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Výstavba nástupišť  
a podchodů na čelákovic-
kém nádraží ..........................
Zahájení stavby se předpokládá v listopa-
du 2016 a dokončení prací je naplánováno 
po dvou letech v říjnu 2018.

Městský stadion má svou 
budoucnost ...........................
Místostarosta I Miloš Sekyra odpovídá na 
otázky týkající se rozvoje Městského sta-
dionu v kontextu zpracované Studie využi-
telnosti tohoto sportovního areálu.

Téma: Čelákovice v době 
Karla IV. .................................
Ivan Vaňousek a Jaroslav Špaček popisují 
Čelákovice v karlovské době. Letos si při-
pomínáme 700. výročí narození českého 
krále a římského císaře Karla IV.
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Jaro v Čelákovicích objektivem fotografa Kamila Voděry, www.ceska-mesta.cz.  

•  Miloš Sekyra, místostarosta I

Na zasedání Zastupitelstva konaném 30. března 
byla schválena Smlouva o spolupráci veřejných 
zadavatelů mezi městem Čelákovice a Stře-
dočeským krajem ve věci výstavby obchvatu 
města na komunikaci II/245. Stavbu silničního 

obchvatu má město Čelákovice zakotvenu ve 
svém územním plánu již od prvorepublikových 
dob a první studie obchvatu vznikla na počátku 
40. let minulého století. Výstavbou obchvatu do-
jde jednak k odklonění tranzitní dopravy mimo 
centrum města a jednak bude umožněn rozvoj 
lokality Krátká Linva.

První etapa obchvatu (okolo továrny TOS) byla 
vybudována na přelomu 60. a 70. let minulého 
století. Emanuel Vlasák ve své publikaci Čeláko-
vice uvádí, že „v roce 1972 byla zřízena čerpací 
stanice na nově vybudovaném úseku toušeňské 
silnice nedaleko křižovatky se mstětickou silnicí“.

•  Radek Fedaček, velitel Městské policie Čelákovice

V souvislosti s dokončením ulice Strojařské a vyhodnocením provozu v lokalitě V Prokopě dojde pa-
trně od července 2016 k zavedení jednosměrných ulic, které by měly přispět ke zlepšení podmínek 
parkování automobilů na vybraných komunikacích a především ke zklidnění dopravy V Prokopě, která 
byla zatížena i tranzitní dopravou. Funkci tranzitní komunikace bude plnit ulice Strojařská, protože 
hlavní silnice bude opět vedena v trase Stankovského – Strojařská. V Prokopě bude navíc zavedena 
Zóna 30.
Lokalita V Prokopě se v současné době nachází v režimu obytné zóny, kde má být pobytová funkce nad-
řazena funkci dopravní. Chodci mohou používat vozovku v celé její šířce, hry dětí jsou povoleny i v do-
pravním prostoru, parkování se navrhuje pouze pro návštěvy této zóny a nemá zabírat více než 20 % 
celkové plochy prostoru místní komunikace. Současná realita neodpovídá skutečnosti, a proto je zde 
nutné provést změnu dopravního režimu a značení lokality.
Budou provedeny následující změny:
•  Změna dopravního režimu z „Obytné zóny“ na „Zónu 30“. V „Zóně 30“ je doprava rovněž zklidněna 

omezením rychlosti jako v „Obytné zóně“. Pro bezpečný pohyb využijí chodci stávajících chodníků.  

Změna dopravního značení v lokalitě V Prokopě

Pokračování na str. 8

Pokračování na str. 3

Čelákovičtí zastupitelé schválili smlouvu o vzájemné spolupráci se 
Středočeským krajem ve věci výstavby silničního obchvatu
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KATALOG místních 
podniků, firem, podni-
katelů, služeb apod.

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

S M S  I N F O K A N Á L
Informace zdarma přímo do vašeho telefonu.
Služba města Čelákovic umožňuje upozornit

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

605 733 680
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování:
IK CELAK REGISTRUJ

(pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ)

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

Cyklisté! Zvyšte šanci 
najít odcizené kolo!

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

Letošní květen je ve 
znamení hned několika 

důležitých dat
Jako první bych zmínil květnový Den matek, 
proto všem maminkám přeji hodně zdraví, štěs-
tí a krásných chvil s jejich dětmi. Věřím, že od 
svých dětí dostanete květinu či od těch menších 
krásný obrázek a den si užijete. Rozhodně si to 
zasloužíte.

Květen je také ve znamení pietních aktů u pří-
ležitosti konce druhé světové války. V Čeláko-
vicích tento pietní akt proběhne jako obvykle 
8. května, ale v jiném čase, a to od 14 hodin na 
náměstí 5. května u pomníku padlých, kde si 
připomeneme historické souvislosti, které vždy 
skvěle přednese ředitel čelákovického Měst-
ského muzea David Eisner. Hned potom spo-
lečně položíme věnce k pomníku při vzpomínce 
nejen na padlé čelákovické spoluobčany. Věnce 
a květiny položí delegace starosty i u dalších 
pomníků a pamětních desek v Čelákovicích, 
Sedlčánkách a Záluží, kde je vzpomínka na 
padlé z Čelákovic. Následovat, hned po pietním 
aktu, bude promenádní koncert Hasičské de-
chové hudby, a to přímo na náměstí, kde bude 
připraveno i posezení, a všichni věříme v dobré 
počasí, aby si koncert všichni řádně vychutnali.
Po roce proběhne i vernisáž další kolekce fo-
tografií v Galerii na schodech v historické bu-
dově radnice. Velmi úspěšné fotografie Jany 
Vondráčkové, která na svých snímcích zachytila 
čelákovické objekty, vystřídá tentokráte téma 
135. výročí Sboru dobrovolných hasičů Čelá-
kovic, které oslavíme v červnu. Na fotografiích 
budou členové sboru včetně výjezdové jednot-
ky. Každý den děkuji této prima partě hasičů 
a hasiček z Čelákovic za to, že tu pro nás pro 
všechny jsou kdykoliv připraveni pomoci. Je na 
ně vždy spolehnutí a ani nezkazí žádnou legraci, 
jako například když na už tradičním memoriálu 
Ladislava Báči proti sobě soupeříme v požárním 
útoku.
Úvodník píši v době, kdy je stav MěÚ Čelá-
kovice x SDH Čelákovice 1:2, a tak věřím, že 
v době, kdy jej čte čtenář Zpravodaje, je stav 
vyrovnaný 2:2 J
Květen je obvykle plný příprav na letní dovole-
né, příprav na závěrečné období školního roku 
či semestru, obdobím dohánění pololetních vý-
sledků.
Přeji vám všem úspěšné zvládnutí květnových 
dní a pohodu při relaxaci na sluníčku.

Josef Pátek,
starosta

Kalendář akcí na 
webu města

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

úvodník

•  VODNÉ a STOČNÉ pro rok 2016 
v Čelákovicích:

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

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

informace

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: Čelákovice
a heslem: celakovice.

Tajemník MěÚ Čelákovice vyhlašuje výběrové 
řízení na obsazení pracovní pozice „Referent 
odboru správy majetku a investic MěÚ v Če-
lákovicích“. Přihlášky nutno doručit nejpozději 
do pátku 20. května 2016 do 12.00 hod.
Bližší informace na www.celakovice.cz.

vyberové rízení na pozici

FARNÍ CHARITA 
NERATOVICE

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

e-mail: sekretariat@charita-neratovice.cz

http://neratovice.charita.cz

Reklamace roznosu 
Zpravodaje

Vážení čtenáři, protože redakční rada zazname-
nala stížnosti na roznos našeho periodika (zajiš-
ťuje za úplatu Česká pošta, s. p., pobočka Če-
lákovice), zveřejňujeme, jak je možné reklamaci 
na roznos uplatnit.
Nejlépe zaslat co nejdříve e-mailem na zpravo-
daj@celakovice.cz adresu, kam nebyl Zpravo-
daj dodán. 
Redakce bude mít jasnou představu o rozsahu 
stížností a zároveň je předá zodpovědné osobě, 
která zajistí nápravu.
Děkujeme za pochopení.
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Pokračování ze str. 1
Druhá etapa obchvatu je označena jako stav-
ba „II/245 Čelákovice, obchvat“ a jejím inves-
torem je Středočeský kraj. Projekt zpraco-
vala společnost Pragoprojekt, která zajistila 
i dokumentaci k územnímu řízení, zajišťovala 
inženýrink a měla vyřešit i majetkoprávní pro-
jednání pozemků dotčených budoucí stavbou 
v zastoupení Středočeského kraje. Na zákla-
dě zpracovaného projektu vydal 19. července 
2007 odbor výstavby Městského úřadu Čelá-
kovice územní rozhodnutí „Silnice II/245 Čelá-
kovice – obchvat“, které obsahuje rozhodnutí 
o dělení a scelování pozemků a rozhodnutí 
o umístění stavby. Rozhodnutí o prodloužení 
územního rozhodnutí o 5 let ze dne 23. srpna 
2010 nabylo právní moci 11. září 2010.

Na základě jednání s krajem, která průběžně 
vedou za město starosta Josef Pátek a mís-
tostarosta I Miloš Sekyra, byla na březnovém 
zasedání čelákovických zastupitelů schválena 
Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů, 
ve které se:
•  město Čelákovice zavazuje k zajištění do-

končení projekční přípravy akce „II/245 ob-
chvat Čelákovice“, tj. zajistit a bezplatně 
poskytnout kraji projektovou dokumentaci 
ve stupni pro stavební povolení, projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby (DSPS) 
a majetkoprávní zajištění akce včetně pravo-
mocných stavebních povolení;

•  Středočeský kraj zavazuje zajistit zadá-
vací řízení pro veřejnou zakázku na sta-
vební práce včetně uzavření příslušných 
smluv a finančně zajistit stavební část akce 
„II/245 obchvat Čelákovice“ (stavební a in-
ženýrské objekty specifikovány po zpraco-
vání DSPS).

Do 15. dubna 2016 byly uzavřeny 3 kupní 
smlouvy, další dvě kupní smlouvy jsou nyní 
v řešení a se třemi vlastníky probíhají jednání. 
Majetkoprávní vyrovnání stavbou obchvatu 
dotčených pozemků bude řešeno samostat-
ným smluvním vztahem mezi Středočeským 
krajem a městem Čelákovice.

Čelákovičtí zastupitelé schválili smlouvu o vzájemné spolupráci se 
Středočeským krajem ve věci výstavby silničního obchvatu

Zdroj: vlastní zpracování

ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘÍPRAVY REALIZACE PROJEKTU

Rok Aktivita

2011

V průběhu roku ukončil Středočeský kraj spolupráci s Pragoprojektem a příprava projektu se zastavila 
ze strany Kraje včetně majetkoprávního projednání pozemků dotčených stavbou obchvatu. Přesto 
město Čelákovice považuje tuto stavbu za strategickou a prioritní a nadále pokračuje s její přípravou. 
Z tohoto důvodu byl Radou města Čelákovic dne 1. prosince 2011 pověřen radní Miroslav Leypold 
Iglo koordinací majetkoprávního vypořádání za účelem projednání s vlastníky pozemků pod budoucí 
stavbou obchvatu a možnost převodu jejich dotčených částí na město.

2012

Aktualizovaný Program rozvoje Středočeského kraje pro období 2014–2020 již nezahrnoval investiční 
akci „II/245 obchvat Čelákovice“. V polovině roku jednal místostarosta I Miloš Sekyra s náměstkem 
hejtmana Marcelem Chládkem a vznesl žádost o znovuzařazení „II/245 obchvat Čelákovice“ do plánu 
investic Kraje. Následovala řada jednání mezi městem a krajem, na kterých se řešila spolupráce 
města s krajem v přípravné fázi a začala se připravovat Smlouva o spolupráci, příprava výkupu 
obchvatem dotčených pozemků městem a jejich následný převod na kraj, zpracování příslušného 
geometrického plánu (GP) po digitalizaci, neboť hranice pozemků byly po digitalizaci posunuty, 
a nebyly tak v souladu s geometrickým plánem zpracovaným Pragoprojektem. V srpnu město 
zadalo zpracování GP firmě GT ATELIER GEODEZIE, spol. s r. o., která již v minulosti byla pověřena 
krajem k vyhotovení vytyčovacího protokolu a měla k dokončení GP veškeré podklady z projektové 
dokumentace.

2013
Pokračovala jednání města s krajem a projednávaly se dva návrhy Smlouvy o spolupráci. Návrh 
smlouvy předložený krajem a protinávrh zpracovaný městem. Tato předjednaná smlouva byla 
předložena kaji k posouzení a předána novému vedení města Čelákovic v září.

2014 Dne 9. června projednávala Rada města Čelákovic další postup, bez konkrétního usnesení. Kraj 
předložil Smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů. Další vývoj není znám.

2015

Nové vedení města obnovilo jednání s krajem ve věci obchvatu a byly zahájeny výkupy pozemků pod 
budoucím obchvatem (dopis rozeslán 18. února). V únoru bylo odesláno 74 dopisů vlastníkům nebo 
spoluvlastníkům dotčených pozemků (z tohoto počtu 65x vrácená doručenka, 2x dopis vrácen – 
změna adresy, úmrtí). Středočeský kraj podal žádost o prodloužení územního rozhodnutí ze dne  
28. srpna.

2016

Městský úřad Čelákovice požádal o stanovisko k prodloužení platnosti územního rozhodnutí odbor 
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje (13. ledna) a vyzval odbor 
dopravy Krajského úřadu (28. ledna) o doplnění žádosti o aktualizovaná stanoviska dotčených orgánů 
a aktualizovaná vyjádření správců sítí s termínem do 30. června.

Silniční obchvat Čelákovic na komunikaci II/245 v měřítku 1:5 000. Zdroj: Pragoprojekt

MĚSTO ČELÁKOVICE 
ZVE

u příležitosti výročí ukončení II. světové války 

v neděli  
8. května 2016

• v 14.00 hod. k pietnímu aktu u pomníku 
padlých na náměstí;

• od 14.30 hod. na novou výstavu fotografií 
v „Galerii na schodech“, a to autorky Ireny 
Kent, inspirovanou letošním 135. výročím 

založení Sboru dobrovolných hasičů města 
Čelákovic. Vstup – boční vchod do budovy 

radnice;

• od 14.30 hod. na promenádní koncert
Hasičské dechové hudby z Lysé nad Labem.
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•  -dv-

Rozpočet města
Zastupitelstvo města schválilo změnu č. 3 roz-
počtu města Čelákovic 2016.

Pracovní skupina
ZM jmenovalo pracovní skupinu pro zajištění 
a přípravu podkladů pro schvalování účetní zá-
věrky příspěvkových organizací města za rok 
2015, a to ve složení: Josef Pátek – předseda 

a členové Miroslav Opa, Petr Studnička, Karel 
Majer a Tomáš Bartoš.

Cisternová automobilová stříkačka
Zastupitelé schválili projektový záměr na poří-
zení nové cisternové automobilové stříkačky 
pro Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice, a to 
v rámci 19. výzvy Integrovaného regionálního 
operačního programu. Současně schválili spo-
lufinancování a zároveň předfinancování dané-
ho projektového záměru.

Dotace města
ZM rozhodlo mimo vyhlášené dotační programy 
města Čelákovic pro rok 2016 – o poskytnutí 
dotace:
Sboru Církve bratrské Čelákovice ve výši  
40 000 Kč na podporu práce s dětmi a mláde-
ží a schválilo příslušnou veřejnoprávní smlouvu  
č. SML/2016/046/DI-7.

Výbory města
Zastupitelé vzali na vědomí rezignaci Miloslava 
Uhlíře a Václava Vlasáka na členství ve finanč-
ním výboru Zastupitelstva města Čelákovic.

Bezmotorová doprava
Zastupitelstvo města schválilo text Memoranda 
o podpoře bezmotorové dopravy a souhlasilo 
s připojením města Čelákovic k tomuto Memo-
randu.

Labská cyklostezka
ZM schválilo uzavření smlouvy a text Smlouvy 
partnerství o vzájemné spolupráci za účelem re-
alizace projektu „Labská cyklostezka, úsek Če-
lákovice – Lázně Toušeň“ mezi Středočeským 
krajem jako příjemcem a městem Čelákovice 
a městysem Lázně Toušeň jako partnery pro-
jektu.
Výběr z usnesení ZM č. 10/2016.

•  -dv-

Nebytový prostor č. p. 212
Rada města vzala na vědomí výpověď nájemní 
smlouvy k nebytovému prostoru v Masarykově 
ulici č. p. 212 a následně schválila záměr na 
jeho pronájem za minimální cenu 1 850 Kč/m²/
rok s termínem podání nabídek do 20. 4. 2016.

Inventarizaci majetku města
Radní schválili inventarizační zprávu o inven-
tarizaci majetku a závazků města Čelákovic  
k 31. 12. 2015 a uložili vedoucí odboru správy 
majetku a investic: řešit vlastnická práva k ne-
určeným stavbám evidovaným v majetku města 
ve vazbě na vlastnická práva k pozemkům, na 
kterých stavby stojí, a to v termínu do zahájení 
inventarizace majetku a závazků za účetní obdo-
bí 2016; revidovat odpisové doby k jednotlivým 
majetkovým skupinám dlouhodobého hmotné-
ho majetku; revidovat seznam nedokončeného 
dlouhodobého hmotného majetku a předlo-
žit RM k posouzení seznam nedokončeného 
dlouhodobého hmotného majetku s návrhem 
na zrušení připravované výstavby v termínu do  
20. 5. 2016; aktualizovat Směrnici majetku měs-
ta č. I/6/2011 a Směrnici o provedení inventari-
zace majetku a závazků č. I/9/2011 v návaznosti 
na změnu způsobu evidence majetku a jeho in-
ventarizace v termínu do 31. 8. 2016.
Dále uložili ředitelce společnosti Q-BYT Čeláko-
vice, spol. s r. o., předložit Zastupitelstvu města 
návrh řešení dlouhodobě nedobytných pohle-
dávek z pronájmů bytů ve správě společnosti 
v termínu do 31. 8. 2016.

Svěření rozhodování
RM svěřila rozhodování o uzavírání smluv o vý-
půjčce pozemků při hostování lunaparků, cirku-
sů a jiných obdobných atrakcí odboru správy 
majetku a investic Městského úřadu Čelákovice, 
a to smluv na dobu kratší než 30 dnů. Smlouvu 
o výpůjčce podepisuje starosta města.

Komunikace k lávce
Rada města uložila odboru správy majetku 
a investic zpracovat projektovou dokumentaci 
ve stupni DÚR a DSP příjezdové komunikace 
k lávce. 

MŠ Sluníčko
RM schválila zadávací dokumentaci podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenské-
ho v Čelákovicích“ a uložila vedoucí odboru 
správy majetku a investic zahájit do 25. 3. 2016 
zadávací řízení této zakázky.

Kotelny V Prokopě
Radní schválili zadávací dokumentaci veřej-
né zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Domovní Kotelny V Prokopě, č. p. 
1346–1348 a 1349–1352, Čelákovice“ a uložili 
zahájit zadávací řízení této zakázky.

Dotace města
RM rozhodla mimo vyhlášené dotační programy 
města Čelákovic pro rok 2016 – o poskytnutí 
dotace:
sl. L. H. ve výši 10 000 Kč a schválila příslušnou 
veřejnoprávní smlouvu č. SML/2016/019/DI-3;
Klubu železničních cestovatelů ve výši 5 000 Kč 

na realizaci projektu „Polabský motoráček 
2016“ a schválila příslušnou veřejnoprávní 
smlouvu č. SML/2016/023/DI-4;
p. P. O. ve výši 10 000 Kč, na sportovní pří-
pravu, obnovu vybavení a účast v soutěžích 
v roce 2016 a schválila příslušnou veřejnoprávní 
smlouvu č. SML/2016/045/DI-6;
pí J. O. ve výši 10 000 Kč na sportovní přípra-
vu, obnovu vybavení a účast v soutěžích v 3D 
lukostřelbě v roce 2016 a schválila příslušnou 
veřejnoprávní smlouvu č. SML/2016/049/DI-8;
fyzické osobě Richard Nejman ve výši 43 500 
Kč na pořádání 3. ročníku soutěže „Čelákovic-
ký bivoj“ a schválila příslušnou veřejnoprávní 
smlouvu č. SML/2016/050/DI-9;
p. M. B. ve výši 20 000 Kč na přípravu festivalu 
ČelART 2016 v období od 1. 1. do 30. 6. 2016 
a schválila příslušnou veřejnoprávní smlouvu  
č. SML/2016/056/DI-10;
– o neposkytnutí dotace:
fyzické osobě Tereza Šťastná ve výši 24 326 Kč 
na další rozvoj výtvarných aktivit žadatelky.

