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Pronájem obecních bytů str. 5
Nájemci do třech obecních bytů budou vybráni 
tzv. obálkovou metodou. Konečný termín pro 
předložení nabídek od případných zájemců je 
25. května do 17.00 hod.

Investiční akce str. 6
Starosta Josef Pátek s místostarosty Petrem 
Studničkou a Miroslavem Opou informují ob-
čany o postupu prací na vybraných investičních 
akcích realizovaných na území města.

Protidrogový vlak str. 12
Ve středu 11. května bude v železniční stanici 
Čelákovice přistaven Revolution Train – proti-
drogový vlak, a to v čase od 8.00 do 19.30 hod.

Den Karla IV. v Čelákovicích str. 22
Městské muzeum zve na akci v sobotu 14. května 
od 14.00 do 19.00 hod. do tvrze, kde budou vy-
staveny repliky české svatováclavské a císařské 
koruny, zapůjčené Galerií Středočeského kraje.

z obsahu

Město Čelákovice dlouhodobě podporuje preventivní projekty. Ty jsou realizovány v základních ško-
lách a v Městském domě dětí a mládeže. Navíc od roku 2016 město koordinuje a finančně zabezpe-
čuje projekt Prevence rizikového chování dětí a mládeže. Pracovní skupina průběžně vyhodnocuje 
za účasti školních metodiků prevence realizaci preventivního projektu, stejně tak je tato problematika 
projednávána na jednání školských rad na základních školách. Realizátorem preventivně-vzděláva-
cích akcí v rámci městského projektu je PPPK – Pedagogické, psychologické a právní poradenství 
Praha.
Dlouhodobými cíli projektu je snížit míru kriminality na území města, minimalizovat případy narušo-
vání veřejného pořádku a zkvalitnit vztahy v třídních kolektivech a zvýšit sociální dovednosti žáků. 
V rámci krátkodobých cílů je kladen důraz na hodnocení a řešení náročných životních situací, způ-
sob trávení volného času, upřednostňování zdravého životního stylu a zvýšení profesních dovednos-
tí pedagogických pracovníků. Důležitým článkem jsou i rodiče, zákonní zástupci žáků, kteří se na 
řešení projevů rizikového chování rovněž podílejí. 
Součástí projektu v 2. pololetí školního roku 2021/2022 je Revolution Train – Protidrogový vlak, který 
bude přistaven v železniční stanici Čelákovice ve středu 11. května od 8.00 do 19.30 hod., přičemž 
začátek poslední prohlídky je v 18.00 hod. Problematice bezpečnosti jsme věnovali pozornost rov-
něž 16. dubna, kdy se v Čelákovicích uskutečnila akce za účasti města, Policie ČR a Městské policie 
Čelákovice pod názvem „Pocitová mapa“.

Petr Studnička,
předseda pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže

PREVENTIVNÍ AKCE JSOU PRO 
MĚSTO PRIORITOU

Den Země na náměstí 5. května přilákal v pátek 22. dubna stovky návštěvníků. Foto: -dv-
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úvodník

Vážené dámy, vážení pánové,
až do 31. května je na území České republiky 
vyhlášen nouzový stav. Důvodem k jeho vyhlá-
šení je zvládání uprchlické krize v souvislosti 
s invazí vojsk Ruské federace na území Ukraji-
ny. V Čelákovicích je evidováno k 15. dubnu dle 
informativních dat Ministerstva vnitra 354 váleč-
ných uprchlíků z Ukrajiny, přičemž jednoznačně 
převažují ženy a děti. Děkuji všem, kteří přispěli 
či přispívají do finanční sbírky města Čelákovic. 
Peněžní prostředky zde shromážděné využijeme 
na humanitární pomoc uprchlíkům v souvislosti 
s jejich pobytem na území města. Zabezpečuje-
me nouzové ubytování, začleňujeme ukrajinské 
děti a žáky do mateřských a základních škol. 
Jedná se o největší migrační vlnu po 2. světové 
válce, přesto se nám daří v Čelákovicích tuto si-
tuaci, a to i díky mnohým z vás, zvládat. 
V souvislosti s pandemií covid-19 neplatí již v ži-
votě města žádná zásadní restriktivní opatření. 
I v květnu jsou pro vás připraveny atraktivní akce. 
V den státního svátku 8. května se uskuteční nejen 
pietní akt, ale i vernisáž výstavy v Galerii na scho-
dech a promenádní koncert. Určitě nevynechejte 
v sobotu 14. května Den Karla IV. v Čelákovicích. 
Od 14 do 19 hod. v areálu Městského muzea 
a jeho okolí bude hrát středověká hudba, zhléd-
nout budete moci scénické představení hry o Kar-
lu IV., ochutnat bude možné dobovou gastronomii, 
a především zde budou vystaveny repliky svato-
václavské koruny a císařské koruny Svaté říše řím-
ské. V rámci ZUŠ Open se uskuteční Koncert na 
schodech 19. května a vernisáž výstavy Malý salón 
proběhne o dva dny později. A v diářích si určitě 
zapište i červnová data – 4. června Setkání na ná-
městí a Vinný košt, 18. června Muzejní noc spojená 
s přehledem vojenské techniky a průletem letadel 
nad městem k připomenutí 80. výročí úmrtí Aloise 
Vašátka a 25. června Letní slavnost u Labe spoje-
ná s jízdami historických vlaků a autobusů. Na trati 
mezi Čelákovicemi a Nymburkem se budete moci 
svézt dvěma historickými soupravami – elektrickou 
pantografovou jednotkou řady 451 (původně EM 
475.1) a motorovou soupravou složenou z motoro-
vého vozu řady 830/1 (původně M262.0/1), dvou 
přívěsných vozů BalM/BFalm a motorového vozu 
řady 820 (původně M240.0).
Přes složitou situaci v oboru stavebnictví v sou-
vislosti s rostoucími cenami i nedostatkem sta-
vebních materiálů jsem moc rád, že investiční 
akce města jsou realizovány bez významnějších 
komplikací. S ohledem na jejich množství vám 
všem patří omluva za dočasné nepohodlí a sta-
vební ruch ve městě, který přispěje ke zlepšení 
životních podmínek v Čelákovicích. Za vaše po-
chopení děkuji.
Na závěr uvádím informaci, že prezident republiky 
vyhlásil termín voleb do zastupitelstev obcí, které se 
i v Čelákovicích uskuteční ve dnech 23. a 24. září. 
Senátní volby se v našem obvodu letos nekonají.

Miroslav Opa, místostarosta II

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

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

s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

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.

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.

Respondeo, z. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

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

KATALOG místních
podniků, firem, 

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

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

SEPARUJTE TYTO
PLASTY A NÁPOJOVÉ

KARTONY VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC

Volební kampaň pro volby do zastupitelstev 
obcí upravuje § 30 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, v platném znění, a může být 
usměrňována nařízením a operativním opat-
řením kompetentních orgánů ve věci ochrany 
zdraví obyvatel v souvislosti s šířením koronavi-
ru SARS CoV-2 na území České republiky. 
Rada města Čelákovic v zájmu rovnosti kandi-
dujících volebních stran dále stanovuje:

Prezentace kandidujících volebních stran je 
možná:
n  přenosnými panely do výšky a záborové 

plochy max. 2 m, s podmínkou bezpečného 
instalování a rozmístění na veřejném pro-
stranství po dohodě s městem Čelákovice, 
nejdříve 30 dnů přede dnem konání voleb,

 úhrada: 75 Kč za 1 m2 a den;
n  akcemi a provozováním volebních stánků na 

veřejném prostranství po dohodě s městem 
Čelákovice,

 úhrada: 1 000 Kč/akce;
n  na plakátovacích plochách města Čelákovic, 

při dodržení zásady rovnosti kandidujících 
volebních stran, nejdříve 16 dnů přede dnem 
voleb, maximálně 1 plakát do velikosti A2 na 
1 stanoviště a dále za podmínek sjednaných se 
správcem plakátovacích ploch – Technickými 
službami Čelákovice, příspěvková organizace,

 úhrada: bezplatně;
n  ve Zpravodaji města Čelákovic, pouze 

v č. 8/2022 s termínem pro odevzdání pod-
kladů k tisku do 10. 7. 2022, maximálně 

v rozsahu 1 sloupku, tj. 6 x 25,9 cm,
 úhrada: 35 Kč/cm2;
Cena plošné inzerce je stanovena usnesením 
Rady města Čelákovic č. 30/2019/6.5 ze dne 
26. 11. 2019.

Prezentace kandidujících volebních stran 
není možná:
n na webových stránkách města Čelákovic;
n  na oficiálním facebookovém profilu města 

Čelákovic;
n  prostřednictvím aplikace „Mobilní rozhlas“ 

města Čelákovic;
n v informačních skříňkách města Čelákovic;
n  na plakátovacích plochách města Čelákovic 

za úplatu.

V průběhu volební kampaně je zakázáno:
n  umístění přenosných panelů na lampách ve-

řejného osvětlení a městských stavbách;
n  umístění přenosných panelů na náměstí 

5. května a přilehlých parcelách (č. 3201/1, 

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

Zásady prezentace kandidujících volebních stran na území města Čelákovic
před volbami do Zastupitelstva města Čelákovic

konaných ve dnech 23. a 24. září 2022
3201/3, 3202/1, 3202/3, 3202/4, 3202/5, 
3202/6);

n  svévolné vylepování plakátů na plakátovací 
plochy města Čelákovic;

n  pořádání předvolebních akcí a provozování 
volebních stánků na místě a v době konání 
kulturních, sportovních či jiných akcí města 
Čelákovic, stejně tak akcí pořádaných orga-
nizacemi, které město Čelákovice zřizuje.

Pořádání předvolebních akcí a provozování voleb-
ních stánků je dále zakázáno na náměstí 5. květ-
na v době konání Polabských farmářských trhů 
provozovaných na základě smlouvy s městem 
Čelákovice a akcí pořádaných jinými subjekty na 
základě předchozího souhlasu města Čelákovic. 

Administrací volební kampaně dle těchto Zá-
sad je pověřen odbor školství, informací a kul-
tury Městského úřadu Čelákovice. Schváleno 
Radou města usnesením č. 12/2022/6.3 dne 
19. 4. 2022.

Josef Pátek, starosta

14.00 hod. PIETNÍ AKT
U příležitosti státního svátku Dne vítězství položí zástupci města 
květiny u pomníku padlých na náměstí 5. května.

14.30 hod. FOTOGRAFIE 
MICHAELY JINDŘIŠKOVÉ
vernisáž výstavy v „Galerii na schodech“ v budově radnice

15.00 hod. PROMENÁDNÍ KONCERT
Na náměstí 5. května vystoupí Orchestr Bohumíra Hanžlíka.

Město Čelákovice zve na

S V Á T E Č N Í
P R O G R A M
v neděli 8. května 2022
14.00–16.00 hod.
náměstí 5. května a budova radnice

2 0 2 2
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zprávy z radnice

Finanční záležitosti
Rada města schválila rozpočtová opatření – 
změny rozpočtu města Čelákovic 2022 č. 6 a 7. 

Hřiště V Rybníčkách
Rada města schválila uzavření a text smlouvy o dílo 
se společností 4soft, s. r. o., jako zhotovitelem na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Čelákovice – Dětské hřiště v lokalitě V Rybníč-
kách“ v celkové ceně 890 744 Kč bez DPH.

Kanalizace v Kollárově ulici
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo se společností 1. SčV, a. s., jako zhotovi-
telem na plnění veřejné zakázky malého rozsa-
hu s názvem „Čelákovice – Obnova kanalizace 
v ulici Kollárova“ v celkové ceně 999 232 Kč bez 
DPH.

Vyčlenění bytů pro válečné uprchlíky
Rada města schválila z důvodu agrese Ruské 
federace vůči svobodné a nezávislé Ukrajině 
vyčlenění bytů v č. p.: 1347 (byt 2), 1352 (byt 
5), 1440 (byt 8 a 11), 1443 (byt 7), 1445 (byt 13), 
bytů č.: 107, 201, 207, 302 a 303 v Domě s pe-
čovatelskou službou č. p. 26 a domu č. p. 155 
ve vlastnictví města Čelákovic pro potřeby vá-
lečných uprchlíků z Ukrajiny.

Nákup elektřiny a plynu pro město
Radní schválili uzavření smlouvy o centralizova-
ném zadávání veřejných zakázek s centrálním 
zadavatelem společností Q-BYT Čelákovice, 
spol. s r. o., s tím, že druhá smluvní strana – 
pověřující zadavatelé – a čl. V odst. 2 mohou 
být měněny podle skutečně přistoupivších či 
odstoupivších pověřujících zadavatelů k této 
smlouvě, a činění veškerých dalších úkonů po-
třebných k realizaci nákupů elektřiny a plynu 
pro město Čelákovice a jeho příspěvkové orga-
nizace a obchodní společnosti, které jsou uve-
deny v příloze 2 důvodové zprávy, prostřednic-
tvím centrálního zadavatele společnosti Q-BYT 
Čelákovice, spol. s r. o.

Dále schválili úhradu poměrné části všech po-
platků, které souvisí s prováděním nákupů elek-
třiny a plynu na komoditní burze společnosti 
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s., 
s tím, že tato bude vždy odvozena od počtu od-
běrných míst každého přistoupivšího pověřují-
cího zadavatele a přeúčtuje ji pověřujícím zada-
vatelům centrální zadavatel společnost Q-BYT 
Čelákovice, spol. s r. o.

Opravy
Rada města schválila uzavření a text smluv 
o dílo, a to se společností STAPRINC – stavby, 
s. r. o., jako zhotovitelem na realizaci stavby 
s názvem „Oprava povrchu chodníku v ulici Ma-
těje Červenky“ v celkové ceně 739 772,85 Kč 
bez DPH, a se společností DIS Praha, s. r. o., 
jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky ma-
lého rozsahu s názvem „Čelákovice – Oprava 
povrchu komunikace v ulici Vašátkova“ v celko-
vé ceně 2 919 036,38 Kč bez DPH.

Parkovací stání V Prokopě
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo se 
společností DIS Praha, s. r. o., jako zhotovitelem 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s ná-
zvem „Čelákovice – Parkovací stání v ulici V Pro-
kopě“ v celkové ceně 1 074 644,21 Kč bez DPH.

Zadávací dokumentace
Rada města schválila zadávací dokumentace 
podlimitních veřejných zakázek, a to na dodáv-
ky s názvem „Odvodnění a rekonstrukce komu-
nikací v ulici S. K. Neumanna a Bratří Čapků“ 
a na dodávky a služby s názvem „Interiér – no-
vostavba MDDM Čelákovice“.

Smlouva k dopravní obslužnosti
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
na zajišťování a financování dopravní obsluž-
nosti na území Středočeského kraje mezi měs-
tem Čelákovice a Středočeským krajem ve výši 
záloh pro rok 2022 na podíl obce v celkové výši 
1 688 273 Kč.

Dotace pro Pečovatelskou službu
Radní schválili uzavření a text veřejnopráv-
ní smlouvy o poskytnutí dotace/příspěvku na 
poskytování sociální služby a přílohu uprave-
ného položkového rozpočtu mezi Pečovatel-
skou službou Čelákovice, p. o., jako příjemcem 
a Středočeským krajem, jako poskytovatelem. 

Dotace města
Rada města rozhodla o poskytnutí indivi-
duálních dotací níže uvedeným žadatelům 
a schválila uzavření příslušných veřejnopráv-
ních smluv:
n  Český svaz chovatelů, z. s., Základní orga-

nizace Čelákovice (SML/2022/050/DI-ZSC3), 
45 000 Kč – na náklady spojené s celoroční 
činností spolku;

n  Kulturistický spolek Čelákovice (SML/2022/ 
070/DI-SSC4), 35 500 Kč – na náklady spoje-
né s celoroční činností spolku;

n  Mateřské centrum Čelákovice, z. s. 
(SML/2022/053/DI-ZSC6), 49 000 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku;

n  Smíšená organizace zdravotně postižených 
Čelákovice, z. s. (SML/2022/057/DI-ZSC10), 
50 000 Kč – na náklady spojené s celoroční 
činností spolku;

n  Spolek míčových kouzelníků (SML/2022/059/
DI-ZSC12), 46 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n  Spolek pro varhanní hudbu (SML/2022/060/
DI-ZSC13), 39 000 Kč – na náklady spojené 
s pořádáním koncertů v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v roce 2022;

n  Náboženská obec Církve československé hu-
sitské (SML/2022/064/DI-CP1), 50 000 Kč – 
na náklady spojené s celoroční činností;

n  fyzické osobě nepodnikající L. K. 
(SML/2022/113/DI-SPR2), 20 000 Kč – na 
náklady spojené s pořádáním 7. ročníku Jarní 
sousedské zábavy.

Výběr z usnesení RM č. 7–10/2022.
-dv-

o čem jednali radní města

Zastupitelstvo města na svém zasedání ko-
naném dne 6. dubna schválilo návrh rozděle-
ní individuálních dotací na celoroční činnost 
na podporu církví, zájmových spolků a spor-
tovních subjektů. Rada města již 8. března 
rozhodla o žádostech, které nepřevyšovaly 
částku 50 000 Kč. Objem schválených dotací 
byl v letošním roce ve všech třech kategori-
ích rekordní a dosáhl výše 4 073 800 Kč. 

V roce 2021 se promítl do výše poskytnutých 
dotací dopad koronavirové pandemie a rozdě-
leno bylo 1 926 500 Kč. V roce 2020 se jednalo 
o poskytnuté dotace ve výši 3 782 000 Kč.
V dotačním řízení 2022 bylo podáno celkem 
35 žádostí o poskytnutí dotace na celoroční čin-
nost. Z řad zájmových spolků byly nejvyšší dotace 
poskytnuty RC Routa a SH ČMS – Sboru dobro-
volných hasičů Čelákovice. U sportovních subjek-
tů na základě stanovených kritérií získaly nejvyšší 
dotaci Orka Florbal a TJ Spartak Čelákovice.
Za období let 2010–2022 byly z rozpočtu měs-
ta poskytnuty dotace na podporu církví, zá-

jmových spolků a sportovních subjektů ve výši 
40 642 300 Kč. Další 2 032 000 Kč představují 
programové dotace na podporu poskytovatelů 
sociálních služeb a o rozdělení 500 000 Kč v le-
tošním roce budou jednat zastupitelé města na 
červnovém zasedání.
Od letošního roku je v rámci dotačního řízení 

Na dotacích z rozpočtu města rozdělen historicky nejvyšší objem peněz

POSKYTNUTNÉ INDIVIDUÁLNÍ  DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ČELÁKOVIC NA CELOROČNÍ Č INNOST V KČ
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kladen důraz na dodržování zásad 3E při naklá-
dání s veřejnými prostředky. Těmi jsou hospo-
dárnost, účelnost a efektivnost. I z tohoto důvo-
du bude zpřísněna kontrola vyúčtování dotací 
ze strany poskytovatele.

