
Změna trasy autobusové linky 405 ................
Z důvodu havarijního stavu propustku na silnici mezi Čelákovicemi 
a Zálužím je od března 2017 dlouhodobě změněna trasa auto-
busové linky 405.

Bezplatná parkovací stání v Křižíkově ulici .. 
Po dobu tzv. peronizace železniční stanice Čelákovice je až do 
srpna 2018 omezena možnost parkování v blízkosti výpravní 
budovy v Masarykově ulici. Více než sto parkovacích stání je 
vyhrazeno pro bezplatné parkování v Křižíkově ulici u Kovohutí 
v blízkosti železniční zastávky Čelákovice-Jiřina. 

Tradiční jiřinské řehtání ....................................
Jako každoročně se na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou 
sobotu uskuteční v Jiřině řehtání. Sraz je v Ruské ulici u kapličky 
a celkově se uskuteční osm řehtání.

Kulaté výročí znovuotevření čelákovické 

ZUŠky ...................................................................
V roce 2017 uplyne 70 let od znovuotevření Základní umělecké 
školy Jana Zacha v Čelákovicích. Oslavy vyvrcholí slavnostním 
galakoncertem v úterý 7. listopadu, který se uskuteční v čelá-
kovickém Kulturním domě.

O autorce ilustrací dubnového čísla ..............

Rekordní příjmy Městského bazénu 

v roce 2016 ..........................................................
Příjmy bazénu v roce 2016 dosáhly 4,9 mil. korun, zatímco 
v předchozích letech se pohybovaly v úrovni 3,6 mil. korun. 
Roční ztrátu se podařilo snížit na 1,4 mil. Kč, ve srovnání s před-
chozími roky o 900 tis. Kč.

www.celakovice.cz z d a r m a
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Individuální dotace 
z rozpočtu města 2017

byly rozděleny žadatelům
• Petr Studnička, místostarosta II

Členové Rady a Zastupitelstva města rozhodli letos ve 

velmi krátkém čase o rozdělení historicky nejvyššího 

objemu dotačních prostředků z rozpočtu města pro rok 

2017 jednotlivým žadatelům. Celkem bylo podáno 39 žá-

dostí o poskytnutí individuální dotace v úhrnné hodnotě 

5,9 mil. Kč, přičemž rozděleno bylo zhruba o 1,5 mil. Kč 

méně.

Radní rozhodli o poskytnutí dotací celkem 14 subjektům na své 
schůzi 14. března, zastupitelé schvalovali poskytnutí dotací celkové-
mu počtu 22 subjektů na svém zasedání dne 29. března. Systém 
přerozdělení dotačních prostředků byl projednán i členy pracovní 
skupiny pro poskytování dotací z rozpočtu města, kteří akceptovali 
navržená kritéria pro dělení dotací. Nejvíce žádostí podaly spolky 
(celkem 20), které následovaly sportovní subjekty (celkem 10). 
Církvím bylo přerozděleno 70 tis. Kč, zájmovým spolkům 1,5 mil. 
Kč a sportovním subjektům 2,7 mil. Kč. Nejvyšší dotaci na celo-
roční činnost získaly mezi spolky Klub přátel Jana Zacha, který se 
bude podílet na oslavách 70. výročí znovuotevření Základní umě-
lecké školy Jana Zacha v letošním roce, Sbor dobrovolných hasičů 
Čelákovice, Junák – český skaut, středisko Čelákovice, a Rodinné 
centrum ROUTA. U sportovních subjektů je výše dotace ovlivněna 
skutečností, zda spravují vlastní majetek či nikoliv. Nejvyšší dotaci 
získal TJ Spartak Čelákovice, Orka florbal, Sportovní klub Union Če-
lákovice a 1. Čelákovický klub vodních sportů.

Všem občanům města přejeme veselé
Velikonoce a hodně zdraví a elánu 

do jarních měsíců! 

Folklór, lidová hudba a zábava nebudou 
chybět ani letos na již tradiční akci 
„Veselé Velikonoce na náměstí“, 

která se uskuteční v sobotu 15. dubna.

Josef Pátek, starosta

Miloš Sekyra, místostarosta                        Petr Studnička, místostarosta
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ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE

Jaro je tu!
Milí spoluobčané,
závěr března dal najevo, že přišlo jaro. Období, 
kdy se dlouhé měsíce odpočívající příroda ko-
nečně probouzí, a kdy světlo – alespoň na část 
roku – vítězí nad tmou. Je to ale také doba, kte-
rou rozhodně nemilují zástupy českých alergiků, 
které poletující pyl naplňuje vším možným, jen 
ne romantickým nadšením. Přesto ale všichni 
cítíme, že do těla dostáváme novou, a já věřím, 
že pozitivní energii.

Ve městě je jaro ve znamení úklidu ulic po 
zimě, pracích na údržbě zeleně a také obdo-
bím, kdy začínají investiční akce. Aktuálně je 
stavebně dokončen bezpečný přechod pro 
chodce v Rooseveltově ulici, na který čekali zej-
ména občané z lokalit Za Dráhou a Jiřina, dále 
je dokončena rekonstrukce kabin a klubu na 
hřišti v Záluží, kde sportovci konečně mají od-
povídající zázemí. Dokončuje se výměna oken 
ve sportovní hale BIOS, která byla už velmi 
špatná. Věřím, že v době, kdy čtete tyto řádky, 
je již po velké opravě komunikace spojující Če-
lákovice a Sedlčánky, tzv. středňačky, a mohl 
bych pokračovat dále. Letos je připraveno 
mnoho dalších investičních akcí.
Duben je také obdobím, kdy začínají venkovní 
kulturní a sportovní akce. Již tradičně můžete 
na náměstí (15. dubna) zahájit sezonu veliko-
noční sobotou, kdy je pro vás připraven bohatý 
program.
Je až neuvěřitelné, že další tradiční akce má le-
tos už svůj 50. ročník. Vejšlap jarním Polabím, 
který organizuje 1. Čelákovický klub vodních 
sportů, startuje 8. 4. v 9.00 hod. u radnice.
Taktéž na konci dubna se sjedou do Čelákovic 
hasiči ze široka daleka, aby se utkali v hasič-
ském sportu – disciplíně požární útok, na tra-
dičním Memoriálu Ladislava Báči. Opět v rámci 
odlehčení připravím družstvo čelákovické radni-
ce a utkáme se v exhibičním závodě s naším 
Sborem dobrovolných hasičů.
Samozřejmě nesmím zapomenout na tradiční 
velikonoční řehtání v Jiřině a Sedlčánkách. Akcí 
je v dubnu hodně a já věřím, že každý si najde 
tu svou.
V Čelákovicích to žije, a to je dobře. Baví mne tu 
žít, a to nemyslím jako apríl.

Josef Pátek, starosta

ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 39 (rok 2017), číslo 4. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, www.celakovice.cz, IČ 
240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 6 100 kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice, náměstí 
5. května 1, 250 88 Čelákovice, Dagmar Vitáčková – redakce, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Petr Studnička – předseda, Adéla Dvořáková, 
Richard Nejman, Jana Poklopová, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca 1 500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, není-li 
na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf – 
www.celakovice.cz, oddíl Informace, sekce Zpravodaj. Tiskne: Iva Vodáková – Durabo, Na Stráni 1301, 250 88 Čelákovice, IČ 12229385, www.durabo.cz. Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí 
nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 5. 4. 2017 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 5/2017 je 13. 4. 2017.

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

a heslem: celakovice.

KATALOG místních 
podniků, firem, podni-
katelů, služeb apod.

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

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:

736 301 599
(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.

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

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

úvodník

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

Cyklisté! Zvyšte šanci 
najít odcizené kolo!

Město Čelákovice je partnerem  
CEREK (centrálního registru kol).  
S dotazy se obracejte na Měst-
skou policii nebo přímo na  
www.cerek.cz.

Respondeo, z. s. –

OBČANSKÁ PORADNA
tel./fax: 325 511 148 (kancelář Nymburk)
mobil: 775 561 848 (pí Zajíčková)
e-mail: poradna@respondeo.cz

            info@respondeo.cz

http://www.respondeo.cz

Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné profe-
sionální poradenství je poskytováno každou 
1. středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. v bu-
dově radnice na náměstí 5. května (vedle poda-
telny). Více informací na uvedených kontaktech.

Tištěný přehled akcí
„Léto v Čelákovicích“

POZOR, BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „Léto 

v Čelákovicích“ (plakát; Zpravodaj města) 

obsahující akce od středy 31. května do pon-

dělí 4. září je v úterý 9. 5. 2017.

Informace o akcích zasílejte na e-mail: 
kalendar@celakovice.cz.

Dodané informace jsou také publikovány na 
webových stránkách města v „Kalendáři akcí ve 
městě“.

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, www.celakovice.cz

oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce Sociální péče – Pečovatelská služba

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČELÁKOVICE, p. o.
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SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR 

KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Mochovská č. p. 116, 250 88 Čelákovice

tel.: 326 992 682

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

ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE

JARNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Technické služby Čelákovice budou pořádat 

svoz tříděného komunálního odpadu. Vytří-

děný komunální odpad z domácností bude 

možné zdarma odevzdat na uvedených 

místech v následujících sobotách vždy od 

8.00 do 12.00 hod.

8. dubna

ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského
a Jungmannovou
22. dubna

Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u pobočky Městské knihovny

Na uvedených místech v určeném čase 
mohou občané zdarma odevzdat tyto druhy 

vytříděného komunálního odpadu: Papír, 
sklo, plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, 
textil, kompostovatelný odpad ze zahrad. 
Lze zde odevzdat i velkoobjemový od-

pad z domácností, který nelze umístit do 

popelnice.

Z technických důvodů nelze vybírat nebez-

pečný odpad, suť, stavební odpad a zeminu! 

Současně zde lze odevzdávat elektroza-

řízení jako zpětný odběr – lednice, sporáky, 

pračky, televize, monitory, výpočetní tech-

niku a podobně. Uvedené komodity lze prů-
běžně odevzdávat celý rok i na sběrném dvoře 
„Na Špičce“, Mochovská č. p. 116.

www.ts.celakovice-mesto.cz

informace

• VODNÉ a STOČNÉ

 pro rok 2017 v Čelákovicích:

vodné = 41,45 Kč/m3 bez DPH
stočné = 36,36 Kč/m3 bez DPH
celkem 77,81 Kč/m3 bez DPH

celkem 89,48 Kč/m3  vč. DPH

(rok 2016: 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)

• MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY

Za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a  odstraňování ko-
munálních odpadů je stanoven poplatek na rok 
2017 ve výši 516 Kč/osoba, který je splatný do 
30. června 2017.

Změna trasy autobusové linky 405
• Petr Studnička, místostarosta II

Z důvodu havarijního stavu propustku na silnici III/2455 mezi Čelákovicemi a Zálu-

žím v blízkosti železničního přejezdu na trati 074 Čelákovice – Neratovice došlo od 

10. března ke změně trasy a výluce autobusové linky 405. Nosnost propustku, který 

je v majetku Středočeského kraje, byla omezena pro vozidla do 3 tun a omezená 

tonáž neumožňuje přejíždět jej autobusem. 

Autobusová linka 405 je vedena po objízdné trase mimo zastávky „Čelákovice, žel. st.“ a „Čelá-
kovice, Záluží, Cihelna“. Objízdná trasa v rámci výlukového jízdního řádu byla prověřena na místním 
šetření dne 7. března za účasti zástupců města Čelákovic, Městského úřadu Čelákovice, organizace 
ROPID, Policie ČR, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje a dopravce ČSAD Střední 
Čechy.
Přestup na vlaky v Čelákovicích je umožněn na autobusové zastávce „Čelákovice, Kovohutě“, která 
bude po dobu výluky obsluhována všemi autobusovými spoji linky 405, a to na železniční zastávku 
„Čelákovice-Jiřina“, která se nachází v docházkové vzdálenosti. 
S ohledem na výrazně delší objízdnou trasu došlo i k posunům spojů autobusové linky 405 tak, 
aby v maximální možné míře byly zachovány přestupy na vlak a z vlaku jak v Čelákovicích, tak 
i v Úvalech. Provoz autobusů na delší výlukové trase hradí Středočeský kraj.
Současně došlo ke změně tarifního pásma u zastávek „Čelákovice, Záluží“ a „Nehvizdy, Nehvízdky“, 
které budou po dobu výluky zařazeny do tarifního dvojpásma 1, 2. Důvodem je nutnost nepoško-
dit cestující s předplatními jízdenkami. Cena jednorázových jízdenek se mění zpravidla podle jízdní 
doby. Autobusovou linku 405 využívá v pracovní dny zhruba 1 200 cestujících, přičemž v Čelákovi-
cích je nejvíce frekventovaná autobusová zastávka na náměstí 5. května.

DEN ZEMĚ 2017
• odbor životního prostředí

Již pojedenácté oslavíme v Čelákovicích Den Země, tentokrát exkurzí na skládku v Benátkách nad 
Jizerou ve čtvrtek 20. dubna 2017.
Na celém světě se Den Země slaví 22. dubna od roku 1983, v němž jej za světový vyhlásili na gene-
rální konferenci UNESCO. Jeho historie je však starší. V tento den poprvé uspořádali oslavy američtí 
studenti v  roce 1970 a postupně se poté rozšířilo slavení tohoto svátku do celého světa. V naší zemi 
se slaví od roku 1990, u nás v Čelákovicích jsme jej poprvé oslavili v roce 2007. V různých městech 
k těmto oslavám přistupují podle svých možností a zájmů např. vyčištěním potoka, jarmarkem, ná-
vštěvou různých provozů, dětskými soutěžemi či pochodem po naučných stezkách atd. My jsme 
se k oslavě tohoto dne letos rozhodli zajistit pro vás exkurzi na skládku v Benátkách nad Jizerou. 
Jde nám o to připomenout všem, jak důležité je třídění odpadů, a tím snižování množství odpadů 
končících na skládce. 
Chceme vám ukázat, jak město ve spolupráci se svozovou firmou AVE CZ nakládá s odpady a kde 
vámi vyprodukovaný odpad končí.

Proto jsme pro vás ve čtvrtek 20. dubna odpoledne 

od 14.00 hod. připravili autobus, který vás zdarma 

odveze od radnice z náměstí 5. května do Benátek 

nad Jizerou na skládku firmy AVE CZ. Tam se sezná-

míte podrobněji s jejím provozem. Je však nutné pře-

dem se na tuto akci přihlásit.

Hlásit se můžete telefonicky na odboru životní-

ho prostředí – tel.: 326 929 127-9, osobně nebo 

e-mailem: exkurzeskladka@celakovice.cz nejpozději 

do 12. dubna 2017.

Samotná exkurze trvá okolo 1–1,5 hodiny dle zvídavosti, 
dotazů a rychlosti přesunů účastníků. Nejdříve probíhá 
informativní teoretická část, kdy účastníky exkurze pra-
covníci firmy AVE CZ seznámí prostřednictvím prezenta-
ce s areálem a jednotlivými zařízeními na skládce, a poté 
se návštěvníci rozdělí na dvě skupiny a prochází areál 
skládky. Budete mít možnost vidět sklad nebezpečných 
odpadů, kogenerační jednotku, ve které se jímáním 
skládkového plynu vyrábí elektrická energie, stabilizační 
linku a nejzajímavější částí je určitě velká třídicí linka. 
Zde budete mít možnost nahlédnout přímo do místnosti, 
kde dochází k ručnímu dotřídění jednotlivých separátů, 
a poté si půjdeme prohlédnout samotné těleso skládky, 
kde je v současné době k  vidění i nově vybudovaná sek-
ce pro skládkování komunálních odpadů.
Věříme, že budete mít o prohlídku skládky a získání 
nových informací zájem, a třeba se i zamyslíte nad tím, 
jak důležité je, abyste co nejvíce odpadu vytřídili a co 
nejméně jsme jej museli uložit na skládku.
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• Miloš Sekyra, místostarosta I

Od září 2016 do června 2018 realizuje město Čelákovice v obou základních školách i v Městském 
domě dětí a mládeže rozsáhlý projekt zaměřený na prevenci rizikového chování dětí a mládeže. Vý-
sledky projektu jsou průběžně konzultovány členy pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování 
dětí a mládeže. Odborným garantem projektu je Pedagogické, psychologické a právní poradenství 
z Prahy 5.
Současné vedení města upřednostňuje finanční podporu na prevenci před finanční podporou návaz-
ných aktivit uživatelů drog. V Čelákovicích se drogová scéna stahuje z ulic do uzavřených prostor, 
někdy se uživatelé přesouvají do okolních měst. V rámci preventivního programu se v prvních 
čtyřech měsících jeho realizace uskutečnilo 68 preventivně-vzdělávacích akcí, do kterých se zapojilo 
913 žáků. Pro pedagogy se uskutečnilo šest vzdělávacích seminářů s účastí 120 osob, zorganizová-
ny byly v obou školách i besedy pro rodiče, kterých se zúčastnilo pouze 22 osob. Uskutečnil se 
i seminář pro zaměstnance Městského úřadu Čelákovice.
Přestože prvotní výsledky nejsou příliš optimistické, jsou objektivní a neliší se od situace v jiných 
městech. Žáci se setkávají s návykovými látkami, s rizikem nedrogových závislostí, fyzickým napadáním, 
zesměšňováním či ponižováním. Celkově nejsou mezilidské vztahy mezi dětmi dobré. Pedagogové ten-
to stav potvrzují a často upozorňují na nepříznivé rodinné prostředí u některých dětí. I proto se město 
Čelákovice snaží nabídku volnočasových aktivit finančně podporovat v rámci svých dotačních 
programů.

REÁLNÝ POČET OBYVATEL VE MĚSTĚ JE VYŠŠÍ
• Petr Studnička, místostarosta II

Údaje o počtu obyvatel žijících v obcích a městech zveřejňují v České republice dvě instituce – Český 
statistický úřad (ČSÚ) a Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR). Podle dat ČSÚ bylo v Čelá-
kovicích evidováno k 31. prosinci 2015 (novější data nejsou zveřejněna) celkem 12 029 obyvatel. 
Dle údajů MV ČR bylo k 1. lednu 2017 evidováno v Čelákovicích 11 515 obyvatel (občanů České 
republiky), dále je zde evidováno 661 cizinců, z nichž 399 má ve městě trvalý pobyt a 262 přechodný 
pobyt. V řadě obcí Středočeského kraje se počet obyvatel, kteří v nich nemají trvalý pobyt, zvýšil, 
a to v některých případech až na 40 %. Na základě počtu trvale bydlících obyvatel získávají obce 
především daňové příjmy v rámci tzv. rozpočtového určení daní, ze kterých financují veřejné služby 
(školství, kultura, úklid, veřejné osvětlení apod.). Dle vybraných ukazatelů (např. objem vyprodu-
kovaného komunálního odpadu, objem vypouštěných splaškových vod) se odhaduje, že v Čelákovi-
cích dlouhodobě bydlí asi 2 000 osob, které zde nejsou přihlášeny k trvalému pobytu.

o čem jednali radní města

Město přistoupilo koncepčně k prevenci
rizikového chování dětí a mládeže

Projekt „Prevence
rizikového chování dětí 
a mládeže“ pokračuje

• odbor školství, informací a kultury

Na základě uzavřené smlouvy mezi městem 
Čelákovice a Pedagogickým, psychologickým 
a právním poradenstvím v Praze, pokračuje výše 
uvedený projekt „Prevence rizikového chování 
dětí a mládeže“ i v roce 2017. Pro 2. pololetí 
tohoto školního roku je plánováno 20 výukových 
hodin pro 3. až 9. třídy Základní školy Čelákovi-
ce, Kostelní 457, p. o., a 34 výukových hodin 
pro žáky 3. až 9. tříd Základní školy Čelákovice, 
J. A. Komenského 414, p. o.
Pedagogové obou škol mají možnost absolvovat 
výjezdní zasedání se semináři na téma „Práce 
s žáky s poruchami učení, chování a jejich za-
čleňování do třídních kolektivů“ a „Zvyšování 
úrovně právního vědomí pedagogů, řešení 
problémových situací ve škole z pohledu práva“. 

Město Čelákovice jako zadavatel zpracování 
projektu a garant jeho kvalitní realizace,

společně s vedením základních škol
nabízí pomoc rodičům a zve

na setkání/besedu s autory projektu Karlem 

Kašparem a Zdeňkou Kašparovou,

v těchto termínech:
• 20. dubna 2017 od 17.00 hod. v učebně 
 chemie, ZŠ Kostelní 457;
• 31. května 2017 od 17.00 hod. v učebně 
 č. 110, ZŠ J. A. Komenského.;
Jmenovaní lektoři jsou uznávaní odborníci 
s dlouholetou praxí v oboru prevence rizikové-
ho chování dětí a mladých lidí. Účast, případně 
individuální konzultaci, lze rodičům jen dopo-
ručit.

Digitální povodňový plán

RM schválila uzavření a text smlouvy o dílo 
č. SML/2017/029 mezi městem Čelákovice a 
společností Hydrosoft Veleslavín, s. r. o., na 
zpracování digitálního povodňového plánu za 
částku 115 000 Kč bez DPH.

Dešťová kanalizace

RM schválila uzavření a text smlouvy o dílo 
č. SML/2017/024 mezi městem Čelákovice 
a Jiřím Dejmkem na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Čelákovice – deš-
ťová kanalizace Kollárova, Sedláčkova“, v ceně 
134 000 Kč bez DPH za zpracování projektové 
dokumentace a inženýrskou činnost pro územní 
rozhodnutí, projektové dokumentace a inženýr-
skou činnost pro stavební povolení a projek-
tové dokumentace provádění stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a s cenou za zajištění účasti na zadáva-
cím řízení na zhotovitele stavby a zajištění výko-
nu autorského dozoru projektanta stanovenou 
hodinovou sazbou 350 Kč bez DPH.

