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Den Země .............................
Město Čelákovice a EKODOMOV pořádají 
jubilejní oslavy Dne Země na téma „Voda 
základ života“ v sobotu 16. dubna na če-
lákovickém náměstí. 

Oprava části chodníku 
v Sedláčkově ulici .................
Od vjezdu do Skály po č. p. 315 bude stá-
vající povrch vyrovnán vrstvou litého as-
faltu, aby se vyrovnaly všechny prohlubně 
a nerovnosti. Po dobu výstavby na konci 
měsíce dubna bude omezen pohyb chod-
ců a automobilová doprava bude řízena 
kyvadlově.

Radní manuál Pavla Ježdíka ...
Od 31. března je možné zakoupit v Měst-
ském muzeu knihu Radní manuál Pavla 
Ježdíka 1639–1654, která je významným 
písemným pramenem vzešlým z prostředí 
malého města z poloviny 17. století.

Přijímací řízení do ZUŠ Jana 
Zacha ....................................
V dubnu a květnu se uskuteční přijímací 
řízení do hudebního, výtvarného, taneč-
ního, literárně-dramatického oboru a Stu-
dia. Zájemci o studium vyplní a odešlou 
elektronickou přihlášku.
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V sobotu 26. března 2016 na náměstí 5. května slavilo město Čelákovice „Veselé Velikonoce“. Tradiční farmářské trhy doprovázel bohatý program, a to od 9.00 do 13.00 hod. 
Jedním z účinkujících byla např. venkovská dudácká muzika Bedrník. Foto: -dv-

Vystoupení folklórního souboru Mateník. Foto: -dv-

Na trhu byli k vidění Veselí pštrosi. Pro děti byly připra-
veny různé velikonoční dílny, např. MDDM, a výstava 
drobného zvířectva ČSCH. Foto: -dv-

Internetové WI-FI FREE připojení na náměstí 
• Martin Chramosta, vedoucí odboru organizačního

Město Čelákovice po vzoru dalších měst poskytuje zdarma připojení 
k internetu za pomoci WI-FI FREE. „Internetové připojení je dnes sou-
částí našeho každodenního života, bez kterého se téměř nelze obejít. 
Město proto přichází s novou službou, která je dalším zkvalitněním života 
v moderním rezidentním městě 21. století, jímž Čelákovice bezpochyby 
jsou,“ uvedl při spuštění nové služby Josef Pátek, starosta města.
Tato služba je zřízena na základě smlouvy se společností DPT, s. r. o., 
produkt DATONETFREE. 

Internetové připojení je dostupné na ploše náměstí 5. května pod názvem NAMESTI_free. Připojení je 
omezeno na dobu jedné hodiny. Pro připojení zdarma je nutno zadat uživatelské jméno: celakovice 
a heslo: celakovice.
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S M S  I N F O K A N Á L
Informace zdarma přímo do vašeho telefonu.
Služba města Čelákovic umožňuje upozornit

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

605 733 680
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování:
IK CELAK REGISTRUJ

(pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ)

POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány!
Je důležité dodržet formát zasílané SMS,
jinak nedojde k přihlášení nebo odhlášení.

Cyklisté! Zvyšte šanci 
najít odcizené kolo!

Město Čelákovice je part-
nerem CEREK (centrálního 
registru kol). S dotazy se 
obracejte na Městskou 
policii nebo přímo na  
www.cerek.cz.

Reklamace roznosu 
Zpravodaje

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

Dámy a pánové!

V minulosti býval duben měsícem bezpečnosti 
silničního provozu. Snahou bylo připomenout 
všechny řidičské povinnosti. Přestože vyhlašo-
vání nárazových akcí velký smysl nemá a duben 
již měsícem bezpečnosti řadu let není, měl by 
každý z nás zvýšit ohleduplnost k druhým. 

Významnou změnou v oblasti protidrogové pre-
vence ve městě je zpracování koncepčního do-
kumentu s názvem „Prevence rizikového chová-
ní dětí a mládeže, Čelákovice 2016–2018“. Mezi 
dlouhodobé cíle realizace projektu patří snížení 
úrovně kriminality na území města, minimalizace 
případů narušování veřejného pořádku, zkvalit-
nění vztahů v třídních kolektivech a zapojení ob-
čanů do řešení projevů patologického chování. 
V současné době je realizována či se připra-
vuje celá řada investičních akcí. V uplynulých 
týdnech byla dokončena stavba veřejného 
osvětlení v ulicích Křižíkově a Přístavní. V břez-
nu schválila Rada města zadávací dokumen-
taci k výstavbě Mateřské školy Sluníčko v ulici  
J. A. Komenského. Rovněž byla schválena za-
dávací dokumentace pro výstavbu domovních 
kotelen V Prokopě u dvou zbývajících objektů. 
Zastupitelé města byli seznámeni se studií vy-
užitelnosti Městského stadionu v Čelákovicích. 
Zároveň připravujeme rekonstrukci komunikací 
včetně odvodnění v městské části Jiřina či vo-
dovodní přivaděč a kanalizační stoku do Záluží.
Vybrané investiční akce města budou navazo-
vat na významnou investici Správy železniční 
dopravní cesty, kterou je Optimalizace trati Lysá 
nad Labem – Praha-Vysočany. Celkové náklady 
investora v následujících pěti letech dosáhnou 
téměř 10 miliard korun. Počítá se s rekonstruk-
cí ulice Kollárovy a Sedláčkovy či s výstavbou 
parkovišť v blízkosti nádraží. 

Hezký duben přeje všem občanům města

Miloš Sekyra,
místostarosta I

Kalendář akcí  
na webu města

Na titulní stránce webových stránek města Če-
lákovic – www.celakovice.cz je Kalendář akcí 
ve městě, který informuje o akcích, jež aktuálně 
ve městě probíhají.
Pro zveřejnění svých akcí v tomto kalendáři mů-
žete zaslat informace na e-mail: 
kalendar@celakovice.cz nebo se zaregistrovat 
na stránkách města a poté si akce sami přidávat 
a popřípadě i editovat.

úvodník

•  VODNÉ a STOČNÉ pro rok 2016 
v Čelákovicích:

vodné = 38,56 Kč/m3 bez DPH
stočné = 34,66 Kč/m3 bez DPH
celkem 73,22 Kč/m3 bez DPH
celkem 84,20 Kč/m3 vč. DPH
(rok 2015: vodné 42,29 Kč/m3 bez DPH, stočné 30,82 
Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 73,11 Kč/m3 bez DPH, 84,08 
Kč/m3 vč. DPH; rok 2014: vodné 40,55 Kč/m3 bez DPH, 
stočné 30,53 Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 71,08 Kč/m3 
bez DPH, 81,74 Kč/m3 vč. DPH; rok 2013: vodné 37,84 
Kč/m3 bez DPH, stočné 27,57 Kč/m3 bez DPH, tj. cel-
kem 65,41 Kč/m3 bez DPH, 75,22 Kč/m3 vč. DPH)

•  MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů je stanoven poplatek na rok 
2016 ve výši 516 Kč/osoba, který je splatný do 
30. června 2016.

informace JARNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Technické služby Čelákovice budou pořá-
dat svoz tříděného komunálního odpadu. 
Vytříděný komunální odpad z domácností 
bude možné zdarma odevzdat na uvede-
ných místech v následujících sobotách 
vždy od 8.00 do 12.00 hod.
9. dubna
ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského
a Jungmannovou
16. dubna
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice
Na uvedených místech v určeném čase mo-
hou občané zdarma odevzdat tyto druhy vy-
tříděného komunálního odpadu: papír, sklo, 
plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, textil, 
kompostovatelný odpad ze zahrad. Lze zde 
odevzdat i velkoobjemový odpad z domác-
ností, který nelze umístit do popelnice.
Z technických důvodů nelze vybírat nebez-
pečný odpad, suť, stavební odpad a zemi-
nu! Současně zde lze odevzdávat elektroza-
řízení jako zpětný odběr – lednice, sporáky, 
pračky, televize, monitory, výpočetní tech-
niku a podobně. Uvedené komodity lze prů-
běžně odevzdat celý rok i na sběrném dvoře 
„Na Špičce“, Mochovská 116.
www.celakovice-mesto.cz/ts/

SBÍRKA OBLEČENÍ
•  Melánie Skalická

Farní charita Čelákovice pořádá humanitární jar-
ní sběr oblečení, obuvi, ložního prádla, spa-
cích pytlů, hraček aj. Sbírka se koná v areálu 
děkanství v Kostelní ulici č. p. 455 ve dnech:
pondělí 18. a úterý 19. 4. 2016 od 15.00 do 
18.00 hodin.
Prosíme o oblečení čisté, vyžehlené, určené 
především pro rodiny s dětmi. Tištěný přehled akcí

„LÉTO v Čelákovicích“
POZOR, BLÍŽÍ SE  

UZÁVĚRKA
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „LÉTO v Če-
lákovicích“ (plakát; Zpravodaj města) obsahující 
akce od středy 1. června do středy 7. září je ve 
středu 4. května 2016.
Informace o akcích zasílejte na e-mail: kalen-
dar@celakovice.cz.
Dodané informace jsou také publikovány na 
webových stránkách města v „Kalendáři akcí ve 
městě“.
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Jubilejní 10. Den Země oslavíme v Čelákovicích  
v sobotu 16. dubna 2016 na téma VODA

•  Marek Skalický, radní, a odbor životního prostředí

Již desátý ročník oslav Dne Země, který připadá každý rok na 22. dubna, letos v Čelákovicích 
proběhne zábavnou formou pro širokou veřejnost na téma VODA. Akce se uskuteční na náměstí 
před CMC v sobotu 16. 4. 2016 dopoledne od 9.00 do 12.00 hod. Oslavy budou připraveny 
jak pro děti, tak i pro dospělé. Připravený program je tematicky zaměřen k osvětě při nakládání 
s vodou, jelikož voda je médium, se kterým se všichni denně setkáváme, vodu potřebujeme pro 
každodenní užití, setkáváme se s ní v přírodě, je důležitá pro faunu, flóru, dopravu i průmysl, je 
základem života. Během sobotního dopoledne se dozvíte, jak se s vodou nakládá, jak s ní šetřit, 
jak je důležitá pro krajinu i člověka a jak ji také chránit. 
V rámci oslav jsme pro vás zajistili ve spolupráci se sdružením EKODOMOV, z. s., osvětový in-
teraktivní divadelní program s divadelním představením „Voda základ života“. Malí i velcí diváci 
si v přímé spolupráci s agentem Kebulí a ekoaktivistou Česílkem uvědomí, jak oni sami mohou 
napomoci tomu, aby voda v naší krajině zůstávala a nemizela a jak se o vodu v krajině kolem sebe 
starat. Zamýšlejí se také nad problematikou spotřeby a šetření s pitnou vodou. Divadlo vás se-
známí s problematikou retenční schopnosti půdy a s ní spjatými záplavami, příčinami vodní eroze 
orné půdy a úrodností půdy. Diváci, děti i dospělí, jsou součástí představení, odpovídají na otázky 
a sami se místy stávají herci.
K účasti na Dni Země jsme také pozvali zástupce nového provozovatele vodovodů a kanalizací 
v našem městě, kterým je 1. SčV, a. s. Její zástupce bude mít na náměstí svůj stánek a bude se vě-
novat veškerým vašim dotazům souvisejícím s provozováním vodohospodářské sítě a smluvních 
vztahů s odběrateli. Budete mít možnost prohlédnout si kamerový a čisticí vůz. Obě vozidla uvidíte 
i za provozu při čištění odlehčovací komory městské kanalizace přímo na náměstí.
Také čelákovičtí hasiči vám představí motorový člun, kterým zasahují v případě potřeby na vodě. 
Budete si jej moci blíže prohlédnout a zeptat se jich na vše, co vás ohledně zásahu na vodní hla-
dině zajímá nejvíce.
K příjemné pohodě slavnostního dne a k dobré zábavě vám zahraje místní hudební skupina Jen-
Tak. Věříme, že se vám bude sobotní dopoledne strávené při naučné zábavě o vodě líbit a dozvíte 
se něco zajímavého, nového.

•  Petr Studnička, zastupitel určený k pořízení 
územního plánu

Dne 15. března byla na úřední desce města 
Čelákovice vyvěšena veřejná vyhláška, kterou 
se oznamuje vystavení Návrhu Územního plá-
nu Čelákovic pro společné jednání a vyhod-
nocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. 
K těmto dokumentům může každý v období 
od 16. března do 29. dubna uplatnit své při-
pomínky. Dokumenty zpracovala architektka 
Jitka Fikarová podle Zadání Územního plánu 
Čelákovic, které schválilo Zastupitelstvo měs-
ta Čelákovic dne 24. června 2015. Pořizova-
telem Územního plánu Čelákovic je Městský 
úřad Čelákovice, pro který územně plánovací 
činnost zajišťuje na základě smlouvy společ-
nost Prisvich.

Do 29. dubna lze  
uplatnit připomínky  
k Návrhu Územního 

plánu Čelákovic

Našim seniorům – výlet
• odbor pro občanské záležitosti

Město Čelákovice zve seniory našeho města na výlet, který se bude konat 12. 5. 2016. Společně 
navštívíme zámek Loučeň s labyrintáriem a zámek Dětenice. Autobus zdarma! Vstupné 200 Kč.
Zájemci se mohou hlásit na odboru pro občanské záležitosti Městského úřadu Čelákovice nejpoz-
ději do 9. 5. 2016.

Změna dopravního re-
žimu v ulicích Sukově 

a Matěje Červenky
•  odbor správy majetku a investic

K této úpravě provozu na místních komunika-
cích přistupuje město z důvodu častých stíž-
ností občanů, kteří vozí své děti do ZŠ v Kos-
telní ulici a využívají k tomu zadního vchodu do 
areálu školy z ulice Matěje Červenky.
Strážníci MP Čelákovice zaznamenali, že v době 
konání sportovních a kulturních akcí v zařízení 
školy nebo ve špičce, kdy rodiče vozí své děti 
do školy, dochází v tomto prostoru k dopravním 
zácpám a kolizním situacím při otáčení vozidel.
Proto bude v průběhu dubna 2016 provedena 
změna dopravního značení v oblasti dle situač-
ního plánku takto:
•  zjednosměrnění úseku ulice Sukovy od křižo-

vatky s ulicí Dukelskou směrem k ulici Matěje 
Červenky;

•  zjednosměrnění úseku ulice Matěje Červenky 
od křižovatky s ulicí Sukovou po křižovatku 
s ulicí Husovou (směr jízdy k ulici Husově).

Věříme, že tímto opatřením zajistíme zklidnění 
a bezpečnost silničního provozu v celé lokalitě.

ZJEDNOSMĚRNĚNÍ POZEMNÍCH KOMINIKACÍ – ul. Sukova a ul. Matěje Červenky 
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Situační plánek.
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•  -dv-

Expozice Městského muzea
Rada města vzala na vědomí rozsah prací 
a nákladů na obnovu všech částí stálé expo-
zice Městského muzea v Čelákovicích včetně 
časového harmonogramu postupu. Dále ulo-
žila řediteli Městského muzea v Čelákovicích 
pokračovat v přípravě obnovy všech částí stá-
lé muzejní expozice dle záměru schváleného 
usnesením Zastupitelstva města č. 7/2015/4 ze 
dne 4. 11. 2015 a časového plánu ze dne 29. 1. 
2016 a vyžádala si předkládání zpráv o postu-
pu prací v pravidelných pololetních intervalech 
(nejpozději však do 15. 8. 2016, 15. 2. 2017, 
15. 8. 2017, 15. 2. 2018 a 15. 8. 2018).

Změny v komisích města
Radní vzali na vědomí rezignaci Kateřiny Kan-
dlové na pozici tajemnice komise pro rozvoj 
města, Radovana Havránka na člena komise 
Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic 
a zrušili komisi bezpečnostní.

Rekonstrukce obecních bytů
RM schválila provedení rekonstrukce bytů: 
č. 1, č. p. 1447, ulice Rumunská, Čelákovi-
ce, podle cenové nabídky firmy Stavby S+D,  
s. r. o., za cenu 248 644 Kč bez DPH (285 941 
Kč včetně DPH) a bytu č. 9, č. p. 1446, ulice 
Rumunská, Čelákovice, podle cenové nabídky 
stavební firmy Zdeněk Kučera, Čelákovice, za 
cenu 236 390 Kč bez DPH (271 849 Kč včet-

ně DPH). Dále RM uložila ředitelce společnosti  
Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o., zajistit realiza-
ce rekonstrukcí v termínu do 15. 5. 2016.

Proplacení opravy kanalizace
Radní vzali na vědomí informace týkající se 
opravy kanalizační stoky v Sukově ulici dne 
22. 11. 2015 a rozhodli o proplacení faktury 
na obnovu kanalizace firmě Vodovody a ka-
nalizace Mladá Boleslav, a. s., v celkové výši 
119 275,50 Kč bez DPH (144 323,40 Kč včetně 
DPH). 

Revitalizace zeleně v ulici Rumunské
Rada města schválila smlouvu o dílo uzavřenou 
mezi městem Čelákovice jako objednatelem 
a uchazečem firmou Daniel Herain, Brandýs 
nad Labem-Stará Boleslav, jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
na služby s názvem „Revitalizace zeleně v ul. 
Rumunská, Čelákovice“ za cenu 697 985 Kč 
s DPH (tato cena je konečná).

Finanční záležitosti
RM schválila změnu č. 2 rozpočtu města Čelá-
kovic 2016 a určila objem prostředků na platy 
příspěvkovým organizacím města na rok 2016 
ve výši:
MŠ Přístavní 20 000 Kč;
MŠ Rumunská 20 000 Kč;
MŠ J. A. Komenského 20 000 Kč;
ZŠ J. A. Komenského 379 000 Kč; 
ZŠ Kostelní 97 000 Kč; 

ZUŠ Jana Zacha  280 000 Kč; 
MDDM 1 120 000 Kč; 
MK 2 350 000 Kč;
MM 2 690 897 Kč;
KD 1 550 000 Kč; 
TS 11 580 000 Kč;
Čelákovická sportovní 2 900 000 Kč.

Výměna oken v bytových domech
Rada města schválila zadávací dokumentaci 
veřejné zakázky malého rozsahu skupiny C na 
stavební práce s názvem „Výměna oken v by-
tových domech, Čelákovice“ a uložila vedoucí 
odboru správy majetku a investic zahájit zadá-
vací řízení této veřejné zakázky do 7. 3. 2016.

Dotace města
RM rozhodla, mimo vyhlášené dotační progra-
my města Čelákovic pro rok 2016, o poskytnutí 
dotace ve výši 22 000 Kč Gymnáziu Čelákovi-
ce na podporu soutěže „Čelákovická odysea“ 
a schválila příslušnou veřejnoprávní smlouvu 
SML/2016/015/DI-1 mezi městem Čelákovice, 
jako poskytovatelem a Gymnáziem Čelákovi-
ce, jako příjemcem.
Dále rozhodla, mimo vyhlášené dotační pro-
gramy města Čelákovic pro rok 2016, o nepo-
skytnutí dotace ve výši 7 500 Kč Sjednocené 
organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, 
oblastní odbočka Praha-východ, na společné 
kulturní aktivity (doprava na zájezdy).