Josef Pátek, starosta, 
Petr Studnička, místostarosta I
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CHARITA
NERATOVICE 

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

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

sekretariat@charita-neratovice.cz
Charita Neratovice provozuje  

zdravotní a sociální služby ve vlastním  
sociálním prostředí klienta.

pronájem obecních bytů

Výše nájemného je minimálně 7 967 Kč měsíčně 
(150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 3, Prokopa Holého č. p. 1177, Čelákovice, při 
podávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve 
výši 5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, 
pod VS: 1177003.

n NA STRÁNI Č. P. 1628, BYT Č. 5, ČELÁ-
KOVICE
Byt č. 5 o velikosti 3+1 o celkové ploše 67,84 m2 

(započitatelná plocha 64,97 m2 – sklep a lodžie 
jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto 
prostor: 1. pokoj 19,65 m2, 2. pokoj 13,16 m2, 
3. pokoj 10,08 m2, kuchyň 6,93 m2, předsíň 
8,55 m2, koupelna 2,80 m2, WC 0,93 m2, sklep 
2,88 m2, lodžie 2,86 m2.
Byt je situovaný ve 2. podlaží dvouvchodové-
ho osmipodlažního panelového domu s rovnou 
střechou. Dům byl vybudován v roce 1976. Vy-
tápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny ze 
systému CZT. 
Výše nájemného je minimálně 9 746 Kč mě-
síčně (150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem 
nabídky (jedná se pouze o nájemné, bez záloh 
na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 5, Na Stráni č. p. 1628, Čelákovice, při podá-
vání nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 
5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, pod 
VS: 1628005.

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

Závazný a konečný termín pro předložení 
nabídek od případných zájemců je: 
25. května 2022 do 17.00 hodin v podatelně 
MěÚ Čelákovice.

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

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

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

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

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

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1174, BYT Č. 6, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 6 o velikosti 1+1 o celkové ploše 36,74 
m2 (započitatelná plocha 36,74 m2), sestávají-
cí z těchto prostor: 1. pokoj 16,10 m2, kuchyň 
11,87 m2, předsíň 3,17 m2, koupelna + WC 
5,60 m2.
Byt je situovaný ve 3. podlaží jednovchodového 
třípodlažního zděného domu s valbovou stře-
chou a půdní vestavbou. Dům byl vybudován 
v roce 1939. Vytápění a dodávka teplé vody 
jsou zajištěny z kotelny v domě.
Výše nájemného je minimálně 5 511 Kč měsíč-
ně (150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 6, Prokopa Holého č. p. 1174, Čelákovice, při 
podávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve 
výši 5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, 
pod VS: 1174006.

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1177, BYT Č. 3, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 3 o velikosti 1+1 o celkové ploše 58,34 
m2 (započitatelná plocha 53,11 m2 – sklep je za-
počteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 
1. pokoj 21,38 m2, kuchyň 16,15 m2, spíž 0,9 m2, 
předsíň 5,40 m2, koupelna + WC 4,05 m2, sklep 
10,46 m2.
Byt je situovaný ve 2. podlaží jednovchodového 
třípodlažního zděného domu s valbovou stře-
chou a půdní vestavbou. Dům byl vybudován 
v roce 1939. Vytápění a dodávka teplé vody 
jsou zajištěny z kotelny v domě.

n  čestné prohlášení zájemce o způsobilosti 
k právním úkonům;

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

n  čestné prohlášení o trvalém pobytu;
n  čestné prohlášení, že zájemce není veden 

v Centrálním registru dlužníků ČR.
Při podávání nabídky musí žadatel složit jistotu 
ve výši 5 000 Kč na č. ú. 107-6915360247/0100 
pod unikátním VS (viz výše). Jistota mu bude 
vrácena v případě, kdy jeho nabídka nebude 
vyhodnocena jako nejvýhodnější, nebo bude 
započtena oproti skládané kauci v případě uza-
vření nájemní smlouvy. V ostatních případech se 
kauce nevrací.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Vyhodnocení nabídek provede komise jmeno-
vaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny 
nabídky předložené po stanoveném termínu, 
neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-
hující konkrétní výši nabídky nájemného v ko-
runách, neobsahující požadovaná prohlášení či 
jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než 
je minimální cena nájemného uvedená v těchto 
záměrech. Na základě předložených nabídek 
sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. 
V případě předložení více shodných nabídek na 
1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky 
předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným způ-
sobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu 
z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní stano-
vené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu 
zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispo-
zici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 
pěti pracovních dnů od obdržení usnesení RM 
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojná-
sobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné 
a zálohy na služby za běžný měsíc ve stejném 
termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva 
k předmětnému bytu na dobu určitou v době tr-
vání 2 roky. Současně budou předány klíče od 
bytu a byt bude protokolárně předán. Pokud ve 
stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, 
nájemné a zálohy na služby za běžný měsíc, 
bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. 
V případě, že nebude k dispozici, bude vypsáno 
nové nabídkové řízení.  

Vlastník si vyhrazuje právo záměry zrušit 
v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.
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AKTUALITY Z INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA
S příchodem dubna a května se dostáváme do 
té části roku, kdy počasí opět začíná přát sta-
vebním pracím. Protože jsme v letošním roce 
měli dosud na klimatické podmínky štěstí, ne-
musíme s příchodem jara a léta dohánět na na-
šich stavbách žádná zpoždění.
Vliv počasí je vždy nejmarkantnější u zemních 
prací a projektů, které ze své podstaty jsou 
kompletně jen zemními pracemi. Takovým je 
i nově budovaný Sportovní areál J. A. Komen-
ského v bezprostřední blízkosti základní školy, 
proto zahajme procházku po investičních ak-
cích města právě zde.
Výstavba tohoto sportovního areálu probíhá bez 
odchylek od plánovaného časového harmono-
gramu. Veškeré zemní práce infrastruktury jsou 
již dokončeny a dochází k postupné pokládce 
jednotlivých nosných vrstev budoucích sporto-
višť. Dokončeny již byly i vyprojektované gabiony 
a na ně navazující napojení do jednotlivých ploch.
Další sportoviště, byť mnohem menší, ale zato 
neobyčejně příjemné, vzniklo V Nedaninách. Ve 
druhé polovině dubna panovalo ideální počasí 
pro pokládku finálních vrstev, a tak se podařilo 
danou investiční akci dokončit před plánova-
ným termínem. Nejen díky příznivému počasí, 
ale také zásluhou zhotovitele mohou obyvatelé 
města toto sportoviště využívat od prvních tep-
lých a slunečných dní tohoto roku. Rovněž pro-
bíhá výstavba dětského hřiště v ulici J. Zeyera.

Dokončením kompletní renovace komunikací 
V Nedaninách, včetně nově zbudovaných par-
kovacích míst, byly završeny práce na zvele-
bení této lokality. Novostavba přístavby školy, 
kompletní renovace školní tělocvičny, obnova 
splaškové kanalizace a vodovodu v ulicích Su-
kově a Dukelské, revitalizace úvozu od ulice 
V Nedaninách k mlýnskému náhonu, obnova 
veřejného osvětlení v celé oblasti, vybudování 
nového multifunkčního sportoviště a renovace 
komunikací V Nedaninách vytvořilo z této části 
města ještě lepší místo pro pohodlný a plno-
hodnotný život.   
Projdeme-li úvozem z ulice V Nedaninách 
k mlýnskému náhonu a vydáme-li se proti prou-
du Labe, velice brzy se nám naskytne výhled 
na prakticky dokončenou pěší lávku zavěšenou 
na novém železničním mostu. V těchto týdnech 
probíhá napojování této lávky na obou stranách 
řeky tak, aby mohla být pohodlně využívána 
jako další spojnice mezi oběma břehy řeky. 
Pokud nenastane nějaká neočekávaná situace, 
bude tato lávka v okamžiku, kdy čtete tyto řád-
ky, již předána k užívání.  

Vrátíme-li se od napojovacího místa lávky na 
železničním mostě do ulice Přístavní, dostane-
me se do lokality, kde v tomto roce probíhají 
nejintenzivnější stavební práce. Z hlediska vo-
dovodu a kanalizací byla v uplynulých měsících 
dokončena třetí etapa a v přípravě je etapa čtvr-
tá, která bude řešit vodovod a kanalizaci v Děl-
nické ulici v úseku mezi ulicemi Ruskou a Pavla 
Ježdíka a v Zahradní ulici v úseku mezi ulicemi 
Dělnickou a Polskou. 
Rozsah prací v rámci jednotlivých etap obno-
vy vodovodu a kanalizace v místní části Jiři-
na je značný a pro obyvatele dočasně značně 
nekomfortní. Hluk stavebních strojů, zvýšená 
těžká doprava, prach, složitá dopravní situace 
a mnohé další jsou velmi zatěžující. Obyvatelům 
proto patří poděkování za trpělivost, vstřícnost 
a podporu. Příslibem jim budiž moderní infra-
struktura a velmi klidná a čistá rezidenční část 
našeho města. 
Cestou z místní části Jiřina se zastavme u nové 
budovy Městského domu dětí a mládeže 
(MDDM) v Kollárově ulici. V době, kdy budete 
číst tento příspěvek, bude již tato novostavba 
„pod střechou“ a budou probíhat navazující 
práce jak na exteriéru, tak na interiéru budovy.
Půjdeme-li od nové budovy MDDM v Kollárově 
ulici ke stávajícímu objektu MDDM v Havlíčko-
vě ulici, půjdeme ulicí Vašátkovou, která má od 
roku 2021 kompletně obnovený vodovod a ka-
nalizaci a kde v letošním roce vzniká kanalizace 
dešťová. Dokončení této investiční akce včetně 
obnovy povrchu vozovky a chodníků v průběhu 
měsíce května vytvoří důstojné prostředí pro 
připomenutí si 80. výročí úmrtí Aloise Vašátka, 
skvělého vojenského pilota a významné osob-
nosti našeho města.  

Z křížení ulic Havlíčkovy a Vašátkovy přeběhne-
me po nové lávce přes Čelákovický potok do 
Sadů 17. listopadu a na náměstí, kde stojí mimo 
jiné naše novobarokní radnice. Tato dominanta 
města je nyní obestavěna lešením a pod dohle-
dem pracovníků památkové ochrany zde pro-
bíhá velká rekonstrukce fasády a oken. Budo-
va, která letos oslaví stojedenácté narozeniny, 
prošla renovací fasády naposledy před více než 
dvaceti lety a už si to opravdu zaslouží. Další 
historická budova, která aktuálně prochází re-
konstrukcí, je kaple v Sedlčánkách.

Projdeme-li ulicí Na Stráni k Městskému sta-
dionu, měli bychom vidět postupující práce na 
výstavbě nového skateparku.
Procházku po probíhajících investičních akcích 
města zakončíme lokalitou V Prokopě, kde nyní 
probíhá stavba nového chodníku a parkovacích 
míst na východní straně. Navazuje tak na do-
končenou obnovu kanalizace a vodovodu v celé 
oblasti a na dokončení chodníku na její západ-
ní straně. Po dokončení, které je plánováno na 
červenec tohoto roku, se zkrášlí i tato část na-
šeho města.
Vzhled našeho města zlepšují i nové kontejne-
rové ohrádky. Dochází jak ke zlepšení vzhledu 
veřejného prostoru, tak k omezení pohybu kon-
tejnerů. Postupně chceme revitalizovat všech 
90 sběrných míst na území Čelákovic.
Byla uzavřena smlouva na optimalizaci trati 
v úseku mezi Mstěticemi a Čelákovicemi. Tato 
stavba bude náročná i tím, že zde vzniknou dvě 
téměř 3 km dlouhé přeložky trati, zároveň vý-
znamně ovlivňuje přípravu silničního obchvatu 
města i rozvojové plochy v Záluží. Smlouva, 
i přes omezené finanční prostředky na úrovni 
státu, mezi Správou železnic a společností Eu-
rovia CS je podepsána a v letech 2022–2026 
zde budou probíhat rozsáhlé stavební práce. 
Adresujeme tímto poděkování ministru dopravy 
Martinu Kupkovi, bez jehož podpory by nebylo 
možné tuto stavbu letos zahájit.

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta I,

Miroslav Opa, místostarosta II

V Nedaninách bylo obnoveno dětské hřiště, které je ve 
správě Čelákovické sportovní. Foto: -jp-

Na železničním mostě přes Labe, který byl dokončen 
v roce 2021, je zavěšena i nová bezbariérová lávka pro pěší 
a cyklisty, jejímž investorem je město Čelákovice. Foto: -jp-

Vašátkova ulice prochází kompletní rekonstrukcí. Dne 
18. června se zde uskuteční připomenutí 80. výročí úmrtí 
Aloise Vašátka. Foto: -dv-

Na budově novobarokní radnice v Čelákovicích probíhá 
oprava fasády a oken. V srpnu by měly být práce dokon-
čeny. Foto: -jp-
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zprávy z radnice

v sobotu 26. března 2022

Martin Líbal, Tereza Líbalová, Martin Bařina, Eliška Přibylová,

Františka Zuklínová, Mark Štych, Roman Zahradník, Jan Viďourek,

Foto: Jiří Suchý

Přivítáni do života byli tito noví občánci města Čelákovic

v sobotu 9. dubna 2022

Daniel Arnošt Blüml, Eliška Muchová, Emílie Čapková, David Hejtík a Klára  
Vyskočilová.

Filip Fiala, Vanda Johana Vokounová, Natálie Cedeňo, Sofie Pěčková, Jakub Makovský,

Viola Krejcarová, Mariana Kurková, Karolína Langmajerová, Dominik Čáp, Daniel  
Killnar, Oliver Svoboda, Miroslav Rada,

Natálie Mayerová, Dominik Kolenský, Patrik Hanák, Sofie Mahutová a Michaela Rogovská.
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Otázka
????????????????????????????????? ?

Energetická soběstačnost jde ruku v ruce 
s problematikou obnovitelných zdrojů, mezi 
které v podmínkách České republiky patří ze-
jména využití energie slunečního záření, vody, 
větru, biomasy a dále pak takzvaná energie 
prostředí, kterou využívají tepelná čerpadla.
Město Čelákovice je vlastníkem celé řady 
budov, které svým dispozičním řešením před-
stavují vhodnou příležitost k přímé přeměně 
slunečního záření na elektřinu, tedy k instalaci 
solárních elektráren. Vhodným umístěním so-
lárních panelů doplněných bateriovými úložišti 
lze uspořit v našich podmínkách 40–60 % 
aktuálně nakupované elektrické energie.
Abychom dosáhli co nejvyšší energetické 
úspory při co nejrychlejší návratnosti investi-
ce, spolupracuje město se specializovanými 
firmami na přípravě technického řešení. 
Aktuálně probíhá mapování vhodných budov, 
jehož výstupem bude do konce třetího čtvrtle-
tí návrh technického řešení pro jednotlivé 
zvolené budovy a jeho navázaní na některý 
z vyhlašovaných dotačních programů.

Miroslav Opa, zastupitel

Energetická soběstačnost se v budoucnu 
bude realizovat na stále menších územních 
a urbanizovaných celcích. Pro město velikosti 
Čelákovic je proto nejvyšší čas zahájit syste-
matický přechod na využívání energií z obno-
vitelných zdrojů. Potenciál výroben z OZE je 
následující: země, slunce, vítr a odpady. Pro 
naši lokaci přichází v úvahu zejména slunce 
a odpady. Musíme zpracovat energetický 
audit spotřeb města, přehled míst s poten-
ciálem získávání energie, u nás zejména 
městských střech pro fotovoltaické elektrár-
ny, a rozhodnout o modelu využití, přímé 
spotřeby, akumulace a prodeje do distribuční 
sítě. Odpady města jsou spíše doplňkovou 
možností, přesto i zde se nabízí například za-
krytí vyhnívacích nádrží ČOV, z kterých dnes 
volně unikají skleníkové plyny. Jejich jímáním 
a spalováním v kogeneračních jednotkách 
bude vznikat nejen elektřina, ale i teplo. Tento 
proces by navíc pomohl k redukci uhlíkové 
stopy, jejíž velikost se do budoucna bude 
nejspíš také promítat na nákladech města.

Marek Tichý, zastupitel

Jako možnou cestu k energetické soběstač-
nosti vidím v principu komunitní energetiky, 
tedy v investici do výstavby obnovitelných 
zdrojů energie. V našich podmínkách přichází 
v úvahu zejména fotovoltaika, která se dá 
umístit na obecní veřejné budovy, případně 
na nevyužívané pozemky. Na investicích se 
kromě našeho města mohou podílet i naši 
obyvatelé a místní podniky a vytvořit takzvané 
energetické společenství. Pomocí sdílení 
energie ušetří občané i obec na výdajích 
za elektřinu a teplo. Využít lze připravované 
dotační programy určené k podpoře projektů 
obnovitelných zdrojů energie, například Mo-
dernizační fond, NZÚ a OPŽP. Prvním krokem 
by mělo být zpracování Územní energetické 
koncepce našeho města, abychom měli 
přehled o potenciálu obnovitelných zdrojů na 
našem území, a stanov související s rozvojem 
komunitní energetiky.

Martin Bajer, zastupitel

Jakým směrem by se město Čelákovice mělo vydat v kontextu
aktuálního dění ve věci maximalizace energetické soběstačnosti?

ODS ANO 2011PRO Č

V souladu s pravidly rubriky Zastupitelská aréna položila otázku – z důvodu nedodání volební stranou ODS, redakční rada Zpravodaje města Čelákovic.
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Upozornění pro občany – 
poplatek za odpady

Splatnost poplatku za komunální odpad na rok 
2022 je 30. června 2022 a je určena Obecně zá-
vaznou vyhláškou E3/2021 o místním poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství. 
Poplatek je stanoven ve výši 624 Kč. Složenky 
nebudou jako avízo k platbě zasílány!

Poplatek platí:
n  fyzická osoba přihlášená v obci, tedy každý, 

kdo má v Čelákovicích trvalý pobyt;
n  vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný 

dům nebo stavbu určenou pro rodinnou re-
kreaci, ve které není přihlášená žádná osoba 
a která je umístěna na území obce.

Pro občany, kteří hradí poplatek příkazem k úhra-
dě, zůstávají platební údaje (variabilní a specifický 
symbol) stejné jako v předchozích letech, pouze 
pokud došlo od minulého roku ke změně, je po-
třebné ji nahlásit. Podklady k platbě vám na požá-
dání zašleme e-mailem, nebo sdělíme telefonicky.