Demografická studie
Radní schválili smlouvu o dílo SML 2016/042 
mezi městem Čelákovice jako objednatelem 
a Tomášem Kučerou, Praha, jako zhotovitelem 
prognózy vývoje obyvatelstva do roku 2040 
v územním obvodu objednatele.

Komise města
Rada města vzala na vědomí rezignaci člena ko-
mise „Redakční rada Zpravodaje města Čeláko-
vic“ Martina Rycha ke dni 18. 3. 2016.
Výběr z usnesení RM č. 7–8/2016.

o cem jednali zastupitelé mesta

o cem jednali radní mesta

ZM se seznámilo s dopady stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany“ na život obyvatel města 
Čelákovic. Foto: -dv-
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•  Miloš Sekyra, místostarosta I,  
Petr Studnička, místostarosta II

Cílem výstavby nástupišť a podchodů v že-
lezniční stanici Čelákovice je zvýšit ka-
pacitu tratě a umožnit pravidelný interval 
osobních vlaků 15 minut mezi Prahou a Če-
lákovicemi, zvýšit bezpečnost cestujících 
při přístupu k vlakům a umožnit jim bez-
bariérový nástup do vlaků a vytvořit nové 
propojení pro pěší mezi ulicemi Kollárovou 
a Mochovskou a mezi výpravní budovou 
a lokalitou Krátká Linva. Rovněž budou 
odstraněny zastaralé stavby podél trati, 
nasazeno moderní zabezpečovací zařízení 
a snížen hluk ze železniční dopravy.
V roce 2012 bylo na tuto stavbu vydáno 
územní rozhodnutí, projekt byl dokončen v le-
tošním roce, kdy bude zároveň probíhat sou-
těž na realizaci. Předpoklad realizace stavby 
je v období od listopadu 2016 do října 2018. 
V průběhu stavby nebude redukován počet 
osobních vlaků v úseku Praha – Čelákovice – 
Lysá nad Labem, ale z důvodu snížení kapaci-
ty tratě dojde k prodloužení jejich jízdních dob 
o 2–3 minuty. Rychlíky mezi Prahou a Hrad-
cem Králové budou často vedeny odklonem 
přes Poříčany a Nymburk. Na trati Čelákovice 
– Brandýs nad Labem bude po dobu jednoho 
měsíce (pravděpodobně duben 2017) nahra-
zen vlak autobusovou dopravou.
Podchod pro pěší a cyklisty mezi ulicemi Sed-
láčkovou – Rooseveltovou (malý tunýlek) bude 
zcela uzavřen po dobu jednoho měsíce (před-

poklad duben 2017) a poté po dobu dvou 
týdnů v průběhu měsíců březen – červenec 
2018. V té době bude již možné využívat nový 
4 m široký podchod mezi ulicemi Kollárovou 
a Mochovskou. Podjezd v ulici U Podjezdu 
bude mít zajištěnu trvalou průchodnost skrz 
staveniště, protože v něm bude vytvořené 
ochranné lešení. Krátkodobě uzavřen bude 
po dobu třikrát 10 dnů během bouracích prací 
a osazení nosníků.
Vnější nástupiště přiléhající k výpravní budově 
bude sloužit pro odjezdy vlaků ve směru Praha 
a Brandýs nad Labem, ostrovní nástupiště je 
určeno pro odjezdy vlaků ve směru Lysá nad 

Labem. Ostrovní nástupiště bude zastřeše-
no v délce 66 m v okolí výstupu z podchodu. 
Vybrána byla asymetrická vlaštovka a střeš-
ní plášť je navržen jako prosklený, vynášený 
ocelovou konstrukcí zastřešení. Prosklení je 
navrženo z vrstvených skel s mléčnou fólií, 
která snižuje prostupnost slunečního záření. 
Zastřešení je dostatečně vysoké a je plánová-
no asi 5,5 m nad hranou nástupiště. U vněj-
šího nástupiště je navržen ocelový přístře-
šek pro cestující o rozměrech asi 20 x 2,7 m 
s opláštěním z trapézového plechu. Přístřešek 
je prioritně určen k ochraně cestujících před 
deštěm, sněhem a větrem.
Železniční přejezd na silnici III/2455 mezi Če-
lákovicemi a Zálužím bude uzavřen po dobu 
dvou víkendů pravděpodobně v měsíci dubnu 
2017 na vyjmutí a vložení koleje a přejezdové 
konstrukce. Podjezd v ulici U Podjezdu bude 
pro silniční dopravu uzavřen zcela po dobu 
třikrát 10 dnů, jinak bude průjezd možný jed-
ním pruhem se světelnou signalizací a výškou 
auta do 3,7 m. Autobusová linka 405 bude po 
dobu rekonstrukce nádraží prodloužena až do 
Nehvizd a autobusová linka 443 bude zajíždět 
k obchodní zóně v Toušeňské ulici.
Město Čelákovice zároveň koordinuje s pro-
jekčními společnostmi a SŽDC stavební prá-
ce na navazujících úsecích tratě z Čelákovic 
do Lysé nad Labem a z Čelákovic do Mstětic. 
Jednání se týkají například výstavby a výšky 
protihlukových stěn či možnosti zavěšení láv-
ky pro pěší na novém železničním mostu. V lo-
kalitě Krátká Linva vybuduje město Čelákovi-
ce pro cestující veřejnost nové parkoviště. Do 
budoucna se předpokládá optimalizace trati 
231 v celém jejím úseku z Prahy přes Čeláko-
vice až do Kolína. 
Investorem stavby je Správa železniční do-
pravní cesty a odhadované náklady činí 1,2 
mld. Kč. Stavba „Optimalizace trati Lysá n. L. 
– Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Če-
lákovice“ je navržena k financování ze zdrojů 
EU v Nástroji CEF a z prostředků SFDI.

BLÍŽÍ SE REALIZACE VÝSTAVBY NÁSTUPIŠŤ A PODCHODŮ  
NA ČELÁKOVICKÉM NÁDRAŽÍ

Pohled z vnějšího nástupiště u výpravní budovy na nové ostrovní nástupiště v žst. Čelákovice. Zdroj: SŽDC

Zdroj: SŽDC

Zdroj: SŽDC

Úsek Stav přípravy (březen 2016)

Praha-Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo) Vydáno stanovisko EIA, zpracována dokumentace pro územní 
řízení

Mstětice (včetně) – Čelákovice (mimo) Vydáno stanovisko EIA, zpracována dokumentace pro územní 
řízení (na přeložku u Záluží probíhá územní řízení)

Železniční stanice Čelákovice Zpracován projekt

Čelákovice (mimo) – Lysá nad Labem (mimo) Vydáno stanovisko EIA, zpracována dokumentace pro územní 
řízení

Železniční stanice Lysá nad Labem Zpracována dokumentace EIA a dokumentace pro územní řízení

Lysá nad Labem (mimo) – Kolín (mimo) Připravuje se zadání dokumentace EIA a dokumentace 
k územnímu řízení na dílčí stavby
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Studie využitelnosti neřeší jen izolované plo-
chy jednotlivých sportovišť, ale i jejich ná-
vaznost a umístění stavebních objektů jako 
zázemí pro konkrétní sportovní disciplíny. 
Součástí studie jsou také dispozice nových 
inženýrských sítí a jejich připojovací body, 
včetně likvidace dešťových vod a jejich využití 
pro závlahu travnatých ploch. Studie zahrnuje 
také návrh řešení dopravy v klidu a parkování 
v blízkosti areálu.
Pilířem Městského stadionu budou podle studie 
i v budoucnu objekt tribuny, hlavní fotbalové 

hřiště s travnatým povrchem a atletický ovál. 
Nově potom přibydou asfaltová in-line dráha 
nebo skatepark umístěný mezi oběma fotbalo-
vými hřišti. Stávající nevyhovující tribuna je ve 
studii nahrazena zcela novým objektem, který 
bude mít podobnou délku, ale bude širší. Zá-
měrem architektů je, aby se do prostoru tribu-
ny vstupovalo přímo z úrovně ulice U Kapličky. 
V prostorách tribuny by mohli působit například 
boxeři a chybět by neměla například posilovna 
nebo wellness. Podrobnější využití a rozmístění 
bude jasnější z detailních řešení, která budou 

součástí dalších stupňů projektové dokumen-
tace.
Stávající fotbalové hřiště má bohužel nevyho-
vující soutěžní rozměry, a tak musí v budoucnu 
(po dřívějším necitlivém rozšíření atletického 
sektoru) ustoupit novému fotbalovému trávní-
ku (66 x 100 m) stávající minihřiště UEFA. „To 
je ale dnes již na hranici své životnosti a mohu 
slíbit, že bez hřiště s umělou trávou Městský 
stadion rozhodně nezůstane,“ upřesňuje mís-
tostarosta I Miloš Sekyra a dodává: „Stávající 
fotbalový trávník byl založený v polovině minu-
lého století, takže nás v budoucnu čeká jeho 
kompletní výměna a nové založení včetně au-
tomatické závlahy a dalších moderních prvků. 
S ohledem na již realizovanou atletickou dráhu 
to ale bude bohužel technicky i finančně velmi 
náročné.“
Stávající travnaté tréninkové hřiště TJ Spartak 
Čelákovice nahradili architekti ve studii plno-
hodnotným fotbalovým hřištěm (66 x 95 m) 
s umělým povrchem a osvětlením. Město by 
tak získalo areál s celoročním využitím pro fot-
balisty nejen z Čelákovic, ale i z okolí.
Zlepšení sportovních a klubových podmínek 
by se v budoucnu měli dočkat také extraligoví 
nohejbalisté a prvoligové nohejbalistky. Studie 
počítá s novým „centrálním“ soutěžním kurtem, 
dvojicí hřišť tréninkových a moderním prostor-
ným zázemím s tribunami a jako bonus je zde 
i malé parkoviště. Poslední plochou areálu sta-
dionu je dnešní asfaltová dráha pro RC modely. 
Ta je ve studii nahrazena víceúčelovým hřištěm 
(43 x 30 m) vhodným pro basketbal, hokejbal 
a další sporty s možností zastřešení.
Studie řeší i takové detaily, jako je umístění le-
zecké stěny, venkovní posilovny, hřiště na pé-
tanque, dětského hřiště nebo toalet. Součástí 
nového Městského stadionu by v budoucnu 
měla být také příjemná restaurace s výhledem 
na Labe, která by nahradila stávající sklady 
u vchodu do areálu.

Městský stadion má svou budoucnost

Studie stadionu. Zdroj: archiv města

Pohled z tribuny stadionu. Foto: archiv ČESPO

Demontáž původní ocelové fotbalové branky. Foto: ar-
chiv ČESPO

Prostor vedle tribuny po odvozu nevyužívané lávky, kte-
rá byla v havarijním stavu. Foto: archiv ČESPO

•  Petr Studnička, předseda redakční rady Zpravodaje

Poprvé v historii se kdysi slavný čelákovický stadion Míru dočkal ucelené architektonické stu-
die. Architektonické studio Adonis projekt, s. r. o., zastoupené Janisem Vlachopulosem před-
stavilo na březnovém zasedání Zastupitelstva všem občanům kompletní Studii využitelnosti 
Městského stadionu v Čelákovicích. Zastupitelé tuto studii odhlasovali jako výchozí podklad 
pro dopracování do podoby studie proveditelnosti. Ta bude obsahovat architektonické a tech-
nické řešení, vypracování rámcového odhadu výše jednotlivých investic a provozních nákladů 
a návrh etapizace i postupů výstavby. Na stránkách květnového Zpravodaje přinášíme základ-
ní podobu této studie včetně důležitých detailů a vysvětlení.
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Městský stadion, jeho využití a především budoucnost je nyní  

v kompetenci místostarosty I Miloše Sekyry (MS)

Proč se město Čelákovice rozhodlo nechat 
zpracovat architektonickou studii Městské-
ho stadionu?
MS: „Stav Městského stadionu je dlouhodobě 
neutěšený, to je obecně známý stav. Součas-
né vedení města má jako svou jasnou prioritu 
podporu sportu, a proto jsme se rozhodli začít 
postupnými kroky tento tristní stav napravovat 
a měnit k lepšímu. A jelikož nechceme dělat 
„od stolu“ nepromyšlené kroky, jako například 
vybudovat kolem starého fotbalového hřiště 
moderní atletický ovál, rozhodli jsme se kon-
cepci využití celého areálu stadionu svěřit do 
rukou odborníkům. Navíc, nikdy v minulosti ne-
byla řešena budoucnost areálu Městského sta-
dionu jako celku, ale vždy šlo jen o určité části, 
bez dalších souvislostí.“

Z jakého důvodu byla oslovena právě spo-
lečnost Adonis projekt s.r.o. z Hradce Krá-
lové?
MS: „Inspirovali jsme se ve Svitavách, kde před 
několika lety měli areál velmi podobný tomu 
čelákovickému. Škvárový ovál, stařičká tribuna, 
oplocení jako ve vězení, starý fotbalový trávník 
na hlavním i tréninkovém hřišti, to nepopisuji 
Čelákovice, ale právě Svitavy. Pan Vlachopu-
los se svým týmem tomuto zastaralému areálu 
poplatnému době jeho vzniku vtiskl moderní 
podobu odpovídající 21. století a město ji za 
podpory vlastního rozpočtu a dotačních titulů 
v minulých letech zrealizovalo. Mimochodem, 
ani rozhodnutí oslovit se studií toto architek-
tonické studio nepadlo od stolu. Před zadáním 
zakázky se kompletní vedení města na podzim 
2015 osobně ve Svitavách přesvědčilo, jaká je 

současná podoba modernizovaného sportov-
ního areálu. Ten dnes provozuje společnost 
Sportes Svitavy, s. r. o., stoprocentně vlast-
něná městem, tedy jde o jakousi obdobu naší 
Čelákovické sportovní.“

Jaké bylo přesně zadání pro architekty?
MS: „Stručně řečeno – optimálně využít kom-
pletní plochu Městského stadionu, bez ohledu 
na aktuální vlastnické vztahy, tak aby v bu-
doucnu mohla sloužit především fotbalovým 
a atletickým oddílům. Shodou okolností také ve 
Svitavách se o stadion dělí rovným dílem atleti 
a fotbalisté jako kluby s největším množstvím 
dětí a mládeže sportujících pod širým nebem. 
Zadání vzniklo v pracovní skupině pro řešení 
problematiky Městského stadionu, kde byli kro-
mě zástupců města a úředníků hlavně zástupci 
sportovních klubů. TJ Spartak Čelákovice měl 
v komisi celkem 4 své zástupce a nechyběl ani 
člen SK Union Čelákovice.“

Zmínil jste aktuální vlastnické vztahy. Je ve-
řejně známé, že ty jsou na Městském sta-
dionu velmi roztříštěné. Například tribunu 
a hlavní fotbalovou plochu vlastní město 
a provozuje Čelákovická sportovní a trénin-
kové hřiště vlastní a provozuje TJ Spartak 
Čelákovice. Město vlastní plochu pod nohej-
balem, dráhou na RC modely nebo atletic-
kou dráhou, ale vše využívají bez smluvního 
vztahu k pozemkům oddíly Spartaku…
MS: „Situace není nijak radostná, ale ani neob-
vyklá. Znovu použiji příklad ze Svitav. Také tam 
v minulosti část pozemků vlastnilo město a část 
sportovní oddíly. Všichni si sedli k jednomu 
stolu, město nabídlo klubům jasnou vizi, kluby 
s modernizací souhlasily a převedly své pozem-
ky na město, které vše zastřešilo a kompletně 
zafinancovalo. A dnes jsou všichni spokojeni. 
Samozřejmě, že ani ve Svitavách to nebylo tak 
rychlé, ale podařilo se to a my máme stejný cíl. 
Chci, aby jasně zaznělo, že jsme si jako vedení 
města vědomi, že bez členů, sportovců a vede-

ní TJ Spartak Čelákovice by studie navždy zů-
stala pouze na papíře. Pevně ale věřím, že si to 
nikdo z nich nepřeje. Doufám, že máme stejný 
cíl, a to modernizovat Městský stadion v Če-
lákovicích do podoby odpovídající 21. století, 
aby hlavně mladá generace měla kde sportovat 
a měla být na co pyšná.“

Kritici mohou namítnout, že děláte „studii 
pro studii“, bez šance jí v tomto volebním 
období realizovat.
MS: „Studii a další kroky rozhodně neděláme 
jako vedení města proto, abychom půl roku 
před volbami slavnostně přestříhávali pásky. 
Naopak je nám jasné, že onu pomyslnou pásku 
bude přestříhávat někdo úplně jiný za pět nebo 
deset let. Ale když bych uvažoval takto krátko-
zrace, Městský stadion by se nikdy ničeho ne-
dočkal. Naopak si myslím, že je správné politic-
ké rozhodnutí udělat ten první krok, fotbalovou 
terminologií „vykopnout balón“, aby kolegové 

ve vedení města v dalších volebních obdobích 
měli co realizovat a dokončovat. Pro mě osob-
ně je důležité, aby čelákovické děti, sportovní 
oddíly a veřejnost měly kde sportovat a aby Če-
lákovice měly Městský stadion jako svou chlou-
bu, a nikoli ostudu.“

Studii využitelnosti Městského stadionu za-
stupitelé v březnu schválili, jaký bude další 
postup?
MS: „Zastupitelům bych chtěl poděkovat. Po-
těšilo mě, že studie získala jako kvalitně zpra-
covaný projekt podporu napříč celým Zastupi-
telstvem, a že pro ni ruku zvedli nejen koaliční, 
ale také někteří opoziční zastupitelé. Studie 
využitelnosti bude základním stavebním kame-
nem pro další stupně projektové dokumentace. 
Vzniknout by měla studie proveditelnosti ob-
sahující podrobná architektonická a technická 
řešení, vypracován bude rámcový odhad jed-
notlivých investic a provozních nákladů a návrh 
jednotlivých etap výstavby.“

Miloš Sekyra, místostarosta I. Foto: archiv města

Aktuální pohled na tribunu a trávník Městského stadionu. Foto: archiv ČESPO

Základem dobrého fotbalového trávníku je kromě kva-
litního sekání a hnojení také závlaha. Foto: archiv ČE-
SPO



str. 8 kveten 2016

ZPRÁVY Z RADNICE

Předmětné pozemní komunikace lokality 
V Prokopě se zjednosměrní dle přiloženého 
grafického návrhu. 

•  V „Zóně 30“ již není omezení parkování pouze 

pro návštěvy zóny, a proto je možné na místní 
komunikaci V Prokopě, vedoucí směrem od 
ulice Stankovského, zřídit parkovací pruhy. 
Tyto pruhy budou na komunikaci umístěny 
střídavě – levá a pravá strana tak, aby par-

kující vozidla nebránila ve výhledu řidičům 
přijíždějícím od ulice Strojařské. Zároveň tato 
parkovací stání vytvoří šikanu, která neumožní 
řidičům rychlejší jízdu.

•  Pro upozornění na zvýšený pohyb chodců 
a dodržování pravidel přednosti zprava bude 
zřízeno dopravní značení IZ 8a „Zóna s do-
pravním omezením“. K symbolu dopravního 
značení č. B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost 
30“ bude umístěn i symbol dopravního znače-
ní č. A 12a „Chodci“ a A 3 „Křižovatka“, která 
upozorňuje na křižovatku, kde není přednost 
v jízdě upravena svislým dopravním značením 
a uplatňuje se zde přednost zprava. Rovněž 
bude na zónové dopravní značce umístěn stá-
vající symbol dopravního značení B 4 „Zákaz 
vjezdu nákladních automobilů“ s doplněním 
„Největší povolená hmotnost – 3,5 t“. 