Dotace města

RM rozhodla o poskytnutí individuálních dotací 
níže uvedeným žadatelům a schválila uzavření 
příslušných veřejnoprávních smluv:
• Diakonie ČCE – středisko Praha  9SML/2017/31/ 

DI-CP1), 10 000 Kč – na realizaci projektu „Raná 
péče Diakonie ČCE – Čelákovice 2017“;
• 20217 ZO AVZO TSČ ČR Čelákovice 
(SML/2017/32/DI-ZSC1), 27 000 Kč – na celo-
roční činnost spolku;
• Český rybářský svaz, z. s. – MO Čelákovice 
(SML/2017/33/DI-ZSC2), 47 000 Kč – na celo-
roční činnost spolku (provoz kanceláře a klu-
bovny, podpora činnosti mládeže);
• Dlouhá cesta, z. s. (SML/2017/34/DI-Z-
SC3), 46 000 Kč – na celoroční činnost spolku 
(provozní náklady);
• Opři se, z. s. (SML/2017/35/DI-ZSC4), 42 000 
Kč – na celoroční činnost spolku (projekt Expe-
dice za hranice dětského domova 2017);
• Sjednocená organizace nevidomých a slabo-
zrakých České republiky z. s. (SML/2017/36/
DI-ZSC5), 9 000 Kč – na celoroční činnost 
spolku (poznávací zájezdy);
• Spolek pro varhanní hudbu (SML/2017/37/
DI-ZSC6), 11 000 Kč – na celoroční činnost 
spolku;
• Spolek přátel čelákovického muzea 
(SML/2017/38/DI-ZSC7), 47 000 Kč – na celo-
roční činnost spolku;
• ZO Českého zahrádkářského svazu Čelá-
kovice (SML/2017/39/DI-ZSC8), 42 000 Kč – na 
celoroční činnost spolku;
• Klub železničních cestovatelů, spolek 

(SML/2017/40/DI-SPR1), 5 000 Kč – na realizaci 
projektu „Mochovský motoráček 2017“;
• Respondeo, z. s. (SML/2017/41/DI-SPR2), 
40 000 Kč – na realizaci projektu „Občanské 
poradenství, jako nástroj prevence sociálního 
vyloučení a kriminality v Čelákovicích“;
• Rodinné centrum ROUTA, z. s. (SML/2017/42/
DI-SPR3), 47 000 Kč – na realizaci projektu 
„ROUTA – sociálně aktivizační služba pro rodiny 
s dětmi na období 1. 2. – 30. 8. 2017“;
• Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních slu-
žeb (SML/2017/43/DI-OPS1), 20 000 Kč – na 
realizaci projektu „Obnova a zlepšení vybavení 
domácností lidí s mentálním postižením“;
• Vojtěch Dobšovič (SML/2017/44/DI-SPP1), 
20 000 Kč – na sportovní vybavení, přípravu a 
účast v prestižních cyklistických závodech.
RM rozhodla o neposkytnutí individuálních do-
tací níže uvedeným žadatelům:
• Hospic sv. Štěpána, z. s. – žádost o podporu 
provozu hospice sv. Štěpána – dotace nepo-
skytnuta z důvodu nesplnění podmínky čl. 1.1 
Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Čelákovic č. I/9/2016 ze dne 25. 10. 2016;
• TJ Spartak Čelákovice, z. s. – žádost o pří-
spěvek na zimní fotbalové soustředění přípravky 
– dotace neposkytnuta z důvodu zjevné duplici-
ty účelu dotace (vzhledem k již podané první žá-
dosti).           Výběr z usnesení RM č. 4–5/2017.
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Vrácení dokladů

Ve středu 1. 3. v 9.57 hod. přijala MP oznámení 
o nálezu pánské kabely s finanční hotovostí 
a s doklady, kterou v jedné velkoprodejně za-
nechal zákazník, 71letý muž z Mochova. Hlídka 
přivezla kabelu muži domů právě v okamžiku, 
kdy spolu s manželkou na její ztrátu přišli.

Pomoc řidiči náklaďáku

V pátek 3. 3. v 11.22 hod. oznámil občan, že 
v Přístavní ulici stojí nákladní vozidlo napříč 
celou silnicí a blokuje průjezd. Srbský řidič (49 
let) se se svým vozem dostal do písku a nemohl 
se z něj sám dostat. Hlídka MP přivolala ná-
kladní vozidlo Technických služeb, které ocelo-
vým lanem vyprostilo uvíznuté vozidlo, a řidič 
tak mohl uvolnit komunikaci. 

Úklid nepořádku ze sanity

V pondělí 6. 3. v 18.30 hod. bylo oznámeno, 
že v ulici Boženy Koutníkové leží stříkačky po 
narkomanech. Hlídka zjistila, že nejde o stříkač-
ky, ale o pytlíky infuzí, latexové rukavice, obaly 
od dezinfekcí apod. jako po vyklizení sanitního 
vozu, a proto uvědomila Technické služby. Ty 
druhý den místo uklidily. 

Otevřené vozidlo na parkovišti

Ve středu 22. 3. v 21.40 hod. oznámil občan, 
že na parkovišti v ulici Na Stráni stojí osobní 
motorové vozidlo bílé barvy se zadními dveřmi 
otevřenými dokořán. Hlídka ve spolupráci s Po-
licií ČR našla majitelku. Ta si po příchodu vo-
zidlo zkontrolovala, nebylo nijak poškozené; její 
dcera zřejmě při vystupování zapomněla zavřít 
dveře. Vozidlo si uzavřela a uzamkla.

Přistižen při řízení v zákazu 

V pátek 24. 3. v 18.07 hod. telefonicky oznámil 
občan, že v ulici Bratří Petišků se pohybuje muž, 
jehož toho dne policie několikrát kontrolovala. 
Hlídka s ohledem na osobní znalost (muž má 
vysloven zákaz řízení motorových vozidel) situa-
ci sledovala zpovzdálí. Po chvilce se vozidlo 
dalo do pohybu. Hlídka se vydala za vozidlem 
a zastavila je. Vozidlo skutečně řídil muž (33 
let) z Prahy se zákazem řízení. Proto jej hlídka 
omezila na osobní svobodě a věc oznámila Poli-
cii ČR, která ji převzala do vyšetřování. 

Uhašení požáru v bytě

V sobotu 25. 3. v 15.51 hod. přijala MP ozná-
mení, že v ulici U Potoka hoří. Šlo o byt v prvním 
patře, kde bydlí muž (81 let). Na bouchání na 
dveře bytu nikdo nereagoval a dveře byly 
uzamčené. Proto člen hlídky vyskočil na balkon 
do prvního patra a lehkým zatlačením otevřel 
balkonové dveře do bytu. Následně byly otevře-
ny i vchodové dveře. V zakouřených prosto-
rech bytu nebyl nikdo nalezen, hlídka otevřela 
okna, uhasila zahoření přehozu na gauč a křesla 
(patrně od nedopalku cigarety). Poté byla věc 
předána hasičům a Policii ČR.

V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156

Bezplatná parkovací stání v Křižíkově ulici
• Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta II

V průběhu realizace stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 

2. stavba – I. část žst. Čelákovice“, jejímž cílem je tzv. peronizace čelákovické-

ho nádraží, jsou výrazně redukovány počty parkovacích stání v blízkosti vlakového 

nádraží v Masarykově ulici a v tzv. lokalitě „pod nádražím“. Město Čelákovice 

zajistilo více než 100 parkovacích stání u průmyslového areálu Kovohutí v Křižíkově 

ulici.

Ve středu 8. března bylo na odstavné zpevně-
né parkovací ploše u Kovohutí v Křižíkově ulici 
doplněno vodorovné a svislé dopravní značení 
dle návrhu společnosti SEDOZ DZ, s. r. o. Vy-
hrazeno je zde více než 100 parkovacích stání, 
která mohou řidiči bezplatně využívat. Město 
Čelákovice má uzavřenu na tento prostor o vý-
měře 3 200 m2 nájemní smlouvu se společností 
HEIM Trade SE, kterou schválila Rada města 
Čelákovic na své schůzi dne 17. ledna. Prostor 
parkoviště je monitorován kamerou Městské po-
licie Čelákovice.

S ohledem na omezené možnosti parkování v blíz-
kosti železniční stanice Čelákovice doporučuje 
město Čelákovice řidičům z města i okolních obcí, 
aby využívali parkovací plochu v Křižíkově ulici 
u průmyslového areálu Kovohutí.

PODKLADY KE ZPRACOVÁNÍ POVODŇOVÉHO PLÁNU

• Martin Chramosta, vedoucí odboru organizačního

Povodně jsou součástí přírodního koloběhu a představují pro Českou republiku největší přímé ne-
bezpečí v oblasti přírodních katastrof. Mohou být i příčinou závažných krizových situací, při nichž 
vznikají nejenom rozsáhlé materiální škody, ale rovněž ztráty na životech obyvatel v postižených 
územích a dochází k rozsáhlé devastaci kulturní krajiny včetně ekologických škod.
Zvyšující se četnost povodňových situací, oběti na lidských životech, škody na majet-
ku státu i obyvatel jsou důkazem, že je třeba se ochranou před povodněmi systémově 
zabývat. Naše město si s ohledem na ničivé účinky povodně 2002 a 2013 toto plně uvědomuje, 
a proto činí celou řadu preventivních opatření.
V současné době probíhá zpracování nového digitálního povodňového plánu našeho města. V rámci 
zpracování vstupních dat byla provedena základní analýza ohrožení Labem. Analýzou a následným 
ověřením dat, případně porovnáním s historickými mapami a fotografiemi, došlo k sumarizaci 
nemovitostí ohrožených rozlivem.
Touto cestou chceme požádat všechny vlastníky ohrožených nemovitostí o vyplnění základního 
sběrného formuláře povodňového plánu vlastníka nemovitosti. Pokud má objekt zpracovaný již 
vlastní povodňový plán a tento nebyl Městskému úřadu předán, prosíme o jeho předání.

Formulář bude sloužit jako základní 
podklad pro sumarizaci údajů za 
město a jeho části, k dispozici je na 
webových stránkách města v sek-
ci Informace / Krizové řízení. Data 
obsažená ve formuláři budou zpra-
cována pouze pro potřebu činnosti 
povodňového orgánu města.
Formulář mohou na Městský úřad 
zaslat i vlastníci nemovitostí, jež 
nejsou rozlivem toku nijak ohroženy, 
ale hrozí u nich zasažení přívalovými 
(bleskovými) povodněmi pod svahy 
nebo mohou být ohrožené zpětným 
vzdutím do kanalizace.

Vyplněný formulář prosím ode-

vzdejte do 30. 4. 2017 na poda-

telnu Městského úřadu Čeláko-

vice nebo zasílejte na e-mail: 

mu@celakovice.cz.

Nejrychleji roste intenzita dopravy v Česku na dálnici 
D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví a rychle se zvyšuje 
počet aut i na dálnici D11 mezi Prahou a Jirny. Zdroj: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
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Připravovaná postupná rekonstrukce městské části Jiřina

Rezidenti tohoto území nejlépe znají některé 
problémy. Zejména s jednotnou kanalizací, kte-
rá sice není nejstarší, ale zato dost neodborně 
realizovaná v 60. letech minulého století v rámci 
takzvané akce „Z“, kdy si sami občané budovali 
chybějící infrastrukturu. V případě Jiřiny mi-
nimálně kanalizaci a komunikace. 
Kanalizační potrubí nebylo uloženo odborně, 
do správného spádu a místní geologické pod-
mínky dílo zkázy dokonaly, kanalizace je zvlně-
ná. V oblasti je několik míst, kde v takzvaných 
kapsách splašky hnijí a jen pomalu odtékají do 
čerpací stanice odpadních vod nacházející se 
v prostoru mezi Přístavní ulicí a Labem. Zápach 
přečerpávaných hnijících splaškových vod cítí 
obyvatelé v Žižkově ulici, u zastávky Čelákovi-
ce-Jiřina, kde je potrubí z čerpací stanice za-
ústěno do gravitační kanalizační stoky.
Samotná čerpací stanice je na hranici co do 
kapacity čerpání, což se nejvíce projevuje 
u dešťů. Tehdy je zřejmé, že čerpací stanice 
a ani odlehčovací stoka svojí kapacitou nestačí, 
u čerpací stanice se rozlévají splašky. 
Při deštích dochází k zaplavování komunika-
ce v železničním podjezdu v Přístavní ulici 
a zároveň dochází k vyplavování splašků ve 
sklepech v ulici U Mostu.
V ulici Miroslava Maška a navazujícím úseku 
Lidické ulice v lokální terénní prohlubni při 

déletrvajících deštích vystoupí hladina podzemní 
vody na povrch a dochází k zaplavování sklepů. 
A historická drenáž nahromaděné vody nestačí 
odvádět do Jiřinského potoka. Kromě toho se 
v ulici Miroslava Maška nenachází žádná kana-
lizace.
Vozovky s výtluky a přes 400 m ulic bez zpevně-
ných povrchů jsou méně závažné problémy. 
K tomu špatné geologické podloží. Před více 
než sto lety byly původní meandry řeky Labe 
zasypané nevhodným jílovitým materiálem, 
čímž došlo k vytvoření podzemních „bazénů“ 
s obtížně odtékající vsáklou dešťovou vodou 
a s takzvanými tekutými písky. 
Těžkostí a problémů až dost, přičemž SŽDC, 
s. o., Stavební správa západ, připravuje projekt 
optimalizace přilehlého železničního tělesa s re-
konstrukcí železničního mostu.
Na řešení zmíněných problémů se podílí něko-
lik samostatných projekčních týmů. Práce za-
čaly již v roce 2010, kdy se začala projekčně 
připravovat rekonstrukce většiny kanalizačních 
stok v území, podle v té době známých tech-
nických problémů. V navazujících letech se 
pokračovalo v projektování kanalizačních přípo-
jek, rekonstrukci komunikací a návrhu odvodně-
ní, rekonstrukci odlehčovací komory u čerpací 
stanice a rekonstrukci samotné čerpací stanice, 
v roce 2014 byla vypracována dokumentace 

nové tlakové kanalizace v ulici Miroslava Maš-
ka a v Lidické ulici. Právě posledně zmiňovaná 
stavba je v podstatě již připravena pro realizaci. 
Podklady původní kanalizační sítě v Jiřině jsou 
tristní, a proto v průběhu času a řešením díl-
čích problémů se neustále objevovaly nové 
skutečnosti. Nakonec muselo v roce 2015 do-
jít k provedení kamerových zkoušek ostatních 
kanalizačních stok, z čehož vzešla nutnost 
rozšíření původní dokumentace o další úseky. 
Snad nejzávažnější je situace v oblasti samotné 
čerpací stanice severně od Přístavní ulice. Žel 
na základě špatných podkladů se nepovedlo 
připravit správně projekt rekonstrukce čerpací 
stanice a odlehčovací stoky. V těchto dnech 
se analyzuje kapacita stávající čerpací stranice 
a stanovuje se správná dimenze jejího čerpání 
tak, aby mohlo dojít k revizi dokumentace na 
rekonstrukci čerpací stanice, případně také vý-
tlakového řadu. V celém povodí čerpací stanice 
se nachází stávající objekty chat nebo neza-
stavěné stavební parcely asi pro 190 obyvatel, 
které nejsou do čerpací stanice připojeny 
a v současnosti to ani není možné.
Projekční práce ale řeší i oddělení deš-
ťových vod od splaškových. Zatím se povedlo 
projekčně připravit oddělení dešťových vod 
z ulic řešeného území kromě části Žižkovy uli-
ce, která není odvodněná do čerpací stanice 
u Přístavní ulice. Je to řešeno částečně liniový-
mi žlaby a částečně dešťovou kanalizací, čímž 
dojde ke snížení investičních nákladů. Na nároží 
ulic Jiřího Wolkera a Chodské bude do městské 
kanalizace zaústěna i kanalizace drážního tě-
lesa. Proto na realizaci části dešťové kanalizace 
se bude finančně podílet právě SŽDC, s. o.
Projektování dešťové kanalizace v blízkosti že-
leznice a v místě železničního podjezdu způso-
bilo projektantům bezesné noci. Výkopy podél 
trati, místy hluboké 3,5 m, v nestabilním podloží 
z písků, v některých místech nasáklých vodou, 
jsou velmi riskantní – mohou ohrozit samotnou 
stabilitu železnice. Bez dostatečných informa-
cí nebylo možné správně definovat zajištění 
výkopů. V současné době, po přizvání geo-
techniků a geologů a provedení geologického 
a ověřovacího průzkumu, se situace změnila, 
jsou k dispozici dostatečné informace k návrhu 
jištění výkopů.
Pod komunikací stávajícího železničního podjezdu 
v Přístavní ulici se nachází několik potrubí s tele-
fonním kabelem a umístit zde další potrubí deš-
ťové kanalizace o vnitřním průměru 500 mm bez 
přeložek plynovodu a vodovodu nebylo možné.
Nezávisle na projekčních pracích bylo již v roce 
2014 dokončeno zprůchodnění historické ka-
meninové drenáže mezi Dělnickou a Polskou 
ulicí. Na tuto drenáž se v budoucnu na místě 
zemní navážky na nároží ulic Lidické a Miroslava 
Maška napojí takzvaný suchý poldr – terénní 
prohlubeň o objemu 200 m3, do kterého budou 
sváděny povrchové vody, čímž nebude do-
cházet k zaplavování uličního prostoru.
V průběhu projekčních prací byl neplánovaně 
„objeven“ rozsah pravděpodobné bleskové zá-
plavy na Jiřinském potoku (Povodí Labe, s. p., 
tento rozsah stanovený nemá). Jedná se o nera-
dostnou skutečnost, s kterou ale již počítá nově 
zpracovávaný územní plán. Rovněž při tech-
nickém řešení a majetkoprávních jednáních, 
nezbytných pro vedení krátkých úseků dešťové Rozdělení rekonstrukce v Jiřině do etap. Zdroj: odbor správy majetku a investic

• Miloš Sekyra, místostarosta I, Jozef Cicoň, projektant

Ve Zpravodaji z prosince minulého roku jste mohli registrovat zmínku o připravované rozsáhlé 

rekonstrukci komunikací včetně odvodnění v městské části Jiřina, která bude rozdělena do 

sedmi etap. Ve skutečnosti se nejedná jen o rekonstrukci komunikací, ale také o rekonstrukci 

dalších objektů. Pokud jde o rozsah oblasti, tak konkrétně je to území mezi řekou Labe a Žiž-

kovou ulicí (Žižkova ulice od železničního podchodu po křižovatku se Zahradní ulicí, ulice 

Polská, Dělnická, Pražská, Táboritská, Miroslava Maška, Zdeňka Austa, severní úseky ulic 

Zahradní, Lidické, Chodské, Aleje Jiřího Wolkera a nakonec západní úsek ulice Přístavní od 

železničního podjezdu k Ruské ulici) – asi 3,2 km uličního prostoru.



str. 7www.celakovice.cz

ZPRÁVY Z RADNICE, INZERCE
kanalizace do Jiřinského potoka, byla tato sku-
tečnost zohledněna – např. dešťové kanalizace 
budou realizovány s retenčními objekty regulují-
cími vtok dešťových vod do vodoteče.
V souvislosti s realizací nových kanalizačních 
stok se připravuje i rekonstrukce vodovodních 
řadů v úsecích s více haváriemi za poslední ob-
dobí. U ostatních úseků se počítá s technickým 
průzkumem vodovodních řadů. 
Pro celou řešenou oblast je také již připravená 
dokumentace rekonstrukce veřejného osvětlení.
Nejviditelnější pro občany bude rekonstrukce 
komunikací a chodníků. Uliční prostory od že-
lezničního podjezdu v Přístavní ulici ve smě-
ru Pražské ulice, západní úsek Dělnické ulice, 
komunikace s parkovacím pruhem v ulici Alej 

Jiřího Wolkera, Chodská ulice a celá Žižkova 
ulice je navržena jako klasická obslužná uli-
ce s asfaltovou komunikací v šířce 6,0 m, 
s chodníky většinou po obou stranách komu-
nikace a s pruhy zeleně. Lokálně pro rezidenty 
je navrženo parkování. V Chodské ulici, u parku 
u železniční zastávky Čelákovice-Jiřina je navr-
ženo 20 parkovacích stání pro občany cestují-
cí do zaměstnání. Pro zamezení překračování 
rychlosti v Žižkově ulici a zajištění bezpečnosti 
jsou na křižovatkách s Lidickou a Zahradní uli-
cí navrženy zvýšené úrovně křižovatek, jak je 
známe z náměstí. Pouze s rozdílem, že povrch 
bude asfaltový – pro tišší provoz. 
Komunikace v místě železničního podjezdu 
v Přístavní ulici je navržena tak, aby při realizaci 
rekonstrukce železničního tělesa došlo k jejímu 
rozšíření bez duplicitních investic – státní in-
vestice se napojí na městské investice.
Zbylá část uličního prostoru bude provedena 
komunikacemi s dlážděným povrchem, jako 
obytné zóny. Na rozdíl od stávajících obytných 
zón ve městě se nepočítá s realizací zpo-
malovacích polštářů. Jako prvek omezující rych-
lost v obytné zóně bude použitý systém šikan. 
Každých asi 50 m bude směr jízdy vykloněný 
(odsunutý) tak, aby řidič musel mírně změnit 
směr jízdy a při tom nemohl rychlost ani podvě-
domě zrychlit. Bylo myšleno i na únosnost řidi-
če jet šikanami – doba jízdy z nejzazšího místa 
v obytné zóně na obslužnou komunikaci nebu-
de delší než 1 minuta.
Zvolená forma šikan má obytnou část učinit 
méně atraktivní pro průjezdnou dopravu, čímž 
bude podpořena pobytová funkce obytné 
zóny. Pokud jde o zmíněné šikany, změny 
směru jízdy, tak budou zvýrazněny mírně for-
movaným terénem nebo zelení na přilehlých 
trávnících tak, aby i v zimním období byl zře-
telný průběh komunikace. 
Při návrhu obytné zóny byl proveden průzkum 
parkování v ulicích (doplněný o podněty občanů 
z veřejného představení dokumentace v roce 2013) 
tak, aby v oblasti byl navržen dostatek odstavných 
stání. A aby řidiči nemuseli parkovat na trávnících. 
Uvažuje se provést plochy parkovacích stání a ne-
pochozí vjezdy na soukromé pozemky z dlažby se 
širšími spárami, pro lepší vsakování dešťových vod.
Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce podzemních 
sítí a z důvodu realizace parkovacích stání 
u zastávky Čelákovice-Jiřina dojde ke kácení 
vzrostlé zeleně. Další zeleň na základě dendro-
logického průzkumu bude nutné vykácet z dů-
vodu napadení nemocemi. I proto v návrhu bylo 
uvažováno o vysazování nové zeleně. V těch-
to dnech se rozhoduje o rozsahu a formě sa-
dových úprav. Především v obytných zónách se 
uvažuje o citlivě doplněné veřejné zeleni tak, aby 
nedocházelo ke stínění obytných místnosti v při-
lehlých objektech. Rovněž aby nebyly stíněné 
živé ploty na soukromých zahradách, jelikož stí-
ny živé ploty destruují. Je reálná možnost vyme-
zení travnatých ploch pro vysazování cibulovin 
v rámci předškolní a školní výuky. 
V těchto dnech se dokončuje dokumentace na 
komunikace a odvodnění pro stavební povolení. 
Očekáváme, že v září 2017 by mohlo být vydáno 
pravomocné stavební povolení na tyto stavby 
a také na přeložky inženýrských sítí. Potřebné 
smluvní vztahy s majiteli dotčených parcel 
a s dotčenými správci sítí technické infrastruk-
tury se povedlo v průběhu minulého a začátkem 
letošního roku uzavřít, takže nepředpokládáme 
komplikace.

Kromě již zmíněných projektů je ještě potřeba 
projekčně dokončit přípravu zavěšené lávky na 
konstrukci nového železničního mostu s úpravou 
prostoru mezi Přístavní ulicí a řekou Labe – zá-
padně od železnice, jako i další podpůrné doku-
mentace pro zajištění výkopů a stavenišť.
Celkově jsou městské stavby vzájemně zko-
ordinovány s připravovanou rekonstrukcí že-
lezničního tělesa, část městských staveb je 
nutno realizovat v předstihu. Jsou to prioritní 
a neodkladné etapy I až III. Zbylé etapy by měly 
následovat.

Detail návrhu obytné zóny se šikanami. Zdroj: odbor 

správy majetku a investic
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senioři Přivítáni do života byli

v sobotu 25. března 2017
tito noví občánci města Čelákovic

Foto: Jiří Suchý

Anežka Šandová, Elis Kuprová, Josefína Lánská,
Jakub Muzikář, Miroslav Chroust,

Maya Moistner, Josef Pokorný,
Karin Koisserová, Adam Mikšíček,

Alžběta Táňa Hartmanová, Jáchym Budiš,
Václav Beneš a Barbora Šlajsová.

Výlet
• odbor pro občanské záležitosti

Město Čelákovice zve seniory našeho města na výlet, který se bude 

konat v úterý 9. 5. 2017. Společně navštívíme ZOO Liberec a Botanickou 
zahradu Liberec. Autobus zdarma, vstupné 60 Kč.
Zájemci se mohou hlásit na odboru pro občanské záležitosti Městského 
úřadu Čelákovice nejpozději do 5. 5. 2017.