Dále mohou občané zaplatit poplatek na 
pokladně MěÚ, v otevírací době:
pondělí a středa 8.00–12.00 12.45–17.00 hod.
pátek 8.00–12.00 12.45–14.00 hod.
Číslo účtu města: 19-4127201/0100

Kontaktní údaje:
e-mail: lenka.wankeova@celakovice.cz, 
odpady@celakovice.cz, tel.: 326 929 123

odbor finanční a plánovací

Nového vzhledu se dočkalo sběrné místo tříděného odpa-
du i v ulici Na Švihově. Foto: -jp-

I v Sadech 17. listopadu jsou připraveny záhony pro květi-
nou výsadbu, kterou je možné vidět například na náměstí. 
Foto: -dv-

Sportovní areál J. A. Komenského bude slavnostně ote-
vřen 10. září. Foto: -dv-

Práce na přístupech k zavěšené lávce na železničním 
mostu přes Labe jsou aktuálně dokončovány. Foto: -dv-
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Správa železnic vybrala zhotovitele na modernizaci
trati mezi Čelákovicemi a Mstěticemi

V závěru letošního roku začne modernizace posledního úseku jedné z nejvytíženějších příměstských 
tratí z Prahy, a to do Lysé nad Labem, konkrétně mezi stanicemi Čelákovice a Mstětice. Správa železnic 
podepsala smlouvu se zhotovitelem, kterým je sdružení firem EUROVIA CS, a. s., Subterra, a. s., GJW 
Praha, spol. s r. o., a Elektrizace železnic, a. s. Vysoutěžená cena je 2,172 miliardy Kč bez DPH. Od 
letošního listopadu budou probíhat přípravné práce, hlavní stavební práce se rozeběhnou v roce 2023.
Součástí stavby budou především dvě nové přeložky, které po dokončení umožní zvýšit rychlost 
vlaků až na 140 km/h, respektive na 160 km/h pro vozy s naklápěcí technologií. První v délce 1,9 ki-
lometru napřímí trať hned za Čelákovicemi přes částečně zastavěnou místní část Záluží, druhá bude 
měřit přibližně jeden kilometr a povede mírnějším obloukem volnou krajinou před stanicí Mstětice.
Na zbývajících částech uvedeného úseku se provede kompletní rekonstrukce železničního svršku 
a spodku. Ve stanici Mstětice se postaví nové ostrovní nástupiště se dvěma nástupními hranami 
o délce 220 metrů a šířce 6,1 metru, nástupní hrana bude 550 mm nad kolejí. Přístup cestujících 
k vlakům bude zajištěn z obou stran novým bezbariérovým podchodem pod celým kolejištěm. 
V rámci stavby se zruší dva železniční přejezdy a postaví nové přeložky silnic. V celém řešeném 
úseku bude instalováno nové traťové zabezpečovací zařízení.
Provoz ve stanici Mstětice se po dokončení realizace projektu bude řídit z CDP Praha. Bude zde 
rovněž instalováno rozhlasové a informační zařízení s možností dálkového ovládání ze stanice Če-
lákovice a budoucího zapojení do dispečerského pracoviště v Praze. Vzhledem k nutnosti zachovat 
maximální možnou kapacitu dopravní cesty dojde po dobu zhruba jednoho roku v mezistaničním 
úseku ke zřízení provizorní odbočky Záluží.
Práce na téměř 30 kilometrů dlouhém úseku Praha-Vysočany – Lysá nad Labem započaly v roce 
2017. Hotovo bude v polovině roku 2025 s tím, že více než dvě třetiny úseku budou dokončeny 
v roce letošním. Po dokončení celého ramene dojde ke zvýšení rychlosti v některých úsecích až 
na 160 km/h a redukci jízdní doby pro dálkovou dopravu až o pět minut. Významným přínosem pro 
cestující bude zřízení nové zastávky Rajská zahrada s přímou přestupní vazbou na MHD. Ta má 
sloužit cestujícím od jara roku 2023. Modernizace ramene byla rozdělena do čtyř projektů, celkové 
investiční náklady se vyšplhají na zhruba 10,7 miliardy korun a budou se na nich podílet fondy EU.

Správa železnic, s. o.

střípky z činnosti 
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Městská policie přijala oznámení o zablokovaném 
výtahu, v němž zůstalo uvězněno několik osob. 
Jejich vyproštění zajistili hasiči se strážníky a ško-
du způsobenou na výtahu bude řešit Policie ČR.

Akutní potřeba návštěvy veřejných toalet se ne-
vyplatila muži, který byl v evidenci hledaných 
osob. Hledaný muž po zadržení sdělil, že jednal 
v „krajní nouzi“, a kdyby věděl, že v Čelákovi-
cích sousedí záchody se služebnou MP, tak by 
si byl „odskočil v parku pod keř“.

Strážníci zaznamenali velké množství popel-
nic převrácených silným větrem. Během noční 
služby narovnali a odvezli na původní místo asi 
20 popelnic.

Ochranka železniční stanice oznámila problém 
s agresivní ženou, která byla vulgární a fyzicky na-
padala čekající občany. Vzhledem k neustávající 
agresivitě pachatelky použili strážníci donucovací 
prostředky a předvedli ji na služebnu. Protiprávní 
jednání bylo oznámeno přestupkové komisi.

Městská policie přijala oznámení o vykradení 
kontejneru s oblečením; pachatelé prý odešli 
na nedalekou ubytovnu. Pomocí kamerového 
systému byli na ubytovně dohledáni pachatelé 
s pytli s odcizeným oblečením. Událost dále ře-
šila Policie ČR.

V dopoledních hodinách přijala hlídka MP ozná-
mení o otevřeném bytě, z kterého vychází po-
divné hlasité zvuky. V bytě byl nalezen velmi 
tvrdě a hlasitě spící muž. Přišel z noční směny, 
nedopatřením nezavřel dveře a usnul.

Hlídka MP přijala žádost o pomoc, neboť se ro-
dinní příslušníci nemohli dostat do bytu příbuz-
né a na zvonění ani bouchání nikdo nereagoval. 
Na místo přijely všechny složky integrovaného 
záchranného systému. Po násilném otevření 
bytu lékař konstatoval úmrtí obyvatelky bytu. 
Následné šetření provedla Policie ČR.

Na služebnu MP se dostavil starší pán, protože 
byl právě okraden na náměstí neznámým mu-
žem. Pomocí městského kamerového systému 
byl dohledán pachatel i vozidlo, kterým odjel, 
Tento trestný čin dále řešila Policie ČR.

Všímavý občan oznámil strážníkům poznatek 
o vozidle, které mělo v zámku kufru svazek klí-
čů. Hlídce MP se podařilo dohledat majitele, 
ten si vozidlo uzamkl a poděkoval za všímavost 
spoluobčanů.

Strážníci MP byli telefonicky požádáni o kontro-
lu garáže, neboť majiteli přišel signál o narušení 
objektu a nemůže se na místo dostavit. Hlídka 
nezjistila žádné narušení a majitel byl zpětně in-
formován.

Město se nově podílí i na spolufinancování
regionální železniční dopravy

Zájmem Středočeského kraje i města Čelákovic je zachovat současný rozsah veřejné dopra-
vy, jak autobusové, tak regionální železniční, na linkách obsluhujících naše město a jeho okolí. 
Město plně akceptuje nové krajské Standardy dopravní obslužnosti.

Záběr stávající tratě do Prahy v Záluží s mostem silnice 2455 ze dne 10. dubna 2022. Tento pohled za několik 
málo let zmizí. Pro silnici bude využito stávajícího tělesa dráhy směrem k nádraží, kde se napojí na budoucí silniční 
obchvat města. Foto: -rš-

Na základě výše uvedeného schválili radní města smlouvu na zajištění a financování dopravní ob-
služnosti v úhrnné výši 1 688 273 Kč, přičemž letos poprvé se spolufinancování netýká jen autobuso-
vé, ale i regionální železniční dopravy. Město Čelákovice přispívá v roce 2022 na autobusovou linku 
443 částkou 84 444 Kč, autobusovou linku 655 částkou 177 615 Kč, autobusovou linku 662 částkou 
45 006 Kč, vlakové spoje linky S2 (svazek S2+S22+S 9) částkou 1 042 745 Kč a na vlakové spoje linky 
S23 částkou 252 615 Kč.
Od 1. dubna došlo zároveň v návaznosti na úpravy výše celostátních slev ke změnám cen jízdného 
pro děti, studenty a seniory ve Středočeském kraji. Státní sleva pro tyto tarifní kategorie (děti od 
6 do 18 let, studenti od 18 do 26 let a senioři od 65 do 70 let) je nově 50 %. S tím souvisí i změna 
cen jízdného pro jednotlivou jízdu i předplatních kuponů PID, které jsou nově poloviční oproti plné 
ceně. Další změnou je zavedení zlevněného jízdného pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P ve Středo-
českém kraji, kteří mají nově slevu 75 % z plné ceny jízdného, a to jak v autobusech, tak ve vlacích 
PID (dosud mohli cestovat v autobusech zdarma). Výše ani rozsah slev na území Prahy se nemění. 
Stejně tak zůstává v platnosti možnost bezplatné přepravy pro seniory nad 70 let v příměstských 
autobusech PID na území Středočeského kraje. Petr Studnička, místostarosta I
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informace

co nového ve městě

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

Oznámení změny ceníku
Vážení klienti a občané, oznamujeme vám, že 
dnem 1. června 2022 dochází ke změně cení-
ku činnosti a výše úhrad za poskytování služeb 
naší Pečovatelskou službou Čelákovice, p. o. 
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na 
tel.: 723 725 988, 721 361 041.
Více informací a kompletní nabídku služeb zís-
káte na kontaktech viz výše.

Pavlína Bernášková, ředitelka

Ceník od 1. 6. 2022
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
n  Základní sociální poradenství, bezplatná 

služba
n  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu, 135 Kč/hod.
n  pomoc a podpora při podání jídla a pití, 

135 Kč/hod.
n  pomoc při oblékání a svlékání, 135 Kč/hod.
n  pomoc při prostorové orientaci, samostat-

ném pohybu ve vnitřním prostoru, 
135 Kč/hod.

n  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 
135 Kč/hod.

n  Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro os. hygienu, 135 Kč/hod.
n pomoc při úkonech osobní hygieny:

 -  celková koupel v domácnosti, 135 Kč/hod.
  - celková koupel v SOH – 30 min., 67 Kč/úkon
  - celková koupel v SOH – 40 min., 90 Kč/úkon

n  pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 
135 Kč/hod.

  - pomoc při základní péči o nehty, 17 Kč/úkon
n pomoc při použití WC, 135 Kč/hod.

n  Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy, 135 Kč/hod.
n dovoz nebo donáška jídla, 35 Kč/úkon
n  pomoc při přípravě jídla a pití, 135 Kč/hod.

  - příprava a podání jídla a pití, 135 Kč/hod.
n  Pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

135 Kč/hod.
n  běžný úklid a údržba domácnosti, 135 Kč/

hod.
n  údržba domácích spotřebičů, 135 Kč/hod.
n  pomoc při zajištění velkého úklidu domác-

nosti (spol. prostory, po malování), 135 Kč/
hod.

n donáška vody, 135 Kč/hod.
n  topení v kamnech, vč. donášky a přípravy 

topiva, údržby top. zařízení, 135 Kč/hod.
n běžné pochůzky 20 min., 45 Kč/úkon
n běžné nákupy 30 min., 67 Kč/úkon
n  velký nákup (týdenní, předsváteční, oša-

cení a nezbytné vybavení domácnosti), 
140 Kč/úkon

n Praní a žehlení prádla
n v SOH
-  praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho 

drobné opravy (suché prádlo), 70 Kč/1 kg
 -  praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho 

drobné opravy (suché prádlo), 70 Kč/1 kg
n v domácnosti

 -  pověšení prádla na šňůry (1 pračka), 
35 Kč/1 kg

 -  praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho 
drobné opravy (suché prádlo), 35 Kč/1 kg

 -  praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho 
drobné opravy (suché prádlo), 35 Kč/1 kg

n  Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím (doprovod pěšky), 135 Kč/hod.

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI
n Pedikúra, 150 Kč/úkon
n  Dohled nad dospělým člověkem, 135 Kč/hod.
n Dovoz autem, 12 Kč/1 km
n Dovoz autem Čelákovice, 37 Kč/1 jízda
n  Dovoz autem Brandýs nad Labem, 240 Kč/

tam i zpět
n Dovoz autem Jirny, 240 Kč/tam i zpět
n  Dovoz autem – koupání v DPS, obyvatel 

z Čelákovic, 74 Kč/tam i zpět
n  Dovoz autem – koupání v DPS, obyvatel 

z Nehvizd, 192 Kč/tam i zpět
n  Dovoz autem – koupání v DPS, obyvatel 

z Vyšehořovic, 228 Kč/tam i zpět

Jaro v KLUSU – KLUbu 
Seniorů

Březen – do Klusu (ne za kamna) vlezem, tím 
jsme se řídili. Náš čich, chuť, zrak, sluch a hmat 
prověřily Kimovy hry. Další úspěšnou akcí bylo 
„Palačinkování“, kdy se ve vzduchu obracely 
a na stole zdobily a v břiše hladily bezva pala-
činky. K oslavě měsíce knihy přijaly naše pozvá-
ní paní knihovnice z čelákovické knihovny. Při-
pravily si pro nás poutavý program. Moc jim za 
návštěvu a obohacení Klusu děkujeme. Ke kon-
ci měsíce jsme si mohli s paní Lenkou vyzkou-
šet výtvarnou techniku akvarel. Vznikla vskutku 
zajímavá díla. Co si asi pro nás připraví příště?
Duben – ještě v Klusu budem, pro to jsme se 
pevně rozhodli. Nelitovali jsme, protože nás 
navštívila lektorka etických dílen Rút Kořínková 
s programem „Mínus na plus s J. A. Komen-
ským“. Jak se nám těžkosti, zkoušky, ztráty mo-
hou proměnit v něco cenného. Bylo to u příleži-
tosti výročí jeho 430. narozenin. Moc děkujeme 
za tento interaktivní program. Další pátek jsme 
přivolávali jaro s Danou Noskovou z obchůdku 
„Kvítí“. Připravila si pro nás jarně-velikonoční 
aranžování z živých květin. Nesli jsme si domů 
krásnou ozdobu pro naše stoly. Zase ji mezi nás 
moc rádi přivítáme, děkujeme. A to nejlepší na-
konec… báseň (viz níže). Složila ji naše věrná, 
pravidelná účastnice Klusu.

Jana Vachková

PALAČINKOVÁNÍ
Co se dělo v Klusu v pátek?
Palačinky měly svátek.
Pekly holky, kluci taky
palačinek bylo mraky.
Šéfkuchařka šéfovala, Janička obletovala 

a svou zástěrku půjčovala.
Oty pánev dobře peče, v kuchyni házejí smeče
Petr s Jarkou palačinkou.
Pak nastalo plnění, obkládání, zdobení.
Vznikají tak chutná sousta, ingrediencí je spous-
ta. Džemy, krémy, ovoce, každý přines to, co 
měl po ruce. Velký zájem tady měl, od Lucinky 
karamel.
Palačinky mizí kvapem, nejrychlej ty se špená-
tem.
Petr nezapomněl ani
na Pánu Bohu děkování.

L. S.

RESTAURACE A PIZZERIE 
LA GROTTA

Po zimní pauze ve čtvrtek 21. dubna otevřela 
nově Restaurace a pizzerie La Grotta. Těšit se 
můžete na oblíbenou pizzu od Richarda Růžičky 
a další pokrmové novinky. Od pondělí do pát-
ku je v nabídce polední menu, a to od 11.00 do 
14.00 hod. Dortíky v nabídce s láskou upekla 
Katka Veselá Karpíšková z Rovnováhy. Lahod-
nou kávu zde mají od značky Nespresso, pro 
osvěžení pak skutečně domácí limonády a nově 
také točenou kofolu.
Rozvozy po Čelákovicích jsou zdarma. Pro plat-
by přijímají také platební karty či stravenky.
Objednávky na původních tel.: 326 997 006 
a 602 695 756, tak jak jste byli zvyklí. Více infor-
mací najdete na www.la-grotta.cz.

Otevírací doba:
po–ne 11.00–22.00
 -dv-

Foto: -dv-

PŘINES!
„První bezobaláč pro chlupáče a kavárna pro 
psy i lidi“, takto se prezentuje nově otevřená 
prodejna v Masarykově ulici č. p. 244. Obchod 
se zdravými, ekologickými a lokálními produkty 
pro zvířata, a navíc bez obalu, jehož součástí je 
i malá kavárna s dětským koutkem. Kávu mají 
z místní pražírny, čaje z bylinek sbíraných na 
českých loukách a dortíky také od Katky Vese-
lé Karpíškové. Meníčka pro vaše mazlíčky jsou 
např. miska ovocného müsli s jogurtem nebo 
psí paštiky.
Na vážená krmiva od českých dodavatelů, suše-
né i čerstvé pamlsky, stáčené oleje a dokonce 
i přírodní psí lékárnu si zákazníci mohou přinést 
vlastní nádobu, nebo jim zde poskytnou tako-



kultura

květen 2022 / 11

dopisy / inzerce

Dne 25. května oslaví své 80. 
narozeniny paní Jana HOMO-
LOVÁ.
Hodně zdraví a spokojenosti do 
dalších let jí přejí dcera Marce-
la a syn Mirek s rodinou.

80. narozeniny oslaví tento měsíc Mgr. František 
BODLÁK z Jiřiny, ředitel školy v.v.
Přejeme mu do dalších let hlavně zdraví a poho-
du. Gratulují manželka, sestra, synové, vnou-
čata a pravnouče.

V těchto dnech si připomínáme 22 a 18 let od úmrtí 
pana Františka KHEKA a paní Jarmily KHEKOVÉ.
Kdo jste je znali, vzpomeňte spolu s námi.
S láskou vzpomínají dcery Věra a Jarmila s ro-
dinami.

Dne 2. dubna náhle odešel ve věku 82 let pan Ing. 
Antoním ŠTRAUB, CSc., čelákovický rodák.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. 
Děkujeme.

manželka Jitka a sestry Jarmila a Růžena

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

Válka, válka a zase válka
„Válka je neopodstatněný, barbarský, nesmysl-
ný a znesvěcující masakr“, řekl papež v březnu. 
Avšak bez vůle Boží, bez které ani vlas z hlavy 
nespadne, ani válka nevznikne. A v době, kdy 
ještě žádný papež nebyl, řekl Bůh Mojžíšovi: 
„Národy mnohé dám tobě, abys je pobil. Jako 
proklaté vypleníš je a neslituješ se nad nimi, ale 
shladíš všechny národy a vyhladíš je. Když ne-
poslechneš, raní tě Hospodin neduhy na zadku, 
prašivinami a svrabem nezhojitelným, pomi-
nutím smyslů, slepotou a tupostí srdce.“ Když 
Mojžíš umřel, začal tohle Boží přikázání plnit 
Jozue. Překročil s vojskem Jordán, dobyli Jeri-
cho „a pohubili ostrostí meče všecky, od muže 
až do ženy, od dítěte až do starce. Město pak 
spálili, stříbro však a zlato složili v domě Hospo-
dinově“. Pak přikázal Bůh: „Táhni k městu Hai 
a učiň Hai jako jsi učinil Jerichu. Vypálil tedy 
Jozue Hai a zmordoval všecky obyvatele a bylo 
všech od muže až do ženy 12 000. A pohubil pak 
všecku zemi po horách, i roviny a údolí, i všec-
ky krále jejich. Neponechal žádného živého, ale 

15. březen 2022  
v Čelákovicích

V úterý v podvečer si členové a sympatizanti 
jedné politické strany připomněli jeden z nej-
smutnějších dnů historie Československa, den, 
kdy nacistická vojska vtrhla na základě mni-
chovské zrady tehdejších spojenců na naše 
území a na dlouhých 6 let jej neopustila. Zane-
chala za sebou jen utrpení našich občanů, ale 
především velké množství nevinných obětí.
Kytičkou rudých růží na pamětní desku obětem 
války na budově sokolovny jsme zahájili ten-
to malý pietní akt. Jménem pořadatelů přivítal 
přítomné občany Vladimír Duník, člen výboru 
místní organizace a OV Prahy-východ. Aktu se 
zúčastnil i Zdeněk Milata, předseda téže strany 
sousedního okresu Nymburk.
V několika následujících minutách jsme si při-
pomněli historická fakta této zlé a těžké doby. 
Bezprostředně po obsazení ČSR začala hro-
madná zatýkání našich občanů na základě infor-
mací od českých četníků. Ze 183 zatčených na-
šeho okresu bylo 8 občanů z Čelákovic. Pozvání 
přijali i dva potomci zatčených, kteří dodnes žijí 
v našem městě. Velmi rádi jsme mezi námi při-
vítali vnuka jednoho ze zatčených; druhý, člen-
ka naší strany, dcera poválečného předsedy 
MěNV, nemohla přijít z důvodu vážné nemoci.
Na závěr jsme poděkovali všem zúčastněným, 
kteří si přišli připomenout jeden z nejsmutněj-
ších dnů historie naší republiky a uctili památku 
nevinných obětí nacistické okupace.