Celá změna dopravního režimu v oblasti 
včetně příslušné dokumentace bude zveřej-
něna na webových stránkách města Čelá-
kovice a vývěskové tabuli v lokalitě V Pro-
kopě. 
Všechny změněné a doplněné dopravní značky 
jsou uvedeny na grafickém návrhu. S ohledem 
na to, že dojde k zásadním změnám, hlavně co 
se týká přednosti v jízdě, žádáme řidiče, aby 
v této lokalitě velmi dobře sledovali dopravní 
situaci a aktuální dopravní značení, nespoléha-
li se na jízdu „po paměti“ a řídili se dopravním 
značením. Dodržování dopravního značení bude 
kontrolováno Městskou policií s cílem, aby se 
jím co nejrychleji řídili všichni účastníci provozu.

Změna dopravního značení v lokalitě V Prokopě
Pokračování ze str. 1

Silniční plánek

•  Marek Skalický, radní, a odbor životního 
prostředí

V okamžiku, kdy občané našeho města odloží 
odpad na místě k tomu určeném – tj. do ba-
revných kontejnerů pro jednotlivé komodity ve 
sběrných hnízdech, do nádob na směsný komu-
nální dopad, do odpadkových košů umístěných 
na veřejném prostranství, do kontejnerů přista-
vených v rámci mobilního svozu nebo na sepa-
račním dvoře – stává se město podle zákona 
o odpadech jeho vlastníkem a původcem. Kolik 
tun odpadů a v jakém složení město Čelákovice 
tímto způsobem vyprodukovalo v letech 2014 
a 2015, ukazuje graf vpravo:
Celková produkce odpadů v roce 2015 byla 
o něco vyšší než v roce předchozím, na druhou 
stranu se ale v Čelákovicích více třídí – podíl vy-
tříděných plastů, papíru, lepenky i skla bylo vyš-
ší než v roce 2014. Množství textilu odevzdané-
ho k dalšímu využití dokonce stouplo více než 
o čtvrtinu.
Z grafu je patrné, že největší podíl odpadu v na-
šem městě tvoří i nadále směsný komunální 
odpad, který v jisté míře obsahuje i „vytříditel-
né“ složky. Proto společně s odborem životního 
prostředí přehodnocujeme množství i rozmístě-
ní kontejnerů na tříděný odpad v jednotlivých lo-
kalitách města, zároveň na podzim tohoto roku 
bychom rádi vydali aktualizovanou mapu všech 
sběrných hnízd v Čelákovicích s cílem ještě vět-
šího třídění odpadů v našem městě.

Porovnání produkce odpadů v letech  
2014 a 2015

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ 
DVŮR KOMUNÁLNÍHO  

ODPADU
Mochovská 116, 250 88 Čelákovice

tel.: 326 992 682

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET!

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY VE ŽLUTÝCH

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

 PET = 1
 HDPE = 2
 LDPE = 4
 PP = 5
 PS = 6
 C/PAP = 81
 C/PAP = 84
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Hlavou dolů se špatně spí
V sobotu 2. 4. 2016 v 8.01 hod. byla MP předá-
na zpráva od SDH Čelákovice, že u Labe pod 
hřištěm leží osoba hlavou dolů do vody. Hlídka 
se dostavila na místo, kde se již nacházela jed-
notka SDH Čelákovice, Zdravotnická záchranná 
služba Středočeského kraje a hlídka OO Policie 
ČR Čelákovice. 22letý opilý, ale nezraněný muž 
z Prahy byl z břehu vyzvednut a předán do péče 
příbuznému. 

Nehledáte dětské kolo? 
V pondělí 4. 4. 2016 ve 20.15 hod. telefonicky 
oznámil občan z Císařské Kuchyně, že na „Du-
hovém hřišti“ nalezl dětské jízdní kolo. Nálezce 
si kolo ponechal zatím v úschově. Pokud majitel 
kola sdělí identifikátory nebo jinak doloží vlast-
nictví, bude mu kolo vráceno. Kontakt na nález-
ce k dispozici na MP. 

Šťastné shledání
V úterý 5. 4. 2016 v 19.10 hod. telefonicky ozná-
mila občanka, že se jí v Mochovské ul. zaběhla 
fena, oříšek, střední velikosti, černého zbarvení, 
krátkosrstý, stáří 15 let. Dne 8. 4. 2016 v 10.25 
hod. osobně oznámil občan, že u silnice mezi 
Sedlčánky a Císařskou Kuchyní leží nějaký zra-
něný pes. Hlídka na místě psa našla, jednalo 
se o fenku křížence, ležela nehybně v příkopě, 
avšak při životě. Fena vypadala zraněná, a proto 
ji hlídka se vší opatrností převezla k veterináři. 
Majitelka fenky mezitím hlídce sdělila, že fenka 
zraněná jistě není, je jen velmi stará, slepá a hlu-
chá. Hlídka po této informaci a po veterinární 
prohlídce přivezla fenku šťastné majitelce. 

Spadla klec… a hodně rychle
Ve čtvrtek 21. 4. 2016 v 15.45 hod. požáda-
la Policie ČR o případné předvedení 35letého 
muže z Jiren, který se nedostavuje k výslechům 
a o němž je známo, že se pohybuje v Čeláko-
vicích. Hlídka MP tohoto muže v 17.00 hod. 
spatřila na Masarykově ulici, a proto byl urych-
leně eskortován na obvodní oddělení Policie ČR 
v Čelákovicích k dalším opatřením. 

Napadení nemocným mužem řešili 
lékaři
V neděli 24. 4. 2016 v 13.47 hod. oznámila 
občanka, že její 43letý syn napadá a ohrožuje 
vlastní ženu a děti. Hlídce bylo zřejmé, že muž 
má nějakou duševní poruchu, a proto přivo-
lala Zdravotnickou záchrannou službu. Lékař 
na místě rozhodl o převozu do Psychiatrické 
nemocnice v Bohnicích a vyžádal si pro zajiš-
tění bezpečnosti osádky doprovod hlídky MP 
až do nemocnice. Hlídka požadavku vyhověla 
a s osádkou ZZS vyčkala s mužem do jeho pře-
vzetí do péče psychiatrů.

731 136 156

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA ČELÁKOVIC
NABÍDKA SLUŽEB

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

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

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

oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY sekce Sociální péče – Pečovatelská služba

•  odbor pro občanské záležitosti

Jak již bylo uvedeno v únorovém čísle Zpravodaje, tvoří senioři okolo 25 % obyvatel našeho města. 
Od května 2016 se vedení města dohodlo s paní Andělou Noskovou na dobrovolné spolupráci v ob-
lasti aktivit pro seniory města.
Paní Nosková touto cestou hledá dobrovolníky z řad seniorů, kteří by byli ochotni zadarmo spo-
lupracovat nebo navrhnout další aktivity. Např. výuku cizích jazyků, pokud je někdo znalý práce 
s počítačem, tak pomoci radou ostatním – třeba přes Skype, svolat skupinu na procházku s hůlkami, 
navrhnout možnou přednášku na různá témata apod.
Prosíme proto seniory, kteří jsou ochotni nabídnout své znalosti a náměty, jakož i ty, kteří chtějí být 
informováni prostřednictvím internetu, aby zaslali své e-mailové adresy k zavedení do seznamu na:
e-mail: seniori@celakovice-mesto.cz
Vývěsní skříňka se zatím řeší. Myslíme si, že v našem městě jsou senioři, kteří mají co nabídnout, 
jakož i ti, kteří mají zájem se aktivit účastnit. Těšíme se na spolupráci a předem děkujeme.
Účastníkům návštěvy Divadla Na Fidlovačce dne 10. 5. 2016 sdělujeme, že odjezd autobusu je 
z náměstí od radnice v 9.00 hod.
Anděla Nosková – tel.: 608 750 633, e-mail: anybety@seznam.cz

•  red

Polabský motoráček jezdí v úrodné oblas-
ti středního Polabí na tratích mezi Mělníkem, 
Čelákovicemi, Mochovem, Lysou nad Labem, 
Milovicemi, Nymburkem a Poděbrady. V letoš-
ním roce jede ve vybraných dnech 26. března, 
1. a 8. května, 6. července, 28. září a 29. října 
2016. 
S historickým motoráčkem řady M 152, pře-
zdívaným „orchestrion“, můžete navštívit lá-
zeňskou promenádu v Poděbradech, pivovar 
Postřižiny v Nymburce, typicky „hrabalovské“ 
Kostomlaty nad Labem, historickou vesnici Bo-
tanicus v Ostré, zámek Lysá nad Labem, tvrz 
Čelákovice, zábavní park Mirakulum v Milovi-

cích, zámek a muzeum v Mělníku. Z Čelákovic 
do Mochova je pak možno se projet po trati bez 
osobní dopravy, kde byla pravidelná osobní do-
prava zastavena v prosinci 2006 a kde nyní jezdí 
pouze Polabský motoráček.
http://kzc.cz/vlak/polabsky-motoracek
Upozornění pro cestující: Jízdenky se prodávají 
pouze ve vlaku u strojvedoucího. Cestující jsou 
povinni nastupovat do motorového vozu prvními 
dveřmi ve směru jízdy a zakoupit si jízdní doklad 
u strojvedoucího.
CENÍK
Plné jízdné: 50 Kč/jednotlivá jízda
Zlevněné jízdné: 25 Kč/jednotlivá jízda
Přepravné: za psa, zavazadlo 25 Kč, za kolo 
50 Kč

Mělník - Lysá n. L. - Poděbrady, Mochov - Lysá n. L. - Milovice a zpět
Sp 1571 Sp 1573 Sp 1575 Sp 1572 Sp 1574 Sp 1576

 c  c  c km km  c  c  c
(# 10 21 0 } Mělník 072, 076 / (# 18 04
n   10 32 10 Všetaty 070 n   17 53
n   10 44 22 Stará Boleslav n   17 41
n   10 54 33 / Lysá nad Labem 072 n   17 31
        Ý (# 12 10 (# 16 24    Mochov / 17 (# 12 03 (# 16 13         Ý
        Ý n   12 17 n   16 39    Čelákovice 074, 231 13 n   11 55 n   16 06         Ý
        Ý n   12 26 n   16 48 /    Lysá nad Labem 072 n   11 41 n   15 48         Ý
n   10 55         Ý n   16 55    Lysá nad Labem 072 / 5 n   11 30         Ý n   17 30

(# 11 02         Ý (# 17 02 /    Milovice 0 (# 11 23         Ý (# 17 23
n   12 27 33 Lysá nad Labem 072 / n   15 42
n {12 30 36 Ostrá n {15 38
n   12 37 42 Kostomlaty nad Labem n   15 33
n   12 43 48 / Nymburk hl.n. 060, 061, 071 n   15 26
n   12 45 Nymburk hl.n. 060, 061, 071 / n   15 24

(# 12 53 55 / Poděbrady 231 | (# 15 16
Poznámky:
(#  jede 26. 3., 1., 8. 5., 6. 7., 28. 9. a 29. 10. 2016
c  přeprava jízdních kol (do vyčerpání přepravní kapacity vlaku)
  specifický způsob odbavování cestujících, cestující bez platné jízdenky 
     nastupují do vlaku pouze prvními dveřmi ve směru jízdy vlaku
{   zastavuje pouze na znamení nebo požádání

Tarifní odbavení (jednosměrné - platí pro jednu jízdu v jednom vlaku bez ohledu na ujetou vzdálenost):
Základní 
jízdné

Zlevněné 
jízdné

50,- Kč 25,- Kč
Přepravné: za psa, zavazadlo 25,- Kč, za kolo 50,- Kč

Dopravce:
KŽC Doprava s.r.o. 

Meinlinova 336, 190 16 Praha 9
tel.: +420 774 592 018

e-mail: doprava@kzc.cz
http://www.kzc.cz 

Jízdní řád Polabský motoráček 2016

Číslo vlaku
Rozsah služeb

Zlevněné jízdné platí pro děti od 6 do 15 let, důchodce a držitele platného průkazu TP. Bezplatně se přepravují děti do 6
let, průvodce držitele platného průkazu ZTP/P a držitelé platného členského průkazu KŽC, spolek. Jízdní doklady
dopravce se prodávají ve vlaku u strojvedoucího bez přirážky. Ve vlaku platí tarif KŽC Doprava, s.r.o. Ve vlaku neplatí
tarif dopravce České dráhy, a.s.

Polabský motoráček

JÍZDNÍ ŘÁD POLABSKÉHO MOTORÁČKU 2016

seniori
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Garáže a nový Územní plán
•  Josef Pátek, starosta

V posledních dnech zaznamenávám negativní reakce občanů na nový 
územní plán v lokalitě garáží V Rybníčkách, které vyvolal anonymní vzkaz 
majitelům garáží.
Chtěl bych proto za město jednoznačně prohlásit, že město nebude vyku-
povat garáže, bourat je a stavět tam parkovací dům.
Nový územní plán v této lokalitě zachovává tento prostor jednoznačně pro 
garáže a nastavuje limit pro toto území tak, že když v budoucnu budou 
chtít majitelé garáží provést generální rekonstrukci či přestavbu garáží, 
tak jim umožňuje (nikoliv nařizuje) vystavět vícepodlažní garážové objek-
ty. Toto konstatování má výhodu v tom, že vlastníkům garáží toto řešení 
nabízí možné finanční prostředky z prodeje dalších garáží na realizaci celé 
rekonstrukce či stavby.
Chápu, že anonymní vzkaz na vratech způsobil pozdvižení, ale je od zákla-
du lživý. Město opravdu nemá v plánu garáže vykupovat, přestavovat. 
Za město jednoznačně deklaruji nedotknutelnost soukromého vlast-
nictví garáží v lokalitě V Rybníčkách a děkuji všem, kteří se na mne 
obrátili s žádostí o vysvětlení.

Od 1. ledna 2017 bude čelákovická 
Pečovatelská služba novou příspěv-

kovou organizací města
•  Petr Studnička, místostarosta II

Zastupitelstvo město schválilo na svém lednovém zasedání záměr zřízení 
nové příspěvkové organizace města. Na březnovém zasedání zastupitelů 
byl předložen návrh zřizovací listiny Pečovatelské služby Čelákovice, jíž 
se dotkne transformace z organizační složky na příspěvkovou organizaci, 
která vzniká v souladu s Koncepcí rozvoje Pečovatelské služby města Če-
lákovic pro období 2015–2025, zpracovanou současnou vedoucí Pečova-
telské služby Václavou Snítilou. 
V letošním roce byla přidělena Středočeským krajem městu Čelákovice 
dotace na poskytování sociální služby ve výši 950,5 tis. Kč, která je urče-
na na provoz pečovatelské služby. Zrušením organizační složky, kterou 
je Pečovatelská služba města Čelákovic od ledna 2007, dojde po deseti 
letech k její transformaci v příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem 
bude město Čelákovice. 
Zastupitelstvo města již v loňském roce rozhodlo o transformaci organi-
zační složky Městský bazén, který se stal součástí nové příspěvkové orga-
nizace Čelákovická sportovní. Nadále zůstane jedinou organizační složkou 
města Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice.

Přivítáni do života byli
v sobotu 16. dubna 2016

tito noví občánci města Čelákovic

Adéla Slezáková, Antonie Kursová, Barbora Švarcová, Daniel Arazim, 
Tereza Maděrová,

Ondřej Pikhart, Kryštof Štrynek, Ondřej Valenta, Dominik Hoang,  
Mariana Glatzová, 

Jan Richtrmoc, Jindřich Frantál, Nela Čermáková, Arnošt Zahradník 
a Jonáš Neděla.

Foto: Jiří Suchý

Letecký pohled na lokalitu. Foto zdroj: Internet
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l  Josef Pátek, zastupitel

Nedostatek parkovacích míst ne-
řeší zavedení zón placeného stání. 
Problémem je doba stání. Stání 
dlouhodobé, tedy občanů, kteří 
ráno přijedou k nádraží, odjíždí do 
Prahy a vrací se v pozdním odpo-
ledni zpět, a stání krátkodobé, kdy 
potřebuji zastavit v centru města, 
abych rychle nakoupil u místních 
živnostníků a jel zpět.
Dlouhodobé stání chceme řešit 
stavbou nového parkoviště u bu-
doucího podchodu na nádraží. 
Bude tak luxusní spojení mezi 
parkovištěm a novým peronem 
na nádraží. Tímto se uvolní tlak na 
Masarykovu ulici a další, kde bude 
možno provést regulaci dopravy.
Při začátku stavby peronizace, 
kdy dojde k omezení parková-
ní u nádraží, je nutné ochránit 
místní před skutečností, že by 
auta dlouhodobého stání zahltila 
Masarykovu ulici. Zde je právě 
řešením zavedení zóny placeného 
stání, které podpoří krátkodo-
bé stání (nakoupit a odjet) před 
dlouhodobým stáním (odložit auto 
na celý den). Toto řešení přivítají 
jistě i místní živnostníci. Tedy zóny 
placeného stání ano, ale v souvis-
lostech.

l  Miloš Choura, zastupitel

Určitě ne.
Myslím, že problém nemají ná-
vštěvníci, kteří přijedou na poštu, 
úřad apod., ale rezidenti, kteří ne-
mají kde na stálo zaparkovat svá 
vozidla. A to nejen v centru města, 
ale i na sídlištích, na kterých se 
parkovací kapacity za posledních 
několik let téměř nezměnily, a při-
tom počty automobilů neustále 
rostou.
Zavedení parkovacích zón by 
vedlo spíše k zatížení agendy 
předmětného úřadu vystavováním 
výjimek.
Uvažoval bych spíše o vybudování 
centrálního odstavného parkoviště 
ve vhodné lokalitě nebo výstavbě 
několikapodlažního parkovacího 
domu pro rezidenty v nejzatíženěj-
ší lokalitě sídliště v okolí obchod-
ního domu Penny Market.

l  Zdeňka Tichá, zastupitelka

Lze odpovědět jednoduše – NE. 
Placené parkování není řešením 
nedostatku parkovacích míst. 
Počet aut se nesníží. Počet míst 
se dá zvýšit budováním nových 
míst (parkovací dům).
Jinou otázkou by bylo např. 
zavést poplatek pro občany 
a soukromá auta pokrývající vy-
dání (roční) parkovací karty, najít 
zvýhodněnou platbu pro služební 
auta firem podnikajících v Čelá-
kovicích, zaměřit se na služební 
auta, která sem jezdí na noc 
parkovat z Prahy. 
Parkování musí být řešeno kom-
plexně. Centrum a okolí radnice 
a směr k nádraží – parkovací auto-
maty. Součástí koncepce musí 
být parkoviště u nádraží. Dalším 
krokem je postupně vyhradit 
zónou místa na karty. Všechny 
kroky měly být řešeny koncepč-
ně. Komplexní systém parkování 
by pak měl obsahovat parkování 
odstavné a rezidenční. 
Parkování ve městě musí být celý 
komplex opatření a investic po 
delší období několika let. Jeden 
takový návrh leží připravený 
v šuplíku pana Pátka, pak tedy 
jde o to tento návrh zveřejnit, aby 
mohla být zahájena diskuse.

l  Petr Bařina, zastupitel

Je jednoduché odpovědět „Ano“, 
ale zlepší se tím situace ve 
městě? Ne, nezlepší. Dovedu si 
představit tyto zóny ve vybraných 
lokalitách, Masarykově a Sedláč-
kově ulici. Od 7.00 do 18.00 hod. 
Prvních 30 min. zdarma a každou 
další půlhodinu za 5 korun. Ale ne-
smí se zapomenout na místa pro 
invalidy, osoby těžce zdravotně 
postižené ani požadovaná místa 
pro podnikatele z těchto ulic.
Hledejme raději vhodné lokality 
pro možné parkování, výstavbu 
parkovacího domu či podzemní 
parkovací stání. Nelze vypořádat 
majetkoprávní záležitosti v lokalitě 
naproti Penny – stávající kruhové 
garáže a navazující pozemky či 
pozemky dotčené s rekonstrukcí 
vlakového nádraží? Řešme pod-
zemní garáže v rámci záměru vý-
stavby DPS U Kovárny. Směrujme 
auta na parkoviště za CMC či KD. 
Požadujme ale i od Městské 
policie větší restrikci u špatně 
zaparkovaného či krátkodobě 
odstaveného vozu stojícího ve tře-
tím pruhu při nákupu či vykládce 
zboží, u auta bez zakoupeného 
parkovacího lístku, nedodržování 
rychlosti, značek atd.

l  Renata Fialová, zastupitelka

Téma navazuje na diskuzi 
minulého měsíce. Zpoplatnění 
parkování v jedné (Masarykově) 
ulici nevyřeší nic, jen se pomů-
že podnikatelům té jedné ulice 
a masa aut se přesune do ulic při-
lehlých. To bychom se také mohli 
ptát, proč se nepomůže i jinde. 
Třeba ve zcela opačném gardu 
obyvatelé Kostelní doplácejí na 
podnikatele v Sedláčkově, jejichž 
klienti obsazují místa před domy 
rezidentů. Každý by chtěl před 
svým domem nebo provozovnou 
volno. Systémové řešení je ale 
přece úplně jinde než přetlačovat 
auta z jedné ulice do druhé, a to 
motivovat obyvatele, aby nechali 
auto doma. Máme bezpečné spoj-
nice centra města a okrajových 
částí pro pěší a cyklisty? Máme 
vyřešeno spolehlivé odkládání kol, 
popř. mají podnikatelé před svou 
provozovnou vůbec stojan? A co 
veřejná doprava, nejede posled-
ní autobus od vlaku do Záluží 
v 19.58 a do Sedlčánek ve 20:28? 
Za současného stavu se nedivme, 
že lidé raději sedají do aut.

l  Vladimír Duník, zastupitel

Nedostatek parkovacích míst 
v našem městě není zdaleka 
záležitostí současnosti, nýbrž pro-
blémem dlouholetým. Zejména si-
tuace v centru města a přilehlých 
ulicích je dlouhodobě nevyhovující 
(krátkodobé parkování).
Není žádnou výjimkou, že v jedné 
rodině jsou dva i více automobilů, 
a to ani nepočítám služební vozy. 
A všichni tito občané by rádi měli 
svůj automobil co nejblíže svému 
obydlí. To ale i při sebevětší snaze 
není reálné. Zřejmě největší pro-
blém zaparkovat svého plecho-
vého miláčka mají občané bydlící 
především v oblasti ulic starého 
sídliště (Rumunská, Spojovací, 
Sokolovská, Prokopa Holého).
Nepříznivou situaci v parkování 
by částečně řešilo vybudování 
parkovacího domu s podzemními 
garážemi, popřípadě parkovací 
plochy. Kde, to je otázka pro širší 
diskusi.