Co připravujeme
• Anděla Nosková

V sobotu 11. 3. jsme byli v divadle a představení se nám moc líbilo. 
Hlavně, aby to tak bylo vždy. Bazar budeme hodnotit příště a tedy, co nás 
v dubnu čeká.
Dne 27. 4. 2017 v 18.00 hod. tělocvična ve Vikomtu – kurz sebeobrany. 
Zúčastnit se ho může každý, koho zajímá, jak se ubránit, pokud by byl napaden. 
Kurz povede specialista na obranu pan Lumír Němec. Můžete ho občas vidět 
i v TV, jak připravuje naše vojáky do misí. Tentokrát by už účast měla být 
dobrá, neboť už mám přihlášených 21 osob. Ale lze tam jít i bez přihlášení.
Dále bychom si mohli zopakovat procházku s hůlkami. V sobotu 15. 4., pokud 
nebude pršet, se můžeme sejít u lávky v 14.00 hod. Projdeme Káraným 
a druhou lávkou zpět. Co říkáte, pohnete svým tělíčkem? Já tam budu 
určitě.
Našla se čtecí babička… a slaví veliké úspěchy v MŠ. 
Pokud byste nevěděli, co dělat, podívejte se na aktivity ROUTY. Je tam 
plno zajímavých projektů, kterých se můžeme účastnit i my, senioři. Jinak 
zatím hledám nějakou klubovnu, kde bychom se mohli scházet a třeba při 
kafíčku si vypovídat plíce. Také sledujme, jak dalece se město snaží nain-
stalovat rehabilitační stroje. A pokud možno ne na dětská hřiště. Prožijte 
hezký vstup do jara a zase příště.

Pro další informace sledujte vývěsní skříňku pro seniory, která je 
umístěná mezi okny na obchodě v Masarykově ulici č. p. 226. Z ní se 
dozvíte, kdy a kde se co koná.
Kontakty:
Anděla Nosková, e-mail: anybety@seznam.cz, tel.: 608 750 633

nebo seniori@celakovice-mesto.cz, IT e-mail: pcpomsen@seznam.cz

Odbor pro občanské záležitosti (sociální věci a zdravotnictví) Městského 
úřadu, tel.: 326 929 118 – 119

Jak jsem se stala „čtecí babičkou“
• Alena Šaníková

Nudíte se? Kupte si medvídka mývala! Tak to radil ústy strýce Pepina pan 
Hrabal. Ne že bych se s nástupem do důchodu nudila. Pokud člověk není 
celý život pecivál a udržuje kontakty nejen s dětmi a vnoučaty, pak se určitě 
nenudí. Přesto mě zaujala výzva paní Noskové, že ve školce hledají babičky, 
které by mohly číst dětem před spaním pohádky. Čtenářka jsem stále zuřivá, 
školku mám v Rumunské přes ulici a v poledne jsem většinou doma. Proč to 
nezkusit?
Domluvit se ve školce nebyl žádný problém, paní učitelka ve třídě u Včeliček 
byla milá. Tak jsem jednoho dne vyrazila číst. Děti byly zvědavé na mne stejně 
jako já na ně. Dopadlo to dobře, pokračování jsem slíbila hned následující den. 
A pak to přišlo. „Prosím, nechtěla byste číst ještě v další třídě?“ zeptala se paní 
učitelka. „Klidně, to není problém,“ zněla má odpověď. Další den – jedna po-
hádka ve třídě dole, jedna ve třídě nahoře. „Jé, my bychom také chtěli číst, 
přijďte také k nám,“ prosila další paní učitelka, která náhodou něco vyřizovala 
v jiné třídě. Tak jo, přidala jsem další třídu. No, nebudu to protahovat, postupně 
přibývala jedna třída za druhou, až se ze mne stala školková čtecí babička pro 
osm tříd. Od pondělí do čtvrtka, každý den dvě třídy, v pátek mám čtecí volno. 
Ale vůbec mi to nevadí. Od těch nejmenších po předškoláky jsou děti kouzelné, 
ti starší si už pamatují, kdy přijdu, a vítají mě s dětskou upřímností. Že to nebaví 
jen mne, dokazují dětské výkřiky – my se na vás těšíme, už jsem dostala bonbón 
nebo mi nakreslily celou hromádku krásných obrázků. I některé maminky, které 
vyzvedávají děti po obědě, se ptají: „Jdete číst? Tak to já chvíli počkám a půjde-
me až po pohádce.“ To je ta největší odměna za půl hodiny mého času.
Takže: nudíte se? Nekupujte si medvídka mývala, staňte se „čtecí babičkou“!



str. 9www.celakovice.cz

ZASTUPITELSKÁ ARÉNA

kscm

ods

snk nase celákovice

ano 2011

top 09

pro c

cssd

• Petr Kabát, zastupitel

Rozšiřování kamerového systému 
ve městě není jednoduché. 
Musíme vzít v úvahu, že operá-
tor nemůže sledovat najednou 
20 monitorů, čímž efektivita 
vytěžení podnětů z kamerového 
systému výrazně klesá. Dalším 
faktorem jsou technická ome-
zení, protože aktuálně nelze 
přidat další kamerové body bez 
obnovy technického zázemí ve 
velínu. Spíše než rozšíření by 
bylo vhodné efektivnější využití 
záznamů z kamer. Ty mají být 
umístěny na místech, kde jsou 
opravdu potřeba k zachování 
veřejného pořádku ve městě. 
Počet kamer má být takový, 
aby operátor udržel pozornost 
a mohl operativně zasáhnout 
prostřednictvím Městské policie. 
Jako nejlepší se nám jeví model 
Lysé nad Labem. Kamerový 
systém by měla využívat Městská 
policie prostřednictvím dozorčího 
strážníka přímo na služebně. Ten 
tak může efektivně navádět své 
kolegy přímo k případu a zároveň 
je strážník k dispozici na služebně 
jako „záloha“, pokud by kolegové 
potřebovali pomoci či některý 
z občanů přišel na služebnu vyřídit 
svůj přestupek.

• Marek Skalický, zastupitel

Kamerový dohlížecí systém ve 
městě by měl být především 
preventivní a zároveň velmi 
efektivní. Nezbytnou součástí 
kamerového systému musí být 
kvalitní vyhodnocování obrazu tak, 
aby se umožnilo včasně identifi-
kovat konkrétní situace ve městě 
a operativně zabránit možným 
přestupkům nebo trestným činům. 
Kamerový systém by se měl 
rozšiřovat o nové body především 
v kritických částech města, jako 
jsou např. Sady 17. listopadu. 
S rozšiřováním městského kame-
rového dohlížecího systému sou-
hlasím za předpokladu, že bude 
fungovat maximálně efektivně pro 
pořádek a bezpečí 
v našem městě, ale zároveň 
nebude výrazným způsobem 
narušovat soukromí obyvatel.

Zastupitelé zvolení za PRO Č se 
k tématu nevyjádřili.

• Petr Bařina, zastupitel

Co jiného nám zbývá?
I kdybych odpověděl ne, tak pod 
rouškou naší bezpečnosti a prevence 
proti kriminalitě se u nás kamerový 
systém ve městě stejně rozšíří.
Každý jsme sledovaný přes mobily, 
počítače, kamery ve většině měst, 
na nádražích, v metru, na dálnicích, 
u benzínek, na parkovištích, u ob-
chodních center.
Proto odpovídám na otázku: Ano. 
Pak ale musí být v našem městě 
podstatně větší aktivita ze strany 
Městské policie, která každou vteřinu 
z kamer vidí, co se kde děje!
Stovky aut jezdících minimálně dva-
krát rychleji ulicí Sokolovskou! 
Desítky lidí, kteří nesbírají výkaly po 
svých psech! Rušení nočního klidu 
a pořádku! Auta vjíždějící na přechod, 
kde jdou chodci! Lidé, kteří se potulují 
po městě pod vlivem drog!
Mnoho neoprávněně umístěných 
regálů a věšáků před prodejnami na 
chodnících! Desítky špatně parkují-
cích aut v centru města!
Lidé venčící velké psy bez košíků 
a vodítek! Auta nedodržující dopravní 
značky! Metráky plastového odpadu 
povalujícího se v létě okolo Malvín 
a podél vlakové tratě!

• Renata Fialová, zastupitelka

V současné době nevidím důvod 
k rozšíření kamerového systému 
ve městě. Kamery mají svoje 
opodstatnění na frekventovaných 
místech se zvýšeným pohybem 
osob (např. nádraží, náměstí, úřa-
dy apod.). Nicméně si uvědomme, 
že v první řadě nám jde o prevenci 
kriminality, a ne o sběr důkazního 
materiálu, to už je pozdě. Jeden 
strážník jdoucí ulicí tak pro město 
udělá více než třicet kamer, které 
ve většině případů nejsou vidět, 
a tudíž nikoho od kriminální 
činnosti neodradí.

• Lenka Grygarová, zastupitelka

Spíše by si vedení města mělo 
klást otázku, jak jsou občané 
spokojeni se současným kame-
rovým systémem instalovaným ve 
městě a zda přináší kýžený výsle-
dek. Hlavním cílem městského ka-
merového systému jako jednoho 
z opatření prevence kriminality 
by mělo být zvýšení bezpečnosti 
občanů ve městě, a to zejmé-
na na exponovaných místech. 
Vedení města by tedy mělo v první 
řadě předložit výsledky využití 
současného kamerového systému 
a o jeho efektivnosti informovat 
veřejnost. Otázek je mnoho: Kolik 
bylo díky stávajícímu kamerové-
mu systému odhaleno trestných 
činů, přečinů či přestupků? Kolika 
z nich se díky nainstalovaným 
kamerám podařilo například 
zabránit? Jaká je zpětná možnost 
využití kamerových záznamů při 
dohledávání pachatelů? A v nepo-
slední řadě také to, kolik činí ná-
klady na provoz, obsluhu a údržbu 
kamerového systému, který již ve 
městě máme? Na tyto a mnoho 
dalších otázek by nejprve mělo 
vedení města odpovědět nám, 
pak teprve se můžeme zabývat 
problematikou jeho rozšiřování.

• Tomáš Janák, zastupitel

Kamerový systém je jedním 
z nejdůležitějších a nejefek-
tivnějších nástrojů prevence 
kriminality. Tento systém je 
možné rozšiřovat i díky dotacím 
Ministerstva vnitra nebo dotacím 
ze zdrojů EU, na což by se mělo 
vedení města zaměřit především. 
Je jasné, že nelze spoléhat pouze 
na dotace, a do údržby a rozvoje 
kamerového systému se musí 
investovat pravidelně i určité 
procento prostředků z rozpočtu 
Čelákovic.
Možnost využívání monitorovací 
techniky výrazným způsobem zvy-
šuje efektivitu výsledné činnosti 
strážníků MP v terénu, při dohledu 
nad veřejným pořádkem a do-
pravní problematikou. Pro město 
je při řešení těchto otázek zároveň 
důležité, mít k dispozici komplexní 
program prevence kriminality na 
místní úrovni. V současné době se 
bohužel problematika bezpečnosti 
v Čelákovicích podceňuje. Hovoří 
za to i např. zrušení bezpečnostní 
komise RM. Rozšiřování DKS je 
pro bezpečnost ve městě a jeho 
občany tudíž velice důležité. Je 
však třeba tento systém rozšiřovat 
smysluplně a především kon-
cepčně.

Otázka
Jste pro 

rozšiřování 

městského 

kamerového 

dohlížecího 

systému 

ve městě?
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Jede, jede mašinka
…kouří se jí z komínka… Není to o mašince skupiny Maxim Turbulenc 

jedoucí do dáli, ale vzpomínka, jak mašinky jezdívaly z Čelákovic do Prahy 

a zpět, když se jim ještě kouřívalo z komínků.

Kouřit se začalo v říjnu 1873, když soukromá společnost Rakouské severozápadní dráhy (ÖNWB 
– Österreichische Nordwestbahn) dokončila jednokolejnou odbočku tzv. páteřní trati Vídeň – Děčín 
(nejkratší spojnice mezi Rakouskem a Saskem) z Lysé nad Labem do Prahy, včetně nádraží v Čelá-
kovicích. V Praze tehdy končil tento železniční „přívěšek“ provizorně na Rohanském ostrově, protože 
jemu příslušné Severozápadní nádraží bylo dokončeno až o dva roky později. Málokdo asi ví, že 
v počátcích jednání se uvažovalo o společném nádraží pro Lysou nad Labem a Čelákovice v lokalitě 
u svatého Václava v lese za Labem. Dnes to vypadá jako vtip, ale v roce 1871 to chvíli mysleli vážně. 
Rozhodování o trase železnice bylo prý ovlivněno hašteřením brandýských konšelů. Rozhodla až 
Vídeň – vlak z Lysé do Prahy nepojede přes Brandýs nad Labem, ale přes Čelákovice.

Dobové oznámení o zahájení provozu na „naší“ železnici. Zdroj: soukromá sbírka

Z té doby je tedy těleso železničního náspu, kte-
ré dnes dělí naše město na západní a východní 
část, průkop návrším táhnoucím se od západu 
k Šibeňáku a také most přes Labe v Jiřině. Ten 
byl od zprovoznění trati v roce 1873 dvakrát zá-
sadně rekonstruován. Poprvé v roce 1908, kdy 
dostal nové pilíře, dvě přímá inundační pole na 
pravém břehu (tam se počítalo s vylitím Labe za 
povodní) a dva oblouky nad řečištěm. V roce 
1883 se Čelákovice staly železničním „uzlem“, 
lépe řečeno uzlíčkem. Tehdy totiž zahájila privát-
ní Rakouská společnost místních drah (ÖLEG – 
Österreichische Lokaleisenbahn-Gesellschaft) 
provoz na místních drahách z Čelákovic do 
Mochova a do Brandýsa nad Labem (v roce 
1899 až do Neratovic). Brandýs nad Labem se 
konečně dočkal železničního spojení s Vídní. Po 
této místní dráze pak občas jezdíval přes Čelá-
kovice do Brandýsa nad Labem arcivévoda Ka-
rel Habsburský (pozdější císař a poslední český 
král) za svými vojenskými povinnostmi u lotrin-
ského dragounského pluku č. 7. Místní dráha 
ale musela mít vlastní nádraží, tedy „nádražíč-
ko“, které bylo původně propojeno s budovou 
„hlavního“ nádraží ÖNWB zvláštní kolejí z jeho 

vnější – západní strany. Budova nádražíčka stojí 
dodnes u silničního výjezdu do Brandýsa nad 
Labem, ale už dávno neslouží. 
 Po zestátnění v roce 1909 se z Rakouské seve-
rozápadní dráhy staly Císařsko-královské stát-
ní dráhy (Kaiserlich-königliche Staatsbahnen 
– kkStB – zajímavá zkratka, že?). V roce 1918 
převzaly téměř celou železniční trať kkStB na 
území ČSR její Československé státní dráhy – 
ČSD. Stát pak po několika letech (1925–1928) 
„naši“ trať „zdvojkolejnil“, samozřejmě včetně 
železničního mostu (jeho druhá zásadní rekon-
strukce) v Jiřině. V rámci zdvojkolejnění byly 
také železničním tělesem proraženy zdejší tři sil-
niční podjezdy a dva pěší podchody, které zná-
me jako malé „tunýlky“. Za Protektorátu Čechy 
a Morava v letech 1939–1945 jezdily na všech 
tratích vlaky označené zkratkami BMB – ČMD 
(Böhmisch-Mährische Bahn – Českomorav-
ské dráhy). Dlužno poznamenat, že výstižným 
symbolem (logem) železnice bylo nejen u nás 
„napříč věky“ okřídlené kolo. To nám v naší 
moderní době nějak ujelo, nebo uletělo – škoda. 
Teď máme spíš okřídlený šíp – také Škoda.
Provoz na našem úseku železnice nebýval 

zdaleka takový jako dnes. Přesto navečer 6. 12. 
1919 došlo mezi stanicemi Mstětice a Čelákovi-
ce k vážné železniční nehodě, při níž zahynuli 
4 lidé, 45 cestujících bylo těžce a 59 lehce zraně-
no. Vlak jedoucí z Denisova nádraží v Praze se 
srazil s vlakem z Lysé nad Labem. Méně zá-
važná nehoda se stala v říjnu 1901 a v dubnu 
1928 se „potkaly“ nákladní vláčky z Brandýsa 
nad Labem a Mochova.
Od zahájení železničního provozu až do roku 
1976 jezdily mezi Prahou a Lysou nad Labem 
vlaky tažené parními lokomotivami. Jednou 
z prvních na naší trati mohla být lokomotiva 
řady 411 (vyráběná od roku 1873) zvaná „Ze-
měplaz“ (snad jediný exemplář v ČR s názvem 
„Conrad Vorlauf“ má NTM v Praze). Jistě vám 
neujde, že pozdější parní lokomotivy měly na 
svých „hrudích“ červené tabulky s velkými 
a malými číslicemi. Toto značení (lokomotivní 
řady) bylo zavedeno v roce 1925. První velká 
číslice je počet hnaných náprav. Z druhé se 
vypočte maximální rychlost v km/h (+ 3 a pak x 
10). Třetí velká číslice po přičtení čísla 10 udává 
hmotnost na nápravu v tunách. Malé číslice už 
nejsou pro nás „civilisty“ zajímavé. Toto značení 
ale už dnes neplatí. Stejné lokomotivy bývají 
proto někdy v podkladech uváděny pod dvěma 
čísly a zdá se mi, že je v tom trochu zmatek. 
Z parních lokomotiv, které jsem od dětství ví-
dal na čelákovickém nádraží, se podařilo iden-
tifikovat stroje řady 354.1 „Všudybylku“, 461.1 
„Ušatou“ a 434.2 „Čtyřkolák“. V roce 1972 byla 
osobní doprava mezi stanicemi Praha-Vysoča-
ny a Praha-Těšnov ukončena. Cestujícím z Če-
lákovic do centra Prahy to cestu nejen zkompli-
kovalo, ale i prodloužilo – z původních asi 45 na 
téměř 60 min. Čas se výrazně zkrátil až prota-
žením trasy metra do stanice Vysočanská v roce 
1998 (odpadlo zdlouhavé cestování tramvajemi).
Tomu ovšem předcházely i významné technické 
změny na naší trati. Nejprve byly parní lokomo-
tivy nahrazeny dieselelektrickými řady T478.1 
(Zamračená), T478.3 (Brejlovec) a v roce 1976 
přišla dlouho očekávaná elektrifikace s prvními 
„Bobinami“ (T140) na stejnosměrný proud. No 

„Hlavní“ nádraží v Čelákovicích před rokem 1914 
s „lokálkovou“ kolejí. Zdroj: soukromá sbírka

Lokomotiva řady 411 „Zeměplaz“. Zdroj: internet
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z lokomotivního komína nebo o propálení odě-
vu. Po dřevácích přišla nová generace osobních 
vagonů s koženkovými sedadly a s chodbou 
uprostřed. Skoro za div techniky jsme pak zpo-
čátku považovali „endérácké“ (z bývalého vý-
chodního Německa) čtyřdílné patrové vozové 
jednotky, které „tahaly“ naše motorové lokomo-
tivy „Brejlovci“ a „Zamračené“. Vagony dřeváky 
a československé koženkové nebyly automa-
ticky uzavíratelné. Dalo se jimi po spojovacích 
můstcích procházet „naskrz“ vlakem a hledat 
místo k sedění – většinou marně. Když vlak na 
cestě z Prahy do Čelákovic zastavil v polích 
někde u Záluží, mohli Zálužáci klidně vystoupit 
a jít domů. Součástí každého osobního vlaku 
taženého lokomotivou byl služební a poštovní 
vagon, který „obsahoval“ vlakvedoucího, něko-
lik průvodčích, oddíl na dopisy, balíky a pře-
pravované předměty. Když byl vlak přeplněný, 
což bývalo často, cestovali jsme někdy se sou-
hlasem vlakvedoucího „na stojáka“ v oddělení 
balíků – prostě jako balíci.
Jistě vám, vážení čtenáři, neuniklo několik 
různých názvů pražské cílové stanice našeho 
úseku železnice. Věřte, že s výjimkou nádraží na 
Rohanském ostrově jde vždy o stejnou budovu, 
jejíž název se měnil většinou s režimem. Vzato 
„odzadu“ je tedy již neexistující budova nádraží 
Praha-Těšnov (od roku 1953 do demolice) to-
též co Denisovo nádraží (podle francouzské-
ho historika Ernesta Denise, který se zasloužil 
o vznik ČSR) v letech 1919–1940 a 1945–1953, 
Vltavské nádraží – Moldau Bahnhof za Protek-
torátu Čechy a Morava a Praha Severozápadní 
nádraží – Prag Nordwestbahnhof (původní ná-
zev 1875–1919). Toto nádraží postavené v ne-
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Lokomotiva řady 354.1 „Všudybylka“. Zdroj:
internet

Lokomotiva řady 464.0 „Ušatá“, nebo „Bulík“. Zdroj: 
internet

a pak – dál už si to pamatujete – elektrické pan-
tografové jednotky řady 451 a 452 zvané „Ža-
botlam“ a po nich „CityElefanti“.
Tolik o lokomotivách. Za pomoc v jejich iden-
tifikaci děkuji Čelákovákům, pánům Vladislavu 
Švestkovi a Jiřímu Novotnému. Abych nezapo-
mněl, každá parní lokomotiva si za sebou vozila 
tzv. tendr, což byl zásobník uhlí a vody. Dnes už 
známe tendr jen jako veřejnou soutěž na veřejnou 
zakázku. Občas v těchto moderních tendrech 
mizejí peníze tak jako uhlí v kotlích lokomotiv.
A teď něco o kultuře cestování, respektive 
o osobních vagonech. Pokud se pamatuji, jez-
dívali jsme do Prahy ještě v 60. letech 20. stol. 
v tzv. dřevácích. Byly to typy vagonů, které 
vznikaly snad ještě v 1. republice, ne-li za mo-
narchie. Mívaly postranní chodbu s přístupem 
do třech malých uzavíratelných oddílů (kupé) 
a do jednoho velkého otevřeného. Do někte-
rých vagonů se vstupovalo z plošin na obou 
jejich koncích. Sedadla a obklady vnitřních 
stěn byly dřevěné, do béžova fládrované (imi-
tace struktury dřeva stíráním barevných vrstev). 
Podlahy prkenné, tmavé a napuštěné jakousi 
typicky „vagonově zavánějící“ substancí. Okna 
se ovládala pomocí kožených řemenů, nebo 
už byla stahovací. Vlaky mívaly osobní vagony 
2. a 3. třídy (až později 1. a 2. třídy). Těm „druho- 
a prvotřídním“ s plyšovými sedadly jsme říkáva-
li „blešáky“. Dřevěné vagony byly těsné, více 
lidí v nich stávalo (i mezi sedadly) než sedělo. 
V podzimních plískanicích a v zimním obdo-
bí tam bylo chladno, a protože se nevětralo, 
také slušně řečeno velmi „dusno“. Jízdou 
s otevřenými okny v letních měsících si cestu-
jící „koledovali“ o žhavý oharek a jiskru v oku 

Praha – Severozápadní nádraží v roce 1900 (část západního průčelí). Zdroj: internet

orenesančním slohu bylo považováno za jedno 
z nejhezčích (zevně i zevnitř) ve střední Evropě. 
Osobní dopravě sloužilo do roku 1972. V roce 
1977 musela jeho severní část ustoupit stavbě 
pražské silniční severojižní magistrály – budiž. 
Pak ale přišel překvapivý a úplný konec torza 
nádražní budovy v roce 1985. Přesto, že ničemu 
nepřekážela, byla arogantně „sestřelena“.
Jako snad všichni kluci mám rád mašinky, 
hlavně ty parní. Vláček tažený historickou parní 
lokomotivou a její pískání vyvolává vzpomínky 
na dětství. Pokrok je ale pokrok a hlavně po-
hodlí. Žádné žhavé uhlíky ani saze, pěkně rych-
le, bez drncání, klimatizovaně a moderně vzhůru 
do Prahy na „Masaryčku“.
Na závěr si dovoluji upozornit, že cílem toho-
to příspěvku (včetně obrázků, jejichž zdrojem 
byl většinou internet) nebylo seznámit čtenáře 
s technickými parametry a konstrukcí všech 
lokomotiv a železničních vozů, které od roku 
1873 jezdily po kolejích mezi Prahou a Lysou 
nad Labem přes Čelákovice. Už vůbec ne pak 
s „vychytávkami“, jimiž železnice od svých po-
čátků do dnešní doby dokázala překvapit, ob-
čas i zaskočit každodenní cestující (mezi nimiž 
jsem byl dlouhých 45 let) z Čelákovic do Prahy 
a zpět. Zároveň se omlouvám zdejším „mašin-
kářům“ za případné nepřesnosti. 

