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Poplatek za odpady str. 3
Splatnost místního poplatku za obecní sys-
tém odpadového hospodářství je v Čelákovi-
cích 30. června. Sazba poplatku v roce 2022 je 
624 Kč. Složenky jako avízo k platbě nebyly letos 
rozesílány!

Aktuality z investičních akcí str. 5
Starosta Josef Pátek a místostarosta II Miroslav 
Opa informují čtenáře Zpravodaje města o in-
vesticích, které jsou hrazeny z rozpočtu města,  
příp. z dotačních prostředků.

Téma: Výzvy pro odpadové  str. 10–11
hospodářství města
Radní Marek Skalický fundovaně představuje vý-
zvy pro odpadové hospodářství, přičemž popla-
tek za odpady hrazený občany pokryje necelých 
44 % celkových nákladů města na hospodaření 
s odpady.

z obsahu

Sociologický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci s českou nezávislou výzkumnou společností 
MEDIAN provádí prestižní šetření Mezinárodního programu sociálního výzkumu (ISSP). Nejedná se 
o komerční, ale o významný akademický/vědecký výzkumný program, v jehož rámci probíhají kaž-
doročně šetření na různá témata už téměř 40 let. V současné době se ISSP účastní přes 40 zemí 
z celého světa.
Cílem výzkumu je získat informace o postojích ke zdraví, zdravotnickému systému, rodině a kva-
litě života. Data umožní lépe srovnávat společenské vazby v naší zemi se situací v dalších zemích 
ve světě. Aby byl získán reprezentativní obrázek o názoru Čechů a Češek, je důležité oslovit členy 
náhodně vybraných domácností. Některé domy/byty v Čelákovicích byly náhodně vybrány, aby se 
někteří členové domácností v nich zúčastnili tohoto výzkumného šetření. Dotazování ve většině pří-
padů trvá zhruba 50 minut.
Tazatelé navštěvují vybrané domácnosti v Čelákovicích v období od 3. května do poloviny července. 
Dotazování probíhá osobním rozhovorem. Otázky se týkají každodenního života, hodnot a názorů 
českých občanů – nevztahují se konkrétně k Čelákovicím. Odpovědi jsou zcela anonymní, všechny 
údaje budou použity pouze v rámci souhrnných údajů a je vyloučeno jakékoliv zneužití osobních 
informací. Svou účastí ve výzkumu se domácnosti k ničemu nezavazují.

Petr Studnička, místostarosta I

ŠETŘENÍ MEZINÁRODNÍHO
PROGRAMU SOCIÁLNÍHO VÝZKUMU

Ve dnech 13. až 16. května bylo možné v Městském muzeu v Čelákovicích v Síni Jana Zacha vidět repliky české svatováclavské koruny (z roku 1346) a císařské koruny Svaté 
říše římské (z roku 962) zapůjčené Galerií Středočeského kraje. Foto: Jiří Suchý
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úvodník

Komunální volby se blíží!
Milí Čelákovičtí, Sedlčánští a Zálužští,

zbývá posledních 110 dnů tohoto volebního obdo-
bí. Prezident republiky vyhlásil termín konání voleb 
do Zastupitelstva města, které se uskuteční ve 
dnech 23.–24. září. Jak jsem již deklaroval, budu 
se s mým týmem opět ucházet o mandáty v Za-
stupitelstvu města, nicméně rozhodnutí je plně na 
vás, na voličích. Vy rozhodnete, jakým směrem se 
bude město rozvíjet v následujících čtyřech letech. 
Jsme plně připraveni v letech 2022–2026 praco-
vat ve prospěch Čelákovic a místních částí Sedl-
čánky s Císařskou Kuchyní a Záluží, ale jsme také 
připraveni – v případě volebního neúspěchu nebo 
koalice vzniklé na půdorysu jiných volebních stran 
– bez zbytečných odkladů předat město nově zvo-
lené samosprávě, aby pokračovala v dalším roz-
květu Čelákovic. Výsledek komunálních voleb při-
jmeme s pokorou, v zájmu města a jeho občanů.
Děkuji za vaši hojnou účast na kulturních, spor-
tovních a dalších společenských akcích. Je vidět, 
že po dvou letech restriktivních opatření způso-
bených šířením infekčního onemocnění covid-19 
máte zájem účastnit se aktivně života v našem 
městě. A jsem za to moc rád! Proto přijměte po-
zvání na červnové akce. 
Setkání na náměstí s Vinným koštem proběh-
nou 4. června, Setkání rodáků a přátel Sedlčánek 
a Císařské Kuchyně se koná 11. června. V sobotu 
18. června se můžete zúčastnit připomínky 80 let 
od úmrtí Aloise Vašátka, kdy se ve městě usku-
teční vzpomínkový den a bude vystavena vojen-
ská technika. Vzhledem ke skutečnosti, že resort 
Ministerstva obrany podporuje vojenské tradice, 
které jsou základem současné Armády ČR, vy-
hověla ministryně obrany Jana Černochová mé 
žádosti a Armáda ČR zabezpečí silami a pro-
středky 21. základny taktického letectva Čáslav 
a 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely 
průlet dvojice letounů JAS-39 Gripen a statickou 
a dynamickou ukázku vrtulníku W-3A Sokol nebo 
Mi-17 (konkrétní typ bude upřesněn v závislosti 
na plněných úkolech vzdušných sil). Zastupitel-
stvo města zároveň na svém zasedání 15. června 
projedná návrh na udělení čestného občanství  
genmjr. i. m. Aloisi Vašátkovi in memoriam, který 
jsem jako občanskou iniciativu podal spolu s Pe-
trem Studničkou. A konečně 25. června se můžete 
těšit na Letní slavnost u Labe a budete mít možnost 
projít se po nové zavěšené lávce na železničním 
mostu. Chybět nebudou jízdy nostalgických vlaků, 
historických autobusů či plavba parníku po Labi. 
Jsem moc rád, že se daří udržet vysokou inves-
tiční aktivitu ve městě a věřím, že nám prominete 
všechna úskalí spojená se stavební činností, ne-
boť jednotlivé stavby přispějí k výraznému zlepše-
ní podmínek k životu v našem Domově na Labi.
Hezké léto, pevné zdraví a šťastný návrat z dovo-
lené do Čelákovic Vám přeje

Váš starosta Josef Pátek

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

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

s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Kalendář akcí na webu města
Na titulní stránce webových stránek města Čelákovic – www.celakovice.cz je Kalendář akcí
ve městě, který informuje o akcích, jež aktuálně ve městě probíhají. Pro zveřejnění svých akcí

v tomto kalendáři můžete zaslat informace na e-mail: kalendar@celakovice.cz nebo
se zaregistrovat na stránkách města a poté si akce sami přidávat a popřípadě i editovat.

Reklamace roznosu
Zpravodaje

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

Respondeo, z. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

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

KATALOG místních
podniků, firem, 

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

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

SEPARUJTE TYTO
PLASTY A NÁPOJOVÉ

KARTONY VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET
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Volby do Zastupitelstva města Čelákovic
Zásady prezentace volebních stran kandidujících na území města Čelákovic před volbami do Za-
stupitelstva města Čelákovic konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 jsou schváleny Radou města 
usnesením č. 12/2022/6.3 ze dne 19. 4. 2022. Administrací volební kampaně dle těchto Zásad je 
pověřen odbor školství, informací a kultury Městského úřadu Čelákovice.
Veškeré informace k zásadám najdete na úvodní straně webových stránek města www.celakovice.cz 
– Volby do zastupitelstev obcí 2022 (Zásady prezentace kandidujících volebních stran), a to včetně 
tiskopisu Oznámení prezentace kandidujících volebních stran.
Inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic
Prezentace kandidujících volebních stran je možná ve Zpravodaji města Čelákovic pouze v č. 8/2022 
s termínem pro odevzdání podkladů k tisku do 10. července 2022, maximálně v rozsahu 1 sloupku, 
tj. šířka 6 cm x výška 25,9 cm, úhrada: 35 Kč/cm2 + DPH 21 %. Veškeré informace jsou také k dis-
pozici na webových stránkách města pod oddílem Zpravodaj města.

odbor školství, informací a kultury

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

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

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

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

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

informace

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO 
ROKU 2022/2023

Období školního vyučování ve školním roce 
2022/2023 začne ve všech základních školách, 
středních školách, základních uměleckých ško-
lách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno a vy-
svědčení s hodnocením bude předáno v úterý 
31. ledna 2023. 
Období školního vyučování ve druhém pololetí 
bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 
26. a čtvrtek 27. října 2022.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 
23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 
2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 
pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro 
Čelákovice stanoveny od pondělí 13. do pátku 
17. února 2023.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 
6. dubna 2023. Hlavní prázdniny budou tr-
vat od soboty 1. července 2023 do čtvrtka 
31. srpna 2023.
Období školního vyučování ve školním roce 
2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

POPLATEK ZA ODPADY  
SPLATNOST 30. ČERVNA 2022

Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku za komunální odpad za rok 2022 je již  
30. června. Poplatek je stanoven ve výši 624 Kč obecně závaznou vyhláškou E3/2021  
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Poplatek platí:
n fyzická osoba přihlášená v obci, tedy každý, kdo má v Čelákovicích trvalý pobyt;
n  vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu určenou pro rodinnou rekreaci, 

ve které není přihlášená žádná osoba a která je umístěna na území obce.

ŽÁDÁME OBČANY O VČASNOU ÚHRADU POPLATKU
V roce 2022 nebyly rozesílány složenky jako avízo k platbě!
Pro občany, kteří hradí poplatek příkazem k úhradě, zůstávají platební 
údaje (variabilní a specifický symbol) stejné jako v předchozích letech. 
Pokud došlo ke změně osobních údajů, je potřebné ji nahlásit. Podklady 
k platbě vám na požádání zašleme e-mailem nebo sdělíme telefonicky.

Dále mohou občané zaplatit poplatek na pokladně MěÚ, v hotovosti 
nebo platební kartou, v otevírací době:
pondělí a středa 8.00–12.00 12.45–17.00 hod.
pátek 8.00–12.00 12.45–14.00 hod.

Číslo účtu města:    19–4127201/0100

Kontakt na odbor finanční a plánovací: 
e-mail: lenka.wankeova@celakovice.cz, odpady@celakovice.cz, tel.: 326 929 123

Starosta Josef Pátek a místostarosta Petr Studnička 
předali v náhradním termínu plakety vybraným pedago-
gickým pracovníkům, kteří působí ve školství více než 
30 let, v úterý 17. května v malé obřadní síni čeláko-
vické radnice. Tito pedagogičtí pracovníci se nemohli 
zúčastnit slavnostního večeru spojeného s předáním 
ocenění v předvečer Dne učitelů v neděli 27. března. 
Třem pedagogickým pracovníkům předali ocenění 
v zastoupení vedení města ředitelé škol. Předáním oce-
nění vyvrcholily v Čelákovicích Národní oslavy výročí  
J. A. Komenského 2020–2022. Foto: -mv-
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Dotace města
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí indivi-
duálních dotací níže uvedeným žadatelům a schvá-
lilo uzavření příslušných veřejnoprávních smluv:
n  Aktra.cz, z. s. (SML/2022/048-DI-ZSC1), 

93 000 Kč – na náklady spojené s celoroční 
činností spolku;

n  Český rybářský svaz, z. s. (SML/2022/049/
DI-ZSC2), 86 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n  Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s. 
(SML/2022/051/DI-ZSC4), 86 000 Kč – na ná-
klady spojené s celoroční činností spolku;

n  Klub přátel Jana Zacha, z. s. (SML/2022/052/
DI-ZSC5), 80 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n  Opři se, z. s. (SML/2022/054/DI-ZSC7), 
86 000 Kč – na náklady spojené s celoroční 
činností spolku;

n  Rodinné centrum ROUTA, z. s. 
(SML/2022/055/DI-ZSC8), 99 000 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku;

n  SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelá-
kovice (SML/2022/056/DI-ZSC9), 93 000 Kč 
– na náklady spojené s celoroční činností 
spolku;

n  Spolek houbařů Čelákovice (SML/2022/058/
DI-ZSC11), 93 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n  Spolek SCK (SML/2022/061/DI-ZSC14), 
70 000 Kč – na náklady spojené s celoroční 
činností spolku;

n  Spolek včelařů Čelákovice (SML/2022/062/
DI-ZSC15), 86 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n  Základní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu Čelákovice (SML/2022/063/
DI-ZSC16), 73 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností;

n  Sbor Církve bratrské v Čelákovicích 
(SML/2022/065/DI-CP2), 50 000 Kč – na ná-
klady spojené s celoroční činností;

n  Atletika Čelákovice, z. s. (SML/2022/067/
DI-SSC1), 235 100 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n  Basketbal Čelákovice, spolek (SML/2022/068/
DI-SSC2), 102 300 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n  1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s. 
(SML/2022/069/DI-SSC3), 100 500 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku;

n  Orienťáček Sedlčánky, z. s. (SML/2022/071/
DI-SSC5), 33 700 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n  Orka Florbal, z. s. (SML/2022/072/DI-SSC6), 
448 200 Kč – na náklady spojené s celoroční 
činností spolku;

n  Patriot Čelákovice, spolek (SML/2022/073/
DI-SSC7), 261 500 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n  SPORTICUS orienteering, z. s. (SML/2022/ 
074/DI-SSC8), 48 900 Kč – na náklady spoje-
né s celoroční činností spolku;

n  Sportovní akademie Čelákovice, z. s. 
(SML/2022/075/DI-SSC9), 78 600 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku;

n  Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s. 
(SML/2022/076/DI-SSC10), 154 600 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku;

n  SK OCR Čelákovice, z. s. (SML/2022/077/ 

DI-SSC11), 180 600 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n  Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s. 
(SML/2022/078/DI-SSC12), 237 100 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku;

n  Tenisový klub Čelákovice, spolek (SML/2022/ 
079/DI-SSC13), 170 300 Kč – na náklady 
spojené s celoroční činností spolku;

n  Tělocvičná jednota Sokol Čelákovice 
(SML/2022/080/DI-SSC14), 63 400 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku;

n  TJ Spartak Čelákovice, z. s. (SML/2022/081/
DI-SSC15), 440 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n  Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s. 
(SML/2022/082/DI-SSC16), 209 500 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku;

n  M. M. (SML/2022/087/DI-SPP1), 10 000 Kč 
– na náklady spojené s pořádáním 3. ročníku 
Velké ceny Čelákovic v trojskoku.

Následně Zastupitelstvo města rozhodlo nevy-
hovět žádostem o poskytnutí individuálních do-
tací níže uvedeným žadatelům:
n  Římskokatolická farnost Čelákovice – z důvodu 

porušení Zásad pro poskytování dotací z roz-
počtu města Čelákovice č. I/5/2020 ve věci 
nesplnění požadavku nevedení soudního sporu 
s městem Čelákovice ke dni podání žádosti;

n  J. P. – z důvodu nezískání nadpoloviční větši-
ny hlasů zastupitelů.

Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opat-
ření – změnu rozpočtu města Čelákovic 2022 č. 8.

Parkovací dům
Zastupitelé schválili uzavření a text smlouvy 
o úvěru ve výši 80 mil. Kč na akci Výstavba 
parkovacího domu v Čelákovicích od Komerční 
banky, a. s.

Územní plán města
Zastupitelstvo města schválilo obsah změny 
č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Čeláko-
vice a vzalo na vědomí stanovisko Krajského 
úřadu Středočeského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství, k navrhovanému obsa-
hu změny č. 7, kterým byl vyloučen významný 
vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 
oblast a nepožaduje se zpracování vyhodnocení 
vlivů změny č. 7 na životní prostředí (tzv. SEA).

Lokalita U Hřiště v Záluží
Zastupitelé schválili uzavření a text smlouvy 
o podmínkách vzájemné spolupráce mezi měs-
tem Čelákovice a společností Nikmar, s. r. o., na 
zainvestování lokality Záluží – U Hřiště.

Výběr z usnesení ZM č. 25 ze dne 6. 4. 2022.

Finanční záležitosti
Rada města schválila rozpočtová opatření – 
změny rozpočtu města Čelákovic 2022 č. 9 a 10. 

Komunikace v ulici U Mostu
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
se zhotovitelem STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, 
s. r. o., na plnění veřejné zakázky malého rozsa-
hu s názvem „Čelákovice – Komunikace v ulici 
U Mostu“ v ceně 3 466 071,38 Kč bez DPH.

Komunikace v Přístavní ulici
Rada města rozhodla o výběru pro město nej-
vhodnější nabídky podané účastníkem řízení 
PORR, a. s., na plnění veřejné zakázky na sta-
vební práce „Komunikace v ulici Přístavní, Če-
lákovice“ a schválila příslušnou smlouvu o dílo 
v ceně 6 995 800 Kč bez DPH.

Kotelna v č. p. 155
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
se zhotovitelem TZB Kladno, s. r. o., na plně-
ní veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Čelákovice – Obnova technologie kotelny by-
tového domu č. p. 155 v ulici Rybářská“ v ceně 
860 230,80 Kč bez DPH.

Kanalizace v ulici Prokopa Holého
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo se zhotovitelem Servis ISA, s. r. o., na pl-
nění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Čelákovice – PD – Přeložka a zkapacitnění vo-
dovodu a obnova kanalizace v ul. Prokopa Ho-
lého“ v ceně 597 000 Kč bez DPH.

Prodej bytů v Milovicích
Rada města dočasně, do 31. 12. 2022, poza-
stavila prodej městských bytů v Milovicích v do-
mech č. p. 501, 502, 606 a 621, které jsou ob-
sazeny nájemníkem, a to z důvodu nedostatku 
nájemních bytů vzhledem k válečnému konfliktu 
na Ukrajině. 