Zastupitel zvolený za TOP 09 
dodal vyjádření k tématu po sta-
noveném termínu.

Otázka
Řešili byste 

nedostatek 

parkovacích 

míst zavedením 

zón placeného 

parkování 

v Čelákovicích?
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Narodil se v Praze 14. května 1316 králov-
ským manželům Elišce Přemyslovně (1292–
1330) a Janovi Lucemburskému (1296–1346) 
do složité politické situace v zemi. Pokřtěný 
jako Václav byl po necelém půlroce odvezen 
do bezpečí hradu Křivoklát. Po jaru 1317 hro-
zilo opět nebezpečí a královně s dítětem „po-
sloužil“ tentokrát hrad Loket. Sedmiletého syna 
(1323) poslal Jan ke své sestře Marii, provdané 
za francouzského krále Karla IV. Sličného z Va-
lois. Krátce na to dostal Václav při biřmování 
po tomto svém strýci jméno Karel. Zároveň 
ho zasnoubili s královou sestřenicí Markétou, 
zvanou Blanka (sestrou budoucího krále Fili-
pa VI.). Při francouzském dvoře dostal Václav/
Karel nejen vychování, ale i prestižní pařížské 
vzdělání. To později zásadně ovlivnilo jeho po-
litické myšlení. V r. 1328 královský strýc zemřel 
a jeho nástupce Filip VI. poslal Karla s Blankou 
po dvou letech (1330) do Lucemburku za čes-
kým králem Janem. Další vzdělání v politice, di-
plomacii a válčení získal Karel při pobytu v Itálii 
v letech 1331–1333, kde hájil lucemburské dy-
nastické zájmy.
Karlovu cestu k vládě v českých zemích dopro-
vázely nesrovnalosti s otcem a s částí panstva. 
Rázným a rozhodným jednáním ale získával 
respekt a po ustanovení moravským markra-
bětem v r. 1334 ho král učinil spoluvládcem 
i v Čechách. Přesto, že s maminkou Eliškou se 
Karel od r. 1323 už nesetkal, nikdy na ni neza-
pomněl. V červenci 1346 byl v Bonnu zvolen 
římským králem a v srpnu téhož roku (po otcově 
smrti v bitvě s Angličany u francouzského měs-
ta Kresčaku) se stal králem českým. Korunován 
byl v Praze až 2. září 1347.
Víc než toto stručné připomenutí Karlova pří-
běhu bude asi čtenáře zajímat, jak vypadaly 
Čelákovice za jeho panování, jak se tu lidem 
žilo a zda měl král k našemu městu či k okolí 
nějaký vztah. Proto zpět k názvu tématu. Byly 

Čelákovice tehdy už městem? V opisu latinské 
listiny z r. 1290, tedy 57 let před Karlovou praž-
skou korunovací, jsou označeny za „oppidum“ 
(městečko), které tenkrát Karlův děda Václav II. 
prodal opatovi kláštera v Sedlci u Kutné Hory. 
Král Václav by určitě „nepodstrčil“ svému pří-
teli nějakou bezvýznamnou ves. Historici před-
pokládají, že už od 12. století bylo v Čelákovi-
cích usazeno na 50 rodin, které hospodařily na 
stejném počtu lánů panské půdy. To předsta-
vovalo v převodu na dnešní míry asi 450 hek-
tarů. Není důvod se domnívat, že městečko by 
od konce 13. stol. do Karlova nástupu na český 
trůn nějak „zakrnělo“. Naopak – po vzoru jiných 
poddanských měst i zde některý z jeho feudá-
lů (civilní, či církevní) umožnil v tomto období 
vytvořit samosprávu „po způsobu městském“. 
Trvale žijící Čelákováci (usedlíci) se tak stali 
plnoprávnými měšťany, z nichž 12 zasedalo 
v městské radě a spolu s panským rychtářem 
(v r. 1374 za Karla IV. je uváděno jméno Du-
choň) město řídilo. Přímým důkazem je Čeláko-
vická městská kniha, založená v r. 1366 (před 
650 lety), 20 let po Karlově nástupu na český 
trůn. Z tohoto období obsahuje sice zajímavá 
rozhodnutí konšelského soudu, ale jinak je pro 
laika – i pokud by rozuměl středověké češtině 
a latině, celkem nudným čtením. Pro odborníky 
je to ale zdroj poznání. Proto byla tato archivá-
lie v r. 1997 prohlášena písemnou kulturní pa-
mátkou. Obsahuje mimo jiné ujednání o majet-
kových převodech, obchodech, atd. Zápis do 
knihy byl právním aktem. Odpověď na otázku, 
zda lze Čelákovice v době Karla IV. považovat 
za obec s městským zřízením, zní tedy – ano, 
i když je sami měšťané ještě dlouho skromně 
označovali za městečko. Jeho název byl v Kar-
lově době psán ve tvaru „Sselakowicz“.
Pokud jste zvědaví, jak tehdy vypadaly, za-
pomeňte na jejich dnešní podobu a rozlohu. 
Středem města bylo sice svažité obdélníkové 
náměstí, jehož plocha odpovídala té dnešní, 
ale pár desítek metrů za domy po jeho obvodu 
směrem k jihu, východu a západu se to už jen 
zelenalo. K severu, kde na skalnatém ostrohu 
obklopeném ze tří stran vodami Labe a čás-
tečně i zdejšího vodnatého potoka stála tvrz 
a románský kostel, byly za náměstím po obou 
potočních březích dvorce a selská stavení. Ta 
postupně přibývala a rovnala se do dnešních 
ulic Rybářské a Kostelní (Farářské). Přímo byste 
se jimi ale tenkrát z náměstí ke tvrzi nedostali. 
Rybářská totiž končila na břehu labské zátoky. 
Cesta ke tvrzi Farářskou ulicí obcházela dvor-
ce obloukem a vracela se k ní od východu po 
můstku přes umělý obranný příkop, přetínající 

ostroh s kostelem, tvrzí a roubenou farou. Za 
domy obou ulic zase jen zeleno – políčka, past-
viny a les. Podélnou osou náměstí, brodem přes 
potok v jeho dolním konci a pak krátkou Mo-
chovskou ulicí vedla cesta z Brandýsa do Pře-
rova. V místech kde město opouštěla, byla uza-
víratelná vraty, respektive branami. Východní 
– Mochovská brána, kterou se procházelo také 
k popravišti na Šibeňáku, bývala mezi dnešním 
občerstvením „Na Růžku“ a „Pizzerií Antonio“. 
Západní – Toušeňská brána nedaleko nad pro-
dejnou Albert. Teď tedy znáte přibližnou rozlohu 
městského areálu v polovině 14. stol. Město ale 
nebylo hrazené „po způsobu římském“ – ne-
mělo kamenné hradby. Tam, kde ho nechránila 
řeka nebo potok, zvaný tehdy Divoký, či mok-
řady kolem něj (viz např. „V Rybníčkách“), po-
stavili čelákovičtí dřevěnou palisádovou ohradu 
a vykopali obranný příkop (písemně doložený 
při jihozápadním obvodu města) podobně, jak 
to vidíte na obrázku.

Labe naše město chránilo od severu, ale bylo 
již tehdy důležitou obchodní cestou. Pluly po 
něm lodě podobné té raně středověké (nale-
zené při regulaci řeky v r. 1942), která je vy-
stavena v Městském muzeu. Čelákovičtí měli 
spojení se světem nejen na levém břehu Labe. 
Jeho aktuální ramena přecházeli na břeh pravý 
v místech četných brodů. Kdo nechtěl riskovat, 
mohl už tehdy použít přívoz v Toušeni nebo ka-
menný most v nedaleké Byšici (dnes Byšičky), 
který byl součástí Zemské stezky.
Čelákovická obytná stavení, chlévy a špý-
chary – převážně dřevěné, slaměnými došky 
kryté roubené stavby – stály na kamenných 
podezdívkách. Zděný z pískovcových kvádří-
ků byl kostel z konce 12. stol., z opuky a pís-
kovce jednopatrová budova tvrze, postavená  

Celákovice v dobe
Karla IV.

Letos si České země a s nimi i naše město připomínají sedmisté výročí na-
rození jednoho z nejvýznamnějších evropských panovníků 14. století, krále 
Karla, prvního na českém (od roku 1346) a čtvrtého císaře na římskoně-
meckém trůně (od roku 1349). Karel IV., jak ho známe z české stokoruny. Foto zdroj:

Internet

Karel IV., jak ho známe z české stokoruny. Foto zdroj:
Internet

Země Koruny české za Karla IV. Zdroj: odborná lite-
ratura
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kolem r. 1300 na místě původní dřevěné. Ka-
menný byl i pivovar uprostřed náměstí. V po-
loze nynější prodejny Albert stával také zděný, 
možná patrový dům, jehož románské základy 
byly zjištěny při demolici bývalého hotelu Fi-
lip v 80. letech 20. stol. Podobný objekt byl 
už v Karlově době i na protější straně dnešní 
Stankovského ulice. Při stavbě budovy, v níž je 
dnes pošta a Česká spořitelna, byly nalezeny 
jeho gotické základy. Opuku na zdivo a zá-
klady si lidé lámali přímo ve městě nebo „za 
humny“. Například v okolí Rybářské, v místech 
nynější Kostelní ulice, nebo později „Ve Ská-
le“. Pískovec byl z lomů v nedalekých Nehvi-
zdech, Vyšehořovicích či z Toušeně. Z těchto 
lokalit vozili kámen i na stavby do Prahy. Dře-
va (hlavně asi dubového) bylo za branami, na 
ostrově a v nížinách kolem Labe dost. Radnici 
město ještě nemělo. Konšelé nejspíš zasedali 
někde v šenku, možná přímo v pivovaru. Aby 
jim to ve městě „klapalo“, měly Čelákovice 
i mlýn – tehdy ještě dřevěný na Labi pod tvrzí 
a další možná i někde na potoce. Na dláždění, 
kanalizaci, vodovod a veřejné osvětlení také 
zapomeňte. Náměstí a ulice byly hlinité, někde 
možná štětované se stružkami kolem, do nichž 
naši předkové vylévali splašky. Některé domy 
měly vlastní studny na dvorech či ve sklepích. 
Pivovarská studna – Barbora – byla na náměstí 
a je tam dodnes, schovaná pod dlažbou. Jako 
pitnou používali čelákovičtí běžně ještě i čistou 
vodu z potoka nebo labskou. Zdá se vám, že 
náměstí stejně velké jako to současné bylo na 
tehdejší poměry moc rozlehlé? Vždyť v Čeláko-
vicích bylo od 12. stol. nějakých 50, ve 14. stol. 
možná 70 i více rodin, což mohlo představovat 
tak kolem 400 lidí včetně dětí. Náměstí – navíc 
bez kostela, zčásti sice zastavěné pivovarem 
– mohlo být v té době smysluplně využíváno 
jen jako tržní. Trhy ve 14. stol. byly ovšem jiné 
než ty dnešní. Kromě zeleniny, ovoce, potra-
vin a řemeslných výrobků denní potřeby, včet-
ně výrobků z proutí (košů, vrší na chytání ryb, 
atd.), se prodávala i zvířata (ryby a raci z Labe 
a okolních několika potoků či rybníků, drůbež, 

kozy, ovce, krávy, voli a koně). Později na ně 
přijížděli prodávající a kupující zdaleka. Platilo 
se stříbrnými groši (1 groš vážil necelé 4 g). Do 
groše bylo 12 drobných mincí – parvů či haléřů, 
což byla cena jedné slepice. Za celodenní práci 
ve žních dostával nádeník asi 2 groše, ale tesař 
si týdně přišel na 20 grošů. Z jednoho lánu pla-
tili sedláci svému feudálovi 50–60 grošů ročně. 
To byla na trhu cena jednoho tažného vola. 
Dnes u nás na trhu živé zvíře už nenajdete. Za 
náměstí této rozlohy vděčíme dodnes nezná-
mému a předvídavému, ještě přemyslovskému 
knížecímu lokátorovi (člověk pověřený založe-
ním sídla). Ten už někdy ve 12. stol. „napláno-
val“ rozvoj tehdejší osady kolem tvrze a kostela 
směrem k jihu.
Karla IV. Čelákovice určitě nezajímaly, i když 
v okolních lesích lovil. Byly ostatně v jeho 
době majetkem o mnoho „nižších feudálů“. 
Například v 60. letech 14. stol. je měl bohatý 
měšťan a rychtář Starého Města pražského – 
František Rokycanský z Okoře a jeho potomci. 
Pro naše a všechna ostatní města i obce bylo 
ale důležité, že se českým zemím za Karla da-
řilo. Bylo to období míru, jejich hospodářského 
a kulturního rozkvětu. Sám císař a král byl na 
rozdíl od mnoha tehdejších (i pozdějších) na-
šich i cizích feudálů velmi vzdělaný. Četl, psal 
a ovládal několik jazyků (němčinu, franštinu, 
latinu, italštinu a češtinu). Dokonce je autorem 
několika významných spisů. Mimo jiné napsal 
knihu o svém mládí – „Život Karlův“ (Vita Ca-
roli) a „Řád korunování českého krále“. Právě 
tato dvě díla svědčí o jeho pobytech v okolí 
našeho města. V Kapitole XI „Vita Caroli“ píše: 
„Když pak jsme přišli do Čech, přihodilo se, 
že jsme přijeli ze Staré Boleslavě do Toušeně; 
když se nás počal zmocňovat spánek, dosta-
vilo se nám silné přemítání o těchto slovech 
evangelia: „Podobno jest království nebeské 
pokladu skrytému na poli“, atd.“ (Karlův sen 
a výklad evangelia Matoušova z období kolem 
r. 1338 – viz český text začínající vpravo dole 
na přiloženém obrázku – „Když pak přišedše 
jsme do Čech…“). Je tedy jisté, že Karel už 
jako markrabí moravský a možná i později bý-
val na hrádku, který stával v prostoru Parku 
profesora Procházky v místech nynější krás-
ně opravené Skleněné vily v Toušeni. Český 
korunovační řád je založen na Svatováclavské 
legendě (jejíž verzi Karel sám vytvořil) a na 
přemyslovské tradici. Jeho vřelý vztah k ne-
daleké Staré Boleslavi jako místu smrti knížete 
Václava se projevil oživením jejího kultovního 
významu. To přineslo Boleslavi i praktický 
užitek nejen z častého králova pobytu v tam-
ním královském paláci. Např. kronikář Beneš 
Krabice z Weitmile v r. 1351 napsal: „…Téhož 
roku pan Karel, král římský a český, opevnil 
Starou Boleslav nad Labem velmi pevnými 
hradbami“. Ale již v r. 1342 po zkázonosné 
povodni nechal mezi Toušení a Boleslaví pro-
kopat nové labské koryto.
Před 11 lety byl Karel IV. diváky ČT zvolen 
„Největším Čechem“. Cílem série televizních 
pořadů bylo tehdy vybrat největší osobnost 
Čech, Moravy a Slezska. Oponenti Karlovy 
volby poukazovali na to, že byl Lucemburčan, 
Francouz, Němec, ale Čech jen „polovičatý“ – 
po matce, přestože se narodil v Praze. Jak to 
vlastně tenkrát bylo s „češstvím“? U některých 
historiků se dočtete, že „občanství“ se ve stře-
dověku posuzovalo jinak, než jak to děláme my 

od 19. stol. Důležitá byla územní příslušnost. 
Kdo tu trvale žil, byl považován za českého 
občana. Rozhodující asi ale bylo, zda se tady 
ta či ona osoba cítila doma, a to nezávisle na 
rodném jazyce (staročeštině, němčině, polštině 
nebo hebrejštině). Tak zvaných neurozených 
(jichž byla většina) se na to stejně nikdo neptal. 
Karel IV. se za Čecha považoval. Hrdě se hlá-
sil ke svým předkům z matčiny strany: „Když 
pak obec šlechetných mužů z Čech přihlédla 
k tomu, že pocházíme ze starobylého rodu 
českých králů…“ (Vita Caroli). Doma se tu cítil. 
Kdyby tomu tak nebylo, neučinil by Prahu met-
ropolí, ze které symbolicky jako císař „šéfoval“ 
polovině křesťanské Evropy. Nezakládal by tu 
„svoji“ univerzitu a my Češi, Moravané a Sle-
zané bychom dodnes nepovažovali Karlovu 
svatováclavskou korunu za symbol státnosti, 
na Hradčanech by nestál chrám svatých Víta, 
Václava a Vojtěcha, přes Vltavu by nevedl Kar-
lův most, neměli bychom Karlštejn, Máchovo 
jezero, Karlovy Vary a „bůhví“ co ještě. Za to 
jsme mu vděční. Je ovšem nutno připome-
nout, že Karel většinou stál „jen“ u zrodu. Jeho 
rozhodnutí realizovali svýma rukama poddaní 
(šikovní řemeslníci, umělci a další „lidičkové“), 
jimž moudře panoval, z daní, které plynuly do 
královské pokladny. Král také určitě nebyl „las-
kavý lidumil“, ale feudál se vším všudy, cílevě-
domě budující lucemburskou dynastii a pěstu-
jící svůj vlastní kult.
Karel IV. vládl v Českých zemích, a tedy i v Če-
lákovicích, prostřednictvím svých vazalů 32 
let. Zemřel 29. listopadu 1378 v Praze a je tam 
pochován. Jeden z řečníků na jeho pohřbu 
(univerzitní mistr Vojtěch Raňkův z Ježova) ho 
nazval starověkým římským přídomkem Pater 
patriae (otcem vlasti), což mu zůstalo až do 
dnešní doby.

Téma zpracovali:
Ivan Vaňousek,

Jaroslav Špaček

TÉMA

Stránka z městské knihy Čelákovic s latinským zápi-
semz Karlovy doby. Foto: -jš-

Vita Caroli (staročeský překlad – stránka se začátkem  
líčení Karlova pobytu v Toušeni – vpravo dole). Foto: 
-jš-
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•  Martin Vojtíšek, jednatel společnosti Poliklini-
ka Čelákovice, s. r. o.