Téma zpracoval
Ivan Vaňousek

Lokomotiva řady 434.2 „Čtyřkolák“. Zdroj: internet

Osobní vagon řady Ce – „dřevák“. Zdroj: internet

Čtyřdílná patrová vagonová jednotka řady Bp 
z bývalé NDR. Zdroj: internet
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VELIKONOCE
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY

v Čelákovicích
CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ – kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle 9. 4. Květná neděle s žehnáním ratolestí, pašije 9.30 hod.
čtvrtek 13. 4. Zelený čtvrtek, Růženec světla 18.00 hod.
 památka Večeře Páně a adorace „GETSEMANY“ 18.30 hod.
pátek 14. 4. Křížová cesta 18.00 hod.
 obřady Velkého pátku a adorace „u Božího hrobu“ 18.30 hod.
sobota 15. 4. Ranní chvály Bílé soboty a posvátné čtení 8.00 hod.
 Adorace U BOŽÍHO HROBU 12.00–15.00 hod.
 Žehnání velikonočních jídel 15.00 hod.
 VELIKONOČNÍ VIGILIE 20.00 hod.
neděle 16. 4. Boží Hod velikonoční s žehnáním jídel 9.30 hod.
pondělí 17. 4. Velikonoční pondělí s asperges 9.30 hod.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ – Husův sbor

neděle 9. 4. Květná neděle s vítáním Krista Krále 9.30 hod.
čtvrtek 13. 4. Zelený čtvrtek s připomenutím Poslední Večeře Páně 17.00 hod.
pátek 14. 4. Velký pátek – pašije, čtení Písma o utrpení a smrti Pána Ježíše 17.00 hod.
neděle 16. 4. Hod Boží velikonoční – slavnost Vzkříšení Pána Ježíše Krista 9.30 hod.

CÍRKEV BRATRSKÁ – modlitebna ve Vašátkově ulici č. p. 288

čtvrtek 13. 4. Velikonoční setkání mládeže a biblická hodina 18.00 hod.
pátek 14. 4. Velkopáteční setkání 18.00 hod.
neděle 16. 4. Velikonoční bohoslužba 9.30 hod.
 Společná velikonoční vycházka (nejen) pro rodiny s dětmi 14.00 hod.

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ – modlitebna Církve bratrské ve Vašátkově ulici 

č. p. 288

neděle 16. 4. Bohoslužby s večeří Páně 14.00 hod.

V Lysé nad Labem
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ – kostel na náměstí B. Hrozného

pátek 14. 4. Bohoslužby s večeří Páně 9.00 hod.
neděle 16. 4. Bohoslužby s večeří Páně 9.00 hod.
pondělí 17. 4. Trio Gratia, koncert 16.00 hod.

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV – Sbor Lysá nad Labem, Poděbradova č. p. 117

neděle 16. 4. Velikonoční bohoslužba 10.00 hod.

Velikonoční zamyšlení
• Mira Poloprutská

V dubnu oslavíme velikonoční svátky. Pro křesťa-
ny jsou to největší svátky v celém roce –  v jejich 
středu je Ježíš a dovršení jeho pozemského pů-
sobení, které spadalo do času židovských svátků 
Pesach. 
Jádrem křesťanských Velikonoc je Kristův kříž 
a vzkříšení. Svátky jsou slaveny právě proto, aby 
nám něco připomínaly – abychom se rozpomína-
li na to, co je pro nás důležité. Ježíš a jeho dílo 
vykoupení nemají zapadnout do hloubky lidské-
ho nevědomí a rozplynout se v každodennosti. 
Naopak máme na ně pamatovat, máme vzpomí-
nat. Máme na události dovršení Ježíšova života 
o Velikonocích myslet – rozjímat o nich. 
Po staletí jsou Velikonoce připomínány v obřa-
dech Velkého pátku, na Bílou sobotu a vrcholí 
na Hod Boží velikonoční. Pravoslavní křesťané 
a římští katolíci slaví Velikonoce při shromáž-
děních bohatých na obřady a názorná vyjádření 
těchto událostí. Tajemství Kristova vzkříšení si 
připomínají zejména při noční bohoslužbě plné 
znamení a symboliky. Tyto obřady na Velký 
pátek a Bílou sobotu uchovávají tak po staletí 
v živé paměti církve události Kristova kříže 
a zmrtvýchvstání. 
V církvích hlásících se k reformaci máme rovněž 
před očima to, co nám Krista a velikonoční udá-
losti připomíná. Je to kříž a bílé plátno, svíce 
znázorňující život a vzkříšení a také chléb a kalich 
s vínem, znamení obětovaného těla a Kristovy 
krve prolité za nás. A především máme Bibli – 
Boží slovo, které nám připomíná Ježíše a události 
s ním spojené, jež jsou rozhodující pro naši spásu 
a vykoupení. 
Důležitý je celý Ježíšův život, celé jeho působení, 
celé jeho poselství. To všechno by jistě bylo vý-
znamné, i kdyby Ježíš zemřel jako kterýkoliv jiný 
člověk. Jenomže závěr jeho života byl dramatický 
a záhadný. Dramatický byl v tom, že dobrovolně 
na sebe přijal z rukou hříšných lidí kříž, ačkoliv 
sám byl spravedlivý a nevinný. A záhadný závěr 
jeho pozemského života je v tom, že jeho hrob 
zůstal prázdný. Skalní hrob, do kterého bylo 
uloženo jeho tělo po snětí z kříže, byl nalezen 
prázdný. Nahlédly do něho tři ženy a také Jan, 
vstoupil do něho apoštol Petr, ale Ježíšovo tělo 
nenalezli. Zůstala tam jen plátna. 
Jak přistupovat k záhadě Ježíšova konce, k zá-
hadě prázdného hrobu? V pohledu lidských očí 
– smyslového vnímání, je viděn jen prázdný hrob. 
Tak to viděly ženy i apoštolové Petr a Jan. Veliko-
noční záhada, lépe řečeno tajemství je něčím, co 
se vymyká lidským smyslům – našemu zraku i lid-
skému rozumu – našemu myšlení a uvažování. 
Jen srdce a mysl naplněné vírou porozumí 
tajemství, které je středem křesťanských Veliko-
noc. Můžeme se při tom spolehnout na Ježíše, 
který řekl svým učedníkům opakovaně, že projde 
těžkým utrpením, ale ve smrti navždy nezůstane. 
Ježíš nám zanechal své slovo a svátost. Při po-
slední večeři se svými učedníky řekl nad chlebem 
a kalichem: „To čiňte na mou památku…“. Není 
to však památka na někoho, kdo patří minulosti, 
není to vzpomínka na někoho, jehož hrob zůstal 
navždy přikryt těžkým kamenem. Naopak je to 
myšlenka na toho, kdo svou stálou přítomností 
přesahuje veškerý čas, kdo chce i nás posílit ve 
víře, že je vzkříšeným a živým Pánem. 

(Podle Tomáše Butty)

Pozvánka na jiřinské řehtání
• Adéla Dvořáková a kolektiv řehtačů

Jako každým rokem blíží se nám velikonoční svátky a s nimi spojené tradiční „Jiřinské řehtání“. Tato 
místní tradice se traduje již několik desítek let a stále vydržela. Ráda bych tímto pozvala především 
děti, ale i menší dětičky v doprovodu rodičů a prarodičů, abychom tak společně vytvořili velký prů-
vod, který bude procházet všemi ulicemi v Čelákovicích – v Jiřině. Připomínám, nezapomeňte si 
trakárky a řehtačky. Začínáme řehtat na Zelený čtvrtek v 10.00 hod. Sraz je jako každoročně v Ruské 
ulici u kapličky. Rozpis řehtání bude vyvěšen i na kapličce a v Jiřině. Na Bílou sobotu v 8.30 hod. 
se vybírá koleda, tak nezapomeňte přijít. Děti chodí od domu k domu a říkají básničku. Za poctivé 
řehtání jsou místními odměněny vajíčky, sladkostmi, ale i drobnými do kasičky. Koledu si vyzvednete 
u pána, který ji spravedlivě rozdělí mezi koledníky. Samozřejmě, kdo chodí poctivě řehtat, dostane 
slušný balíček. Snad nám letos bude přát počasí a bude velká účast. Těšíme se na vás!

ROZPIS ŘEHTÁNÍ

Zelený čtvrtek 10.00 a 16.00 hod.
Velký pátek 4.00, 10.00, 14.00 a 16.00 hod.
Bílá sobota 4.00 a 8.30 hod. – koleda (sraz před hospodou U Kubelků)
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„Kristus je tentýž – 
včera, dnes i navěky!“

• P. Mikuláš Uličný, farář Římskokatolické 
farnosti Čelákovice

Pomalu končíme postní období a za chvíli při ve-
likonoční vigilii zazní radostné Aleluja na oslavu 
vzkříšeného Krista. I když všechny skutky 
Pána Ježíše, které provedl, byly velké, jeho 
utrpení a smrt na kříži je pro věřící tím největším 
projevem lásky Boha k člověku. Proto není divu, 
že kříž se stal symbolem církve, kterou Kristus 
sám založil. Dnešní svět se nás snaží přesvěd-
čit, že je třeba kráčet zápůjčním životem s maxi-
málním požitkem a minimální bolestí. Všemu 
utrpení je třeba zabránit. Žij šťastně. Dostaň se 
do toho jenom několika skleničkami alkoholu. 
Žiješ jen jednou. Vezmi si všechno, co můžeš. 
Nyní létej, zaplatíš později. Do určité míry jsme 
všichni vtaženi do této filozofie „dobrého živo-
ta“. Každý z nás se do určité míry brání kříži, 
v každém z nás někdy převládá to lidské. Proto 
je tak důležité stále a stále si připomíná Ježíšova 
slova: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, 
vezmi svůj kříž a ať mě následuje.“ Ježíš neza-
končil svůj život v extázi klidu, ale v bolestech 
a samotě. I nejpodmanivější spiritualita bez kří-
že nic neznamená. „Kristus je tentýž včera, dnes 
a navěky.“ Toto je hodnota, která zůstane stále 
hodnotou i v tomto našem třetím tisíciletí. Kdo 
spolu s Kristem trpí, ten s Kristem bude i žít. 
Ježíšovo vítězství nad hříchem a smrtí je i naším 
vítězstvím.

Velikonoce nás nemohou nechat 

chladnými aneb Zamyšlení 

P. Mikuláše Uličného pro každého

Velikonoce jsou obecně považovány za jakýsi 
oficiální začátek jara. Všude kolem se na nás 
usmívají veselí velikonoční zajíčci, roztomi-
lá žlutá kuřátka, barevné dekorace a květiny. 
Se zimou nemá ani jedno z toho opravdu nic 
společného. A pokud jde o počasí, to člověk 
ještě nedokáže ovlivnit. Je však těžké jedno-
značně říci, zda je to na škodu. 
Letos jsou Velikonoce uprostřed dubna. Jak 
tomu v minulosti častěji bylo, sníh může mít 
právě těsně před velikonočními svátky větší vý-
znam, než bychom mohli předpokládat. Ale vše 

pak dopadlo výtečně. Mezitím se už sice sníh 
roztál a zanechal po sobě jen bláto, ale pře-
kvapil nás a nutno uznat, že se mu to podařilo 
ve velkém stylu. Tak, jak nás stále překvapují 
nečekané situace. Chvíli trvá, dokud se s nimi 
ztotožníme. Některé nás překvapí příjemně, jiné 
znechutí. A náhlé změny jsou toho příkladem. 
Lidé si stěžují na bolesti hlavy, páteře, jsou una-
vení a vyčerpaní. Zdá se, že v danou chvíli nás 
nic nedokáže potěšit více, než první paprsky 
jarního slunce. 
Velikonoce jsou pohyblivým svátkem. Každý 
rok je slavíme v jiný den či měsíc. Jednou je to 
dříve, jindy později. Nikdy se nedá s určitostí 
říci, zda bude například během pomlázky slu-
nečno, nebo bude pršet. Problémem je však 
to, že lidé jaksi přestali mít naději, že by někdy 
mohlo být na světě lépe. Když nasněží v břez-
nu/dubnu, soustavně lidé nadávají a stěžují si 
na chybné předpovědi meteorologů. Jenomže, 
neuvědomují si, že se takový negativní postoj 
pevně a postupně zakoření v jejich srdcích. 

Lidé, kteří i obyčejné životní situace nedokáží 
brát s nadhledem a jsou plní negativních emo-
cí, se neumí těšit. Nedokáží se usmát, když je 
někdo pozdraví, jen stroze odpovídají na otáz-
ku, jak se mají, a neuvědomují si, jakou lítost 
přitom vyvolávají v očích svého okolí. Co pro 
ně vlastně znamená slůvko Velikonoce? Že si 
konečně dopřávají? Bohatě rozprostřou stůl? 
Že se vydají na pomlázku? Že budou mít volno 
v práci? Pokud jsme dospěli do stádia, kdy jsme 
se přestali těšit navenek a věci děláme už jen 
jaksi automaticky, je zjevné, že nám už dávno 
zhasl plamínek naděje v našem srdci. Z minu-
losti si neseme tak mnoho ponaučení z pádů, že 
zapomínáme na to, co je při pádech nejdůleži-
tější. Vstát! Nedívat se zpět. Ani Ježíš se neohlí-
žel. Po všech třech pádech na křížové cestě se 
Ježíš s námahou zvedl a šel dopředu. A proč? 
Abychom i my během našich osobních pádů šli 
za Ním a následovaly Ho. Jistě, pokud někoho 
vlečou na popravu, o radosti v srdci nemůže být 
ani řeč. Právě naopak. Jako obrovský těžký zá-
věs ho zahaluje smutek, bezmoc a zvláštní pocit 
sklíčenosti. 
Jenže kdyby byly Velikonoce jen o smrti, odkud 
bychom čerpali naději? Ne, velikonoční svátky 
neslaví smrt. Oslavují život! A nejen takový oby-
čejný, ale věčný. Ten, který smrtí teprve začíná. 
A z něj pramení i naše radost, kterou potichu 
zažhneme v noci, na Bílou sobotu, aby se mohla 
v plné kráse rozzářit ve vítězné velikonoční ráno. 
Ježíšovo zmrtvýchvstání nelze brát jako samo-
zřejmost. Nedá se jen tak odzbrojit lhostejností 
vůči nespravedlivé smrti, ke které Ho odsoudili, 
a vůči Jeho lásce, skrz kterou nám prokázal ne-
opakovatelnou péči – a to pro každého bez roz-
dílu. Počasí, problémy, povinnosti či roztříštěné 
vztahy nám sice mohou zkazit náladu a možná 
i celý den. Ale nikdy jim nedovolme zcela uha-
sit naději a radost, které jsou ukryty hluboko 
v našem nitru. Ať nás Velikonoce ani na vteřinu 
nenechávají chladnými. Přeji a vyprošuji požeh-
nané a radostné Velikonoce, bez zničujících 
výmyslů a pochybností lidských.

OMALOVÁNKA
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Listujeme v kronice…
• vedení školy

V roce 2017 oslaví Základní umělecká škola 
Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organiza-
ce, 70 let od znovuotevření školy.
Po sedmdesátiletém trvání se dá říci, že ZUŠ 
Jana Zacha má u nás v Čelákovicích již pevnou 
tradici. Doba sedmdesáti let představuje několik 
generací. Řada rodičů, bývalých žáků této ško-
ly, posílá dnes sem své děti, aby i ony získaly 
základní vzdělání v uměleckých oborech. Po-
skytnutí vzdělání dítěti v některých ze čtyř umě-
leckých oborů (hudební, výtvarný, taneční a li-
terárně-dramatický) má velký význam, možná 
větší, než si mnoho lidí uvědomuje.
Chceme si v tomto roce „kulatého“ výročí 
alespoň stručně připomenout historii školy od 
jejího založení až po současnost.
Historie naší školy začíná v roce 1940, kdy od-
borová organizace hudebníků dávala popud 
k zakládání městských hudebních škol ve sna-
ze podporovat kulturní rozvoj národa tísněného 
německou okupací a zajišťovat svým členům 
existenční uplatnění na našem zmenšeném 
území tzv. Protektorátu. Když čelákovická 
radnice projevila ochotu věcí se zabývat, obrá-
tila se Unie na pana Bohumila Vokála, bývalého 
úředníka zemského úřadu a známého kulturní-
ho pracovníka, se žádostí, aby se práce s or-
ganizací hudební školy ujal. Bohumil Vokál 
ihned pochopil veliký význam takovéto kulturní 
instituce. Dal se do práce s energií a houževna-
tostí jemu vlastní. Podařilo se mu prolomit nezá-
jem některých obecních činitelů a zanedlouho, 
přes svízelné potíže, které kladla válečná doba, 
dospěly přípravy tak daleko, že bylo možno 
dne 17. července 1940 uskutečnit zřízení první 
městské hudební školy a 15. září tohoto roku 
zahájit vyučování. Škola přirozeně neměla vlast-
ní budovu ani vlastní místnosti. Vyučovalo se 
ve střední (městské) škole na čelákovickém ná-
městí (dnes CMC) a U Bohuslavů. Zájem rodičů 
o hudební výchovu nebyl právě veliký. Na po-
čátku se přihlásilo do školy pouhých 45 žáků (11 
na klavír, 24 na housle a 15 na sborový zpěv). 
Škola tehdy neměla dlouhého trvání. Okupační 
režim nepřál rozvoji naší kultury, a tak byla po-
stupně rušena řada hudebních škol. Po půl roce 
došlo i na zdejší školu, která byla z nařízení Re-
ichsprotektora (protektorátního zemského úřa-
du) v lednu 1941 uzavřena. 
I když život tehdejší školy byl velmi krátký, pře-
ce její zřízení bylo významným činem v dějinách 
města. K obnovení vyučování došlo až po osvo-
bození (po přípravách) na jaře 1947.
Druhé založení hudební školy v Čelákovicích 
nebylo lehké, neboť správní výbor v čele s Bo-

humilem Vokálem musel překonávat nezájem 
veřejnosti i některých úředních míst. Správní 
výbor docílil znovuotevření školy dne 5. března 
1947. Byly získány místnosti k vyučování (vila 
V Rybníčkách č. p. 985) a základní kádr uči-
telů i žáků. Přihlásilo se 12 žáků na klavír, 33 
na housle. Naskytla se možnost opatřovat hu-
dební nástroje. Za nového státního zřízení byl 
dán základ k dalšímu rozvoji školy. Ředitelem 
nově založené hudební školy byl Rudolf Pospí-
šil (1947–1948), po něm nastoupil Jakub Kazda 
(1948–1950). Výuka hudby probíhala ve tvrzi. 
Škola pevně zakotvila mezi kulturními institu-
cemi města a stala se důležitou výchovnou 
a osvětovou složkou. Pro další činnost bylo 
nutné zajistit vetší prostory pro rozvíjející se 
hudební obor. Dosavadní budova tvrze byla 
ponechána k dispozici městskému muzeu a ar-
chivu. Bylo rozhodnuto, aby hudební ústav byl 
přestěhován do místností bývalého hotelu Filip 
na náměstí (dnes prodejna Albert), aby byl ve 
středu města. To již byl ředitelem Vratislav Be-
ránek (1950–1957), který se zasloužil o řádné 
vybudování a vedení školy, zavedl výuku de-
chových nástrojů a akordeonů. Svoji činnost 
zahájily i baletní kurzy při Osvětové besedě. 
Vratislav Beránek později odešel do Českoslo-
venského rozhlasu, pracoval v Hudebním vysí-
lání pro školy a mládež. Novým ředitelem se stal 
Arnošt Kropáč (1957–1978). I když rozšířil pů-
sobnost školy do širokého okolí zřízením pobo-
ček, byl provoz od roku 1961 pro další činnost 
neúnosný. V tomto roce byla Městská hudební 
škola přejmenována na Lidovou školu umění 
(LŠU). Pro výuku byla získána vila ve Vašátkově 
ulici a z nařízení nadřízených orgánů vznikl nový 
požadavek, aby dosavadní hudební obor LŠU 
byl rozšířen o ostatní umělecké obory.

Tento požadavek realizuje v roce 1978 ředitel 
školy Bohumír Hanžlík (1978–2009). Hudební 
obor byl rozšířen o obor výtvarný a v roce 1981 
o taneční a literárně-dramatický obor. Škola je 
od této doby čtyřoborovou školou, poskytující 
základní umělecké vzdělání v těchto oborech. 
Zavedením výuky se zvyšovala kapacita žáků. 
Nové prostory byly vyřešeny rekonstruováním 
hlavní budovy a přístavbou pro nehudební 
obory. Dne 1. září 1988 je slavnostně otevře-
na „nová LŠU“. Novými vyučovacími prostory 
vznikly nové podmínky pro rozvíjení moderniza-
ce a efektivity vyučovacího procesu i anga-
žovanosti školy.
Novela školského zákona v roce 1990 zařazuje 
do školského systému i základní umělecké ško-
ly. Také z naší LŠU se stává „Základní umělecká 
škola“ (Jana Zacha až od roku 2000). Tato zá-
sadní změna si vyžádala nové kvalitní peda-
gogy, lepší ekonomické zabezpečení, rozší-
ření kapacity žáků i získání právní subjektivity 

Městská hudební škola – Lidová škola umění – Základní umělecká škola 
Jana Zacha

ZUŠ Jana Zacha
1947
2017

Základní umělecká škola Jana Zacha ve Vašátkově ulici. Foto: Kamil Voděra

Bývalý hotel Filip na západní straně náměstí. V místě 
nynější velkoprodejny potravin Albert. Po roce 1948 
byla v budově postupně umístěna ubytovna TOS, hu-
dební škola, policejní stanice a školní jídelna. Stav ko-
lem roku 1960. Foto zdroj: sbírka Městského muzea 

v Čelákovicích
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PROGRAM OSLAV
V ROCE 2017

úterý 18. 4. 18.00 hod.

Městské muzeum
CONCERTINO

Koncert žáků ZUŠ Jana Zacha – laureátů ná-
rodních a mezinárodních soutěží a přehlídek.

středa 17. 5. 9.00; 10.45 a 19.30 hod.

Kulturní dům
VÝLET

Představení žáků tanečního oboru ZUŠ Jana 
Zacha, dopoledne pro školy, večer pro ve-
řejnost.

sobota 20. 5. – neděle 25. 6.

Městské muzeum
MALÝ SALÓN 2017 – HRA

Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ, přístupná 
ve výstavní síni muzea denně 9.00–12.00 
a 13.30–17.00 hod.
Vernisáž výstavy v sobotu 20. 5. od 10.00 hod.

úterý 30. 5. 18.00 hod.

Kulturní dům
KONCERT NA SCHODECH

Účinkují žáci ZUŠ Jana Zacha.

čtvrtek 15. 6. 18.00 hod.