Vladimír Duník

vou, kterou je možné znovu použít na další ná-
kup nebo třeba k uskladnění pamlsků. Plastové 
tašky a sáčky v tomto obchodě nemají. 
Nabídka je rozšířena o autorské výrobky maji-
telky Terezy Bořilové pod značkou PesPotěší, 
které zdobí část obchodu. Můžete si odnést 
například obraz, plecháček nebo polštář s ori-
ginálním portrétem vašeho mazlíčka. Více infor-
mací i e-shop najdete na www.prines.eu nebo 
facebooku prinesbezobalac. Tel.: 731 105 751, 
e-mail: terka@prines.eu.

Otevírací doba:
po–pá 13.00–17.00

-dv-

Foto: archiv provozovatele

všelikou duši vyhladil, jak přikázal Hospodin.“ To 
bylo v době, kdy Bůh ještě chodil po Zemi. Když 
přestal chodit, jeho vůli počali sdělovat lidem 
papežové. Bůh to chce, říkali, když vyhlašovali 
křížově války proti Saracénům, Maurům nebo 
husitům. I křesťanští králové se snažili. Karel 
Veliký například nechal upálit 200 000 Maurů, 
mužů žen i dětí. A co na to dějiny? 
Jaroslav Hašek v článku „Cena slávy“ napsal: 
„Ale dosti je toho příšerného, co se přednáší 
z dějin lidstva na školách. Lidobijci starověku 
a středověku jmenováni jsou slavnými a velkými. 
Až lidstvo vyspěje konečně tak, že umlkne řin-
čení mečů, zastaví se s útrpným úsměvem nad 
těmi malými mozečky, které chovaly tak hloupé 
názory o tom, kdo je slavným a velkým.“

Miloslav Kolínko

Veřejná diskuze  
Zeleň ve městě

Dne 7. dubna proběhla další ze série námi po-
řádaných veřejných diskuzí, na kterou jsme vás 
zvali v předchozím vydání Zpravodaje. Tento-
krát s podtitulem „Zeleň ve městě“. 
Nejvíce skloňována byla následující témata: 
dlouhodobá strategie práce se zelení a vodou; 
chybějící poradní orgán města (občanská ko-
mise), resp. odborná skupina zřízená městem, 
která se bude dané problematice věnovat; mož-
nost spolupráce s odbornou školou, která by 
systematicky řešila pasportizaci zeleně; plán 
dosadeb a soupis souvisících prací; při středně-
dobém plánování brát v úvahu klimatické změ-
ny a tomu přizpůsobit výběr zeleně; řešit zeleň 
i v okrajových částech města, jako např. obyva-
teli popisovaný zanedbaný stav v Záluží; správ-
ná výsadba a její následná údržba; nové projek-
ty a výsadby již projektovat jako modrozelenou 
infrastrukturu (zadržení srážkových vod, zelené 
střechy, výsadby do strukturovaných substrá-
tů atp.); město by mělo informovat, motivovat 
a zapojit občanskou společnost a okrašlovací 
a jiné spolky do obnovy zeleně (adopce stromů, 
společné výsadby atp.). Výstupy diskuze budou 
komunikovány vedení města.
Děkujeme všem účastníkům za proaktivní přístup 
a těšíme se při další příležitosti na shledanou.

PRO Čelákovice, z. s.

MS ODS Čelákovice 
informuje

Ve čtvrtek 21. dubna uplynulo 31 let od vzniku 
Občanské demokratické strany (ODS). Sym-
bolicky si tento den připomněli i členové rady 
Místního sdružení Čelákovice ODS. Informace 
o činnosti politické strany na komunální úrovni 
jsou pravidelně zveřejňovány v kronice města 
Čelákovic, která je v elektronické verzi dostupná 
na webu města. Zástupci ODS jsou v Zastupi-
telstvu města Čelákovic zastoupeni nepřetržitě 
celých 31 let. Volební strana ODS bude kandi-
dovat i v letošních volbách do Zastupitelstva 
města Čelákovic, které se uskuteční ve dnech 
23.–24. září.

Josef Pátek, předseda MS ODS Čelákovice,
Petr Studnička, místopředseda MS ODS 

Čelákovice

Poděkování
Děkujeme zdravotním sestřičkám, paní Zuzaně 
Znamenáčkové, Evě Pařízkové, Eleně Dvojšec 
a Kateřině Peřinové z bezplatné zdravotní péče 
společnosti PROMEDIKUS, které nám pomohly 
svým lidským, profesionálním přístupem v po-
sledním roce života naší maminky Čeňky Kync-
lové.
Naše poděkování patří i její ošetřující lékařce 
Janě Čejkové.  Zdena a Vladimír Duníkovi
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Poděkování za účast  
na akci Ukliďme Česko

Děkuji všem aktivním občanům, kteří se zapo-
jili do letošního ročníku úklidové akce Ukliď-
me Česko v sobotu 2. dubna. Přestože počasí 
v den konání akce úplně nepřálo a bylo pravdě-
podobně nejhorší za uplynulých devět ročníků, 
o to více si vážím aktivity těch, kterým není lho-
stejné okolí, ve kterém žijí. Největší podíl na akci 
máte vy – dobrovolníci, kteří uklízíte nelegálně
vzniklé černé skládky i nepořádek. Svoz odpadu 
z jednotlivých lokalit, který byl sesbírán na úze-
mí města, zajistily Technické služby Čelákovice.
Děkuji vám!

Josef Pátek, starosta

Na dvou fotografiích vidíte díky akci Ukliďme Česko pro-
měnu podél Toušeňské ulice v blízkosti OC Tesco a stav-
by nové prodejny Lidl. Bude otevřena v Čelákovicích na 
podzim letošního roku. Foto: -jp-

chodíme kolem nich

Jaro
Nevím proč, ale už několik let mi v této souvis-
losti zní v hlavě dětská říkanka „Přišlo jaro do 
vsi, kde jsi zimo, kde jsi?“ a k tomu neslušná 
odpověď. Nebo pořekadlo „Březen, za kamna 
vlezem, duben ještě tam budem, až přijde máj, 
vyjdeme v háj“. Někde když přijde máj, vyhánějí 
kozy v háj. Možná je to tím, že se pomalu vracím 
do dětských let. Ať tak či onak, vztahovat první 
pořekadlo na Čelákovice považuji jako lokální 
patriot za poněkud nepatřičné – nejsme přece 
už dávno žádná ves. To druhé jakžtakž až na tu 
variantu o kozách. No považte, kdo by v dnešní 
době měl ještě v Čelákovicích kozy na vyhánění 
do háje. A kdyby náhodou, tak pozor, protože 
většina okolních hájů na našem břehu Labe je 
označena zelenými tabulkami se lvem a nápisy 
„Chráněné území“ či „Přírodní rezervace“.
Ale dost bylo pořekadel. Jaro je tady už dost 
dlouho. Meteorologické běží od 1. března, ast-
ronomické od 20. března, Masopust, Velikono-
ce, pesach, stavění májí a líbání pod rozkvetlou 
třešní na 1. května, včetně Svátku práce máme 
úspěšně za sebou. Hudební festival Pražské 
jaro právě startuje. Běží i jaro v přírodě. Po-
kud to ještě stihnete, uvidíte v okolních hájích 
dokvétat dymnivky duté ve fialové a bílé vari-
antě, bílé sasanky hajní a žluté pryskyřníkovité, 
orseje a mnoho dalších krásných jarních květů, 
které letos vykvetly opravdu brzy.

Ivan Vaňousek

Orsej. Foto: -iv-

Dymnivka dutá. Foto: -iv-

Sasanka hajní. Foto: -iv-

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

O rovnováze světa
V úterý 29. března jsme se konečně dočkali! 
Po dvouleté přestávce způsobené pandemií se 
konalo několikrát odložené představení taneční-
ho oboru ZUŠ s názvem „O rovnováze světa“. 
Společně s absolventkami I. a II. stupně z let 
2020 a 2021 vystoupily děti celého tanečního 
oboru. Na své vystoupení se všichni velmi tě-
šili a před téměř zaplněným Kulturním domem 
si své tance po tak dlouhé době užívali. Před-
stavení se líbilo i žákům základních škol, kterým 
byla určena dopolední vystoupení. Velmi hezký 
příběh dobra a zla byl umocněn pěkným nasví-
cením scény, kterému přispěla nová zrekonstru-
ovaná světelná technika Kulturního domu.

REVOLUTION TRAIN 
(„Protidrogový vlak“) na cestě 

po České republice

6 stříbrných vagonů = 4 kinosály, 8 interaktiv-
ních místnosti a v nich příběh, jak snadné je 
propadnout drogám a jak těžké je se závislosti 
zbavit.
Vlak zastaví v železniční stanici Čelákovice ve 
středu 11. května 2022.

Dopolední program, od 8.00 do 15.30 hod. je 
vyhrazen žákům 2. stupně základních škol. Od-
poledne, od 15.30 do 18.00 hod., jsou vítáni ro-
diče, stejně tak široká veřejnost (od 10 do 12 let 
v doprovodu dospělé osoby). Celý program trvá 
90 minut. Jednotlivé skupiny vchází po 20 minu-
tách v doprovodu lektora. 
Autoři projektu doporučují rezervaci času pro-
hlídky na e-mailu: rajnochova@revolutiontrain.cz 
nebo tel.: 608 405 080.
Projekt financuje město Čelákovice v rámci své-
ho dlouholetého projektu „Prevence rizikového 
chování dětí a mládeže v Čelákovicích“. Vstup 
bude po celou dobu zdarma.

odbor školství, informací a kultury

ČELÁKOVICE
11. 5. 2022
vlaková stanice Čelákovice, VSTUP ZDARMA

REVOLUTION 
TRAIN

FUNKČNÍ INTERAKTIVNÍ UNIKÁTNÍ

WWW.REVOLUTIONTRAIN.CZ RECEPCE: +420 774 724 757 FACEBOOK.COM/ REVOLUTIONTRAIN

ČESKÁ TOURNOVÉ ČESKO

program pro veřejnost od 15:30 do 18:00 hod.,

doporučujeme rezervaci na: rajnochova@revolutiontrain.cz,  
nebo tel.: + 420 608 405 080

6 VAGÓNŮ, 4 KINOSÁLY, 8 INTERAKTIVNÍCH MÍSTNOSTÍ
A SKUTEČNÝ PŘÍBĚH O DROGOVÉ ZÁVISLOSTI.
VSTUP OD 10 LET VĚKU.
DĚTI VE VĚKU 10 - 12 LET V DOPROVODU DOSPĚLÉ OSOBY. 

NÁRODNÍ
PROTIDROGOVÁ
CENTRÁLA

NOVÉ ČESKO
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školství

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

Všechno nejlepší, 
pane řediteli!

Dne 7. května oslaví významné životní jubileum 
bývalý ředitel naší Základní školy pan František 
Bodlák. 
Ve škole působil na postu ředitele od školního 
roku 1995/1996 do listopadu roku 2002. Zažil 
si martýrium rekonstrukce školy, která probíhala 
po etapách za plného provozu a rozhodně ne-
byla bez problémů. 
Od roku 2002 do roku 2006 působil jako mís-
tostarosta Čelákovic.
Na školu nikdy nezanevřel a znovu se k nám 
vrátil jako učitel dějepisu, češtiny a občanské 
výchovy. A bylo krásné sledovat, jak dokázal 
i v důchodovém věku chytnout děti za srdce, 
jak pěkně se s ním na konci deváté třídy louči-
ly, jak dokázaly ocenit jeho znalosti, zkušenosti, 
přístup k nim a tolik potřebný humor a nadhled. 
Ačkoliv jsme ho stále lákali alespoň na pár ho-
din výuky, už jsme ho nezlomili. Školu navště-
vuje i teď, vždy zaklepe na dveře ředitelny se 
slovy: „Aleno, nesu ti knížky.“ Je vášnivý čtenář 
a zásobuje knihami naši sborovnu, kde si kaž-
dý vybere tu knihu, která ho osloví nejvíc. Stále 
se zajímá o život ve škole, o své bývalé kole-
gy a žáky, o novinky a plány, které škola má. 
A vždycky přijde s dobrou náladou. 
Byl to on, po kterém jsem před 19 lety funkci 
ředitelky školy převzala, a jsem ráda, že jsme 
stále v kontaktu. Přeji mu nejen za sebe, ale 
věřím, že i za své kolegy, pevné zdraví, radost 
ze života a aby přečetl ještě spoustu dalších 
pěkných knih. 

Alena Pechalová, ředitelka

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 na tyto hudební nástroje: klavír, 
varhany, zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, 
klarinet, saxofon, fagot, trubka, lesní roh, teo-
rie, sólový zpěv, kytara, elektrická kytara, baso-
vá kytara, akordeon, housle, viola, violoncello, 
bicí nástroje. Počet přijímaných žáků je ome-
zen počtem volných míst na jednotlivé hudební 

Soutěže 2021/2022
Po dvouleté přestávce způsobené pandemií 
covid-19 se v letošním školním roce opět napl-
no rozběhly soutěže žáků ZUŠ, které vyhlašu-
je MŠMT ČR. Soutěže se skládají z okresního, 
krajského a ústředního kola. Do vyššího kola 
postupují vždy soutěžící na základě bodování 
a vyhlášení výsledků odborné poroty.
Letos byly vyhlášeny soutěže v hudebním oboru 
a soutěžní přehlídka tanečního oboru. V rámci 
hudebního oboru se žáci naší školy účastni-
li soutěže v sólovém a komorním zpěvu, dále 
v sólové a souborové hře bicích nástrojů a ve 
hře na dechové nástroje.
Okresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpě-
vu organizovala naše škola 3. února. Tohoto kola 
se zúčastnilo celkem 83 soutěžících ze sedmi 
ZUŠ okresu Praha-východ. Za naši školu soutě-
žilo 19 žáků ze tříd vyučujících pp. Bláha Šťastné, 
Mkrtchyan a Klánského. Sedm našich žáků bylo 
ohodnoceno 1. cenou s postupem do krajského 
kola a deset žáků pak obdrželo 2. cenu.
Krajské kolo pěvecké soutěže probíhalo 
v ZUŠ J. A. Bendy v Benátkách nad Jizerou  
9.–11. března. Účastnilo se ho 144 žáků ze 
42 škol ve Středočeském kraji. Ze sedmi po-
stupujících žáků naší školy se krajského kola 
nemohli zúčastnit z důvodu nemoci dva žáci. 
Konečné umístění ostatních pěti žáků bylo 
následující: E. Škovronková – 2. cena, T. Kož-
narová – čestné uznání I. stupně (obě ze třídy 
p. Klánského), Š. L. Horáková – 3. cena, D. Ko-
sek – 3. cena, E. Radikovská – čestné uznání 
I. stupně (všichni ze třídy pí Bláha Šťastné).
Okresní kolo v sólové a souborové hře bicích 
nástrojů se konalo v ZUŠ Brandýs nad Labem 
– Stará Boleslav. Z naší školy se soutěže účast-
nili čtyři sólisté a jedno trio ze tříd vyučujících 
pp. Nedbala, Fišara a Kubánka. Dva sólisté a trio 
získali 1. cenu s postupem do krajského kola, 
jeden sólista 2. cenu. V okresním kole bylo cel-
kem 15 soutěžících ze čtyř ZUŠ v okrese Praha- 
východ. 
Krajské kolo soutěže bicích nástrojů proběhlo 
1. dubna v ZUŠ Hynka Kubáta Kladno. Naši žáci 
získali v konkurenci 43 soutěžících z 22 ZUŠ 
Středočeského kraje tato umístění: trio D. Ji-
leček, Š. Busta, J. Pekárek – 1. cena, D. Jile-
ček – 2. cena (ze třídy p. Nedbala), T. Wagner 
– 2. cena (ze třídy p. Kubánka).
Informace o dalších soutěžích budou prezento-
vány až po jejich ukončení.

Úspěch tanečního oboru
Ve středu 23. března se konalo ve společen-
ském sále ZUŠ v Čelákovicích okresní kolo 
soutěžní přehlídky tanečních oborů ZUŠ, které 
vyhlašuje MŠMT ČR. Zúčastnilo se přibližně 
140 žáků tanečních oborů z Klecan, Velkých Po-
povic, Říčan, Brandýsa nad Labem, Čelákovic, 
Nehvizd a jedné soukromé ZUŠ z Říčan. Tříčlen-
ná porota složená z tanečních odborníků Stře-
dočeského kraje v kvalitní konkurenci osmnácti 
choreografií neměla lehkou práci. O to více nás 
těší, že všechny choreografie z Čelákovic získa-
ly různá ocenění a tzv. pásma (obdoba medailí 
ve sportu), a to dvě zlatá pásma a dvě stříbrná 
pásma. Do krajského kola přehlídky mohly po-
stoupit pouze tři choreografie, dvě ze ZUŠ Kle-
cany a jedna ze ZUŠ Čelákovice s názvem „Cí-
tím, jsem…“. Choreografie „Noční můra“ získala 
návrh na postup do krajského kola v divadle ve 
Slaném. K ocenění a postupu gratulujeme.

Pavla Nováková, vedoucí oboru,  
a Alena Smržová

Březnové vystoupení tanečního oboru v KD. Foto: Alena 
Smržová

Všem žákům i jejich pedagogům gratulujeme 
k dosaženým úspěchům a děkujeme za repre-
zentaci naší školy i města Čelákovic.

Jan Bláha, zástupce ředitelky

Choreografie „Noční můra“. Foto: Alena Smržová

Dovolte nám pozvat vás na další představe-
ní s letošními absolventy s názvem „Kouzelná 
knihovna“, které se koná již 11. května opět 
v Kulturním domě Čelákovice.

Alena Smržová

nástroje. Škola má možnost některé i zapůjčit. 
Podmínkou studia hry na klavír je vlastní nástroj 
– pianino, nikoliv elektrický nástroj.

VÝTVARNÝ OBOR
Termíny zkoušek: pátek 27. května, 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: čtvrtek 12. května, 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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V ČELÁKOVICÍCH BYLO OCENĚNO TÉMĚŘ 60 PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
V předvečer Dne učitelů v neděli 27. března bylo oceněno 59 pedagogických pracovníků, kteří 
působí v šesti školách a jednom školském zařízení v Čelákovicích. Oceněni byli pedagogičtí 
pracovníci ve vedoucích funkcích a ti, kteří působí ve školství více než třicet let. Za zřizovatele, 
město Čelákovice, všem oceněným upřímně blahopřejeme!