Výběr z usnesení RM č. 5–6/2016.

o cem jednali radní mesta

Oprava povrchu části chodníku  
v ulici Sedláčkově

•  Karel Turek, ředitel TS Čelákovice

Po dohodě s vedením města bude ve  třetí de-
kádě dubna letošního roku provedena oprava 
chodníku v části ulice Sedláčkově, a to sever-
ní část chodníku této ulice od vjezdu do Skály 
po č. p. 315 směrem do Jiřiny (bývalou pro-
dejnu drůbeže). Stávající povrch bude vyrov-
nán vrstvou litého asfaltu o síle od 3 do 6 cm 
tak, aby se, pokud to půjde s ohledem na 
nutný spád kvůli odvodnění, vyrovnaly všech-
ny prohlubně a nerovnosti, které zde jsou po 
pokládce zemních sítí a rozvodů. Asfalt bude 
položen v celé šíři chodníku včetně stávajícího 
obrubníku, kde vytvoří novou hranu. Po do-
končení bude nová hrana chodníku zvýrazně-
na vodorovným značením na vozovce. 
Dodavatelská firma předpokládá, že celou 
akci zvládne za čtyři pracovní směny, dvakrát 
v pondělí a dvakrát ve čtvrtek, pokud to po-
časí dovolí. Po dobu pokládky nebude možné 
tento chodník používat. Jako náhradní přístup 
do města bude v té době možné využít jižní 
stranu této části ulice anebo obejít uzavřený 
úsek ulicemi Dukelská, Husova a Kostelní. 
Automobilová doprava bude řízena pracov-
níky firmy a členy Městské policie Čelákovice 
kyvadlově. Dotčený úsek bude doplněn po-
třebnými dopravními značkami. Práce v jed-
notlivých směnách budou vždy zahájeny až 
poté, co pomine ranní špička, to je po osmé 
hodině. 

Prosím tedy touto cestou o pochopení všech, 
kterých se toto nutné opatření dotkne a budou 
nuceni opravovanou část chodníku obcházet. 
Za jejich vstřícnost předem děkuji.
Na začátku části severního chodníku ulice 
Sedláčkovy (před č. p. 54) bude dokončena 
zámková dlažba a pro pokračování do uli-
ce Jiřinské je zadán projekt s návazností na 
budoucí zálivy autobusové zastávky. Pro již-
ní část chodníku v Sedláčkově ulici směrem 
k ulici Kollárově je dokončován projekt přístu-
pového chodníku jednoho z podchodů plá-
novaných pod kolejištěm železniční stanice 
Čelákovice.

Chodník v Sedláčkově ulici před opravou. Foto: -dv-

Informační tabule před nádražím. Foto: -jp-

Změny v přednádraž-
ním prostoru

• Josef Pátek, starosta

Na konci března byla zprovozněna informační ta-
bule před nádražní budovou v blízkosti autobuso-
vé zastávky. Na tabuli jsou dvěma různými barva-
mi vyznačeny odjezdy vlaků a odjezdy autobusů 
včetně zobrazování doby zpoždění spojů. Věřím, 
že i tato tabule přispěje ke zkvalitnění služeb 
veřejné dopravy v našem městě. Rád bych tím-
to poděkoval za spolupráci Radimu Vysloužilovi 
a Tomáši Vršitému z organizace ROPID a Tech-
nickým službám za instalaci. Navíc se podařilo 
v uvedeném prostoru domluvit vyznačení přecho-
du pro chodce, který nahradí dosavadní místo pro 
přecházení, na rohu ulic Masarykovy a Palacké-
ho. Již nyní jsou v tomto prostoru snížené obruby 
a vyznačení nového přechodu pro chodce bude 
provedeno v průběhu měsíce dubna.
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Město Čelákovice nabízí k pronájmu obecní byty. Nájemci budou vybráni tzv. obálkovou meto-
dou podle výše nabídnutého nájemného. Okruh zájemců není nijak omezen.

• Prokopa Holého č. p. 1173, byt č. 1, Čelákovice
Byt č. 1 o velikosti 1+1 o celkové ploše 58,09 m2 (započitatelná plocha 52,98 m2), sestávající z těch-
to prostor: pokoj 21,38 m2, kuchyň 16,15 m2, předsíň 5,40 m2, koupelna + WC 4,05 m2, spíž 0,90 m2, 
sklep 10,21 m2.
Byt je situovaný v 1. podlaží jednovchodového třípodlažního cihlového domu s valbovou střechou. 
Dům byl vybudován v roce 1939. Vytápění a dodávka teplé vody z kotelny v domě.
Výše nájemného je minimálně 5 298 Kč měsíčně (100 Kč/m2/měsíčně) a je předmětem nabídky (jed-
ná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
Pronájem bytu č. 1, Prokopa Holého č. p. 1173, Čelákovice.

• Prokopa Holého, č. p. 1443, byt č. 6, Čelákovice
Byt č. 6 o velikosti 2+1 o celkové ploše 63,93 m2 (započitatelná plocha 61,19 m2), sestávající z těch-
to prostor: pokoj 14,83 m2, pokoj 19,17 m2, kuchyň 11,16 m2, předsíň 8,97 m2, koupelna 2,29 m2, WC 
0,88 m2, komora 1,16 m2, sklep 5,47 m2..

Byt je situovaný v 2. podlaží dvouvchodového pětipodlažního cihlového domu s polovalbovou stře-
chou. Dům byl vybudován v roce 1948. Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny z kotelny v domě.
Výše nájemného je minimálně 6 119 Kč měsíčně (100 Kč/m2/měsíčně) a je předmětem nabídky (jed-
ná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
Pronájem bytu č. 6, Prokopa Holého č. p. 1443, Čelákovice.

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

Předkládání nabídek:
V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále zá-
vazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Če-
lákovic a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení). 
Dále bude čestným prohlášením doložena způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že 
žadatel nevlastní objekt k bydlení, a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků 
ČR.
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je:
pátek 15. 4. 2016 do 12.00 hod. v podatelně MěÚ Čelákovice.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní 
výši nabídky nájemného v korunách, neobsahující požadovaná prohlášení či jinak neúplné či ty, kde 
nabídka bude nižší než je minimální stanovená cena nájemného (uvedeno výše). Na základě před-
ložených 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 
způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní stanovené 
podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispozici, bude 
vypsáno nové nabídkové řízení.
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do pěti pracovních dnů od obdržení usnesení RM o sou-
hlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku 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 trvání 2 let. Současně budou předány klíče od bytu a byt bude proto-
kolárně 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.

PRONÁJEM OBECNÍCH BYTŮ

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA ČELÁKOVIC
NABÍDKA SLUŽEB

Využijte poskytovaných služeb Pečovatelské služby – pedikúra, masáže, parafínové zábaly,  
odvoz autem např. k lékaři, na úřad nebo kamkoli i mimo Čelákovice.

V případě zájmu ji kontaktujte denně v době od pondělí do pátku mezi 7.30–16.00 hod.

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

http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY sekce Sociální péče – Pečovatelská služba

Zachráněný pes
Dne 2. 3. 2016 v 7.20 hod. telefonicky oznámila 
občanka, že se jí o den dříve kolem 22.00 hod. 
zaběhl pes – fena, kříženec, střední velikosti, 
barvy černé, krátkosrstý, věk 16 let, se zeleným 
vodítkem a obojkem s čelákovickou známkou. 
V 7.30 hod. telefonicky oznámil pozorný ob-
čan, že v ulici U Kapličky, na pozemku teniso-
vých a volejbalových kurtů, je v oplocení smě-
rem k řece zamotán černý pes, který je zřejmě 
podchlazený. Pes nebyl zraněn, reagoval. Dle 
popisu se jednalo o fenu majitelky, která ji „po-
hřešovala“ od večera. S ohledem na věk pejska 
a počasí bylo štěstí, že muž psa našel, jinak ten-
to výlet mohl mít závažné následky. 

Pomoc záchranářům
V pátek 4. 3. 2016 ve 20.10 hod. byla Městská 
policie požádána o pomoc při transportu muže 
do sanitky z domu ve Spojovací ulici. Muž byl 
nemohoucí, silnější postavy a osádka sanitního 
vozu na transport sama nestačila. Hlídka spo-
lečně se zdravotníky snesla z 6. patra muže do 
sanitky, kterého převezla na vyšetření do ne-
mocnice. 

Spolupráce s Rybářskou stráží
V sobotu 5. 3. 2016 v 13.30 hod. bylo telefo-
nicky oznámeno, že v tůni Hrad loví dva rybá-
ři i přes zákaz z důvodu vysazení nových ryb. 
Upozornění o zákazu zde bylo jasně vylepeno 
v úrovni očí. Hlídka MP se na místě spojila s čle-
nem Rybářské stráže, který věc vyřešil ve své 
pravomoci a zakázal mužům další lov ryb a vy-
kázal je. 

Muž přes palubu 
Dne 5. 3. 2016 v 22.20 hod. bylo přijato ozná-
mení, že v ulici U Potoka leží v potoce zraněný 
muž, nemůže sám vylézt a prosí o pomoc. Hlíd-
ky vytáhly muže na břeh, poskytly mu teplou 
a suchou deku a přivolaly záchrannou službu, 
jež u muže zjistila známky podnapilosti a pře-
vezla ho do nemocnice. Den poté v 10.50 hod. 
oznámil občan, že v korytu potoka leží svazek 
klíčů a mobilní telefon, patrně patřící muži, jenž 
v noci do potoka spadl. Muž se z nemocnice do 
svého bydliště nevrátil. Jeho věci jsou uschová-
ny na služebně MP.

Poctivé nálezkyně
V úterý 8. 3. 2016 v 23.30 hod. odevzdaly dvě 
ženy na služebně MP peněženku s doklady 
muže ze Sedlčánek, kterou našly v Rybářské 
ulici. Díky znalosti svěřeného okrsku hlídka 
muže identifikovala a doklady mu předala.  

Nález kola
Dne 9. 3. 2016 v 16.50 hod. telefonicky oznámi-
la občanka, že u tzv. tunýlku u starého hřbitova 
leží jízdní kolo. Ani perlustrací ve všech eviden-
cích nebylo zjištěno, komu kolo patří; zřejmě 
šlo o kolo, jehož krádež nikdo neohlásil. Maji-
teli bude kolo vráceno poté, co ho identifikuje 
a prokáže jeho vlastnictví. 

731 136 156
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Přivítáni do života byli v sobotu 27. února 2016 a 12. března 2016

tito noví občánci města Čelákovic:

Jaroslav Rada, Dominik Strejc,  
Zuzana Tichá, Adam Valenta,

Nela Vaňková, Dagmar Kovalská, Adam Kořínek,
Karel Heczko, Valentýna Burešová, Jakub Dvořák,

David Rada, Eliška Janderová, Adéla Křížová,
Karolína Mejzrová, Sabina Wagnerová,

Rebeka Cicoňová, Ema Vašicová, Jaroslav Tichý,
Ondřej Procházka, Dominik Mrázek a Johana Jandurová.

Tomáš Fiala, Adam Prokeš, Ondřej Tětek,
Zuzana Turková, Tereza Kuncová,

Foto: Jiří Suchý

TOS-MET – 8. změna  
integrovaného povolení

• odbor životního prostředí

Na základě žádosti společnosti TOS-MET slévárna, a. s., vydal Krajský 
úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, roz-
hodnutí o 8. změně integrovaného povolení. Tímto rozhodnutím bylo 
povoleno odsunutí realizace projektu vybudování nové úpravny formo-
vací směsi s moderním vířivým mísičem, vibrofluidní chladničkou a indi-
viduálně řízeným oživováním obíhající směsi a ohřevu vzduchotechniky, 
která obsahuje i výměnu zbývajících mokrých hladinových odlučovačů 
prachu za účinnější suché filtry, na datum 30. června 2016. Původně 
bylo požadováno prodloužení stanoveného termínu 31. prosince 2015 
až do 30. září 2016.
Město Čelákovice zásadně nesouhlasilo s dalším prodlužováním ter-
mínů. Svůj nesouhlas uplatňovalo i při projednávání na Krajském úřadu 
Středočeského kraje. Ani Česká inspekce životního prostředí ve svém 
vyjádření s prodloužením nesouhlasila. Krajský úřad Středočeského kra-
je na základě projednání rozhodl o prodloužení termínu do 30. 6. 2016.
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l  Petr Studnička, zastupitel

Peronizace žst. Čelákovice bude 
probíhat od 11/2016 do 9/2018. 
Po celou dobu stavby bude jako 
zařízení staveniště sloužit část 
bývalého nákladiště, na kterém je 
dnes parkoviště pro 100 osobních 
automobilů a jsou zde odstavová-
ny autobusy linek 405 a 443. Měs-
to hledá alternativní parkovací plo-
chy a zároveň zvažuje zpoplatnění 
parkovacích ploch v Masarykově 
ulici, aby nebyla tato komunikace 
zahlcena zaparkovanými auto-
mobily. Pro podporu podnikatelů 
je zvažována varianta, že první 
hodina parkování by byla zdarma. 
Všechny zvažované alternativní 
plochy vhodné pro parkování jsou 
v majetku soukromých majitelů, 
se kterými musí město vyjednávat. 
Jedná se o zpevněné parkoviště 
u Kovohutí, pozemky v lokalitě 
u Dělnických domků a u Combus-
ty (cestující by jezdili ze zastávky 
Čelákovice-Jiřina), parkoviště 
u OC Tesco (bylo by nutné zajistit 
kyvadlovou dopravu) či areál 
bývalých uhelných skladů v Kol-
lárově ulici. Pořízeny budou nové 
stojany na jízdní kola a částečně 
změněny trasy autobusových 
linek.

l  Miloš Choura, zastupitel

Pro řešení tohoto problému vidím 
tři varianty. První variantou je 
domluva s majitelem Kovohutí 
o poskytnutí parkovací kapacity 
před vrátnicí u zastávky Čelákovi-
ce-Jiřina.
Druhým řešením by potom mohlo 
být zbudování provizorního par-
koviště naproti nádraží směrem 
k Mochovu v místě zamýšleného 
parkoviště po rekonstrukci trati 
a spojení s nádražím provizorní 
lávkou.
Další variantou by mohl být svozo-
vý autobus s několika dočasnými 
zastávkami, který by byl k dispozi-
ci po dobu rekonstrukce trati.
V neposlední řadě by mohla po-
moci i osvěta zdravého životního 
stylu a přesvědčení občanů, kteří 
nezbytně nepotřebují dojíždět, 
aby si trochu přivstali a vyrazili na 
nádraží pěšky.

l  Zdeňka Tichá, zastupitelka

Téma bylo rozebíráno při setkání 
starosty s podnikateli již v dubnu 
2015. Zpoplatněním parkování 
v Masarykově ulici by se problém 
evidentně nevyřešil. Vyroste 
na poli mezi Mochovskou a FV 
Plastem nové velké parkoviště? 
Nevíme. Co zbývá, když město 
za rok nepřineslo řešení? Podívat 
se na leteckou mapu oblasti, 
zamyslet se, jak upravit oblast ulic 
„pod nádražím“ tak, aby řešení 
vyhovovalo potřebám města, 
zkusit jednat ve věci dražby areálu 
Zavek (dražební vyhláška ze dne 
19. 2. 2016) a zvážit koupi tohoto 
areálu, popř. pronájem ploch 
pro parkování. Možná by to bylo 
téma vhodné i pro bezpečnostní 
komisi města (BZK), která by však 
nesměla být zrušena na Radě 
města dne 1. 3. 2016 s odůvodně-
ním, že BZK již dlouhodobě neplní 
funkci poradního orgánu v oblasti 
bezpečnosti. Z návrhu předsedy 
komise na zrušení BZK vyplývá, 
že není schopen zajistit pravidelná 
jednání této komise a její schop-
nost se usnášet. Návrh na zrušení 
komise byl tedy předložen Radě 
města vzhledem k nečinnosti této 
komise.

l  Petr Bařina, zastupitel

Dostatečný počet parkovacích 
míst ve městech je velkým problé-
mem většiny měst v naší republi-
ce. Nyní bude u nás situace ještě 
ztížena rekonstrukcí vlakového 
nádraží (následně železničního 
mostu, podjezdů apod.).
Po tuto dobu je vhodné, aby 
město pořídilo a umístilo v přilehlé 
lokalitě větší množství zastřeše-
ných stojanů na jízdní kola a toto 
místo bylo hlídáno kamerovým 
systémem. Ideální by bylo, aby co 
nejvíce z nás, občanů, pojalo toto 
dočasné omezení jako možnost 
něco udělat pro své zdraví a cho-
dilo pěšky. Vzdáleněji bydlící ob-
čané by měli mít možnost využít 
dočasně zřízenou místní kyva-
dlovou mikrobusovou dopravu, 
která je dopraví na nádraží a zpět. 
Vhodné by bylo využít parkoviště 
u Kovohutí.
Současně bychom rádi do konce 
volebního období realizovali z na-
šeho volebního programu i další 
body, které se také dopravy resp. 
parkování týkají:
- opravy vybraných ulic, které 
jsou v nevyhovujícím stavu;
- zvýraznit či osvětlit (alespoň 
jako v Brandýse!) přechody pro 
chodce.

l  Renata Fialová, zastupitelka

Je naprosto zřejmé, že úbytek 
parkovacích míst bude citelný 
a jejich nahrazení přímo v lokalitě 
je nerealizovatelné. Zlepšení situ-
ace by mohlo přinést vybudování 
kapacitního dočasného parkoviště 
u zastávky Jiřina mezi tratí a Ko-
vohutěmi vedle lokality Dělnických 
domků.
Hlavní myšlenkou by ale mělo být, 
jak přimět obyvatele nechat auto 
doma. Tady je potřeba uvažovat 
o přidání linek MHD hlavně z okra-
jových míst – Sedlčánky, Císařská 
Kuchyně, Záluží. A i pro „přespol-
ní“ – Mochov, Přerov, Toušeň…
Především ale je potřeba podpo-
rovat všechny, kteří situaci zlepší 
využitím nemotorové dopravy. 
Největším problémem každoden-
ních cyklistů jsou krádeže kol. 
Proto je nutné na nádraží i v Jiřině 
navrhnout a realizovat kapacitní 
a bezpečný systém odložení kol 
či koloběžek. Investice by se 
určitě vyplatila i z dlouhodobého 
hlediska, protože pokud budou 
obyvatelé spokojeni, mohli by i po 
dokončení rekonstrukce nádraží 
u tohoto způsobu dopravy zůstat.

Zastupitel zvolený za KSČM se 
k tématu nevyjádřil.

l  Milan Tichý, zastupitel

Problémy s parkováním u čeláko-
vických nádraží logicky nastanou, 
ač nabídneme jiné náhradní 
parkovací plochy nebo upravíme 
dopravu v klidu v blízkém okolí. Je 
však na stole projekt SŽDC, jehož 
součástí je vliv stavby na životní 
prostředí a dopravu, samozřejmě 
řešící takovou krizovou situaci, 
a v minimální koordinaci s měs-
tem i jinými subjekty je povinen 
i takto rozsáhlý problém řešit. Za 
město je třeba se klonit, dle mého 
názoru a podle naznačených 
velkoplošných parkovacích lokalit 
územního plánu, k takovým řeše-
ním, kde budou parkoviště jednou 
definitivní a tam je třeba i v provi-
zoriu použít. Jedná se především 
o lokalitu polí směrem k Bílému 
vrchu a navazující na toužený 
a bezpečný obchvat města přes 
Šibeňák.
Územní plán města a jeho vývoj 
ve studiích je pro občany jaksi 
tabuizován, a tak předpokládám, 
že s existencí parkovišť a obchva-
tu je samozřejmě počítáno!

Otázka
Jak byste řešili 

problém 

chybějících 

parkovacích míst 

u železniční stanice 

po dobu výstavby 

nástupišť na 

čelákovickém 

nádraží?
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•  Miloš Choura, jednatel, a Veronika Fürjeso-
vá, ředitelka Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o.