ZUŠ Jana Zacha
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ

hudebního oboru

sobota 24. 6. 14.00 hod.

nádvoří tvrze
SVATOJÁNSKÁ DIVADELNÍ POUŤ

úterý 27. 6. 18.00 hod.

ZUŠ Jana Zacha
KONCERT BÝVALÝCH ŽÁKŮ ŠKOLY

čtvrtek 5. 10. 18.00 hod.

ZUŠ Jana Zacha
KONCERT UČITELŮ ŠKOLY

čtvrtek 5. 10. 18.00 hod.

ZUŠ Jana Zacha
VÝSTAVA UČITELŮ ŠKOLY

výtvarného oddělení

úterý 7. 11. 18.00 hod.

Kulturní dům
GALAKONCERT ZUŠ JANA ZACHA

Slavnostní koncert k 70. výročí znovuotevření 
školy.

Přijímací řízení pro
školní rok 2017/2018

HUDEBNÍ OBOR

Do přípravného ročníku hudebního oboru při-
jímá škola žáky od 6 let na základě přijímací 
talentové zkoušky: zpěv jednoduché lidové 
písně a orientace v rytmu.
Termíny přijímacích zkoušek:
úterý 2. 5. 2017 v 17.00 hod.

úterý 16. 5. 2017 v 17.00 hod.

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

VÝTVARNÝ OBOR

Do výtvarného oboru přijímá škola žáky od 
6 let.
Požadavky k přijímací zkoušce: malba, kres-
ba. Zájemci s sebou mohou na ukázku přinést 
vlastní domácí práce.
Termíny přijímacích zkoušek:
pátek 28. 4. 2017 v 17.00 hod.

středa 3. 5. 2017 v 17.00 hod.

TANEČNÍ OBOR

Do tanečního oboru přijímá škola chlapce 
i dívky od 6 do 10 let. Předpoklady pro studi-
um v tanečním oboru: tělesné dispozice, ryt-
mické vnímání.
Termíny přijímacích zkoušek:
čtvrtek 18. 5. 2017 v 17.00 hod.

středa 24. 5. 2017 v 18.00 hod.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Do literárně-dramatického oboru přijímá ško-
la žáky od 6 let. Předpoklady pro studium 
v literárně-dramatickém oboru: vyjadřovací 
schopnosti (vyprávět příhodu, vtip, recitovat 
báseň, zahrát pohádkovou postavu), pohy-
bové schopnosti, fantazie, rytmus, zpěv.
Termíny přijímacích zkoušek:
pondělí 24. 4. 2017 v 17.30 hod.

pondělí 15. 5. 2017 v 17.30 hod.

STUDIO PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

Určeno pro předškolní děti, které nejpozdě-
ji v srpnu 2017 dovrší pět let. Výuka probíhá 
v dopoledních hodinách.
Termíny přijímacích zkoušek:
pátek 21. 4. 2017 v 16.30 hod.

pátek 5. 5. 2017 v 16.30 hod.

Zájemci o studium vyplní a odešlou elektro-
nickou 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.

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

Vašátkova 343
Čelákovice

základní umelecká
škola jana zacha

ˇ

(1993). Inovací vyhlášky a předpisů byly nové 
skutečnosti legislativně zabezpečeny.
Dosavadní zkušenosti jednoznačně zdůvodnily 
další existenci ZUŠ Jana Zacha a prokázaly její 
specifické výchovně-vzdělávací činnosti.
Na dosavadní tradici a úspěšnost školy navazuje 
nová ředitelka Viktorija Hanžlíková Kraf (2009–
dosud). Důležitý nový požadavek nadřízených 
orgánů bylo vypracovat a realizovat vlastní 
školní vzdělávací program (ŠVP). Ten škola 
odpovědně zpracovala. Vystihuje její zaměření, 
umožňuje specifikaci podle místní lokality, tra-
dic a dalších odlišností.
Škola prodělala od svého vzniku dlouhý vze-
stupný vývoj. S divnými pocity bychom asi dnes 
přijímali inzerát: „Dejte děti učit do hudební 
školy…“, který byl v roce 1947 promítán v če-
lákovickém biografu, který neměl daleko od re-
klamy na obuv nebo motocykly. Stejně tak není 
dnes třeba vylepovat bombastické plakáty, na 
nichž byly živými barvami vylíčeny výhody stu-
dia na hudební škole. Zpočátku bylo třeba za 
každou cenu získat co největší počet žáků, aby 
školu bylo možno udržet při životě. Porovnej-
me si jen těch 35 žáků z roku 1940 s téměř 300 
žáky roku 1955, 655 žáků už ve čtyřech oborech 
v roce 2007 a v letošním jubilejním roce navště-
vuje školu 855 žáků. V roce 1947 působilo na 
škole 6 učitelů a v letech 1948–1975 celkem 50 
učitelů (někteří působili na škole méně než jeden 
rok). Ve školním roce 1977 učitelů 16 (včetně po-
boček Jirny, Úvaly, Nehvizdy a Odolena Voda). 
Když vznikly ve škole 4 obory (od roku 1978), 
počet učitelů vzrostl. Dnes učí na škole 47 pe-
dagogů. Mimo hlavní působiště v Čelákovicích 
má škola další místa poskytovaného vzdělávání 
v obcích Zeleneč a Jirny.
Ještě v počátcích byla hudební škola považová-
na za jakýsi druh živnosti, kde platilo pravidlo 
„náš zákazník, náš pán“. Zákazník, tj. rodič – 

Rok 1988 – Lidová škola umění (LŠU) ve Vašátkově ulici 
po rekonstrukci. Foto zdroj: sbírka Městského muzea 

v Čelákovicích, autor: J. Špaček

Bývalý hotel Filip – snímek z období před pol. 20. století. 
Foto zdroj: sbírka Městského muzea v Čelákovicích 

platil školné a učitel byl povinen učit. Ne proto, 
že jeho práce mohla mít nějaký výsledek, ale 
proto, že bylo zaplaceno školné. Dnes jsme 
zcela vzdáleni od tohoto pojetí hudební ško-
ly. Základní umělecké vzdělávání má podobu 
dlouhodobého, systematického a komplexního 
studia. Rodiče i veřejnost si uvědomují velký 
význam základních uměleckých škol v našem 
kulturním životě a jejich důležité místo v našem 
školství.
V dalších číslech Zpravodaje se dozvíte více 
o jednotlivých oborech naší školy.
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tel.: 326 990 211
e-mail: skola@kamenka-celakovice.cz
http://www.kamenka-celakovice.cz

Kostelní 457
Čelákovice

Setkání s Nadačním 
fondem Mathilda

• Ivana Sekyrová, zástupkyně ředitele

V měsíci březnu proběhla na naší škole zvláštní 
setkání. Mnozí žáci si mohli poprvé tváří v tvář 
popovídat s člověkem, pro něhož běžné lidské 
úkony nejsou až tak jednoduché a jemuž je 
velkým pomocníkem fenka Orka. 
Paní Radka Komárková ze Zelenče prošla větši-
nou tříd naší školy, aby se podělila o informa-
ce ze života nevidomých lidí, aby povyprávěla 
o tom, jak vlastně nevidomý člověk žije a jak se 
vyrovnává s překážkami, jež člověk s normálním 
zrakem ani nevnímá.
Děti měly mnoho dotazů, na které paní Radka 
velmi vlídně odpovídala. Fenka Orka se stala 
pro každou třídu kamarádem všech žáků ve tří-
dě, hlavně těch mladších, bylo vidět, že se ve 
škole cítila jako doma. Překvapením bylo, že 
paní Radka píše na PC, chodí sama do obchodu 
nakupovat, do restaurace na oběd, doma uklízí 
a vaří knedlíky, zpívá, hraje na kytaru…
Nikdo si neuměl představit, že s Orkou paní 
Radka zdolá i cestu vlakem nebo metrem, že 
Orka spolehlivě svou paničku svede ze schodů, 
dovede na nákup do obchodu…
A co je vlastně zmiňovaný Nadační fond Mathilda? 
Vyhledává a podporuje smysluplné projekty, které 
lidem s těžkým zrakovým postižením pomáhají.
Jsme rádi, že jsme se s paní Radkou setkali, 
a za besedy děkujeme.

tel.: 326 990 211
e-mail: skola@kamenka-celakovice.cz
http://www.kamenka-celakovice.cz

Kostelní 457
Čelákovice

Lyžařský výcvik 2017
• Miloš Bukač, učitel TV a koordinátor 
sportovních aktivit

Tak jako posledních 25 let i tento rok proběhl 
lyžařský výcvikový kurz ve Strážném v Krko-
noších. Lákají nás sem terény vhodné pro 
všechny úrovně lyžařských dovedností našich 
žáků a v neposlední řadě i ceny v této lokalitě, 
které jsou neporovnatelné se známými lyžař-
skými středisky. Ubytováni jsme byli v hotelu 
Vltava, vhodně vybavenému právě pro konání 
lyžařských kurzů – pokoje se sprchovým kou-
tem a toaletou, a co je pro nás velmi důležité – 
velká společenská místnost, kterou využíváme 
k večerním programům. I sněhové podmínky 
byly dobré a umožnily každodenní kvalitní ly-
žařský výcvik – střídali jsme výuku sjezdového 
s běžeckým lyžováním. K dobré náladě při-
spělo i pěkné počasí. Sjezdový výcvik jsme 
absolvovali ve Strážném, na Kněžickém vrchu 
u Vrchlabí a v Bubákově v Herlíkovicích. Výu-
ka na běžkách probíhala na běžeckých tratích 
v okolí Strážného.
Děti se zdokonalily v lyžařské technice a ti, kte-
ří začínali, se naučili alespoň základy lyžování. 
K tomu všichni posílili svoje zdraví, poznali se 
i v jiných situacích než ve škole a užili si hodně 
legrace. 
Vyvrcholení celého výcviku přichází poslední 
den závodem ve slalomu a v běhu na lyžích. 
Na sjezdových lyžích žáci projeli slalomovou 
trať vytyčenou 20 brankami. Ti nejlepší lyžaři 
carvingem, ostatní většinou bez problémů. Na 
běžkách děti zdolávaly pětikilometrovou trasu, 
kterou ti nejlepší zvládli bruslařskou technikou.
Jelikož soutěže probíhaly i večer na chatě, vy-
hodnocení všech aktivit – sportovních i herních 
– proběhlo poslední večer. Vítězové byli odmě-
něni diplomy a sladkostmi, večer ukončil karne-
valový rej masek. 
Kurz byl pro nás úspěšný i tím, že se nikdo ne-
zranil. Kromě toho, že se děti naučily ovládat 
lyže, domů si odvážely i spoustu zážitků a ně-
kteří se těší, že se do Strážného příští rok zase vrátí.

Škola žije i odpoledne
• Vilma Michelčíková, zástupkyně ředitelky

Pro zpestření volného času nabízí naše ško-
la svým žákům zájmové kroužky, do jejichž 
činnosti se každoročně zapojuje přes 150 dětí 
pod vedením zkušených pedagogů.
V kroužku sborového zpěvu se malí zpěváčci 
učí zábavnou formou základní techniky zpěvu, 
správné dýchaní a držení těla při zpívání, poznají 
rozdíly mezi sólovým a sborovým zpěvem a zjis-
tí, jaký má jejich hlas rozsah. Zpěv je zpravidla 
doprovázen klavírem a doprovodnými hudební-
mi nástroji.
Cit pro hudbu je rozvíjen i ve hře na flétnu, kde 
si osvojí základy hry na tento hudební nástroj 
spojené s dechovou gymnastikou a hlubokým 
bráničním dýcháním, které má blahodárné 
účinky při zmírňování dýchacích obtíží a jejich 
prevenci.
Kroužky angličtiny mají jeden prioritní cíl – na-
učit děti nebát se mluvit anglicky. Gramatika, 
čtení a psaní jsou důležité, ale mnohem důleži-
tější je zkoušet mluvit spontánně, bez obav, že 
udělají chybu. Pomocí interaktivní tabule, for-
mou her a díky doplňkovým učebním materiá-
lům se může stát angličtina i zábavou.
V posledních dvou letech je velký zájem 
o kroužky, které připravují žáky 9. tříd na přijí-
mací zkoušky z českého jazyka a matematiky. 
Kromě opakování a procvičování učiva základní 
školy mají žáci možnost vyzkoušet si přijímací 
testy CERMATu či SCIA.
Rozvoji a zvyšování úrovně matematické 
gramotnosti napomáhá kroužek zábavné logiky, 
který nabízíme našim žákům v rámci projek-
tu EU „Motivace, podpora, úspěch“, operační 
program OP VVV (Šablony pro ZŠ).
Kroužek počítačů je zaměřen na získání znalostí 
a dovednosti při práci s počítačem. V hodinách 
nechybí ani práce v prostředí internetu, kde se 
děti učí vyhledávat informace, používat e-mai-
lovou schránku a pracovat s tiskárnou.
V naší nabídce rozhodně nesmí chybět ani 
pohyb, o který se starají kroužky vybíjené 
a zdravotní tělesné výchovy. Při vybíjené je 
kromě samotné hry cílem i všestranný rozvoj 
pohybových schopností a dovedností, vytváření 
základních pohybových návyků a vztahu k po-
hybové aktivitě. Při výuce je herní a soutěživou 
formou zvyšována i obratnost. Zdravotně ori-
entované cvičení je pak zaměřeno na zpevnění 
vnitřního stabilizačního systému, zlepšení koor-
dinace, flexibility, rovnováhy a fyzické kondice.
Přehled nabídky najdete i na našich webových 
stránkách.

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

J. A. Komenského 414
Čelákovice

gymnázium

Lyžařský výcvik žáků ZŠ J. A. Komenského. Foto: archiv školy

Projekt Edison
• Sexta A

Ve dnech 27. 2. – 3. 3. 2017 nás navštívili stu-
denti z celého světa. Zúčastnili jsme se mezi-
národního vzdělávacího projektu Edison, který 
má za cíl spojovat mladé lidi různých kultur. 
Navštívili nás studenti z Brazílie, Gruzie, Malaj-
sie, Indonésie, Jižní Korey a Číny. Měli jsme 
možnost poznat jejich kulturu a zvyky, dozvědět 
se nové informace o jejich zemích a zároveň jim 
představit naše město. Ale hlavně jsme si zase 
o kousek rozšířili obzory, navázali jsme nová 
přátelství a procvičili jsme se v angličtině. Pro 
všechny to byla zajímavá zkušenost a krásný 
zážitek.
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SKOLSTVÍ, INZERCE
ZÁPIS dětí do 1. tříd ZÁKLADNÍCH ŠKOL

zřízených městem Čelákovice

proběhne na obou školách pro školní rok 2017/2018

ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 13.00 do 17.00 hod.

a v pátek 7. dubna 2017 od 13.00 do 16.00 hod. 
S sebou rodný list dítěte. 

ˇ

ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání
ve školním roce 2017/2018

proběhne ve všech mateřských školách zřízených městem Čelákovice

ve dnech

středa 3. a čtvrtek 4. května 2017 v čase od 8.00 do 16.00 hod.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí ustanovením § 34, § 165 odst. 2 písm. b 
a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zákonem č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, a obecně závaznou vyhláškou E 2/2016 města Čelákovic, kterou se 
stanoví školské obvody mateřských škol, zřízených městem Čelákovice.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání platná pro mateřské školy zřízené městem 
Čelákovice:
• Děti přijímané k povinnému předškolnímu vzdělávání, s trvalým pobytem v příslušném škol-

ském obvodu, podle § 34a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (děti pětileté a děti 
s odkladem povinné školní docházky), seřazené od nejstaršího po nejmladší.

• Děti, které dosáhnou k 31. 8. 2017 čtyř let věku, s trvalým pobytem v příslušném školském 
obvodu, seřazené od nejstaršího po nejmladší.

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

U zápisu rodiče předloží občanský průkaz, řádně vyplněnou žádost a rodný list dítěte.

Účastníci vzdělávacího projektu Edison na Gymnáziu. 
Foto: archiv školy

Tak toto je majstrštyk
• tým gymnázia

První březen byl v letošním roce spojen s po-
slední možností podat si přihlášku ke středo-
školskému vzdělávání.
Meziroční vývoj počtu přihlášek nás zejména le-
tos velmi překvapil. Nejenom že vývoj počtu při-
hlášených i nadále zůstává nad křivkou úbytku 
maturitních ročníků, ale vysoký počet uchaze-
čů o studium na našem gymnáziu dokládá ne-
bývalý a trvalý zájem o studium v Čelákovicích. 
Poptávka v oboru 79-41-K/81 Gymnázium 
nyní převyšuje nabídku víc než třikrát. I v době 
řekněme komplikované se týmu zaměstnan-
ců gymnázia podařil majstrštyk – provozní 
komplikace nejenom že zvládl na výbornou, ale 
dokázal rozšířit i okruh svých příznivců.
Převis zájmu nad kapacitou školy se projevil 
v aktivnějším přístupu k přípravě na samotný 
přijímací proces. Letos bude populace páťá-
ků a deváťáků testována ústředně zadávaným 
testem z matematiky a češtiny. V dubnu 
proběhnou jednotné přijímací zkoušky na 
střední školy do oborů zakončených maturitní 
zkouškou. Letos poprvé snad dostaneme so-
lidní výstup o tom, jak zvládá svoji roli základní 
školství a do jaké míry se musí postarat rodina 
samotná. Pomocnou ruku nabídla i naše škola 
- vzdělávací středisko gymnázia připravilo na 
státní testy motivované zájemce o studium na 
středních školách ve svých kurzech. O třech 
víkendech se mohli zájemci též otestovat v rám-
ci celostátního projektu firmy SCIO „Přijímací 
zkoušky nanečisto“. Gymnázium v Čelákovicích 
bylo vybráno jako jedna z 13 škol v ČR, kde tato 
akce probíhala. Ve svých aktivitách bude gym-
názium pokračovat i nadále a již přijímá přihláš-
ky do nového běhu příprav na přijímací zkoušky. 
Nezbývá než poděkovat za důvěru, popřát 
úspěšné složení přijímací zkoušky a chuť do 
dalšího studia, jež může bavit i přinášet úspě-
chy: Kvinta A 1. m. stát. „Co víme o energetice“, 
K. Goliášová 2. m., J. a M. Fialovi 1. m. okres 
AJ, A. Mušková, A. Holovská a B. Trnková 
1. m. okres Nj, B. Trnková stát. finále „Komenský 
a my“, B. Trnková 2. m. a B. Doubková 1. m. 
okres ČJ, F. Drábek 1. m., K. Drmotová 2. m. 
kraj Středočeské in-line brusle, E. Mandíková 
3. m. a D. Paál 2. m. okres ZO, A. Kyzivátová 
4. m. a O. Čech 7. m. okres MO, K. Vokolková 
2. m. v soutěži Zákon lomu ve fotografii, 
M. Šajnová 2. m. okres CHO, D. Paál 4. m. 
okres běh 1 500 m, K. Kubista 1. m. běh 100 m, 
K. Siváková 2. m. běh 800 m, G Čelákovice 2. m. 
Středoškolský pohár, chlapci 2. m. okres fotbal, 
chlapci 2. m. okres minifotbal, 3. m. okres florbal, 
3. m. oblast PIŠQWORKY, 3. m. okres šachy.
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chodíme kolem nich

Vyhláška
• Ivan Vaňousek

Říká se, že chodit kolem čehosi jako okolo horké 
kaše znamená vyhýbat se hovoru o něčem ne-
příjemném. Tedy směle do toho. Znáte chro-
báka, ne? Škoda. Je to černý asi osmnáctimili-
metrový brouk s namodralým kovovým leskem, 
který si hněte a válí kuličky z exkrementů. Ku-
ličky chutnají jeho larvám, což je dobrá zpráva, 
protože bychom jich dokázali uživit pluky a čistit 
s jejich pomocí město. Jenže chrobáci se roz-
množují jen ve volné přírodě, a proto lze ledacos 
našlápnout v některých zdejších ulicích, parcích 
či na zelených plochách. Co našlápnout? Sto-
jí to v dokumentu Obecně závazná vyhláška 
E1/2016 města Čelákovic, o veřejném pořádku 
a čistotě ve městě. Její bod 4 čl. IV praví: „V pří-
padě znečištění ulice nebo jiného veřejného 
prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně 
toto znečištění osoba, která má zvíře v dané 
chvíli ve své péči, a není-li jí, vlastník zvířete.“
Věřím, že k tomu účelu využívá většina zdejších 
pejskařů polyetylénové sáčky z kontejnerů, 
které jsou tady na mnoha místech. Psí veřejné 
záchodky v našem městě totiž zatím nemáme. 
Páníčkové a paničky, co sáčky nepotřebují, ať 
svému pejskovi před každým venčením raději 
zkusí přečíst zmíněnou vyhlášku – možná po-
rozumí a „vykaká“ se jim ještě doma. Dovoluji si 
připomenout, že vyhláška se netýká jen pejsků. 
Její bod 1 čl. IV totiž zní: „Každý je povinen počí-
nat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných 
veřejných prostranství a nenarušil estetický 
vzhled města a kvalitu tohoto prostoru.“ Tak po-
zor, můžete totiž našlápnout i vyplivnutou „žvej-
kačku“ nebo si sednout na pošlapanou lavičku 
a pokochat se z ní pohledem na všudypřítomné 
odhozené „vajgly“, obaly od různých pamslků, 
použité papírové kapesníčky a bůhví co ještě. 
Aby bylo jasno, pejsky mám rád, také mlsám, 
jen žvýkačkém už jsem odrostl. K letošním Ve-
likonocům (a nejen k nim) přispějme, řečeno 
úředním jazykem vyhlášky, „k neznečištěnému 
veřejnému prostranství, estetickému vzhledu 
města a jeho kvalitnímu prostoru“, aniž bychom 
přidělali práci sobě, Technickým službám 
a Okrašlovacímu spolku čelákovickému.

Zapomenutý potok?
• Ivan Vaňousek

Tématem březnového čísla letošního Zpravo-
daje byly „Potoky ve městě“. V reakci na toto 
téma upozornil jeden ze čtenářů na další zdejší 
„živý“ potok – spíš potůček (délka necelých 500 
m), na který jsme zapomněli. V minulosti totiž byl 
a dále zůstává tak trochu ve stínu Čelákovického 
potoka a nikdy nebyl samostatně vyznačen na 
mapách ani plánech města. Jmenovitě se o něm 
nezmiňují Antonín Ferles ve svých „Pamětech“ 
z roku 1865 ani Emanuel Vlasák v knize o Čelá-
kovicích, vydané v roce 1990. Ten potůček vždy 
tak trochu splýval s Čelákovickým potokem. Má 
totiž prameniště v prostoru za severním průče-
lím dvora U Krausů na východní straně náměstí. 
Jeho částečná „samostatnost“ vynikla až v 60. 
letech 20. stol. po svedení Čelákovického po-
toka z Obecního dvora podzemním potrubím 
ulicí Kovářskou do ulice Ve Vrbí. Od té doby až 
do výstavby krajské politické školy (dnes CMC) 
proudila voda utajeného potoka původním kory-
tem „většího bratra“. Pak byl i náš bezejmenný 
potůček „pohřben“ do podzemního potrubí, 
které opouští až pod zahradou bývalého pivova-
ru a povrchově pokračuje starým korytem Čelá-
kovického potoka parkem u Městské knihovny 
(toto místo jsme slušně označili za nejvíce „opo-
míjenou“ část potoka) pod můstkem v Rybářské 
ulici a zahradami do strouhy vedené podél sta-
dionu Ve Vrbí. 
Děkuji panu Vladimíru Doksanskému za připo-
menutí zapomenutého potoka uprostřed města 
a řediteli Technických služeb za poskytnutí 
doplňující informace. Omlouvám se čtenářům 
Zpravodaje a potůčku samotnému. 