Společenská akce se měla původně uskutečnit 
před dvěma lety u příležitosti zahájení Národních 
oslav výročí J. A. Komenského (1592–1670). Pan-
demie vyvolaná šířením onemocnění covid-19 
neumožnila akci uspořádat ani v roce 2020 ani 
v roce 2021, a proto byly skleněné plakety s vě-
nováním předány až v letošním roce. Kulturní pro-
gram zpříjemnili Romantickým recitálem houslista 
Jaroslav Svěcený a klavíristka Lucie Tóth.
Díky spolku Beseda učitelská, který začal při-
pomínat Komenského březnové narozeniny, je 
dodnes v Česku tento den připomínán jako Den 
učitelů, i když ve světě je slaven až 5. října. První 
československý prezident Tomáš Garrigue Ma-
saryk začal svůj slavný inaugurační projev citací 
právě z Komenského díla: „…věřím i já Bohu, že 
po přejití vichřic hněvu vláda věcí tvých se k tobě 
zase navrátí, ó lide český.“ 
Práce učitelů je zcela nezastupitelná a formuje 
osobnosti nejen v oblasti vzdělání, ale i výcho-
vy. Na kvalitách učitelů záleží nyní ještě více 
než v normálních časech. Pro všechny stupně 
a druhy vzdělávacích institucí v českém školství 
je velkým problémem stárnutí pedagogů. 
Město Čelákovice poskytlo v uplynulých dese-
ti letech finanční podporu na provoz, investice 
a rozvoj šesti škol (tři mateřské, dvě základní, 
jedna základní umělecká) a jednoho školského 
zařízení (Městský dům dětí a mládeže) z roz-
počtu města více než čtvrt miliardy korun. Nová 
budova mateřské školy Sluníčko, dostavba zá-
kladní školy v Kostelní ulici, zahájení rekonstruk-
ce sportovního areálu u základní školy v ulici 
J. A. Komenského či výstavba nového objektu 
pro městský dům dětí a mládeže v Kollárově 
ulici je výčtem jen některých investičních akcí 
města realizovaných v uplynulých pěti letech.
Ve všech čelákovických školách a školském 
zařízení pracuje aktuálně 384 zaměstnanců, 
z toho je 230 pedagogických pracovníků. Před 
migrační vlnou navštěvovalo předškolní vzdě-
lávání 424 dětí, přičemž maximální kapacita je 
484 dětí. Základní vzdělávání bylo poskytováno 
1 303 žákům a maximální kapacita dosahuje 
1 650 žáků. V základním uměleckém školství se 
jedná o 825 žáků při maximální možné kapaci-
tě 855 žáků a zájmové vzdělávání navštěvuje 
1 153 účastníků. Všechny stupně škol zřizova-
ných městem mají dostatečnou kapacitu, a to 
i s přihlédnutím k aktuálnímu demografické-
mu vývoji či dojížďce do města za vzděláním 
z okolních obcí. V roce 2021 dosáhly rozpočty 
sedmi příspěvkových organizací města v oblas-
ti školství úhrnné výše 193,3 mil. Kč, příspěvek 
zřizovatele dosáhl 16,9 mil. Kč. Je třeba dodat, 
že největší položku představují platy, které jsou 
hrazeny ze státního rozpočtu České republiky 
prostřednictvím rozpočtu Středočeského kraje.
Navzdory distanční, hybridní či rotační výu-
ce a většímu využití internetu a sociálních sítí 
ve výuce je nezpochybnitelným faktem, že 
i když práce pedagogů prošla v uplynulých le-
tech mnohými změnami, přímý osobní kontakt 
v podobě prezenční výuky zůstane i nadále tím 
nejdůležitějším faktorem utvářejícím vztah dětí, 
žáků a pedagogů. Proces vzdělávání v životě 

nikdy nekončí, a to ani po úspěšném absolvo-
vání jednotlivých stupňů vzdělání. Řada učitelek 
a učitelů se stává pro mnohé z nás legendární 
osobností. Je proto správně, že mezi dosavad-
ními osmi laureáty Výroční ceny města Čeláko-
vic jsou hned tři pedagogové – Bohumír Hanžlík, 
Miloš Bukač a Věra Šumanová. 
Práce učitelů je v lidském životě nezastupitelná. 
Povolání je to náročné, zodpovědné, mnohdy 
nevděčné, ale krásné. Je žádoucí zvlášť podě-
kovat všem ředitelkám a řediteli našich sedmi 
čelákovických vzdělávacích institucí za skvělou 
a prospěšnou spolupráci se zřizovatelem, in-
tenzivní snahu posunovat čelákovické školství 
vpřed, maximální úsilí uřídit chod škol v ná-
ročných podmínkách nouzových stavů, a to ve 
vztahu k zaměstnancům, dětem a žákům a zá-
konným zástupcům, za péči, kterou věnují svým 
dětem a žákům často nad rámec svých povin-
ností, díky které se škola stává lepším místem.
Přestože je práce pedagogických i nepedago-
gických pracovníků náročná, je třeba zmínit ješ-
tě nezbytnou koordinační a metodickou pomoc 

mezi školami, městem a Městským úřadem. 
Tři desetiletí práce ve prospěch čelákovického 
školství vykonává vedoucí odboru školství, in-
formací a kultury Městského úřadu Čelákovice 
Marie Vávrová. 
Vzdělání je tou nejperspektivnější investicí do 
budoucnosti. 

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta I

Mateřská škola Čelákovice, 
J. A. Komenského 1586, p. o.
Hana Henyšová 
Miloslava Marvánková
Helena Václavíková

Mateřská škola Čelákovice, 
Přístavní 333, p. o.
Jaroslava Dušková
Jitka Hanžlíková

Mateřská škola Čelákovice, 
Rumunská 1477, p. o.
Dagmar Horáčková
Hana Bělinová
Ivana Hausteinová
Milena Hnízdová
Zdeňka Jandová
Jitka Kukačková
Miluše Mrňavá
Martina Richterová
Jitka Špaková
Jana Vášová

Základní škola Čelákovice, 
J. A. Komenského 414, p. o. 
Alena Pechalová
Miloš Bukač
Jaroslava Čapková
Naděžda Černá
Jana Goliášová
Dana Greplová
Ivana Chmelenská
Eva Kadlečková
Alena Keřtofová
Jana Knobová
Helena Kopecká
Diana Procházková
Jitka Skálová

Ludmila Smolíková
Marie Svobodová
Lucie Syslová
Alena Špitálská
Martina Hanžlíková
Renata Yahyaoui
Šárka Zumrová

Základní škola Čelákovice, 
Kostelní 457, p. o.
Jiří Kyliánek
Věra Čandová
Viktor Douša
Jindra Chourová
Ludmila Jarešová
Lenka Klosová
Ivana Sekyrová
Petra Schneiderová
Lenka Šudová 
Irena Vojáčková
Kateřina Dobšovičová
Anna Kohoutková

Základní umělecká škola 
Jana Zacha Čelákovice, p. o.
Viktorija Hanžlíková Krafová
Marcela Babková
Natalija Grochovská
Bedřich Hejsek
Dana Krubnerová
Drahomíra Roubíčková
Alena Smržová
Jan Šturm
Božena Vítovcová

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, p. o.
Naděžda Pokorná
Eva Bukačová
Alena Rozhonová

Přehled oceněných pedagogických pracovníků dne 27. března
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Společná fotografie oceněných s vedením města Čelákovic.

Jedna z nejdéle působících paní učitelek ve školství, Jaroslava Čapková. Pedagožky Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice.

Romantický recitál s vystoupením houslisty Jaroslava Svěceného a klavíristky Lucie Tóth. Foto na str. 14–15: Jiří Suchý
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VESELÉ VELIKONOCE

Akce Veselé Velikonoce se naposledy uskutečnila v roce 2019. Tentokrát se konala v sobotu 16. dubna.

Vedení města diskutovalo s občany při hodnocení po-
citové mapy města.

Vystoupení kapely Heligonky Aleše Rusňáka. Malá výstava drobného zvířectva Českého svazu cho-
vatelů, z. s., ZO Čelákovice.

Městské muzeum pořádá i venkovní výstavy na náměstí 
na velkoformátových panelech.

Součástí farmářského trhu byla i dětská atrakce zdarma. 
Foto na stránce: -dv-

Velikonoční břízu osadily v pondělí 11. dubna TS a oz-
dobil MDDM.

Kapela na chůdách. Velikonoční návody s MDDM Čelákovice.
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DEN ZEMĚ

Foto na stránce: -dv-

Oslavu Dne Země zabezpečuje Městský dům dětí a mládeže ve spolupráci s odborem životního prostředí Městského úřadu. Letos se akce uskutečnila v pátek 22. dubna. Na 
akci participovaly i společnosti 1. SčV či AVE.
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Vznik a proměny fenoménu 
Grado

JAK TO VŠECHNO VZNIKLO?
Grado se nachází v prostředí zbytků lužního 
lesa, jehož pestrost je výsledkem povodňové-
ho režimu posledního tisíciletí a do značné míry 
i změn způsobených regulací Labe. Labské 
břehy na bývalém labském Ostrově byly kdysi 
porostlé divoce rostoucím vrbovým proutím, 
využívaným dříve košíkáři z Čelákovic. Už před 
úpravou břehů a vznikem Grada však místo 
sloužilo čelákovickému rybářskému spolku. Os-
trov se už před první světovou válkou stal také 
cílem rybářských zájezdů členů Prvního rybář-
ského klubu v Praze. Koupaliště Grado, často 
uváděné jako říční, písečné nebo sluneční láz-
ně, vzniklo na severním rameni řeky Labe, která 
se mezi Čelákovicemi a Káraným rozdvojovala 
a tvořila ostrov o velikosti asi 113 hektarů. Vy-
užití místa ke koupání a trávení volného času 
umožnila až úprava zalesněných břehů severní-
ho říčního ramene, provedená v roce 1922.
Financování koupaliště bylo svěřeno městu Če-
lákovice. To se zavázalo vystavět v místě zá-
chodky a tři velké stany s kapacitou 800 osob 
(dva pro účely restaurace a třetí pro případný 
úkryt před deštěm). Investice však šly do de-
sítek tisíc korun a první léta hospodaření jsou 
spojena s obrovským schodkem. Nájemní doba 
byla stanovena zpětně od roku 1920 na dobu 
12 let. V roce 1933 byla uzavřena na 6 let s roč-
ním nájmem 1 500 Kč.
Na zmínku o oficiálním dokumentu k založe-
ní koupaliště narážíme zpětně v dopise z roku 

Málokdo dnes možná ví, že okolí tůně Grado mezi Čelákovicemi a Káraným bylo za první re-
publiky cílem tisícovek hostů. Ti sem směřovali vlakem hlavně z Prahy, aby zde strávili volné 
chvíle. Zajímavé byly ale i pozdější osudy koupaliště.

1939, který se týkal regulačních prací na Labi. 
Ty výrazně zasahovaly do provozu a pozdější 
podoby lokality, a tudíž jim zde byla věnována 
patřičná pozornost. Vznik koupaliště nebyl sám 
o sobě ničím výjimečným. A to nejen s ohledem 
na lokalitu. Aktivita dokonale zapadala do dobo-
vého trendu, který byl velice otevřený k trávení 
volného času na čerstvém vzduchu.
Pozastavme se nad pojmenováním koupališ-
tě. To, co bylo člověku meziválečného období 
jasné, pro nás dnes může být vzdálené a těžko 
pochopitelné. V průvodci z roku 1921 je u hesla 
Čelákovic černobílá fotografie ženy s dítětem, 
psem a husou na pláži. Pod fotografií je popiska 
„Čelákovické Ostende“. Dnes už víme, že se sna-
ha o pojmenování podle belgického přímořského 
letoviska s písčitými plážemi neujalo. Bylo však 
vystřídáno jménem letoviska italského. Možná 
k tomu přispěla jistá podobnost – severoitalské 
město Grado leží na ostrově v Jaderském moři 
mezi Benátkami a Terstem, který je propojen 
hrázemi a silnicí s pevninou. Dříve se k přepravě 
tamních turistů z pevniny používalo lodí. Jednalo 
se o vyhledávané místo pro trávení dovolené už 
před první světovou válkou, a to nejen pro oby-
vatele českých zemí. Tak se tedy stalo z jednoho 
z čelákovických labských ramen Grado. 
Můžeme narazit na pojmenování České Grado, 
Grádo nebo také Pražské Grado či Labská Ri-
viera. Úsek mezi Čelákovicemi a Káraným nebyl 
jediný, který nesl toto pojmenování. Jen něko-
lik kilometrů dál po proudu u Lázní Toušeně se 

nacházelo České Grado. Šlo o přírodní písčitou 
pláž sahající místy až do poloviny řečiště. Ještě 
dál po proudu se nachází Ostrůvek mezi Bran-
dýsem nad Labem a Starou Boleslaví, o kterém 
jeden z autorů napsal, že „písečný výběžek Os-
trůvku proměňuje se v době letní v brandýské 
Grado.“ Už v roce 1916 zval katolický týdeník 
Čech k návštěvě písečných a slunečních lázní 
Grado v Troji u Prahy.

ZLATÉ ČASY KOUPALIŠTĚ
Mnohatisícové zástupy návštěvníků Grada pů-
sobí dnes až neuvěřitelně, ale skutečně tomu 
tak bylo a potvrzuje to několik zdrojů. V roce 
1929 uveřejnil bulvární list Expres, že „do Če-
lákovic každé neděle jede nejméně 15 000 lidí“. 
Od železničního nádraží se zástupy návštěvníků 
z Prahy vydaly hlavní Denisovou a poté Masa-
rykovou ulicí směrem ke kostelu Nanebevzetí 
Panny Marie. Pod kostelem se do sezony v roce 
1924 nacházel přívoz paní Součkové, který zá-
jemce za poplatek převezl na ostrov, a poté už 
každý po svých pokračoval ke břehům severní-
ho labského ramene. Je velmi pravděpodobné, 
že mnohatisícové zástupy putující ráno a do-
poledne na koupaliště a k večeru zase zpět na 
nádraží znamenaly významný přínos především 
pro místní hostinské, řezníky a pekaře.
Příchod na koupaliště se urychlil v roce 1925, 
kdy byl díky finanční pomoci měst Čelákovic 
a Prahy, ministerstva zdravotnictví a technické 
pomoci ministerstva národní obrany vybudován 
pod kostelem přes jižní rameno řeky dřevěný 
most. Konkrétně šlo o práci 5. ženijního pluku, 
který most postavil v rámci výcviku. Poplatek 
neboli mostné činilo pro nedělní a sváteční den 
u dospělé osoby 1,20 Kč a 10 hal. u dítěte do 14 
let a k jeho výběru sloužila pokladna s věžičkou. 
V pracovní den činilo vstupné pro dospělého 60 
hal. Sezonní lístek stál 25 Kč, pro držitele ry-
bářských lístků 10 Kč. Zavedení poplatků bylo 
zdůvodňováno tím, že „lázně ty jsou podnikem 
nevýdělečným, veřejně prospěšným a veškerý 
příjem věnován jest udržování a zdokonalení 
lázní těch“. Ke stržení mostu došlo v roce 1940, 
protože ztratil svoji funkci. Přechod přes nové 
říční koryto proražené v rámci regulace středem 
ostrova byl možný po lávce na nově vybudova-
ném zdymadle nebo přívozem.
Návštěvník měl k dispozici restauraci s osvět-
lením, cena obědů v roce 1925 činila šest až 
sedm korun, k tomu chlazené nápoje. O zábavu 
se starala hudební produkce. V prostorách kou-
paliště byly upravené šatny a za nízký poplatek 
půjčovna loděk. Cestovní ruch byl ekonomic-
kým přínosem nejen pro Čelákovice, ale také 
pro Káraný. A hostinců zde nebylo málo. V roce 
1939 je jich v Čelákovicích uváděno 14, v sou-
sedním Káraném 3.
Jednou z hlavních činností na Gradu bylo zcela 
logicky koupání a plavání. Tento sport (vnímaný 

Už před vznikem koupaliště do lokality zavítali letní hosté, jak vidíme na fotografii datované do roku 1920, dva roky 
před úpravou břehů Grada. Foto: archiv MMČ

Výše vstupného se měnila v závislosti na sezóně, ale 
také v závislosti na dnech v týdnu. Nejvyšší vstupné se 
platilo v neděli. Zdroj: archiv MMČ
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spíše jako druh zábavy) se stal v meziválečném období velice populár-
ním a propagovaným, zdůrazňováno bylo také to, že jde o sport přístupný 
všem. Zmiňoval se jeho pozitivní vliv na zdraví.
Zlatá éra koupaliště trvala od poloviny 20. do poloviny 30. let 20. století. 
Rozvoj cestovního ruchu ve městě by nebyl možný bez dobrého vlakového 
spojení z Prahy, kde bylo poskytováno zlevněné jízdné, ale také pro nás 
samozřejmě znějící slovo dovolená, tedy volný čas. Mezi návštěvníky pře-
važovala početná skupina pražského dělnictva.

REGULACE ŘEKY A ÚSTUP ZE SLÁVY
Existence koupaliště je spojena s řekou Labe, a to nejen obrazně. Místo, 
které se stalo od 20. let 20. století atraktivním cílem návštěvníků, tvořilo 
jedno z ramen řeky, která se poblíž železničního mostu přes řeku přiroze-
ným způsobem rozdvojovala, jak vidíme na dobových mapách. Regulace 
řeky znamenala postupný zánik zlaté éry koupaliště. O regulaci středního 
Labe, jak se úsek od Jaroměře do Mělníka nazývá, se začíná hovořit již 
v 60. letech 19. století. Mezi hlavní argumenty k jejímu provedení patřilo 
omezení záplav, lepší využití zaplavované zemědělské půdy a splavnění 
řeky. 
V Čelákovicích se o regulaci začíná hovořit relativně pozdě. Projekt na 
stavbu byl schválen ministerstvem veřejných prací v roce 1934. Stavební 
povolení bylo vydáno až 20. prosince 1938, tedy v době, kdy výstavba už 
dávno probíhala. První částečná kolaudace se uskutečnila 13. listopadu 
1936. Stavbou zdymadla byly zrušeny dosavadní dva jezy, a to u mlýna 
a pod železničním mostem. Místo dosavadního přímého přítoku vody na 
mlýn byl ve starém řečišti zřízen náhon. Na hlavních regulačních pracích 
a stavbě zdymadla pracovala známá stavební firma Lanna. V rozsahu 
dnešního katastru města Čelákovic lze regulační práce rozdělit do tří fází. 
První probíhaly v letech 1923–1926 u Sedlčánek, v letech 1925–1927 u Ji-
řiny a 1935–1937 v Čelákovicích.

Davy návštěvníků začínaly ve 40. a 50. letech řídnout, ale tůň i nadá-
le sloužila ke koupání. Pomalu se ale začala zanášet a voda nebyla tak 
kvalitní. V tisku lze nalézt ambiciózní plány na vybudování nového obřího 
koupaliště. K tomu nedošlo a možná i díky tomu se z Grada stala ceněná 
přírodní lokalita chráněná zákonem.
Pro ty, kteří se chtějí o tématu dozvědět víc, je k dispozici nově vydaná 
kniha České Grado, která je k dostání v infocentru Městského muzea 
v Čelákovicích za 120 Kč. Vedle detailní historie lokality a všech okolností 
vývoje Grada, včetně regulace řeky, dopravy a volného času, obsahuje 
i velké množství často velmi unikátních fotografií.