Město Čelákovice vlastní a prostřednictvím spo-
lečnosti Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o., spra-
vuje rozsáhlý bytový fond – v Čelákovicích 491 
bytů a v Milovicích 212 bytů. V průběhu doby, 
po kterou provozuje město své bytové hospo-
dářství, se vyvíjela nejenom výše nájemného, ale 
zároveň i výše nedoplatků – dluhů na nájemném 
a úhradách za poskytnutá plnění spojená s uží-
váním bytů.
Podle ustanovení § 38 odst. 7 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v plat-
ném znění, je obec povinna sledovat, zda nájem-
ci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, 
aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vy-
plývajících práv. Rada města Čelákovic na schů-
zi dne 19. května 2015 schválila „Metodiku pro 
vymáhání dluhů na nájemném z bytů v domech 
v majetku města Čelákovic a minimalizaci vzni-
ku dluhů nových“. Tato Metodika upravuje po-
stup, kterým město zabezpečuje řádné a včasné 
placení nájemného nájemci a vymáhá případné 
dluhy na nájemném, plnění spojená s užíváním 
bytu a příslušenství těchto pohledávek. Účelem 
Metodiky je zajistit, aby se přistupovalo k řešení 
případných vzniklých dluhů bezprostředně poté, 
co tyto dluhy vzniknou, a tak bylo zabráněno 
kumulaci dluhů a vzniku situace, kterou nebude 
nájemce z vlastních prostředků schopen vyřešit.
Q–BYT Čelákovice, spol. s r. o., jako správce by-
tového fondu průběžně sleduje plnění závazků 
jednotlivých nájemců, v souladu s platnou Meto-
dikou upozorní ve stanoveném termínu dlužníka 
na existenci dluhu, sdělí jeho výši a vyzve ho 
k tomu, aby ve stanovené lhůtě dluh zaplatil, po-
učí dlužníka o tom, že neuhrazení konkrétní výše 

dluhu je hrubým nebo zvlášť závažným poruše-
ním povinností vyplývajících z nájemní smlouvy 
a je důvodem pro podání výpovědi dle přísluš-
ných ustanovení Občanského zákoníku. Záro-
veň správce upozorní dlužníka na možný způsob 
řešení jeho tíživé finanční situace, tj. o možnosti 
uzavření splátkového kalendáře, pobírání sociál-
ních dávek z Úřadu práce ČR, o pomoci v hmot-
né nouzi. V případě potřeby správce také spo-
lupracuje s odborem pro občanské záležitosti 
Městského úřadu. Pokud dlužník na upomínku 
nereaguje nebo nedodržuje dohodnutý splátko-
vý kalendář, předává správce dluh k vymáhání 
právní cestou. Právní zástupce ještě před podá-
ním žaloby dlužníka upomene. S částí dlužníků 
se daří uzavřít písemné uznání dluhu spojené se 
splátkovým kalendářem, což jsou v praxi zpra-
vidla úspěšně vymožené pohledávky. Dále se 
postupuje zcela standardním způsobem, a ne-
vede-li ani soudní řízení k uhrazení dlužné část-
ky, jsou vůči dlužníkům vedeny exekuce. Tento 
proces však trvá i několik let.
I přes opatření, která město Čelákovice jako 
vlastník bytového fondu přijalo k zamezení vzni-
ku nebo růstu pohledávek za nájemci – ať už jde 
o povinnost úhrady jistoty před uzavřením ná-
jemního vztahu, která pomáhá při snížení nebo 
kompenzaci konečného dluhu při výpovědi z ná-
jemního vztahu, nebo o využití zákonem daných 
možností vypovědět nájem bytu i s ohledem na 
vypracování nových nájemních smluv a povin-
nosti platit a doložit zaplacení nájmů dle nových 
pravidel – výše dluhu meziročně neustále stou-
pá. Lze konstatovat, že po započítání vybraných 
kaucí se stoupající strmá křivka meziročního 
růstu pohledávek za dlužníky téměř zastavila.
Přesto, že naprostá většina dluhů je ošetřena 
soudními rozhodnutími a zápisy o uznání dluhu 

nebo již exekučně vymáhána, je pravděpodob-
né, že velmi vysoké procento dluhu se vymoci 
nepodaří. Pokud dlužník nehradí ani náklady 
spojené s tak základní životní potřebou, jakou 
bydlení bezesporu je, pak se zpravidla jedná 
o osoby skutečně nemajetné a ani probíhající 
exekuce nezajistí vymožení pohledávky v plné 
výši. Částku takto ohrožených či nedobytných 
dluhů lze specifikovat velmi těžko vzhledem 
k tomu, že exekuce na majetek těchto dlužníků 
probíhají a exekutoři případný majetek nebo pří-
jmy dohledávají průběžně.
Spousta dlužníků již v městských bytech nebydlí 
a docela podstatná část jsou zemřelí spoluobča-
né, jejichž dluhy se měly řešit v rámci dědického 
řízení, což se mnohdy nedělo.
Z hlediska budoucího vývoje dluhů nebude ces-
ta k jejich snižování jednoduchá. Problémem 
je skupina lidí, kteří sice usilují o vyřešení své 
bytové situace, ale nejsou správně informováni 
o možnostech řešení přes sociální odbory nebo 
příspěvky v sociální nouzi, mnohdy se zdráha-
jí o ně požádat a následně pak nejsou schopni 
svých závazků dostát.
Na Městském úřadu pracuje bezplatná pora-
denská firma RESPONDEO, která je schopna 
v mnoha případech poradit a pomoci.
Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o., se jako správce 
městského majetku musí chovat jako dobrý hos-
podář a řešit tyto problémy v souladu s Metodi-
kou striktně a nekompromisně, a to i s ohledem 
na to, že ostatní nájemci, kteří plní své závazky 
z nájemního vztahu řádně a včas, by se mohli cí-
tit diskriminováni.
Do budoucna bude samozřejmě snaha dluhy co 
nejvíce minimalizovat a vzniku nových dluhů ma-
ximálně předcházet.

Řešení pohledávek z nájmů ve společnosti Q-BYT

•  Vladislava Šizlingová, Krajská hospodářská 
komora Střední Čechy

Výstaviště v Lysé nad Labem bylo místem, kde 
v termínu 18.–20. 2. 2016 probíhal Veletrh uč-
ňovských a studijních oborů – ŘEMESLA 2016, 
který již třetím rokem pořádala Krajská hospo-
dářská komora Střední Čechy. V letošním roce 
vystavovalo celkem 17 středních škol z okresů 
Praha-východ, Nymburk, Praha-západ a Kolín. 
Všechny zúčastněné školy se zapojily do Sou-
těže o nejlepší prezentaci školy, která je každo-
ročně vyhlašována. V soutěži jsou hodnocena 3 
kritéria – prezentace studenta školy na pódiu, 
celkový vzhled stánku školy a aktivita ve stánku, 
která má zaujmout návštěvníky, jimiž jsou pře-
devším žáci ZŠ. Odborná porota složená ze zá-
stupců různých firem, Asociace kuchařů a číšní-
ků ČR, KÚ Středočeského kraje a KHK Střední 
Čechy vybrala tři školy s nejlepším hodnocením. 
První místo obsadila již tradičně SŠ oděvního 
a grafického designu Lysá nad Labem, na dru-
hém místě byla SŠ COPTH Praha 9 a třetí příčku 
získala OA Lysá nad Labem.
Na akci byly pozvány základní školy, pro které 
byl celý program připraven. V letošním roce akci 
navštívilo více než 450 žáků ZŠ. Školy, které na 
akci vyslaly své žáky velmi často s výchovnými 
poradci, mají zájem svým žákům umožnit co 

největší přehled o vzdělávací nabídce v kraji. 
Kromě samotné výstavy byla pro žáky ZŠ při-
pravena soutěž, která je svými otázkami zaved-
la přímo do stánků jednotlivých škol, kde mohli 
žáci získat odpovědi. Krajský úřad Středočes-
kého kraje podpořil soutěž zajímavými a moti-
vujícími cenami. 
Závěr programu ve čtvrtek i v pátek patřil mód-
ní přehlídce, kterou předvedla SŠ oděvního 
a grafického designu Lysá nad Labem. Každým 

rokem je to vždy očekávané vystoupení, které 
nikdy nezklame a potěší širokou diváckou veřej-
nost. SOŠ Čelákovice, s. r. o., a SOŠ a SOU Ne-
ratovice připravily v jednotlivých dnech styling 
modelek, což umožnilo i těmto školám předvést 
své výsledky.
Věříme, že jsme touto akcí pomohli mnoha žá-
kům ZŠ k jejich správnému rozhodnutí.

Další informace na www.khkstrednicechy.cz.

Veletrh učňovských a studijních oborů – ŘEMESLA 2016

Foto: archiv KHK SČ
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Labská stezka se  
prodlouží o další  

kilometry
•  Petr Studnička, místostarosta II

V roce 2016 budou postaveny dva nové úseky 
Labské stezky s využitím dotace z Integro-
vaného regionálního operačního programu. 
Jedná se o úsek Kly – Mělník o délce 3,2 km, 
jehož výstavba by měla přijít na 20 milionů 
korun. Dalším úsekem je spojení Čelákovice 
– Lázně Toušeň v koridoru podél řeky Labe.
Tento úsek bude dlouhý 1,43 km a bude stát 
přibližně 9 milionů korun. Stavby, které budou 
realizovány v souladu s Generelem cyklotras 
a cyklostezek na území Středočeského kraje, 
budou zahájeny v červenci a cyklostezky by 
měly být hotové v říjnu letošního roku.
Tím se Labská stezka na území Středočeské-
ho kraje prodlouží o necelých 5 kilometrů.

Místní akční  
skupina (MAS) 

•  Veronika Kubrichtová

Jak můžeme pomoct občanům města?
Pokud máte nápad na zlepšení života ve va-
šem okolí a nevíte si rady, jak ho uskutečnit, 
můžete se na nás bez obav obrátit. Rádi vás 
propojíme s lidmi, kteří se dané oblasti věnují. 
Poskytujeme také dotační poradenství, a po-
máháme tak zájemcům získat finance na zají-
mavé projekty.
Pokud chcete aktivně pracovat na rozvoji na-
šeho regionu, můžete se stát členem naší ne-
ziskové organizace. Budete tak přímo u zrodu 
projektů, které pomáhají regionu k růstu. Záro-
veň se můžete stát členem různých pracovních 
skupin, které mají na projekty bezprostřední 
vliv.
V neposlední řadě vám pravidelně přinášíme 
informace o akcích, které se pořádají v oblasti 
naší působnosti. Pokud si plánujete svůj vol-
ný čas, rozhodně nezapomeňte navštívit naši 
stránku na Facebooku.

Připravuje MAS Střední Polabí zajíma-
vé akce pro obyvatele města?
V tuto chvíli usilovně pracujeme na dokončení 
hned několika zajímavých projektů. Kromě pra-
covních listů do škol a mapy regionu je to pře-
devším turistická soutěž, která vás provede vý-
znamnými místy v našem okolí. Pokud budete 
pilně cestovat a nasbíráte určitý počet razítek, 
dočkáte se na konci vaší cesty odměny. 
Přípravě soutěže se věnuje kromě kanceláře 
MAS také pracovní skupina zaměřená na ces-
tovní ruch.

Pozvánka k sousedům
•  17. 4. v 12.30 hod. X. ročník Lázeňského 

běhu v Lázních Toušeň. Pokud rádi běháte, 
určitě si nenechte ujít. Zúčastnit se může 
celá rodina, protože svou kategorií mají i mi-
nipředškoláčci. V 16.00 hod. startují závody 
dospělých. Více informací na www.lazensky-
beh.cz.

•  19. 4. v 17.00 hod. veřejná vernisáž putovní 
výstavy v Kočárovně (Brandýs nad Labem) 
„Památníky obětí 1. světové války na území 
MAS Střední Polabí“. Výstava bude pokra-
čovat v dalších obcích regionu a je podpoře-
na Fondem hejtmana Středočeského kraje. 
Všechny zájemce o téma srdečně zveme na 
slavnostní zahájení. Více informací o našich 
akcích najdete na www.strednipolabi.cz;

•  30. 4. v 12.00 hod. se uskuteční na zámku 
v Brandýse nad Labem seminář zaměřený na 
udržitelnou městskou dopravu „Udržitelná 
městská mobilita – nová legislativa, evrop-
ské trendy“. Akci pořádá MAS Střední Polabí 
pod záštitou hejtmana Středočeského kraje 
a města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
ve spolupráci s Labskou stezkou, o. p. s.;

Akce z regionu sledujte na www.facebook.
com/strednipolabi.

Přijďte pomoct  
s úklidem

•  Petr Petřík, Okrašlovací spolek čelákovický

V sobotu 16. dubna na Den Země plánujeme 
zapojit se do celostátní kampaně „Ukliďme 

Česko“, a přidat tak k úklidům po celé repub-
lice i část Čelákovic – Přístavní ulici a nejbližší 
okolí. Akce vychází z mezinárodně osvědčené-
ho modelu „Let‘s Do It!“, která má 8,5 milionů 
dobrovolníků.
Od starosty města jsme získali souhlas k úklidu 
a součinnost Technických služeb, které zajistí 
odvoz nasbíraného odpadu. Navazujeme tak 
na již čtyřletou tradici úklidů, kterou náš spolek 
organizoval se skauty, spolkem Dělnické domky 
a se skupinou dobrovolníků, kteří se domlouvají 
na sociálních sítích.
Budeme třídit neznečištěný plast, čisté sklo 
a barevné kovy. Začátek akce bude v 9.00 hod. 
u zastávky Čelákovice-Jiřina a akce potrvá asi  
3 hodiny. S sebou si přineste ochranné pomůc-
ky a pevné boty.
Podrobnosti naleznete na www.uklidmecesko.
cz/event/11892.

•  Ivan Vaňousek

Březnový Zpravodaj přinesl základní informaci 
o modernizaci železniční trati v našem městě. 
Zdá se, že jednou z hlavních pěších spojnic 
mezi železnicí, centrem a částí města Za Drá-
hou se po téměř 100 letech opět stane Kollá-
rova ulice.
Samozřejmě ve zcela jiné kvalitě. Za Dráhu tak 
budeme chodit kolem domu, který v r. 1896 
koupila obec Čelákovice „...aby zdejší přísluš-
níci staří, ku práci nezpůsobilí, měli bezplatný 
byt. Část tohoto domu ponechána pro nemoc-
né“. Protože byl přízemní a potřebných přibý-
valo, schválilo obecní zastupitelstvo v r. 1920 
zvýšení tohoto domu o jedno podlaží.
Provedení bylo zadáno místnímu staviteli Kon-

stantinu Saxovi. „Kšeft je kšeft“ – řekl si mož-
ná pan architekt, který 9 let před tím dokončil 
„gala“ stavbu nové radnice – a vzal za vděk 
i pouhou nástavbou městského chudobince.
Tak se dům tehdy oficiálně nazýval. Dnes už 
dávno nepatří městu, ani „chudobinec“ už 
tam není. Jeho přízemí ale zase slouží „po-
třebným“.
Ovšem také ve zcela jiné kvalitě než kdysi. 
Ordinacemi odborných lékařů a rehabilitací. 
Dlužno připomenout, že dávno před zřízením 
městského chudobince, založili si Čelákovič-
tí tak zvaný ústav chudých (1785). Ústavem 
nebyla v tomto případě budova, ale peněžní 
sbírky ve prospěch „chudých měšťanů“.

Kollárova ulice s bývalým chudobincem. Foto: -iv-

chodíme kolem nich

Dům pro chudé

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET!

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

 PET = 1
 HDPE = 2
 LDPE = 4
 PP = 5
 PS = 6
 C/PAP = 81
 C/PAP = 84
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Kdo si ještě nezvykl na nové náměstí, může stá-
le ještě mít za kuriózní jeho úpravu připomínající 
(hlavně po setmění) osvětlenou letištní ranvej, 
zdobenou v adventním čase hezky osvětleným 
smrkem a přísně vyhlížející Matkou Boží, hlída-
jící Ježíška v kašně. Za zdejší kuriozity lze po-
važovat jak Volmanovu vilu (nyní krásně obno-
venou), tak dosud kolonii bývalých dělnických 
domků u Kovohutí nebo čelákovické vampýry. 
Kandidátem kuriozity je možná Kulturní dům, 
a to nejen plochou sálu donedávna snad nej-
větší na Praze-východ. Pod „moderní slupkou“ 
sálu je totiž dřevěná konstrukce haly ze 40. let 
20. století (Čelákovice ji spolu s přilehlými pa-
vilony získaly v r. 1947 z výcvikového prostoru 
Mimoň, kde snad sloužívala jako vojenská či vě-
zeňská jídelna). Kuriózní třeba někomu připadají 
občas i jednání našeho „parlamentu“ pod stře-
chou tohoto domu. 
Nespornou kuriozitou a zároveň chloubou na-
šeho města je lávka přes Labe a městská kniha 
z roku 1366. O tom všem už ale bylo ve Zpra-
vodaji psáno, či bývá v přímém přenosu vídá-
no a slyšeno na PC monitorech. Rád bych se 
s vámi podělil o pár věcí, které si vybrala za kuri-
ozity moje maličkost. Některými z nich se město 
může – jak možná sami uznáte – i chlubit. 
Už jste se někdy pozastavili nad čelákovickým 
městským znakem? Štítem na němž je v mod-
rém poli zelený dub se žaludy a s odhalenými 
kořeny? Stromy v městských znacích bývají. 
Například duby mají Český Dub a Dubí u Tep-
lic, Jablonec nad Nisou má jabloň, Jilemnice 
jilm, Tanvald má jedle podle německého die 

Tannen, atd. V těchto případech mají stromy 
ve znacích cosi společného s názvy měst. 
O původu našeho dubu ale kolují jen pověsti. 
Má osekané spodní větve možná proto, aby 
se pod jeho korunu vešel z každé strany jeden 
tak zvaný doplňkový štítek. I ty ve znacích bý-
vají a jsou památkami na někdejší pány měst. 
V našem znaku jsou ale kuriózní i oba štít-
ky. Vpravo od dubu z pohledu diváka je totiž 
prázdný a ve druhém jsou dvě podivná černá 
křídla. Zatímco původ dubu je nejasný, o obou 
štítcích se něco ví. Ten zprava býval erbem 
šlechtického rodu Krajířů z Krajku, kteří (paní 
Johanka, její bratr Kundrát a jeho syn Arnošt) 
osvobodili čelákovické v 1. polovině 16. stole-
tí od několika poddanských povinností. Štítek 
zleva měla asi Kundrátova manželka, původem 
z moravského šlechtického rodu Meziříčských 
z Lomnice. Oba erby byly ale „graficky uprave-
ny“ po r. 1547 z politických důvodů. Krajířové 
se totiž hlásili k jednotě bratrské a odmítli spo-
lu s ostatními podobnými vojensky podpořit 
českého krále Ferdinanda I. a jeho bratra, řím-
ského císaře Karla V., ve válce s protestanty. 
Za účast v této „rebelii“ přišli Krajíři o maje-
tek a Čelákovice o původní symboly bývalých 
pánů. O jejich privilegia naštěstí ne. Jak vidno, 
historie se stále opakuje. S novými pány a je-
jich oddanými úředníky mizejí, nebo se mění-
vají i symboly (křesťanské kříže na půlměsíce 
a naopak, královské koruny na hvězdy atd.). 
Možná podoba původních doplňkových štítků 
čelákovického znaku s erby šlechtických rodů 
je na přiložených obrázcích.