Nový vodojem
Radní schválili zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky malého rozsahu skupiny C na služby 
s názvem „Vypracování projektové dokumenta-
ce – Nový VDJ Čelákovice“.

Dotace města
Rada města rozhodla o poskytnutí programo-
vých dotací na podporu poskytovatelům sociál-
ních služeb níže uvedeným žadatelům a schvá-
lila uzavření příslušných veřejnoprávních smluv:
n  Centrum sociálních služeb Hvozdy, o. p. s. 

(SML/2022/132), 10 500 Kč;
n  Linka bezpečí, z. s. (SML/2022/133), 19 000 Kč;
n Respondeo, z. s. (SML/2022/134), 20 000 Kč;
n Život Plus, z. ú. (SML/2022/135), 10 000 Kč;
n EDA cz, z. ú. (SML/2022/136), 12 500 Kč;
n  Vyšší Hrádek, p. s. s. (SML/2022/137), 37 079 Kč;
n  Národní ústav pro autismus, z. ú. (SML/ 

2022/138), 10 000 Kč.
Dále rozhodla o poskytnutí individuální dotace 
ve výši 10 000 Kč spolku SK OCR Čelákovice, 
z. s.– na náklady spojené s pořádáním 1. roční-
ku T-Mobile Olympijského běhu Čelákovicemi, 
dne 22. 6. 2022 a schválila uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy (SML/2022/162/DI-
-SSP2).

Jiřina – 4. etapa
Radní rozhodli o výběru pro město nejvhodnější 
nabídky podané účastníkem řízení 1. SčV, a. s., 
na plnění veřejné zakázky na stavební práce 
„ČELÁKOVICE – Jiřina – obnova VHI 4. etapa“ 
a schválili příslušnou smlouvu o dílo v ceně 
11 389 224,64 Kč bez DPH.

Výběr z usnesení RM č. 11–14/2022.
-dv-

o čem jednali zastupitelé a radní města
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AKTUALITY Z INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA
V minulém vydání Zpravodaje města Čelákovic 
jsme čtenáře provedli procházkou po městě 
a jeho místních částí a využili toho k informo-
vání o stavu jednotlivých běžících investičních 
akcí města. 
V aktuálním, červnovém výtisku Zpravodaje, 
vám představíme akce, které byly v uplynulém 
měsíci dokončeny, zhodnotíme akce probíhající 
z hlediska plnění časového plánu a pojednáme 
o plánovaných, ke kterým byly podniknuty první 
nezbytné kroky. 
V místní části Jiřina byly v uplynulém měsíci 
dokončeny dílčí celky 3. etapy obnovy vodo-
hospodářské infrastruktury. Konkrétně byly 
dokončeny práce v ulicích Pražské, Dělnické 
a U Mostu a aktuálně zde probíhá realizace 
svrchních vrstev nových komunikací. Obnova 
kanalizace byla rovněž dokončena v ulici Sva-
topluka Čecha, kde zhotovitel využil k realizaci 
díla bezvýkopovou technologii. 

Byly kompletně dokončeny a od zhotovitele 
převzaty zrekonstruované komunikace V Neda-
ninách, a to včetně nově vzniklých parkovacích 
stání.
Na Městském stadionu byly dokončeny veřejné 
toalety, které již slouží veřejnosti a které před-
stavují nade vši pochybnost velmi důležitý prvek 
v koncepci rozvoje tohoto unikátního sportoviště. 

Mezi nově zahájenými akcemi zmiňme na prv-
ním místě zahájení stavebních prací realizace 
hřiště pro kolečkové sporty (skatepark) v pro-
storách Městského stadionu. Rovněž byly zahá-
jeny stavební práce v rámci obnovy vodohospo-
dářské infrastruktury v ulici Jiřinské a stejně tak 
i kanalizace v Kollárově ulici. 
Po renovaci kapličky v Císařské Kuchyni při-
chází na řadu kaplička v Sedlčánkách. Rovněž 
vlastní historická budova radnice se zahalila do 
ochranné textilie, abychom se po dokončení 
prací koncem léta mohli těšit pohledem na bar-
vy v kvalitě a architektonickém provedení, jak 
bylo bezesporu záměrem architekta dané histo-
rické budovy.
S blížícím se výročím úmrtí Aloise Vašátka, čes-
koslovenského leteckého důstojníka v době 
druhé světové války a čelákovického rodáka, 
jsou dokončovány i práce v ulici, které nese 
jeho jméno. 

Mezi probíhajícími akcemi nemůžeme nezmínit 
výstavbu nové budovy Městského domu dětí 
a mládeže v Kollárově ulici, která by měla slou-
žit již od blížícího se školního roku 2022/2023, 
a rovněž tak tolik potřebný nový sportovní areál 
J. A. Komenského.

Lávka pro pěší zavěšená na nově zbudovaný 
železniční most přes Labe bude svým uživate-
lům sloužit ještě o něco dříve. Lávka je prakticky 
dokončena a zbývá realizovat bezbariérový pří-
stup na káranské straně řeky a položit dlažbu na 
straně čelákovické. 
Bez významnějších zádrhelů probíhají práce 
na projektové dokumentaci Domu seniorů. To 
samé platí i v případě aktuálně zpracovávané 
projektové dokumentace na renovaci budovy 
bývalé školy v místní části Sedlčánky a chysta-
né revitalizace Vořechovky v místní části Záluží.
Poměrně rozsáhlá je aktuálně probíhající po-
stupná obnova veřejného osvětlení, konkrétně 
v ulicích Dělnické, Zahradní, Polské, Zdeňka 
Austa, v Sadech 17. listopadu nebo v ulici Na 
Stráni.

Josef Pátek, starosta,
Miroslav Opa, místostarosta II

Na konci května byla kompletně dokončena oprava Va-
šátkovy ulice, kde se uskuteční 18. června vzpomínkový 
akt pod záštitou ministryně obrany u příležitosti 80. výročí 
úmrtí Aloise Vašátka. Ve stejnojmenné ulici stojí jeho rod-
ný dům. Foto: -jp-

Výstavba nového sportovního areálu J. A. Komenského probíhá bez větších komplikací. Výdaje z rozpočtu města dosáhnou 
zhruba 35 milionů korun. Areál bude ve správě Čelákovické sportovní, p. o. Foto: -jp-

Nový objekt Městského domu dětí a mládeže, p. o., tzv. 
ekodomeček, vzniká v blízkosti železniční trati v Kollárově 
ulici. Stavba spolu s vybavením si vyžádají výdaje z roz-
počtu města ve výši přibližně 25 milionů korun. Foto: -dv-

Nových povrchů chodníků a komunikací se dočkají po-
stupně obyvatelé ve staré zástavbě Jiřiny. Stavební práce 
jsou rozděleny do osmi etap a postupně navazují na opti-
malizaci železniční trati v dotčeném úseku. Celkové inves-
tiční výdaje všech etap dosáhnou částky převyšující čtvrt  
miliardy korun. Foto: -jp-

Do června 2023 bude dokončen parkovací dům v blízkos-
ti nádraží. V květnu byly dokončeny základové patky na 
mikropilotách. V průběhu letních prázdnin bude zahájena 
revitalizace přednádražního prostoru. Stavba je podpořena 
dotací z ITI IROP. Foto: -jp-

Stavba skateparku byla zahájena v polovině dubna a probí-
há v areálu Městského stadionu. Foto: -jp-
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Stezka pro chodce a cyklisty Čelákovice – Sedlčánky
Na jaře letošního roku byla v Radě města schvá-
lena studie „Stezka pro chodce a cyklisty Če-
lákovice – Sedlčánky“. Předmětem této studie 
je pěší a cyklo propojení Čelákovic a Sedlčánek 
asfaltovou stezkou o šíři 4 metry, vedoucí na se-
verní straně krajské silnice III/2454.
Stezka začíná v ulici Zahradní, kde se napojuje 
na dokončený chodník podél ulice Roosevelto-
vy. Překonává ulici Pod Přerovskou cestou za 
pomoci místa pro přecházení a dále pokraču-
je v extravilánu města. V rámci prostorového 
uspořádání stezky plánujeme zachování zele-
ného pruhu u silnice, kde aktuálně rostou stro-
my a stezka tedy povede až za tímto pruhem. 
V prostoru tzv. Kamenných rybníčků stezku 
kříží Jiřinský potok, který bude překonán buď 
mostem nebo jiným technickým řešením. Dále 
pokračuje přes sedlčanskou křižovatku, a to 
způsobem, který umožní budoucí stavbu kru-
hového objezdu na této křižovatce. Následně 
stezka ústí do ulice Zábranské. Veřejné osvět-
lení se na této stezce neplánuje s ohledem na 

Návrh vedení cyklostezky mezi Čelákovicemi a Sedlčánkami. Zdroj: archiv odboru správy majetku a investic

extravilán a minimalizaci světelného smogu.
Jak bude příprava stavby pokračovat? Aktuál-
ně jsme zahájili proces majetkoprávní přípravy. 
Oslovili jsme tedy všechny vlastníky pozemků, 
celkem jich je na trase přibližně 30 a začínáme 
s nimi jednat o výkupu. Zatím není možné od-
hadnout, jak dlouho tento proces potrvá. Pokud 
by vše šlo dobře, tak letošní rozpočet města 
počítá s výkupem celé trasy, ale to je opravdu 
velmi optimistický odhad. Ten realističtější je, že 
se výkupy podaří dokončit příští rok a ten násle-
dující zahájit stavbu.
Celý projekt je řešen tak, aby bylo možné podat 
na realizaci žádost o dotaci ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury, který vedení stezek po-
dél krajských silnic podporuje. Zároveň dojde 
ke zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců na 
trase mezi Čelákovicemi a Sedlčánkami.
Chtěl bych na tomto místě velmi poděkovat 
za pomoc pánům Klímovi a Procházkovi, kteří 
v majetkoprávní přípravě velmi pomohli.

Josef Pátek, starosta

Preventivní projekty  
podporuje město  

systematicky již šest let

Smyslem projektu je cílené a systematické 
vzdělávání žáků v oblastech rizik charakteri-
stických pro jejich věkovou skupinu. V rámci 
projektu jsou žáci připravováni na řešení a roz-
hodování se v náročných životních situacích. 
Obsah projektu a jednotlivé preventivní pro-
gramy vycházejí z dlouhodobých zkušeností 
a poznatků získávaných realizátorem projektu 
v rámci škol a školských zařízení v celé České 
republice. Svoji roli při tvorbě projektu sehrála 
i velmi dobrá místní znalost prostředí města, 
škol a školských zařízení. 
S ohledem na specifické problémy dané cílové 
skupiny jsou preventivní aktivity zaměřeny na 
řešení a pozitivní ovlivňování:
n  vztahů v třídních kolektivech (tolerance, vzá-

jemná pomoc, spolupráce, předcházení šika-
ně, posměškům, pomluvám a urážkám);

n  individuálních problémů (problémy dospívání, 
vztahy k druhým, zvládání náročných život-
ních situací);

n  odmítání návykových látek (alkohol, tabák, 
nelegální návykové látky);

n  prevence nedrogových závislostí (PC, mobilní 
telefony, sociální sítě, hrací přístroje);

n  tvorby žebříčku životních hodnot (společen-
sky žádoucí pořadí);

n  prevence kriminálního jednání (majetková 
trestná činnost, ublížení na zdraví, vandalis-
mus);

n  tvorby nezbytného právního vědomí (znalost 
práv a povinností pro danou věkovou kategorii);

n  zdravého životního stylu.
Petr Studnička, předseda pracovní skupiny 

pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže

Již od roku 2016 financuje město Čelákovi-
ce ze svého rozpočtu projekt zaměřený na 
prevenci rizikového chování dětí a mládeže. 
Jeho realizaci průběžně vyhodnocují členové 
pracovní skupiny. První etapa projektu probí-
hala v letech 2016–2018, druhá etapa v letech  
2018–2020, třetí etapa v letech 2020–2022, nic-
méně zejména v letech 2020–2021 byla reali-
zace projektu významně ovlivněna pandemií  
covid-19 a distanční výukou ve školách.

V rámci realizace projektu byl již třikrát v železniční 
stanici Čelákovice přistaven Revolution Train – Pro-
tidrogový vlak, a to v letech 2019, 2021 a naposledy 
11. května 2022. Foto: -ps-

Čelákovice po více než čtvrtstoletí navštívil 
předseda vlády České republiky

V pondělí 2. května navštívil Čelákovice předseda vlády ČR Petr Fiala. Seznámil se s postupem prací 
na stavbě Správy železnic při optimalizaci železniční trati v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice. 
Zároveň byl informován o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na zavěšenou lávku přes 
Labe na železničním mostu, kterou realizuje město Čelákovice, a rovněž o stavbě Správy želez-
nic, která bude zahájena v letošním roce v úseku Čelákovice – Mstětice, která zásadním způsobem 
ovlivní jak místní část Záluží díky přeložce, tak budoucí výstavbu silničního obchvatu města ve spo-
lupráci se Středočeským krajem a městem Čelákovice. Setkání se účastnil rovněž ministr dopravy 
Martin Kupka a generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.
Po prohlídce stavby se uskutečnila diskuse s premiérem a občany v Síni Jana Zacha Městského 
muzea v Čelákovicích, které se zúčastnil rovněž místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR Jan Skopeček.

Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta I

Zleva starosta města Čelákovic Josef Pátek, předseda vlády 
ČR Petr Fiala, generální ředitel Správy železnic Jiří Svobo-
da, místostarosta města Čelákovic Petr Studnička a ministr 
dopravy Martin Kupka na zavěšené lávce pro pěší a cyklisty 
na železničním mostu přes Labe. Foto: Jiří Suchý

Diskuse premiéra s občany se konala v Městském mu-
zeu. Na snímku zleva Petr Studnička, místostarosta I, Petr 
Fiala, předseda vlády ČR, Jarmila Volfová, radní, Josef 
Pátek, starosta, Miroslav Opa, místostarosta II, Martin 
Kupka, ministr dopravy, Jan Skopeček, místopředseda 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a Marek Skalický, 
radní. Foto: Jiří Suchý
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Pasování prvňáčků na čtenáře ve dnech 25. a 26. května

Pasujeme ke konci školního roku, protože děti 
musí královně dokázat, zda se opravdu číst na-
učily. Následuje slib rytíře Řádu čtenářského, 
že se vždy ke knížkám budeme chovat s úctou 
a láskou a budeme je mít rádi.
Každý žák poklekne a je pasován, poté obdrží 
klíč ke knížkám, pamětní list s ilustrací Venduly 
Hegerové, které moc děkujeme. Paní Hegerová 

nabídla tuto ilustraci přes Národní knihovnu ČR 
všem knihovnám.
Nezapomínáme ani na poděkování rodičům 
a samozřejmě pedagogovi, který dostává na 
památku děkovný list s podpisy „svých“ žáků.
Pouze v roce 2020 kvůli pandemii covid-19 pro-
běhlo pasování až v září a přišli žáci druhých tříd 
základních škol.

V letošním roce se nám podařilo domluvit slav-
nostní pasování v obřadní síni čelákovické rad-
nice za přítomnosti místostarosty Petra Studnič-
ky. Děti obdržely dárek od města i od knihovny. 
Zúčastnit se slavnostního pasování mohli letos 
poprvé také rodiče a doufáme, že si slavnostní 
okamžik spolu se svými dětmi užili! První ohlasy 
jsou velmi kladné.
Děkujeme všem za ochotu a vstřícnost.

Naděžda Picková,
ředitelka Městské knihovny Čelákovice

KAPACITY ŠKOL JSOU V ČELÁKOVICÍCH DOSTATEČNÉ
Přestože řada obcí a měst v blízkosti hlavního města Prahy ve Středočeském kraji řeší nedo-
statečné kapacity škol a školských zařízení, Čelákovice jsou v tomto směru výjimkou. Kapa-
city mateřských a základních škol, základní umělecké školy i městského domu dětí a mládeže 
zřízených městem Čelákovice jsou dostatečné. Naplnění kapacit je průběžně vyhodnocová-
no dle aktuálního demografického vývoje a Prognózy vývoje početního stavu obyvatelstva  
do roku 2040. 

Do tří mateřských škol zřízených městem bylo 
na základě 133 žádostí přijato od školního roku 
2022/2023 celkem 129 dětí. Ve věku 3–7 let byly 
přijaty všechny děti, pouze ve věkové kategorii 
pod 3 roky nebyly přijaty 4 děti (pouhá 3 % ze 
všech dětí, přičemž dítě mladší 3 let nemá na 
přijetí do mateřské školy právní nárok).

Na základě zápisů do 1. tříd obou základních 
škol zřízených městem bude od 1. září ote-
vřeno osm prvních tříd (v každé ze škol čtyři), 
zpravidla maximálně s 20 žáky.
Pro základní umělecké vzdělávání je připra-
ven k rekonstrukci a rozšíření současných 
prostorových podmínek ve Vašátkově ulici 

objekt Rybářská 155, který již město vlastní.
Pro zájmové vzdělávání je aktuálně ve výstav-
bě nový ekodomeček Městského domu dětí 
a mládeže v Kollárově ulici, kde od září bude 
probíhat 29 zájmových kroužků (např. Malý 
farmář, Keramika, Ekohrátky, Táborník, Cho-
vatel, Kutil).
V Čelákovicích bylo evidováno k 1. lednu le-
tošního roku celkem 12 405 obyvatel (11 480 
+ 509 cizinců s trvalým pobytem a 416 cizinců 
s přechodným pobytem).

Josef Pátek, starosta
Petr Studnička, místostarosta I

Žáci ZŠ J. A. Komenského.

Pasování prvňáčků základních škol na rytíře Řádu čtenářského probíhá v Městské knihovně 
od roku 2016. Pasuje vždy královna Abeceda I. s pomocí dvorní dámy. 