Opravou severní části budovy polikliniky byla 
zahájena postupná komplexní oprava pláště 
celé budovy polikliniky. Původní opláštění od-
povídá době, kdy byla poliklinika postavena. 
Tehdy se užívala technologie keramických pa-
nelů, montovaných v kombinaci s lehkým pláš-
těm FEAL a dřevohliníkovými okny.
Nově je celá fasáda vyzděná tepelně-izolačním 
zdivem a osazena novými okny. Díky příspěvku 
Nadace ČEZ tak mohla být zahájena revitalizace 
polikliniky a dokončena tato první etapa tak, aby 
v budoucnosti mohla sloužit občanům Čeláko-
vic. Dosavadní vzhled budovy je každému znám. 
Jelikož však opravy pláště byly započaty v části 
směrem k tiskárně, ne každý si mohl všimnout, 
že se v poliklinice něco děje. Pro konečný vzhled 
byly zvoleny různé barevné pruhy. Toto pojetí, 

samozřejmě jako vše, může mít své příznivce 
i odpůrce. V každém případě se jedná o výraz-
nou změnu, oproti dosavadnímu vzhledu budovy. 
V návaznosti na provedenou komplexní opravu 
vnějšího pláště tak mohl v přízemních prostorách 
této části budovy zahájit provoz i nový uživatel.

INFORMACE, DOPISY

Mezi Zelenčí  
a Lázněmi Toušeň jsou 

nové kilometry  
cyklostezky

•  -dv-

VÝKUPNA DRUHOT-
NÝCH SUROVIN

V pondělí 18. 4. 2016 byla v ulici Tovární (objekt 
TOSu) otevřena výkupna druhotných surovin – 
papíru, železa, kovů, kabelů apod., disponující 
mostní váhou na 30 t a digitální váhou na kovy.
Výkupní ceny jsou stále pohyblivé, pevnou 
cenu má výkup papíru, a to lepenka 0,50 Kč/kg, 
ostatní papír 2 Kč/kg.

Odpovědným vedoucím je Josef Kupský, tel.: 
702 352 151, www.vykupcelakovice.cz. 

Provozní doba:
po-pá 7.30–16.30
so 8.00–12.00

co nového ve meste

Nová fasáda. Foto: Martin Vojtíšek

Společné foto: -ad-

Foto: -dv-

•  red

Cyklisté mohou od 14. 4. 2016 využít nový úsek
cyklostezky v délce 2,96 km, která vede ze Ze-
lenče do Lázní Toušeň.
Dříve cyklisté neměli jinou možnost, než si ze 
Zelenče do Lázní Toušeň vyjezdit v poli 800 
metrů dlouhou stezku a od silnice II/101 po-
kračovat po zarostlé polní cestě s rozbitým 
asfaltovým povrchem. Současná cyklostezka 
je příjemně široká a je složena ze dvou nových 
komunikací s rozdílnou konstrukcí a povrchem. 
V úseku u hranice obce Zeleneč (silnice II/101) 
čeká cyklisty 3,5 metru široká polní cesta se 
štěrkovým povrchem, v úseku silnice II/101 – 
ulice Pražská v Lázních Toušeň je na recyklova-
ném základě původní polní cesty položen nový 
asfaltový povrch v šířce tři metry.
Společně s již dříve vybudovanými cyklostezka-
mi v Zelenči a pražskou páteřní cyklotrasou A 26 
vytváří cyklistický koridor o délce 24 kilometrů, 
a to od Vltavy přes městské části Libeň, Vyso-
čany, Hloubětín, Černý Most a Horní Počernice 
až ke křižovatce dálkových tras Labská stezka 
a Greenway Jizera u soutoku Jizery s Labem.

Budova polikliniky zahájila opravy 
vnějšího pláště

Posílení signálu mobilních operátorů
•  Jiří Klíma, zástupce petičního výboru

Na základě posudku ČTÚ o nevyhovujícím signálu se starostovi Josefu Pátkovi podařilo zástupce 
O2 přimět k jednání. Během jednání společně se zástupcem petičního výboru nám bylo sděleno, že 
tento operátor plánuje rozšířit sítě a do konce roku 2016 by mělo dojít ke spuštění základnové stani-
ce GSM v Čelákovicích v ulici Křižíkově, v Nehvizdech u D11 a dále pak na hydroglobu v Mochově. 
Tím by se hlasové služby měly výrazně zlepšit. Protože operátoři většinou infrastrukturu sdílejí, lze 
předpokládat, že by ke zlepšení mělo dojít i u dvou ostatních operátorů.
Zdá se tedy, že konečně se začíná blýskat na lepší časy a občané Záluží, Sedlčánek a Císařské 
Kuchyně se mohou po dlouhé době těšit, že se domluví bez hledání signálu u okna nebo na zahradě  
a zprávy budou moct odesílat normálně.

Místní akční skupina (MAS)

•  Veronika Kubrichtová

Za pěknými výlety nemusíte cesto-
vat desítky kilometrů

Turistická sezona se kvapem blíží a možná už 
plánujete výlety do dalekých krajů. Než své plá-
ny definitivně uzavřete, máme pro vás místní na-
bídku. Možná vás překvapí, jak je lákavá.
Naše okolí je plné turisticky atraktivních míst. 
Víte, kde se Marie Terezie seznámila se svým 
chotěm? A kam jezdily tisíce návštěvníků z Pra-
hy za víkendovým koupáním? Kde seskočili 
parašutisté, kteří zbavili český lid říšského pro-
tektora Heydricha? Nemusíte cestovat desítky 
kilometrů za netradičním zážitkem, stačí na-
sednout na kolo nebo obout pevné boty a máte 
o program postaráno.
Abychom vám plánování výletů usnadnili a uká-
zali vám, kam všude stojí za to se podívat, 
máme pro vás turistickou soutěž. Po okolí vás 
provede nezranitelný Fext, bájná postava, kte-
rá byla dobře známá právě v našich končinách. 
Vytipovali jsme pro vás nejzajímavější místa, 
kde na vás bude čekat razítko do hracího archu. 
Jakmile nasbíráte stanovený počet, můžete si 
vyzvednout odměnu.
Soutěž odstartuje už v květnu a poběží celou 
prázdninovou sezonu. Na své výlety tak budete 

mít hromadu času. Zároveň pro vás připravuje-
me podrobnou mapu regionu, kde budou vy-
značené také turistické a cyklistické stezky. Aby 
toho nebylo málo, chystáme také podrobnější 
informace o jednotlivých zastávkách. Toto léto 
se zkrátka nudit nebudete.

Pozvánka k sousedům

15. 5. Švihák lávkový – Už v květnu se můžete 
těšit na druhý ročník rodinného soutěžního cyklo-
výletu Švihák lávkový. Na trasu se můžete připojit 
hned na 3 místech. Start bude průběžný od 13 
do 15 hod. a současně vyrazí výletníci z Kárané-
ho, Lázní Toušeně a Čelákovic. Po cestě budou 
pro výletníky připravena zastavení s úkoly (jízda 
zručnosti, skákací hrady, shazování plechovek). 
Po jejich splnění se všichni po okruhu vrátí na 
místo, odkud vyjeli. Trasa bude dlouhá 10 km.
21. 5. Jenštejnská pětka – Na obecní louce pod 
hradem Jenštejn vyběhneme na závodní trať. 
V pořadí třetí ročník závodu je určen dětem, 
dospělým i celým rodinám. Děti začínají v 11.00 
hod., hlavní běh pro dospělé pak v 14.00 hod. 
Více informací na www.jenstejnskapetka.cz.
29. 5. Dětský den – Začátek v 14.00 hod. v Par-
ku prof. Procházky v Lázních Toušeň.
Akce z regionu sledujte na www.facebook.com/
strednipolabi.
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Vážená paní Milena HRABA-
ŇOVÁ slaví 20. května 2016 
94. narozeniny. Je nejstarší 
občankou obvodu Záluží.
S radostí a úctou celá ro-
dina a osadní výbor Záluží 
oslavenkyni blahopřejí a do 
dalších let přejí hodně zdraví, 
lásky a pohody.

Dne 5. května 2016 uplyne 7 
let, kdy nás navždy opustila 
manželka a babička paní Olga 
BRADÁČOVÁ. Vzpomínejte 
s námi, kteří jste ji znali a měli 
ji rádi.
Zarmoucený manžel s celou 
rodinou

Dne 11. 3. 2016 dotlouklo 
srdce našeho milovaného 
manžela, tatínka, dědečka 
a pradědečka pana Oldřicha 
BÉRA.
Děkujeme všem za projeve-
nou soustrast a účast na po-
sledním rozloučení.
16. 5. 2016 by se dožil 86 let. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka s rodinou

Dne 14. 5. 2016 si připomene-
me 20 let od úmrtí našeho tatín-
ka Ing. Augustina ZAVADILA.
Kdo jste ho znali z TOSu, 
volejbalu, zájezdů do bývalé 
Jugoslávie nebo kavárničky, 
věnujte mu tichou vzpomínku.
Jirka, Zbyněk a Jarmila

INFORMACE, DOPISY

Nová fasáda. Foto: Martin Vojtíšek

INFORMACE, DOPISY

•  Marek Skalický, radní, a odbor životního 
prostředí

Oslava Dne Země, zaměřená tentokrát na téma 
„VODA“, proběhla v sobotu 16. dubna na ná-
městí pod širým nebem, ze kterého na účastníky 
voda chvílemi skutečně padala. I přes tuto nepří-
zeň počasí se program rozjel téměř podle plánu. 
Až do oběda se nesly náměstím country písně 

v podání oblíbené místní hudební skupiny „Jen-
Tak“. Herci ze společnosti EKODOMOV, z. s., 
si pro malé i velké diváky připravili divadelní 
představení pod názvem „Voda základ života“. 
Zástupci nového provozovatele čelákovického 
vodovodu a kanalizace, 1. SčV, a. s., otevřeli ve 
svém stánku „Vodní bar“, odpovídali na dota-
zy odběratelů svých služeb a také bylo možno 
zde rovnou i sepsat podklady k uzavření nové 

odběratelské smlouvy. Další členové jejich týmu 
předváděli videozáznam z čištění kanalizace 
i speciální kameru, která dokáže prozkoumat 
určený úsek kanalizačního potrubí. Pouze hasiči 
byli hned ráno bohužel odvoláni do akce, a tak 
nemohli představit svůj motorový člun. Pevně 
věříme, že ho budou moci ukázat při další vhod-
né příležitosti, třeba v následujících ročnících 
oslav Dne Země.

Den Země 2016 v Čelákovicích

Vysokotlaký čisticí vůz společnosti 1. SčV, a. s. Foto: 
archiv OŽP

Divadelní představení pod názvem „Voda základ živo-
ta“. Foto: archiv OŽP

Speciální kamera k průzkumu kanalizačního potrubí. 
Foto: archiv OŽP

Společné foto: -ad-

Foto: -dv-

spolecenská kronika Velikonoční řehtání 2016
•  Adéla Dvořáková

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se letos zúčastnili tradičního velikonočního řehtání 
v Jiřině. Letošní účast dětí, ale i rodičů byla velká.
Zapsalo se celkem 57 dětí. Samozřejmě, postupně odpadávaly, neboť nám již druhým rokem počasí 
nepřálo. Když na Zelený čtvrtek děti vyrazily s trakaři a řehtačkami do ulic, začaly padat kroupy. Ale 
ani kroupy děti neodradily. Byli jste skvělí! Příště si nezapomeňte přijít k pánovi domů pro odměnu. 
Velký dík patří i rodičům a prarodičům, kteří své potomky doprovázeli.
A nakonec poděkování všem, kteří se jakkoliv podíleli na této jiřinské tradici.
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ního koryta pamatuje nejen dub v lokalitě Hrad 
východně od Sedlčánek, ale i poslední 4 mo-
hutné vrby na obou stranách dnešního mlýn-
ského náhonu pod kostelem Nanebevzetí Pan-
ny Marie. Ty jsou také „živoucími“ svědky slávy 
Českého Grada. Některé stromy na náměstí 
a v jeho okolí zažily i mnoho politických „kva-
sů“ (1848) a převratů (1918, 1938, 1939, 1945, 
1948, 1968, 1989). V těchto případech byly na 
rozdíl od lidí „nad věcí“. Abych nezapomněl – 
máme tu i přerostlé křoví s pamětí, respektive 
část hodně přerostlého prutníku, který pama-
tuje poslední čelákovické košíkáře – pletáky. 
Najdete ho V Nedaninách mezi novou lávkou 
a vodáckým areálem.

DOPISY

•  Petr Petřík, Okrašlovací spolek čelákovický

Po delší době jsme se rozhodli vrátit se k soutěži, 
kterou pravidelně vyhlašovali před válkou členo-
vé okrašlovacího spolku, na který navazujeme. 
Podmínky účasti jsou jednoduché. Na e-mailo-
vou adresu: okraslovaci.spolek.celakovicky@
gmail.com zasílejte do konce srpna tohoto 
roku pouze jednu aktuální fotografii v kategori-
ích Balkon, Okno a Zahrada dle názvu soutěže 

(musí být pořízeny na vašem majetku a nemusíte 
zasílat fotku do všech kategorií). Porota vybere 
v každé kategorii tři nejzajímavější fotografie po-
řízené majiteli rozkvetlých oken, balkonů a zahrá-
dek, kteří zároveň obdrží věcné ceny. Tentokrát 
jsme oslovili i ZO Českého zahrádkářského sva-
zu v Čelákovicích, která navrhne do poroty své 
zástupce. Hodnotit se bude estetika a umělecké 
provedení.

Fotosoutěž „O nejkrásnější rozkvetlé okno, balkon 
a zahrádku v Čelákovicích“

Nabídka pro členy
•  Aleš Kužílek, předseda spolku

Abychom naše členy na chvilku odtrhli od těch 
zpropadených monitorů, vymysleli jsme pro ně 
letní aktivitu, obdobnou zimnímu bazénu. Od 
května mohou zdarma o víkendu hrát tenis na 
kurtech Tenisového klubu Čelákovice Na Ná-
břeží. Vyčleněny jsou 2 kurty, a to každou so-
botu od 14.00 hod. do zavíračky, a v neděli od 
13.00 do 16.00 hod. Pro všední dny (vyjma pon-
dělí, středy a pátku od 17.00 do 19.30 hod.) mají 
naši členové 20% slevu z ceny dvorců (platba 
na místě). 
Kurty je nutné předem rezervovat, a to na e-
-mailu: tenis@czela.net. (Případné zrušení rezer-
vace pak stejnou cestou.) Do zprávy pak uvést: 
datum, hodinu, délku hry (např. 1 nebo 1,5 hod.) 
a jména všech hráčů. Bez předchozí registrace 
nebude kurt zpřístupněn. Je-li kurt v daný čas 
volný, je možné prověřit na www.tkcelakovice.
cz, záložka rezervace. 

czela.net, z. s.

chodíme kolem nich

• Ivan Vaňousek

V r. 2014 vydal Okrašlovací spolek čelákovic-
ký publikaci s názvem Stromy v Čelákovicích. 
Tato útlá knížka musela potěšit snad každého, 
kdo má rád naše město a okolní přírodu. Do-
zvíte se v ní o zdejších stromech památných, 
významných a mnoho dalších zajímavostí na 
toto téma. Naši dávní pohanští předkové staré 
stromy uctívali jako božské symboly propoje-
ní života, podsvětí a nebe. Později se některé 
stromy staly atributy vzkříšení a reprodukce. 
Dnes jsou pro mnohé z nás bohužel jen for-
málním, někdy i „obtížným“ symbolem ochra-
ny přírody, nebo zdrojem dřeva. Úcta k nim se 
trochu vytratila. Umíte si představit, že strom je 
živá bytost s pamětí? Co stromy, na které upo-
zorňuje publikace, pamatují? Události tragické 
i městu prospěšné. Z těch nejstarších, co se 
některých z nich (150–200 let starých) mohly 
týkat, to byly např. požáry města v letech 1820, 
1850 a 1863, stavba silnice do Mochova v r. 
1839, dláždění náměstí a stavba silnice měs-
tem v r. 1845, první osvětlení ulic petrolejovými 
lampami v r. 1864, stavba silnice k Nehvizdům 
v letech 1863–1865, snížení jezu na Labi v r. 
1853 a stavba železnice v letech 1873–1875. 
Divoké labské meandry, povodně a změny říč-

Pohled do zimní koruny nejmohutnějšího dubu ve měs-
tě v Sadech 17. listopadu. Foto: -iv-

Nejmohutnější z vrb u mlýnského náhonu. Foto: -iv-

Stromy s pamětí

Osázené lavičky na náměstí 5. května. Foto: -dv-
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Galerie v Altánu, Vašátkova 818, Čelákovice, tel.: 
724 509 945, www.few.webnode.cz – pořádá 
výstavu „Nasaja“, kde mladá umělkyně Jana No-
votná-Špráchalová představuje svou tvorbu: ob-
razy, keramiku a sklo. Výstava přístupna denně 
od 1. do 31. května 2016 od 16.00 do 19.00 hod. 
Vstupné je dobrovolné. Srdečně vás zveme!
Jana Novotná-Špráchalová se narodila v pod-
hůří západních Krkonoš a část života prožila 
v malém horském městě Vysokém nad Jizerou. 
Dominantní krása tamních mystických hor se 
odráží v tvorbě malířky a vyzařuje radost i po-
zitivní energii.
Její umělecké profesní začátky však směřují 
do zcela odlišných – Lužických hor, kde se na 
Střední průmyslové škole sklářské v Novém 

Boru učila malbě na sklo. Vzdělání zakončila 
jako diplomovaný specialista studiem oboru 
„umělecké zpracování skla“ na Vyšší odborné 
škole sklářské tamtéž. 
Kromě barev a skla ji umělecky přitahuje další 
přírodní živel – zem. Na výstavě proto k vidění 
autorská díla z keramiky. 
Jana s manželem a se svými dvěma dětmi již 
deset let žije a tvoří v Čelákovicích. Fotografuje, 
modeluje, maluje různou technikou a její obrazy 
naplňují převážně soukromé sbírky. Veřejně ma-
lovala i velkoformátové horské motivy na zdech 
v několika horských hotelích a penzionech. Malíř-
ka ilustrovala sborník k 650. výročí města Vysoké 
nad Jizerou. Čelákovičtí obyvatelé mohli ocenit 
práci umělkyně v některých číslech Zpravodaje.

Tato první výstava umělkyně Jany Novotné 
Špráchalové představuje přehled její dosavadní 
tvorby.

Pozvánka na výstavu

Jana Novotná-Špráchalová při práci. Foto: archiv 
umělkyně

•  jer

V čelákovickém kostele Nanebevzetí Panny 
Marie, naplněném do posledního místa, za-
zněly 8. dubna poprvé v současnosti Zachovy 
mariánské nešpory D dur (Vesperae de beata 
Virgine) v provedení sólistů Michaely Šrůmové 
(soprán), Sylvy Čmugrové (alt), Čeňka Svobo-

dy (tenor), Jaromíra Noska (bas), sboru a or-
chestru Musica Florea. Dirigoval Marek Štryn-
cl, z dobových opisů dílo spartoval Tomáš 
Slavický.
Dramatický obsah žalmů v nešporách zdů-
razňuje skladatel jak střídáním vokálního ob-
sazení, tak uplatněním různých technik: od 
koncertantní sazby s koloraturami v sólových 
partech až ke kontrapunktickým pasážím. Po-
zoruhodné je také vždy odlišné zhudebnění 
závěrečné doxologie (Gloria Patri et Filio … /
Sláva Otci i Synu …), které navazuje na vý-
raz každého žalmu. V posledním žalmu je tato 
floskule textovým podkladem sborové stretty, 
efektně uzavírající dílo. V celé skladbě je zře-
telně slyšet prolínání „světského“ a „církevní-
ho“ slohu, přičemž profánní začíná převládat 
– v tom se projevuje vliv začínající epochy 
klasicismu; sólové party jsou vybaveny „svět-
skými“ koloraturami, které zvyšují dramatické 
působení jednotlivých árií.