Další historickou, či spíš v dobrém slova smyslu 
„pseudohistorickou“ kuriozitou našeho města je 
domnělé sídlo jeho zakladatele „zemana Kále-
če“. Místo připomínající zemanský hrádek „Vo-
káleč“ je označeno pamětní deskou na jednom 
domě v ulici Ve Vrbí. Jde o recesi, či o dílo tak 
trochu hrabalovského „pábení“ na téma jedné 
z pověstí o založení a názvu našeho města mu-
žem s hrdým (nebo drzým?) čelem – Čelákem. 
Dům zrekonstruoval v tak zvaném eklektickém 
slohu jeho majitel. Domovní fasáda je směsicí 
prvků architektury románské, renesanční, lido-
vé, secesní a „podnikatelského baroka“. Zají-
mavá je i druhotně použitá, ale obrácená gotic-
ká klíčová střílna „dokumentující“, že zemanské 
sídlo stojící na dávném břehu Labe bylo připra-
veno i na útok nepřátelského loďstva. Všichni, 
kdo mají trochu smysl pro legraci, jistě pochopí, 
že jde nejen o slovní hříčky (přesmyčky Čelák – 
Káleč, Čelákov – Vokáleč), ale v případě hrádku 
zároveň o fikci. Její součástí je ostatně i nedale-
ký smírčí (omluvný) kříž ve skupině stromů v Ry-
bářské ulici. 

V červnu 2015 došlo po dlouhé době k čás-
tečnému „zlidštění“ pěšího přístupu Za Dráhu 
chodníkem z ulice U Podjezdu. Bezpečnější 
je i průchod podjezdem. V r. 1923, když ČSD 
stavěly druhou železniční kolej, vznikl pod tra-
tí podjezd v šířce silnice a chodníků po obou 
stranách v parametrech odpovídajících tehdejší 
hustotě dopravy (koňské potahy, občas nějaké 
auto). Ta ale časem výrazně zhoustla a silnice, 
která se původně za podjezdem stáčela vlevo 

Celákovické kuriozity
Je duben, čas žertů, proměnlivého počasí a polétavých čarodějnic. Pů-
vodně jsem chtěl napsat cosi aprílového, nějakou „kachnu“, ale 1. duben 
je pryč. Jako náhradu nabízím místní kuriozity – zvláštnosti a vzácnosti  
občas i vtipné – jaké možná jinde nemají. Trochu riskantní téma, protože co 
se jednomu zdá kuriózní, je pro druhého obyčejné, bezvýznamné, možná  
i hloupé.

Dobový obrázek sálu KD z roku 1948. Zdroj: soukromá sbírka

Erb Krajířů z Krajku. Zdroj: Internet

Erb Meziříčských z Lomnice. Zdroj: Internet

Pamětní deska na „sídle“ zemana Káleče. Foto: -iv-
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k bývalé hospodě „U Řežábků“, nabrala v 50. 
letech 20. století přímý směr k Mochovu, auta 
větší rychlost. Průchod a průjezd podjezdem 
s obrovskou louží ve výjezdu na Mochov v čase 
dešťů se stával nebezpečný. To vše je po loň-
ské úpravě minulostí. Dobře míněné bylo v této 
souvislosti jistě i označení přechodu pro chodce 
přes vozovku do Kozovazské ulice. Jenže stalo 
se, že vyznačený přechod ústí jen do škarpy, 
v níž často pobíhají slepice (na snímku záměr-
ně zvětšené). Silničáři vyrobili v Čelákovicích  
kuriózní „slepičí“ přechod. Na úpravu pěšího 
vstupu do Kozovazské si lidé asi počkají.
V úvodu tématu jsem zmínil přísné oči Matky 
Boží od betléma na náměstí. Ty jsou ovšem jen 
„sezonní“. Čelákovice mají i oči celoroční. Jsou 
dle mého názoru vtipným oživením ne jediné 
fádní zdi v centru města. Dívají se z Rybářské 
ulice směrem k radnici. Jejich pohled se mi ne-
zdá uhrančivý jako ten výše uvedené ženy. Je 
spíš laskavý, i když v jednom z nich jsem nalezl 
symbol pomíjivosti. Někdo může tyto oči pova-
žovat za varující – radnice, pozor, sledujeme tě. 
Ale ony se jen dívají. Kromě toho možná brzy 
už k radnici nedohlédnou, alespoň ne ve vege-
tačním období. Začínají je totiž zakrývat rychle 
rostoucí listnaté stromy v ulici Na Stráni.
Kuriózní se mi zdá být příběh jedné čelákovic-
ké, již neexistující sochy a jejího „příslušenství“. 

Někteří zdejší starší usedlíci si ji možná pama-
tují. Dne 27. září 1936 byl v parku před hotelem 
Filip (na jeho místě nyní velkoprodejna Albert) 
odhalen kamenný pomník – dle mého názoru 
poněkud zachmuřenému – Antonínu Švehlo-
vi (1873–1933). Toto jméno v dnešní překotné 
době asi už málokomu v Čelákovicích něco říká. 
Pan Švehla byl významný představitel domá-
cího protirakouského odboje a jeden z „mužů 
28. října 1918“, první československý ministr 
vnitra, schopný politik a jako mistr kompromi-
sů i předseda tří vlád v období od října 1922 do 
února 1929 – tedy vážená osobnost. Byl také 
předsedou Republikánské strany zemědělského 
a malorolnického lidu (Agrární strany). Agrárníci 
byli dost početná a vlivná „partaj“ (45 mandátů 
v poslanecké sněmovně po volbách v r. 1935), 
a tak svému šéfovi mohli postavit pomník nejen 
v Klatovech, Havlíčkově Brodě atd., ale i v Čelá-
kovicích. Němcům za protektorátu zdejší socha 
kupodivu nevadila a nemusela být sejmuta tak, 
jako pomník obětem 1. světové války naproti 
přes náměstí. Osvobození přečkala ale jen o ně-
jaké 3 roky. Mimo to, že agrární strana byla už 
v r. 1945 zakázána, byl totiž Švehla z tehdejšího 
pohledu nejen buržoazní politik, ale také vel-
kostatkář z pražské Hostivaře, tedy kulak, tříd-
ní nepřítel. Proto musel po r. 1948 z podstavce 
dolů a byl „uklizen“ do dvora bývalé měšťan-

ské školy. Tam ležící postava bez povšimnutí 
pomalu zarůstala kopřivami a křovím. Hranol, 
na němž socha stávala, byl počátkem 60. let  
20. století přetvořen na základní kámen nové 
školy v nynější ulici J. A. Komenského a v r. 
1966 se na něm objevil nepravdivý nápis „600 
let města“ (1366–1966). Teprve v 90. letech byl 
nápis z iniciativy tehdejšího ředitele Městského 
muzea uveden „na pravou míru“ umístěním pa-
mětní desky připomínající 600. výročí založení 
čelákovické městské knihy (1366). Smysluplně 
byla využita i deska zpod sochy. Od 90. let 20. 
století na ní spočívá zrekonstruovaný kamenný 
křížek u čelákovického nádraží. Prvorepublikový 
premiér a šéf agrárníků byl v r. 1976 mafiánsky 
zabetonován v základech Krajské politické ško-
ly Jana Švermy (dnes CMC). Na místě pomníku 
(mezi stromy před lékárnou na náměstí) jsou už 
jen základy podstavce a kamenné žardiniéry. 
To je část čelákovických zajímavostí, které po-
važuji za kuriózní. Jsou samozřejmě i další, ku-
riózní se mi zdá být útulný a veřejně přístupný 
klidový prostor připomínající dávné časy, vytvo-
řený v centru města v lokalitě bývalého Mecero-
va statku, který „přežil“ demoliční aktivity z ob-
dobí 70. a 80. let 20. století. Jedinečná v ČR je 
prý akátová alej u hřbitova. Jsou ovšem i kurio-
zity jiné. Například návštěvníky města matoucí 
nápis „Poliklinika Čelákovice“ na objektu býva-
lého zdravotního střediska ve Stankovského uli-
ci naproti restauraci Moravěnka. Výčtem dalších 
podobných bych mohl pokračovat, ale nechci 
nikoho urazit nebo naštvat – je přece duben, 
čas žertů… Nejsem si jistý, zda něco z toho, co 
se mi na Čelákovicích zdá kuriózní, by stálo za 
pokus o registraci v České databance rekordů 
a kuriozit, kterou spravuje Agentura Dobrý den 
se sídlem v Pelhřimově. Moc bych se do ní ale 
raději „nehrnul“. Važme si toho, co je na našem 
městě zajímavé a vtipné v dobrém slova smys-
lu, všímejme si toho, co je „k smíchu“, nebo ješ-
tě horší, a snažme se, aby tomu tak nebylo.

Téma zpracoval:
Ivan Vaňousek

Slepičí přechod. Zdroj: soukromá sbírka

Čelákovické oči. Foto: -iv-

Zamračený A. Švehla na čelákovickém náměstí. Zdroj: 
soukromá sbírka
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Dne 26. března 2016 oslavili manželé  
STOČESOVI rubínovou svatbu – 40 společných 
let a zároveň oba letos oslaví 65. narozeniny.
Přejí jim zdraví, lásku a pohodu Věrka a Maxík.

Hodně zdraví, štěstí, pohody 
a spokojenosti naší milé bá-
bince Vlastě KRÁLÍKOVÉ, 
která se dne 16. 4. 2016 do-
žívá krásných 90 let, přejí děti, 
vnoučata a pravnoučata.

Tento mě-
síc uplynulo 
10 let ode 
dne, kdy 
nás navždy 
opustili moji 
rodiče ma-
minka Alena 
(v pouhých 49 letech) a tatínek Josef (v pou-
hých 54 letech) MAREČKOVI.
Kdo jste je znali, vzpomeňte spolu s námi. Dě-
kujeme.
Dcera Lucie s rodinou

Dne 12. dubna 2016 uplyne 
rok od úmrtí milovaného man-
žela a tatínka pana Otakara 
BURDY.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
prosíme, vzpomeňte s námi.
Rodina

spolecenská kronika

Ženy si svůj svátek zaslouží
• Vladimír Duník, MěO KSČM Čelákovice

Oslava tohoto významného dne zaujímá své pevné místo v kalendářním plánu akcí naší městské 
organizace KSČM. Ne jinak tomu bylo i letos. Zdá se to až neuvěřitelné, ale uplynulo již dvacet 
dlouhých let od chvíle, kdy jsme se poprvé sešli v jednacím sále Technických služeb města na 
Posezení s přáteli u příležitosti svátku všech žen celého světa – MDŽ.
V sobotu 12. března odpoledne se ve zcela zaplněném sále sešlo na 60 účastníků, převážně žen. 
U vchodu vítá účastníky jménem organizace náš nejmladší člen a každé ženě předává kytičku 
karafiátu. Předseda MěO vítá účastníky posezení, zejména milé hosty, poslance PČR S. Grospiče 
s manželkou Alenou, členy OV KSČM Praha-východ A. Novotnou a J. Hudce a v neposlední řadě 
i bývalou starostka města Z. Tichou. V krátkém úvodu mimo jiné připomíná hlavní, původní myš-
lenku tohoto svátku, kterou byla zejména rovnoprávnost mužů a žen, volební právo žen a odstra-
nění diskriminace, jeho minulost, ale i žhavou současnost. Poté taktovku přebírá vedoucí skupiny 
Pohoda a na parket vstupují první dvojice, mezi nimiž probíhají mladí obsluhující chlapci. Chutné 
občerstvení, příjemná hudba a pohoda účastníků, to jsou hlavní atributy dokreslující příjemnou 
kulisu tohoto tradičního, ženami oblíbeného odpoledne.

• manželé Opletalovi, Čelákovice – Záluží

Děkujeme touto cestou městské organizaci 
KSČM Čelákovice za krásné prožití sobotního 
odpoledne dne 12. 3. 2016 při oslavě Meziná-
rodního dne žen. Bylo to velmi dobře připra-
vené po všech stránkách. Dobré jídlo, pěkná 
hudba a příjemné posezení. Všem organizáto-
rům a hlavně panu Duníkovi děkujeme.
K poděkování se připojily i pí Fejfarová a pí 
Pechová.

podekování

kscm

Radní manuál Pavla 
Ježdíka

• David Eisner, ředitel

Městské muzeum v Čelákovicích, p. o., ve spo-
lupráci se Státním oblastním archivem v Praze 
– Státním okresním archivem Praha-východ 
v těchto dnech vydává 4. svazek edice Fontes 
Musaei Civitatis Celakovicensis, Radní manuál 
Pavla Ježdíka 1639–1654.
Editory a autory průvodních studií jsou Marek 
Ďurčanský, vedoucí Ústavu dějin Univerzity 
Karlovy v Praze, a Roman Kolek, ředitel ČR-
-Státního oblastního archivu v Praze – Státní-
ho okresního archivu Praha-východ se sídlem 
v Přemyšlení. Publikace vychází za finanční 
podpory města Čelákovic, Státního oblastní-
ho archivu a Středočeského kraje. Netajeným 
vydavatelským záměrem je snaha seznámit 
širokou veřejnost s významným písemným 
pramenem vzešlým z prostředí malého města 
z mimořádně neklidné doby poloviny 17. sto-

letí, která překlenuje závěrečnou fázi třicetileté 
války až k období poválečné obnovy. Přestože 
velmi destruktivní průběh války ve střední Ev-
ropě ve 40. letech 17. století pravidelnému pí-
semnému úřadování nepřál, vyskytly se výjimky. 
Pavel Ježdík, který se narodil asi v roce 1595 
snad v jedné z čelákovických rybářských rodin, 
příkladným způsobem pečoval o chod měst-
ské samosprávy v Čelákovicích, které se v oné 
době dostaly blíže zániku jako snad nikdy jindy 
během své historické existence.
Podle slov editorů se jedná o „jedinečný pra-
men nejen po formální, ale také po obsahové 
stránce – zcela jistě nejvýznačnější pramen pro 
dění ve středním Polabí v posledním desetile-

tí třicetileté války a v prvních letech poválečné 
obnovy. Bude na něm postupně možné prověřit 
některé obecné teze v detailním měřítku a zá-
roveň sledovat, nakolik se vývoj v Čelákovicích 
od obecných trendů odlišoval. Není vyloučená 
ani recepce v širším středoevropském či přímo 
evropském měřítku: historiografie se k tématům 
válečného zpustošení ve střední Evropě polo-
viny 17. století a související obnovy opakovaně 
vrací, stejně jako k problematice dějin malých 
měst obecně. Výzkum v této oblasti často naráží 
na nedostatek pramenů, protože archivy malých 
měst byly v mnohem větším nebezpečí než ar-
chivy měst sevřených funkčním hradebním či 
pevnostním systémem. Ježdíkův manuál a jeho 
pasáže, vypovídající mj. o péči věnované ochra-
ně městských knih a dalších písemností, jsou 
jedním ze závažných svědectví o povaze raně 
novověkých českých městeček a mentalitě jejich 
obyvatelstva“ (str. 47–48).
Publikaci lze zakoupit v Městském muzeu 
v Čelákovicích, p. o., od 31. 3. 2016, kdy byla 
slavnostně pokřtěna.

„Noví“ čestní občané 
města Čelákovic

• Martin Dolejský, kurátor muzea

V roce 2015 jsem byl pověřen milým pracovním 
úkolem, který spočíval v sestavení seznamu 
čestných občanů města Čelákovic. Tento se-
znam již existoval na internetových stránkách 

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

Na Hrádku 464
Čelákovice

FARNÍ CHARITA 
NERATOVICE

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

e-mail:  
sekretariat@charita-neratovice.cz

http://neratovice.charita.cz

Kniha Radní manuál Pavla Ježdíka 1639–1654. Foto: 
archiv muzea
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města a jeho autorem byl 
dlouholetý ředitel muzea, 
historik a archeolog Jaro-
slav Špaček. Zpočátku jsem 
se domníval, že půjde pouze 
o prověření stávajících údajů, 
ale opak byl pravdou. Mým 
prvním krokem bylo nafocení 
několika tisíc stran zápisů za-
stupitelstva, národního výboru 
či pléna, které se nacházejí ve 

Státním okresním archivu Praha-východ se síd-
lem v Přemyšlení.
První objev přišel při studiu nafoceného mate-
riálu a jeho konfrontací s Kronikou města Če-
lákovic I, konkrétně u záznamu, který se týkal 
udělení čestného občanství prezidentovi Ed-
vardu Benešovi a ministerskému předsedovi 
Milanu Hodžovi. Druhý jmenovaný vůbec nebyl 
v seznamu uveden, ale stejně jako prezidentu 
republiky, i jemu bylo dne 27. 5. 1938 jednomy-
slně uděleno čestné občanství. Ze slavnostního 
zasedání byly odeslány blahopřejné telegramy. 
Toto rozhodnutí bylo v prosinci 1939 revoková-
no a po skončení II. světové války znovu uděle-
no prezidentovi a předáno na Pražském hradě 
zástupci města. Jak mi sdělil Jakub Doležal, 
vedoucí Archivu Kanceláře prezidenta republi-
ky, šlo o poměrně vzácnou věc, aby prezident 
přijímal v záležitostech čestného občanství 
zástupce města. Jeho program byl totiž velmi 
naplněný a odmítal prý i zástupce větších měst 
než Čelákovice.
Pokud budeme postupovat chronologicky, do-
staneme se k dalšímu objevu, který reprezen-
tuje Klement Gottwald. Zmínka o jeho čestném 
občanství se nenachází ani v zápisech ze schůzí 
MNV, které jsou při určování čestných občanů 
prvořadým pramenem, ani v jeho fondu, který 
se nalézá v Národním archivu. Zde si mohou 
zájemci vyžádat přímo složku „čestná občanství 
Klementa Gottwalda“, ale zmínku o Čelákovi-
cích v ní nenaleznou.

Zcela nová byla tři jména, 
která lze objevit u zápisu ze 
zasedání pléna MNV 30. 6. 
1949. Po zahájení zasedání 
předsedou Ladislavem Hníz-
dem bylo odhlasováno čestné 
občanství ministru zeměděl-
ství za KSČ Júliu Ďurišovi. 
V následujícím bodě bylo pro-
jednáváno udělení čestného 

občanství města delegátům demokratické Číny 
na mírovém sjezdu v Praze, prof. Teng-Chu-Mi-
novi a Dr. Pei-Wenchungovi. V dubnu 1949 se 
konal v Paříži a poté v Praze I. světový kongres 
obránců míru, takže pouze předpokládáme, že 
šlo o tuto akci. Stejně jako u ministra Ďuriše byl 
tento návrh čestného občanství přijat všemi pří-
tomnými hlasováním i potleskem. 
Svůj výčet ukončím čestným občanem, který je 
již zmíněn výše. Na schůzi pléna MNV byl 25. 5. 
1954 zvolen všemi hlasy přítomných členů prá-
vě zvoleného MNV jeho odstupující předseda 
Ladislav Hnízdo. Byla tak oceněna jeho práce 
v prvních letech komunistického režimu. 
Na závěr jen několik poznámek. Čtenáři je patr-
né, že čestná občanství byla (nebo možná ještě 
jsou) dobrým barometrem společenské a poli-
tické situace. To se týká například čestného ob-
čana Júlia Ďuriše, který jím byl jmenován v první 
fázi kolektivizačního procesu v Českosloven-

sku. Za svou povinnost považuji zmínit fakt, že 
seznam čestných občanů do roku 1989 není 
úplný a postupem doby, dalším studiem zápisů, 
se bude pravděpodobně rozrůstat. Tímto bych 
chtěl vyzvat občany – pamětníky, kteří mají ja-
kékoliv doplňující informace k tomuto tématu 
a chtějí se o něj podělit, aby se na mě obrátili 
buď osobně v Městském muzeu v Čelákovicích, 
nebo na e-mailu: dolejsky.cmm@volny.cz. Se-
znam čestných občanů i s daty jejich jmenování 
naleznete na stránce http://www.celakovice.
cz/cs/mesto/cestne-obcanstvi.

