 
zastoupení ve třech individuálních disciplínách. Eliška Tvrdá v 60 m pře-
kážek obsadila krásné 4. místo ve velkém osobním rekordu, který má nyní 
hodnotu 8,74 s. Vojtěch Sadil v 60 m překážek obsadil 18. místo časem 
8,68 s., Marek Černý na 400 m obsadil 10. místo časem 51,73 s.
TJ Spartak Čelákovice měl také zastoupení mezi štafetami 4 x 200 m do-
rostenců. Štafeta ve složení Zdeněk Přibyl, Vojtěch Sadil, Eliáš Motl a Ma-
rek Černý běžela velmi dobře, nakonec obsadila 5. místo, a to jen pouhé 
2 setiny od bronzové štafety.
Ve dnech 26.–27. února proběhlo v Praze ve Stromovce MČR žactva. 
Tady jsme měli jednoho zástupce, který přivezl hned dvě medaile. Na-
dějný vícebojařský talent Eliáš Motl nás reprezentoval ve skoku dalekém, 
kde skončil na 2. místě v krásném osobním rekordu 645 cm, a pak ve vrhu 
koulí, kde výkonem 14,03 m získal bronzovou medaili. Všem jmenovaným 
patří velká gratulace za úspěšnou reprezentaci oddílu.

Nikola Brejchová, trenérka

Účastníci soustředění na Tenerife. Horní řada zleva: Tomáš Löffelmann, Čenda Čuřík, 
Radek Šafr, Dan Matura, Martin Flekač, dolní řada zleva: Michal Bareš, Vojta Holas, 
Jung Youngchul, klečící: Martin Spilka. Foto: archiv oddílu

Nohejbalový oddíl absolvoval další akce. Nejdříve se uskutečnilo v termínu 
od 18. do 20. března soustředění širší nominace U21, kam byli nomino-
váni i hráči TJ Spartak Čelákovice (D. Matura, P. Nesládek, T. Löffelmann 
a F. Seidl). O týden později, tedy 26. března, se vydal A-tým do Vsetína 
na mezinárodní turnaj AUSTIN CUP. Od 2. dubna se rozjíždí základní část 
extraligy. Na domácím kurtu ho můžeme vidět 9. dubna od 14.30 hod. 
v zápase s Šacungem.
Na hostování u nás je stále M. Doucek. Za zmínku stojí ještě přestup 
M. Kučery z Čakovic do Plaz.
B-tým potvrdil svou účast v KP, kde svede souboje s těmito týmy: TJ Lo-
komotiva Nymburk, Spolek Nohejbal Klub Zaječov, TJ Slavoj Vrdy, SK Ša-
cung Benešov 1947 B a Nohejbalový klub Mokrovraty, z. s. (okres Pří-
bram).
Dorostenci po odchodu mnohých hráčů budou i nadále hrát dorostenec-
kou ligu. Spoléhat se budou na F. Seidla, který má již zkušenosti z ex-

traligy dospělých. V sestavě ho doplní T. Matura a dále hráči z Českého 
Brodu A. Blažková, A. Blažek, M. Mlejnek a R. Baloun. V prvním zápase 
přivítají 10. dubna v 10.00 hod. Holice.
V rámci přípravy pořádaly ženy 12. března v hale Vikomt turnaj trojic. Za 
účasti dvanácti týmů se naše děvčata neztratila a určitě tato příprava na 
mistrovské zápasy splnila svůj účel. Formace Čapková, Vaňátková a Svo-
bodová se probojovala do čtvrtfinále a sestava Šedová, Bačkovská, Vese-
lá skončila ve skupině. Vyhrálo mužstvo Start Praha, na druhém místě se 
umístily ženy z Českého Brodu a třetí příčku obsadila formace Santošky.

Petr Flekač

Eliáš Motl a Nikola Brejchová na MČR žactva v Praze. Foto: Valerie Brejchová

Skupina atletů na MČR dorostu v Ostravě. Foto: Valerie Brejchová
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Velikonoční orienťáček
S příchodem jara jsme pro vás stejně jako v loň-
ském roce připravili trochu jiný orienťáček, který 
je vhodný úplně pro všechny věkové kategorie. 
Projít nebo proběhnout si ho můžete zcela sami 
nebo se svými nejbližšími v libovolném čase (od 
8. dubna až do Velikonočního pondělí) a potře-
bovat budete pouze chytrý telefon s aplikací
iOrienteering a chuť k pohybu. Více informací
naleznete na www.orientaceksedlcanky.cz.
Těšíme se na vaše výsledky a přejeme vám
krásné Velikonoce. Snad se nám neztratíte. Ori-
enťáčku ZDAR!

Vlaďka Kuncová, Jiří Kratochvíl a Tomáš 
Jeřábek, Orienťáček Sedlčánky, z. s.

sport / inzerce
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volný čas / sport
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