Téma zpracoval
Martin Dolejský, kurátor Městského muzea v Čelákovicích

Mapa pocházející z doby regulace Labe (asi 1935–1937) zachycuje vznikající chatové osady a restauraci u Grada. Zdroj: archiv MMČ

Na fotografii ze 30. let 20. století jsou vidět rozměrnější stany na březích Grada a vila 
Jiřího Stříbrného v pozadí. Foto: archiv MMČ

Koupaliště Grado mělo návštěvníkům rozhodně co nabídnout. Dobový prospekt prav-
děpodobně ze 30. let 20. století. Zdroj: archiv MMČ

Přívoz pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1925 zde byla vybudována 
dřevěná lávka, která urychlila příchod na koupaliště. Foto: archiv MMČ
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městské muzeum
Na Hrádku 464, Čelákovice
tel.: 326 991 556, fax: 326 991 192
e-mail: info@celmuz.cz
http://www.celmuz.cz

Z řezbářského díla Ladi-
slava Štemberka

Vernisáž výstavy dřevořezeb od místního tvůr-
ce Ladislava Štemberka proběhla 9. dubna 
v Městském muzeu v Čelákovicích. Provázelo 
ji účinkování žáků ZUŠ Jana Zacha a krátké 
vystoupení herce Alexeje Pyška, to vše za milé 
účasti 75 návštěvníků. Ladislav Štemberk je 

Vernisáž výstavy dne 9. dubna. Foto: archiv muzea

Výstava dřevořezeb je přístupná do 15. května. Foto: 
archiv muzea

Den Karla IV. 
v Čelákovicích, 

14. května!
V letošním roce si připomínáme osobnost 
Karla IV., který se narodil v roce 1316, právě 
14. května. Tímto vás srdečně zveme do Měst-
ského muzea v Čelákovicích, kde se v prosto-
rách nádvoří můžete těšit na bohatý program 
zahrnující stánky středověkých řemeslníků a tr-
hovců, ukázky středověké hudby, doprovázené 
dobově stylizovanou módní přehlídkou (v 15.30 
a 18.30 hod.), ochutnávku středověké kuchyně, 
nebo scénické čtení hry Tajný deník Karla IV. od 
Josefa Bernarda Prokopa v režii Michala Bu-
reše s Otakarem Brouskem ml. a jeho synem 
Ondřejem (od 14.00 a od 17.00 hod.). Hlavním 
lákadlem bude pak výstava profesionálně vyro-
bených replik české svatováclavské a císařské 
koruny, zapůjčených Galerií Středočeského kra-
je, včetně komentovaných prohlídek k nim.

Petr Válek, kurátor muzea

Den
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profesí podnikatel a již od mládí se ve volném 
čase zabývá řezbářstvím. Zastoupení jeho díla 
můžeme najít mezi sběrateli nejen v Česku, ale 
i v Německu, Švédsku nebo USA. 
Výstava představuje průřez jeho tvorby z po-
sledních několika let a je rozdělena do pěti 
okruhů: Pražská zákoutí, České hrady a kraji-
na, Obrázky z Paříže, Staré Čelákovice a Zátiší. 
K vidění je do 15. května.

Petr Válek, kurátor muzea

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

Co se dělo v knihovně
Ve čtvrtek 17. března jsme přivítali Milana Za-
cha Kučeru s jeho programem Vtip a anekdota 
v Protektorátu Čechy a Morava, který v dopo-
ledních hodinách přiblížil studentům gymnázia 
a žákům 8. třídy ZŠ Kostelní, že i v nelehké 
době vznikaly a kolovaly vtipy. Ve večerních ho-
dinách se uskutečnila jeho přednáška na téma 
Alžběta Báthory a čachtické podzemí. 
Uskutečnila se také pravidelná akce Hravé od-
poledne s Andersenem, tentokrát doplněna díl-
ničkou ilustrátorky a výtvarnice Venduly Hegero-
vé, která s dětmi vyráběla Moranu. Návštěvníci 
Hravého odpoledne si připomněli knížky Jaro-
slava Foglara a jeho 115. výročí narození, luštili 
křížovku, řešili důmyslné úkoly při šifrovací hře, 
zkoušeli osvobodit legendárního „ježka z klece“.
V březnu jsme také předávali ceny Čtenáři roku. 
Tuto celostátní knihovnickou kampaň vyhlašuje 
již od roku 2011 Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků ČR. Hlavním kritériem hodnocení je 
celkový počet vypůjčených knih za loňský rok. 

Čtenář roku, Sofie Melicharová. Foto: archiv knihovny

Druhý čtenář roku, Ella Kalinová. Foto: archiv knihovny

Třetí čtenář roku, Darina Fungáčová. Foto: archiv 
knihovny

Tento rok jsme ocenili čtenáře, kteří knihovnu ne-
přestávali využívat i v době, kdy muselo být za-
vřeno nebo se půjčovalo přes okénko. Takového 
skalního čtenáře, který si do knihovny vždycky 
najde cestičku – věrného parťáka knihovny. 
Kritéria Čtenáře roku:
n  čtenář se do knihovny zaregistroval před pan-

demií;
n za rok 2021 má nejvyšší počet výpůjček.
Z dospělých čtenářů jsme poděkovali a předali 
drobné dárky paním: Janě Čermákové – v knihov-
ně si v roce 2021 půjčila 434 knih, Jaroslavě Vol-
fové – 333 knih a Jitce Kreifové – 280 knih.
Čtenáři do 15 let: Sofie Melicharová si v roce 
2021 v knihovně půjčila 209 knih, Ella Kalinová – 
180 knih a Darina Fungáčová – 174 knih.
Obdarovaným ještě jednou gratulujeme a všem 
čtenářům děkujeme, že nám zachovali přízeň 
i v nelehké době!
Již několik akcí se v knihovně uskutečnilo v rámci 
motta našeho města pro letošní rok „Naše město, 
naši lidé“. Návštěvníci měli možnost si popovídat 
se zástupci klubu Union Milanem Šiklem a Vác-
lavem Tichým o 100leté historii fotbalu v Čeláko-
vicích, setkat se s panem Michalem Kaplánkem 
a jeho bratrem Jaroslavem Zmatlíkem a společ-
ně zavzpomínat na jejich rodiče Jarmilu a Emila 
Kaplánkovy. Velmi milý, příjemný a chvilkami 
i dojemný večer byl doplněný o ukázky hudby 
a veršů obou manželů z archivu jejich synů.
Každý měsíc probíhaly Hrátky s pamětí s lektor-
kou Renátou Nentvichovou Novotnou, certifiko-
vanou trenérkou paměti I. stupně. 
Začátkem dubna navštívil naši knihovnu pan 
Luboš Sadloň a vyprávěl posluchačům o živo-
tě v USA. Upozornil také, že od 18. června do 
26. srpna bude v knihovně výstava obrazů jeho 
otce Josefa Sadloně. Ke zhlédnutí bude vždy ve 
výpůjčních hodinách knihovny.

Naděžda Picková, ředitelka
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AKCE LIDL, NIKOLIV VŠAK SLEVOVÁ…

Celé území dnešních Čelákovic měli lidé díky 
přívětivým životním podmínkám v oblibě již od 
doby kamenné. A tento stav trvá prakticky bez 
přerušení dodnes. Na místech, kam chodíme 
nakupovat do Billy nebo Tesca, probíhal před 
tisíci lety čilý ruch. Pamětníci si jistě vzpome-
nou na archeologický výzkum Městského mu-
zea v Čelákovicích při stavbě prodejny Plus 
(dnešní Billa) na přelomu let 2006 a 2007. Raně 
středověké pohřebiště vydalo cenné informace 
o tehdejší populaci. Pod sousední prodejnou 
se nám v roce 2011 podařilo prozkoumat více 
než 400 objektů, dokládajících osídlení zejména 
v době kamenné. Ale i v pozdějších dobách byl 
prostor využíván. Ve vrcholném středověku se 
zde v jednoduchých pecích vyráběl dehet. Také 
nedaleko (přes silnici) ležící obytná zástavba 
V Rybníčkách poskytla při svém vzniku cenné 
doklady osídlení od neolitu až do vrcholného 
středověku. Bylo tedy téměř jisté, že archeo-
logické nálezy budou při stavbě další prodejny 
pokračovat. Tento předpoklad se potvrdil hned 
v lednu, na počátku letošního roku, kdy se zača-
la připravovat stavební plocha pro další prodej-
nu potravin, tentokrát společnosti Lidl. 

Na doposud nezastavěné parcele, která se 
nachází v těsné blízkosti již zmíněného super-
marketu Tesco, poblíž ulice Toušeňské, jsme 
během záchranného archeologického výzku-
mu zachytili celkem 138 objektů. Převážně se 
jednalo o pozůstatky původního pravěkého 
osídlení z období neolitu, eneolitu, doby řím-
ské a snad raného středověku. Valnou většinu 
z těchto objektů představovaly kůlové jamky, 
někdy tvořící struktury původních nadzemních 
konstrukcí obytných staveb – dokonce i jedno-
ho dlouhého domu, který bohužel nemohl být 
prozkoumán v celém svém rozsahu, neboť jeho 
část ležela mimo plochu stavby. 

Dále bylo nalezeno několik sídlištních jam, tzv. 
zásobnic – kdysi využívaných zejména ke skla-
dování obilí. Zdokumentovali jsme též dva žláb-
ky, jejichž funkce je nám prozatím nejasná. Na 
ploše se podařilo zachytit i tři pece, sloužící ke 
zpracování železných (v tomto případě přede-
vším bahenních) rud. S výstavbou obytných, ale 
i výrobních objektů korespondují dva nalezené 
hliníky – jámy, ze kterých se těžila hlína slouží-
cí k omazání stěn tehdejších staveb. Kromě již 
zmíněného dlouhého domu se na lokalitě na-
cházely také dvě částečně zahloubené chaty 
z doby římské. Tyto germánské chaty zřejmě 
souvisely s nálezy získanými při výstavbě rodin-
ných domů v ulici V Rybníčkách a nejspíše nám 
identifikují okraj většího sídliště, náležejícího to-
muto zajímavému historickému období. Z jejich 
interiéru mimo jiné pochází i dva železné nožíky 
a kusy železné strusky, dokládající čilou řemesl-
nickou činnost na lokalitě.

Výjimkou ze sídlištních objektů byly dva kostro-
vé hroby. První z nich se nacházel téměř ve stře-
du zkoumané plochy. Zemřelý v něm byl uložen 
v poloze na zádech, s hlavou směřující k zápa-
du a nebyl vybaven žádnými milodary, což by 
mohlo znamenat, že se jednalo o pohřeb dítěte 

Záchranný archeologický výzkum na stavbě nové prodejny v Čelákovicích

spadající nejspíše do období raného středově-
ku. Druhý hrob byl situován na samém severním 
okraji skryté plochy. Kromě dosti narušeného 
skeletu, kterému prakticky chyběly horní i dolní 
končetiny, uloženého na pravém boku s hlavou 
na jih, jsme zde nalezli kostěnou jehlici a malou 
keramickou nádobku umístěnou za hlavou ze-
mřelého jedince. Tento hrob náležel do obdo-
bí eneolitu a velmi pravděpodobně se jednalo 
o pohřeb ženy (soudě dle uložení ostatků). Naše 
domněnky a terénní zjištění ještě bude potřeba 
podpořit právě probíhajícími antropologickými 
analýzami.

Kromě výše uvedených nemovitých nálezů 
z této lokality samozřejmě pochází i poměrně 
velké množství artefaktů. Nejvyšší zastoupení 
měla keramika, respektive zlomky keramických 
nádob. Mezi keramické předměty patří i několik 
pěkně dochovaných přeslenů, které jsou přímý-
mi svědky toho, že zdejší obyvatelé byli také 
zdatnými výrobci látek a oděvů. Dále jsme nalezli 
broušené a štípané kamenné nástroje (mimo jiné 
i precizně zpracovanou čepelku pazourkového 
nože), kamenná drtidla, pomocí kterých se kdy-
si zpracovávalo zrní na mouku, výrobky z kostí 
a parohů a v neposlední řadě předměty železné.

Až tedy budete nakupovat ve stávajících prodej-
nách nebo i v té budoucí, vzpomeňte si na náš 
článek. Na místě dnešních regálů s potravinami 
nebo parkoviště žili naši předkové.
Záchranný archeologický výzkum provedl Ar-
cheologický ústav AV ČR Praha. Na zpracování 
nálezů se podílí Městské muzeum v Čelákovi-
cích, v jehož sbírkách budou také uloženy.

Michaela Mácalová, Archeologický ústav  
AV ČR, v. v. i.

Pavel Snítilý, Městské muzeum  
v Čelákovicích, p. o. 

Dehtářská pec, Čelákovice, Tesco 2011.

Dlouhý dům, Čelákovice, Tesco 2011.

Práce na archeologickém výzkumu, Čelákovice, Lidl 2022.

Část dlouhého domu, Čelákovice, Lidl 2022.

Kůlová jamka s částí parohu, Čelákovice, Lidl 2022.

Obydlí z doby římské, Čelákovice, Lidl 2022.

Dětský hrob (raný středověk?), Čelákovice, Lidl 2022. 

Foto na stránce: archiv muzea



kam ve volném čase / inzerce

24 / zpravodaj města čelákovic

V případě nepříznivé situace se akce nemusí uskutečnit.

Městská knihovna
ANKETA „NEJVĚTŠÍ ČELAKOVÁK“
„Kdo pro vás byl/je největší inspirací či vzo-
rem a proč?“ Anketní lístky je možné ode-
vzdávat do 30. 6. 2022. Výsledky se dozvíte 
v knihovně v prvním říjnovém týdnu, tzv. Týd-
nu knihoven.

do neděle 15. 5.
Městské muzeum
Z ŘEZBÁŘSKÉHO DÍLA LADISLAVA ŠTEM-
BERKA
Výstava z díla místního tvůrce přístupná ve vý-
stavní síni muzea denně 9.00–12.00 a 13.00–
17.00 hod.

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

sobota 7. 5. 10.15 hod.
stadion U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí Pšovku Mělník.

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

neděle 8. 5. 14.00 hod.
náměstí 5. května
PIETNÍ AKT
U příležitosti státního svátku Dne vítězství polo-
ží zástupci města květiny u pomníku padlých na 
náměstí 5. května.

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.

neděle 8. 5. 16.00 hod.
Husův sbor
KONCERT K OSLAVĚ SVÁTKU MATEK
tradiční rodinný koncert souboru AniMuk

středa 11. 5. 15.30–18.00 hod.
železniční stanice Čelákovice
REVOLUTION TRAIN
Protidrogový vlak zve širokou veřejnost na 
90minutový program (více viz str. 12).

čtvrtek 12. 5. 18.30 hod.
Městská knihovna
HRÁTKY S PAMĚTÍ
s lektorkou Renátou Nentvichovou Novotnou, 
certifikovanou trenérkou paměti I. stupně

sobota 14. 5. 14.00–19.00 hod.
Městské muzeum, park Na Hrádku
DEN KARLA IV. V ČELÁKOVICÍCH
Připomeňme si osobnost Karla IV., který se 
narodil v roce 1316, právě 14. května! Stře-
dověká hudba, gastronomie Karla IV., výstava 
replik svatováclavské koruny a císařské koruny 

Svaté říše římské, výstava Čelákovice v době 
Karla IV. 

úterý 17. 5. 14.00–17.00 hod.
Městská knihovna
VEDENÍ MĚSTA V ROLI KNIHOVNÍKŮ
Mimořádná možnost půjčit si knihy od starosty 
a místostarosty města.

úterý 17. 5. 15.00 hod.
zahrada RC Routa
ZAHRADNÍ SLAVNOST
Den rodin a pěstounských rodin

středa 18. 5. 17.00 hod.
Městská knihovna
ČAJ O PÁTÉ, S KNIHOU
aneb Čtenářský klub pro dospělé. Nutné se pře-
dem přihlásit.

sobota 21. 5. – neděle 19. 6.
Městské muzeum a náměstí 5. května
MALÝ SALÓN 2022
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Jana Zacha 
Čelákovice, p. o., přístupná ve výstavní síni mu-
zea denně 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod. Sou-
částí výstavy bude i obsah výstavních panelů na 
náměstí 5. května do 14. 6.
V sobotu 21. 5. od 10.00 hod. vernisáž výstavy. 

sobota 21. 5. 10.15 hod.
stadion U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí Dolní Bousov.

sobota 21. 5. 14.00–18.00 hod.
Městská knihovna
V KNIHOVNĚ TO ŽIJE
Knihovnický jarmark ke Světovému dni kulturní 
rozmanitosti. Od 15.00 hod. vyhlášení výsledků 
2. etapy Lovců perel.

pátek 27. 5. 9.00–11.00 hod.
Městské muzeum
ČELÁKOVICEMI ZNÁMÝMI I NEZNÁMÝMI
komentovaná vycházka městem

středa 1. 6. 14.00–18.00 hod.
zahrada MDDM

DEN DĚTÍ „VEČERNÍČEK“
Oslava Mezinárodního dne dětí s malou výsta-
vou drobného zvířectva Českého svazu chova-
telů.

čtvrtek 2. – čtvrtek 30. 6.
Městská knihovna
SOUČASNÍ AUTOŘI KNIH Z ČELÁKOVIC
Výstava knih současných autorů z Čelákovic 
přístupná ve výpůjčních hodinách knihovny.

čtvrtek 2. 6. 8.00 a 10.00 hod.
Městská knihovna
KNIHOŽROUTI
Besedy s autorkou knih Klárou Smolíkovou pro 
žáky ZŠ.
čtvrtek 2. 6. – pátek 26. 8.
Městská knihovna
KNIHOŽROUTI
Výstava ke knize Kláry Smolíkové a ilustrátorky 
Báry Buchalové přístupná ve výpůjčních hodi-
nách knihovny.

sobota 4. 6. 8.00–12.00 hod.
zahrada RC Routa
DĚTSKÝ BLEŠÍ TRH
Přijďte podpořit malé prodejce.

sobota 4. 6. 10.15 hod.
stadion U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí Čáslav.

sobota 4. 6. 11.00–22.00 hod.
náměstí 5. května
SETKÁNÍ NA NÁMĚSTÍ IX + VINNÝ KOŠT
Hudební festival – David Koller, Berenika Ko-
houtová, Jan Kalousek, Cimbal band, Royal 
Gypsy, Harafica, Pískomil se vrací, ZUŠ Jana 
Zacha Čelákovice, p. o., spojený s gastrofesti-
valem „Vinný košt“ (více viz str. 34).

sobota 11. 6. 13.00–17.00 hod.
u školy v Sedlčánkách
SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL SEDLČÁNEK 
A CÍSAŘSKÉ KUCHYNĚ
Pořádá Spolek SCK.
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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).

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

pátek 6. 5. 19.00 hod.
OTEVŘENÝ PLES
K tanci a poslechu hraje živá hudba. Ukázky 
latinsko-amerických tanců Vstupné 300 Kč. 
Vstupenky lze zakoupit v kanceláři KD a při 
lekcích „Taneční 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.

středa 11. 5. 19.30 hod.
KOUZELNÁ KNIHOVNA
Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ 
Jana Zacha Čelákovice, p. o. Vstupné: 150 Kč, 
neplatí seniorská sleva.

úterý 17. 5. 9.30 hod.
KOSÍ BRATŘI
Liduščino divadlo uvádí pohádku známou 
z televize. Pořad pro MŠ a volně příchozí, 
vstupné: 50 Kč.