Představy, dojmy, iluze
• David Eisner, ředitel

Do 8. 5. 2016 si ve výstavní síni Městského 
muzea můžete prohlédnout výstavu nazvanou 
„PŘEDSTAVY, DOJMY, ILUZE v obrazech Vla-
dimíra Tůmy z období let 2012–2015“. Malíř 
představuje kolekci obrazů krajin, zátiší, s figu-
rální tématikou a abstraktní kompozice. Svým 
pojetím malby se Vladimír Tůma snaží diváka 
zaujmout a připravit mu příjemný zážitek. Na 
výstavu jste srdečně zváni. Nenechte si tento 
zážitek ujít.

Výstava Jeden den  
ve městě 2015

Mimořádně prodloužena do 
neděle 1. 5. 2016!

• Mirko Nosek, kronikář města

Pryč jsou ty časy, kdy nezbedný bakalář nebo 
písař nebo farář nebo řeholník nebo sám pan 
purkmistr zapisoval husím brkem na špatný 
papír při mihotavém světle čadící a páchnoucí 
svíčky významné události, které se udály uvnitř 
městských hradeb a na která večer ještě neza-
pomněl: Výsledek bouřlivého sněmování kon-
šelů, jméno provinilce, jehož dal rychtář vsadit 
do šatlavy pro nemírné pití a lomoz převeliký, 
a zprávu o jakýchsi vojácích, které stráž viděla 
před hradbami a kteří (doufejme natrvalo) zase 
odcválali. 
Doba se změnila. Městský kronikář je dnes 
funkce úřední a výsledky bouřlivého sněmová-
ní zastupitelů se mu vyjevují v té samé kouzel-
né skleněné kouli, do níž ještě před chvílí psal, 
tedy na obrazovce počítače. Změny prostředí, 
v němž se většinu času pohybujeme, nevnímá-
me buď vůbec, nebo jako kulisu. Pozornému 
oku neujde, že už po několika měsících leccos 

už vypadá jinak a že se vlastně díváme na mi-
nulost. 
Dokladům o přítomném životě města se říká 
soudobá dokumentace. Nepatří do ní jen foto-
grafie, ale mnoho dalších věcí – jízdenky, jídelní 
lístky, program kina, firemní katalog nebo účet 
ze samoobsluhy (promiňte mi ten archaický vý-
raz – ze supermarketu) nebo i stránka z třídní 
knihy dokládající, co se žáci v 5. roce 3. tisíciletí 
učili ve škole. Ne všechny dokumenty na výsta-
vě uvidíte, ale sbírali jsme je.
21. října 2015 – Co se změní za 10 let?
Děti si většinou představují svět budoucnosti, 
i blízké, jako naprosto odlišný od současného, 
v jakési sci-fi podobě technického převratu, do-
konalé a pohodlné modernosti. Podoba světa 
za 10 let je pro ně tajemná a lákavá. 10 let ale 
není tak dlouhá doba. Lidé se změní málo (jen 
ty děti vyrostou), lidstvo se nezmění vůbec – má 
své starosti a tužby jako dříve. Mohou se pro ně 
změnit kulisy jejich života, v nichž přibude sta-
rostí o vodu, o bezpečnost… Město se za 10 let 
může proměnit také jenom málo. Moderní auto-
busy, jiná auta, to je automatismus. Záleží ale 
na tom, zda v něm žijí lidé, kteří usilují o změnu 
vedoucí život směrem příjemnějším a bezpeč-
nějším. A to se v Čelákovicích děje.

Poznámka:
Mirko Nosek, povoláním učitel, je kronikářem 
města od roku 2004, občanem Čelákovic od 
roku 1990.

KULTURA

Július Ďuriš. Foto: 
internet

Ladislav Hnízdo. 
Foto: Kronika měs-
ta Čelákovic II.

Na Hrádku. Obraz: Vladimír Tůma

Výstava „Jeden den ve městě 2015“ ve vstupní síni 
Muzea. Foto: -de-
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Jaký byl Březen – mě-
síc čtenářů v knihovně

• Soňa Husáriková, ředitelka

Většina akcí, které knihovna letos v rámci Břez-
na – měsíce čtenářů pořádala, zároveň souvise-
la s 650. výročím městské knihy, které si v letoš-
ním roce připomínáme.
Probíhající výstavu podle knihy Kláry a Honzy 
Smolíkových „Jak se staví město“ můžete na-
vštívit ještě i v průběhu dubna. Na obrázcích 
a doprovodných textech uvidíte, jak vznikala 
středověká města a kdo všechno chtěl mít par-
celu na náměstí. Co za místnosti bychom našli 
ve staré radnici a jak se ve městě dařilo řemesl-
níkům a obchodníkům…
Vznik knihy – program, který knihovna připravila 
pro 2. stupeň ZŠ. Žáci se během 2 vyučovacích 
hodin dozvěděli prostřednictvím workshopu 
řadu informací o vzniku a vývoji písma, výrobě 
knihy a další zajímavosti k tématu. O pořad je 
velký zájem škol, děti baví samostatně pracovat 
a navíc si každý z nich odnesl domů svou vlast-
noručně vyrobenou knihu s doplněným textem 
o vzniku knihy. 
Pro menší děti se konaly besedy o ilustracích 
Zdeňka Milera a o životě a díle světoznámého 
dánského pohádkáře H. Ch. Andersena. 
V letošním roce se Čtenářem roku v knihovnách 
připojených k tomuto projektu stala Čtenářská 
třída. Tou čelákovickou jsou děti ze ZŠ Kostelní, 
které v rámci družiny navštěvují kroužek Mla-
dý čtenář a pravidelně každý týden společně 
navštěvují knihovnu. Dne 3. března proběhlo 
v knihovně slavnostní předání diplomů a upo-
mínkových předmětů za přítomnosti starosty 
města Josefa Pátka a vedoucí školní družiny 
Kateřiny Dobšovičové.
Večer autorského čtení – v úterý 22. března 
budova knihovny ožila čtením původních tex-
tů poezie a prózy a zároveň hudbou. Ze své 
první knihy četla ukázky Michaela Kašičková, 
Ladislav Koliáš přečetl povídku z právnického 
prostředí a ukázky ze své vydané knihy. Další 
autorka Alena Marečková a její poezie patří už 
neodmyslitelně k večerům čtení v knihovně. Její 
jméno je vždy spojováno s nejvyššími příčkami 

literární soutěže, kterou pořádáme. Své texty 
představili také mladí autoři Tereza Cimoradská 
a Jakub Lang. Hudební doprovod čelákovické-
ho pěveckého sdružení AniMuk byl příjemným 
překvapením večera, velmi děkujeme za jejich 
vystoupení. Po připomenutí předchozích roční-
ků byl na závěr vyhlášen již 10. ročník literární 
soutěže naší knihovny, tentokrát na téma Výlet 
do minulosti. Večer byl, myslím, příjemným zá-
žitkem pro všechny zúčastněné.

Bibliobox se osvědčil
• Soňa Husáriková, ředitelka

Téměř rok mají čtenáři možnost vracet knihy do 
návratového boxu na knihy – biblioboxu, který 
je umístěn přímo u vchodu do knihovny. Zku-
šenosti s ním máme výborné, slouží všem, kdo 
potřebuje vrátit knihy v době, kdy je v knihovně 
zavřeno, a čtenáři si velmi chválí jeho pořízení. 
Vhození knih do tohoto boxu je opatřeno systé-
mem, který znemožňuje jejich vyjmutí a chrání 
je před poškozením. Vkládané knihy a časopi-
sy padají do vozíku, jehož dno je kryto měkkou 
podložkou a je vybaveno pružinovým mecha-
nismem. Ten umožňuje plynulý sestup dna, jak 
se vozík postupně plní knihami. Dopadová výš-
ka knih je tak stále stejná, necelých 20 centime-
trů, takže jsou knihy bezpečně uloženy. Knihy 
a časopisy je ale třeba vkládat do biblioboxu 
hřbetem napřed, aby se při pádu neotevřely, 
a tím nedošlo k jejich poškození. Chtěli bychom 
poprosit čtenáře, aby bibliobox využívali pouze 
v době, kdy je v knihovně zavřeno. Čekají-li na 
ně rezervované knihy, často se o nich při pou-
hém vrácení do boxu nedozví. Výpůjční doba 

u zbývajících knih, které nevrátili, se jim touto 
cestou neprodlužuje. Jsme rádi, že jste si novou 
službu oblíbili, ale návštěvu příjemného prostře-
dí knihovny plné zajímavých knih nenahradí. Při-
ložená fotografie ilustruje využívání biblioboxu.

Pozvánky do knihovny
ŠPICBERKY BEZ VRCHOLU
Knihovna zve v úterý 19. dubna v 18.30 hod. na 
poutavé vyprávění známého českého polárníka 
VAŠKA SŮRY o polární expedici, kterou podnikl 
spolu s Pavlem Horkým na arktické souostroví 
Špicberky. 
Dozvíte se třeba, jaké to je mít ženu ve výpravě, 
jak se táboří v teritoriu ledních medvědů a mno-
ho jiných zajímavosti.

ARTEFILETIKA S LEKTORKOU – STROMY
Zveme vás na další kurz artefiletiky, který se 
bude konat v knihovně v pondělí 2. května od 
18.30 hod. s lektorkou Marií Svobodovou.
„Rozkvetly, zazelenaly se, znovu ohlásily příchod 
nového ročního období. S potěšením vnímáme 
jejich svěžest, sílu, velikost. Jsou tu odedávna 
a s lidským bytím je spojuje těsná vazba. Čerpá-
me z nich energii, okouzlují nás svým půvabem, 
dodávají inspiraci umělcům … i Buddha prý do-
šel osvícení pod stromem „bodhi“. V květnovém 
artefiletickém cvičení se zastavíme pod jejich 
korunami …, abychom si užili společnou ces-
tu a dověděli se něco více o symbolice stromů 
a jejich propojení s našimi životy.“
Informace pro zájemce: počet účastníků 10. 
Přihlásit se můžete přímo v knihovně nebo te-
lefonicky.

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

Bibliobox před Městskou knihovnou. Foto: archiv 
knihovny

Špicberky. Foto: archiv polárníka Sůry

Soutěžní kategorie:
•  poezie;
•  próza (povídka, pohádka, divadelní hra…);
•  publicistika (reportáž, esej, fejeton…).
Uzávěrka soutěže: 31. 5. 2016.
Pokyny soutěžícím:
•  věkové kategorie: I. děti do 15 let, II. mládež 

15–18 let, III. dospělí;
•  autoři příspěvků uvedou na samostatném listě 

jméno, adresu, rok narození a kontakt (tele-
fon, e-mail);

•  s účastí v soutěži dává autor souhlas k pří-
padnému uveřejnění práce;

•  rozsah prací: nejvíce 10 stran;
•  soutěžní práce musí být původní, dosud ne-

vydané.

Organizace soutěže:
•  soutěžní příspěvky odevzdávejte nebo posílej-

te do 31. 5. 2016 psané strojem, v elektronic-
ké podobě, nebo na CD na adresu: Městská 
knihovna Čelákovice, Na Hrádku 1092, 250 
88 Čelákovice, nebo na e-mail: mestska@
knihovna.celakovice.cz – do předmětu e-mai-
lu uveďte: Literární soutěž 2016;

•  všechny práce posoudí odborná porota;
•  slavnostní vyhodnocení soutěže se uskuteční 

6. 10. 2016 v 17.30 hod. v rámci Týdne kniho-
ven v Síni Jana Zacha v Městském muzeu;

•  vítězné práce budou vystaveny v prostorách 
knihovny a případně otištěny ve sborníku.

Další informace k soutěži získáte v knihovně 
(viz kontakty výše).

PODMÍNKY LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

Čtenářská třída – děti z kroužku Mladý čtenář při školní 
družině ZŠ Kostelní. Foto: archiv knihovny

10. ročník literární soutěže na téma k 650. výročí městské knihy
VÝLET DO MINULOSTI
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Rodiče dětem  
– děti rodičům

Koncert se koná pod záštitou Spolku přátel če-
lákovického muzea ve čtvrtek 7. dubna 2016 
od 19.00 hod. v Síni Jana Zacha Městského 
muzea. Jde již o druhý koncert Pěveckého stu-
dia Bel Canto v Síni Jana Zacha (první se konal 
před dvěma roky). Vystoupení se nese v du-
chu zdůraznění vlivu rodinného muzicírování 
na estetický, etický a morální rozvoj dětí a jeho 
zpětné působení na upevňování vztahů a pocitu 
sounáležitosti a odpovědnosti všech členů rodi-
ny. V duchu Masarykova citátu „Základem státu 
je rodina…“ stejně jako jeho stále aktuálnější 
myšlenky: „Je stejně potřebné přemýšlet o tom, 
jak užívat svůj volný čas, nejen o tom, jak dobý-
vat bohatství“. 
Na koncertu vystoupí žáci „Pěveckého studia“ 
spolu s rodiči s pěveckým repertoárem z české 
písňové a operní klasiky i ukázkou z muzikálu 
a lidovými písněmi. Pořad moderuje i sám účin-
kuje umělecký a pedagogický ředitel studia Leo 
Marian Vodička, klavírní doprovod – profesorka 
Hyeonju Im (Korea/Soul).

Requiem C moll
Slavnostní provedení Zachova Requiem c moll 
v Čelákovicích se uskuteční v pátek 8. dubna 
v 19.30 hod. v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Čelákovicích další koncert z duchovní 
tvorby Jana Zacha (1713–1773). Orchestr Mu-
sica Florea a sbor Collegium Floreum diriguje 
Marek Štryncl. Akce se uskuteční pod záštitou 
starosty města Josefa Pátka.
Mnozí z vás mají určitě ještě v paměti vystou-
pení souboru Musica Florea v roce 2013 – tedy 
v roce 300. výročí narození a 240. výročí úmrtí 
čelákovického skladatele evropského význa-
mu – Jana Zacha. Pod vedením Marka Štryncla 
společně s 25členným pěveckým sborem Colle-
gium Floreum provedl tehdy v obnovené premi-
éře Zachovo Requiem g moll, doplněné o další 
autorovy skladby (např. působivě zhudebněnou 
antifonu Salve Regina či Sinfonii I s názvuky 
české lidové hudby).

Marka Štryncla ovšem Zachovo dílo zaujalo na-
tolik, že letos s Musicou Floreu nastudoval další 
ze Zachových vokálně-instrumentálních mší za 
zemřelé. Requiem c moll bylo zkomponováno 
ještě za Zachova pobytu v Praze, tedy v době 
rozkvětu pražského baroka kolem roku 1730. 
Patří k jeho nejznámějším a nejoblíbenějším 
skladbám – od svého vzniku je u nás prakticky 
provozováno kontinuálně. Je krásné, že si pro 
první veřejné provedení nového nastudování 
této skladby vybrala Musica Florea právě Čelá-
kovice – nejvýznamnější místo Zachovy tradice 
v českých zemích.
Partituru pro orchestr připravil na základě pra-
menů Českého muzea hudby a pražské Lorety 
zachovský badatel Tomáš Slavický.
Staletími prověřené dílo v historicky poučené 
interpretaci a v podání výsostných profesioná-
lů dává příležitost k hlubokému duchovnímu 

i uměleckému zážitku, který svým charakterem 
skvěle zapadá do období církevních Velikonoc.
Koncert je součástí každoročních projektů Mu-
sica Florea a je pořádán s laskavou podporou 
města Čelákovic a Římskokatolické farnosti 
v Čelákovicích. Realizaci projektu dále podpo-
řilo Ministerstvo kultury. Spolek pro varhanní 
hudbu se celé akce účastní jako spolupořadatel.
Vstupenky za 100 Kč (studenti a senioři 50 Kč) 
možno zakoupit před koncertem nebo objednat 
na www. musicaflorea.cz. 
Reprízu Zachova Requiem c moll budete moci 
v podání souboru vyslechnout též 9. dubna 
v 19.30 hod. v kostele Panny Marie pod Řetě-
zem a 11. dubna v kostele Nanebevzetí Páně ve 
Staré Roli v Karlových Varech. Requiem c moll 
se též prostřednictvím souboru Musica Florea 
dočká audionahrávky, která by se na hudební 
trhu měla objevit ještě do konce roku 2016.

KULTURA

Leo Marian Vodička. Foto: soukromý archiv

Musica Florea – v popředí dirigent a violoncellista Marek Štryncl. Foto: Tomáš Kopecký

Znouzectnost. Foto: archiv pořadatele

POZVÁNKY NA KONCERTY

Znouzectnost a ovčie kiahne
Koncert se uskuteční v pátek 6. května 2016 od 21.00 hod. v Rybářské ulici č. p. 154 – Irish Music 
Pub. V rámci letošního „TURNÉ 30 LET – ON THE ROAD“ vystoupí plzeňská punková legenda Znou-
zectnost a jako host večera rock´n´roll-punková formace Ovčie Kiahne (Kacanovy). Bližší informace 
o předprodeji vstupenek apod. na www.facebook.com/irishmusicpub.
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KULTURA, VOLNÝ CAS, INZERCE

• Tomáš Staněk, ředitel Kulturního domu

V sobotu 5. března hostil KD Čelákovice II. re-
prezentační ples města. Stejně jako v roce mi-
nulém byl hlavním lákadlem věhlasný Bigband 
Felixe Slováčka. Čelákovice rády tančí a skvěle 
vybraný a odprezentovaný repertoár legendár-
ního souboru jim padl do noty. Taneční páry 
zaplnily parket od samého začátku a byly chví-
le, kdy tančil snad úplně každý návštěvník ple-
su. Jak tančí hvězdy z pořadu StarDance při-
jeli předvést Radek Banga a Tereza Bufková. 
Jejich taneční ukázky sklidily zasloužené ova-
ce. Stejně jako tanec bavil lidi i oblíbený foto 
koutek, který vyprodukoval za večer úctyhodné 
číslo 579 fotek.
V přestávkách bavil účastníky vyprodané-
ho plesu mladý sympatický moderátor Karel 
Kašák, který svým neortodoxním přístupem 
k moderátorskému povolání přispěl k tomu, 
že II. reprezentační ples města plynul ve vel-
mi přátelské a milé atmosféře. Věříme, že se 
všichni zúčastnění dobře bavili a nová tradice 
městského plesu pomalu získává pevné kořeny 
a věrné příznivce.

Foto: Jan Nožička

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA

• Zuzana Prokopovičová

V posledních měsících jsme v naší neziskové 
organizaci AKTRA.cz přivítali další nadšené 
a aktivní děti i dospělé, kteří se chtějí naučit 
novému a zároveň zažít spoustu zábavy. Vy-
bíráte si jak z pohybových, tak i hudebních 
aktivit, kterými jsou především hodiny baletu, 
gymnastiky, Tai-Chi a individuální výuka hry na 
flétnu a klavír. 
Začátek roku přinesl několik novinek do hodin 
baletu pro děti od 5 do 10 let, zaměřených na 
prvotní základy, kterými jsou správné držení 
těla, pružnost, cítění a vnímaní rytmu hudby. 
Tyto lekce probíhají pravidelně každou středu 
od 16.30 do 17.30 hod. v tanečním sále na ad-
rese Masarykova 585/16, Čelákovice, pod ve-
dením lektorky Nicole Dvořákové, absolventky 
Taneční konzervatoře v Brně. Při svém nízkém 
věku má už četné zkušenosti s vedením dětí, 
s nimiž účinkovala například v Národním diva-
dle v Brně ve známém představení Louskáček. 
V případě zájmu o její lekce se můžete přijít 
kdykoliv podívat přímo do hodiny.
Rádi bychom vás také pozvali na Muzikálový 
příměstský tábor, který pro vás připraví lektoři 
našich pravidelných aktivit společně s profesi-
onály z muzikálových divadel, kteří nás v létě 
v Čelákovicích navštíví. Muzikálové zaměření 
tábora nabídne všem účastníkům nejen zdo-
konalení se ve zpěvu, tanci, hře na hudební 
nástroje a herectví, ale také plno zážitků při 
tvorbě vlastního muzikálu, který na závěr před-
stavíme. Konat se bude o letních prázdninách, 
a to hned ve dvou termínech. Těší se na vás 
naše lektorka baletu Nicole Dvořáková, kon-
certní klavíristka Julia Okaji, Kristýna Sklená-
řová, absolventka TK, Rockové opery a Mu-
zikálového herectví, Henrieta Hornáčková, 
absolventka DAMU, a mnoho dalších.
Více informací o táboře a přihlášky naleznete 
na našich stránkách www.aktra.cz.