Žáci ZŠ Kostelní.

Žáci ZŠ Větrník. Foto: -dv-
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CHARITA
NERATOVICE 

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

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

sekretariat@charita-neratovice.cz
Charita Neratovice provozuje 

zdravotní a sociální služby ve vlastním 
sociálním prostředí klienta.

pronájem obecních bytů

n STANKOVSKÉHO Č. P. 1581, BYT Č. 15, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 15 o velikosti 1+1 o celkové ploše 
43,94 m2 (započitatelná plocha 39,31 m2 – sklep, 
lodžie jsou započteny ½ plochy), sestávající 
z těchto prostor: 1. pokoj 19,20 m2, kuchyň 6,89 
m2, předsíň 4,25 m2, koupelna 2,56 m2, WC 0,88 
m2, spíž 0,90 m2, lodžie 6,38 m2, sklep 2,88 m2.
Byt je situovaný ve 3. podlaží jednovchodové-
ho osmipodlažního panelového domu s rovnou 
střechou. Dům byl vybudován v roce 1976. Vy-
tápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny ze 
systému CZT.
Výše nájemného je minimálně 5 897 Kč měsíčně 
(150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služ-
by).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 15, Stankovského č. p. 1581, Čelákovice, při 
podávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve 
výši 5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, 
pod VS: 15810015.

n STANKOVSKÉHO Č. P. 1581, BYT Č. 18, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 18 o velikosti 2+1 o celkové ploše 53,04 
m2 (započitatelná plocha 51,75 m2 – sklep je za-
počten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 
1. pokoj 11,11 m2, 2. pokoj 18,95 m2, kuchyň 
7,00 m2, předsíň 9,06 m2, koupelna 2,56 m2, WC 
0,88 m2, spíž 0,90 m2, sklep 2,58 m2.
Byt je situovaný ve 4. podlaží jednovchodové-
ho osmipodlažního panelového domu s rovnou 
střechou. Dům byl vybudován v roce 1976. Vy-
tápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny ze 
systému CZT.
Výše nájemného je minimálně 7 763 Kč měsíčně 
(150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 18, Stankovského č. p. 1581, Čelákovice, při 
podávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve 
výši 5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, 
pod VS: 15810018.

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

Závazný a konečný termín pro předložení 
nabídek od případných zájemců je: 
29. června 2022 do 16.00 hodin v podatelně 
MěÚ Čelákovice.

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

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

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

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

n  čestné prohlášení zájemce o způsobilosti 
k právním úkonům;

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

n STANKOVSKÉHO Č. P. 1581, BYT Č. 5, ČE-
LÁKOVICE
Byt č. 5 o velikosti 1+1 o celkové ploše 43,64 m2

(započitatelná plocha 39,16 m2 – sklep, lodžie 
jsou započteny ½ plochy), sestávající z těch-
to prostor: 1. pokoj 19,20 m2, kuchyň 6,89 m2, 
předsíň 4,25 m2, koupelna 2,56 m2, WC 0,88 m2, 
spíž 0,90 m2, lodžie 6,38 m2, sklep 2,58 m2.
Byt je situovaný v 1. podlaží jednovchodového 
osmipodlažního panelového domu s rovnou 
střechou. Dům byl vybudován v roce 1976. Vy-
tápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny ze 
systému CZT.
Výše nájemného je minimálně 5 874 Kč měsíčně 
(150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné 
obálce označené nadpisem: Pronájem bytu č. 5, 
Stankovského č. p. 1581, Čelákovice, při podá-
vání nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 
5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, pod 
VS: 1581005.

n STANKOVSKÉHO Č. P. 1581, BYT Č. 13, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 13 o velikosti 2+1 o celkové ploše 
53,34 m2 (započitatelná plocha 51,90 m2 – sklep 
je započten ½ plochy), sestávající z těchto pro-
stor: 1. pokoj 11,11 m2, 2. pokoj 18,95 m2, ku-
chyň 7,00 m2, předsíň 9,06 m2, koupelna 2,56 
m2, WC 0,88 m2, spíž 0,90 m2, sklep 2,88 m2.
Byt je situovaný ve 3. podlaží jednovchodové-
ho osmipodlažního panelového domu s rovnou 
střechou. Dům byl vybudován v roce 1976. Vy-
tápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny ze 
systému CZT.
Výše nájemného je minimálně 7 785 Kč měsíčně 
(150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 13, Stankovského č. p. 1581, Čelákovice, při 
podávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve 
výši 5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, 
pod VS: 15810013.

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

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

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

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

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



kultura

ODS ANO 2011PRO Č

Otázka
????????????????????????????????? ?

Zastupitelskou arénu ve Zpravodaji vnímáme 
jako platformu pro důležitou a konstruktivní 
výměnu názorů mezi volebními stranami
zastoupenými v Zastupitelstvu města. 
Děkujeme všem občanům města a čtenářům 
Zpravodaje za pozornost, kterou věnovali od-
povědím zastupitelek a zastupitelů zvolených 
za ODS v letech 2018–2022. Vážíme si každé 
připomínky či názoru na naše odpovědi, které 
přispěly k dalšímu zkvalitnění životních pod-
mínek občanů Čelákovic. Jsme jednoznačně 
pro obnovení rubriky Zastupitelská aréna 
v příštím volebním období, nastavená pravidla 
považujeme za transparentní a spravedlivá, 
ale nebráníme se zvýšení počtu znaků pro 
jednotlivé odpovědi na dvojnásobek, tedy na 
2 000 znaků. I nadále s vámi budeme ote-
vřeně diskutovat na společenských akcích, 
sociálních sítích či zasedáních Zastupitelstva. 
Děkujeme předem všem občanům, kteří se 
v zářijových komunálních volbách rozhodnou 
podpořit volební stranu ODS, jejíž 21 kandi-
dátů se bude ucházet o mandáty v Zastupitel-
stvu města Čelákovic.

Petr Studnička, zastupitel

Zastupitelská aréna je zajímavá a sledovaná 
anketa. Dotazy by podle nás měly vznikat 
i mimo kandidující uskupení, lidé by je mohli 
posílat například do redakce Zpravodaje, 
mohly by zde být i uveřejňovány. Pro anketu 
by se vybíraly losem, třeba na konci zasedání 
Zastupitelstva. Strany by měly mít na jejich 
zodpovězení prostor větší než 1 000 znaků, 
který považujeme za nedostatečný, proto 
témata často dále rozvádíme na našich se-
tkáních s občany, sociálních sítích. Současně 
by strany díky uveřejnění mohly reagovat na 
dotazy i mimo Zpravodaj. 
Jsme lidé a sdružení z našeho města, kde 
žijeme, pracujeme a máme ho stejně rádi jako 
vy. Pomozte nám ho dál rozvíjet svými nápa-
dy a náměty, rádi o nich budeme diskutovat 
a prosazovat je při správě Čelákovic. Vaši 
PROČáci.

Marek Tichý, zastupitel

Zastupitelská aréna určitě nabízí zastupitelům 
možnost se ve Zpravodaji vyjádřit k aktuálním 
tématům, a představit tak své názory našim 
občanům. Toto volební období nebyla aréna, 
vzhledem k třem volebním subjektům 
v Zastupitelstvu, tolik pestrá jako dříve, 
ale i tak měla svůj smysl. Do budoucna by 
podle mě bylo zajímavé nechat klást dotazy 
nejen samotné zastupitele, ale i naše občany. 
Došlo by tak i na témata, kterým se snaží-
me podvědomě vyhnout. A jelikož se jedná 
v tomto volebním období o poslední možnost 
se v Zastupitelské aréně vyjádřit, chtěl bych 
poděkovat všem, kdo si jednotlivé názory 
čtou a sami o tématech také přemýšlejí. Přeji 
všem hezké léto.

Martin Bajer, zastupitel

Je Zastupitelská aréna fórem, které občanům poskytuje přehled o názoru 
zastupitelů k tématům důležitým pro město? Vidíte prostor pro její zlepšení 
a úpravu do budoucna, nebo jste s jejím nastavením a pravidly spokojeni?

ODS ANO 2011PRO Č

V souladu s pravidly rubriky Zastupitelská aréna položila otázku volební strana PRO Č.
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VÝSTUPY Z JEDNÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC
Bezprecedentní útok vojsk Ruské federace na 
Ukrajinu v noci z 23. na 24. února dramaticky 
zhoršil bezpečnostní situaci ve východní Evro-
pě. Od 4. března je vyhlášen na celém území 
České republiky nouzový stav z důvodu nut-
nosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsa-
hu, který by měl skončit 30. června. V návaz-
nosti na krizové řízení byl i v Čelákovicích zřízen 
Krizový štáb města Čelákovic, který se situací 
zabývá.
Průběžně je vyhodnocován informativní po-
čet osob se statutem válečného uprchlíka na 
území města Čelákovic, který je zveřejňován 
Ministerstvem vnitra. Nejprve byly řešeny pře-
devším ubytovací kapacity (např. soukromé 

byty, Rybářská 155, Dům s pečovatelskou 
službou, budova bývalé školy v Sedlčánkách, 
dále možné využití objektu tribuny na Měst-
ském stadionu, městského objektu U Podjez-
du 231), následně byla vyhlášena materiální 
a poté i finanční sbírka města Čelákovic. Sou-
časně byl řešen především dopad na kapacity 
škol a trh práce. 
Vedoucí pracovníci ve školství poskytují data 
Krizovému štábu vždy k 1. a 15. dni daného 
měsíce, aby mohlo město z pozice zřizovatele 
případně reagovat na řešení kapacit jednotli-
vých zařízení. Současně byla v květnu zřízena 
adaptační skupina. Dílčí agendy jsou řešeny ve 
spolupráci se Středočeským krajem.

Škola/Školské zařízení
Celkový počet dětí/

žáků/účastníků
Počet dětí/žáků 

z Ukrajiny
Podíl vál. uprchlíků 

z Ukrajiny v %

MŠ J. A. Komenského 156 4 2,6

MŠ Přístavní 100 0 0,0

MŠ Rumunská 170 3 1,8

ZŠ J. A. Komenského 698 25 3,6

ZŠ Kostelní 669 41 6,1

ZUŠ Jana Zacha 802 3 0,4

MDDM 1 153 10 0,9

Začlenění ukrajinských dětí a žáků se statutem válečného uprchlíka do vzdělávacích institucí na území města Čelá-
kovic k 15. květnu. Zdroj: odbor školství, informací a kultury
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Zdroj: Ministerstvo vnitra

Vývoj počtu osob s pobytovým oprávněním na 
území Čelákovic je zaznamenán v grafu. Od pr-
vopočátku je podíl cca 65 % ženy a 35 % muži 
a necelých 40 % z celkového počtu jsou osoby 
mladší 18 let.

Josef Pátek, předseda Krizového štábu, 
Petr Studnička, místopředseda Krizového štábu
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Výzvy pro odpadové 
hospodářství města

Další vytříděné složky komunálního odpadu pro 
celkem 8 komodit – papír, sklo, plasty a nápo-
jové kartony, kovy, textil, potravinářské oleje 
a tuky, elektrozařízení a baterie (jako zpětný 
odběr) – je možno odevzdávat do určených 
barevných kontejnerů a popelnic na celkem 
85 stanovištích na veřejném prostranství měs-
ta a na dalších dvou místech, provozovaných 

Čelákovice mají zaveden poměrně rozsáhlý a dobře fungující systém odpadového hospo-
dářství. Kromě sběru směsného komunálního odpadu probíhá taktéž plošný sběr biologicky 
rozložitelného odpadu rostlinného původu, tzv. bioodpadu.

Technickými službami Čelákovice – ve Sběrném 
a separačním dvoře komunálního odpadu v ulici 
Mochovské a na Sběrném místě v Sedlčánkách 
v ulici Na Hrázi. V průměru máme v Čelákovi-
cích jedno sběrné místo na zhruba 140 obyvatel, 
s docházkovou vzdáleností většinou do 100 m, 
čímž se řadíme na čelní pozice obcí podobné 
velikosti ve Středočeském kraji.

Další odpady těchto druhů byly od občanů na-
šeho města přijaty na Sběrném a separačním 
dvoře. Tam lze kromě výše uvedených odpadů 
odevzdat např. i stavební odpad, objemný od-
pad nebo různé druhy nebezpečných odpadů, 
barev či vysloužilá elektrozařízení a pneumatiky. 
Tabulka neobsahuje ani odpady vyprodukované 
při péči o město, jako např. bioodpad ze sekání 
trávy a údržby zeleně, uličních smetků apod.
Třídění odpadů má zásadní roli nejen v ochra-
ně životního prostředí a udržení principu trvale 
udržitelného rozvoje, má důležitou úlohu též 
v ekonomice odpadového hospodářství města. 
Obecně platí, že čím více se bude třídit, tím 
méně bude směsného komunálního odpadu, 
a tím se také méně bude za odpady platit. 
Ukládání směsného komunálního odpadu na 
skládku je od loňského roku dražší a každým 
rokem se bude sazba dále zvyšovat. Obce mají 
sice možnost uplatnit tzv. třídicí slevu na každé-
ho svého obyvatele, každý rok se ale bude sni-
žovat množství odpadu, které lze za nižší cenu 
uložit a zároveň se bude zvyšovat základ po-
platku za ukládání. V loňském roce bylo možno 
uplatnit slevu na 200 kg za každého obyvatele 
města, v roce letošním pouze na 190 kg a pro 
rok 2029 bylo zákonem o odpadech určeno už 
jen 120 kg. Po překročení limitu bude město za 
uložení odpadu platit v letošním roce 900 Kč/t, 
v příštím 1 000 Kč/t a v roce 2029 až 1 850 Kč/t. 
Pro zajímavost, příjem z poplatků za odpady od 
občanů Čelákovic v loňském roce pokryl pou-
ze necelých 44 % celkových nákladů města na 
hospodaření s odpady.
A právě větší důraz na třídění odpadů bude 
hlavní výzvou města v následujícím obdo-
bí. Je to odrazem nově schválené odpado-
vé legislativy, která přináší doslova revoluci 
v pravidlech hospodaření s odpady, přičemž 
to nejzásadnější je zákaz skládkování po roce 
2030. Velmi důležitá tak bude optimalizace 
hospodaření s odpady, jejímž hlavním cílem je 
snížení nákladů pro město a potažmo i obyva-
tele. Základním bodem této optimalizace bude 
právě nutnost většího podílu třídění komunální-
ho odpadu. Prostě heslo „třídit se vyplatí“ začne 
zásadně nabývat na významu.
Jedním z důležitých aspektů vysoké míry třídě-
ní odpadů je „dostupnost“ sběrné sítě pro jeho 
producenty, tedy obyvatele města. Rozumí se 
tím zejména patřičné množství míst, kam se tyto 
vytříděné odpady mohou uložit, a také malá do-
cházková vzdálenost k nim. Naše město je tímto 
pokryto, myslím, velmi dobře, průběžně společ-
ně s naším odborem životní prostředí analyzuje-
me rozmístění sběrných míst, jejich zahušťová-
ní, ale také třeba i naplněnost a podle toho tato 
místa doplňujeme či přesunujeme. 
Velmi významný efekt v rámci třídění mělo za-
vedení plošného sběru bioopadu v roce 2018. 
Velký zájem obyvatel města třídit tento druh 
odpadu mě velmi mile překvapil, přičemž tímto 
krokem se poměrně významně snížilo celkové 
produkované množství směsného komunálního 
odpadu, který končí právě na skládkách. Roz-
dáno bylo celkem bezmála 2 000 ks hnědých 
popelnic a umístěno dalších 25 ks kontejnerů 
na bioodpad v sídlištích. V roce 2021 občané do 
těchto nádob odložili více než 900 tun biologic-
kého odpadu, který by jinak místo v kompostár-
ně skončil zbytečně na skládce. V návaznosti na 
toto úspěšné plošné „třídicí“ opatření; je jedním 
z mých hlavních cílů přidělení také žluté popel-Sběrné stanoviště z ptačí perspektivy.

Přehled množství odpadů odevzdaných občany města do nádob na stanovištích pro třídění a přímo 
u domů v roce 2021 (zaokrouhlené hodnoty):

Svoz od domu
Směsný komunální odpad (SKO) – rodinná zástavba 1 000 t

Směsný komunální odpad (SKO) – bytová zástavba 1 000 t

Svoz od domu 
+ stanoviště pro třídění

BIOodpad – kontejnery 770 l, popelnice 240 l 900 t

Stanoviště pro třídění

PAPÍR – kontejner 1 100 l s horním výsypem 200 t

SKLO – kontejner 1 100 l s horním výsypem 200 t

PLASTY – kontejner 7 m3, kontejner 1 100 l 200 t

NÁPOJOVÉ KARTÓNY – sbíráme společně s plasty 7 t

KOVY – zvonový kontejner se spodním výsypem 3 t

potravinářské OLEJE a TUKY – popelnice 240 l 3 t

TEXTIL – velký kovový kontejner 55 t
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nice na plast a nápojové kartony ke každé-
mu rodinnému domu a zahuštění kontejnerů 
na tento druh odpadu v sídlištní zástavbě. 
Byl bych rád, kdyby tento systém sběru dnes 
velmi používaných plastů začal u nás ve měs-
tě fungovat již z kraje roku 2024. V tuto chvíli 
je zpracovávána studie, která tento cíl zpřesní 
a modifikuje na Čelákovice a následně celý rok 
2023 bude probíhat příprava na toto zavedení. 
Ke zvážení by také bylo zavedení tohoto sys-
tému u papíru, nicméně modré kontejnery jsou 
umístěny na většině sběrných míst a občané 
si na stávající systém zvykli – sběr velmi dobře 
funguje a dle mého soudu tak „papírová“ popel-
nice do každé domácnosti už smysl takový jako 
u plastů nemá. Určitě ale smysl má rozšíření 
počtu nádob na kovy, což je komodita, která je 
u nás ve městě nejenže dobře „sbírána“, ale i ve 
velké čistotě, což je také významný předpoklad 

k finančním úsporám. Nehledě na to, že kovové 
odpady se recyklují prakticky ze 100 %. A za-
čneme už letos, ve městě přibude celkem pět 
šedých zvonů na kovový odpad.
Další výzvou je zapojení většího počtu práv-
nických a podnikajících fyzických osob do 
odpadového systému města v rozsahu vytří-
děných složek odpadu, vznikajícího při jejich 
nevýrobní činnosti. Tato letošní novinka začala 
být podnikateli využívána, čímž městu přispívají 
nejen finančně, ale i k vyššímu objemu „vytří-
ditelného“ odpadu. Podnikatelé v Čelákovicích 
mají možnost uzavřít smlouvu s městem, za-
platit každoročně paušální částku podle počtu 
zaměstnanců a v návaznosti na výši schválené-
ho místního poplatku za obecní systém odpa-
dového hospodářství a následně své vytříděné 
odpady odkládat do nádob na stanovištích pro 
třídění nebo dovážet do Sběrného a separační-

Vytříděný odpad naší separační linkou v TS na sběrném dvoře. 