úterý 17. 5. 19.00 hod.
MANŽELSTVÍ V KOSTCE
Divadlo, vstupné: 320 a 360 Kč, platí sleva 
ZTP, senior 70+.

čtvrtek 19. 5. 18.00 hod.
KONCERT „NA SCHODECH“
Vystoupení žáků ZUŠ Jana Zacha Čelákovice, 
p. o., v rámci ZUŠ OPEN před Kulturním do-
mem.

úterý 31. 5. 17.00 hod.
LOTRANDO A ZUBEJDA
Muzikálová pohádka. Vstupné 140, 160 a 180 Kč.

čtvrtek 15. 9. 19.00 hod.
KDYŽ SE ZHASNE
Divadelní komedie, vstupné: 300 a 360 Kč, 
platí sleva ZTP, senior 70+.

sobota 1. 10. 20.00 hod.
HORKÝŽE SLÍŽE
Koncert, vstupné: 370 Kč.

V neděli 8. května v 16.00 hod. se koná v Husově sboru tradiční rodinný koncert souboru AniMuk, 
kterým chceme společně oslavit Svátek matek.
Je to svátek nás všech! Všichni jsme jednou byli dětmi a máme nebo jsme měli maminku. A mnohé 
z nás jsou maminkami a babičkami. Vztah s maminkou je v životě člověka něco naprosto jedinečné-
ho, co se nedá jinde najít. Proto o něm píší básníci, kteří umějí svými verši vyjádřit tu hloubku citu, 
obdivu a vděčnosti, kterou všichni máme v srdci.
Soubor AniMuk, který vystupuje pod vedením Ivy Soukalové, je z velké části složený z maminek. Vidíme, 
že láska, obětavost a síla rozdávat radost nekončí na prahu jejich domovů, ale šíří se dál mezi lidmi. Proto 
je pro křesťany mateřská láska obrazem Boží lásky k člověku. Díky lásce našich maminek můžeme nazřít 
do hlubin křesťanské víry.
Koncert označujeme jako rodinný a zveme rodiny i s malými dětmi, protože zazní spousta veselých 
písniček, neposedné děti mohou volně běhat i zpívat a tancovat a v závěru programu si mohou přijít 
pro malou kytičku pro svoji maminku nebo babičku. 
Těšíme se na vás! rada starších Náboženské obce CČSH v Čelákovicích

Soubor AniMuk. Foto: archiv souboru

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

Koncert souboru AniMuk k oslavě Svátku matek
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volný čas

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

Taneční soutěž  
Čelákovická duběnka

V sobotu 7. května se od 10.00 hod. v Kulturním 
domě uskuteční nepostupová taneční soutěž 
Čelákovická duběnka. Do soutěže se mohou 
přihlásit pouze amatérské taneční skupiny, začí-
nající kroužky při základních školách či domech 
dětí a mládeže. Bude zde k vidění několik ta-
nečních stylů, jako je street dance, show dance, 
disko a modern dance. Po celou dobu soutěže 
bude v přilehlých prostorách probíhat dopro-
vodný program, např. výtvarné dílny, řemeslné 
stánky, workshopy (některé aktivity zdarma, 
některé za poplatek). Více informací o soutěži 
naleznete na www.mddmcelakovice.cz.

Veronika Kratochvílová

Tanečnice. Foto: archiv MDDM

Městský dům dětí 
a mládeže v Čeláko-
vicích bude mít k uží-
vání novou budovu 
v Kollárově ulici. Jak 
název Ekodomeček 
napovídá, bude se 
jednat o ekologic-
kou, nízkonákladovou 
budovu. O tom, jaké 
bude její další využití 

a na co všechno se v Ekodomečku můžeme 
těšit, jsem se ptala ředitelky MDDM Čeláko-
vice Naděždy Pokorné. 

Proč zrovna Ekodomeček?
„Ekodomeček svým zaměřením rozšíří naši do-
savadní činnost o environmentální vzdělávání. 
Snažíme se neustále sledovat trendy, rozšiřovat 
naši nabídku, a reagovat tak na aktuální dění 
kolem nás. Prostory, které má v současné době 
MDDM k dispozici, nám už nějakou dobu nesta-
čí plně pokrýt vše, co bychom si přáli. V hlavě 
jsme měli spoustu nápadů, zvláště pak v oblas-
ti ekologie a ochrany přírody. Uvědomujeme si 
nutnost vzdělávat děti i dospělé a vést je k zod-
povědnosti za přírodu kolem nás. 
Zhruba před třiceti lety v Čelákovicích fungovala 
přírodovědná stanice, která připravovala nejrůz-
nější aktivity. Naším plánem je navázat na tuto 
tradici a obnovit ji. Ekodomeček bude místo, 
kde se budou děti moc aktivně zapojit do samot-
né výroby, pěstění, chovu, budou moci bádat, 
zkoumat a rozvíjet se tak pomocí více smyslů. 
Mělo by to být vše především interaktivní.“

Jak bude Ekodomeček vypadat?
„Samotná budova není příliš velká. Bylo nutné 
dodržet půdorys původního domu. Přesto jsme 
s panem architektem Františkem Kobližkou peč-
livě promýšleli každé zákoutí. Představujeme si 
útulné prostředí, které bude svým propozičním 
řešením dostatečně kreativní a nadčasové. Plá-
nujeme několik tematických dílen dle odvětví: 
chovatelská, pěstitelská, keramická a textilní díl-
na, cvičná kuchyňka a víceúčelový sálek s mo-
derním vybavením, jako je například interaktivní 
tabule či hvězdářské dalekohledy pro astrono-
mický kroužek. 
Určitě plánujeme využívat i zahradu, která bude 
celá sloužit jako venkovní učebna. Těšíme se 

na pěstování užitkových i okrasných rostlin a na 
chov drobných zvířátek. Cílem je vrátit dětem 
možnost žít v souladu s přírodou, utrhnout si 
malinu, vypěstovat si vlastní mrkev, krmit králíka. 
To vše jsou zkušenosti, které mnoho dnešních 
dětí nezná.“

Jaké aktivity bude Ekodomeček nabízet?
„Nabídka Ekodomečku bude široká, plánujeme 
otevřít celou řadu zajímavých a nových kroužků. 
Některé staronové kroužky oblékneme novými 
prostorami a možnostmi do nového kabátku. 
Plánujeme pořádat i kurzy pro dospělé, stej-
ně tak dopolední programy pro školy a školky. 
Získáme i skvělý prostor pro pořádání příměst-
ských táborů nejen o hlavních prázdninách, ale 
i o jarních a podzimních. Každé toto období 
přináší nové možnosti využití jak vnitřních, tak 
venkovních prostor. Plánujeme zapojení i ostat-
ních organizací z Čelákovic, jako jsou chovatelé 
a pěstitelé. Mezi nimi je celá řada odborníků, 
kteří mohou dětem předat své letité zkušenosti.“

Kdy se Ekodomeček otevře?
„Zahájení provozu je naplánováno na příští škol-
ní rok. Budova neuvěřitelně rychle roste a my 
v MDDM děláme vše pro včasné zahájení. Měs-
to nám vychází vstříc jak se samotnou stavbou, 
tak s interiérovým vybavením. Mám z celé stavby 
ohromnou radost a věřím, že se dětem i rodičům 
bude Ekodomeček líbit stejně jako nám. Ráda 
bych pozvala občany města na slavnostní otevře-
ní, které proběhne v sobotu 10. září v 10.00 hod. 
Prostory budou přístupné veřejnosti k nahlédnutí.“
Děkuji za rozhovor.

Veronika Kratochvílová

Naděžda Pokorná, ředi-
telka MDDM Čelákovice

Průběh stavby. Foto: archiv MDDM
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ANKETA
Na anketní otázky odpovídají děti z našich 
kroužků (1. a 2. třída).

Co je to Ekodomeček?
Jsou v něm popelnice na třídění. (Filip)
Že by recykloval? (Cyril)
Že by tam byla zvířátka a kytky? (Bětka)
Je to přírodní domeček! (Tonda)
Co se tam bude dělat?
Starat se o zvířátka! (Bětka)
Starat se o prostředí! (Lála)
Bude se tam třídit! (Jůlinka)
Lidi by se učili, jak se chovat! (Max)
Jaké kroužky tam budou?
Vyráběcí kroužek z harampádí! (Tonda)
Nebo tam bude uklízecí kroužek, bude se na 
něm uklízet třeba město! (Kačka)
Mohl by tam být kroužek sázení, vaření, kera-
mika. (Bětka)

EKODOMEČEK MDDM V KOLLÁROVĚ ULICI
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Rodáci 2022
Vzpomenete si ještě, kdy naposledy proběhlo 
setkání Rodáků v Sedlčánkách? Bylo to i vzhle-
dem k dvojímu odkladu způsobenému covido-
vou situací již před sedmi lety, v červnu 2015… 
Určitě nechceme, aby tato již tradiční sousedská 
událost úplně zanikla, a proto v sobotu 11. červ-
na pořádáme 6. setkání rodáků, obyvatel a přátel 
obcí Sedlčánky a Císařská Kuchyně. Akce začí-
ná ve 13.00 hod. pamětním setkáním u pomníku 
před školou v Sedlčánkách a bude pokračovat 
na vedlejším sokolském hřišti, kde je připrave-
no vystoupení žáků Základní umělecké školy 
Jana Zacha Čelákovice, dětský den, občerstvení 
a další doprovodný program. Více podrobností 
naleznete na www.rodaci.sedlcanky.cz.
Všichni jste srdečně zváni.

Spolek SCK

houbařské okénko

Černorosol uťatý
Začalo nám astronomické i meteorologické 
jaro. A s ním by se měly začít objevovat jarní 
druhy, mezi které patří především houby vřec-
kovýtrusné. Vláhy však je v lesích málo a zatím 
o příliš slibné houbové sezóně nic nesvědčí.
Jediná trochu hojněji rostoucí houba byla na
přelomu března a dubna kačenka česká, která
ani letos nezklamala. Další skupinou hub, kte-
ré se začátkem jara začínají hojněji objevovat,
jsou černorosoly. Jedná se o skupinu více dru-
hů tvarem i konzistencí připomínající rosolovi-
tou hmotu a ty nejznámější a nejhojnější mají
černou barvu. Patří mezi ně černorosol smrkový

Černorosol uťatý, 9. 4. 2022, okolí Čelákovic. Foto:  
Ondřej Tomeček

a zcela nejhojnější černorosol bukový. Ten mů-
žeme najít i v městských parcích, a to nejčastěji 
na popadaných větvích břízy. Dalším poměrně 
hojným druhem je černorosol uťatý, který je té-
matem tohoto článku.
Černorosol uťatý vytváří 2–6 cm velké plodnice 
terčovitého či polokulovitého tvaru a rosolovité 
konzistence. Povrch je lesklý, posetý drobný-
mi štětinovými bradavkami. Jsou zbarveny do 
hnědočerna až černa, někdy i do tmavofialova. 
Dužnina je rosolovitá, ale proti ostatním černo-
rosolům relativně tuhá, takže vytváří i jakýsi ná-
znak třeně. Za sucha sesychá a při namočení do 
vody vrací svoji konzistenci zpět do původní po-
doby. Objevuje v zásadě celoročně, ale nejčas-
těji jej nacházíme na jaře a koncem podzimu. 
Roste místy hojně, místy méně hojně na různých 
listnáčích, nejčastěji na dubech a lípách, kde jej 
ostatně i v našem širším okolí poměrně často 
nacházíme. Mimo další černorosoly je zaměni-
telný především za bolcovitku ucho Jidášovo, 
která má podobný tvar i konzistenci. Je však 
zbarvená spíše do hněda a konzistence je více 
chrupavčitá.
Černosoly jsou ve většině atlasů udávány jako 
nejedlé. Ve skutečnosti se jedná o jedlé druhy 
(mladé plodnice), které však svým vzhledem 
k jídlu nijak nelákají, a navíc vařený pokrm zbar-
ví do černa, proto se konzumace většinou ne-
doporučuje.

Miroslav Rudolf a Ondřej Tomeček,  
Spolek houbařů Čelákovice

Odemykání lesa
Dne 9. dubna uspořádal Spolek houbařů Čelá-
kovic tradiční akci „Odemykání lesa“. Akce se 
i přes velmi nepříznivou předpověď počasí zú-
častnilo 17 příznivců přírody, houbaření a my-
kologie z Čelákovic a blízkého okolí. Tentokrát 
jsme se vydali ze Stratova pololužními lesy My-
dlovarského luhu až do Kostomlat nad Labem. 
Počasí nám nakonec také poměrné přálo. Za-
znamenali jsme růst celkem 16 druhů hub. Za 
zmínku stojí především černorosol uťatý, bolco-
vitka ucho Jidášovo, hlízenka sasanková či po-
starší plodnice hlívy ústřičné. Asi 10 km dlouhou 
trasu jsme zakončili posezením a diskuzí nad 
nálezy v kostomlatské sokolovně.

Miroslav Rudolf

Hlízenka sasanková. Foto: Ondřej Tomeček

Skupinové foto většiny účastníků akce. Foto: Miroslav 
Rudolf

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

Zahrada a Jurta otevřeny pro veřejnost, pon-
dělí-pátek, 10.00–18.00 hod.

Rodinné bubnování, středa 11. a 25. 5., 
10.00–11.00 hod., zahrada RC Routa, s Janou 
Vachkovou, vítáni jsou rodiče s dětmi i jednot-
livci. Vstup 50 Kč/rodina, rezervace předem 
není nutná. 

Den rodin, úterý 17. 5., 15.00–18.00 hod., za-
hrada Routy, program: vystoupení kejklíře Vojty 
Vrtka, vystoupení dětí z tanečního studia ROU-
TA, recitál našich žáků z kroužku hry na kytaru 
a ukulele, výtvarné dílny pro malé i větší děti, 
výroba butonků a magnetů, soutěže a další 
atrakce pro malé i velké.

Opékání buřtů a posezení na zahradě Routy, 
úterý 31. 5., 16.30–19.00 hod., s sebou buřty 
a dobrou náladu.

Klub náhradních rodin: víkendový vzdělávací 
pobyt na Seči, 27.–29. 5., téma Balvany na mé 
životní cestě aneb Jak dítěti pomoci zvládnout 
informace o jeho minulosti, lektor Martina Van-
čáková, určeno pro pěstouny. Další informace: 
Lenka Slováková, tel.: 776 152 929, e-mail: len-
ka.slovakova@rc-routa.cz.
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Junioři Orky obsadili druhé místo
V juniorské lize skončila základní část. Orka v tabulce obsadila konečné 
druhé místo, když za celou sezonu byla poražena pouze čtyřikrát.
ORKA–TATRAN STŘEŠOVICE 4:7
Orka se sice ujala vedení, ale Tatran dokázal do přestávky stav srovnat. 
Ve druhé části jsme opět vedli, hosté šňůrou tří branek stav zápasu otočili 
na svou stranu. Začátek třetí třetiny patřil znovu Orce, když se klukům 
podařilo dvěma trefami stav srovnat. Tatran ale pak již utkání ovládl a díky 
třem zásahům uštědřili Orce čtvrtou porážku v sezoně.
ORKA–FBC SLAVIA PRAHA 6:1
Po naší chybě se Slavia v úvodu dostala do vedení, ale to z jejich strany 
bylo všechno. Utkání se odehrávalo prakticky jen na straně soupeře, který 
úporně bránil a snažil se eliminovat naše střelce. To se Slavii sice celkem 
dařilo, nicméně šesti zásahům zabránit nedokázala. V posledním zápase 
jsme si tak dokráčeli k jasnému vítězství a upevnili si druhé místo v koneč-
né tabulce ligy.
I dorostenci odehráli poslední ligový turnaj. Po prohře s vedoucí Spartou si 
poradili s týmem ze Slaného a v tabulce se umístili na třetím místě. 
ORKA–SPATRA PRAHA BLUE 4:8
První třetinu jsme sice vyhráli dvoubrankovým rozdílem, Sparta ale do-
kázala ve druhé části skóre otočit. Třetí třetina již vyzněla jasně pro hosty 
a zaslouženě zvítězili.
ORKA–FBC BARRACUDAS SLANÝ 13:4
První dvě třetiny skončily shodně 4:0 pro Orku, a zápas tak měl jedno-
značný průběh. Hosté se dokázali prosadit až v závěrečné části, na pře-
svědčivém výsledku to ale nic nezměnilo.

Martin Bajer

Utkání juniorů Orky s Tatranem Střešovice. Foto: Lucie Potměšilová

fotbal

SK UNION – JARNÍ ROZPAKY
Po úvodní porážce od Luštěnic se rozběhla mistrovská soutěž fotbalis-
tů Unionu. Vedení mužstva se podařilo rozšířit hráčský kádr o Kovalova, 
který prodloužil hostování z Horek, a druhým nováčkem je Martin Rulíšek 
dříve působící v Petřvaldu. Ve druhém jarním kole již byl Union úspěšnější 
a přivezl bod ze hřiště Rejšic.
SK REJŠICE–SK UNION 1:1
Branka: Haloun
Union začal lépe a již ve 2. min. neproměnil šanci Pánek, po chvíli dal-
ší možnost nevyužil ani Haloun. Technická střela Pánka přelétla branku, 
a tak se projevili domácí a po trestném kopu dorážkou šli do vedení 1:0. 
Radost jim netrvala dlouho – po přihrávce Filipa skóroval Haloun – 1:1. Po 
přestávce se obraz hry nezměnil, hosté měli balon častěji, ale nepromě-
ňovali šance. Asi největší měl v samém závěru Filip, leč míč těsně minul 
branku.
SK UNION–TJ ZÁRYBY 5:0
Branky: Rulíšek 2, Dalekorej, Haloun, Filip
V polabském derby měli od úvodního hvizdu více ze hry domácí a již  
v 15. min. vedli 2:0. O úvodní branku se postaral Filip a druhou trefu si 
připsal Rulíšek. Domácí měli průběh zápasu pod kontrolou, což dokazuje 
i třetí branka vstřelená Dalekorejem. Soupeř měl několik náznaků, ale chy-
běla přesnost. V úvodu druhé části navýšil vedení nejprve Haloun a po-
slední změnu skóre zajistil Rulíšek – 5:0.
SPARTAK PRŮHONICE–SK UNION 4:0
První poločas se Unionu vůbec nezdařil. Domácí po naší chybné rozehráv-
ce šli již v 10. min. do vedení a i v dalším průběhu měli více ze hry. Druhou 
branku zaznamenaly Průhonice z dorážky ve 35. min. Druhý poločas byl 
ze strany Unionu kvalitnější. V samém úvodu nastřelil Dalekorej boční síť, 
dále Bílek ve vyložené pozici nastřelil břevno. Ovšem po rohovém kopu 
domácích se ve skrumáži nejlépe orientoval domácí hráč a bylo 3:0, po 
pěti minutách 4:0 a tak i zápas skončil. 
SK UNION–SLOVAN PODĚBRADY 1:4
Branka: Filip
V 5. min. otevřeli skóre hosté, po deseti minutách vyrovnal po zaváhání 
brankaře Filip. Hra byla vyrovnaná, k vidění bylo několik pohledných akcí 
obou celků. Po přestávce zaspala naše defenzíva a soupeř se vrátil do 
vedení. Kolem 70 min. nejprve Janda vyrazil střelu z pokutového kopu, ale 
na dorážku nedosáhl – 1:3, a po třech minutách hosté definitivně rozhodli. 