AKTRA.cz

Foto: archiv AKTRA.cz
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VOLNÝ CAS

• Spolek houbařů Čelákovice

Letošní první větší akce čelákovických hou-
bařů se uskuteční v magických místech lesní 
osady, ve velmi krásném polesí, které je tak 
hluboké, že Gustavu Frištenskému se z jeho 
profesionální řeckořímské skupiny, když od-
počívali v lese, ztratil černoch. Frištenský 
toho černého šampióna už nikdy ve svém 
životě nespatřil, jak píše ve svých pamětech. 
Ano, je to Kersko, lesy, kde žil Hrabal, natočil 
se film Slavnosti sněženek a je rájem houba-
řů. Navštívíme hřbitov, kde odpočívá Hrabal 
se svými kočkami. Uvidíme nejkrásnější boro-
vice v Kersku, Švarnou Tonku, podle tabulky 
sázená v roce 1620, kde je možné vyzkoušet, 
že její kmen obejmou tři statní chlapi. A její 
sestru, bleskem poškozenou Sličnou Pepič-
ku. V houbařské sezoně, při příznivém počasí, 
zde nalezneme hřiby hnědé i dubové, křeme-
náče a babky.
Na své si přijdou i pokročilejší houbaři sbí-
rající jedlé druhy holubinek a ryzců, bedly, 
pečárky, muchomůrky růžovky. Určitě i řadu 
hub nejedlých. 
A když nic nenajdeme, tak určitě pooběd-

váme kančí „se zelím“, nebo „šípkovou“ ve 
známé Hájence. Ochutnáme uhličitou mír-
ně radioaktivní vodu z pramene sv. Josefa. 
Projdeme po hrázi bývalého rybníka a kolem 
Hrabalovy chaty a odpoledne se autobusem 
vrátíme domů.
Případné informace na tel.: 607 911 168. 
Odjezd účastníků je autobusem v 8.23 hod. 
od nádraží v Čelákovicích 23. 4. 2016.

Ilustrační foto: -km-

POZVÁNKA
na povelikonoční „Blešák“

v areálu Routa, Sedláčkova 107, od 8 - 13 hod.

SOBOTA 7. KVĚTNA 2016
Těšíme se na všechny, určitě neodejdete s prázdnou.

Kontaktní mobil 602 573 970

Turnaj ve voleném  
mariáši

V sobotu 23. 4. 2016 od 14.00 hod. se v pivnici 
U Bohuslavů koná turnaj ve voleném mariáši. 
Registrace bude zahájena v 13.30 hod. Startov-
né: 120 Kč (v ceně 1x jídlo).
Pro včasnou rezervaci či pro bližší informace 
volejte na tel.: 777 591 320.

Pro příznivce  
modelů lodí

Modelářský klub v Brandýse nad Labem pořádá 
30. 4. 2016 na Gradě soutěž modelů lodí. Zahá-
jení je v 9.00 hod. v prostoru Hospody Grado.

POZVÁNKY

Pořádáme
MEMORIÁL LADISLAVA BÁČI
SDH Čelákovice pod záštitou města Čelákovic 
pořádá v sobotu 23. 4. 2016 na hřišti ZŠ J. A. 
Komenského soutěž o putovní pohár v požár-
ním útoku mládeže. Prezence družstev MH 
mladších a starších je mezi 8.30 a 9.00 hod. 
v místě konání. Prezence družstev dorostu je 
mezi 12.30 a 13.00 hod. v místě konání. Všech-
ny srdečně zveme a těšíme se na vaši účast.

FARAÓNŮV POKLAD
Letní tábor v Miličíně ve dnech 13.–27. 8. 2016. 
Vice informací – tel./fax: 326 991 555 nebo  
e-mail: hasici@czela.net.

Prokopa Holého 1664
Čelákovice

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

Čelákovičtí houbaři vás zvou na tradiční  
otevírání lesa

Košíky. Foto: archiv spolku

Angličtina s rodilým mluvčím
Nově jsme pro zájemce kurzů založili anglic-
kou knihovnu. Najdete zde knihy různé úrovně 
znalostí jazyka!
Připravujeme pro vás anglické příměstské tá-
bory nejen pro děti od 6 let, ale i tematické 
výlety zaměřené na konverzaci pro děti od 10 
let! Vždy pracujeme jen s rodilými mluvčími! 
V případě zájmu o zapojení se do rozeběhnu-
tých kurzů nebo informace k táborům: routa-
-anglictina@seznam.cz.

Velké závody pro malé děti
Úterý 12. 4. od 16.00 hod. před Kulturním do-
mem Čelákovice.

Dámský bazar
Sobota 23. 4. od 9.00 do 12.00 hod. v Mateř-
ském centru.
Příjem věcí: pátek 22. 4. od 17.00 do 19.00 
hod. Informace: damskybazar@seznam.cz.

Plavání s ROUTOU již začíná!
Jarní kurz od 7. 4. pro děti od 6 měs. do 3 let 
v dopoledním plavání. Odpoledne již trénuje-
me plavecké způsoby jen s dětmi od 3 do 14 
let. Pro zkušené plavce jsme zařadili do kurzů 
záchranářské plavání!
V případě zájmu poskytneme více informací: 
721 355 798, routa-plavani@seznam.cz.

Klub náhradních rodin
„Šikana a závislosti u dětí v NRP“ – sobo-
ta 16. 4. 2016 v 10.00–16.00 hod. seminář 
s Markétou Zlochovou, místo konání: RC 
Routa, Sedláčkova 107, Čelákovice. Seminář 
je určen pěstounům, osvojitelům a všem zá-
jemcům o náhradní rodinnou péči.
Seminář je zdarma pro pěstouny, kteří uza-
vřeli dohodu o výkonu PP s RC Routa, cena 
pro ostatní zájemce: 1 000 Kč. Pěstouni jiných 
organizací mohou požádat o úhradu organiza-
ci, se kterou mají uzavřenu smlouvu o výkonu 
PP.
Program pro předem přihlášené děti zajištěn. 
Další informace a přihlášky: Lenka Slováková, 
603 538 763, slovakova.routa@seznam.cz.

Výprava za čelákovickými upíry
Neděle 24. 4. od 15.00 hod. – start rodinných 
týmů u sokolovny.
S sebou vhodné oblečení, startovné 50 Kč, 
„filipa“ a ČESNEK! Podrobnosti naleznete na 
http://celakovicti-upiri.webnode.cz/. Pořádá-
me ve spolupráci s Městským muzeem Čelá-
kovice.

Divadélko pro nejmenší
„Boudo, budko“ – pátek 29. 4. od 11.00 hod. 
v herně MC Čelákovice.

tel.: 604 146 682
e-mail: info@rc-routa.cz
http://www.rc-routa.cz
facebook: Mateřské centrum Čelákovi-
ce a RC Routa

Sedláčkova 107
Stankovského 1650 
(zadní vchod budovy pošty)

Čelákovice

rc routa + 
materské centrum

spolek houbaru celákovice
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ŠKOLSTVÍ, VOLNÝ CAS

• Michaela Tesařová

Jde již o tradiční řemeslný jarmark s originálními 
českými rukodělnými výrobky řemeslníků z okolí 
či vzdálenějších koutů naší republiky, na němž 
se podílejí výrobci prezentující na handmade 
portálu Fler.cz i mimo něj. Někteří výrobci jsou 
nositeli certifikátu Regionální produkt.
Součástí trhu budou opět ukázky staročes-
kých i novodobých řemesel a umění. Navíc si 
návštěvníci mohou vedle hotových výrobků 
odnést domů i materiál pro tvoření, většinou 
v podobě již hotových materiálových balíčků či 
materiálu dle vlastního výběru. Jak pro děti, tak 
i pro dospělé jsou připraveny tvořivé dílničky. 

Několik divadélek pro celou rodinu bude připra-
veno za každého počasí. Dále budou připravena 
akrobatická a taneční vystoupení Dua Aventyr. 
Naši nejmenší se budou moci svézt na origi-
nálním ručně vyřezávaném dřevěném kolotoči 
na ruční pohon z dílny řezbáře Matěje, zatímco 
jejich rodiče za babku přistřihne kadeřnice z re-
nomovaného pražského salonu. Ukázky canis-
terapie a práce s asistenčními psi Nadačního 
fondu Canisterapie budou probíhat po celý den. 
Jarmareční atmosféru bude opět jedinečně do-
kreslovat hra flašinetová. 
Návštěvníci se mohou těšit na širokou sklad-
bu výrobků a řemesel: košíkaření, drátenictví, 
kovářské a krejčovské výrobky – oblečení pro 

děti i dospělé, kabelky, zástěry, bytové doplňky, 
výrobky z kůže nebo ze dřeva - hračky, drobné 
dárkové předměty i bytové dekorace, nádobí, 
keramika – interiérová i venkovní, užitková i de-
korativní, výroba mýdla a přírodní kosmetiky, 
bylinky, svíčky, obrázky, papírenské výrobky, 
krasohledy, barevný písek, široká škála šperkař-
ských výrobků a různé domácí dobroty.
Detailní informace (skladba řemeslníků, pro-
gram, fotografie z minulých ročníků) můžete 
sledovat na FB profilu jarmarku.
POMOC FILIPOVI
Tentokrát jsme se rozhodli vybrat finanční pro-
středky pro Filipa, místního 14letého chlapce, 
který se narodil již s vážnou srdeční vadou. Ta 
odstartovala řadu dalších zdravotních problémů. 
Filip zatím podstoupil dvě korekční operace Fal-
lotovy tetralogie (vada srdce) s následným mul-
tiorgánovým selháním. Trpí metabolickou po-
ruchou, atypickým autismem, rozsáhlou vadou 
řeči a leidenskou mutací, při níž dochází ke zvý-
šené krevní srážlivosti. Jeho maminka je na něj 
sama a rádi bychom jim pomohli v jejich nelehké 
životní situaci alespoň malou finanční částkou.
Pomoci mu budete moci zakoupením darova-
ných výrobků od přítomných řemeslníků nebo 
jakýmkoliv finančním příspěvkem do připrave-
né kasičky. S hrdostí musíme přiznat, že jsme 
pokaždé příjemně překvapeni, kolik lidí ocení 
kvalitní řemeslnou práci, ale hlavně je ochotno 
podílet se na dobré věci…

pozvánky do okolí

Třeťáci na výletě ve 
vesmíru

• Olga Štejnarová, třídní učitelka

Víte, kolik by na Měsíci vážila celá třída dětí? Tře-
ťáci z naší školy už to ví. Každý z nich by vážil 
okolo 6 kg. A na co si vzpomenete, když se řekne 
vesmír? A chtěli byste se vesmírem jen tak prole-
tět? My jsme vesmírem cestovali jako kosmonau-
ti okolo všech planet sluneční soustavy. Přitom 
jsme bez skafandrů seděli v pohodlných křeslech 
v Planetáriu v Praze a sledovali jsme výukový 
program „Vesmír kolem nás“. Kromě planet, pla-

netek, komet a meteoritů se děti seznámily s po-
zorováním hvězd na noční obloze. Na výstavě ve 
vstupní hale si děti vyzkoušely některé interaktivní 
exponáty. Výlet do vesmíru byl tentokrát jen jako, 
ale třeba jednou to bude výlet skutečný. 
Návštěva planetária je pro děti vždy velkým 
dobrodružstvím. Načerpají zde spoustu vědo-
mostí, které dále využíváme. Výukové programy 
jsou v pražském planetáriu připraveny vždy vý-
borně a všichni tam jezdíme opravdu rádi.

Školní sportovní liga
• Miloš Bukač, zástupce ředitelky 

Každoročně se naše škola zúčastňuje všech 
sportovních soutěží vyhlášených MŠMT a Aso-
ciací školních sportovních klubů ČR. Zde dosa-
hujeme velmi dobrých výsledků v okrese nebo 
v krajských kolech. Tyto sportovní soutěže se 
týkají jen těch nejlepších žáků, kteří naši školu 
reprezentují.
Toto mne přivedlo na myšlenku zapojit co nej-
více žáků do různých sportovních aktivit. Založil 
jsem „I. ročník školní sportovní ligy“.
Žáci a třídy II. stupně soutěží mezi sebou během 
celého školního roku, kdy se vystřídá 20 spor-
tovních činností, to jsou v průměru dvě sportov-
ní soutěže na měsíc. V září a říjnu jsme uskuteč-
nili sportovní činnosti venku na školním hřišti. 
Začali jsme ringem. S touto hrou se děti setká-
vají na táborech. Další soutěže byly jízda na in-
-line bruslích a tradiční již 35. ročník „Čokolá-
dových štafet“. Zde soutěží třídy ve štafetovém 
běhu na 10 x 1 kolo (250 m). Potom následoval 
stolní tenis a turnaj ve vybíjené. V listopadu se 
většina tříd zúčastnila 41. ročníku Večerního 

běhu městem Čelákovice. Dále v listopadu pro-
běhl v tělocvičně turnaj ve florbalu. V prosinci 
jsme do sportovní ligy zařadili již osvědčené 
soutěže: „Vánoční laťku“ – přebor města Čelá-
kovic ve skoku vysokém, v Městském bazénu 
se uskutečnila soutěž „Vánoční plavání“, kde 
jsme měli hojné zastoupení. Leden a únor 2016 
byl věnován basketbalovým a házenkářským 
kláním. Nyní probíhá 12. soutěž, turnaj čtyřher 
v badmintonu. Do konce roku žáky čekají ješ-
tě tyto sportovní činnosti: futsal, jízda zručnosti 
na kole, přehazovaná, střelba ze vzduchovky, 
duatlon, nohejbal, beachvolejbal a softbal.
Zatím sportovní liga probíhá nad moje očeká-
vání. Z 211 žáků II. stupně se zapojilo 176 žáků, 
to je 83,4 %. Všechny soutěže probíhají mimo 
vyučování, ráno v 7.30 hod. před výukou nebo 
odpoledne po vyučování. Na většinu soutěží 
chodí i řada diváků a žáci si vzájemně fandí. Vý-
sledky třídních kolektivů a jednotlivců sledují na 
nástěnkách u tělocvičny a postupně se těší na 
další sportovní klání.
Zatím nejlepšími třídními kolektivy jsou v mladší 
kategorii třída 7. B a ve starší kategorii je to tří-
da 9. A. Nejlepšími jednotlivci v mladší kategorii 
jsou Šimon Opp, Nikola Melicharová a Kristýna 
Kašjaková. Ve starších Jaroslav Kohout a Domi-
nika Nechvátalová.
Myslím si, že myšlenka rozpohybovat a zapojit 
do sportovních činností co nejvíce žáků byla 
naplněna. Řada žáků se s některými sporty 
střetává poprvé, ale snaží se své třídě co nej-
více pomoci v bodování „Školní sportovní ligy“. 
Vyvrcholením této dlouhodobé soutěže bude  
1. června 2016 – sportovní den, který každoroč-
ně pořádáme v areálu Volejbalového sportovní-
ho klubu Čelákovice Na Nábřeží.

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

J. A. Komenského 414
Čelákovice

Žáci v pražském Planetáriu. Foto: Olga Štejnarová

ZVYKOSLOVNÉ VELIKONOCE –  
TRADIČNÍ ŘEMESLA A TECHNIKY

Praha, ulice Jana Zajíce č. p. 7 – Galerie Scarabeus do středy 6. dubna

• MDDM

Výstava košíků z Čelákovic, modrotisku ze Strážnice, z Olešné a dalších zvykoslovných veliko-
nočních předmětů uspořádaná ve spolupráci s Městským muzeem v Čelákovicích a Městským 
domem dětí a mládeže Čelákovice. Galerii Scarabeus najdete v Praze 7 nedaleko od stadionu 
Sparta na Letné. www.galeriescarabeus.cz

6. ŘEMESLNÝ JARMARK
Lysá nad Labem v sobotu 16. dubna od 9.00 hod. na nám. Bedřicha Hrozného
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ŠKOLSTVÍ, VOLNÝ CAS

Přijímací řízení pro 
školní rok 2016/2017

HUDEBNÍ OBOR
Do přípravného ročníku hudebního oboru přijí-
má škola žáky od 6 let na základě přijímací ta-
lentové zkoušky: zpěv jednoduché lidové písně 
a orientace v rytmu.
Termíny přijímacích zkoušek:
úterý 3. 5. 2016 v 17.00 hod.
úterý 17. 5. 2016 v 17.00 hod.
Škola má možnost zapůjčit některé hudební ná-
stroje.
Podmínkou studia hry na klavír je vlastní nástroj 
– pianino, nikoliv elektrický nástroj.

VÝTVARNÝ OBOR
Do výtvarného oboru přijímá škola žáky od 6 let.
Požadavky k přijímací zkoušce: malba, kres-
ba. Zájemci s sebou mohou na ukázku přinést 
vlastní domácí práce.
Termíny přijímacích zkoušek:
pátek 29. 4. 2016 v 17.00 hod.
středa 4. 5. 2016 v 17.00 hod.

TANEČNÍ OBOR
Do tanečního oboru přijímá škola chlapce i dív-
ky od 6 do 10 let. Předpoklady pro studium 
v tanečním oboru: tělesné dispozice, rytmické 
vnímání.
Termíny přijímacích zkoušek:
čtvrtek 12. 5. 2016 v 17.00 hod.
středa 18. 5. 2016 v 17.00 hod.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Do literárně-dramatického oboru přijímá škola 
žáky od 6 let. Předpoklady pro studium v literár-
ně-dramatickém oboru: vyjadřovací schopnosti 
(vyprávět příhodu, vtip, recitovat báseň, zahrát 

pohádkovou postavu), pohybové schopnosti, 
fantazie, rytmus, zpěv.
Termíny přijímacích zkoušek:
pondělí 2. 5. 2016 v 17.30 hod.
pondělí 16. 5. 2016 v 17.30 hod.

STUDIO
Určeno pro předškolní děti, které nejpozději 
v srpnu 2016 dovrší 5 let. Výuka probíhá v do-
poledních hodinách.
Termíny přijímacích zkoušek:
pátek 29. 4. 2016 v 16.30 hod.
pátek 13. 5. 2016 v 16.30 hod.

Zájemci o studium vyplní a odešlou elektronic-
kou přihlášku ke studiu z webových stránek 
školy nejpozději jeden den před konáním přijí-
macích zkoušek zvoleného oboru.
Počet nově přijatých žáků je omezen celkovou 
kapacitou školy.