Třídění plastových odpadů na naší separační lince. Foto na stránkách 10–11: Marek Skalický

ho dvora bez dalšího placení. Se směsným ko-
munálním odpadem se však do systému zapojit 
nelze, každý podnikatel musí jeho odvoz řešit 
individuálně, a to také tak zůstane.
Ani ne tak další výzvou, jako spíše nutností, je 
pokračování výstavby ohrádek pro nádoby na 
sběrných stanovištích. Tyto ohrádky mají ne-
jen estetický význam, kdy zakryjí mnohdy ne-
vzhledné odpadové kontejnery, mají také vý-
znam praktický – zabrání jejich pohybu vlivem 
velkého větru či samovolným pojezdem na ne-
rovných místech.
Mezi další výzvy odpadového hospodaření 
města může být např. i zavedení čipů na ná-
doby, vážení popelnic, motivační slevy na po-
platku z vytříděného odpadu, zavedení dalšího 
druhu tříděného odpadu apod. Ano, i o těchto 
opatřeních lze v dalších obdobích postupně 
uvažovat a zavádět je, nicméně pro nejbližší 
období je nutné se zaměřit na ty nejefektivnější 
způsoby snižování směsného komunálního od-
padu zejména z pohledu technického a ekono-
mického a s tím i ruku v ruce eliminovat zbyteč-
né zvyšování financí na odpady vynakládaných 
jak městem, tak občany.
Nezapomínejme také, že nejlepší odpad je ten, 
který vůbec nevznikne.

Téma zpracoval
Marek Skalický, radní

Ohrádka pro nádoby sběrného stanoviště.
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co nového ve městě

CHLEBA S MÁSLEM

Foto: -dv-

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

střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

V ranních hodinách vyslal operační důstojník 
Policie ČR strážníky do baru, kde mělo dojít ke 
rvačce. Na místě bylo zjištěno, že dva značně 
podnapilí muži si dali navzájem facku a poté vy-
čerpáním usnuli. „Bojovníci“ byli probuzeni, ke 
zranění ani škodě na majetku nedošlo a věc byla 
vyřešena domluvou.

Při hlídkové činnosti si strážníci všimli několi-
ka mladíků, kteří šli ulicí a jeden z nich vyndal 
přenosnou dopravní značku ze stojanu a začal 
s ní cvičit bench press. Jakmile zahlédl strážní-
ky, tak „činku“ odhodil a začal utíkat pryč. Po 
zadržení se „začínající kulturista“ za své jednání 
omluvil a dopravní značení uvedl do původního 
stavu.

V posledním měsíci přijali strážníci MP od po-
ctivých občanů velké množství nalezených věcí. 
Skoro všechny nálezy se podařilo vrátit majite-
lům. Jednalo se o několik mobilních telefonů, 
doklady, finanční hotovost, platební karty, dál-
kové ovládání od garáže, dámské hodinky atd. 
Raritou byl nález dvou balíků vinylových desek, 
o které se následně přihlásil majitel s tím, že než 
„sebral“ bobky po psu, tak mu někdo „sebral“ 
jeho desky.

Na služebnu MP se dostavila anonymní žena 
a poprosila strážníky o předání dámské peně-
ženky s doklady nalezené u manžela, který se 
večer vrátil údajně z hospody. Hlídka MP vrátila 
peněženku majitelce a zjistila, že se rozhodně 
nejedná o krádež, ale o pěkný problém, slušně 
řečeno.

Hlídka MP přijala oznámení od ochranky super-
marketu o opakované krádeži alkoholu. Na mís-
tě bylo zjištěno, že do obchodu přijdou „známé 
figury“, odcizí drahé lahve alkoholu a z místa 
utečou. Potvrdily to i kamerové záznamy. Vzhle-
dem k recidivě trestných činů si věc převzala 
Policie ČR.

Strážníkům MP bylo nahlášeno poškození do-
pravní značky. Provedeným šetřením a kontro-
lou záznamů Městského kamerového systému 
bylo dohledáno vozidlo, které způsobilo škodu. 
Majitelka se dostavila na služebnu MP k podání 
vysvětlení a přiznala, že jí nějak „nevyšla zatáč-
ka a tu tyčku zlomila“. Věc byla vyřešena uhra-
zením škody.

Hlídka MP přijala oznámení o podivném muži, 
který vylezl na střechu školy a vykřikoval ne-
smyslné věty. Strážníci před školou nalezli 
zimní bundu, která byla od krve, a na střeše 
budovy zmateného mladíka. Na místo udá-
losti se též dostavila hlídka Policie ČR. Muže 
se podařilo přemluvit, aby slezl, a záchranná 
služba zajistila jeho převoz na psychiatrické 
vyšetření.

KONTAKT na koordinátorku seniorských 
aktivit:

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

tel.: 739 323 818.

Vážení a milí senioři,
léto bude v plném proudu a aktivity pokračují: 
oblíbené lekce Trénování paměti probíhají kaž-
dou středu od 9.30 hod., a to střídavě v prosto-
rách Technických služeb či farních. Angličtina 
s Milošem Špringrem probíhá v pátek od 10.00 
hod. ve farních prostorách. Keramika v Labyrin-
tu každý druhý pátek od 13.00 hod. Senioři tam 
vyrábí famózní dílka pod vedením Mirky Šprin-
grové. Cvičení s Lenkou Skalickou vás zve do-
konce třikrát v týdnu si blahodárně protáhnout 
tělo, lekce Ranního probuzení jsou v pondělí 
a středu od 8.30 hod., ve čtvrtek od 9.00 hod. 
– lekce s hudbou. Zváni jsou i pánové. Těšíme 
se i na nové členy, přijďte udělat něco pro sebe. 
Cvičí se ve studiu Marlen v původním zdravot-
ním středisku v ulici Stankovského.
Cvičení na židlích s Olgou Stuchlíkovou nadále 
probíhá v úterý ve farních prostorách od 9.00 
hod., a protože jeho oblíbenost stoupá, nově 
přidáváme hodinu cvičení i každý pátek v pro-
storách kostela naproti nádraží, tam, kde chodí-
te do klubu Klus, začíná se v 8.30 hod.
Pokud byste měl kdokoliv další zájem o rozesílá-
ní programů a aktivit seniorů, ozvěte se na níže 
uvedený e-mail. Přeji vám krásné a aktivní dny.

Jana Vondráčková, koordinátorka  
seniorských aktivit

Asi půl roku uplynulo od otevření nové pekár-
ny a kavárny, kterou najdete ve vilové zástavbě 
v ulici Prokopa Holého č. p. 744/7. Provozují ji 
Danuše a Veronika Budských.
Na výběr zde mají z několika druhů čerstvého 
kváskového řemeslného chleba a pečiva zn. 
Náš chléb z Jablonce nad Nisou. Zakoupit si 
můžete výběrovou kávu La Boheme Cafe, kte-
rou vám i namelou, kopečkovou zmrzlinu Ange-
lato, čaje sáčkové i sypané od Harney & Sons, 
bezkofeinovou kávu, alternativní mléka do kávy 
– kokos, mandle, oves a sója, uzeniny bez glu-
tamátů, lepku a zbytečných éček firmy Radev, 
mléčné výrobky, více než 70 druhů koření zn. 
Červenka, poctivé ovocné sirupy S láskou k jíd-
lu – bez barviv a konzervantů, slazené šťávou 
z hroznů, víno lahvové i stáčené od Vinařství 
Hulata, med od místního včelaře a spoustu dal-
ších dobrot.
Využít můžete venkovní posezení v klidném pro-
středí. Každý den od 16.30 do 17.00 hod. je 50% 
sleva na nebalené pečivo (neplatí na pečivo ob-
jednané). Objednávání na tel.: 778 797 666 nebo 
e-mailu: chlebasmaslem.cel@gmail.com. Vět-
ší množství chleba, pečiva, uzenin a chlebíčků, 
objednávejte 3 dny předem. Více viz facebook  
a Instagram chlebasmaslem.cel.

Otevírací doba:
po zavřeno
út–pá 7.00–17.00 hod.
so 9.00–17.00 hod.

-dv-

Město Čelákovice uspořádalo ve čtvrtek 5. května 
v Kulturním domě další Setkání pro seniory našeho 
města. Během odpoledne vystoupila kapela „KOLÁŘ 
BANDa“. Foto: Jana Vondráčková
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Dne 2. června vzpomeneme 
sté výročí narození naší ma-
minky paní Růženy ČEJKOVÉ.
S láskou vzpomínají syn Bo-
humil s rodinou a dcery Eva 
a Jana s rodinami.

Dne 9. června uplyne 35 let od 
chvíle, co nás navždy opustil 
pan Karel MRŇA.
Za vzpomínku děkuje sestra 
Dana.

Dne 12. června to bude dlou-
hých 11 let, co nás navždy 
opustil náš nejdražší a milo-
vaný tatínek, dědeček, bra-
tr, švagr, tchán a strýc pan 
František KÖNIGSMARK.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 
Se stálou úctou a velkou láskou vzpomínají děti 
Anna, František, Miroslav, Jiří a Petr s rodi-
nami.

Dne 14. června uplyne 10 let, 
kdy nás navždy opustil pan 
Václav HRDLIČKA.
S láskou vzpomíná manželka 
Dana, rodina Krubnerova 
a Hrdličkova.

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

Dne 2. června uplyne 60 let od svatby Václava 
a Soni ŠPAČKOVÝCH.
Svou diamantovou svatbu oslaví při bohoslužbě 
v sobotu 4. června od 9.30 hod. v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie, tedy na stejném místě, kde svůj 
sňatek před lety uzavřeli.
K výročí jim blahopřeje 13 lidí, kteří v důsledku 
jejich rozhodnutí přišli na svět, také jejich blízcí 
a přátelé.

V červnu oslaví své význam-
né životní jubileum pan Pavel 
VLČEK.
Vše nejlepší a mnoho zdraví 
do dalších let mu přejí jeho 
přátelé.

společenská kronika

chodíme kolem nich

Borové šišky
Známe je všichni. V okolních lesích za Labem 
i před ním jich bývá na zemi často jako nastláno. 
Na dospělých borovicích vznikají trochu složi-
tě, a dokonce z roku na rok. Jsou to dvoudomé 
dřeviny. To znamená, že květy některých mají 
jen tyčinky, jiných zase jen pestíky. Od května 
do června borovice kvetou a jejich pyl se pře-
náší větrem ze stromů s tyčinkami na stromy 
s pestíky. Z opylených pestíků se pak do příští-
ho jara vytvoří šišky, které v létě dozrávají a pak 
opadávají. Borového pylu je vždy všude plno. 
Jako žlutý prášek se usazuje na hladině vodních 
nádrží, na střechách aut a také ho dýcháme, 
což činí některým z nás potíže.
Šiška ale není jen tak něco, co když dozraje, 
tak spadne a válí se na zemi pod borovicí. Pro 
starověké Římany a pro Kelty byla borová šiška 
symbolem plodnosti. To ovšem ještě nevěděli, 
že tvarem podobnou věcičku, spíš šišinku než 
šišku, má každý člověk v hlavě a možná, že ne-
jen člověk. Je to orgán našeho mezimozku vní-
mající světlo.
Ze šišek lidé dříve předpovídali počasí. Otevře-
ná znamenala sucho, její uzavření signalizovalo 
blížící se déšť. Stále to funguje, zkuste to. Bo-
rová šiška je v současné době také obchodní 
komodita. Zaznamenal jsem reklamu na deko-
rativní borovou šišku za téměř 550 Kč, na boro-
vou šišku jako závěsné krmítko také za 500 Kč 
a za sadu čtyř borových šišek je možné zaplatit 
téměř 200 Kč. Škoda, že ze šišek nelze dělat 
kompot, ten by byl jistě ještě dražší.
Možná bude ale hůř z jiných důvodů. Za mých 
dětských let, když jsme ještě doma netopili 
zemním plynem, jezdívali jsme do lesa na bo-
rové šišky. Jedno jízdní kolo – jeden pytel šišek. 
Výhodou bylo, když byly vlhké, tedy zavřené, 
protože v kůlně pak vyschly a jejich objem se 
opticky zvětšil. Kamna po nich pak krásně hřála. 
Šlo by to možná i teď, ale nevím, zda bez roz-
poru se Zelenou dohodou (Green Deal) a hlavně 
– paneláky nemají komíny.

Ivan Vaňousek

Sada borových šišek od 20 do 3 cm. Foto: -iv-

Veřejná diskuze k tématu 
Spolupráce města  

se Středočeským krajem
Na červen pro vás připravujeme další ze série 
veřejných diskuzí, tentokrát na téma „Spolu-
práce města se Středočeským krajem“. Setká-
ní s vámi je předběžně plánováno na čtvrtek 
23. června od 18.00 hod. ve Volmanově vile.
Další informace o konání veřejné diskuze na-
leznete na našem facebookovém profilu a na
plakátovacích plochách města. Těšíme se na
viděnou! Vaši PROČáci.

PRO Čelákovice, z.s.
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8. KVĚTNA – SVÁTEČNÍ PROGRAM

Město Čelákovice na neděli 8. května připravilo sváteční program, který se uskutečnil na náměstí 5. května a v budově radnice.

Promenádní koncert Orchestru Bohumíra Hanžlíka.

Vernisáž výstavy fotografií Michaely Jindřiškové v „Galerii na schodech“ v budově radnice.

U příležitosti státního svátku Dne vítězství položili zá-
stupci města při pietním aktu květiny u pomníku pad-
lých na náměstí 5. května.

V dopoledních hodinách zástupci města spolu se strážníky Městské policie položili květiny i u ostatních pomníků ve městě, tedy i v Záluží či Sedlčánkách. Foto na stránce 14: -dv-
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14. KVĚTNA – DEN KARLA IV. V ČELÁKOVICÍCH
Ve dnech 13. až 16. května byly do čelákovické tvrze zapůjčeny kvalitní a hodnotné repliky české 
svatováclavské a císařské koruny Svaté říše římské. Kolem nich se uskutečnil program dvojího dru-
hu. Školních akcí 13. a 16. května se zúčastnilo téměř 500 žáků z čelákovických škol.
V sobotu 14. května pak byla připomenuta osobnost Karla IV., který se narodil v roce 1316 právě 
14. května, volně přístupnou akcí v Městském muzeu v Čelákovicích, kterou navštívilo přes 500 osob.

red

Na nádvoří tvrze se uskutečnily dvě reprízy scénického čtení hry Tajný deník Karla IV. od Josefa Bernarda Proko-
pa (učitele ZUŠ Jana Zacha Čelákovice) v režii Michala Bureše s Otakarem Brouskem ml., jeho synem Ondřejem 
a snachou Annou Brouskovou.

Výstava kopií české svatováclavské koruny z roku 1346 
(výška 20 cm, průměr 19 cm) a císařské koruny z roku 
962 (výška 23,5 cm, průměr 20 cm), zapůjčených Gale-
rií Středočeského kraje, v Síni Jana Zacha.

Návštěvníci se seznamovali s gastronomií v období 
pozdního středověku a ochutnávali ji u stánku Vysoké 
školy hotelové a ekonomické.

Kromě výstavy o Čelákovicích v době Karla IV. návštěv-
níci zhlédli výstavu řezbářského díla Ladislava Štember-
ka (např. s několika dřevořezbami hradu Karlštejna) ve 
výstavní síni a samozřejmě stálé expozice ve tvrzi.Ukázky středověké hudby skupiny Subulcus.

Dobová módní přehlídka. Středověcí řemeslníci a trhovci předváděli svůj um. Foto na stránce 15: Jiří Suchý

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

do neděle 19. 6.
Městské muzeum a náměstí 5. května
MALÝ SALÓN 2022
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Jana Za-
cha Čelákovice, p. o., přístupná ve výstavní 
síni muzea denně 9.00–12.00 a 13.00–17.00 
hod. Součástí výstavy bude i obsah výstavních 
panelů na náměstí 5. května do 14. 6.

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

čtvrtek 2. 6. 8.00 a 10.00 hod.
Městská knihovna
KNIHOŽROUTI
Besedy s autorkou knih Klárou Smolíkovou pro 
žáky ZŠ.

čtvrtek 2. 6. – pátek 26. 8.
Městská knihovna
KNIHOŽROUTI
Výstava ke knize Kláry Smolíkové a ilustrátorky 
Báry Buchalové přístupná ve výpůjčních hodi-
nách knihovny.