Výborně připravení sólisté se dokázali dokona-
le přizpůsobit akustickým podmínkám kostela, 
takže i z prvé řady byl jejich výkon jasný a zře-
telný, naprosto bez forze. Dařilo se jim vyjád-
řit obsah díla, brilantně provedené koloratury 
přispívaly k bohatému výrazu; tenorista zaujal 
technicky i barevně propojeným falzetem.
Ve druhé půli koncertu zaznělo Zachovo 
Requiem Solemne, využívající, podobně jako 
nešpory také slohově nových postupů. Větší 
příležitost k uplatnění zde měl velmi dobře při-
pravený dvacetičlenný komorní sbor.
Obě díla zazněla jako plnokrevná hudba, ni-
koli sterilní historická konzerva, s velkou vý-
razovou a dynamickou škálou i milými detaily 
(napodobení ministrantských zvonků v Mag-
nificat v nešporách, jakoby v prostoru skrytá 
sólová trubka v úvodu Tuba mirum v rekviem). 
Koncert byl skutečně mimořádným hudebním 
zážitkem, jakoby „opožděným“ vyvrcholením 
Zachova festivalu v roce 2013.

Koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie 8. 4. 2016. 
Foto: Tomáš Kopecký

Dne 31. března 2016 byla v Městském muzeu v rámci 
besedy s editory a autory průvodních studií Markem 
Ďurčanským a Romanem Kolkem slavnostně pokřtě-
na muzeem vydaná kniha Radní manuál Pavla Ježdíka 
1639–1654. Foto: -dv-

Vernisáž výstavy „PŘEDSTAVY, DOJMY, ILUZE v obrazech Vladimíra Tůmy z období let 2012–2015“, která se 
uskutečnila v sobotu 2. dubna. Výstava je přístupná ve výstavní síni muzea do 8. května 2016. Foto: -dv-

Mimořádná hudební událost – novodobá Zachova premiéra

Dravci, sokolnictví a jiné ptactvo
•  Dana Vodáková

Dne 24. května 2016 k nám zavítá sokolník Michal Procházka ze sokolnické společnosti TEIR. Hlav-
ním posláním této společnosti je přiblížit krásu jednoho z nejstarších způsobů lovu – sokolnictví. 
Ten si díky své mnohasetleté tradici v českých zemích získal pevné místo jako nehmotné dědictví 
UNESCO. Neméně důležitým cílem, který si sokolnická společnost TEIR vytyčila, je poukázat na 
krásu přírody. V návaznosti na program v exteriéru pak zveme návštěvníky do interiérů muzea, kde 
je velká část expozice věnována právě ornitologické sbírce. Touto částí expozice vás provede prů-
vodce, dozvíte se spoustu zajímavostí, budete si moci prověřit své vědomosti z této oblasti a hlavně 
si opeřence prohlédnout zblízka, aniž by vám odletěli. Pro malé zdatné kreslíře pak bude celé odpo-
ledne probíhat kreslířská soutěž. Nejhezčí obrázky budou odměněny.
Bližší informace naleznete na stránkách muzea nebo na facebooku (MestskeMuzeumVCelakovicich) 
a posléze na plakátech.

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

Na Hrádku 464
Čelákovice
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Vyhlášení výsledků  
letošní ankety Suk – 
čteme všichni 2015

•  Naděžda Picková, dětské oddělení knihovny

Ve středu 6. dubna 2016 proběhlo v Památní-
ku národního písemnictví na Strahově vyhlášení 
výsledků 23. ročníku celostátní soutěže „Suk 
– čteme všichni“, ankety o nejoblíbenější knihu 
pro děti a mládež vydanou v roce 2015. Akce je 
součástí oslav Mezinárodního dne dětské kni-
hy (2. dubna – výročí narození Hanse Christiana 
Andersena).

Do ankety se zapojilo téměř dva tisíce mladých 
čtenářů. Nejoblíbenější knihou pro děti vyda-
nou v roce 2015 je Deník malého poseroutky. 
Ceny byly předány za přítomnosti spisovatelů, 
ilustrátorů a zástupců dětských čtenářů z Če-
lákovic (Anna Marie Fantíková, Matěj Hořejší, 
Sylvestr Janák, Vojtěch Klučina, Bára Kohou-
tová a Jakub Kroupa ze ZŠ J. A. Komenského, 
Lenka Picková a Lenka Schramlová ze ZŠ Čes-
ký Brod), Červeného Kostelce, Dobříše, Dvora 
Králové, Chrudimi, Prahy, Sedlčan a Uherského 
Hradiště.
Zároveň byly uděleny Ceny učitelů za přínos 
k rozvoji dětského čtenářství, Ceny knihovníků 
a Cena Noci s Andersenem, kterou si převzala 
Klára Smolíková za knížku Na hradě Bradě. Na 
závěr se uskutečnila velká autogramiáda oce-
něných tvůrců českých knih pro děti. Letos byli 
přítomni Olga Černá, Jiří Dvořák, Lukáš Fibrich, 
Jiří Fixl, Renáta Fučíková, Jana Jůzlová, Barbo-
ra Kyšková, Miloš Kratochvíl, Jan Lebeda, Ivana 
Peroutková, Klára Smolíková, Zdeňka Študla-
rová a překladatelka knihy Deník malého pose-
routky Veronika Volhejnová.
Akci „Suk – čteme všichni“ pořádalo Národní 
pedagogické muzeum a Pedagogická knihovna 

J. A. Komenského ve spolupráci s Klubem dět-
ských knihoven SKIP. Tato akce je jedinou celo-
státní anketou, která reflektuje novinky v oblasti 
literatury pro děti a mládež.

SIBIŘ – ČTYŘI KON-
TAKTY (úplné zatmění 

Slunce 1. 8. 2008)
•  Hynek Bulíř

Sibiř je velmi rozlehlé území v Rusku. Pro 
srovnání: Česko by se na Sibiř vešlo více než 
128krát. Sibiř má silně kontinentální podnebí. 
V zimě dosahují teploty až k minus 60 0C, léta 
jsou naopak mírná. Nachází se zde obrovské 
nerostné bohatství. Sibiř je osídlena velice říd-
ce. Většinu území pokrývá tajga a četné mok-
řady. Proto zde přichází v úvahu doprava pře-
devším letecká. Výjimku tvoří oblasti přiléhající 
k Transsibiřské magistrále nebo k velikým ře-
kám, jako jsou Ob, Jenisej nebo Lena, které 
protékají od jihu k severu.
Novosibirsk je metropolí Sibiře a třetím největ-
ším městem Ruska. V pátek 1. 8. 2008 přes 
toto město přeletěl rychlostí 1 km za sekundu 
stín Měsíce, který při úplném zatmění zakryl 
Slunce.

Ve čtvrtek 26. května 2016 se od 18.30 hod. 
uskuteční v městské knihovně přednáška 
Hynka Bulíře o pozorování úplného zatmění 
Slunce v roce 2008 s promítnutím unikát-
ních snímků.

Hynek Bulíř vystudoval ekonomiku na České 
zemědělské univerzitě. Od práce informatika 
v zemědělském výzkumu se dostal do televi-
ze a od roku 1998 pracoval v Českém rozhla-
se jako redaktor internetových stránek vědy 
a techniky. Natáčí, fotografuje a publikuje. 
Astronomie je jeho koníčkem. Úplné zatmě-
ní Slunce, které pozoroval v Maďarsku v roce 
1999, ho natolik uchvátilo, že se za ním vydal 
v roce 2002 do Afriky. Společně s astronomy 
z Hvězdárny Úpice cestoval za zatměním Slun-
ce v roce 2006 do Turecka a v roce 2008 na Si-
biř. Chtěl vidět i nejdelší úplné zatmění Slunce 
naší éry v roce 2009 v Číně, ale osud rozhodl 
jinak. Bylo to dobře, nebo špatně?

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

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

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

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

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

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

vydané.

Organizace soutěže:
•  Soutěžní příspěvky odevzdávejte nebo posí-

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

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

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

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

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

PODMÍNKY LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

10. ročník literární soutěže na téma k 650. výročí městské knihy
VÝLET DO MINULOSTI

Účastníci vyhlášení výsledků 23. ročníku celostátní soutěže „Suk – čteme všichni“. Foto: archiv knihovny

Úplné zatmění Slunce. Foto: Hynek Bulíř
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Jaro v pohybu
•  Alena Zradičková, ředitelka

Celé jaro je pro MDDM sportovní. Pro ško-
ly letos pořádáme čtrnáct okresních a kraj-
ských kol postupových soutěží – basketbal, 
volejbal, minifotbal, vybíjenou, fotbalový MC 
Donald´s Cup a Štafetový pohár pro děti prv-
ního stupně ZŠ. 
Atletiku hostí Stadion Emila Zátopka v Houštce. 
Přijíždí sem žáci ZŠ, gymnázií i SŠ z regionu. 
Své dovednosti a sportovní výkony předvádí 
v řadě disciplín při Atletickém čtyřboji a Pohá-
rech rozhlasu. Plavecko-běžecké závody – Po-
háry hejtmana Středočeského kraje se konají 
patnáctým rokem v Městském bazénu v Čelá-
kovicích a jeho okolí.
Sportovní soutěže jsou vyhlašovány MŠMT, 
Středočeským krajem, AŠSK a Českým atletic-
kým svazem. Jejich příprava a organizace je ná-

ročná. Odměnou nám je velký počet závodníků, 
hráčů a sportujících dětí.
Také sportovní zájmové kroužky MDDM mají 
jaro plné aktivit a pohybu. Turistický oddíl Med-
vědi vyjíždí na šest víkendových výprav za po-
znáním a na turistické srazy. V květnu pořádají 
16. ročník Velkého turnaje v ringu. Vyvrcholením 
činnosti turistů je pak letní tábor v Čestíně.
Naši volejbalisté celý rok trénují. Měli možnost 

JazzDance
•  Lucie Minksová

Od poloviny dubna se nabídka naší neziskové organizace AKTRA.cz rozrostla o nový kroužek 
JazzDance.
Tato aktivita je určena pro všechny děti od 6 do 15 let, které se chtějí naučit tančit na jazzovou, 
muzikálovou, ale i moderní hudbu. Základními technikami jazzového tance jsou schopnosti ovládat 
odděleně pohyby jednotlivých částí těla a charakteristické střídání momentu napětí a spontánního 
uvolnění celého těla.
Dále jsou to základní jazzové pohyby, jako je chůze, běh, poskoky, skoky, piruety, nízké polohy a je-
jich kombinace. Jazz dancový trénink se skládá z rozcvičky, zahřátí, posilování, stretchingu, techniky 
a taneční choreografie. Tento tanec bude vaše děti nejen bavit, ale přiroste jim i k srdci, a proto 
neváhejte a přidejte se k nám.
Lekce probíhají každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 hod. v tanečním sále na adrese Masarykova 585/16, 
Čelákovice. Vína na našich stránkách www.aktra.cz.

•  Poet 213

V sobotu 14. května 2016 se koná v areálu Loděnice (V Nedaninách 232) třetí ročník neziskové multi-
žánrové kulturní akce ČelArt. 
Smyslem této akce je představit veřejnosti neznámé, známé, zkušené i začínající tvořivé lidi z Čelá-
kovic, které možná i osobně znáte. Někteří sebe prezentují svou cestou již několik let a jiní se před-
staví teprve poprvé. Chceme těmto lidem dát šanci vystavit svá díla či vystoupit live v jeden den, na 
jednom místě a pohromadě, což je jedna z mnoha výjimečností této akce.
Naším cílem je zvýšit zájem mladých lidí o kreativitu a ukázat jim nové možnosti trávení volného 
času. Vytvoříme prostor pro sdílení, komunikaci, vzájemnou inspiraci a zábavu. Věříme, že ČelArt 
zaujme širokou skupinu lidí, kteří jsou buď sami tvůrčí, nebo se o umění a tvorbu nějakým způsobem 
zajímají. 
Začínáme v 13.00 hod. a v průběhu dne se můžete těšit na pohádku pro děti, workshopy, koncerty 
kapel, výstavu fotografií, obrazů a dalších výtvorů, graffiti, stánky, občerstvení a mnoho dalších pře-
kvapení, včetně fireshow. O všem se můžete přesvědčit na místě v den konání. 
Veškeré info na Facebooku, v událostech si najděte ČelArt 2016.

ČelArt 2016 – alternativní multi-žánrový festival 
bez hranic nejen pro mladé, ale pro všechny

aktra.cz

změřit své síly při Okresním kole ve volejbalu, 
pořádaném v dubnu na čelákovických kurtech. 
Děti z kroužku Orienťáček se v zimě chystaly na 
jarní závody. V únoru se jich několik zúčastnilo 
závodu v Chodově v rámci Pražské zimní ligy. 
Všechny zdárně našly nejen všechny lampiony, 
ale i cestu do cíle. Plánují účast na několika zá-
vodech Pražského poháru žactva. První se koná 
11. 5. Je součástí Světového dne orientačního 
běhu, v jehož rámci proběhne pokus o zapsání 
do Guinnessovy knihy rekordů v počtu konaných 
závodů orientačních běhů a počtu startujících 
závodníků najednou v jeden den na celém světě. 
Florbalové jaro, to jsou pro naše děti ligové tur-
naje, tréninky a další sportovní akce. Přípravka 
odehrála v neděli 24. 4. poslední ligový turnaj 
sezony. Děti se zúčastnily Velikonočního sporto-
vání v hale Bios. Všichni florbaloví hráči Orky jsou 
zváni v polovině června na Sportovní dětský den 
s Orkou. V létě opět Orka nabízí ve spolupráci 
s MDDM týdenní letní sportovní soustředění. 
„Čertíci z krabičky“ si pohybu užívají v tělocvič-
ně. Kroužek je určen „živějším“ dětem předškol-
ního a raného školního věku. Je jich osm a jsou 
prima parta. Rády běhají, závodí, bez překáž-
kové dráhy by to nebylo to pravé, laser game 
s dlouhým lanem a co teprve trampolína nebo 
rovnou dvě – ty jsou prostě nutné.
Nejmenším dětem od tří let po předškoláky 
nabízíme Pohybové hry v tělocvičně ZŠ J. A. 
Komenského. Jsou oblíbené dětmi i jejich ma-
minkami už řadu let. Plavání pokračuje výukou 
v bazénu jarním kurzem. Plavci pokročilí i začá-
tečníci se snaží a užívají si teplou vodu v našem 
bazénu.
Nejpočetnější jsou kroužky atletiky. Aktivně se 
celé jaro sportuje na atletickém oválu Městské-
ho stadionu. Menší i starší sportovci se účast-
ní krajských kol a dalších sportovních soutěží. 
Vyrůstají nám v Čelákovicích kvalitní a nadějní 
sportovci.

Okresní kolo, štafetový pohár dne 26. 4. 2016. První atletická akce MDDM na novém oválu Městského stadionu  
v Čelákovicích. Foto: archiv MDDM

Poslední volná místa na letních 
táborech!

LT Miličín 3. turnus – přijme ještě několik 
šikovných dětí.

LT Ostrý – hlásí jen místa pro děvčata.
Příměstský tábor v červenci – možnost účasti 

několika dětí od 6 let po 4. třídu.
Informace v MDDM.
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ROUTA PRO RODINY Z POLABÍ 
ROUTA JE TU OPĚT PRO VÁS!
I v letošním roce podpořilo MPSV svým spo-
lufinancováním z dotačního programu Rodi-
na a ochrana práv dětí naše projekty ROU-
TA PRO RODINY Z POLABÍ a ROUTA JE TU 
OPĚT PRO VÁS!
V rámci těchto projektů nabízíme rodičům 
a prarodičům řadu aktivit. U některých je 
třeba počítat s malým finančním příspěvek 
– projekty jsou ze strany ministerstva pouze 
spolufinancované, předpokládá se ale i malá 
finanční spoluúčast účastníků. Více informací 
o nabídce na webu nebo:
Pavlína Janáčová, routa.janacova@seznam.
cz, 732 727 161,
Monika Žatečková, monika.zateckova@se-
znam.cz, 728 660 493.

Klub pro děti
Předškolní příprava, pomoc s domácími úko-
ly, hry, prostor pro další dětské aktivity dopo-
ručený věk dětí 3–15 let, určený pro všechny 
děti bez rozdílu, včetně těch, které nemohou 
nebo nechtějí navštěvovat jinou aktivitu, kaž-
dý čtvrtek 14.45–16.15 hod. (14.45–15.45 
hod. nabídka programu).
Cena květen – červen Kč 200 Kč.

Anglická školička s rodilým mluvčím
Přijďte se podívat do Routy na ukázkovou ho-
dinu dopolední anglické školičky vedené rodi-
lým mluvčím ve středu 11. 5. nebo 18. 5. 2016 
v době mezi 9.00–11.00 hod. 
Termín si prosím předem domluvte na tel.: 728 
660 493.

Jak hledat a najít zaměstnání 
Pátek 13. 5. v 9.00–12.00 hod. seminář pro 
všechny, kteří hledají práci či uvažují o změně 
kariéry.
Na praktickém semináři se dozvíte, kde a jak 
hledat práci, jak psát životopis a motivační 
dopis, jak se připravit na přijímací pohovor 
a jaké jsou nejnovější trendy na trhu práce. 
Využijte aktuálního oživení trhu práce a na-
jděte si práci svých představ, přijďte na náš 
seminář!

Klub náhradních rodin
Víkendový vzdělávací pobyt pro pěstouny na 
téma Škola a děti v NRP, lektorka Hana Brod-
níčková. Pobyt se koná v termínu 13.–15. 5. 
2016 v penzionu Sport Frýdštejn ve Frýdštej-
nu.
Další informace poskytne Lenka Slováková, 
slovakova.routa@seznam.cz, 603 538 763.

Dejte si s námi férovou snídani
Přijďte si s námi udělat v sobotu 14. 5. 2016 
od 10.00 hod. piknik v zahradě RC Routa 
a podpořit tak fairové a lokální produkty.
Férová snídaně NaZemi je piknikový happe-
ning, při kterém společně posnídáme, aby-
chom netradičním způsobem oslavili Světový 
den pro fair trade.
Na snídani si přineste vlastní dobroty, ať už 
fairtradové (káva, čaj, buchty z fairtradových 
surovin) nebo lokální (sýry, med, zelenina).

Rodinný okružní cyklovýlet
Neděle 15. 5. 2016 průběžně v 13.00–15.00 
hod. rodinný okružní cyklovýlet „Švihák láv-
kový“ na cca 10 km, start a cíl: Lávka u Labe.
Na trase budou připraveny soutěže, kvízy 
a jiné úkoly.

Setkání dvojčat a vícerčat 
Pondělí 16. 5. 2016 v 16.00–17.00 hod. v pro-
storách Mateřského centra Čelákovice.

Setkání rodičů dětí se zdravotním zne-
výhodněním
Středa 18. 5. 2016 v 18.00 hod. v prostorách 
RC ROUTA – přijďte si popovídat s rodiči, kte-
ří řeší stejné problémy jako vy.

Individuální poradenství pro rodiče
Úterý 24. 5. 2016 v 15.00–19.00 hod. s Ale-

xandrou Černou Lammelovou (psycholog, 
psychoterapeut, lektor, poradce) – pro pře-
dem přihlášené.

ROZVOD/ROZCHOD
Je pro vás aktuální téma rozvod/rozchod? 
Máte řadu otázek, obav, nejste si jistá? Ne-
víte, jak „to“ říci dětem, svým rodičům? Jak 
minimalizovat důsledky rozpadu rodiny pro 
děti, uspořádat si život a být znovu šťastná?
Můžete své zkušenosti sdílet s ostatními že-
nami a pomoci jim nalézt jejich cestu z krize 
ven?
Nabízíme poradenství, telefonické konzultace, 
neformální individuální setkávání a srdečně 
vás zveme na 1. setkání svépomocné skupiny 
žen na téma rozvod/rozchod, které se koná ve 
čtvrtek 26. 5. 2016, 17.00 hod v Routě, Sed-
láčkova 107.
Kontakt: Jana Krausová 605 228 444, routa-
-os@seznam.cz.

POHYBY
Sobota 28. 5. 2016 od 20.00 hod. – setkání 
u jedinečného populárně-naučného doku-
mentu Akademie věd ČR „POHYBY“.
Se skupinou geologů se vypravíme na ost-
rov Západní Špicberky, vhlédneme do nitra 
členů polární expedice, dozvíme se pozoru-
hodné poznatky o naší planetě.
Projekce a následná beseda s kameramanem 
a účastníkem expedice Tomášem Kopeckým. 