• Veronika Kubrichtová

Pracovní listy o Polabí se dočkaly slavnost-

ního křtu

Úsilím mnoha místních odborníků a patriotů 
vznikly pod taktovkou MAS Střední Polabí pra-
covní listy do škol „Jak se žilo v Polabí“. V únoru 
se pak dočkaly slavnostního křtu v brandýské 
Kočárovně, kde se sešla většina autorů a příz-
nivců projektu. Samotného křtu se ujal malíř Jan 
Severa, který je autorem krásných ilustrací. 
Velmi milé bylo vystoupení paní učitelky Olgy 
Medové, která vyprávěla, jak pracovní listy 
s dětmi používá. Přečetla i hodnocení 
samotných dětí, ze kterého vyplynulo, že se těší 
na další pokračování, což všechny přítomné ne-
smírně potěšilo. 
Pracovní listy už jsou skoro rozebrané, ale i tak 
se mohou případní zájemci obrátit na kancelář 
MAS Střední Polabí.

Novou mapu regionu potkáte i na cedulích

Nová mapa regionu Středního Polabí, o kte-
ré jste se dočetli v únorovém vydání, vzbudila 
velký zájem. Jednotlivé výtisky postupně putují 
do vašich domácností, kde však snadno sejdou 
z očí. Abyste svou mapu nemuseli neustále no-
sit při sobě, připravila MAS Střední Polabí také 
cedule, které budou k vidění v jednotlivých ob-
cích regionu. Cedule obsahují stejné informace 
jako právě vydaná mapa. Celkem jich bude 
k vidění 40.

MAS Střední Polabí je místní nezisková 

organizace, která rozvíjí náš region.

místní akcní skupinaˇ

Malíř Jan Severa při křtu. Foto: archiv MAS

Velikonoce, náboženství
a biblistika

• Miloslav Kolínko

Pius XII. roku 1943 uznal historicko-kritickou 
metodu biblistiky a v roce 1955 vyhlásil úplnou 
svobodu ve všech otázkách biblického bádání. 
Zatímco biblistika se zabývá jen tím, co v bibli je, 
náboženství i tím, co v bibli není. Například tam 
není Svatá trojice Boží, neposkvrněné početí 
Panny Marie, nebo nanebevzetí Panny Marie, 
které Pius XII. roku 1955 vyhlásil za dogma. Až 

Zapomenutý potok. Foto: V. Doksanský

do té doby v nebi Marie oficiálně nebyla. Jenže 
je tam jen pro katolíky, jelikož většina protes-
tantských církví proti tomu protestuje. Naproti 
tomu kardinál Vlk historicko-kritickou metodou 
zjistil, že se Ježíš narodil roku 7 před Kristem 
a Svědkové Jehovovi zjistili, že Ježíš na žádném 
kříži nevisel, neboť slova stau-ros‘ a xy’lon (klá-
da, kůl, dřevo) se nesprávně překládají jako kříž. 
Ostatně i v bibli Kralické říká Petr: Ježíše jste 
zamordovali, pověsivše ho na dřevě a složivše 
s dřeva, do hrobu dali (Skutk. 5; 30: 13; 29). 
A Pavel psal Galatským: Vykoupil nás Kristus, 
učiněn byv pro nás zlořečenstvím, neboť psáno 
jest: Zlořečený každý, kdo visí na dřevě. V eku-
menickém překladu: Prokletý je každý pově-
šený na kůlu (Galat. 3; 13). Znamení kříže za-
čali křesťané užívat až ve 4. století. Do té doby 
měli za znamení rybu, neboť Ježíš sháněl první 
učedníky mezi rybáři, kterým sliboval: Pojďte za 
mnou a učiním z vás rybáře lidí (Marek 1; 17) 
a rybáři Šimonovi, kterého nazval Petrem, řekl: 
nyní lidi budeš loviti (Luk. 5; 10).

 Zásobník na sáčky pro potřeby pejskařů. Foto: -iv-
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Dne 8. 4. 2017 oslaví náš mi-
lovaný manžel, tatínek a dě-
deček pan Jiří WEYROSTEK 

krásné 70. narozeniny.
Přejeme mu ze srdce pevné 
zdraví a neutuchající elán.
Manželka Květa a dcery 

Radka a Kateřina s rodinami

Dne 30. 4. se dožívá můj 
manžel Antonín HRONEK 

krásných 75 let.
Do dalších let hodně zdraví, 
vitality a spokojenosti přejí 
manželka Věra a děti.

Dne 3. dubna 2017 uplyne 20 
let, co nás navždy opustila 
naše drahá maminka a ba-
bička paní Antonie HOLEČ-

KOVÁ.
Stále vzpomíná dcera Helena 

Čechurová s rodinou.

Dne 12. dubna 2017 uplynou 
dva roky od úmrtí milované-
ho manžela a tatínka pana 
Otakara BURDY.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
prosíme, vzpomeňte s námi.
Rodina

Dne 15. 4. 
2017 uplyne 
d l o u h ý c h 
5 let od úmrtí 
naší mamin-
ky, babičky 
a prababičky 
Vlasty VOLFOVÉ a dne 23. 4. 2017 od úmrtí 
našeho tatínka, dědečka a pradědečka pana 
Vladimíra VOLFA ze Záluží.
Vzpomíná dcera a syn s rodinami.

Dne 20. dubna 2017 uplyne 
smutný rok, od úmrtí pana 
Josefa SMÝKALA.
Stéle vzpomíná manželka 
Magda a celá zarmoucená 

rodina.

Dne 24. 4. 
2017 uplyne 
20 let, co 
nás navždy 
opustil náš 
tatínek, dě-
deček a pra-
dědeček pan Václav ČERNÝ a 28. 4. 2017 uply-
ne 5 let, co nás navždy opustila naše maminka, 
babička a prababička paní Hana ČERNÁ.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi.
Zarmoucená rodina 

společenská kronika

Za Václavem Dragounem
• jvk

Když neděle 12. března 2017 tiše vysvobodila 
z pozemského trápení pozoruhodného, nejen 
čelákovického dramatika Václava Dragouna 
(*18. 7. 1938), povznesla tím k nesmrtelnosti 
díla i jeho duši. Václav Dragoun měl talent, 
který se nesrovnával s jeho příliš všedním ob-
čanským povoláním. Láska k divadelním textům 
mu připínala křídla, plul na nich rád, posilován 
četbou a vlastní fantazií, uměl skvěle črtat figury 
a jejich řeč, vtip i dramatické zápletky. Žil his-
torií, přírodou, pohádkami i žhavým dneškem. 
Nebál se psát o překot i úsporně. Když bylo tře-
ba, sám vstoupil na scénu nebo před kameru. 
Vnitřně oduševnělý, křehký, vědoucí, vzdělaný. 
Na pohled nenápadný, až plachý. Přemýšlivě, 
skromně a pokorně psával do zásuvek. Ve scé-
nu nedoufal. Po slávě netoužil. A přece se mu 
obojího dostalo vrchovatě a zaslouženě – díky 
čelákovickým a toušeňským divadelníkům v de-
sítkách repríz a v upřímném ohlasu publika po 
celých Čechách. Zůstává proto s námi. V jeho 
posledním 79. předjaří stále žijí jeho divadelní 
féerie Toušeňská růže a knížka Tucet příběhů 
z Toušeně (tam je soupis díla). Žijí, protože stopy 
dobrých lidí – a dramatiků zvláště – neumírají.

Václav Dragoun (vpravo) ve společnosti Pavla Wiese-
ra, dne 28. 9. 2012. Foto: archiv Městského muzea 

v Čelákovicích

MDŽ 2017
v našem městě

• Zdeňka Hakenová

Městská organizace KSČM pořádá již více než 
20 let u příležitosti tohoto významného dne tra-
diční Posezení s přáteli. Ani letos tomu nebylo 
jinak. Tuto akci si mnohé ženy velmi oblíbily, 
o čemž svědčí skutečnost, že jednací sál Tech-
nických služeb, kde akce každý rok probíhá, byl 
zaplněn do posledního místa. Každá žena byla 
přivítána jménem pořadatelů a obdržela kytičku 
karafiátu. Předseda organizace přivítal přítomné 
a popřál ženám jménem pořadatelů vše nejlepší 
k jejich svátku. Hosty posezení byli i kandidáti 
pro volby do Poslanecké sněmovny PČR.

Ve svém úvodu předseda vzpomněl původní 
význam tohoto svátku, který se postupně stále 
více zpochybňuje a vytrácí. MDŽ není žádným 
komunistickým výplodem, jak jej prezentují 
mnozí politici a naše média. Prvotním impulsem 
k budoucímu vzniku byla stávka newyorských 
švadlenek proti otřesným pracovním pod-
mínkám, za kratší pracovní dobu, zákaz dětské 
práce a volební právo žen. Poslední dvě pod-
mínky, zákaz dětské práce a právo ženy volit, 
nejsou naplněny ještě dnes. A nad tím bychom 
se měli vážně zamyslet.
Po úvodu se chopila své úlohy kapela Pohoda, 
která spolu s chutným občerstvením vytvořila 
přítomným skutečně příjemné, pohodové od-
poledne.
V závěru bych chtěla poděkovat všem, kteří pro 
nás toto posezení připravili a připomínají nám 
každý rok vážnost a důležitost tohoto význam-
ného dne.

Poznámka redakce

Na stejné téma bylo zasláno i poděkování 
manželů Opletalových ze Záluží.

Oslava MDŽ. Foto: Vladimír Duník
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Pastely Pavla Švece
• Markéta Stanko

Městské muzeum v Čelákovicích, p. o., vás sr-
dečně zve na výstavu „Polabí od jara do zimy, 
Pastely Pavla Švece“, která se koná ve výstavní 
síni od 1. dubna do 8. května 2017.
Pavel Švec, člen Sdružení výtvarníků ČR, 
pracuje jako chovatel zvířat v ZOO Praha, kde 
založil a vede přírodovědné kroužky pro děti 
a mládež. Je milovníkem a znalcem přírody 
a propagátorem komentovaných edukačních 
vycházek do přírody pro veřejnost. 
Kresbě se věnoval od dětství, ale malovat za-
čal až okolo roku 2000. Okouzlen krajinomal-

PROMĚNY ČELÁKOVICKÉ SAUNY

• Josef Pátek

Uplynul více než jeden rok, co byla po komplet-
ní rekonstrukci znovu otevřena Městská sauna 
v Dukelské ulici. Kromě nové venkovní prohřívár-
ny pro třicet osob, která nahradila malou saunu 
s kapacitou osmi lidí, došlo k rozšíření provozu 
o novou odpočívárnu a venkovní sprchy. Nově 
mají zákazníci k ochlazení k dispozici nejen ven-
kovní bazén, ale i ledovou tříšť, která je běžná 
spíše ve větších saunových centrech. Díky 
prostorné prohřívárně a rozšíření o relaxační ti-
chou odpočívárnu se zvýšila návštěvnost sauny 
o 20 %, na čemž mají významný vliv i pravidelně 
pořádané sobotní saunové večery s ceremoniá-
ly za použití 100% přírodních éterických olejů. 
Jelikož rok 2016 byl prvním rokem, kdy byla 
Městská sauna v provozu i v letních měsících, 
mohou se zákazníci těšit ze zprovoznění druhé 
zahrady, ve které vzniká velmi netradiční po-
sezení pro relaxaci. Dalším překvapením bude 
stylová Ruská banja, která má oproti finské sau-
ně větší vlhkost a nižší teplotu.

Areál Městské sauny při večerech s ceremoniály. Foto: 
Kylpyla

ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZP

• -dv-

Od pondělí 3. dubna 2017 najdete pobočku 
České průmyslové zdravotní pojišťovny (205) 
v Čelákovicích na nové adrese. Přestěhovala se 
z Rybářské ulice na náměstí 5. května č. p. 112/2.
Telefonní spojení na pobočku je 326 993 355. 
Více informací o ČPZP najdete na www.cpzp.cz 
nebo na infolince 810 800 000.

Otevírací doba:

po 8.00–12.00 13.00–17.00
út 8.00–12.00 13.00–15.30
st 8.00–12.00 13.00–17.00
čt 8.00–12.00 13.00–15.30
pá 8.00–12.00

PRODEJNA PAPÍR–HRAČKY

• -dv-

Dne 8. března 2017 byla po rekonstrukci znovu 
otevřena prodejna „Papír–hračky“ v Masary-
kově ulici č. p. 97, která byla uzavřena od Štěd-
rého dne minulého roku.

co nového ve městě

Nabízený sortiment školních a kancelářských 
potřeb, hraček, karnevalového zboží, pohledů, 
přání a kondolencí je rozšířen o tzv. „zdravé lah-
ve“ a jejich příslušenství a dále o služby lami-
nování a kopírování.
Novinkou je i poskytování slev školským za-
řízením či nákup za zvýhodněné ceny pro firmy.
Odpovědnou vedoucí, která ráda poskytne další 
informace, je paní Marie Matiášiková.

Otevírací doba:

po–pá 7.15–17.30
so 8.00–11.00

Prodejna „Papír–hračky“. Foto: -dv-

bou, uchvácen českou krajinou, začal tvořit svá 
první díla, v nichž se vyznává z lásky k domovu, 
otčině, volné i člověkem upravené přírodě 
a odkrývá divákům pohledy osamoceného 
poutníka intenzivně prožívajícího tady a teď na 
svých pěších toulkách polními cestami, polo-
zapomenutými úvozy, sady, remízky, lukami 
a říčními nivami. 
O své tvorbě říká: „Malování je pro mě únik ze 
stresu hektické civilizace. Maluji proto, že mám 
rád krajinu, přírodu, výtvarné umění a impresi-
onismus. Ten je mi ze všech výtvarných směrů 
nejbližší. Příroda je mou učitelkou a věřím, že 
všechno umění pochází z přírody. Malování zna-

Ukázka pastelu Pavla Švece. Zdroj: archiv malíře

tel.:  326 991 556
    

e-mail: info@celmuz.cz
http://www.celmuz.cz

Na Hrádku 464
Čelákovice

 

 

 
  

   

 
 

fax: 326 991 192

mená znovu prožívat chvíle strávené v plenéru, 
protože v přírodě dělám skici, fotografuji a vží-
vám se do ní. Deník plním svými pocity. A to vše 
vkládám do svých obrazů. 
Obrazy mají duši, svůj genius loci, svou atmo-
sféru. Dávám obrazům smysl, ztvárňuji čistou 
a hezkou krajinu naší vlasti, tu krajinu, která nám 
mizí, kterou vytěsňujeme ze svých životů, kraji-
nu, kterou ničíme ve své civilizační pohodlnosti. 
Krajina by měla žít nejen rostlinami a živočichy, 
ale i lidmi zažívajícími jednotlivá roční období. 
Živá, krásná česká krajina – pastelová krajina.“
Přijďte a podívejte se na krajinu svého 
domova očima malíře Pavla Švece, který nás 
prostřednictvím svých obrazů vezme i na místa, 
kam se možná na svých procházkách Polabím 
sami nedostaneme.

Infocentrum
Čelákovické infocentrum spouští svou 

činnost 1. 4. 2017 ve vstupní síni Městské-

ho muzea v Čelákovicích, a je přístupno 

denně v 9.00 až 12.00 a 13.00 až 17.00 hod. 
Realizace infocentra byla financována za fi-
nanční spoluúčasti Středočeského kraje (akce 
Vybudování regionálního informačního centra 
v Čelákovicích, evidenční číslo Akce/Projektu 
FCR/OCR/027584/2016).

V tomto domě nyní najdete pobočku ČPZP. Foto: -dv-
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fax: 326 995 959

e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz
http://www.mddmcelakovice.cz

Havlíčkova 691
Čelákovice

mddm

tel.: 326 991 217 

Řemesla Polabí X –
letos na téma Řeka

• Alena Rozhonová, ředitelka

V sobotu 11. 3. 2017 jsme v čelákovickém 
muzeu zahájili vernisáží desátý ročník výstavy 
výtvarných prací Řemesla Polabí. Předali 
jsme diplomy, odměny i poděkování za práce 
umístěné v soutěži. Pro odměny si přijely děti 
i dospělí z Čelákovic a okolí a z domů dětí a mlá-
deže ze Středočeského kraje, kterých se letos 
zúčastnilo sedm. O hudební doprovod se posta-
ralo hudební uskupení Lahoda. Zahájení výstavy 
doplnily ukázky prací řemeslníků.

Měli jsme co vystavovat. Celkem nám zapůjčilo 
své řemeslné a výtvarné práce přes 160 účast-
níků, do výstavní síně jsme umístili 320 exponá-
tů. Nejpočetnější byla kolekce keramiky z DDM 
Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště. Pěknými 
pracemi přispěly děti i dospělí z DDM Kutná Hora 
a DDM Praha-Horní Počernice. Potěšila nás řada 
prací účastníků z výtvarných zájmových kroužků 
našeho MDDM.
Téma Řeka letos převládalo. Pěknou kolekci 
kolektivních prací vytvořily děti z čelákovických 
mateřských škol. Také společná mozaika 
z malovaných vlnek, kterou nám posílaly děti ze 
školek, domů dětí a výtvarných dílen, příjemně do-
plnila. Ještě přímo při výstavě vznikaly další vlnky, 
celkem jich je přes tisíc. Nejvíc letos zaujaly kera-
mické žáby z čelákovické výtvarné dílny Labyrint. 
Ve všední dny si každé dopoledne prohlédlo vý-
stavu kolem 80 dětí z mateřských a základních 

škol. Plstili jsme společně rybičky z ovčího rou-
na, malovali perníčky a pletli jsme košíky z pe-
digu. Víkendová odpoledne patřila výtvarným 
dílnám, kterých se aktivně zúčastnili příchozí 
návštěvníci výstavy. Zájem byl velký, v pěti 
dílnách letos tvořilo 15 až 30 dětí. 
Děkujeme všem vystavujícím, výtvarníkům, kte-
ří ochotně zapůjčili své práce nebo předváděli 
řemesla, a především realizátorům výstavy. Po-
děkování patří především Atelieru 6tej smysl ze 
Staré Boleslavi, hlavní aranžérce výstavy Denise 
Sedlákové, autoru katalogu Kamilu Vašicovi, 
kteří společně s pracovnicemi MDDM Čelákovi-
ce výstavu připravují již několik let. Za příjem-
né prostředí a spolupráci při realizaci výstavy 
patří dík Městskému muzeu – spolupořadateli 
výstavy.

Výstava Řemesla Polabí X. Foto: -dv-

Vernisáž výstavy Řemesla Polabí X v Městském muzeu 
dne 11. 3. 2017 s vyhlášením výsledků výtvarné stejno-
jmenné soutěže. Foto: -dv-

Keramické žáby z výtvarné dílny Labyrint. Foto: -dv-

Odpolední řemeslné dílny ve výstavní síni. Foto: archiv 

MDDM
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sobota 8. 4. 20.00 hod.

COCOTTE MINUTE, HENTAI CORPO-

RATION, PRAGO UNION

koncert – společné tour „Pražskej teplárenskej 
sjezd“

úterý 11. 4. 9.30 hod.

VELIKONOČNÍ ČTYŘLÍSTEK PLNÝ POHÁDEK

Pořad pro MŠ, ZŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

úterý 11. 4. 20.00 hod.

VLADIMÍR MIŠÍK, MICHAL AMBROŽ & HUD-

BA PRAHA, TRIO V. MERTA – J. HRUBÝ – 

O. FENCL

koncert legend českého bigbeatu, vstupné: 
250 Kč

pátek 14. 4. 20.00 hod.

HARLEJ

koncert

úterý 25. 4. 19.00 hod.

KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY

Černá komedie o těžkém údělu muže v sou-
časném světě. Hrají: Bob Klepl, Filip Blažek/
Roman Štabrňák, Kryštof Hádek/Václav Jí-
lek, Michal Slaný/Petr Bláha, režie: Jan Jirků, 
vstupné: 300 Kč.

čtvrtek 27. 4. 9.30 hod.

O PRINCEZNÉ MAJOLENCE

Pořad pro MŠ, ZŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

sobota 6. 5. 8.00–20.00 hod.

ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA

13. ročník nepostupové taneční soutěže, určené 
amatérským tanečním kolektivům a začínajícím 
kroužkům.

sobota 13. 5. 19.00 hod.

PLES „PRAVÉHO DOMÁCÍHO ČASOPISU“

neděle 14. 5. 15.00 hod.

KVĚT ZAPOMNĚNÍ

Pohádka o zpívající květině, vstupné: 50 Kč.

středa 17. 5. 9.00; 10.45 a 19.30 hod.

VÝLET

Představení žáků tanečního oboru ZUŠ Jana 
Zacha, dopoledne pro školy, večer pro ve-
řejnost – vstupné: 99 Kč.

středa 18. 5. 9.30 hod.

ČARODĚJNÁ POHÁDKA

Pořad pro MŠ, ZŠ a volně příchozí, vstupné: 
40 Kč.

sobota 20. 5. 19.30 hod.

MICHAL HORÁČEK & HOSTÉ

Koncertní recitál „Na cestě 2017“, odstup-
ňované vstupné: 330, 300 a 270 Kč.

čtvrtek 25. 5. 19.00 hod.

HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE

Jakub Kohák a David Kraus v zábavném pořa-
du, vstupné: 250 Kč.

úterý 30. 5. 18.00 hod.

KONCERT NA SCHODECH

Účinkují žáci ZUŠ Jana Zacha.

čtvrtek 1. 6.       19.00 hod.

MIROSLAV DONUTIL

 
čtvrtek 22. 6.    19.00 hod.

VŠE O MUŽÍCH
 

úterý 10. 10.      19.00 hod.

NEZMAŘI: OHLÉDNUTÍ

Bigband Felixe Slováčka. Foto: archiv KD

Třetí reprezentační ples města
• Tomáš Staněk, ředitel

V sobotu 4. března se v čelákovickém Kulturním domě konal historicky třetí Ples města Čelákovic. 
V našem městě se jedná tedy o poměrně mladou tradici, která však velmi rychle získává na oblibě. 
Stejně jako v minulém roce byl i letošní ročník plesu vyprodaný. Tentokrát dokonce s velkým před-
stihem.
Čelákovice rády tancují, proto velmi oceňují Bigband Felixe Slováčka, který je již od začátku nedílnou 
součástí městského plesu. Kromě vynikající muziky lákala návštěvníky i dvě zajímavá předtančení. 
O první z nich se postaral velmi mladý, ale cenami ověnčený taneční pár Lukáš Frydrych a Zuzana 
Růžičková z nymburské taneční školy. Druhé, které přišlo přesně o půlnoci a bylo pomyslným zlatým 
hřebem večera, předvedli aktuální vítězové pořadu „Stardance – když hvězdy tančí“ Zdeněk Piškula 
a Veronika Lálová. Jejich emotivní taneční vystoupení, v němž předvedli hned tři tance tango, waltz 
a paso doble, bylo krásným završením tohoto výjimečného tanečního večera v našem městě.
V průběhu plesu se vytisklo rekordních 570 fotek v oblíbeném fotokoutku a na afterparty s dýdžejem 
Biglesem se tančilo až do třetí hodiny ranní.

Zdeněk Piškula a Veronika Lálová a jejich paso doble. 
Foto: archiv KD

Zdroj plakátu: www.magmakoncert.cz

tel.: 326 991 358
e-mail: info@kdcelakovice.cz
http://www.kdcelakovice.cz

Sady 17. listopadu 1380
Čelákovice

            

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

°
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KAM VE VOLNÉM CASE, INZERCEˇ

do neděle 23. 4.