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

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

sobota 4. 6. 11.00–22.00 hod.
náměstí 5. května
SETKÁNÍ NA NÁMĚSTÍ IX + VINNÝ KOŠT
Hudební festival – vystoupí: David Koller, Be-
renika Kohoutová, Jan Kalousek, Cimbálová 
muzika Harafica, Royal Gypsy, Pískomil se vra-
cí, ZUŠ Jana Zacha Čelákovice, p. o., kroužek 
aerobiku při MDDM Čelákovice, p. o., a další, 
spojený s gastrofestivalem „Vinný košt“.

sobota 4. 6. 18.30 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
ENSEMBLE 1631 – HUDBA Z EVROPSKÝCH 
ARCHIVŮ
Koncert v předvečer Svatodušních svátků, 
vystoupí členky Komorního souboru pražské 
Lorety: Tereza Růžičková a Lenka Harigelová 
(soprány) a Alena Maršíková Michálková (var-
hany, cembalo).

pátek 10. 6. 18.00–24.00 hod.
Husův sbor a kostel naproti nádraží
NOC KOSTELŮ 2022
podrobný program viz str. 20

sobota 11. 6. 13.00–17.00 hod.
u školy v Sedlčánkách
SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL SEDLČÁNEK
A CÍSAŘSKÉ KUCHYNĚ
Pořádá Spolek SCK, více viz str. 17.

středa 15. 6. 17.00 hod.
Městská knihovna
ČAJ O PÁTÉ, S KNIHOU
aneb Čtenářský klub pro dospělé. Nutné se 
předem přihlásit.

středa 15. 6. – pondělí 21. 11.
náměstí 5. května
VENKOVNÍ VÝSTAVA OSOBNOSTI ČELÁ-
KOVIC
výstava Městského muzea v Čelákovicích na 
venkovních stojanech

středa 15. 6. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
žáků hudebního oboru

sobota 18. 6. – pátek 26. 8.
Městská knihovna
VÝSTAVA OBRAZŮ JOSEFA SADLONĚ
Výstava přístupná ve výpůjčních hodinách 
knihovny.

sobota 18. 6. 8.00–11.00 hod.
Kostelní 22, vchod z ulice U Kovárny (domek 
Čeňka Jandy)
CHOVATELSKÁ BURZA
především akva-tera s možností využít chova-
telské poradny

sobota 18. 6. 16.00–20.00 hod.
Městská knihovna
MUZEJNÍ NOC V KNIHOVNĚ
Pro zájemce možnost vědomostního kvízu – 
sbírání razítek.

sobota 18. 6. 15.00–20.00 hod.
Vašátkova ulice a Městské muzeum
MUZEJNÍ NOC A SVATOJÁNSKÁ DIVADEL-
NÍ POUŤ 2022
Vystoupení žáků literárně-dramatického obo-
ru ZUŠ Jana Zacha Čelákovice, připomínka 
významných výročí nejen lokálního významu; 
Alois Vašátko (více viz str. 18).

úterý 21. 6. 14.00–17.00 hod.
Městská knihovna
VEDENÍ MĚSTA V ROLI KNIHOVNÍKŮ
Mimořádná možnost půjčit si knihy od starosty 
a místostarosty města.

pátek 24. 6. 9.00–11.00 hod.
Městské muzeum
ČELÁKOVICEMI ZNÁMÝMI I NEZNÁMÝMI
komentovaná vycházka městem

sobota 25. 6. 13.00–22.00 hod.
louka u lávky
LETNÍ SLAVNOST U LABE
Vystoupí: Jelen, Klasickej postup, Druhej dech, 
Slza, Anna K, bohatý doprovodný program, ob-
čerstvení, atrakce pro děti (více viz str. 32).

sobota 2. 7. – neděle 25. 9.
Městské muzeum
DVOUHLAVÝ PES ANEB ARCHEOLOGIE 
POD KAMENKOU
Vlastní výstava muzea o archeologických vý-
zkumech provedených v areálu ZŠ v Kostelní 
ulici v letech 2005 a 2019 přístupná ve výstavní 
síni muzea denně 9.00–12.30 a 13.30–17.00 
hod.David Koller. Foto: archiv pořadatele 

Malba: Josef Sadloň

Anna K. Foto: archiv pořadatele 

Nostalgický vlak. Foto: archiv ČD, a. s.

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

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

pátek 24. 6. 18.00 hod.
DRUHEJ DECH
Country beat Ládi Weyrostka, letní scéna před KD.

sobota 2. 7. 18.00 hod.
F BAND M. Ferlese
Letní scéna před KD.

pátek 8. 7. 18.00 hod.
FEFERON J. Ferlese
Letní scéna před KD.

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

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

neděle 13. 11. 15.00 hod.
JŮ A HELE – VÁNOČNÍ ČAS
Loutková revue, vstupné 150 Kč.

úterý 15. 11. 19.00 hod.
PŘÁTELÁK
Komedie o fotbalu, vstupné: 320 a 360 Kč, 
platí sleva ZTP, senior 70+.

úterý 6. 12. 19.00 hod.
OSM EUR NA HODINU
Zběsilá komedie o sobectví i štědrosti, vstup-
né: 320 a 360 Kč, platí sleva ZTP, senior 70+.

6. SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL
SEDLČÁNEK A CÍSAŘSKÉ KUCHYNĚ

Mimochodem, jak to teď máme díky sociálním 
sítím snadné, že? Kolikrát ani nechceme, a víme 
všechno… Výsledkem toho posezení byl nápad, 
nebo spíš hec, sezvat všechny rodáky (to zna-
mená ty, kteří se narodili nebo žili v Sedlčánkách 
nebo Císařské Kuchyni více než 15 let) a uspo-
řádat jejich setkání. A nezůstalo jen u nápadu, 
chytla se toho parta nadšenců a opravdu to 
zrealizovala. Určitě to nebylo úplně jednoduché, 
bylo třeba obejít starousedlíky a příbuzné, se-
sbírat kontakty a adresy, rozeslat dopisy s po-
zvánkami (ano, opravdu dopisy…). Ale povedlo 
se to. V sobotu 22. června 1996 se uskutečnilo 
první setkání Rodáků. Skutečně přijela spousta 
pozvaných lidí s vazbami na naše vesnice a po 
letech se tu znovu potkali bývalí sousedé, spo-
lužáci nebo přátelé. A vůbec nikomu nevadilo, 
že celé odpoledne neskutečně lilo. Na společné 
přípravě se kromě organizačního výboru a dob-
rovolníků podílely všechny pro vesnici typické 
organizace, sokolové, hasiči, myslivci a velmi vý-
znamnou podporu poskytlo město Čelákovice.
Úspěch dodal odvahu a chuť pokračovat, a tak 
vznikla tradice vždy po pěti letech Setkání zopa-
kovat. Aby se to zřejmě dobře pamatovalo, byla 
nastavena perioda na dekádu, respektive půlde-
kádu, takže další ročníky byly pořádány v letech 
2000, 2005 atd. Šesté Setkání tudíž mělo vychá-
zet na rok 2020, jenže do toho zasáhla covidová 
pandemie a veškeré společenské akce byly zru-
šeny. Přestože byly přípravy už zahájeny, muselo 
být setkání Rodáků posunuto o rok a pak ještě ze 
stejného důvodu o jeden. Letos je již situace pří-
znivá, a tak 6. Setkání rodáků a přátel Sedlčánek 
a Císařské Kuchyně bude! Sejdeme se v sobotu 
11. června ve 13 hodin před sedlčánskou školou
a po slavnostním zahájení budeme pokračovat
hned vedle na sokolském hřišti kulturním progra-
mem, jehož hlavní bodem bude vystoupení žáků
ZUŠ Jana Zacha Čelákovice. Již tradiční sou-
částí je přivítání nových Rodáků, dětí narozených
od posledního setkání Rodáků do dneška a také
poděkování nejstarším obyvatelům. Doufáme, že
i další doprovodný program vás zaujme, a samo-
zřejmě bude zajištěno i občerstvení.
Ale není všechno stejné. Doba se mění a je to
znát. Vesnice se rozrůstají a přibývá obyvatel,
kteří mají své kořeny původně úplně někde jinde.
Už dávno neplatí, že se na vsi všichni známe. Pro-
to se i setkání rodáků mění, není jen pro ty, kteří
se zde narodili, ale pro všechny, kdo tu žijí. I když
si dál podržíme zavedenou značku „Rodáci“,
chceme pořádat sousedská setkání všech oby-
vatel Sedlčánek a Císařské Kuchyně a snad tím
přispět k vytvoření vazeb a vzniku vesnické at-
mosféry podobné té, která byla před lety příčinou
vzniku této tradice. Srdečně zve organizační vý-
bor pořadatelů: Spolek SCK, osadní výbor Sedl-
čánky, Orienťáček Sedlčánky, z. s., a T.J. Sokol
Sedlčánky. Další informace naleznete na stránce:
rodaci.sedlcanky.cz a na sociálních sítích.

Pavel Špalek, Spolek SCK

PROGRAM dne – sobota 11. června

13.00 hod.
Sraz účastníků před školou v Sedlčánkách 
na návsi
slavnostní zahájení u Pomníku padlým s vystou-
pením místních dětí

14.00–16.30 hod.
Hudební a dramatické vystoupení oborů ZUŠ 
Jana Zacha Čelákovice
Doprovodný program na sokolském hřišti
n  přivítání nových Rodáků – dětí narozených po 

roce 2015;
n předání pamětních listů nejstarším občanům;
n dětský den;
n procházka po vsi s Orienťáčkem;
n  výtvarná dílnička pro děti pořádaná Městskou 

knihovnou Čelákovice;
n výstava historických fotografií;
n  projekce záznamů z historie Sedlčánek 

a předchozích Setkání rodáků;
n  vizuální prezentace projektu rekonstrukce 

školy v Sedlčánkách.

17.00 hod.
Hudební vystoupení místní kapely Shades 
v Restauraci Na Vošverku

Slavnostní zahájení v roce 2015 u pomníku padlých 
před budovou školy. Zleva členové přípravného výbo-
ru Pavel Špalek a František Jarolím, generálporučík Jiří 
Baloun, místostarosta Petr Studnička. Foto: -dv-

Vystoupení mažoretek v roce 2015. Foto: -dv-

Tradice Setkání rodáků a přátel Sedlčánek a Císařské Kuchyně, nebo krátce Rodáků, vznikla 
v roce 1996. Na začátku všeho bylo docela obyčejné sousedské posezení, kde se vedly řeči, 
zřejmě to nebylo u piva, protože v té době nebyla v Sedlčánkách v provozu ani jedna hospoda, 
ale rozhodně důležité řeči, taková výměna informací, dokonce by se dalo říct, že se trochu dr-
balo. Samozřejmě, že se hlavně řešilo, kdo se oženil, kdo rozvedl, kdo se narodil, kdo zemřel 
a taky kdo se kam odstěhoval, kde zrovna žije a jestli sem ještě jezdí a tak.
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MUZEJNÍ NOC
A SVATOJÁNSKÁ DIVADELNÍ POUŤ

18. 6. 2022

letec Alois Vašátko (1908 - 1942)

VZPOMÍNKOVÝ AKT PŘED RODNÝM DOMEM LETCE VE VAŠÁTKOVĚ ULICI, č. p. 284/13, 15.00-15.30
15.00 a 15.30 nízký průlet letecké techniky 
Položení květin, průvodní slovo, česká státní hymna 

OD 14.00 V MUZEU A V PARKU NA HRÁDKU,  OD 16.00 V KNIHOVNĚ
VENKOVNÍ VÝSTAVA NAŠE MĚSTO – NAŠI LIDÉ NA NÁMĚSTÍ 5. KVĚTNA

14.00 - 21.00 divadelní program ZUŠ na nádvoří čelákovické tvrze / výstava Alois Vašátko – letecké eso druhé světové války
v infocentru / 18.00 přednáška Ing. Pavla Vančaty o Aloisi Vašátkovi v síni Jana Zacha / výstava Malý salón ZUŠ ve výstavní síni /

16.00 - 20.00 Muzejní noc v knihovně s kvízem / Historická vojenská technika v parku Na Hrádku / přelet stíhacího letounu
Hawker Hurricane nad tvrzí v Čelákovicích / občerstvení ve tvrzi a další program

Akce se konají s podporou města Čelákovice
Změna programu vyhrazena, vstup volný

plakát A3 muzejní noc.pdf   1   20.05.2022   11:15:51
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MUZEJNÍ NOC
A SVATOJÁNSKÁ DIVADELNÍ POUŤ
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15.00 a 15.30 nízký průlet letecké techniky 
Položení květin, průvodní slovo, česká státní hymna 

OD 14.00 V MUZEU A V PARKU NA HRÁDKU,  OD 16.00 V KNIHOVNĚ
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Akce se konají s podporou města Čelákovice
Změna programu vyhrazena, vstup volný
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městské muzeum
Na Hrádku 464, Čelákovice
tel.: 326 991 556, fax: 326 991 192
e-mail: info@celmuz.cz
http://www.celmuz.cz

Pozvánka na výstavu
Dovolujeme si vás pozvat na výstavu Dvouhlavý 
pes aneb Archeologie pod Kamenkou. Sezná-
míte se s archeologickými výzkumy provedený-
mi jen několik desítek metrů od našeho muzea 
v letech 2005 a 2019 v areálu Základní školy 
v Kostelní ulici. Prohlédnete si nalezené artefak-
ty, podíváte se mezi archeology do terénu, ale 
nahlédnete také pod pokličku naší laboratorní 
kuchyně, kde z malých zlomků vznikají původní 
tvary pravěkých nádob. A proč Dvouhlavý pes? 
Přijeďte se podívat, jste srdečně zváni. Vernisáž 
výstavy se uskuteční v sobotu 2. července od 
10.00 hod. v Síni Jana Zacha a ve výstavní síni 
čelákovického muzea.

Pavel Snítilý, archeolog Městského muzea 
v Čelákovicích

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

První pololetí v knihovně
Knihovna během 1. pololetí roku 2022 uspořáda-
la mnoho akcí. Dětské oddělení je plné dětí v do-
poledních i odpoledních hodinách. Od 8.00 do 
9.30 hod. přichází jedna třída, od 10.00 do 11.30 
hod. další třída na program připravený knihovni-
cemi. Navštěvují nás třídy MŠ, ZŠ i středních škol 
po předchozí domluvě. Několikrát do roka přije-
dou i děti z Lázní Toušeně, Nehvizd a MŠ Vyše-
hořovice. Zatím jich knihovnice uskutečnily 130!
Každoročně pořádáme Hravé odpoledne s An-
dersenem. Zájemci luštili únikovou hru zaměře-
nou na knihy Jaroslava Foglara a tvořili Moranu 
ve výtvarné dílničce s ilustrátorkou Vendulou 
Hegerovou, která naši knihovnu pravidelně na-
vštěvuje a často pro naše čtenáře připraví pro-
gram. Moc děkujeme a těšíme se na další spo-
lupráci!
I pro dospělé se uskutečnilo několik akcí – do 
konce května jich proběhlo 17. Ve večerních 
hodinách se konají přednášky na různá témata, 
několikrát jsme se sešli i s certifikovanou trenér-
kou paměti při Hrátkách s pamětí. Pravidelně se 
rovněž schází Čtenářský klub pro dospělé na 
Čaji o páté. 
V březnu jsme vyhlásili již po dvanácté Čtená-
ře roku, tentokrát čtenáře s nejvíce půjčenými 
knihami za rok 2021, který našich služeb vyu-
žíval i v době, kdy musela být knihovna zavřená 
a předem objednané knihy se pouze vydávaly – 
čili čtenáře nejvěrnějšího. 
V dubnu se uskutečnila několikrát odložená 
akce Putování po pobočkách knihovny. Cesta 
byla daná, každý dostal mapu a papír, na kte-
rý měl dopsat jména významných osobností 
z modrých tabulek, po nichž jsou pojmenované 
ulice v našem městě. Účastníci měli navštívit 
hlavní budovu a alespoň jednu z poboček. Ti, 
kteří stihli obě pobočky i hlavní budovu, získali 
jako odměnu kromě knih a drobných předmětů 
i zápisné do knihovny na příští rok zdarma.
Většinu akcí jsme letos domlouvali s ohledem 

na letošní motto v Čelákovicích „Naše město, 
naši lidé“. Proto se také uskutečnila akce Vedení 
města v roli knihovníků. V úterý 17. května jste 
měli možnost půjčit si knihy od starosty Josefa 
Pátka a místostarosty Petra Studničky.
Už jen do konce června můžete hlasovat v an-

ketě Největší Čelákovák – kdo pro vás byl/je 
největší Čelákovák a proč? Anketní lístky jsou 
k dispozici v knihovně, na pobočkách V Pro-
kopě i v Sedlčánkách nebo je možné hlasovat 
elektronicky – odkaz je na webu knihovny. Vý-
sledky se dozvíte v prvním říjnovém týdnu, tzv. 
Týdnu knihoven. 
Fotografie ze všech našich akcí najdete na na-
šich webových, facebookových a instagramo-
vých stránkách.

A knihovna v létě? Knihovnice si připravují 
nové programy pro třídy škol, uklízí se sklady, 
převáží knihy do depozitáře a také pracovní-
ci knihovny čerpají dovolenou. Letos bude 
knihovna zavřená od pondělí 4. července do 
pátku 15. července. I během dovolené bude 
možné vracet knihy do biblioboxu před kni-
hovnou. Těšíme se na vás do pátku 1. červen-
ce a od pondělí 18. července.