Dobročinný obchod RC Routa
Na zahradě Routy pro vás otevíráme každé 
pondělí dobročinný obchod, do něhož můžete 
věnovat věci, které jsou pěkné a funkční a zá-
roveň si „dobře nakoupit“.
Podpoříte tím naši činnost zaměřenou na po-
moc rodinám s dětmi z Čelákovic a okolí.
Provozní doba každé pondělí 9.00–11.00 
hod., 16.00–18.00 hod.
Těšíme se na vás!

Rodinné vstupenky
I v letošní sezoně nabízíme k zapůjčení ro-
dinné vstupenky do Botanické zahrady Troja 
a do Historického centra řemesel a bylinných 
zahrad Botanicus v Ostré.
Cena za rodinnou vstupenku na celý den je 
100 Kč.

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

Sedláčkova 107
Stankovského 1650 
(zadní vchod budovy pošty)

Čelákovice

rc routa + 
materské centrum

• Vladimír Štibinger

Jde o měsíc, ve kterém zaplesá srdce ne jen 
láskou. Doznívá pomalu vlna ucháčů obecných 
a obrovských, posledních zástupců smržů, des-
tic, chorošů poloplástvových, chorošů plástvo-
vých i zimních, jehnědek i kačenek. Letošní rok 
byl i v Čelákovicích a okolí nebývale úrodný na 
smrže. A tak i nejen členové našeho spolku si 
pochutnali na této lahůdce. 
V květnu se objeví první hřibovité houby, jako 
hřib dubový, koloděj, kovář, modračka, žluto-
masý, klouzci obecný i sličný. A co hnojníci, 
helmovky a sýrovec? Ke konci měsíce pak již 

někteří šťastní nálezci narazí na první kozáky 
a křemenáče. Objeví se i jedlý choroš šupinatý, 
po kterém propukne hlavní sezóna výtečných 
májovek v obou barevných provedeních, stejně 
jako i podtrnek. Pomalu se blíží nástup hlavní 
houbařské sezóny.
Je možné vyrazit na zajímavou houbařskou lo-
kalitu, jako je Přerovská hůra, která se tyčí od 
nás co by kamenem dohodil. Je nepřehlédnutel-
nou krajinou dominantou a své okolí převyšuje 
zhruba o 50 metrů. Je tvořena turonskými (89–
93 milionů let starými) písčitými slínovci české 
křídové pánve. A máte-li štěstí, kromě hub dáte 
do košíku i zkameněliny. Jižní svah hory je je-

dinečnou botanickou lokalitou a významným 
krajinným prvkem. Na již zmíněné jižní straně se 
nacházejí vzácná teplomilná luční společenstva 
rostlin. Jde například o pcháč bezlodyžný, slé-
zovec durynský, strdivku, kopretinu chocholič-
natou, šalvěj luční, krvavec menší nebo čistec 
přímý. Najde se zde celá řada výše uvedených 
hub. Severní svah je porostlý dubo-buko-hab-
rovým lesem. Na východním svahu jsou ještě 
dnes zřetelné stopy po původním opevnění pra-
věkého a raně středověkého hradiště.
Ať na hůrku, nebo jinam do našich lesů, tak hurá 
na ně!

spolek houbaru celákovice

Květen je měsíc plesajících srdcí houbaře a plnících se košíků
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Noc s Andersenem
• vedení školy

V naší škole letos spalo – nespalo 124 dětí a 12 
vyučujících. Děti i dospělí si připravili masky 
z pohádky Malá mořská víla – v soutěži o nej-
hezčí masku zvítězily na 1. stupni žákyně Novot-
ná, Jindřichová a Strnadová, na 2. stupni získal 

1. místo žák Bezucha, na druhém a třetím místě 
byly žákyně Šturmová a Turínská. Odměnou pro 
vítěze byl bublifuk a lízátko.
Po soutěži masek byly děti rozděleny do skupi-
nek po třech až čtyřech, osmáci dostali na sta-
rost mladší žáky a s nimi plnili úkoly na dvanácti 
stanovištích, která připravili žáci devátých tříd. 
Úkoly byly samozřejmě také inspirované pohád-
kou – děti zdobily ocas mořské panny, navléka-
ly z perel náramky, luštily doplňovačku, hledaly 
poklad v (jako) ztroskotané lodi… Po splnění 
všech úkolů byly odměněny polárkovým dortem 
se šlehačkou.
Pozdě večer si ještě starší žáci zahráli v tělo-
cvičně badminton – to už s Malou mořskou vílou 
nesouviselo, ale nocoval s námi tělocvikář.
Na dětský hospic jsme vybrali 944 Kč. Děkuje-
me SRPŠ za příspěvek na odměny pro nocují-
cí děti a všem obětavým učitelům a především 
hlavní organizátorce Noci s Andersenem Aleně 
Špitálské.

Představujeme  
své žáky:

LUCIE LATÝNOVÁ, 8 let, 3. B

• Marta Kosobudová, třídní učitelka

Tentokrát bychom rádi představili další žákyni 
naší školy, která se svými dovednostmi a svým 
talentem vymyká běžnému průměru. Je to Lu-
cie Latýnová z 3. B a je skvělá ve hře na kla-
vír. Hraje na něj od svých čtyř let a moc ji to 
baví. Aby byla úspěšná, musí denně nejméně 
jednu hodinu trénovat, před soutěžemi samo-
zřejmě cvičí mnohem déle. Doma se jí věnuje 
tatínek, který sám hraje na klavír, v ZUŠ paní 
ředitelka. Na klavír hraje i její starší bratr a ona 

sama navštěvuje ještě hodiny zpěvu. Ačkoliv je 
Lucka žákyní teprve 3. třídy, už se může chlubit 
těmito cenami: Vítězství soutěže Beethovenovy 
Teplice, dvakrát zvítězila v Prague Junior Note, 
vyhrála Karlovarskou růžičku i Mozartovu sou-
těž v Římě. 
Lucka svou muzikálností a dovednostmi zpest-
řuje hodiny hudební výchovy svým spolužákům. 
Všichni se těšíme, že nám Lucka předvede něco 
ze svého umění na nějaké školní akci, a přejeme 
jí hodně dalších úspěchů v její hře na klavír.

Rodičům budoucích 
prvňáčků

• vedení školy

1. třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se 
bude konat ve čtvrtek 9. 6. 2016 v 17.00 hod. 
v jednotlivých třídách školy. Vše potřebné bude 
napsáno na nástěnce u hlavního vchodu. Bude-
me otvírat 4 první třídy. Přineste si s sebou 50 
Kč na výrobu razítka.
Velmi naléhavě žádáme rodiče, kteří se rozhodli 
pro jinou školu, aby nám tuto skutečnost nepro-
dleně oznámili.

Přehlídka scénického 
tance

• Alena Smržová, vedoucí tanečního oboru

V neděli 3. dubna se zúčastnili žáci tanečního 
oddělení naší školy Krajské přehlídky scénické-
ho tance dětí, konané v Salesiánském divadle 
v Praze. Ve dvoudenní přehlídce nabité výbor-
nými výkony pražských skupin zaujala porotu 
choreografie Tučňáci, která získala ocenění za 
námět a hravost provedení. Labyrint sice oce-
nění nezískal, ale dívky tančily velmi pěkně, 
v tanečním souladu a choreografie se divákům 
líbila.

V těchto dnech většina žáků dokončuje v Čes-
kém Šumburku u Tanvaldu nácvik závěrečného 
představení, jehož část bude uvedena v Divadle 
Járy Cimrmana v Tanvaldu. Celé představení se 
všemi žáky tanečního oboru bude uvedeno ve 
středu 11. května 2016 v 19.30 hod. v Kulturním 
domě v Čelákovicích. Na balet s názvem O ne-
šťastné lásce na motivy Labutího jezera s hud-
bou P. I. Čajkovského jste srdečně zváni.

Malý salón 2016
• Jolana Fenclová, vedoucí výtvarného oboru

Letošním tématem závěrečné výstavy prací 
žáků výtvarného oboru naší školy je „Svět ba-
rev“. Kresbou, malbou, prostorovou tvorbou, 
keramickými objekty i netradičními technikami 
se žáci snažili ztvárnit barevný svět, který nás 
obklopuje. Podtitul naší výstavy „Čelákovi-
ce očima dětí“ nám přiblíží naše město. Práce 
žáků, jak plošné, tak prostorové, jsou inspirová-
ny výročím čelákovické městské knihy, které si 
v letošním roce připomínáme.
Vernisáž výstavy se koná v sobotu 14. 5. 2016 
od 10.00 hod. v Městském muzeu v Čelákovi-
cích. Výstava potrvá do 19. 6. 2016. 
Výtvarné oddělení se i letos účastní mnoha výtvar-
ných soutěží. Již tradičně jsme odvezli výtvarné 
práce do lidické galerie, kde se připravuje „Me-
zinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2016“, 
které se účastní děti z mnoha zemí světa. Každý 
rok se nám zatím podařilo uspět a získat diplom.
V celostátní soutěži „Komenský a my“ s téma-
tem „Město“ jsme získali diplom „Cena poroty“ 
za pěkně zvládnuté kresby mladších žáků (kom-
binovanou technikou) našeho města. Z hoto-
vých prací jsme vytvořili omalovánky Čelákovic, 
které budou k vidění také na naší výstavě. Tak 
se přijďte podívat!

Účast na Pro Bohemia 
Ostrava 2016

• Jan Bláha, zástupce ředitelky

„Pro Bohemia Ostrava“ je mezinárodní interpre-
tační soutěž ve hře na klavír, dechové a smyč-
cové nástroje a ve zpěvu. Je jedinečná nejen 
zaměřením na skladby, ale i soutěžními katego-
riemi. Jsou čtyři, od nejmladších žáků ZUŠ až po 

ŠKOLSTVÍ

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

Vašátkova 343
Čelákovice

Tučňáci. Foto: Alena Smržová

Foto: archiv školy

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

J. A. Komenského 414
Čelákovice

Navlékání náramků při Noci s Andersenem. Foto:  
archiv školy

pokračování na str. 22
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studenty konzervatoří do 21 let. Tato šíře umož-
ňuje setkání nejmladších talentů se začínajícími 
profesionály, což může ty mladší vést k inspiraci 
a zájmu o studium na konzervatořích, které posi-
lují umělecké zázemí. Soutěž se specializuje na 
český repertoár a je přístupná veřejnosti. Výkony 
hodnotí čtyři odborné poroty složené z význam-
ných pedagogů a koncertních umělců z České 
republiky, Polska, Slovenska a Rakouska.
Hlavním cílem této soutěže je propagace čes-
ké hudby od období klasicismu po současnost. 
Soutěž klade důraz na repertoár a skladby čes-
kých autorů, kdy vždy minimálně jedna skladba 
soutěžících musí být od českého autora.
Letošního, již 14. ročníku soutěže „Pro Bohemia 
Ostrava 2016“, kterou pořádá Janáčkova kon-
zervatoř v Ostravě, se zúčastnila klarinetistka 
Eliška Řeřichová z mé třídy. Soutěžila ve druhé 
kategorii, kde v konkurenci klarinetistů ze ZUŠ, 
ale i z konzervatoří z České republiky, Sloven-
ska a Polska získala výborné třetí místo.

Mladí čelákovičtí  
hudebníci reprezentují

•  Luboš Fait, Jan Bláha, Miroslav Paťha,  
učitelé hudebního oboru

Stalo se již téměř jakousi samozřejmostí, že žáci 
ZUŠ Jana Zacha Čelákovice sklízejí v soutěžích 
pořádaných nejen Ministerstvem školství, mlá-
deže a tělovýchovy ČR, ale i v samostatných 
soutěžích mnohdy evropského charakteru ta 
nejvyšší ocenění.
V letošním roce byla MŠMT ČR vypsána mj. 
i soutěž v komorní hře s převahou dechových 
nástrojů a pořadatelství okresního kola se letos 
ujala naše škola. Sjeli se tak do Čelákovic vy-
braní soutěžící ze základních uměleckých škol 
z našeho okresu. 
Ministerská soutěž má svá pravidla. Zhruba za-
čátkem února se uskuteční v každé ZUŠ školní 
kolo, ze kterého se vyberou soubory, které pe-
dagogický sbor považuje za vhodné reprezen-
tanty své školy, ale i města. Záhy nato proběhne 
okresní kolo. V našem okrese Praha-východ se 
tak do okresního kola dostalo celkem 15 soubo-
rů. O vysoké úrovní soutěžících pak hovoří oje-
dinělý verdikt odborné poroty: všechny soubory 
postoupily do krajského kola, které následně 
proběhlo ve dnech 14. a 15. března v ZUŠ Fr. 
Kmocha v Kolíně. Z těchto 15 souborů pak bylo 
pět z Čelákovic. 
V Kolíně již jde o mnoho, o postup do celostát-
ního kola. Tomu odpovídalo i složení odborné 
poroty. V té letos zasedli přední hráči ze Sym-
fonického orchestru Českého rozhlasu, Sym-
fonického orchestru FOK a Státní opery Praha. 
Porota za hudební výkony uděluje 1.–3. cenu, 
Čestné uznání 1. a 2. stupně a Diplom za účast. 
A nyní pár informací z krajského kola. Marcela 
Babková, vyučující na pobočce v Jirnech, při-
pravila soubor dvou zobcových fléten s dopro-
vodem klavíru, který obdržel krásné 2. místo. 
Soubor čtyř příčných fléten kolegyně Evy Schwa- 
nové se bohužel nakonec soutěže nemohl zú-
častnit. Raritou, a dovoluji si tvrdit, že v celore-
publikovém měřítku, byl soubor čtyř hobojistů 
kolegy Bedřicha Hejska, který získal třetí místo. 
A rovněž tak uspěl i jeho druhý soubor složený 
ze dvou hobojů a fagotu. Mety nejvyšší ve formě 

prvního místa a navíc s postupem do celostátní-
ho kola (ne vždy je 1. místo spojeno s postupem) 
dosáhlo klarinetové trio učitele Jana Bláhy, kte-
ré účinkuje v obsazení Eliška Řeřichová, Roman 
Toml a Filip Krubner. Druhým postupujícím, 
tedy i vítězem v jiné věkové kategorii, je decho-
vé trio p. uč. Luboše Faita hrající v obsazení 
hoboj, klarinet a fagot a jmenovitě Aneta Hoda-
ničová, Alena Laudátová a Vladimír Pádivý. Tyto 
dva soubory tedy budou dne 6. května bojovat 
o co nejlepší umístění v celostátním kole, které 
se letos koná ve vzdálené Orlové. Držíme palce!
Kromě soutěže v komorní hře probíhá také 
soutěž ve hře na akordeon. Této soutěže se za 
naši školu zúčastnilo pět akordeonistů ze třídy 
učitele Miroslava Paťhy. V okresním kole, které 
se konalo v ZUŠ Brandýse nad Labem, obsadili 
dvě první místa s postupem do krajského kola 
a tři druhá místa. Krajské kolo této soutěže pro-
běhlo v ZUŠ Pečky, kde naši žáci Alena Blanca 
Kubáňková a František Šturma získali ve svých 
kategoriích shodně druhá místa.
Myslíme, že i méně zasvěcenému čtenáři je zřej-
mé, že těchto úspěchů nelze dosáhnout pouze 
pravidelným navštěvováním běžné výuky v „zuš-
ce“. Všichni soutěžící se musí cílevědomě při-
pravovat doma a také pro jejich učitele znamená 
příprava na soutěž mnoho hodin práce navíc. To 
však naráží mnohdy na časové vytížení žáků, pe-
dagogů i na prostorové podmínky naší školy.

Přijímací řízení pro 
školní rok 2016/2017

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

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

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

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Do literárně-dramatického oboru přijímá škola 
žáky od 6 let. Předpoklady pro studium v literár-
ně-dramatickém oboru: vyjadřovací schopnosti 
(vyprávět příhodu, vtip, recitovat báseň, zahrát 
pohádkovou postavu), pohybové schopnosti, 
fantazie, rytmus, zpěv.
Termíny přijímacích zkoušek:
pondělí 16. 5. 2016 v 17.30 hod.

STUDIO
Určeno pro předškolní děti, které nejpozději 
v srpnu 2016 dovrší pět let. Výuka probíhá v do-
poledních hodinách.
Termíny přijímacích zkoušek:
pátek 13. 5. 2016 v 16.30 hod.
Zájemci o studium vyplní a odešlou elektronic-
kou přihlášku ke studiu z webových stránek 
školy nejpozději jeden den před konáním přijí-
macích zkoušek zvoleného oboru.
Počet nově přijatých žáků je omezen celkovou 
kapacitou školy.

Od výroby jednodu-
chých pomůcek k úspě-

chům v olympiádách
• žáci gymnázia

Oblíbenou součástí výuky u nás ve škole je 
praktická výroba pomůcek a modelů. Procvičí-
me a ověříme si fungování vědeckých pouček, 
názorně přesvědčíme „nevěřící Tomáše“ a hlav-
ně se všichni vespolek pobavíme. V tomto škol-
ním roce se scházíme v přírodovědných dílnách 
a sbíráme zkušenosti při řešení úloh matematic-
ké, fyzikální, chemické, biologické, zeměpisné 
olympiády a dalších vědomostních soutěží. Je-
denáct z nás se probojovalo do krajských kol. 
Už se těšíme, jak otestujeme nezdolnost našich 
soupeřů.

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

J. A. Komenského 414
Čelákovice

gymnázium

Demonstrace těžiště tělesa. Foto: archiv školy

Krasohled. Foto: archiv školy

pokračování ze str. 21
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• Petr Flekač

O velikonoční sobotě 26. 3. se na Vsetín sjelo 
20 elitních klubových trojic ze čtyř zemí, aby se 
utkaly o prvenství na jednom z nejprestižnějších 
(15. ročník) nohejbalových turnajů současnosti: 
AUSTIN CUP Vsetín 2016. 
Favorité jednotlivých základních skupin, tedy 
SK Liapor Witte Karlovy Vary B, MNK SDS EX-
MOST Modřice A, NK CLIMAX Vsetín A, svoji 
výkonnost potvrdili očekávaným postupem 
z prvního místa. V boji o zbylá čtyři místa zdo-
lal TJ Spartak Čelákovice A (Kylík, Souček, 

Holas, Flekač) NK CLIMAX Vsetín D. Ve čtvrt-
finále nenašel CLIMAX C recept na Čelákovic-
ké, kteří se dopouštěli méně chyb a předčili 
domácí v obraně v obou odehraných setech 
(8:10, 6:10). V  semifinále to vypadalo na velké 
překvapení. Čelákovičtí v boji o finále smazali 
v prvním setu Modřické 10:5. Úřadující mistři 
republiky pak už ale další překvapení nedovolili 
(10:6,10:7). V boji o bronz Spartak vyhrál první 
set 10:9, ale nestačil vzdorovat a zbylé prohrál 
10:6 a 10:5. I tak je čtvrté místo historicky nej-
lepším umístěním Čelákovic. Ve finále pak Kar-
lovy Vary porazily Modřice 2:1.

Mistrovství ČR jednotlivci 28. 3. 2016, Nym-
burk
Kolenský (Čelákovice A) prohrál v play-off 
s Chalupou z Č. Budějovic. Kilík (Čelákovice B) 
nepostoupil ze skupiny a Bareš (Čelákovice C) 
vypadl v play-off s modřickým Kopem.

Mistrovství ČR dvojic 2. 4. 2016, Nymburk
Čelákovice A (Flekač, Kilík, Holas) postoupily do 
čtvrtfinále, kde prohrály s Šacungem 0:2. Čelá-
kovice B (Spilka, Kolenský, Souček) nepostou-
pily ze skupiny. Vyhrály Čakovice.

Na Mistrovství ČR trojic 9. 4. 2016 v Karlových 
Varech nepostoupily čelákovické sestavy ze zá-
kladních skupin.