Edukační program
• Jarmila Zavřelová, učitelka

Dne 8. února 1926 začalo oficiálně hrát Osvobo-
zené divadlo, Jaroslav Ježek se narodil v r. 1906.
Vědomi si významu trojice V+W+J pro hudební 
vývoj, 15. 2. 2016 zaplnili aulu gymnázia stu-
denti, kteří se stali spoluaktéry edukačního pro-
gramu v rámci výuky hudební výchovy na téma 
„Život nevidomého hudebníka“, konkrétně Jiřího 
Červeného – violoncellisty a pedagoga, který se 
intenzivně zabývá problematikou takto handica-
povaných žáků hudebních oborů. O J. Ježkovi je 
známo, že mu při studiu na pražské konzervatoři 
nebyly poskytovány žádné úlevy. 
Naši studenti si mohli vyzkoušet, jak se „čte“ 
notový zápis v Braillově písmu, jak se píše na 
Pichtově psacím stroji… 

To, že takto pojatá forma výuky žáky upoutala, 
dokládají nejen fotografie, ale i bezprostřední 
reakce:
„…Sám vím, jak je to těžké prakticky nic nevidět. 
Zúčastnil jsem se jednou akce, která simulovala 
svět nevidomých…“ 
„Hrál skvěle i přes svůj handicap.“ 
„Velmi takové lidi obdivuji…“ 
„Mohli jsme na vlastní kůži vyzkoušet, psát a číst 
Braillovo písmo…“ 
„… ohmatat si jazyk nevidomých…“ 
„… zaslouží si velký obdiv…“ 
„… Beseda dopomohla k zamyšlení se nad 
vlastním životem, prioritami. Nad tím, že zdraví 
je to nejdůležitější, co máme. Tak bychom si ho 
měli vážit…“

Přijímací zkoušky  
nanečisto

• realizační tým

Přihláška na střední školy je pro budoucí studenty 
a studentky prvním velkým rozhodnutím v životě. 
A to s sebou pochopitelně přináší stres. Přijímací 
zkoušky jsou pro žáky i rodiče velkou zátěží. Do 
přijímaček zbývá pár dnů. Ve snaze dopřát žá-
kům pocit jistoty, že udělali pro dobrý výsledek 
vše, zorganizovali jsme Přijímačky nanečisto. 
Věnovali jsme jedno sobotní dopoledne uchaze-
čům o studium na středních školách, aby si mohli 
zkusit atmosféru i podmínky přijímacího řízení, 
aby identifikovali a zlepšili svá slabá místa, naučili 
se odbourat stres. Přejeme všem zúčastněným 
hodně úspěchů v přijímacím řízení. Uchazečům 
o studium na našem gymnáziu navíc vytrvalost, 
aby se za pár let stali úspěšnými vysokoškoláky 
tak, jako každoročně 97,14 % absolventů.

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

Vašátkova 343
Čelákovice

tel.: 326 929 011
e-mail: info@gymnacel.cz
http://www.gymnacel.cz
Fakultní škola FF UK

J. A. Komenského 414
Čelákovice

gymnázium

Přijímací zkoušky nanečisto na Gymnáziu. Foto: reali-
zační tým

•  Emil Snítilý, oddíl turistiky KČT TJ Spartak 
Čelákovice

Je tomu už 20 let, co čtyři turisté oddílu KČT 
Čelákovice objevili v celostátním kalendáři KČT 
pochod Zimní výstup na horu Tábor a rozhod-
li se ho zúčastnit. Šli do neznáma. Jedná se  
o hvězdicový pochod s individuálním startem 
a cílem na hoře Tábor. Náročnost pochodu zá-
visí na sněhových podmínkách a zvolené tra-
se. Toho roku byly opravdu náročné, sněhu po 
kolena, ale zažili jsme už mráz i bláto. Přesto 
jsme si tento pochod oblíbili a každoročně se 
ho účastníme. Jako start jsme už zvolili Starou 

Paku, Novou Paku, Jičín, Libuň, Železnici, Jino-
lice, Syřenov a Lomnici n. P. Letos se zúčastnilo 
rekordních 18 členů.
A teď k druhému výročí. Chodili jsme okolo 
křížku na rozcestí v Morcínově a sledovali, jak 
chátrá, a tak napadlo jednu naši turistku ho 
zachránit. Za pomoci TS Lomnice n. P. a na-
ším finančním přispěním, dodáním křížku, se 
povedlo tuto akci uskutečnit. Je tomu 10 let, 
co na podstavci křížku byla umístěna cedulka 
s vizitkou našeho oddílu, a nás hřeje dobrý pocit 
z dobrého skutku. Tento pochod se pro nás stal 
pochodem kultovním a každoročně nezapome-
neme u křížku zapálit svíčku. Foto: -es-

turistika

Dvě výročí jednoho pochodu
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1. ročník sportovních 
příměstských táborů

• Petr Bambas, ředitel

Jako provozovatel sportovišť v Čelákovicích 
jsme se rozhodli již tak pestrou nabídku pří-
městských táborů rozšířit o ryze sportovní tábor 
s názvem Olympijské hry nanečisto.
Program: denně plavání s profesionálními in-
struktory v Městském bazénu v Čelákovicích; 
denně všeobecná sportovní průprava a míčové 
sporty pod vedením instruktorů na hřišti u Měst-
ského bazénu nebo na Městském stadionu 
(v případě nepříznivého počasí ve Sportovní 
hale Vikomt).
Termíny: 4.–8. července 2016; 11.–15. července 
2016; 22.–26. srpna 2016 
Denně: 8.00–16.00 hod.
Cena: 2 400 Kč/týden (individuálně lze domluvit 
denní účast – cena 500 Kč/den)
V ceně je zahrnuto stravování a pitný režim po 
celý den (svačina, oběd, svačina), využívání 
všech sportovišť Čelákovické sportovní, p. o., 
(Městský bazén, Městský stadion, Sportovní hala 
Vikomt) po celou dobu příměstského tábora, za-
půjčení sportovního náčiní a sportovních pomů-
cek. Podrobnosti včetně plakátu a přihlášky jsou 
ke stažení na www.sportcelakovice.cz.

Městský bazén
Od dubna rušíme odpolední plavání pro ve-
řejnost ve středu.

Provozní doba:
po 6.15–7.45 – 19.00–21.30
út – – 17.00–21.30

(17.00–18.00 pronájem 2x dráha)
st 6.15–7.45 14.00–15.00 19.00–21.30
čt – 14.00–15.00 –
pá 6.15–7.45 14.00–15.00 17.00–21.30
so – 11.00–12.00 16.00–21.30
  (10.00–11.00 senioři/ZTP)
ne – 10.00–12.00 16.00–21.30

(9.00–10.00 senioři, 18.30–19.30 pronájem 2x dráha)

Pozn.: V průběhu otevírací doby pro veřejnost 
může být kdykoli jedna plavecká dráha vyhraze-
na k jiným účelům.

Šachový klub Spartak 
Čelákovice

• Libor Mrozinski

V krajské soutěži jsme 21. 2. 2016 v 8. kole pro-
hráli s vedoucím celkem Spartak Vlašim C vy-
soko v poměru 6:2. A v 9. kole 13. 3. 2016 jsme 
s ŠK Kostelec n. Černými Lesy B (druhý vedoucí 
celek) prohráli 2,5:5,5. Takže jsme na posledním 
místě a zbývají nám dvě kola do závěru soutěže, 
abychom se pokusili o zázrak.
V regionálním přeboru jsme prohráli i v 9. kole 
28. 2. 2016 s TJ AERO Odolena Voda A v po-
měru 5:3 – jediným plusem bylo získání větší 
šachové praxe našich mladých šachistů Gábiny 
Hladké a Lukáše Jandy, který dokonce vybojo-
val remízu. Jsme tedy na předposledním místě. 
Ale vzhledem k tomu, že v 10. kole máme volno 
a už je před námi pouze poslední, 11. kolo, jsou 
naše šance na udržení mizivé.
V rámci základního kola krajského přeboru 
jednotlivců mládeže – regionu SD – Polabí se 
celkem 8 členů našeho šachového kroužku zú-
častnilo 27. 2. 2016 turnaje v Úvalech. V kate-
gorii starších získali hezké 4 body Lukáš Jan-
da, Kryštof Pechánek a Vojta Rubeš, ale dařilo 
se i ostatním – Gábině Hladké a Pavlu Flosovi. 
V kategorii mladších byli úspěšní Martin Sedmi-
hradský (5 bodů), Anička Červinková (4 body) 
a Tereza Hladká (3 body).

A naši mladí šachisté se mají na co těšit i na-
dále – např. na netradiční přednášku Šachy pro 
holky a mamky dne 14. 4. 2016 v Muzeu, turnaje 
v Zaječicích, Neratovicích a Kolíně, a budou již 
tradiční Šachy v přírodě.
Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic 
a blízkého okolí mohou získat další informace 
na www.sachycelakovice.cz.

SK KARATE DRAGON
Opět jsme bodovali

•  Martin Brejcha, předseda a vedoucí trenér 
SK karate Dragon Čelákovice

Koncem měsíce února se v Trutnově konala 
mezinárodní soutěž pod záštitou starosty měs-
ta – Velká cena města Trutnova. V jednotlivých 
kategoriích bylo prezentováno 443 závodníků 
z 33 klubů. 
Z našeho SK se soutěže zúčastnilo 13 závod-
níků z Čelákovic, Neratovic a Kostelce nad La-
bem, kteří na této prestižní soutěži vybojovali 22 
medailí, a v celkovém pořadí klubů jsme obsa-
dili třetí příčku. Za pozornost jistě stojí fakt, že 
každý z našich závodníků vybojoval minimálně 
jednu medaili. 
Výborný výkon zde předvedla především Denisa 
Brejchová, která jako jediná dokázala vybojovat 
tři zlaté medaile. Stala se vítězkou v individuál-
ních kategoriích kata a kumite a dále společně 
s Kristýnou Toběrnou a Martinou Kopeckou do-
kázala zvítězit také v kategorii kata team. 
Stejným způsobem je napodobil také náš chla-
pecký tým, který ve složení Jan Pajkrt, Matěj 
Lippert a Daniel Brejcha zvítězil v kategorii kata 
team žáci.
Dalšími vítězi ve svých individuálních kategori-
ích se stali Veronika Bohuslavová, Daniel Brej-
cha a Honza Le. Tito závodníci nedali svým 
soupeřům žádnou šanci a s velkým přehledem 
zvítězili ve svých početných kategoriích.
Soutěž byla pro náš klub přípravou před nad-
cházejícím mistrovstvím světa asociace World 
Shotokan Federation, které se koná tento měsíc 
v Polsku.
Všem závodníkům děkujeme za vzornou re-
prezentaci našeho klubu a města, gratulujeme 
medailistům a přejeme všem reprezentantům 
hodně úspěchů na již zmiňovaném šampionátu.

SPORT

tel.: 731 591 418
e-mail: info@sportcelakovice.cz
http://www.sportcelakovice.cz

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

celákovická  
sportovní, p. o. 

Lukáš Janda a Gábina Hladká při reprezentaci v soutě-
žích družstev dospělých s TJ AERO Odolena Voda A. 
Foto: Libor Mrozinski

šachy

karate

První místo pro kata team SK karate Dragon ve složení 
Kristýna Toběrná, Martina Kopecká a Denisa Brejchová 
na Velké ceně města Trutnova. Foto: archiv SK Dra-
gon
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• Petr Flekač

Jarní sezona ťuká na dveře a nejradikálněji se na 
ni na přelomu února a března připravovali žáci. 
Nezaháleli ani muži, vždyť jejich první zápasy 
začínají již 16. 4. od 9.30, resp. od 14.30 hod. 
Ženy si svou premiéru v 1. lize na domácím kur-
tu odbudou 15. 5. od 13.00 hod.

Elite Cup v Semilech patří už řadu let neodmys-
litelně do pohárového seriálu mládeže. Letos se 
v Podkrkonoší utkaly trojice starších a mladších 
žáků.

Starší žáci:
Ve skupině A jasně dominovaly favorizované 
Čakovice před Radomyšlí A a Českým Brodem. 
V béčku se z prvenství radoval Zbečník, který 
vyhrál bez ztráty setu před Modřicemi a Čelá-
kovicemi.
Oba vítězové skupin postoupili přímo do semifi-
nále, týmy na druhé a třetí pozici si musely svou 
účast mezi kvartetem nejlepších vybojovat ve 
čtvrtfinále. Čelákovice (Löffelmann, Nesládek, 
Matura, Urbánek) se utkaly s týmem Radomyšl 
A a po nejlepším výkonu na turnaji to však bo-
hužel na výhru nestačilo, a tak musely brát 5.–6.
místo.
„S výkonem starších žáků jsem spokojen, jejich 
výkon šel od zápasu nahoru. Pokud kluci bu-
dou poctivě trénovat příští rok, budeme sklízet 
úspěch,“ řekl trenér Martin Flekač.

Mladší žáci:
Tady vyhrály skupinu A Modřice před Čako-
vicemi a Radomyšlí. Tu druhou zase Peklo 
A následované Čelákovicemi a Karlovými Vary. 
Z vloženého čtvrtfinále pak šly dál oba posledně 
jmenované týmy. 
Finálové klání patřilo největším favoritům z Pek-
la, byť právě Čelákovičtí (Seidl, Matura, Koneč-
ný) s nimi svedli ve skupině i v zápase o zlato 
nejvyrovnanější souboje z celého dne.
„Souboje play-off v obou kategoriích nabídly ve-
lice solidní podívanou a dokazovaly, že nohejbal 
v Čelákovicích má v těchto hráčích zdatné po-
kračovatele. Určitě budeme nadále hledat nové 
hráče. Kdokoliv kdo by měl zájem začít hrát no-
hejbal, stačí kontaktovat kohokoliv z nohejbalu,“ 
doplnil Martin Spilka.

A-tým:
Připravuje se na sezonu 2016 sériemi turnajů. 
Změny v týmu jsou minimální. Marek Vedral 
hostuje v Českém Brodu. Novou posilou z Mni-
chova Hradiště je Vojtěch Holas.

SPORT

2. LIGA MUŽI - skup. AEXTRALIGA MUŽI
kdekdy/kdokdy/kdo kde

sobota 16. 4. od 9.30   Městský stadion
TJ Spartak Čelákovice–SK Nohejbal Hlavenec
sobota 23. 4. od 10.00  Areál Doubí
SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary B–TJ Spartak Čelákovice 
sobota 30. 4. od 9.30  Městský stadion
TJ Spartak Čelákovice–Slovan Chabařovice
sobota 7. 5. od 10.00  Za Sokolovnou
TJ Sokol Mnichovo Hradiště–TJ Spartak Čelákovice 
sobota 14. 5. od 14.00  Kurty u fotbalového hřiště
NK Janovice–TJ Spartak Čelákovice 
neděle 22. 5. od 14.00  Družstevní ochoz 1717/5a
TJ Pankrác–TJ Spartak Čelákovice 
sobota 28. 5. od 9.30  Městský stadion
TJ Spartak Čelákovice–TJ Dynamo nadace ČEZ Č. Budějovice
sobota 4. 6. od 10.00  Vrtiland
SK Nohejbal Hlavenec–TJ Spartak Čelákovice 
sobota 18. 6. od 9.30  Městský stadion
TJ Spartak Čelákovice–SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary B
sobota 25. 6. od 14.00  Stadion TJ
Slovan Chabařovice–TJ Spartak Čelákovice
sobota 2. 7. od 9.30  Městský stadion
TJ Spartak Čelákovice–TJ Sokol Mnichovo Hradiště
sobota 27. 8. od 9.30  Městský stadion
TJ Spartak Čelákovice–NK Janovice
sobota 3. 9. od 9.30  Městský stadion
TJ Spartak Čelákovice–TJ Pankrác
neděle 11. 9. od 10.00  Havlíčkova kolonie
TJ Dynamo nadace ČEZ Č. Budějovice–TJ Spartak Čelákovice 

sobota 16. 4. od 14.30   Městský stadion
TJ Spartak Čelákovice–TJ AVIA Čakovice A 
sobota 23. 4. od 14.00   Modřice, Benešova 274
MNK SDS EXMOST Modřice A–TJ Spartak Čelákovice  
sobota 30. 4. od 14.30    Městský stadion
TJ Spartak Čelákovice–NK CLIMAX Vsetín 
sobota 7. 5. od 14.00   Areál Doubí
SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary A–TJ Spartak Čelákovice  
sobota 14. 5. od 14.30   Městský stadion
TJ Spartak Čelákovice–TJ DYNAMO Propag. podnik Č. Budějovice 
sobota 21. 5. od 14.00   Městský sportovní areál
SK Šacung ČNES Benešov 1947–TJ Spartak Čelákovice  
sobota 28. 5. od 14.00   Stadion Mládí
SK Nohejbal Žatec–TJ Spartak Čelákovice
sobota 4. 6. od 10.00   Sportovní areál TJ
TJ AVIA Čakovice A–TJ Spartak Čelákovice
sobota 18. 6. od 14.30   Městský stadion
TJ Spartak Čelákovice–MNK SDS EXMOST Modřice A  
sobota 25. 6. od 14.30   Sokolovna, Mostecká ul.
NK CLIMAX Vsetín–TJ Spartak Čelákovice
sobota 2. 7. od 14.30   Městský stadion
TJ Spartak Čelákovice–SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary A 
sobota 27. 8. od 14.00   Havlíčkova kolonie
TJ DYNAMO Propag. podnik Č. Budějovice–TJ Spartak Čelákovice 
sobota 3. 9. od 14.30   Městský stadion
TJ Spartak Čelákovice–SK Šacung ČNES Benešov 1947
sobota 10. 9. od 14.00   Městský stadion
TJ Spartak Čelákovice–SK Nohejbal Žatec 
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1. LIGA ŽENY
kdy/kdo kde

sobota 30. 4. od 13.00   V+T Aréna
TJ Slavoj Český Brod–TJ Spartak Čelákovice
neděle 1. 5. 2016 od 10.00  Hájecká 1866, Hostivice-Břve
TJ Sokol Břve - TJ Spartak Čelákovice  
neděle 15. 5. od 13.00    Městský stadion
TJ Spartak Čelákovice–TJ Sokol Praha Vršovice II 
sobota 21. 5. od 10.00   Sportovní areál Útěchov
TJ Útěchov Brno–TJ Spartak Čelákovice 
neděle 22. 5. od 13.00   Městský stadion
TJ Spartak Čelákovice–TJ Lokomotiva Nymburk 
sobota 28. 5. od 15.00   Sportovní areál TJ
TJ AVIA Čakovice–TJ Spartak Čelákovice  
neděle 29. 5. od 13.00   Městský stadion
TJ Spartak Čelákovice–TJ Litohlavy
sobota 11. 6. od 10.00   Městský stadion
TJ Spartak Čelákovice–TJ Slavoj Český Brod
neděle 12. 6. od 13.00   Městský stadion
TJ Spartak Čelákovice–TJ Sokol Břve 
sobota 25. 6. od 15.00   Magnitogorská 16
TJ Sokol Praha Vršovice II–TJ Spartak Čelákovice
neděle 26. 6. od 13.00   Městský stadion
TJ Spartak Čelákovice–TJ Útěchov Brno 
sobota 10. 9. od 10.00   Sportovní areál Na Remanenci
TJ Lokomotiva Nymburk–TJ Spartak Čelákovice 
neděle 2. 10. od 15.00   Městský stadion
TJ Spartak Čelákovice–TJ AVIA Čakovice
sobota 8. 10. od 10.00   Litohlavy 84, Rokycany
TJ Litohlavy–TJ Spartak Čelákovice  

TJ Spartak Čelákovice, oddíl nohejbalu

nohejbal

Na fotografii jsou mladší žáci ve složení Seidl, Koneč-
ný, Matura, kteří vybojovali druhé místo. Foto: Martin 
Spilka

atletika

Stříbro Nikoly Strachové z halového mistrovství ČR
• Antonín Vavrda

Na konci února 2016 jela poprvé na seniorský 
halový šampionát (Ostrava) coby jedna z favo-
ritek na medaili. Svoji pozici dokázala výškařka 
Nikola Strachová (21) potvrdit dokonale, když 
ji porazil pouze momentálně největší talent ve 
výšce české atletiky, Michaela Hrubá.
V českých halových tabulkách figurovala býva-
lá svěřenkyně čelákovického atletického kouče 
Jaroslava Ryneše na pátém místě, když si do-
kázala dvakrát vyrovnat výkonem 181 cm osob-
ní rekord. V současné době startuje za Olymp 

Praha a v Čelákovicích pomáhá trénovat mladé 
zájemce o skok vysoký.
Pět postupných výšek – včetně té na 180 cm 
– překonala suverénně na první pokus a právě 
tato jistota a čistý zápis ji vynesl až na stříbrnou 
pozici. Druhá Eliška Klučinová i třetí Lada Pej-
chalová sice skočily také 180 cm, ovšem v prů-
běhu soutěže musely opravovat. Stejně jako 
vítězná Michaela Hrubá, která se zachraňovala 
na své základní výšce (180 cm) až na třetí po-
kus. Brněnská favoritka kritický okamžik zvládla 
a výkonem 193 cm mimo jiné splnila i ostrý limit 
pro olympiádu v Riu.