Naděžda Picková, ředitelka

Vedení města v roli knihovníků. Foto: archiv knihovny

V Městském muzeu v Čelákovicích proběhla dne 21. května vernisáž každoroční výstavy prací žáků místní ZUŠ Jana 
Zacha – Malý salón 2022. Výtvarná díla budou k vidění do 19. června ve výstavní síni muzea denně od 9.00 do 12.00 
a od 13.00 do 17.00 hod. Foto: archiv muzea

Putování po pobočkách, Sedlčánky. Foto: archiv 
knihovny
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Čelákovický Spolek pro varhanní hudbu mohl 
konečně obnovit svoji koncertní aktivitu. Hu-
dební podvečer v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie se konal 23. dubna, takže ještě o veliko-
nočním oktávu, proto byl jeho program zaměřen 
především na duchovní hudbu inspirovanou nej-
větším křesťanským svátkem.
Soubor Trio cantabile (zpěv, harfa, flétna) před-
nesl skladby především z doby baroka (Bach, 
Händel, Václav Holan Rovenský), námětově 
související s Velikonocemi, do programu byly 
zahrnuty i tři Dvořákovy Biblické písně, árie 
z oratoria Paulus od Felixe Mendelssohna-
-Bartholdyho a Folprechtova Malá suita ve sta-
rém slohu pro flétnu a harfu.
Hostující sopranistka Irena Troupová upoutala
nejen jemným hlasem, ale také perfektní tech-
nikou (lehké koloratury) a schopností tlumočit
stylově hudební obsah. Pozoruhodný byl i její
přednes tří Dvořákových Biblických písní s do-
provodem harfy, evokující zpěv dávných žalmis-
tů. Oporou souboru jsou harfistka Lydie Härtelová 
spolu s flétnistou Václavem Kuntem. Svoje kvality 
prokázali jednak jako komorní hráči, jednak i só-
lově – V. Kunt v Bachově Sarabandě a Folprech-
tově Malé suitě ve starém slohu pro flétnu a harfu, 
L. Härtelová v Bachovu sólovém Andante.
Soustředěné vnímání hudby a rozjímání o smy-
slu skladeb rušily nevhodné potlesky publika,
pokaždé, když interpreti přestali, tedy i mezi vě-
tami v cyklických skladbách.

jer

Lydie Härtelová – harfa, Václav Kunt – flétna, Irena Trou-
pová – zpěv. Foto: Tomáš Kopecký

V sobotu 4. června v 18.30 hod. se v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie uskuteční letos již 
druhý koncert duchovní hudby. Vystoupí člen-
ky Komorního souboru pražské Lorety: Tereza 
Růžičková a Lenka Harigelová (soprány) a Alena 
Maršíková Michálková (varhany, cembalo).
Projekt Ensemble 1631 uvádí v pražské Lore-
tě pravidelně neznámou starou hudbu, kterou 
Alena Maršíková Michálková objevila během 
svého studia muzikologie při procházení český-
mi a evropskými hudebními archivy. Letopočet 
1631 odkazuje na datum vysvěcení Svaté chýše 
pražské Lorety (a mimochodem také na datum 
narození významného kapucínského světce, 
kazatele a vynálezce kapučína blahoslaveného 
Marka z Aviana, který byl členem řádu spravují-
cího Loretu v Praze).
Soubor interpretuje skladby všech obsazení. 
Např. v roce 2018 provedl v orchestrální podo-
bě Missa D dur a Requiem c moll benediktinské-
ho mnicha Valentina Rathgebera. V tomto roce 
objevuje díla pro dva soprány ze sbírek přede-
vším františkánských autorů 17. století (např. 
Guilia Bruschiho nebo Giovanniho Battisty Fa-
sola). Skladby jsou doprovázeny na varhany 
nebo cembalo a těžiště programu představuje 
Misa III Cor meum haesit (Mé srdce plane) ty-
rolského skladatele Christophera Sätzla (1592–
1655). Ten se o jednu generaci dříve pohyboval 
ve stejném geografickém prostoru jako později 
čelákovický Jan Zach (Sätzl sice nepatřil k fran-
tiškánskému řádu, ale působil nejdříve v kated- Soubor Ensemble 1631, rok 2021. Foto: Jan Harigel

Po dvou letech protipandemických opatření 
můžeme opět bez omezení otevřít naše kostely 
a přivítat 10. června návštěvníky Noci kostelů. 
Zvolený biblický verš na rok 2022 zní: „Za dne ať 
Hospodin dává svou milost, celou noc mu budu 
zpívat a chválit ho.“ (Žalm 42,9) 
Písně a hudba nesoucí se nocí jsou jednou 
z charakteristických podob „Noci kostelů“ a bý-
vají součástí jejího bohatého programu. Po celé 
naší zemi kostely, sbory a modlitebny nejen sví-
tí do tmavé noci, ale nočním tichem se z nich 
nese také hudba a písně.
Rovněž v Čelákovicích o letošní desáté červno-
vé noci zaznějí písně a hudba přinášející lidem 

radost, povzbuzení a naději i dotek Božího po-
koje a harmonie do současných nelehkých dní. 
Milí přátelé, čelákovičtí organizátoři vás zvou 
k návštěvě!

Mira Poloprutská

Program v čelákovických 
církvích 

Církev československá husitská, Husův sbor, 
Husova č. p. 1060/4, celovečerní program od 
18.00 do 22.00 hod.:
n výstava k jubilejnímu roku J. A. Komenského;
n  z hudební tvorby J. A. Komenského – repro-

dukovaná hudba;
n  prohlídka Husova sboru – na požádání výklad 

o historii Husova sboru a o současnosti ná-
boženské obce;

n  seznámení s Janem Amosem – omalovánky 
pro předškolní děti a kvízy pro školáky;

n  meditační zahrada – několik zastavení k za-
myšlení či meditaci ve farní zahradě.

Církev bratrská, nový kostel naproti nádraží, 
Masarykova č. p. 2083:
n  18.30–19.40 společný koncert Jentakt a Ani-

muk;
n  20.00–21.20 deskové a společenské hry;
n  21.30–21.50 komentovaná prohlídka stavby; 
n  22.00–22.50 pásmo písní a osobního ztišení;
n  23.00–23.59 volný program.

Vizuální styl Noci kostelů 2022, který je společný pro 
všechny zapojené země. Autorkou je rakouská grafička 
Vera Rieder. Zdroj: www.nockostelu.cz

Ensemble 1631 – hudba z evropských archivů
Koncert v předvečer Svatodušních svátků

rále v Brixenu a později v klášteře „U Jezulátka“ 
v Hall in Tirol) a jeho mši interpretuje Ensemble 
1631 jako jediný soubor v republice.
Část souboru už v Čelákovicích vystupovala 
v letech 2013 a 2014 ve formaci s názvem So-
cietas musicalis. Tehdy zaujaly jak interpretační 
precizností a autenticitou, tak vytříbeným a his-
toricky poučeným vztahem ke zpívanému textu. 
Tyto kvality v programu plánovaného koncertu 
nadále zhodnocují. Můžeme se tedy těšit na dal-
ší hluboký umělecký zážitek.
S použitím textu Aleny Maršíkové Michálkové.
Poznámka: Při minulém dubnovém koncertu se 
na dobrovolných příspěvcích vybralo 4 tis. Kč, 
které spolek poslal na Sbírku města Čelákovic 
na pomoc ukrajinským uprchlíkům.

Spolek pro varhanní hudbu

Koncert ke VzkříšeníNOC KOSTELŮ 2022 – 10. června

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

Slavíci v atriu
Po dlouhé covidové době jsme se sešli při tra-
diční školní akci Slavík 2022 v pýše naší školy, 
atriu. Nejen krásné prostředí, ale i skvělé počasí, 
dobrá nálada, úžasní účinkující a vynikající mo-
derátor a průvodce celým dopolednem, připra-
vili divákům nezapomenutelné školní dopoledne. 
Slavíka otevřelo vystoupení pěveckého sboru 
naší školy, složeného výhradně z děvčat, a sou-
těž mohla začít. Pan učitel Keith se jako obvykle 
zhostil role moderátora s humorem a přehle-
dem. Představil porotu složenou z vedení ško-
ly, vylosoval pořadí účinkujících a klání mohlo 
začít. Každá ze tříd 2. stupně měla připraveny 
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dvě písně – jednu národní, druhou libovolnou. 
Průběžně jsme zjišťovali, jaké písničky se dneš-
ním teenagerům líbí, co rádi poslouchají a nako-
nec i co umějí zazpívat. Někdy s větším, někdy 
s menším úspěchem, ale všichni byli odměněni 
potleskem. Porota hodnotila i aranžmá, které 
hraje významnou roli, ne každá třída ale doká-
zala překonat stud a překvapit např. tancem, 
kostýmem, líčením, pohyby apod. 
My, kteří sledujeme slavičí soutěž už roky, vidí-
me, jak se soutěž rok od roku posouvá výš, jak 
je významným pojítkem mezi žáky napříč věko-
vým spektrem, protože ti mladší, kteří nesoutě-
žili, tvořili vděčné a nadšené publikum, soutěžící 
se podporovali navzájem, přáli si úspěch, oce-
nili, když se vystoupení povedlo, podpořili, když 
se něco pokazilo. Všichni jistě kladně kvitovali 
i účast některých třídních učitelů, kteří vystoupili 
společně se svými žáky. 
I ceny, které obdrželi vítězové, jsou originální. 
Pan učitel Marek je vytiskl na naší 3D tiskárně 
a určitě je nikde nekoupíte. Posuďte sami. 
Nezbývá než poděkovat žákům, učitelům HV, 
třídním učitelům, prostě všem, kteří si na úspě-
chu soutěže podíleli, a v dáli vyhlížet Slavíka 
v roce 2023.  Alena Pechalová, ředitelka

školství / volný čas

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

NABÍDKA CELOROČNÍ ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 
2022/2023 (zájmové kroužky, kurzy, kluby)

SPORT A TURISTIKA
n Pohybové hry 3–4leté děti st 15.30–16.15 hod. (malá tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n Pohybové hry 5–6leté děti a 1. tř. st 16.30–17.30 hod. (malá tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n Plavání I a II pro začátečníky a pokročilé pá 15.15–16.00 a 16.15–17.00 hod. (plavecký bazén)
n Atletika I předškoláci, děti 1.–9. tř., mládež st a pá 17.00–19.00 hod. (tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n Atletika II předškoláci, děti 1.–3. tř. út a čt 15.00–16.00 hod. (sokolovna)
n Atletika II děti od 4. tř. út a čt 16.00–17.30 hod. (sokolovna)
n Střelecký kroužek děti 3.–9. tř. st a pá 15.00–17.00 hod. (střelnice)
n Florbal děti 5–8 let út a čt 16.00–17.00 (hala BIOS); pá 14.30–15.30 hod. 

(tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n Orienťáček děti 6–11 let st 15.00–16.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Minibadminton začátečníci děti 6–9 let út a čt 14.00–15.00 hod. (hala Vikomt)
n Medvíďata děti 6–9 let čt 17.00–18.00 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Medvědi děti 9–15 let čt 17.00–19.00 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Výletník děti, mládež, dospělí klub, každou sobotu
n Fotbal děti 6–15 let út a čt 16.00–17.30 hod.
n Dopravní výchova děti 10–12 let NOVĚ OTEVŘEN
n Stolní tenis přípravka děti 6–10 let st a pá 16.00–17.30 hod. (sokolovna)
n Inline pokročilí předškoláci, školáci čt 15.00–16.00 hod. (dopravní hřiště)
n Neposedná gymnastika děti 6–10 let st 15.00–16.00 hod. (tělocvična MILLS)
n Gymnastika děti 10–15 let st 16.00–17.00 hod. (tělocvična MILLS)
TANEČNÍ
n Taneční přípravka děti 5–8 let út a čt 16.00–17.00 hod. (tělocvična u Frigosů)  

(všechny styly) NOVĚ OTEVŘEN
n Disco Dance děti 8–12 let út 15.00–16.00 hod. (tělocvična U Frigosů) NOVĚ OTEVŘEN
n Street Dance s Májou děti 8–15 let st 17.30–18.30, 18.30–19.30 hod. (tělocvična U Frigosů) 
 I a II 
n Street Dance s Kájou děti 8–12 let čt 17.00–18.00 hod. (tělocvična U Frigosů)
n Shuffle Dance děti 11–18 let pá 17.00–18.00 hod. (tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
ŘEMESLNÉ
n Hraboši I děti od 4. tř., mládež po 15.00–17.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Hraboši II děti od 4. tř., mládež st 15.00–17.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Pletení košíků I dospělí, pokročilí so 8.45–14.00 hod. ve vypsaných termínech  

(klubovna MDDM v KD)
n Pletení košíků II dospělí, zač. a mírně pokročilí ne 8.45–14.00 hod. ve vypsaných termínech  

(klubovna MDDM v KD)
n Košíkování I děti 3.–9. tř., mládež ne 10.00–13.15 hod. ve vypsaných termínech  

(klubovna MDDM v KD)
n Košíkování II děti 3.–9. tř., mládež ne 15.00–18.15 hod. ve vypsaných termínech  

(klubovna MDDM v KD)
n Korálkování děti, mládež, dospělí ne 14.00–16.00 hod. ve vypsaných termínech  

(MDDM Havlíčkova)
n Paličkování děti od 5. tř., mládež, dospělí út 17.00–18.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Korálkování děti od 6 let, mládež, dospělí so a ne 14.00–16.00 hod. ve vypsaných termínech  

(MDDM Havlíčkova)
VÝTVARNÉ KROUŽKY
n Výtvarka pro školáky I děti 6–15 let čt 14.00–15.00, 15.00–16.00 hod. (klubovna MDDM v KD)
n Animace děti 6–15 let čt 16.00–17.00 hod. (klubovna MDDM v KD)
ESTETIKA A VZDĚLÁVÁNÍ
n Robotika děti 9–15 let bude upřesněno dle rozvrhu lektorů (MDDM Havlíčkova) 
 a elektrotechnika
n Foto design děti 11–15 let st 15.30–17.15 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Žonglování POI děti 8–15 let st čas upřesníme (sálek – učiliště SOS Čelákovice)
n Šachy – pokročilí děti 8–15 let pá 16.00–18.00 hod. (klubovna v MDDM v KD)
n Lodní modeláři děti 5.–9. tř., mládež út 16.45–19.30 hod. (klubovna v MDDM v KD)
n Magic karetní klub děti 4.–9. tř., mládež a dospělí st 18.00 hod. (klubovna MDDM v KD)
n Logohrátky děti 5–6 let po 15.30–16.15 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Francouzština dospělí út 16.00–17.00 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Klub zábavné logiky  děti 6–15 let pá 14.00–16.00 hod. (MDDM Havlíčkova) 

a deskových her
n Pokémon klub děti, mládež, dospělí st 16.00–18.00 hod. (MDDM Havlíčkova)

EKODOMEČEK KOLLÁROVA ULICE – NOVĚ OTEVŘEN
n Malý farmář I děti 6–9 let út 14.30–15.30 hod. (pěstitelská dílna Ekodomeček)
n Malý farmář II děti 10–13 let út 16.00–17.00 hod. (pěstitelská dílna Ekodomeček)
n Farmář III od 13 let, mládež, dospělí st 17.00–18.00 hod. (pěstitelská dílna Ekodomeček)
n Švadlenka I děti 6–10 let út 14.30–15.30 hod. (textilní dílna Ekodomeček)
n Švadlenka II děti 11–15 let út 16.00–17.00 hod. (textilní dílna Ekodomeček)
n Keramika I děti 5–8 let út 14.00–15.00 hod. (keramická dílna Ekodomeček)

Poslední volná místa 
na letních táborech!

Indiáni v Orlických horách, 30. 6. – 9. 7., dob-
rodružství v Sedloňově v Orlických horách, uby-
tování v chatě Roubenka, pokoje s vlastním so-
ciálním zařízením, strava 5x denně, pitný režim, 
doprava autobusem, celotáborová hra na téma 
Indiáni. Cena: 5 000 Kč. 
Více informací u hlavní vedoucí Nadi Pokorné, 
e-mail: nadezda.pokorna@mddmcelakovice.cz.
Vojtův Mlýn – Na Divokém západě, 30. 7. – 6. 8.,
budování osady Divokého západu a spoustu
dobrodružství v krásné přírodě na Vojtově Mlý-
ně v Čisté u Rakovníka, mladší táborníci jsou
ubytováni ve zděných chatkách s vlastním so-
ciálním zařízením, starší v klasických chatič-
kách, součástí tábořiště je bazén, rybník, lesy,
nechybí zděná budova sloužící jako jídelna či
společenská místnost, strava 5x denně, pitný
režim, doprava, odměny, požitky, celotáborová
hra na téma Divoký západ. Cena: 3 200 Kč. Více
informací u hlavní vedoucí Martiny Slovákové,
e-mail: martina.slovakova@mddmcelakovice.cz.

Veronika Kratochvílová

Originální ceny pro vítěze z 3D tiskárny. Foto: archiv 
školy
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rc routa + 
mateřské centrum
Sedláčkova 107, Čelákovice 
Stankovského 1650, Čelákovice 
(zadní vchod budovy Obecního domu)
tel.: 739 033 163
e-mail: info@rc-routa.cz
http://www.rc-routa.cz
fb: Mateřské centrum Čelákovice a RC Routa

Komunitní centrum ROUTA – JURTA za 
podpory města Čelákovic.
Sledujte náš FB, kde se dozvíte aktuální in-
formace o připravovaných akcích. Případ-
ně nás kontaktujte na tel.: 739 033 163.

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

Dětský bleší trh, sobota 4. 6., 8.00–12.00 
hod., zahrada RC Routa, udělejte svým ná-
kupem radost sobě i malým prodejcům. Děti 
zde mohou prodat to, co již nepotřebují, ale 
co druhým ještě udělá radost. Prodejní místo 
nutno předem domluvit na tel.: 606 660 421.