Městské muzeum
ŽELEZO STÁRNE

Výstava vybraných nově nakonzervovaných že-
lezných předmětů z archeologických výzkumů 
Městského muzea v Čelákovicích přístupná ve 
vstupní síni denně 9.00–12.00 a 13.30–17.00 
hod.

do pondělí 8. 5.

Městské muzeum
POLABÍ OD JARA DO ZIMY

Výstava pastelů Pavla Švece přístupná ve vý-
stavní síni denně 9.00–12.00 a 13.30–17.00 
hod.

sobota 8. 4. 9.00–11.00 hod.

start u Obecního domu, cíl areál loděnice V Ne-
daninách
VEJŠLAP JARNÍM POLABÍM

Trasy vhodné pro turisty, cyklisty i rodiny s ko-
čárky. V cíli 50. ročníku zábavní odpoledne.

sobota 8. 4. 10.00 hod.

sraz u vlakové zastávky Čelákovice-Jiřina
UKLIĎME ČESKO 2017

sobota 8. 4. 10.15 hod.

hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

SK Union hostí Dobrovici.

sobota 8. 4. 14.30 hod.

Městský stadion, aréna Ve Vrbí
NOHEJBALOVÉ UTKÁNÍ

TJ Spartak Čelákovice hostí Vsetín.

čtvrtek 13. – sobota 15. 4.

sraz v Ruské ulici u kapličky
ŘEHTÁNÍ

čtvrtek 13. v 10.00 a 16.00 hod.; pátek 14. v 
4.00, 10.00, 14.00 a 16.00 hod.; sobota 15. v 
4.00 a 8.30 hod.

pátek 14. 4. 10.00–15.00 hod.

náměstí 5. května
CELONÁRODNÍ ČTENÍ BIBLE

Veřejné čtení Bible.

pátek 14., sobota 15., neděle 16. 4.

Sedlčánky
ŘEHTÁNÍ

sobota 15. 4. 7.30–13.00 hod.

náměstí 5. května
VESELÉ VELIKONOCE NA NÁMĚSTÍ

Folklórní soubory, velikonoční návody s MDDM, 
farmářský trh.

sobota 15. 4. 21.00 hod.

Irish Music Pub
ZNOUZECNOST & NULY

koncert

neděle 16. 4. 8.00–11.00 hod.

chovatelský areál, Stankovského č. p. 1774
PRODEJNÍ BURZA

především akva-tera, s možností využít chova-
telské poradny

úterý 18. 4. 18.00 hod.

Městské muzeum
CONCERTINO

Koncert žáků ZUŠ Jana Zacha – laureátů ná-
rodních a mezinárodních soutěží a přehlídek.

sobota 22. 4. 9.00 hod.

hřiště u ZŠ v ulici J. A. Komenského
MEMORIÁL LADISLAVA BÁČI

Soutěž o putovní pohár v požárním útoku mlá-
deže. Prezence družstev MH mladších a star-
ších mezi 8.30–9.00 hod. a družstev dorostu 
mezi 12.30–13.00 hod. v místě konání.

sobota 22. 4. 9.30 hod.

Městský stadion, aréna Ve Vrbí
NOHEJBALOVÉ UTKÁNÍ

TJ Spartak Čelákovice B hostí TJ Holice.

sobota 22. 4. 10.15 hod.

hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

SK Union hostí Kunice.

sobota 22. 4. 15.00 hod.

RC Routa, Sedláčkova č. p. 107
ČARODĚJNICKÁ GENERÁLKA

Zábavné odpoledne plné čar a kouzel.

úterý 25. 4. 16.00 hod.

Sady 17. listopadu před KD
VELKÉ ZÁVODY PRO MALÉ DĚTI

úterý 25. 4. 19.00 hod.

Městské muzeum
HOUSLOVÝ KONCERT ČEŇKA PAVLÍKA

za klavírního doprovodu Miroslava Sekery

čtvrtek 27. 4. 18.00 hod.

sportovní hala Vikomt, U Učiliště
KURZ SEBEOBRANY

Kurz pro seniory povede specialista na obranu 
Lumír Němec.

neděle 30. 4. 16.00 hod.

U Přívozu, Sedlčánky
PÁLENÍ ČARODĚJNIC

pondělí 1. 5. 14.00 hod.

Sady 17. listopadu u restaurace Athény
SHROMÁŽDĚNÍ OBČANŮ

u příležitosti Svátku práce s májovou veselicí 
a s účastí hostů – poslanců PČR, krajských za-
stupitelů, kandidátů do PS PČR. Pořádá MO 
KSČM, hraje oblíbená kapela Pohoda.

sobota 6. 5. 10.15 hod.

hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

SK Union hostí Sokoleč.

neděle 7. 5. 14.00 hod.

restaurace Na Vošverku
SETKÁNÍ SENIORŮ V SEDLČÁNKÁCH

Tradiční jarní sousedské posezení s hudbou, 
kulturním programem a videoprojekcí.

pondělí 8. 5. 13.00, 13.30 a 14.00 hod.

náměstí 5. května
SVÁTEČNÍ ODPOLEDNE NA NÁMĚSTÍ

U příležitosti státního svátku ukončení 
2. sv. války – 13.00 hod. pietní akt u pomníku 
padlých; 13.30 hod. zahájení výstavy fotografií 
Michala Fokta v „Galerii na schodech“ (vstup 
– boční vchod budovy radnice); 14.00 hod. svá-
teční promenádní koncert před radnicí.

pondělí 8. 5. 18.00 hod.

Mírové náměstí, Sedlčánky
PIETNÍ AKT

Pořádá MO KSČM u příležitosti ukončení 
II. světové války a osvobození republiky od fa-
šistických okupantů.

úterý 9. 5. 18.00 hod.

park Rudé armády, Záluží
PIETNÍ AKT

Pořádá MO KSČM u příležitosti ukončení 
II. světové války a osvobození republiky od fa-
šistických okupantů.Znouzecnost. Zdroj: www.znc.cz
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8. ŘEMESLNÝ JARMARK, sobota 15. 4., Lysá n. L.
• Michaela Tesařová, Fajn spolek, z. s.

Tradiční řemeslný jarmark s originálními českými rukodělnými výrobky řemeslníků, prezentujících na 
handmade portálu Fler.cz, ale i mimo něj, se uskuteční na malebném náměstí Bedřicha Hrozného 
v Lysé nad Labem v sobotu 15. 4. od 9.00 do 17.00 hod. Věnován bude třináctiletým dvojčatům 
z Krchleb Elišce a Oldíkovi, kteří i přes diagnózu DMO makají a nevzdávají se.
Součástí trhu budou ukázky staročeských i novodobých řemesel a výtvarných technik. Navíc si 
návštěvníci mohou vedle hotových výrobků odnést domů i materiál pro tvoření. Jak pro děti, tak 
i pro dospělé bude připraveno 15 tvořivých dílen. Za pomoci mistra košíkáře bude možné si uplést 
pomlázku nebo zakoupit tradiční kraslice malované voskovou metodou nebo něžné madeirové 
kraslice. Děti se budou moci povozit na originálním dřevěném kolotoči z dílny řezbáře Matěje. 
Všichni budeme moci potěšit své ucho i oko vystoupením buskerů „20 minutes“, takže si pro ně 
nezapomeňte vzít nějaké drobné do klobouku. Nebude chybět oblíbená žonglérská škola a pochopi-
telně ani divadélka. Po celý den budou probíhat ukázky králičího hopu. Opět jsme oslovili naši profi 
kadeřnici z renomovaného pražského salonu, která vás přistřihne dle vaší libosti – těšte se na „lavič-
kový sestřih“. Novinkou tentokrát bude dřevosochání motorovou pilou. Pokud se poštěstí, zavítá na 
jarmark i mistr nožíř s brouskem.

X. národní přehlídka sokolských divadel
21.–23. 4. a 19.–21. 5., sokolovna, Lázně Toušeň
pátek 21. 4. 19.00 hod. Balada z hadrů (Divadlo pod Petřínem)

sobota 22. 4. 11.00 hod. Ať žijí duchové (Dolní Životice) – představení pro děti
 16.00 hod. Mátový, nebo s citronem? (Klášterec nad Orlicí)
 20.00 hod. Vzpoura nevěst (Kroměříž)

neděle 23. 4. 11.00 hod. Na skok do pohádky (Třešť) – představení pro děti
 17.00 hod. Petrolejové lampy (Jilemnice)

pátek 19. 5. 20.00 hod. Záskok (Louňovice pod Blaníkem)

sobota 20. 5. 10.30 hod. Jak se čerti ženili (Nové Veselí) – představení pro děti
 17.00 hod. Madam Colombová zasahuje (Česká Skalice)
 20.00 hod. Přes přísný zákaz dotýká se sněhu (Podivín)

neděle 21. 5. 11.00 hod. O princezně Růžičce (Rokycany) – představení pro děti
 17.00 hod. Na správné adrese (Zdiby – Veltěž)

Na pozdější termíny se připravují:
Z Kytice (Lázně Toušeň), Jak měl Rumcajs Cipíska (Tišnov), Naši furianti (Divadlo Pod Petřínem)

pozvánky do okolí

Děti z výtvarné skupiny 
AKTRA.cz zazářily!

• Jana Novotná (NASAJA)

První ročník výtvarných kurzů pod mým ve-
dením oslovil zájemce ve věku od 7 do 10 let 
a po půlroce pravidelné výtvarné činnosti jsme 
se přihlásili do výtvarné soutěže Řemesla Polabí X.
Zhotovili Ryby v proutí a získali 1. místo v II. vě-
kové kategorii v tematickém okruhu Košíkářství.
Poděkování patří především samotným auto-
rům: Rút Fijalové, Kateřině Jetelové, Jonáši Ker-
furtovi, Adéle Kořínkové, Lucii Nguyen, Alžbětě 
Novákové, Sáře Ptáčkové, Otovi Vachkovi, Lucii 
Vachkové, Nele Vojtíškové a Sofii Vojtíškové. 
Všem gratulujeme!
Pro další zájemce o výtvarnou činnost připravu-
jeme letní chatkový tábor v termínu 5.–12. 8. 
2017, na kterém se děti budou dopoledne vě-
novat výtvarnému tvoření a odpoledne trávit 
nejrůznějšími táborovými činnostmi. Více infor-
mací a přihlášky naleznete na www.aktra.cz.

Odměněné dílo „ryby“ výtvarné skupiny AKTRA.cz. 
Foto: -dv-

Vyhlášení výsledků soutěže Řemesla Polabí X v Měst-
ském muzeu dne 11. 3. 2017. Foto: -dv-

O autorce ilustrací dubnového čísla
• red

ANNA FIALOVÁ se narodila 20. dubna 1993 v Praze a v Če-
lákovicích žije od roku 2005, kde také maturovala na míst-
ním gymnáziu. Po dvou letech studia práv na Karlově univerzitě 
a jednom roce studia chemie na VŠCHT v Praze se v červnu  
roku 2016 raději rozhodla naplno věnovat kresbě a ilustra-
ci. Od dubna tohoto roku začíná ilustrovat svou první knihu a ilu-
strování dalších dvou ji čeká hned v závěsu, přičemž jednou 
z nich je sbírka poezie zapomenutého undergroundového básníka. 
Vyjma kresby také ráda experimentuje s animací. Nejraději kres-
lí černobíle a jejím nejoblíbenějším kresleným objektem jsou rostliny 
a hmyz.



str. 25www.celakovice.cz

ˇVOLNÝ CAS

Vejšlap jarním Polabím
• Kateřina Zubrová

1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., společně s Českou unií sportu a městem Čelákovice zve 
všechny turisty a také milovníky procházek, sportovce, maminky s tatínky a jejich dětmi, kolaře, 
koloběžkáře a další nadšence na již padesátý, tedy jubilejní „Vejšlap jarním Polabím“, který se koná 
v sobotu 8. dubna 2017.
Protáhněte zimou ztuhlé tělo jednou ze tří tras za krásami jarní polabské přírody. Vezměte s sebou 
své kamarády, dobré obutí, sváču do batůžku a oslavte s námi tu padesátku! Vejšlap se koná za 
každého počasí!
Prezentace na startu, případné info: Markéta Chybová, tel.: 724 943 023
Start: 9.00–11.00 hod. z náměstí 5. května v Čelákovicích, u Obecního domu
Startovné: 50 Kč, děti do 6 let zdarma
Trasy (je možné absolvovat i na kolech):
A – 10 km (vhodné pro rodiny s dětmi, kočárky), B – 15 km, C – 30 km 
Cíl: všechny trasy končí v areálu loděnice vodáckého klubu V Nedaninách
V areálu loděnice bude připraveno občerstvení a odpolední bohatý program – jízda na pramici, kanoi 
a motorovém člunu, atrakce pro děti, historický šerm, živá hudba a další…

1. celákovicky klub vodních sportu°´

MOCHOVSKÝ MOTORÁČEK 2017
• Aleš Svoboda, KŽC Doprava, s. r. o.

Trať z Čelákovic do Mochova, dlouhá pouhé 4 km, byla zprovozněna 11. 2. 1883 společností Ra-
kouská společnost místních drah pro nákladní dopravu do cukrovaru v Mochově. Po zrušení cuk-
rovaru v roce 1957 vznikly na jeho místě mrazírny. Osobní doprava byla zahájena až 14. 5. 1939. 
Pravidelná osobní doprava zde byla ukončena 9. 12. 2006. V současnosti se trať občas využívá pro 
natáčení filmových záběrů s vlaky. 
Na této trati, kde žádné jiné pravidelné osobní vlaky nejezdí, se i v roce 2017 můžete svézt naším 
Mochovským motoráčkem. Motoráček řady M 152.0 vyráží ráno z Prahy-Čakovic po Turnovsko-
kralupské dráze do Neratovic, kde vykoná úvrať, a pokračuje po „polabské lokálce“ přes Brandýs 
nad Labem do Čelákovic. Poté bude po celý den motoráček pendlovat v pravidelném dvouhodi-
novém intervalu mezi Čelákovicemi a Mochovem. Po příjezdu posledního vlaku z Mochova se moto-
ráček vrací zpět z Čelákovic přes Neratovice do Prahy-Čakovic.
Mochovský motoráček pojede v roce 2017 ve dnech: 1. 5., 24. 6., 9. 9. a 2. 12.
ODJEZDY VLAKŮ:
z Prahy-Čakovic do Čelákovic v 8.33 hod.;
z Čelákovic do Mochova: 9.40; 11.40; 13.40; 15.40 hod.;
z Mochova do Čelákovic: 10.06; 12.06; 14.06; 16.06 hod.;
z Čelákovic do Prahy-Čakovic: 16.22 hod.
Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách dopravce www.kzc.cz.

KOMPLETNÍ JÍZDNÍ ŘÁD VLAKU:

Pozvánka na akci 
Ukliďme Česko

• Andrea Pencová 

Spolek Dělnické domky a Okrašlovací spolek 
čelákovický se opětovně připojí k celonárodní 
úklidové akci nesoucí název Ukliďme Česko. 
Úklid proběhne v sobotu 8. 4. 2017 a dobrovolní-
ci se začnou scházet v 10.00 hod. na vlakové 
zastávce Čelákovice-Jiřina. Jaké lokality máme 
v úmyslu uklidit? Plánujeme dvě pracovní čety. 
Zatímco jedna se zaměří na prostory kolem 
bývalých Kovohutí (parčík, parkoviště, uličky 
v dělnické kolonii) a cestu vedoucí k MŠ v uli-
ci Přístavní, druhá skupina bude uklízet Sady 
17. listopadu. Pokud počasí a další okolnosti 
dovolí, zakončíme akci pékáním buřtů na 
zahrádce v dělnické kolonii. Záleží vám 
na čistotě a vzhledu našeho města? Potom 
neváhejte a přijďte mezi nás. Úklidové pomůcky 
zajistíme, dobrá nálada a chuť do práce je již 
na vás. Budeme se těšit.

Výsledek loňské úklidové akce. Foto: archiv SDD

Sp 1570 18322 18324 18326 km Číslo vlaku km 18321 18323 18325 Sp 1571

8.33 hod.    0 Praha-Čakovice 43    17.26 hod.

8.50 hod.    15 Neratovice     17.12 hod.

8.52 hod.     Neratovice 28    17.05 hod.

8.58 hod.    16 Neratovice město 27    16.59 hod.

9.07 hod.    24 Kostelec nad Labem 19    16.50 hod.

9.16 hod.    31 Brandýs nad Labem     16.40 hod.

9.18 hod.     Brandýs nad Labem 12    16.38 hod.

9.26 hod.    36 Lázně Toušeň 7    16.29 hod.

9.33 hod.    39 Čelákovice     16.22 hod.

9.40 hod. 11.40 hod. 13.40 hod. 15.40 hod.  Čelákovice 4 10.12 hod. 12.12 hod. 14.12 hod. 16.12 hod.

9.48 hod. 11.48 hod. 13.48 hod. 15.48 hod. 43 Mochov 0 10.06 hod. 12.06 hod. 14.06 hod. 16.06 hod.

Loňská úklidová akce. Foto: archiv SDD
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houbařské okénko

Jarní houby II
• Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek,
Sdružení houbařů Čelákovice

V tomto článku se budeme věnovat houbám 
typickým pro první polovinu jara. Po celý rok 
dominují sběru hub stopkovýtrusné druhy. Patří 
mezi ně všechny hřibovité, lupenaté či břichat-
kovité houby. Jedinou výjimkou je období od 
konce března až do konce dubna, kdy houbaři 
vyrážejí především na vřeckovýtrusné druhy 

hub. Mezi sbírané druhy patří všechny druhy 
smržů a kačenek, dále některé druhy ucháčů, 
chřapáčů, destic atd. V posledních letech je 
sběr zejména smržů a kačenek vysloveně módní 
záležitostí a internet je přímo přesycen různými 
recepty na jejich zpracování. Žel, v okolí Čelá-
kovic nerostou příliš hojně ani pravidelně. Vyža-
dují vápenaté podloží a to je v našem převážně 
písčitém kraji spíše výjimkou. Ale i tak se občas 
zadaří i u nás.
Pro praktického houbaře nemá smysl snažit se 
příliš rozlišit jednotlivé druhy smržů. Všechny 
jsou jedlé. Spolehlivé určení do druhů je mnoh-
dy oříšek i pro velmi zkušeného mykologa. 
Navíc nedávné molekulární studie ukázaly, že 
„všechno je jinak“ a s relativní jistotou lze uvést 
pouze to, že nalezené plodnice patří buď do 
okruhu smrže obecného/jedlého, nebo do sku-
piny smrže kuželovitého/vysokého. 
Asi největší šance, jak narazit na smrže, je sle-
dovat místa v parcích a zahrádkách, která byla 
v minulém roce vysypána čerstvou mulčovací 
kůrou. Na čerstvé „mulči“ totiž s oblibou roste 
smrž pražský, což je vlastně varieta smrže ku-
želovitého/vysokého. Dokáže vyrazit i ve velkém 
množství několika desítek plodnic. Místo se tím 
ale vyčerpá a další rok už se většinou plodnice 
neobjeví.
Ač jsou jarní vřeckovýtrusné houby převážně 
jedlé, je potřeba dát pozor na několik jedova-
tých druhů. Asi nejznámější a nejhojnější je 
ucháč obecný, na který lze v okolních jehlična-
tých lesích také narazit.

Pozvánka
na otevírání lesa

Spolek houbařů Čelákovice si dovoluje pozvat 
všechny přátele přírody, lesa a houbaření na již 
tradiční akci „Otevírání lesa“. Tentokráte vyrazí-
me trochu dále do severní části Klánovického 
lesa.
Termín: 22. 4. 2017. Odjezd v 8.35 hod. z ná-
draží vlakem do Prahy-Horních Počernic. Odtud 
pojedeme autobusem č. 304 do Horoušánek – 
výstup na autobusové zastávce Horoušany-Ho-
roušánky. Od benzínové stanice vyrazíme kolem 
9.30 hod. do Klánovického lesa. Prozkoumáme 
zdejší převážně listnaté porosty, pokusíme se 
zdokumentovat růst jarních hub a také otestuje-
me místní restauraci. Předpokládaný odjezd ze 
stanice Praha-Klánovice někdy v odpoledních 
hodinách – dle aktuální situace.

Smrž kuželovitý (pražský), 28. 4. 2015, mulčovací kůra, 
Čelákovice, Sokolovská ulice. Foto: M. Rudolf

tel.: 732 727 161
e-mail: info@rc-routa.cz
http://www.rc-routa.cz
facebook: Mateřské centrum Čelákovice 
a RC Routa

Sedláčkova 107
Stankovského 1650 
(zadní vchod budovy pošty)

Čelákovice

rc routa + 
materské centrum

Seminář „Kyberšikana“

Sobota 8. 4. v 10.00–16.00 hod. v RC Routa 
v rámci Klubu náhradních rodin, lektor z Ná-
rodního centra bezpečnějšího internetu.

Jak hledat a najít svůj potenciál

Sobota 8. 4. v 8.30 hod. Jurta, zahrada Routy, 
motivační workshop – vzděláváme, radíme, mo-
tivujeme, inspirujeme, sdílíme. Více informací na 
www.restartujkarieru.cz a Infocentrum Karié-
rový ReStart, tel.: 608 723 465.

Čarodějnická generálka

Sobota 22. 4. v 15.00–19.00 hod., zábavné 
odpoledne v Routě plné čar a kouzel. Zábava 
nejen pro děti, ale i pro dospělé. Taneční rej ča-
rodějnic.

Velké závody pro malé děti

Úterý 25. 4. od 16.00 hod. v Sadech 17. listopa-
du před KD Čelákovice.

Víkendový vzdělávací pobyt

28. 4.–1. 5. penzion Vysočina, Škrdlovice. Emo-
ce dětí a jak s nimi pracovat, komunikace v rodi-
ně, lektoři Mária Kerekešová a Štefan Šarközy. 
Seminář a pobyt jsou určeny pěstounům, osvo-
jitelům a všem zájemcům o náhradní rodinnou 
péči. Zdarma pro pěstouny, kteří uzavřeli do-
hodu o výkonu PP s RC Routa. Program pro 
předem přihlášené děti zajištěn. Další informace 
a přihlášky: Lenka Slováková, tel.: 603 538 763, 
e-mail: slovakova.routa@seznam.cz.

ReStartuj kariéru s ROUTOU!

Od dubna začíná v Routě výuka anglického 
jazyka zdarma! Určeno pro rodiče zaměstnané, 
na MD/RD i hledající práci. 
Angličtina pro firemní a obchodní praxi od 6. 4. 
v 18.30–21.00 hod. 
Jak psát CV a motivační dopis v AJ – 19. 4., 
26. 4., v 8.00–12.00 hod. 

Zveme do JURTY a zahrady ROUTA

Přijďte se podívat, posedět, popovídat 
u dobrého čaje nebo kávy… Připravujeme 
tematická setkání a večery pro všechny.
Otevřeno máme:
pondělí 9.00–18.00 hod.
úterý 9.00–18.00 hod.
čtvrtek 9.00–18.00 hod.
                       – sudé týdny do 21.00 hod.
pátek 9.00–15.00 hod.

Angličtina s rodilým mluvčím pro 2.–5. tř.

2. pololetí, poslední volná místa ve skupinách 
pro 2., 3., 4., 5. třídu, přijďte si procvičit to, co 
jste se již naučili ve škole, domluvit se, reagovat 

a být na dobré cestě naučit se myslet v anglič-
tině. Více informací: Dominika Fijalová, tel.: 721 
355 798, e-mail: routa-anglictina@seznam.cz.

Dobročinný obchůdek

Otevřeno každé úterý v 10.00–12.00 a 15.00–
17.00 hod. a každý čtvrtek v 10.00–12.00 
hod. Děkujeme za všechny vaše věcné dary, 
nákupy i další podporu. Uvítáme mezi sebou 
dobrovolníky, kteří nám pomohou s provozem 
obchůdku.