Nikola trénuje s Ginou Dubnovou, bývalou tre-
nérkou Romany Dubnové či mladého Jaroslava 
Báby.

Pokus na 184 cm. Foto: Jan Kucharčík
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• Jaroslav Ryneš

Dne 20. ledna 2016 proběhly v Praze v hale na 
Strahově Středočeské přebory mladšího žac-
tva v atletice.
Z našeho oddílu startoval Adam Raška a získal 
stříbrnou medaili v kategorii mladšího žactva 
v běhu na 60 m výkonem 8,21 s. V rozběhu na 
60 m běžel za 8,17 s.
Nikola Zahrádková vyhrála svůj rozběh na 60 m 
výkonem 9,31 s, v běhu na 150 m doběhla 
ve svém rozběhu na druhém místě výkonem 
23,92 s. Natálie Levá doběhla ve svém rozbě-
hu na 60 m na druhém místě výkonem 9,43 s.
V běhu na 150 m doběhla na 4. místě výkonem 
24,75 s a ve skoku vysoké výkonem 115 cm 
skončila na 31. místě.

Barbora Schenková doběhla ve svém roz-
běhu na 60 m na 6. místě výkonem 10,44 s. 
V běhu na 150 m doběhla na 3. místě výkonem 
26,11 s a ve skoku dalekém výkonem 359 cm 
skončila na 37. místě.
Marie Schenková doběhla ve svém rozběhu na 
60 m na 6. místě výkonem 10,94 s. V běhu na 
150 m doběhla na 4. místě výkonem 31,22 s. 
Ve štafetě na 4 x 200 m doběhla v rozběhu 
děvčata na 4. místě výkonem 2:28,29. 
Výrazně se v silné konkurenci zatím prosadil 
jen Adam Raška.
Pro děvčata to byla první zkušenost startu 
v tak silné konkurenci závodnic z Kladna, Ko-
lína, Nymburka a dalších. Rozhodně se však 
v této konkurenci neztratila.

FBC ČELÁKOVICE
•  Tomáš Holcman

MUŽI
FBC ČELÁKOVICE–FBC KUTNÁ HORA 4:12
Branky: J. Krejza 4.
V neúplné sestavě jsme odehráli mistrovské 
utkání, devět hráčů základní sestavy chybělo 
z důvodu zranění, nemoci a pracovních povin-
ností a na výsledku se to také projevilo.
ŽÁCI
FBC ČELÁKOVICE–FBK CRAZY COYOTES 0:3
Přátelské utkání.
Více na www.fbkcelakovice.cz nebo na vý-
věsce v Masarykově ulici č. p. 176.

ORKA
•  Martin Bajer

V prvním kole play-down Národní ligy florbalu 
se Orka utkala s Kadaní. Čekala se vyrovnaná 
série, v základní části vyhrál každý tým jedno 
vzájemné utkání. Nakonec se ale Kadani poda-
řilo v sérii zvítězit 3:0 na zápasy, když o utkáních 
rozhodovala vždy až třetí třetina. Orka tak má 
další možnost udržení v soutěži v sérii se Stra-
konicemi.

FBC DDM KATI KADAŇ–ORKA ČELÁKOVICE 
6:4
První utkání začalo naším náporem, kdy jsme 
soupeře nepustili pět minut z jeho poloviny. 
Nicméně jsme inkasovali po špatné rozehráv-
ce. I ve druhé třetině jsme udávali tón hry, oto-
čili skóre a nastřelili břevno. Bohužel Kadaňští 
využili přesilovku a srovnali stav na 2:2. Ve třetí 
části Orka na druhou třetinu nenavázala a hned 
z kraje inkasovala a musela dotahovat. To se 
jí o deset minut později, po krásné střele Hari-
se, podařilo. Neuběhla ani minuta a přišla zase 
chyba obrany a domácí si vzali své vedení zpět. 
Orka se hnala do útoku, nastřelila dvě břevna 
a nakonec Řehák srovnal v přesilovce na 4:4. 
Již to vypadalo, že zápas půjde do prodlouže-

ní, ale opět jsme si zkomplikovali rozehrávku 
a soupeři jsme gól doslova darovali. V závěreč-
né hře bez brankáře se nám již vyrovnat nepo-
dařilo, naopak jsme inkasovali.

ORKA ČELÁKOVICE–FBC DDM KATI KADAŇ 
5:9
Jako domácí halu jsme museli tentokrát zvolit 
Zličín. Vedení se opět ujala Kadaň, za tři minu-
ty ale bylo srovnáno. Jenže přišly naše chyby 
a během tří minut byl stav 1:4. Nepokryli jsme 
volný úder a střela zapadla k bližší tyči, zkazili 
rozehrávku a nakonec prolétla jedna přízemní 
střela až z půlky do naší branky. Do konce tře-
tiny korigoval v přesilovce Řehák střelou z dál-
ky. Do druhé třetiny nastoupil do brány namísto 
Freimana Pezl, ale hned z první střely inkasoval. 
Zdálo se, že je hotovo, ale přitlačili jsme soupeře 
na jeho polovinu a dvěma brankami jsme se do-
táhli na jednobrankový rozdíl. Další chybou při 
našem brejku jsme ale opět darovali hostům gól. 
Třetí třetinu si již Kadaň pohlídala a dokráčela si 
pro druhé vítězství.

FBC DDM KATI KADAŇ–ORKA ČELÁKOVICE 
8:4
Pokud jsme chtěli tuto sérii prodloužit, museli 
jsme vyhrát. Hned v první minutě jsme se po 
střele Doutnáče ujali vedení a v zápase jsme byli 
lepší. Kadani se podařilo srovnat po chybném vý-

hozu gólmana, nicméně Haris dokázal do přes- 
távky vrátit Orce vedení. I ve druhé části jsme 
měli převahu a drželi jsme jednobrankové ve-
dení, bohužel 4 vteřiny před sirénou propadl do 
naší sítě nahozený míček a bylo srovnáno. Zlom 
utkání přinesla prostřední pasáž závěrečné čás-
ti, kdy jsme inkasovali dvě branky a utkání jsme 
již nedokázali zdramatizovat. Kadaň tak sérii za-
slouženě vyhrála.
Na turnaji mladších žáků se nám před domácím 
publikem ve Vikomtu dařilo a po jedné remíze 
a dvou výhrách jsme v turnaji zvítězili.

FLORBAL NERATOVICE–ORKA ČELÁKOVI-
CE 2:2
V prvním zápase proti Neratovicím jsme do 
utkání vstoupili vlažně. První gól vstřelil Lu-
káš Ludvík, soupeř ale dvěma brankami skóre 
otočil. V poslední minutě prvního poločasu se 
souhra z našeho prvního gólu opakovala, my 
vyrovnali na 2:2. Ve druhé polovině se režie hry 
obrátila, ale ztroskotali jsme v koncovce. Utkání 
tak skončilo spravedlivou remízou.

ORKA ČELÁKOVICE–FBC KANONÝŘI KLAD-
NO 3:1
Hned na začátku utkání padl první gól do naší 
svatyně. Postupem času jsme začali hru vyrov-
návat a srovnali skóre, když se trefil opět Lukáš 
Ludvík. Minutu před koncem první půle se pro-
sadil Kryštof Kopecký a poslal nás do vedení. Ve 
druhé polovině soupeř tlačil, ale v bráně čaroval 
Adam Kavalier. V poslední minutě vypíchl míček 
Matěj Bača a mazácky překonal soupeřova gól-
mana a rozhodl o našem postupu do finále. 

FC BUČIS TEAM–ORKA ČELÁKOVICE 1:2
První poločas finálového zápasu byl bez tempa, 
na hráčích se projevila únava. Ve druhé polovině 
soupeř vstřelil první branku a mohl přidat i další. 
Čtyři minuty před koncem se prosadil Vojtěch 
Rubeš a stav srovnal. O další minutu pozdě-
ji rozvlnil síť kapitán Matěj Bača a otočili jsme 
utkání na 2:1. Do konce zápasu jsme v sobě na-
šli poslední zbytky sil a vydřeli ho do vítězného 
konce.

SPORT

Zleva B. Schenková, N. Zahrádková, N. Levá a M. 
Schenková. Foto: Michal Zahrádka

florbal

Zápas s Kadaní. Foto: Martin Bajer

atletika

TJ Spartak Čelákovice a MDDM v Čelákovicích
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• Milan Šikl

Příprava fotbalistů Unionu neproběhla zcela dle 
představ trenéra, odpadl poslední přípravný 
zápas vinou soupeře, a tak tým sehrál jen pět 
utkání s vyrovnanou bilancí i vyrovnaným skóre 
18:18. Na vstřelených brankách se nejvíce podí-
lel Petr Pánek, který zatížil konto soupeřů sed-
mi góly, dále Parůžek 5 zásahy atd. Poslední 
přípravný zápas tedy Union sehrál na trávníku 
v Dřísech, kde byl soupeřem Sokol Řepín. Utká-
ní probíhalo za stálé převahy Unionu, který měl 
několik vyložených šancí, leč v síti skončily jen 
střely Pánka a Parůžka. Konečný výsledek byl 
2:1 pro Čelákovice. Do přípravných zápasů za-
sáhlo i několik nových hráčů. Brankář Petr Ba-
řina se vrátil z hostování, dále stoper Petr Bílek 
přišel ze Zelenče, Marek Náhlovský po zranění 
prodloužil hostování ze Slavie, Adam Schlupek, 
levonohý záložník, hostuje ze Štěrbohol, po zra-
nění se vrací obránci Mirek Helmich a stejně tak 
Ondra Koch. 
Všichni tito uvedení hráči nastoupili k prvnímu 
mistrovskému zápasu jara:
SK UNION–SOKOL KLECANY 2:3
Branky: Dosoudil a Náhlovský.
První poločas přinesl vyrovnané utkání. V zá-

věru hosté vystihli naši malou domů a šli lacino 
do vedení. Již v úvodu druhé části soupeř přidal 
druhou branku. Trenérovi vyšlo střídání a góly 
v 68. a 80. minutě znamenaly vyrovnání. Bohu-
žel v závěru byl po druhé žluté kartě vyloučen 
Náhlovský a soupeř v 89. minutě rozhodl. Byl to 
pro Union smolný zápas, který rozhodly chyby.

Nedařilo se ani mládeži. Dorost otevřel jarní část 
soutěže zápasem na hřišti soupeře a zcela pro-
padl!
SOKOL MŠENO–SK UNION 7:1, branka: Ka-
deřábek. Utkání bylo i přes nepříznivý výsledek 
celkem vyrovnané, ale šance proměňovali jen 
domácí hráči. Snad příští zápasy dopadnou 
lépe.
Zápas dorostu v dubnu:
16. 4. SK UNION–AFK MILOVICE

Starší žáci v úvodním kole krajského přeboru 
hostili tradičního soupeře.

SK UNION–FK NERATOVICE 1:2, branka: M. 
Pánek. V prvním poločase naše mužstvo doká-
zalo se soupeřem držet krok, ale po přestávce 
jsme na dvě slepené branky dokázali odpovědět 
jen trefou Pánka.

Mladší žáci měli stejného soupeře, ani jim se ne-
podařilo bodovat.
SK UNION–FK NERATOVICE 2:4, branky:  
J. Lopatář, Štěrba. V tomto utkání byl soupeř 
kvalitnějším týmem a hlavně měl větší důraz 
v zakončení.
Dubnové zápasy:
10. 4. SK UNION–FK BRANDÝS
24. 4. SK UNION–FK KUNICE
1. 5. SK UNION–POLABAN NYMBURK

Starší přípravka zatím nezahájila mistrovskou 
soutěž, ale dosáhla úspěchu na silně obsaze-
ném halovém turnaji v Milovicích. Skončila dru-
há za Jabloncem, se kterým prohrála 1:2.

SPORT, INZERCE
fotbal

UNION ZAČAL JARO PORÁŽKOU

Střelcem první jarní branky Unionu byl Michal Dosoudil. Foto: Petr Linhart

Sobotní mistrovské zápasy, které proběh-
nou na stadionu U Hájku vždy od 10.30 hod.
9. 4. SK UNION–FK HORKY N. JIZ.
23. 4. SK UNION–SK DOKSY
30. 4. SK UNION–FK ČERVENÉ PEČKY
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do pátku 29. 4.
Městská knihovna
JAK SE STAVÍ MĚSTO
Výstava v dětském oddělení podle knihy Kláry 
a Honzy Smolíkových.

do neděle 1. 5.
Městské muzeum
JEDEN DEN VE MĚSTĚ 2015
Výstava ve vstupní síni muzea navazuje na stej-
nojmennou výstavu z roku 2005, přístupná je 
denně mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 
hod.

do neděle 8. 5.
Městské muzeum
PŘEDSTAVY, DOJMY, ILUZE
Výstava obrazů Vladimíra Tůmy z období let 
2012–2015, přístupná ve výstavní síni muzea 
denně mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 
hod.

čtvrtek 7. 4.  19.00 hod.
Městské muzeum
RODIČE DĚTEM, DĚTI RODIČŮM
Leo Marian Vodička s hudebním pořadem.

pátek 8. 4. 19.30 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
JAN ZACH – REQUIEM C MOLL
Koncert souboru Musica Florea a sboru Colle-
gium Floreum. Diriguje Marek Štryncl.

sobota 9. 4. 10.30 hod.
fotbalové hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí FC Horky.

neděle 10. 4. 11.00 hod.
dle propozic
ROAD ADVENTURE
3. ročník orientačního cyklistického závodu jed-
notlivců i dvojic – www.b5h.cz/road-adventure.

neděle 10. 4. 17.30 hod.
MDDM 
2. KORÁLKOVÁNÍ 3D
výtvarná dílna

úterý 12. 4. 16.00 hod.
Sady17. listopadu před KD
VELKÉ ZÁVODY PRO MALÉ DĚTI

čtvrtek 14. 4. 17.30 hod.
Městské muzeum
ŠACHY PRO MAMKY A HOLKY
Zábavná přednáška R. Kubíčka o tom, že šachy 
nejsou pouze hrou pro kluky, aneb jak si ve hře 
stojí dámy.

sobota 16. 4. 9.00–12.00 hod.
náměstí 5. května
DEN ZEMĚ
Na téma „voda“ s divadelním představením 
a doprovodnými aktivitami.

sobota 16. 4. 10.00–14.00 hod.
klubovna MDDM v KD
2. TIFFANY VITRÁŽ
výtvarná dílna

neděle 17. 4. 8.00–11.00 hod.
chovatelský areál – Stankovského č. p. 1774
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít chova-
telské poradny

neděle 17. 4. 14.00 hod.
MDDM
FIGURKY Z VIZOVICKÉHO TĚSTA
výtvarná dílna

úterý 19. 4. 18.30 hod.
Městská knihovna
ŠPICBERKY BEZ VRCHOLU
Beseda s polárníkem Václavem Sůrou.

sobota 23. 4. 9.00 hod.
hřiště u ZŠ J. A. Komenského
MEMORIÁL LADISLAVA BÁČI
Soutěž o putovní pohár v požárním útoku mlá-
deže.

sobota 23. 4. 10.30 hod.
fotbalové hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí SK Doksy.

sobota 23. 4. 14.00 hod.
pivnice U Bohuslavů
TURNAJ VE VOLENÉM MARIÁŠI
Registrace bude zahájena v 13.30 hod, startov-
né: 120 Kč.

neděle 24. 4. 15.00 hod.
start u sokolovny
VÝPRAVA ZA ČELÁKOVICKÝMI UPÍRY
zábavné odpoledne pro rodinné týmy

pátek 29. 4. 9.00 hod.
Mateřské centrum
BOUDO, BUDKO
divadlo pro děti

sobota 30. 4. 9.00 hod.
Grado
ČELÁKOVICKÝ TRIANGL
Soutěž pro začínající modeláře, kategorie F4 – A 
lodních modelů řiditelných rádiem.

sobota 30. 4. 10.30 hod.
fotbalové hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí FK Červené Pečky.

sobota 30. 4. 16.00 hod.
Sedlčánky, U Přívozu
PÁLENÍ ČARODĚJNIC

sobota 30. 4. 18.30 hod.
zahrada MDDM
ČARODEJNICE V MDDM
Průvod čarodějnic městem, poté opékání buřtů 
a drobné soutěže.

neděle 1. 5. 14.00 hod.
Sady 17. listopadu
SHROMÁŽDĚNÍ OBČANŮ
Pořádá MO KSČM u příležitosti Svátku práce, 
hraje oblíbená kapela Pohoda.

pondělí 2. 5. 18.30 hod.
Městská knihovna
STROMY
Artefiletika s lektorkou Marií Svobodovou.

pátek 6. 5. 15.00 hod.
klubovna MDDM v KD
MAMINKÁM PRO RADOST
výtvarná dílna

sobota 7. 5. 8.00–13.00 hod.
Sedláčkova č. p. 107
BLEŠÁK

KAM VE VOLNÉM CASE

sobota 9. 4. 15.00 hod.
ČARODĚJNICKÁ SHOW
Hudební maškarní pořad pro děti s Míšou Rů-
žičkovou, vstupné: 120 Kč.

středa 13. 4. 9.30 hod.
PUTOVÁNÍ ZTRACENÉ KAPKY ANEB CES-
TA TAM A ZASE ZPÁTKY
Pohádka pro MŠ a volně příchozí, vstupné:  
40 Kč.

čtvrtek 14. 4. 20.00 hod.
MŇÁGA A ŽĎORP A VYPSANÁ FIXA
koncert, vstupné: 280 nebo 330 Kč

neděle 17. 4. 11.00 hod.
MISTROVSTVÍ ČR V KLASICKÉ KULTU-
RISCTICE BODYFITNESS
mužů, žen a párů, vstupné: 300 Kč

čtvrtek 28. 4. 19.30 hod.
HVĚZDNÉ MANÝRY
Divadlo Háta uvádí komedii, vstupné: 280 Kč.

čtvrtek 5. 5. 19.30 hod.
BRATŘI EBENOVÉ – ČAS HOLIN
koncert, vstupné: 350 Kč

sobota 7. 5. 9.00–18.00 hod.
ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA
12. ročník nepostupové taneční soutěže určené 
amatérským tanečním kolektivům a začínajícím 
kroužkům. Před KD výtvarné dílny (10.00–16.00 
hod.) pro účastníky soutěže i příchozí.

pondělí 9. 5. 19.00 hod.
CAVEMAN
Slavná one man show, vstupné: 350 Kč.

středa 11. 5. 9.00; 10.45 a 19.30 hod.
O NEŠŤASTNÉ LÁSCE
představení žáků tanečního oboru ZUŠ Jana 
Zacha, dopoledne pro školy, večer pro veřej-
nost

úterý 17. 5. 20.00 hod.
NA STOJÁKA
Lukáš Pavlásek, Karel Hynek, Dominik Heřman 
Lev, vstupné: 180 Kč.

úterý 24. 5. 9.30 hod.
TŘI PŘADLENY
Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.Zdroj: Jaroslav Prokop