Rodinné bubnování, středa 8. a 22. 6., 10.00–
11.00 hod., zahrada RC Routa, s Janou Vachko-
vou, vítáni jsou rodiče s dětmi i jednotlivci. Vstup 
50 Kč/rodina, rezervace předem není nutná. 

Opékání buřtů a posezení na zahradě Routy, 
úterý 14. a 28. 6., 16.30–19.00 hod., s sebou 
buřty a dobrou náladu.

Dobročinný obchůdek, opět v provozu, ote-
vírací doba – úterý a čtvrtek 10.00–18.00 hod., 
přijímáme letní věci, vyprané, čisté, neděravé 
a funkční. Oblečení a módní doplňky, domácí 
potřeby, hračky, dětské knihy, šperky, spor-
tovní vybavení.

Chovatelské burzy
Naše tradiční pravidelné chovatelské burzy se 
opět budou konat od června, a to každou třetí 
kalendářní sobotu od 7.00 do 11.00 hod. v cho-
vatelském areálu v Kostelní ulici č. p. 22 – vchod 
z ulice U Kovárny.

Český svaz chovatelů, ZO Čelákovice

 n Keramika II děti 9–11 let út 15.00–16.00 hod. (keramická dílna Ekodomeček)
n Keramika III děti 12–18 let út 16.00–17.00 hod. (keramická dílna Ekodomeček)
n Táborník děti 7–12 let bude upřesněno dle rozvrhu lektora (sálek Ekodomeček)
n Ekohrátky I děti 5–7 let po 14.30–15.30 hod. (polytechnická dílna Ekodomeček)
n Ekohrátky II děti 8–10 let po 15.30–16.30 hod. (polytechnická dílna Ekodomeček)
n Vaření s Babi Milu děti 7–15 let čt 14.00–15.30 hod. (cvičná kuchyňka Ekodomeček)
n Pečení s Babi Milu děti 7–15 let čt 15.30–17.00 hod. (cvičná kuchyňka Ekodomeček)
n Macramé – drhání děti 9–15 let bude upřesněno dle rozvrhu lektora (textilní dílna Ekodomeček)
n Astronomický kroužek děti 10–15 let bude upřesněno dle rozvrhu lektora (sálek Ekodomeček)
n Chovatel I děti 6–10 let čt 15.00–16.00 hod. (chovatelská dílna Ekodomeček)
n Chovatel II děti 11–15 let čt 16.00–17.00 hod. (chovatelská dílna Ekodomeček)
n Chovatel III předškoláci s rodiči čt 17.00–18.00 hod. (chovatelská dílna Ekodomeček)
n Zdravotník I děti 6–11 let bude upřesněno dle rozvrhu lektora (sálek Ekodomeček)
n Zdravotník II děti 12–15 let bude upřesněno dle rozvrhu lektora (sálek Ekodomeček)
n Jóga I děti 6–11 let st 14.00–15.00 hod. (sálek Ekodomeček)
n Jóga II děti 12–15 let st 15.30–16.30 hod. (sálek Ekodomeček)
n Jóga III mládež, dospělí st 17.00–18.00 hod. (sálek Ekodomeček)
n Bocce děti od 8 let, mládež, dospělí po 17.00–18.00 hod. (zahrada Ekodomeček)
n Kutílek děti 6–10 let út 14.00–15.00 hod. (polytechnická dílna Ekodomeček)
n Kutil děti 11–15 let út 15.00–16.00 hod. (polytechnická dílna Ekodomeček)
n Táborové muzicírování děti od 9 let, mládež, dospělí ne 16.00–18.00 hod. ve vybraných termínech  

(sálek Ekodomeček)
n Kompenzační cvičení děti, mládež, dospělí bude upřesněno dle rozvrhu lektora (sálek Ekodomeček)
n Dámský klub mládež, dospělí pá 18.30–20.00 hod. (textilní dílna Ekodomeček)

Změny v čase, místě konání vyhrazeny.

Plavecké kurzy pro děti od 2 do 15 let, pod-
zimní kurz od září 2022, přihlášky a informace 
na www.rc-routa.cz, tel.: 721 355 798 nebo  
e-mailu: plavani@rc-routa.cz.

Jazykové kurzy
angličtina od předškoláků až po úroveň 
konverzace, výukové dny pondělí nebo stře-
da; 16 lekcí (60 min.) 2 200 Kč, informace na  
e-mailu: anglictina@rc-routa.cz nebo tel.:
721 355 798;
němčina pro začátečníky (nebo školáky, kte-
ří letos začali ve škole němčinu) a mírně po-
kročilé, 16 lekcí (60 min.) 2 200 Kč; informace
na e-mailu: nemcina@rc-routa.cz nebo tel.:
721 355 798.

houbařské okénko

Trepkovitka pozemní
Aktuální růst hub je poměrně slabý. Zima i jaro 
byly srážkově chudé, a tak v době psaní toho-
to článku je výskyt čerstvých jedlých druhů hub 
značně omezený. Přesto i v tuto dobu lze v ka-
tastru Čelákovic narazit na poměrně vzácnou 
houbu. O jednom z aktuálních nálezů, konkrét-
ně trepkovitce pozemní, je i tento článek.
Trepkovitky jsou rod drobnějších lupenatých 
hub, jejichž rodový název je jak v češtině, tak 
v latině (Crepidotus) odvozen od slova „trep-
ka-bota“. A skutečně svým tvarem alespoň ty 
běžnější druhy trepkovitek otisk boty/trepky 
částečně připomínají. Trepkovitek je na území 
ČR známo asi 20 druhů, přičemž zdaleka nej-
hojnější je drobná (1–3 cm velká) trepkovitka 
měkká rostoucí hojně a téměř celoročně na od-
umřelém dřevě listnáčů. Svým vzhledem mohou 
být trepkovitky snadno zaměněné za některé 
z drobnějších druhů hlív, hlíviček či mechovek. 
Ale zpět k našemu aktuálnímu nálezu. V poluž-
ním lese na okraji čelákovického katastru jsme 
uprostřed lesní cesty objevili plodnici, která na 
první pohled připomínala nějakou z drobných 
outkovek (skupina chorošů). Při prohledání okolí 
jsme v okruhu několika metrů zaznamenali asi 
15 dalších plodnic stejné houby. Při terénní pro-
hlídce jsme plodnici určili do rodu „trepkovitka“. 
A po nafocení a konzultaci s dalšími mykology 
byl nález určen jako „trepkovitka pozemní“.
Trepkovitka pozemní vytváří na trepkovitky po-
měrně velké plodnice o velikosti 3–8 cm vějířovi-
tého klobouku. Povrch klobouku je hladký nebo 
jemně plstnatý, bělavý, později hnědnoucí. Třeň 
je velmi malý nebo častěji zcela chybí. Lupeny 
jsou husté, připojené, bělavé, později hnědoše-
dé až hnědé. Roste od jara do podzimu nehojně 
až vzácně (v ČR je herbářově doloženo pouze 
asi 20 nálezů) v teplých listnatých lesích (často 
lužního typu) v místech, kde se vyskytují jasa-
ny a javory, či v dubohabřinách. Vyrůstá u holé 
země nebo na kořenových nábězích stromů. 
Kuchyňsky je už pro svoji drobnost a vzácnost 
zcela nevyužitelný druh, navíc všechny druhy 
trepkovitek jsou považovány za nejedlé.

Miroslav Rudolf a Ondřej Tomeček,  
Spolek houbařů Čelákovice

Trepkovitka pozemní, 8. 5. 2022. Foto: Ondřej Tomeček
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čelákovická 
sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice
tel.: 731 591 418
e-mail: info@sportcelakovice.cz
http://www.sportcelakovice.cz

Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

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

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

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

CB Run Open
Zveme všechny milovníky sportu na 4. ročník 
běhu CB RUN OPEN, který se koná v sobotu 
18. června od 10.00 hod. Sraz v Čelákovicích
u lávky. Hlavní trať je dlouhá 10 km, ženy běží
5 km, dále budou připraveny dětské běhy
a doprovodný program.
Běh se letos koná pod heslem „Znovu na star-
tu“. Dobrovolné startovné bude použito na
podporu práce s lidmi bez domova.

Tomáš Jeřábek, Církev bratrská

atletika

Ohlédnutí za jarní sezonou
Všech našich 190 atletů z osmi tréninkových skupin si konečně užívalo jarního slunce na stadio-
nu. Rozjely se krajské soutěže družstev. Máme zde dvě družstva přípravek, v ostatních kategoriích 
mladšího a staršího žactva naši atleti hostují za jiné oddíly. 
V neděli 1. května se konal v Kutné Hoře jeden z prvních jarních vrcholů KP jednotlivců mladšího 
žactva, kde se devět našich atletů popralo o medaile. Nakonec to cinklo dvakrát, Dominik Novotný, 
přes zraněný kotník, 3. místo na 60 metrů a Monika Paloušová třetí ve výšce. 
V úterý 3. května si mini výprava přípravek zazávodila na čtvrtfinálovém kole Čokoládové tretry 
v Břeclavi a byla velmi úspěšná. Bára Vysloužilová postupuje z 3. místa do mezinárodního semifi-
nále v Ostravě v hodu raketkou. Aneta Šupová postup dokonce v obou disciplínách, hod raketkou 
a 300 m běh, kde se shodně umístila na 2. místě. Klukům, Vaškovi a Matoušovi, postup utekl do-
slova o centimetry, když byli těsně za stupni vítězů, jak v běhu, tak v hodu raketkou. Při takto nabité 
konkurenci je to však skvělý výkon. 
Ve čtvrtek 5. května se na novém atletickém stadionu v Nehvizdech konal 1. ročník vícebojů mlad-
šího žactva, který jsme pomáhali organizovat. Pro naše holky a kluky to byl první víceboj, i přesto se 
drželi mezi nejlepšími.
O sváteční neděli 8. května se konal KP tentokrát starších žáků, kde nakonec, přes velmi dobré 
výkony čelákovických atletů, naše čtyřčlenná výprava skončila bez medaile.
V pátek 13. května proběhlo 1. kolo Krajského přeboru přípravek, který jsme pořádali se spřáteleným 
oddílem Nehvizdy na jejich stadionu. Účast byla opravdu velká, 180 dětí a 18 týmů ze Středočeské-
ho kraje. Naše áčko skvěle zamakalo a skončilo průběžně druhé.
Během června čeká naše atlety ještě mnoho tréninků a závodů. Náš oddíl bude realizovat dvě kola 
KP přípravek, oddílové závody a první Olympijský běh, který pořádá OCR Čelákovice. Jsme rádi, že 
jim můžeme s organizací tohoto závodu pomáhat.
Informace o oddílu najdete na našich stránkách www.atletikacelakovice.cz nebo na fb profilu https://
www.facebook.com/atletikacelakovice.

Miroslav Šup a Radim Vysloužil, Atletika Čelákovice, z. s.

Družstva minipřípravek v Nehvizdech. Tým A a B. Foto: Miroslav Šup

sportovní všestrannost

46 medailí pro TJ Sokol Čelákovice
Po covidové odmlce se opět v dubnu konal župní přebor ve sportovní všestrannosti, na kterém se vždy 
našemu žactvu z Čelákovic dařilo. Letos převzal TJ Sokol Čelákovice i pořadatelskou štafetu a závod 
v gymnastice a plavání se konal u nás doma, v Čelákovicích. Za celý víkend se našim závodníkům 
podařilo vybojovat 19 zlatých, 12 stříbrných a 15 bronzových medailí. Tento úspěch byl korunován 
získáním postupových míst do republikového kola ve všech kategoriích, ve kterých jsme startovali.
Velice děkujeme Čelákovické sportovní, p. o., ZŠ Kostelní, TJ Spartak Čelákovice, rozhodčím z TJ 
Sokol Písek, pořadatelům a všem rodičům, kteří svou pomocí a nasazením umožnili uspořádat závo-
dy v našem městě. V sobotu dopoledne jsme tak uvítali 117 závodníků v hale BIOS, kde se bojovalo 
o první medaile a body v gymnastickém víceboji a šplhu. K závodu nastoupily všechny věkové katego-
rie ženských i mužských složek, děti od 6 let až po dospělé. 109 závodníků se přesunulo do Městského 
bazénu, kde se z vody lovily další medaile, a hlavně poslední sobotní body. Na přilehlém multifunkčním 
hřišti proběhlo vyhlášení výsledků. Odměněny nebyly jen medailové pozice... Všichni závodníci, trenéři 
i rozhodčí předvedli skvělé výkony a těšíme se, že se v takto hojném počtu setkáme i v roce příštím.
V neděli jsme se vydali do Lysé nad Labem, kde nás mraky a kapky deště tak popoháněly, že jsme si 
doběhli nejen pro medailová umístění, ale především pro potřebný zbytek bodů k postupu do repub-
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Sportovní akademie Čelákovice, z. s.

Sezona aerobiku v plném 
proudu

Když nemůžeš, přidej víc… Tak zní známý 
song od skupiny Mirai a nám často tato slova 
významně pomohla jak v přípravě, tak na závo-
dech. Pro zvládnutí závodní sestavy ve sportov-
ním aerobiku jsou totiž tato slova nejvýstižnější.
Příprava na novou závodní sezonu byla v le-
tošním roce náročnější. Některé dívky postou-
pily do vyšší věkové kategorie a také do ELITE  
I. výkonnostní třídy, a tím bylo nutné zvýšit ná-
ročnost a obtížnost závodních sestav.
Během jara proběhly tři nominační závody jak na
ME, tak na MS. K těm nejúspěšnějším závodnicím 
v kategorii youth (15–17 let) patří Jana Vavřičková, 
které se podařilo navázat na úspěchy v minulých
letech a nominovala se jak na ME, tak i MS v kate-
gorii ženy. Musíme podotknout, že tato kategorie
je velmi prestižní a nabitá kvalitními závodnicemi,
a přihlédneme-li k tomu, že Jana ještě moc zá-
vodů v této věkové kategorii neabsolvovala, o to
více si těchto nominací vážíme. Kromě jiného se
Janě zadařilo také v kategorii youth dua společně
s Kristýnou Grusovou a i v této kategorii dívky od-
jíždějí v červnu na ME do Bruselu a na MS, které
se bude konat na podzim v Ostravě.
V této nejvyšší výkonnostní třídě, v kategorii do-
spělých Performance Aerobic, se zadařilo Nele
Vohradské (s dalšími dívkami z jiných klubů)
a také ona si svým prvenstvím zajistila účast na
ME a MS.
Rádi bychom tímto poděkovali všem rodičům za 
skvělou spolupráci a trpělivost, městu Čelákovi-
ce za podporu a dívkám za výbornou reprezen-
taci klubu.

Vlaďka Barešová

Zleva Jana Vavřičková, Kristýna Grusová. Foto: archiv 
spolku

Letní sportovní příměstský kemp
Pořádáme tradiční letní sportovní příměstský kemp pro děti ve věku od 5 do 10 let. Děti získají zkuše-
nosti s gymnastikou, atletikou, míčovými hrami a s koordinačně náročným cvičením, a to maximálně 
hravou a prožitkovou formou. Nejedná se o žádné náročné sportování a zvládne ho každé dítě, ať 
sportovně nadané, či nikoliv. Nabízíme posledních pár míst na čelákovický I. turnus 25.–29. 7. či na 
II. turnus 1.–5. 8.
Bližší informace získáte na tel.: 776 635 588, 777 065 089 nebo na e-mailu: detinastartu@email.cz.
Neváhejte, volejte, pište!  Helena Dozorcová

První výročí hřiště, Čelákovice. Foto: archiv OCR Čelákovice

OCR Čelákovice

Závody v plném proudu
S příchodem teplejšího počasí se ruku v ruce rozjíždí i závodní sezona. Konec dubna nás zavedl do 
Děčína, kde svůj RUN poprvé pořádal Predator Race. Ze 42 týmů na startu jsme si vyběhli parádní 
čtvrté místo! Krásou těchto závodů je, že je s námi běhají ostřílení závodníci na čas, ale i tzv. „hobí-
ci“, kteří se během závodu zvládnou pokochat krásami města.
První květnový víkend jsme vyrazili na menší závod do Přelouče, kde si pořadatel závodu Překážkáč 
nachystal 4 a 8km trasu plnou hravých překážek. Mezi ženami se podařilo Mirce Švandové ukořistit 
krásné 3. místo.
Hned další víkend nás čekala velmi milá povinnost – oslavit první výročí workohoutového hřiště na 
Městském stadionu v Čelákovicích! Nemohli jsme to udělat jinak než tréninkem na něm. Zorganizo-
vali jsme tak sportovní den, kterého se zúčastnilo téměř padesát sportovců včetně dětí. Vyzkoušet 
toto unikátní hřiště dorazily skupiny z Mělníka, Kolína, Pardubic, Plzně, Prahy, ale i z Opavy!
Letos si připomínáme 80. výročí operace Anthropoid, jejímž dějištěm byly i sousední Nehvizdy. K při-
pomínce činů vojáků čs. zahraniční armády Gabčíka, Kubiše a jejich druhů, které změnily běh dějin, 
jsme se zapojili do charitativního běhu „Pomáháme hrdinům“. Podařilo se vybrat 28 980 Kč na 
pomoc veteránům.
Závěrem chceme připomenout pozvání na první T-Mobile Olympijský běh v Čelákovicích, který se 
uskuteční 22. června. Pro více informací nás sledujte na facebook.com/OCRCelakovice.