Mistrovské zápasy

TJ SPARTAK ČELÁKOVICE A–TJ AVIA ČA-
KOVICE 2:6
Bez distancovaného Spilky to měly Čelákovice 
proti ambiciózním hostům značně těžké. Prů-
běh utkání byl vyrovnanější, než by se mohlo 
z výsledku zdát – z osmi odehraných zápasů 
jich bylo šest třísetových a pět setů končilo na 
devítkách.

TJ SPARTAK ČELÁKOVICE B–SK NOHEJ-
BAL HLAVENEC 6:2
V úvodním zápase nové sezony nastoupil B-tým 
posílen o Doucka, Součka a Bareše, což se pro-
jevilo i na výsledku.

TJ LOKOMOTIVA NYMBURK–TJ SPARTAK 
ČELÁKOVICE 6:0Blokující domácí Kaděra proti smeči hostujícího Kučery. Foto: archiv oddílu

nohejbal

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice

• Kateřina Soukupová

Již mnoho let se účastním společně s rodinou 
a kamarády každoročního Vejšlapu jarním Po-
labím – a to i za špatného počasí. Dalo by se 
říci, že je to tradice naší vodácké rodiny od dob 
mého dětství. Vodáci tento pochod pořádají již 
od 80. let. Vejšlap je vlastně přivítáním jara a zá-
roveň i zahájení vodácké sezony – kdy večer po 
Vejšlapu všichni vodáci z klubu slavnostně ode-
mykají Labe. Touto akcí vodáci zvou veřejnost 
do svého kruhu, a tím je přátelskou formou se-
známí s tímto sportem.
Letos dne 2. 4. 2016 nám počasí přálo, a tak se 
zúčastnilo rekordní množství lidiček milujících 

turistiku. Nejkratší trasa 10 km vede krásnou 
jarní polabskou přírodou a není vůbec náročná 
i pro malé děti nebo rodiče s kočárky. Delší ná-
ročnější trasy 15 a 30 km se kromě chůze dají 
zdolat na kole či koloběžce.
Všichni sbírali razítka na papírové medaile od 
kontrol rozsetých po trase a za všechna posbí-
raná razítka pak na každého účastníka čekala 
v cíli odměna – dárek, občerstvení a možnost 
další zábavy. Říkáte si, proč kontroly? No přece 
proto, aby si nikdo nezkracoval cestu a zároveň 
nezabloudil. 

V čelákovické loděnici se po zdolání trasy mohli 
vyřádit malé i velké děti a dokonce i rodiče – 
byly pro ně připraveny trampolíny, kanoe, moto-
rové čluny, jízda na konících a jiná zábava.
Děkuji za všechny 1. čelákovickému klubu po-
tápěčů a vodáků, který pro nás Vejšlap připravil, 
a těším se zase za rok! AHOJ
Poděkování
1. čelákovický klub potápěčů a vodáků děkuje 
všem pomocníkům, kteří se podíleli na pořádání 
akce, a za finanční podporu městu Čelákovice 
a České unii sportu.

Skupina návštěvníků u kapličky svatého Václava. Foto: Kateřina Soukupová

Vejšlap jarním Polabím

Cíl v areálu loděnice a děti na trampolíně. Foto: Josef 
Bartoš
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Městský bazén
Od dubna je zrušeno odpolední plavání pro 
veřejnost ve středu.

Provozní doba:

po 6.15–7.45 – 19.00–21.30

út – – 17.00–21.30
(17.00–18.00 pronájem 2x dráha)

st 6.15–7.45 – 19.00–21.30

čt – 14.00–15.00 –

pá 6.15–7.45 14.00–15.00 17.00–21.30

so – 11.00–12.00 16.00–21.30
  (10.00–11.00 senioři/ZTP)

ne – 10.00–12.00 16.00–21.30
(9.00–10.00 senioři, 18.30–19.30 pronájem 2x dráha)

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

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

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

celákovická  
sportovní, p. o. 

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

Počátkem měsíce dubna se v polském městě Bydgoszcz konala nejvyšší světová soutěž v karate 
7th WORLD SHOTOKAN CHAMPIONSHIPS, kterou pořádala světová federace karate WSF. Tohoto 
mistrovství se zúčastnilo přes 1 000 závodníků z 37 států světa. 
Z našeho klubu se tohoto šampionátu zúčastnili reprezentanti Daniel Brejcha, Denisa Brejchová, Jan 
Pajkrt a Matěj Lippert, kteří reprezentovali Českou republiku jak v kategoriích kata, tak v kategoriích 
kumite.

Konečné umístění našich reprezentantů:
Mistr světa:
Denisa Brejchová, kata individuál dívky 12–13 let, kata team dívky 12–13 let;
Daniel Brejcha, kata individuál chlapci 12–13 let, kata team chlapci 12–13 let;
Jan Pajkrt, kata team chlapci 12–13 let;
Matěj Lippert, kata team chlapci 12–13 let.
Bronzová medaile:
Denisa Brejchová, kumite dívky 12–13 let do 43 kg.

Celkem jsme na tomto světovém šampionátu vybojovali 7 medailí a 4 tituly mistrů světa. V počtu 
účastníků a získaných medailí jsme se stali nejúspěšnějším klubem naší reprezentace, a přispěli 
jsme tak k výbornému 7. místu České republiky na tomto mistrovství. Nejúspěšnějším reprezentan-
tem České republiky se stala Denisa Brejchová, která dokázala vybojovat 3 medaile. Zlatou z indivi-
duální kategorie kata, další zlatou z kata team a bronzovou z individuální kategorie kumite.
Všem mladým závodníkům gratulujeme za dosažené výsledky a za reprezentaci České republiky 
a přejeme hodně úspěchů všem nominovaným členům našeho klubu na další světové soutěži, která 
se bude konat ještě před letními prázdninami v irském hlavním městě Dublinu. Dále děkujeme také 
realizačnímu týmu a rodičům za velikou podporu.

• Libor Mrozinski

V krajské soutěži se pro nás zázrak neko-
nal, když jsme v 10. kole prohráli 4. 4. 2016 
s družstvem TJ AŠ Mladá Boleslav A v poměru 
2,5:5,5. Tím jsme si uzavřeli možnost setrvání 
v krajské soutěži a ani výhra 5:3 v posledním 
11. kole 17. 4. 2016 s celkem Šachklub města 
Dobrovice B to již nemohla ovlivnit.
V regionálním přeboru jsme prohráli v posled-
ním 11. kole 10. 4. 2016 s ŠK Kralupy B v pomě-
ru 2,5:5,5. I přesto jsme se udrželi na 10. místě. 
Ale vzhledem k tomu, že družstvo A sestupuje 
z krajské soutěže do regionálního přeboru, tak 

i družstvo B bude muset vynuceně z organizač-
ních důvodů sestoupit do nižší soutěže – nejsme 
totiž schopni obsadit 2 osmičlenná družstva ve 
stejném termínu. 
V rámci základních kol krajského přeboru jed-
notlivců mládeže – regionu SD – Polabí se 
členové našeho šachového kroužku zúčastnili 
turnajů v Neratovicích a Kolíně. V Neratovicích 
velmi dobře hrál Lukáš Janda, který obsadil  
5. místo. V Kolíně překvapil slušnou hrou náš 
nováček – Víctor Sánchez.
Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic 
a blízkého okolí mohou získat další informace 
na www.sachycelakovice.cz.

Fantastický úspěch reprezentantů SK karate Dragon na mistrovství světa v Polsku, kde vybojovali 4 tituly mistrů 
světa. Foto: archiv SK Dragon

šachy

karate

Šachový oddíl TJ Spartak Čelákovice

SK karate Dragon – reprezentanti klubu jsou 
mistři světa

Příměstský tábor
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SPORT

• Martin Bajer

Ve druhém kole play-down Národní ligy florba-
lu se Orka utkala s týmem Strakonic. Vítězství 
v této sérii znamenalo udržení se v soutěži, po-
raženého pak čekala baráž. V základní části vy-
hrál každý tým jedno vzájemné utkání.

FBC STRAKONICE P.A.–ORKA ČELÁKOVICE 
2:11
Na tuto sérii jsme byli dobře připraveni a úvod 
prvního zápasu nám vyšel nad očekávání. Po 
čtrnácti minutách jsme vedli 7:0 a ztichlá stra-
konická hala se nestačila divit. Hosté se dočka-
li gólu až v padesáté minutě, ale to už bylo za 
stavu 10:0 pro Orku. Trpělivou hrou vycházející 
z dobré obrany a s výborným Pezlem v bráně 
jsme si v poklidu dokráčeli pro první vítězství 
v sérii, navíc naprosto jednoznačné.

ORKA ČELÁKOVICE–FBC STRAKONICE P.A. 
9:2

Domácí utkání jsme hráli opět ze zabezpečené 
obrany a s velkou útočnou chutí. První třetinu 
jsme vyhráli 3:0, a když jsme v polovině zápasu 
vedli již o šest branek, bylo opět rozhodnuto. Tři 
branky jsme pak přidali i ve třetí třetině a zno-
vu jednoznačně zvítězili. Stav série tak byl 2:0 
a zbývalo nám vyhrát jediné utkání.

FBC STRAKONICE P.A.–ORKA ČELÁKOVICE 
3:4 pp
Třetí zápas měl podobný průběh až na to, že se 
nám přestalo dařit střelecky. Strakonice jsme 
jasně přehrávali, naše velké šance ale zůstávaly 
nevyužité. Přesto jsme po dvou třetinách vedli 
3:0 a šli za vítězstvím. Domácí se ale nevzda-
li, a když po naší nastřelené tyčce z protiútoku 
snížili, nadechli se k velkému náporu. V pade-
sáté minutě jsme znovu inkasovali, a drželi tak 
už jen jednobrankový náskok. A i o ten jsme 
přišli minutu před koncem, takže utkání se mu-
selo prodlužovat. V prodloužení se nám poda-
řilo naší hru uklidnit a znovu převzít otěže a po 

třech minutách o naší výhře rozhodl pohotově 
Němeček.
Po jasném vítězství v sérii se Strakonicemi 3:0 
na zápasy tak Orka uhájila setrvání v Národní 
lize florbalu i pro příští sezonu.

•  Milan Šikl

Jarní polovina fotbalových soutěží nabírá na 
obrátkách, ale Unionu se stále nedaří dostat 
do řádných „obrátek“. V době, kdy vznikají tyto 
řádky, tak mají fotbalisté Unionu nulový bodový 
zisk za jaro a propadají se ke dnu tabulky. Vede-
ní klubu posílilo tým na několika postech, zlep-
šila se i hra, leč výsledky se stále nedostavují. 
Je sice pravda, že los byl nemilosrdný a postavil 
celku do cesty mužstva z horních pater tabulky, 
a z toho ve dvou případech podlehl Union nej-
těsnějším rozdílem. Ohlédněme se za odehra-
nými duely.

FK DLOUHÁ LHOTA–SK UNION 1:0
První poločas zápasu 17. kola byl vyrovnaný 
bez vážnější šance, a to až do 36. minuty, kdy 

domácí hráč hlavou překonal Hlaváčka. Po pře-
stávce trenér vystřídal, změnil rozestavení, což 
přineslo pro Union několik dobrých šancí, ale na 
zisk bodu to nestačilo.

SK UNION–SK SLANÝ 1:5
Branka: Náhlovský
Tentokrát byl soupeř kvalitnější a jasně předčil 
Union. Hosté vedli 2:0, z penalty snížil Náhlov-
ský, ale to bylo ze strany domácích vše. V zá-
věru ještě hosté navýšili skóre až do podoby 
debaklu.

SK POŘÍČANY–SK UNION 1:0
Na půdě druhého celku tabulky sehrál Union 
vyrovnanou partii, leč na zisk bodů opět nedo-
sáhl. Domácí se dostali do vedení v 15. minutě 
úspěšnou dorážkou. Hosté měli dvě dobré šan-
ce, Parůžek ani Pánek je neproměnili.

SK UNION– FC HORKY 6:0
Branky: Pánek 4, Parůžek 2
Union pořádně zabral a soupeře poslal domů 
s půltuctem. Domácí od první minuty udávali 
tempo hry, a když dokázali využít chyb hostující 
obrany, získali své první jarní body. Střelecky se 
dařilo Pánkovi.

Sobotní mistrovské zápasy, které proběhnou 
na stadionu U Hájku vždy od 10.30 hod.
14. 5. SK UNION–DOBROVICE
28. 5. SK UNION–BRANDÝS N. L.

DOROST
Ani dorost nehraje v pohodě. Po porážce 
v úvodním kole sice doma získal tři body, ale již 
další zápas přinesl druhou jarní porážku. Muž-
stvo sice drží kontakt s čelem tabulky, ale če-
kalo se víc.

SK UNION–S. CHOTĚTOV 6:0, branky: Vlček 
M., Kratochvíl, Štěrba, Čermák, Sládek, Szabo. 
Po přestávce jasná převaha domácích. SK HO-
VORČOVICE–SK UNION 2:1, branka: Uher. 
Překvapivá výhra domácích v zápase, kdy hos-
té neproměnili brankové šance. SK UNION–S. 
ČEČELICE 8:2, branky: Szabo 4, Veselý 2, Čer-
mák, Prel. Snaživý hosté dokázali s Unionem 
držet krok pouze v prvním poločase.

STARŠÍ ŽÁCI
Hrají v tabulce Středočeského přeboru o udr-
žení. Před zápasem s Poděbrady se tým posí-
lil o brankaře Horu, který hostuje z Klecan. Ani 
žákům los příliš nepřál a dosud hráli jen s celky 
horní poloviny tabulky.
FC VELIM–SK UNION 4:1, branka: Kostolány, 
SK UNION–BOH. PODĚBRADY 1:1, bran-
ka: Loskot, HOŘOVICKO–SK UNION 2:0, SK 
UNION–FK BRANDÝS 2:2, branky: Pánek, 
Mráz.

MLADŠÍ ŽÁCI
Okupují střed průběžné tabulky Středočeského 
přeboru.
FC VELIM–SK UNION 1:4, branky: Štěrba 
2, Lopatář J. a vlastní, SK UNION–BOH. PO-
DĚBRADY 4:3, branky: Štěrba 4, HOŘOVIC-
KO–SK UNION 3:2, branky: Lopatář J. 2, SK 
UNION–FK BRANDÝS 2:5, branky: Lopatář A., 
Štěrba.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Účastnila se tří turnajů – v Milovicích 2. místo, 
ve Zbuzanech 2. místo a v Líbeznici 1. místo.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Ta již tak úspěšná nebyla – v Milovicích obsadila 
5. místo a v Hovorčovicích až 6. místo.

fotbal

UNION ZÍSKAL PRVNÍ JARNÍ BODY

Proti Horkám udržel brankař Bařina čisté konto. Foto: 
archiv Milana Šikla

florbal 

Po třetím vítězném utkání ve Strakonicích. Foto: Martin 
Bajer

ORKA
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KAM VE VOLNÉM CASE
do úterý 31. 5. 16.00–19.00 hod.
Galerie v Altánu, Vašátkova č. p. 818
NASAJA – OBRAZY, KERAMIKA A SKLO
výstava Jany Novotné-Špráchalové

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

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

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

neděle 8. 5. 14.00–17.00 hod.
náměstí 5. května
SVÁTEČNÍ ODPOLEDNE NA NÁMĚSTÍ
pořádá město Čelákovice u příležitosti státní-
ho svátku ukončení 2. světové války. Od 14.00 
hod. pietní akt u pomníku padlých; od 14.30 
hod. sváteční promenádní koncert Hasičské 
dechové hudby z Lysé nad Labem před rad-
nicí; od 14.30 hod. výstava fotografií v „Galerii 
na schodech“ autorky Ireny Kent, inspirovaná 
letošním 135. výročím založení Sboru dobro-
volných hasičů města Čelákovic (vstup – boční 
vchod budovy radnice).

neděle 8. 5. 18.00 hod.
Mírové náměstí, Sedlčánky
PIETNÍ AKT
Pořádá MO KSČM u příležitosti ukončení  
II. světové války a osvobození ČSR od fašistic-
kých okupantů.

pondělí 9. 5. 18.00 hod.
park Rudé armády, Záluží
PIETNÍ AKT
Pořádá MO KSČM u příležitosti ukončení  
II. světové války a osvobození ČSR od fašistic-
kých okupantů.

čtvrtek 12. 5. 17.30 hod.
Městské muzeum
NEVINNÉ TAHY
Promítání životopisného filmu a beseda o cestě 
stát se šachistou.

pátek 13. 5. 9.00–12.00 hod.
RC Routa, Sedláčkova č. p. 107
JAK HLEDAT A NAJÍT ZAMĚSTNÁNÍ
Seminář pro všechny, kteří hledají práci či uva-
žují o změně kariéry. 

sobota 14. 5. 10.00 hod.
Zahrada RC Routa, Sedláčkova č. p. 107
DEJTE SI S NÁMI FÉROVOU SNÍDANI
Férová snídaně NaZemi – piknikový happening 
k oslavě Světového den pro fair trade. S sebou 
vlastní fairtradové či lokální dobroty a surovinyJ.

sobota 14. 5.–neděle 19. 6.
Městské muzeum
MALÝ SALÓN 2016 – SVĚT BAREV
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ (část výsta-
vy věnována Roku knihy), přístupná ve výstav-
ní síni muzea denně mimo pondělí 9.00–12.00 
a 13.30–17.00 hod.
V sobotu 14. 5. od 10.00 hod. vernisáž výstavy.

sobota 14. 5. 10.30 hod.
fotbalové hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí Dobrovice.

sobota 14. 5. 13.00–24.00 hod.
areál loděnice V Nedaninách
ČELART 2016
3. ročník neziskového alternativního multi-
-žánrového festivalu bez hranic pro všechny 
věkové kategorie.

neděle 15. 5. 8.00–11.00 hod.
chovatelský areál – Stankovského č. p. 1774
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít chova-
telské poradny

neděle 15. 5. 13.00–15.00 hod.
Lávka u Labe
ŠVIHÁK LÁVKOVÝ
Rodinný okružní cyklovýlet na 10 km se soutě-
žemi, kvízy a dalšími úkoly.

sobota 21. 5.
Městské muzeum
ŠACHY V PŘÍRODĚ IV
Hlídkový závod Čelákovicemi a okolím s něko-
lika zastávkami a úkoly s šachovou i nešacho-
vou tématikou pro 6–15leté.

úterý 24. 5. 10.00–17.00 hod.
Městské muzeum
DRAVCI, SOKOLNICTVÍ A JINÉ PTACTVO
profesionální letové ukázky dravců, sov a so-
kolnictví

čtvrtek 26. 5. 18.30 hod.
Městská knihovna
SIBIŘ – ČTYŘI KONTAKTY
Přednáška Hynka Bulíře o pozorování úplného 
zatmění Slunce v roce 2008 s promítnutím uni-
kátních snímků.

sobota 28. 5. 10.30 hod.
fotbalové hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí Brandýs n. Labem.

neděle 29. 5. 14.00 hod.
Restaurace Na Vošverku
SETKÁNÍ SENIORŮ V SEDLČÁNKÁCH

středa 1. 6. 14.00–17.00 hod.
zahrada MDDM
DEN DĚTÍ – STAROČESKÝ JARMARK
hry, soutěže, zábava, dílny a ukázky řemesel

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

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

pondělí 9. 5. 19.00 hod.
CAVEMAN
Slavná one man show. Vyprodáno!

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

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

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

sobota 11. 6. 14.00–22.00 hod.
V. SETKÁNÍ NA NÁMĚSTÍ
Hudební festival – vystoupí: Václav Neckář, Mi-
chal Ambrož a Hudba Praha, Verona, Štěpán 
Urban, The Beatles revival a další.

sobota 25. 6. 18.30 hod.
DRUHEJ DECH
zahájení kulturního léta – koncertů před KD

sobota 2. 7. 18.30 hod.
DEKAMERON

sobota 9. 7. 18.30 hod.
FEFERON

pátek 16.–neděle 18. 7. 21.30 hod.
pátek 12.–neděle 14. 8. 21.00 hod.
LETNÍ KINO

čtvrtek 22. 9. 19.00 hod.
VYSAVAČ
Bohumil Klepl v jedinečné komedii one man 
show, vstupné 280 Kč.

čtvrtek 20. 10. 20.00 hod.
JAKUB SMOLÍK
koncert

úterý 8. 11. 19.00 hod.
VĚRA ŠPINAROVÁ
koncert