Mistrovskou soutěž rozehrála mládežnická mužstva. Dva mistrovské zá-
pasy v dorostenecké I. A třídě sehrál dorost a start nové sezony se vydařil.
SPORTING MLADÁ BOLESLAV–SK UNION 0:6, branky: Skalický 3, Kra-
tochvíl, Čejka, Červený. Utkání proti poslednímu celku tabulky bylo pro 
Union celkem snadnou záležitostí – a to ještě několik šancí zůstalo nevy-

Momentka z utkání Union–Záryby 5:0. Foto: P. Konečný

užito. SK UNION–SK BENÁTKY NAD JIZEROU 4:3, branky: Fantík 2, 
Štrobl, Kratochvíl. V přímém souboji o třetí příčku byl úspěšnější domácí 
celek, který byl techničtější, lépe kombinoval oproti hostím, kteří spolé-
hali na brejkové akce. MSK KLECANY–SK UNION 0:4, branky: Fantík 
2, Štrobl, Mikoška. Favoritem tohoto zápasu byli hosté a ti již v prvním 
poločase svoji roli potvrdili.
Výsledky zápasů starších žáků v krajském přeboru: SK UNION–SK ZELE-
NEČ 4:0, branky: Palouš 2, Muck, Bartoň, TJ KUNICE–SK UNION 14:1, 
branka: Muck, SK UNION–AFK MILOVICE 0:8, TALENT ACADEMY– 
SK UNION 23:2, branky: Palouš, Vodičková.
Výsledky mladších žáků: SK UNION–SK ZELENEČ 3:2, branka: Muck,  
TJ KUNICE–SK UNION 7:2, branky: Kočvara Denis, Vodička, SK UNION–
AFK MILOVICE 0:3, TALENT ACADEMY–SK UNION 9:1, branka: Kubečka.

Milan Šikl

Domácí mistrovské zápasy
sobota 7. 5., 10.15 hod., SK UNION–PŠOVKA MĚLNÍK
sobota 21. 5., 10.15 hod., SK UNION–DOLNÍ BOUSOV
sobota 4. 6., 10.15 hod., SK UNION–ČÁSLAV
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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.

Nohejbalový oddíl
Čelákovice se zúčastnily 26. března turnaje tro-
jic AUSTIN CUP ve Vsetíně. Do této mezinárod-
ní účasti nasadily dvě formace. „A“ tým repre-
zentovala sestava Bareš, Holas, Spilka a Seidl, 
„B“ tým pak čtveřice Nesládek, Šafr, Flekač 
a Löffelmann. Obě formace postoupily do osmi-
finále, ve kterém „A“ tým porazil ve třech setech 
Karlovy Vary B a „B“ tým si poradil ve dvou se-
tech s Benešovem C. Ve čtvrtfinále oběma tý-
mům vystavila stopku mužstva Modřic A (6:10, 
8:10), resp. Vsetína A (6:10, 2:10).
Čelákovice A skončily na 7. místě a Čelákovi-
ce B na 8.
Extraliga se rozjela v poměrně brzkém termínu 
a čelákovický tým do ní vstoupil úspěšně. Po 
remíze ve Vsetíně vybojoval oba body doma se 
Šacungem a také vítězství v Žatci se počítá. Vý-
sledky však nesmíme přeceňovat, těžší soupeři 
teprve čekají.
Čelákovický tým dorostu doznal mnohé změny. 
Po odchodu zkušených hráčů, jako je D. Ma-
tura, Nesládek či Löffelmann tvoří kádr Filip 
Seidl a Tobiáš Matura, doplněni jsou o hráče 
z Českého Brodu, Hlavence a Dolních Počernic. 
V úvodu sezony vybojovali zatím jeden zápas 
s týmem Holic. 
Ostatní družstva včetně týmu žen naskočí do 
svých soutěží v pozdějších termínech.

NK CLIMAX VSETÍN–TJ SPARTAK ČELÁKO-
VICE A 5:5
2. dubna do singlu vedli vždy domácí, aby pak
hosté strhli vedení na svou stranu po vyhraném 
singlu a odvetné trojce. Po prohrané druhé od-
vetné trojce a dělbě bodů v závěrečných dvoj-
kách se pak oba soupeři rozešli zaslouženou 
remízou.
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE A–SK ŠACUNG 
BENEŠOV 1947 6:1
Domácí si vybojovali v úvodu dvoubodový ná-
skok, který v dalším průběhu navyšovali až na 
konečných 6:1. 
SKN ŽATEC–TJ SPARTAK ČELÁKOVICE A 2:6
Čelákovice se pasovaly do role favorita, a to 
beze zbytku splnily. V průběhu hry si utvořily tří-
bodový náskok, který v závěru ještě zvýšily.

TJ SPARTAK ČELÁKOVICE–TJ SOKOL HO-
LICE 3:4
10. dubna úvodní duel dorostenecké ligy obsta-
rala dvojice Baloun a Mlejnek a po setech 10:2
a 10:8 připsala první bod. Druhý bod domácích
přidala sestava Blažková, Baloun a Svačina.
V prvním setu vedla 5:1 a 9:6, desátý bod zařídil
soupeř servisem do autu. V druhém si udržovali
luxusní náskok, který na 10:6 ukončil Svačina
vydařenou patou. A konečně třetí bod na konto
domácích zapsala dvojice Seidl, Blažek a stří-
dající Svačina. Po vyhraném prvním setu 10:5
pak v druhém na 10:6 ukončoval Svačina smečí.

Petr Flekač

DOMÁCÍ ZÁPASY
sobota 7. 5., 9.30 hod.
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE B–NYMBURK
neděle 8. 5., 13.30 hod.
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE Ž–SANTOŠKA
neděle 8. 5., 14.30 hod.
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE A–KARLOVY 
VARY
středa 28. 5., 17.00 hod.
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE C–MK ČELÁ-
KOVICE
neděle 29. 5., 10.00 hod.
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE DOROST–PEK-
LO NAD ZDOBNICÍ

Nové družstvo dorostu po zápase s Holicemi. Horní 
řada zleva: Filip Seidl, Pavel Svačina, Richard Mlejnek, 
trenér Martin Spilka, dolní řada zleva: Matěj Baloun, 
Adéla Blažková, Tonda Blažek. Foto: archiv oddílu

Šachový oddíl
Na Mistrovství ČR v Luhačovicích 12.–19. března 
jsme si zahráli dostatečně. Někteří hráli v open 
sekci nazvané Otevřené MČR amatérů. Zde je 
třeba vyzdvihnout výkon Tomáše Sedmihrad-
ského – 3. místo v kategorii do 14 let. Ale i další 
bojovníci zde zaslouží pochvalu – Jonáš Fadrný 
a Jan Mauric. V MČR mládeže sice pro nás me-
daile necinkla, ale ostudu jsme rozhodně neu-
dělali. V kategorii H10 obsadil krásné 4. místo 
Jáchym Fadrný, v H12 se Bruno Topenčík umístil 
12. V D10 se naše dívky umístily takto: Tess Hujo-
vá – 12. místo, Sabina Jeníková – 14. místo, Linda 
Vlčková – 19. místo, Elen Topenčíková 21. místo
a Nikol Kubalová 22. místo. V kategorii D12 Karina 
Nela Müllerová skončila 12. Většinou šlo hlavně
o získání zkušeností na velkých turnajích ve váž-
ném šachu. Trenéři Robert Kubíček, Zbyněk Jan-
kovský a Peter Janda poskytli svým svěřencům
maximální podporu formou motivace, rozborů
odehraných partií a přípravou na příští soupeře.
Mistrovství ČR nejmladší kategorie (děti do
8 let – HD8) se konalo tentokrát v Klatovech.
Není třeba zdůrazňovat, že takto malé děti
převážně sbírají zkušenosti. Přesto nám cinkla
stříbrná medaile, kterou vybojovala Elen To-
penčíková (7 bodů). Další bojovnice byly Ivanka
Mauricová – 11. místo (5 bodů) a Sára Koryti-
aková – 15. místo (4 body). Mezi chlapci sta-
tečně postupoval Jonáš Fadrný a obsadil 14.
místo s 5,5 body. Jen o bod za ním skončil Filip
Kohout (4,5 bodu) na 28. místě. Aby se starší
sourozenci nenudili, zahráli si open a v kategorii
H10 se umístili Štěpán Kohout na 3. a Jan Mau-
ric na 4. místě, oba s 5 body.
Ve finále Krajského přeboru družstev starších
žáků jsme obsadili 2. místo, bohužel na „re-
publiku“ postupuje pouze vítěz, a tím se stali

šachisté z Kralup nad Vltavou. Každopádně 
je třeba krásný výkon našich bojovníků ocenit 
a poděkovat Janu Peckovi, Tomáši Sedmihrad-
skému, Brunovi Topenčíkovi, Karině Müllerové, 
Antonínu Peškovi a Jáchymovi Fadrnému.
V brzké době nás ještě čeká Krajský přebor 
družstev mladších žáků. 
Rodiče si mohou po boku svých ratolestí za-
bojovat na turnaji rodinných dvojic v Pravoníně 
(4. června). Speciálně pro ně jsme zavedli úterní 
„večerní školu šachu pro rodiče“, aby byli dě-
tem důstojnými partnery.
Náš šachový klub se rozrůstá o nové naděje 
a trénujeme jednou až dvakrát denně po celý 
týden (musíme po částech, všichni se nám totiž 
do klubovny nevejdou).

Zbyněk Jankovský
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agility

Za léta píle úroda 
úspěchů

Po loňském zisku titulu juniorského mistra re-
publiky v agility získala Kateřina Marešová dal-
ší úspěchy. 
Na počátku roku se jí podařilo uspět se svým 
pejskem Coudym v Čerčanech na kvalifika-
ci pro WAO – světový šampionát agility, kte-
rý proběhne v holandském Ermelu ve dnech 
19.–22. května. 
Poté se jí podařilo postoupit s Coudym do nej-
vyšší soutěžní třídy A3. „Třešničkou na dortu“ 
jí byl úspěch na kvalifikačních závodech pro 
JOAWC (juniorský světový šampionát agility) 
konaných ve finském Vaante 14.–17. červen-
ce. Kvalifikace byla náročná, ve dvou víken-
dech celkem 10 závodů. Káťa závodila hned 
s dvěma pejsky. S Coudym získala 2. místo 
a s Montym (úřadující juniorský mistr republiky) 
4. místo.
Za úspěchy vděčí především své cílevědomé
píli a oddanosti pejsků, trenérce Jitce z Aktij
člunu a osobní trenérce, sestře Kláře Marešo-
vé. Dále také celé rodině, která vydatně spon-
zoruje tento nevýdělečný sport.
Nyní nám nezbývá než se modlit, aby „vyšší
síly“ (covid apod.) nevedly ke zrušení těchto
akcí tak, jako v minulých dvou letech, kdy zma-
řily akce, na které se obě sestry kvalifikovaly.

Vladimír Mareš

basketbal

V letošní sezoně se podařilo ze základní části dokonce dvěma našim týmům kvalifikovat a probojovat 
se do extraligy mladších žáků, která se tu hrála naposledy před 24 lety. U týmu chlapců kategorie U14 
se tento výsledek očekával a chlapci potvrdili vysokou úroveň svých basketbalových schopností a indi-
viduálních dovedností, kdy nadále pokračovali a poměrně vyrovnanými výkony potrápili téměř všechny 
celky. K lepšímu umístění v extralize nás nepustily nemoci a často odkládaná utkání kvůli karanténám.
Jednalo se o basketbalové stálice, které disponují velkou základnou a halou pouze pro basketbal, 
jako např. USK Praha, Sluneta Ústí nad Labem, Bk Děčín.
Velkým překvapením byl úspěch dívek kategorie U14, které v základní části podlehly svým soupeřkám 
pouze ve 3 zápasech a na skóre si nakonec zajistily taktéž postup a kvalifikovaly se do extraligy. Zde 
se jim již nepodařilo překvapit, nicméně postupem času bylo viditelné zlepšení a přizpůsobeni se vy-
soké úrovni extraligových družstev.
Děkujeme trenérkám Michaele Uhrové a Karolíně Šuráňové za celou sezonu, dále Štěpánce Bodlá-
kové a Kačce Kudrnové za administrativní podporu, bez které by klub nefungoval. Děkujeme také za 
podporu města Čelákovic. Lenka Bohuslavová, Basketbal Čelákovice, spolek

Tým Basketbal Čelákovice. Foto: archiv spolku

OCR Čelákovice

V rámci iniciativy Rozběháme Česko jsme se na přelomu února a března zapojili do charitativního 
běhu na pomoc Ukrajině. Pro neziskovou organizaci ADRA, na sbírku SOS Ukrajina, se i s naší po-
mocí podařilo za týden vybrat neuvěřitelných 1 320 000 Kč!
V polovině března nás čekala průběžná prověrka fyzičky v podobě závodu Excalibur Race v Hornic-
kém skanzenu dolu Mayrau. Jako každý rok nás na tento závod vyrazila velmi početná skupina, a tak 
opět byly naše barvy nepřehlédnutelné.
Začátkem dubna jsme rádi přiložili ruku k dílu v rámci akce Ukliďme Česko. My jsme si vzali na 
mušku Městský stadion a přilehlé okolí. Je radost vidět, kolik lidí se v našem městě do této celore-
publikové akce zapojilo a jak některá místa prokoukla!
Na závěr pro vás máme dvě pozvánky – první je už na sobotu 7. května, kdy pořádáme tréninkový 
den. Program je rozdělen na dvě části – v dopolední jsou připraveny výběhy pro různé výkonnost-
ní kategorie. Odpoledne je naplánován trénink OCR překážek. Máme připravenou celou škálu výzev 
v podobě rovnováhy, síly úchopu, mrštnosti a koordinace. Máte tak jedinečnou příležitost nahlédnout 
pod pokličku našim tréninkům.
Druhá pozvánka je na 22. června, kdy v Čelákovicích uspořádáme první T-Mobile Olympijský běh. 
Jsou připraveny čtyři trasy – pro děti 3–5 let (200 m), děti 6–9 let (400 m), děti 10–15 let (1 500 m) 
a hlavní závod pro dospělé o délce 5,5 km. Na své si tak přijdou jak zkušení sprinteři, tak i běžci 
začátečníci. Jednou ze specialit tohoto závodu je společný start, kdy v jeden den, přesně v jeden 
čas vybíhají s živým startem na vlnách Radiožurnálu tisíce běžců po celé České republice. Buďte 
součástí vzniku nové tradice v našem městě! Podrobnosti jsou k dispozici na facebook.com/OCR-
Celakovice. Honza Pfeffer, OCR Čelákovice

Excalibur Race Mayrau. Foto: archiv OCR Čelákovice

Sezona výrazných úspěchů

Jarní aktivity
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1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s.

Vodáci se připojili...
Máme rádi vodu, ale také přírodu. Ani my ne-
jsme lhostejní k našemu okolí, proto jsme se 
dne 2. dubna připojili k projektu „Ukliďme Čes-
ko“. Znepokojilo nás, kolik odpadu jsme našli 
jen v rozsahu 0,5 km od naší loděnice. Zúčastni-
lo se celkem 22 vodáků. Odměnou pro všechny 
zúčastněné byl dobrý pocit, že máme v našem 
okolí opět čisto. Zamysleme se, zda jsou pro 
nás odpadkové koše opravdu tak daleko, aby-
chom znečišťovali přírodu okolo nás...

Hana Lacenová

Účastníci projektu. Foto: Monika Chybová

Vejšlap jarním Polabím
Vodáci každý rok pořádají Vejšlap jarním Po-
labím pro všechny zájemce o procházku jarní 
přírodou. Počasí nám tento rok nepřálo, ale 
příroda svou krásu skutečně nezapřela. Pro zú-
častněné si vodáci přichystali celkem tři trasy 
o délce 10, 20 a 30 km. Na trasách bylo také
13 stanovišť, která měla za úkol zpestřit cestu
a navigovat účastníky na jejich cestě, kdyby ne-
věděli, kam pokračovat, aby se nám nikde neza-
toulali. Start celé akce proběhl 9. dubna od 9 do
11 hod. v Čelákovicích před Obecním domem.
Připojilo se celkem 120 lidí, což bereme jako
velký úspěch. Všechny trasy se daly absolvovat
na kole, koloběžce či pěšky, to už záleželo na
preferenci zúčastněných. Účastníci si tedy udě-
lali krásnou procházku jarní přírodou, dozvěděli
se spoustu informací o zde žijících zvířatech,
rostoucích rostlinách i původu koryta Labe.
Všechny trasy byly zakončeny v areálu loděni-
ce, kde byl připraven pestrý program – svezení
na pramici, kanoi i motorovém člunu, připraveny 
byli také trampolíny, soutěže a jiné atrakce pro
děti. Také zde bylo připraveno pro všechny zú-
častněné občerstvení. Akce se vydařila a vodáci 
se na vás všechny těší opět za rok!

Hana Lacenová

Zahájení Vejšlapu na náměstí. Foto: Monika Chybová

Jedno ze stanovišť. Foto: Monika Chybová

Svezení na pramici. Foto: Monika Chybová

Odemykání Labe
Vodáckou tradicí je samozřejmě i odemykání 
Labe, tedy zahájení nové vodácké sezony, kte-
ré se tento rok uskutečnilo v areálu loděnice ve 
večerních hodinách 9. dubna. Akce byla určena 
především pro dospělé. Hrála nám i živá hudba 
a lidé si mohli i zatancovat. Kolem desáté hodi-
ny jsme všichni společně, jako jedna velká vo-
dácká rodina, odemkli Labe. Držte nám palce, 
ať se nám v nové sezoně i na závodech daří.

Hana Lacenová

Klíčník :) Foto: Monika Chybová

tenis

TK Čelákovice
Zimní tenisovou sezonu jsme na kurtech v Če-
lákovicích symbolicky ukončili v neděli 3. dubna 
složením nafukovací haly. Po zhruba čtrnácti-
denní pauze a úpravě kurtů naplno startují jarní 
tréninky dětí a mládeže i hodiny pro veřejnost. 
Časová okna je možné rezervovat online na na-
šich webových stránkách www.tkcelakovice.cz.
Poslední víkend v dubnu začaly soutěže smíše-
ných družstev Českého tenisového svazu. Náš 
klub v nich reprezentovaly týmy babytenisu, 
mladších a starších žáků, dorostu i dospělých.
Letos v létě u nás na kurtech opět pořádáme 
tradiční sportovní akce. Kromě vyloženě teniso-
vých kempů se vaše děti mohou přihlásit i na ob-
líbený příměstský tábor Vilmy Michelčíkové, za-
měřený na více druhů sportů. Koná se od 18. do 
22. července, pro bližší detaily ohledně přihlášek 
napište e-mail na: sptcelakovice@seznam.cz.
Tenisové kempy pod vedením klubových tre-
nérů se konají: 11.–15. 7., 25.–29. 7., 1.–5. 8.
a 15.–19. 8. V případě zájmu kontaktujte Lubo-
še Soukupa na tel.: 777 341 070 nebo na e-mai-
lu: lubossoukup@seznam.cz.

Barbora Suková

Skládání tenisové haly, 3. dubna 2022. Foto: Barbora 
Suková
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