Honza Pfeffer, OCR Čelákovice

likového kola. Na republikové kolo se připravují 2 žáci, 6 žákyní, 3 dorostenky a 2 ženy. Celá naše 
oblast zaznamenala velký vzestup, a tak prvně splníme požadavky i na start družstev.
Dne 16. května valná hromada TJ Sokol Čelákovice schválila program na školní rok 2022/2023. Zve-
me všechny zájemce o sportovní všestrannost, tj. pravidelnou přípravu v gymnastice, atletice, šplhu 
a plavání, mezi nás. V současné době nabízíme volná místa dívkám i chlapcům od 5 let až po dospě-
lé. Tréninky dětí a mládeže budou pravidelně v úterý, 17.00–18.30 hod. (bazén), a čtvrtek 17.00–19.00 
hod. (gymnastika, atletika, šplh). Hodiny dospělých budou upřesněny na začátku školního roku. 
Pro nerozhodné, nedočkavé, zvědavé, zkrátka pro všechny, nabízíme Týden všestrannosti v čer-
venci formou příměstského tábora pod vedením velmi zkušených trenérů a mistrů ČR ve všestran-
nosti v posledních letech v termínu 18.–22. července. Přihlášky a více informaci získáte na e-mailu:  
vsestrannost@sokolcelakovice.cz. Veronika Duníková
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Tým Formula Future – motorové čluny mládež  
1. Čelákovického klubu vodních sportů, z. s.,
začal trénovat až koncem dubna na trati, která
se nachází nad zdymadlem Čelákovice u láv-
ky přes Labe. Po 5 trénincích nás hned čekal
závod – 1. kolo MČR ve slalomu – Manévring,
který se konal v sobotu 7. května v Děčíně. Při
závodech na nás nebylo vůbec poznat tréninko-
vé manko a výsledky hovoří za vše.
Delfín (6–7 let) 1. místo – Veronika Brzoboha-
tá; M1 (8–9 let) 1. místo – Žofie Dvořáková; M2
(10–11 let) 1. místo – Marek Brzobohatý, 3. mís-
to – Viktorie Pařezová; M3 (12–13 let) 4. místo
– Jan Sotona, 6. místo – Adam Opočenský; M4
(14–15 let) 6. místo – Daniel Pařez; M5 (16–18
let) 2. místo – Karolína Krušková; M6 (19–25 let)
3. místo – Daniel Kudláček, 4. místo – Ondřej
Jetel, 5. místo – Zdeněk Hlaváček a 6. místo –
Milan Chyba.
Zároveň proběhla soutěž týmů o pohár města
Děčína, který jsme vyhráli!
1. místo 1. ČKVS Čelákovice, 2. místo KVM Dě-
čín, 3. místo TJ Tatran Praha, 4. místo Kotva
Brandýs a 5. místo Otrokovice.
Více informací o nás najdete na webových
stránkách http://1ckvs.cz, facebooku/1.CKVS
a Instagramu 1ČKVS.
Někdy u vody AHOJ!

Michal Marvánek, trenér

Formula Future 
– motorové čluny

Náš tým na závodech v Děčíně. Foto: Michal Marvánek

Trénink v Čelákovicích. Foto: Michal Marvánek

Nohejbalový oddíl

TJ Spartak Čelákovice

Extraliga – A-tým sice prohrál všechny zápasy 
s vedoucím triem, ale nezaváhal v zápasech 
se středem tabulky a po právu mu náleží čtvrtá 
příčka se ziskem jedenácti bodů. Tabulku vedou 
i přes zaváhání v Žatci 6:4 Karlovy Vary s pat-
nácti body.
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE–TJ PLAZY, Z. S., 
6:4
S nováčkem soutěže posíleným o čakovického 
Kučeru měli Čelákovičtí poměrně dost práce 
a až v samém závěru strhli vítězství na svou 
stranu.
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE–MNK MOBIL-
PROVAS MODŘICE 1:6
Vcelku jasná záležitost. Úřadující mistři repub-
liky nenechali nikoho na pochybách, kdo je na 
hřišti pánem.
TJ AVIA ČAKOVICE–TJ SPARTAK ČELÁKO-
VICE 6:4
Čelákovice po nemastném neslaném úvodu 
prohrávaly již 4:0. Dokázaly ještě srovnat na 4:4, 
ale závěrečné dvojky patřily Čakovicím.
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE–SK LIAPOR WIT-
TE KARLOVY VARY 2:6
Domácí drželi krok s favoritem jen v úvodu utká-
ní. Po trojkách byl stav nerozhodný 2:2. Hosté 
pak sérií čtyř bodů ukázali, proč jsou v čele ta-
bulky.
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE–NK CLIMAX 
VSETÍN 6:4
Zápas, to byla jedna velká loterie. Vedení 1:0, 
prohra 3:4 a nakonec výhra 6:4.
TJ PLAZY, Z. S.–TJ SPARTAK ČELÁKOVICE 
2:6
V předehrávce 11. kola to byl skvělý souboj 
hned od úvodního hvizdu.  Nadstandardně za-
hráli mladíci Löffelmann a Nesládek.

Dorostenci po jednom vítězství a třech poráž-
kách jsou zatím na 3. místě se ziskem čtyř bodů. 
S plným počtem osmi bodů vedou Modřice 
před Peklem nad Zdobnicí.
TJ Peklo nad Zdobnicí, z. s.–TJ Spartak Čeláko-
vice 7:0, TJ Spartak Čelákovice–TJ Slavoj Čes-
ký Brod 4:3, MNK MOBILPROVAS Modřice–TJ 
Spartak Čelákovice 5:2.

Ženy – 1. liga: Ze soutěže se odhlásily Vršovice, 
ale soutěž se rozšířila o týmy Čakovic a Startu 
Praha. Ženy zatím získaly jeden bod a jsou na 
páté příčce. S plným počtem bodů vede DTJ 
Santoška.
TJ Spartak Čelákovice–TJ Slavoj Český Brod 
1:6, SK Start Praha–TJ Spartak Čelákovice 6:3, 
TJ Spartak Čelákovice–DTJ Santoška 0:6, TJ 
Avia–TJ Spartak Čelákovice 5:5.

Krajský přebor – B-tým je po čtyřech kolech 
s poměrem zápasů 1–2–1 a se čtyřmi body na 
čtvrtém místě.
Šacung B–TJ Spartak Čelákovice B 3:6, TJ 
Spartak Čelákovice B–Mokrovraty 5:5, TJ Spar-
tak Čelákovice B–Lokomotiva Nymburk 5:5, TJ 
Vrdy–TJ Spartak Čelákovice B 6:3.

Okresní přebor – C-tým před sezonou posílil 
o trojici hráčů. Jan Marek přešel ze Startu Pra-
ha. Marek Kropelnický a Karel Hnízdil začali

s nohejbalem v čelákovickém oddíle. Tyto posi-
ly se promítly i do výsledků zápasů. Po čtyřech 
kolech je tým na 1. místě.
Lokomotiva Nymburk B–TJ Spartak Čelákovi-
ce C 2:6, TJ Spartak Čelákovice C–Lokomotiva 
Nymburk D 8:0, NK Poděbrady B–TJ Spartak 
Čelákovice C 1:7, TJ Sadská–TJ Spartak Čelá-
kovice C 2:6.

Petr Flekač

DOMÁCÍ ZÁPASY
neděle 5. 6., 16.00 hod.
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE Ž–START PRAHA
neděle 12. 6., 10.00 hod.
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE DOROST–MOD-
ŘICE
neděle 12. 6., 14.30 hod.
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE A–ČAKOVICE
středa 15. 6., 17.00 hod.
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE C–KOUNICE
sobota 18. 6., 9.30 hod.
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE B–VRDY
neděle 19. 6., 13.30 hod.
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE Ž–ČAKOVICE

Družstvo žen, zleva: Andrea Šedová, Erika Čapková, 
Olga Svobodová, Andrea Matysková, Dominika Vese-
lá, Iveta Vaňátková, Tereza Dvořáková (další členkou je  
ještě Dagmar Bačkovská). Foto: archiv oddílu
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Střídavé výsledky SK Union
Fotbalové mistrovské soutěže se již rozjely naplno a mužstvům narůstají 
bodové hodnoty. U Unionu se zrovna velký nárůst nekoná. Po úvodních 
pěti kolech si hráči Unionu připsali pouhé čtyři body a pasivní skóre 8:13! 
Ani do druhé třetiny nevstoupil tým úspěšně. Na trávníku vedoucího celku 
tabulky se neprosadil a odcestoval s porážkou. Nedařilo se ani doma proti 
druhé Pšovce a dokonce ani na hřišti v Jesenici. Potěšila výhra doma nad 
favoritem z Hlízova i povinné body z Mělníka. Ohlédněme se za zápasy 
druhé třetiny mistrovské soutěže.
SK SOKOLEČ–SK UNION 6:1
Branka: Dalekorej
Domácí začali zápas pěkně zostra, skóre otevřeli již ve 2. min., poté  
v 6. min. a do 30. min. byl na ukazateli stav 4:0 pro domácí. Hostům se 
vůbec nedařilo, nestačili rychlostí, kazili přihrávky, nedokázali se vyrov-
nat s tlakem domácích. Ve druhé polovině se přeci jen hra vyrovnala 
a v 70 min. Dalekorej z trestného kopu snížil na 5:1, poté ještě hlavou trefil 
tyč. To bylo ze strany hostí vše, domácí ještě přidali jeden zářez.
SK UNION–FOTBAL HLÍZOV 3:0
Branky: Mašek, Dalekorej, Pánek
I v tomto utkání byl favoritem zkušený celek hostí, ale Union měl skvělý 
vstup do zápasu. Již v 5. min. měli domácí výhodu rohu, po jeho zahrání 
střílel Kovalov, brankař míč vyrazil na kopačky Maška a ten trefil do sítě – 
1:0! Soupeř praktikoval po většinu hry dlouhé nákopy, které Union dokázal 
pohlídat. Tak jak se povedl vstup do utkání, tak tomu bylo i po přestávce. 
Ve 47. min. našel Pánek v šestnáctce Dalekoreje a bylo 2:0. Hosté sice 
měli několik šancí, ale nedokázali přesně zakončit. Definitivní tečku zajistil 
Pánek na konečných 3:0. 
SLAVIA JESENICE–SK UNION 4:0
I když byl Union favoritem, domů jel velmi smutně. Hosté drželi se soupe-
řem krok v první čtvrthodině, pak přišla velmi přísná penalta pro domácí, 
kterou proměnili, a Union se již nedokázal chytit. Navíc byl vyloučen Ma-
šek. V první půli naprostý propad, po přestávce sice zlepšení, ale výsled-
kem bylo jen nastřelené břevno. Domácí ještě přidali jednu trefu, a tak 
konečný výsledek byl 4:0.
SK UNION–PŠOVKA MĚLNÍK 2:3
Branky: Dalekorej 2
Hned z rozehrávky měl šanci Pánek, dal vedle. V 6. min. odražený ba-
lon trefil mělnický Šmíd a Pšovka vedla. Další průběh první půle byl ve 
znamení neproměněných šancí Unionu. Druhá půle se příliš nelišila od 
první, ale přišly i branky. V 56. min. vyrovnal Dalekorej a v 68. min. stejný 
hráč otočil skóre ve prospěch domácích. Soupeři se podařilo vyrovnat  
a v 94. min. po rohu rozhodnout zápas ve svůj prospěch. Škoda, remíza 
by byla spravedlivější.
FC MĚLNÍK–SK UNION 1:4
Branky: Kovalov 3, Pánek
V utkání byl Union favoritem a svoji roli dokázal potvrdit. Hosté šli do ve-
dení již v desáté minutě. Dále měli hru pod kontrolou a v závěru poločasu 
přidali další dvě branky. Několik dobrých šancí zůstalo nevyužito. Domácí 
nejvíce hrozili ze standardních situací. Obraz hry se příliš nezměnil ani ve 
druhé části. Jediná branka domácích padla po hrubé chybě unionského 
hráče. Úkol přivézt body byl splněn.

VÝSLEDKY MLÁDEŽE
Dorost je na tom lépe než áčko, zatím v úvodních pěti kolech neztratil ani 
bod a v současnosti je na 2. místě se ztrátou jednoho bodu na Zeleneč: 
SK UNION–FK DOBROVICE 10:0, branky: Štrobl 3, Kotek, Čejka, Krato-
chvíl 2, Fantík, SK LABSKÝ KOSTELEC–SK UNION 1:2, branky: Fantík, 
Kratochvíl, SK UNION–SKK HOVORČOVICE 3:3, branky: Kratochvíl (pen.), 
Fantík, vlastní, SOKOL BŘEZNO–SK UNION 0:12, branky: Fantík, Man-
hart, Kratochvíl, Červený 2, Kotek, Štrobl, Konečný, Skalický, SK UNION–
SK ZELENEČ 3:4, branky: Červený 2, Kotek.
Starší žáci se po výhře v Pečkách odpoutali od posledního místa v ta-
bulce, které drželi od prvního kola: SK UNION–MNICHOVOHRADIŠTSKÝ 
SK 3:5, branky: Kuchař 2, Bartoň, LYSÁ/OSTRÁ–SK UNION 0:1, branka: 
Kuchař, AFK PEČKY–SK UNION 2:4, branky: Kuchař, Palouš 2, SK UNI-
ON–SPARTA KUTNÁ HORA 0:10, FK VYŽLOVKA–SK UNION 12:1, bran-
ka: Pařízek, SK UNION–SK BENÁTKY NAD JIZEROU 0:6.
Mladší žáci: LYSÁ/OSTRÁ–SK UNION 3:7, branky: Mráz, Kubečka 2, Říha, 
Matuška, Kočvara Denis, AFK PEČKY–SK UNION 2:2, branky: Matuška, 

Mráz, SK UNION–SPARTA KUTNÁ HORA 1:6, branka: Kubečka, FK VY-
ŽLOVKA–SK UNION 8:1, branka: Vodička, SK UNION–SK BENÁTKY NAD 
JIZEROU 1:7, branka: Filip.

Milan Šikl

DOMÁCÍ MISTROVSKÉ ZÁPASY
sobota 4. 6., 10.15 hod., SK UNION–FK ČÁSLAV B
sobota 18. 6., 10.15 hod., SK UNION–MNICHOVOHRADIŠTSKÝ SK

florbal

Dohrávkami odložených zápasů kvůli covidu skončil florbalový ročník 
2021/2022. Za velký úspěch určitě můžeme považovat, že po dvou pře-
rušených ročnících se tentokrát vše stihlo odehrát, a florbal tak naběhl do 
normálních kolejí. Největší porce zápasů čekala naše mužské béčko, které 
muselo odehrát ve třech dnech hned 4 utkání.
FBC SLAVIA PRAHA B–ORKA B 8:5
První třetina vyšla lépe Orce, když se ujala vedení 2:0. Zato druhá část pro-
bíhala naprosto opačně a Slavia pěti brankami stav zápasu otočila. Třetí 
část byla již vyrovnaná, Slavia si tak připsala tři body za vítězství.
ORKA B–FLOORBALL CLUB FALCON B 5:10
Po vyrovnané první třetině opět rozhodla v náš neprospěch druhá část, 
kdy si hosté vypracovali rozhodující náskok, a ten v závěrečné třetině již 
udrželi.
TJ SOKOL KOSTELEC NAD LABEM–ORKA B 5:11
Orka rozhodla zápas hned v první třetině, když se ujala jasného vedení 4:0. 
V dalším průběhu si už vedení nenechala vzít.
ORKA B–FLORBAL NERATOVICE 2:8
V posledním zápase sezony byl soupeř po celé utkání lepší a zaslouženě 
zvítězil.
Naše mužské béčko nakonec obsadilo v tabulce konečné šesté místo.

Martin Bajer

Sezona 2021/2022 Orce skončila 
dohrávkami odložených zápasů

Utkání B týmu mužů. Foto: Ilona Bajerová

Momentka z utkání SK Union–Fotbal Hlízov. Foto: Petr Konečný
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TK Čelákovice
Ve dnech 23.–25. dubna se na našich kurtech 
pořádaly okresní přebory mladšího a staršího 
žactva. Kategorii mladších žáků zcela ovládl náš 
hráč Marek Soukup, který zvítězil jak ve dvou-
hře, tak i ve čtyřhře. Ve finále dvouhry s Markem 
soupeřil Jakub Kočí z TK SPORTCENTRUM 
Mladá Boleslav (7:6, 6:4), čtyřhru mu pomohl 
vyhrát Tobiáš Tarič z TK SPORTSCENTRUM 
Mladá Boleslav (6:2, 6:4). Dalšími hráči naše-
ho klubu, kteří bojovali ve stejné kategorii, byli 
Aleš Bartoň, Jan Růžička, Filip Cveček a Václav 
Žemla.
V mladších žákyních nás reprezentovaly Riana 
Podhorská, Natali Maršálková a nejúspěšnější 
Nella Hozmanová, která obsadila 3. místo ve 
dvouhře. Ve čtyřhře pak naše hráčky nastoupily 
proti sobě a ve finále porazila Nella Hozmanová 
společně s Lenkou Grmelovou (LTC Houštka) 
dvojici Natali Maršálková a Eliška Plešková (LTC 
Mladá Boleslav) 6:2, 6:4.
V kategorii starších žáků zvítězil ve dvouhře 
hráč klubu LTC Houštka Vojta Minx. Náš hráč 
Matyáš Kodera obsadil třetí místo ve dvouhře 
a společně se Štěpánem Dzúrem (LTC Houštka) 
zvítězili ve čtyřhře, poté co porazili dvojici Jan 
Dzúr a Vojta Minx (LTC Houštka) 7:5, 6:4. Další-
mi hráči byli Erik Hlásný, Štěpán Soukal, Martin 
Holý a Vítek Šuráň.
V dubnu také začala první kola mistrovských 
utkání družstev. TK Čelákovice v letošním 
roce nasadil své týmy v kategoriích babyte-
nis, mladší žáci A a B, starší žáci A a B, dorost 
a dospělí. Průběžné výsledky je možné najít na  
www.cztenis.cz.

Barbora Suková

Družstvo staršího žactva. Foto: archiv klubu

Družstvo mladšího žactva. Foto: archiv klubu
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