Mateřské centrum bude o velikonočních prázdni-
nách zavřeno. Všem malým i velkým přejeme 
krásné Velikonoce a ještě krásnější celé jaro.

ˇ
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zahrádkáři

ˇ

tenis

Tenisový klub Čelákovice
TURNAJ MLADÝCH TENISTŮ

• výbor klubu

V sobotu 11. března se v rámci příprav na jarní mistrovská utkání uskutečnil klubový turnaj mladých 
tenistů. Ve vyrovnaném turnaji zvítězil Matyáš Kodera, na druhém místě se umístila Nela Uhrová 
a třetí místo vybojoval Filip Cveček. Děkujeme pořadatelům a hráčům gratulujeme k dobrým výkonům.
Na konci března se v našem areálu také uskutečnil celostátní turnaj starších žáků. Ve dvouhře zvítězil  
Bouček, ve čtyřhře zvítězila dvojice Hozman – Panáček.
O víkendu 22.–23. dubna budeme již tradičně pořádat okresní přebory pro Prahu-východ kategorie 
mladšího žactva a dorostu. Přijďte se podívat a povzbudit domácí hráče.

Účastníci klubového turnaje mladých tenistů TK Čelákovice. Foto: teniscelakovice.cz

LETNÍ SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

• Vilma Michelčíková

Ve dnech 17.–21. 7. 2017 pořádáme v našem areálu Na Nábřeží sportovní příměstský tábor pro děti 
ve věku 6–17 let, a to denně od 8.30 do 16.30 hod. Zaměřený bude především na tenis, volejbal, 
míčové hry a jiné pohybové aktivity. Na své si přijdou jak začátečníci, tak i pokročilí sportovci.
Cena 2 400 Kč zahrnuje oběd, 2x denně svačinu a pitný režim (možné slevy viz přihlášku).
Přihlášky na webových stránkách www.tkcelakovice.cz, e-mailu: vilma.michelcikova@seznam.cz, 
nebo na tel.: 733 658 351.

Basketbal Čelákovice
• Hana Janáková

TURNAJ 3 x 3

Zveme na 1. ročník turnaje 3 x 3 – Máj, tak prostě hraj, který pořádáme za účasti mistryň světa v 
této disciplíně v sobotu 13. 5. 2017 v tělocvičně ZŠ v ulici J. A. Komenského. Nebudou chybět ani 
doprovodné soutěže o hodnotné ceny.
Maximální počet týmů, 3+1 hráč (hráčka), v každé kategorii je 8. Pro děti narozené v letech 2005–
2009.
Startovné je 200 Kč za tým a uzávěrka přihlášek v sobotu 15. 4. Další informace získáte na www.

basketcelakovice.webnode.cz, e-mailu: Basketcelakovice@centrum.cz, tel.: 775 962 292 (Bára) 
a 774 254 435 (Hanka).

NÁBOR

Mimo tuto akci probíhá nábor holčiček ročník 2007–2009. Přijďte se podívat a vyzkoušet si s námi 
trénovat, a to vždy v pondělí v 16.30–17.30 a ve čtvrtek v 15.15–16.15 hod. ve velké tělocvičně ZŠ 
v ulici J. A. Komenského. 
Děkujeme městu Čelákovice za podporu.

basketbal

lyžování

Pojeďte s námi
• Milan Břinčil

Český svaz lyžařů, úsek základního lyžování, 
pořádá ve dnech 19.–23. dubna 2017 lyžařský 
zájezd na Hintertux v Rakousku. V případě zájmu 
podám další informace na tel.: 739 432 208.

Zahrádkářský rok –
duben

• Jaromír Kurka, předseda ČZS Čelákovice

Dne 14. března 2017 uplynulo 60 let od za-
ložení Československého svazu zahrádkářů. 
Postupem času se z ní vyvinula nepoliticky 
organizovaná organizace s velkou členskou 
základnou průřezem ze všech společenských 
vrstev. Od té doby se marně snaží prosadit 
zákonný stav, který by jednoznačně určil 
společenské postavení zahrádkářů ve spo-
lečnosti. Politická scéna naší země však zřejmě 
má na změně stavu malý zájem, o čemž svědčí 
již třetí, zatím neúspěšné, projednávání zákona 
v poslanecké sněmovně za posledních 15 let.
V měsíci únoru proběhla výroční schůze ČZS 
Čelákovice, na které byl vyhodnocen rok 
2016 a projednány plány organizace na rok 
2017. Při této příležitosti bylo vyhodnoceno 
použití finanční dotace města pro zahrádkáře, která 
byla použita na společenský večer pro naše členy.
Duben je měsícem, kdy v ovocné zahradě 
dokončujeme řez jádrovin, při vyrašení prvního 
poupěte provádíme řez broskvoní a nebojíme se 
jít do hloubky řezu. Po vytvoření myšího ouška 
na jádrovinách nezapomene na první jarní po-
střik a po odkvetení provedeme druhý postřik. 
Na peckovinách stříkáme před rozkvětem proti 
monilinioze a tzv. mrtvici meruněk příslušný-
mi prostředky. Před rozkvětem třešní a višní 
můžeme použít dezinfekční postřik některým 
měďnatým přípravkem. Sázíme nové stromky 
(broskvoň), můžeme všechny kontejnerované 
stromky. Pro zkušené zahrádkáře přichází doba 
roubování, kde lze zúročit časem nabyté vě-
domosti.
Okopáváme jahodník, odstraňujeme staré 
suché listy a můžeme přihnojovat nejlépe hno-
jivem na jahody. Vyséváme jednotlivé druhy 
zeleniny nejlépe podle plánu střídání plodin, 
z toho př. hrášek vždy po 14 dnech opakujeme. 
Vysazujeme cibuli, salát, košťálovou zeleninu. 
Do pařníku nebo skleníku vyséváme semena 
zeleniny pro pozdější výsadbu. Nezapomeneme 
na teplomilné rostliny, jako jsou bylinky (majo-
ránka, bazalka), dnes moderní cukety, nejlépe 
F1, tykve (hokaido př. AMORO F1-novinka). 
Vyséváme všechny letničky, které máme rádi, 
do výsevního substrátu, při teplotách okolo asi 
20 °C. Po vyrašení prvních oček na růžích, 
pokud jsme již neučinili dříve, provedeme řez 
čajových růží na 3–5 oček, ostatní výše.
Měli bychom již mít vyhrabaný trávník, odstraně-
ny všechny nečistoty, mech a provzdušnění 
trávníku. Můžeme začít používat hnojiva s vyš-
ším obsahem dusíku.
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Městský bazén
• Petr Bambas, ředitel

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH KURZŮ
Vodní pólo (pondělí 14.30–15.30 hod.)
Kurz probíhá do 12. 6., cena 130 Kč/lekce.
Přípravka plaveckého oddílu (pondělí 15.30–
16.30 hod.)
Tréninky probíhají do 21. 6. 2017.
Plavání dětí do 4 let (úterý 13.55–14.25 hod.)
Kurz probíhá průběžně, délka lekce 30 minut, 
asi 5 lekcí, cena 150 Kč/lekce.
Plavecký kroužek pro děti 5–7 let (středa 
15.00–15.55 hod.)
Kroužek probíhá do 21. 6. 2017, cena 130 Kč/
lekce.
Plavecký kurz pro dospělé (čtvrtek 19.15–
20.00 hod.)
Kurz obsahuje 8 lekcí (+1 náhradní) v termínu od 
4. 5. do 29. 6., cena 1 200 Kč (150 Kč/lekce).
Plavecký kurz pro dospělé (čtvrtek 20.00–
20.45 hod.)
Kurz obsahuje 8 lekcí (+1 náhradní) v termínu od 
4. 5. do 29. 6., cena 1 200 Kč (150 Kč/lekce).
Přípravka plaveckého oddílu (středa 17.55–
18.55 hod.)
Tréninky probíhají od 5. 4. do 21. 6. 2017. 

MODERNIZACE BAZÉNU
Se zájmem jsem si přečetl únorovou Zastu-
pitelskou arénu na téma zvýšení atraktivity 
a modernizace Městského bazénu. Všem zastu-
pitelům moc děkuji za většinou konstruktivní pří-
spěvky! Dovolte mi krátkou rekapitulaci a reakci 
na některé náměty…
Miroslav Opa (ODS) navrhl rozšíření bazénu 
o skluzavku, což je shodou okolností záleži-
tost, na které pracuji. Aktuálně jsme ve fázi 
vyčíslování nákladů a úvahách o možných tech-
nických zádrhelech, které mohou toto zatrak-
tivnění zkomplikovat.
Marek Skalický (ANO 2011) pojmenoval hlavní 
slabinu našeho bazénu, a to skutečnost, že 
byl od začátku plánován a postaven „jen“ jako 
plavecký. Tím jsme jasně znevýhodněni ve 
srovnání s Kolínem nebo Neratovicemi. Úvaha 
o přeměně tělocvičny na brouzdaliště není nere-
álná, ale vyžádala by si nemalé finanční náklady.
Aleš Rikl (PRO Č) si ve svém příspěvku postes-
kl nad stavem vodovodní sítě a s nadsázkou 
poslal lidi nepřipojené k vodovodu do Měst-
ského bazénu. Pokud se před vstupem řádně 
osprchují, jsou zde vítáni všichni, a to bez rozdí-
lu pohlaví, věku, národnosti, občanství i sexuální 

orientace. Jen je škoda, že se k modernizaci 
nevyjádřil zastupitel Miloš Bukač, který má 
s provozem Městského bazénu dlouholeté zku-
šenosti a jeho názor mohl být přínosný.
Lenka Grygarová (KSČM) se k otázce nevyjád-
řila. Pokud je tím důvodem absence znalosti 
bazénu a jeho provozu, velmi rád ji provedu 
a vše osobně vysvětlím.
Renata Fialová (SNK Naše Čelákovice) navrhuje 
ve shodě s p. Opou skluzavku, což jednoznačně 
vítám. Co se týče letního provozu, tak také letos 
v létě omezíme odstávku na to nejnezbytnější 
minimum. Na rozdíl od let minulých tak bude 
Městský bazén veřejnosti přístupný minimálně 
první půlku července a druhou půlku srpna, tedy 
v součtu více než polovinu letních prázdnin! Na 
úsporách provozu bazénu pracuji od prvního 
dne ve funkci, aktuálně se zpracovává projek-
tová dokumentace na zateplení bazénu a vý-
měny oken… Rekuperaci tepla naše vzducho-
technika má a solární panely jsou na sousední 
budově Základní školy již několik let umístěny.
Tomáš Janák (TOP 09) se vrátil k myšlence vybu-
dování venkovního bazénu. Návrh tohoto „projek-
tu“ jsem viděl a osobně nejsem proti, ale nepova-
žuji jej s ohledem na zastavěné okolí Městského 
bazénu a ekonomickou „nenávratnost“ za rea-
lizovatelný v nejbližších letech.
Petr Bařina (ČSSD) de facto odpověděl p. Ja-
nákovi na myšlenku venkovního bazénu. Se 
steskem nad nízkou teplotou zásadně nesou-
hlasím, protože jedním z prvních kroků po ná-
stupu do funkce bylo rozhodnutí o výrazném 
zvýšení teploty vody (28 stupňů) a vzduchu (30 
stupňů), což jsou zákonné a hygienické limity, 
přes které plavecký bazén nesmí jít! 

HOSPODAŘENÍ BAZÉNU
Městský bazén měl v roce 2016 rekordní příjmy. 
Čelákovická sportovní, p. o., začala fungovat 
v srpnu 2015 a od té doby je koalicí, opozicí 
(byť z různých důvodů) i veřejností netrpělivě 
očekáváno hodnocení hospodaření Městského 
bazénu. Omlouvám se všem, že relevantní čísla 
nebyla k dispozici dříve, ale za rok 2015 nebylo 
co hodnotit, protože půl roku fungoval Městský 
bazén jako organizační složka města a půl roku 
jako příspěvková organizace. Navíc se v jeho 
vedení vystřídalo několik lidí (Miloš Bukač, Ivana 
Marešová, Petr Bambas).
Prvním uceleným účetním obdobím byl rok 
2016. Já jsem do funkce nastoupil v polovině 
září 2015, kdy již bylo první pololetí roku 2016 
rozplánováno a nebyl tak čas na mnoho změn. 
Troufám si proto slíbit, že rok 2017, za který 
budu od A do Z plně odpovědný, dopadne ještě 
lépe. I přesto skončil rok 2016 nejlepším hos-
podařením Městského bazénu v posledních le-
tech! Hlavním důvodem je dramatické navýšení 
příjmů.
Díky našim plaveckým kurzům, vstřícnému pří-
stupu k veřejnosti, kvalitní plavecké výuce pro 
ZŠ a MŠ a především aktivní práci se všemi 
druhy „klientů“ jsme vygenerovali o 1 200 000 
Kč vyšší příjmy, než tomu bylo v předchozích 
šesti letech, kdy se příjmy pohybovaly vždy ko-
lem hranice 3 650 000 Kč ročně.
V posledních letech se ztráta v hospodaření 
Městského bazénu pohybovala v průměru 
kolem 2 250 000 Kč. Čelákovická sportovní 
dostala od vedení města k dispozici na provoz 
Městského bazénu formou příspěvku zři-
zovatele částku jeden a půl milionu korun na 

rok. Tím nám město jasně určilo, jakou maxi-
mální možnou ztrátu provozu bazénu od nás 
očekává. Nám se podařilo v roce 2016 ztrá-
tu snížit dokonce na 1 350 000 Kč, tedy ve 
srovnání s předchozími roky o 900 tisíc Kč!
Tohoto výsledku jsme dosáhli navzdory vyšším 
nákladům na vodu plynoucím z příchodu nové-
ho provozovatele vodovodní sítě (asi 130 000 Kč 
ročně) i navzdory nákladům na zvýšení komfor-
tu pro návštěvníky bazénu – zvýšení teploty 
vody na 28 °C a vzduchu na 30 °C – i navzdory 
zavedení částečného provozu v létě (dva týdny 
v červenci a dva týdny v srpnu).
Podnikatelé mohou namítnout, že snížení je 
chvályhodné, ale pořád je to ztráta. Měl jsem 
stejný pocit „nedostatečnosti“, zjišťoval jsem 
proto fakta o plaveckých bazénech v České 
republice. Výsledkem je zjištění, že všech-
ny plavecké bazény jsou ztrátové s výjimkou 
Aquapalace Praha a Aqualandu Moravia, tedy 
dvou největších zábavních aquaparků v Čes-
ké republice… Například Nová Paka otevře-
la v roce 2016 nový plavecký bazén a počítá 
s roční ztrátou kolem tří milionů korun. Nedaleký 
Jičín, který má kromě krytého plaveckého bazé-
nu i venkovní koupaliště, vygeneroval dokonce 
ztrátu blížící se deseti milionům… Provozování 
plaveckých bazénů zkrátka není ziskovou zá-
ležitostí a to je také důvodem, proč je provo-
zují a dotují města nebo kraje, téměř vždy 
prostřednictvím svých servisních organizací 
(příspěvkové organizace, společnosti s ručením 
omezeným apod.).
Poděkování za hospodářský výsledek roku 
2016 patří všem zaměstnancům a spolupra-
covníkům Čelákovické sportovní! A je jedno, 
jestli jde o plavčíka, uklízečku, recepční, 
strojníka nebo instruktorku. Já osobně jsem se 
s výsledkem roku 2016 nespokojil a v letošním 
roce se svým týmem pracuji na dalších novin-
kách a vylepšeních, kterými chceme dosáhnout 
ještě lepšího hospodářského výsledku.
Těšíme se na vás v Městském bazénu v Čelá-
kovicích!

OTEVÍRACÍ DOBA
po 6.15–7.45 – 19.00–21.30
út – – 17.00–21.30
 (18.00–19.00 pronájem 2x dráha)
st 6.15–7.45 14.00–15.00 19.00–21.30
čt – – –
pá 6.15–7.45 14.00–15.00 17.00–21.30
so – 11.00–12.00 16.00–21.00 
 (9.00–11.00 senioři/ZTP)
ne – 11.00–12.00 16.00–20.00
(9.00–11.00 senioři, 17.00–20.00 pronájem 2x dráha)

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

OTEVÍRACÍ DOBA O VELIKONOCÍCH
čt 13. 4. – – 16.00–19.00
pá 14. 4. – – 17.00–21.30
so 15. 4. – 11.00–12.00 16.00–21.00
  (9.00–11.00 senioři/ZTP)
ne 16. 4. – 11.00–12.00 16.00–20.00
(9.00–11.00 senioři, 17.00–20.00 pronájem 2x dráha)
po 17. 4. – – 16.00–21.00
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• Milan Šikl

Skončilo zimní přípravné období a odstartovala 
jarní polovina mistrovských soutěží Středočes-
ké I. A třídy. Union dvěma zápasy o konečné 
umístění dohrával zimní turnaj TESKAHOR 2017 
ve Štěrboholech a připsal si dvě výhry.

SK UNION–UNION STRAŠNICE 3:2

Čelákovice měly od úvodního hvizdu převahu 
a skóre otevřel Pánek. Soupeř sice vyrovnal, 
ale do půle vrátil vedení Parůžek. Po přestáv-
ce navýšil vedení Skuhravý a v samém závěru 
Pražané z penalty snížili.

SK UNION–TJ SOKOL BENICE 12:0

Jednoznačná záležitost pro Union, kdy se 
o branky podělili Pánek a Vacek po 3, Kadeřá-
bek, Slunéčko po 2, Dosoudil a Kolovecký po 1. 
V celkovém pořadí turnaje obsadil Union 
3. místo.
V přípravě sehrál Union celkem sedm utkání, 
ve kterých 4x vyhrál, 1x remizoval a 2x prohrál. 
Skóre ze všech zápasů – 24:13. Nejúspěšnějším 
střelcem byl Pánek s 5 góly, následoval Vacek 
se 4 góly, Náhlovský a Slunéčko se 3 zásahy 
atd.
Posledním zápasem přípravy byl přátelský zá-
pas hraný na trávě v Dřevčicích.

FK BRANDÝS–SK UNION 5:0

Tentokrát se musel trenér obejít bez celé obrany, 
a tak než jsme se rozkoukali, domácí vedli 2:0. 
I když Brandýs měl jasnou převahu, defenzíva se 
zpřesnila. Po přestávce domácí navýšili vedení. 
Union měl tři dobré šance, ale branky v závěru 
stříleli hráči Brandýsa, který zaslouženě zvítězil.
Sobotní odpoledne 11. 3. bylo termínem, kdy 
Union nastoupil k boji o body.

TJ POLEPY–SK UNION 3:2

Branky: Pikous, Kadeřábek
První tým tabulky byl pro naše mužstvo těžkým 
oříškem, přesto jsme dokázali do 20. min. vést 
2:0. Domácí snížili a z přísné penalty vyrovnali 
ještě do přestávky. Ve druhé části jsme od 55. 
min. hráli bez vyloučeného Náhlovského. Union 
si dokázal vytvořit šance, ale bez úspěšné kon-
covky. Domácí rozhodli v 78. min. 

Sobotní mistrovské zápasy, které proběhnou 
na stadionu U Hájku vždy od 10.15 hod.
8. 4. SK UNION–DOBROVICE

22. 4. SK UNION–KUNICE

6. 5. SK UNION–SOKOLEČ

PŘÍPRAVA MLÁDEŽNICKÝCH CELKŮ

Dorost se připravoval v domácích podmínkách 
a odehrál čtyři přípravné zápasy: SK UNION–LI-

BIŠ 3:1, ZELENEČ–SK UNION 9:1, DOBROVI-

CE–SK UNION 3:0. Mistrovskou soutěž za-
hájí dorost 19. 3. na hřišti vedoucího mužstva 
Slavoje Vrdy.
Starší žáci se zúčastnili zimního turnaje na 
Mělníku a v konečném účtování porazili TJ Stře-
šovice 7:0 a zajistili si 7. místo. V generálce na 
první mistrovské utkání – SJ VYŠEHRAD–SK 

UNION 2:1 gól vstřelil Choura. 16. kolo: SK 

UNION–FK BRANDÝS N. L. 2:1, branky: Hála, 
Hromas. Vyrovnané utkání rozhodla již první 

půle. Union si zajistil velmi důležité tři body.
Mladší žáci „A“ vyhráli halový turnaj v Říčanech 
a sehráli několik přípravných zápasů: TEMPO 

PRAHA–SK UNION 5:7, POLABAN NYM-

BURK–SK UNION 0:5, XAVEROV–SK UNION 

0:8, TJ KOLÍN–SK UNION 5:7. Sehráli své první 
jarní kolo SK UNION–FK BRANDÝS N. L. 6:0. 
Jednoznačná výhra, ve které skórovali Lopatář 
J. 3, Lopatář A., Skuhravá, Uher.
Mladší žáci „B“ vyhráli halový turnaj v Milovicích, 
na zimní lize v Třebestovicích hráli o umístění 
SK UNION–SPARTA DÍVKY 3:0.
Přípravky zimní přípravu zkvalitnily i účastí na 
halových turnajích v Říčanech, Kostelci, Mi-
lovicích, Jesenici. Nejúspěšnější byla mladší 
přípravka „A“, která vyhrála turnaj v Říčanech. 
Mladší přípravka „B“, tj. 2009, zatím sbírá zku-
šenosti. Starší přípravka rovněž absolvovala 
několik turnajů bez výraznějšího úspěchu. Mi-
strovská soutěž přípravek začíná v dubnu for-
mou turnajů.

PŘÍPRAVA SK UNIONU SKONČILA

Momentka z utkání POLEPY–SK UNION. Foto: Adam Hruška

• Libor Mrozinski

V soutěžích družstev Středočeského šachového 
svazu v regionálním přeboru naše áčko porazilo v 
8. kole dne 19. 2. 2017 celek Joly Lysá nad Labem 
F v poměru 6:2 a v závěrečném 9. kole dne 5. 3. 
2017 rovněž zvítězilo nad největším soupeřem 
o postup AERO Odolena Voda A v poměru 
4,5:3,5. Celým regionálním přeborem jsme prošli 
vítězně bez jediné prohry nebo remízy, a zaslou-

ženě proto budeme příští sezónu hájit barvy Čelá-
kovic na šachové mapě v krajské soutěži. 
Naše béčko podlehlo v 9. kole nejnižší regio-
nální soutěže dne 26. 2. 2017 celku Auto Škoda 
Mladá Boleslav C v poměru 2:3 (vyhrál Daniel 
Kubíček a remízami se přičinili Kryštof Pe-
chánek a Vojta Rubeš). I přes neúspěchy je toto 
družstvo našeho šachového dorostu v soutěži 
dospělých mnohdy jen o krůček od bodového 
zisku. A pevně věříme, že jak jsme zaseli svým 

rozhodnutím dát našemu dorostu možnost 
ochutnat vyšší úroveň šachových soutěží, tak 
díky jim budeme v příštích sezónách sklízet. 
Zkušenosti mohou sbírat ještě v posledních 
dvou kolech regionální soutěže.
Pravidelně probíhá náš tradiční turnaj v bles-
kovém šachu a přebor šachového klubu.
Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic 
a blízkého okolí mohou získat další informace na 
www.sachycelakovice.cz.

Šachový klub TJ Spartak Čelákovice

šachy

fotbal
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florbal

• Martin Bajer

Po základní části Národní florbalové ligy se Orce 
nepodařilo postoupit do play-off a naopak mu-
sela bojovat o udržení. V sérii hrané na tři vítěz-
ná utkání byl soupeřem Orky tým Strakonic. Se 
stejným týmem jsme se utkali i loni, kdy jsme 
v sérii vyhráli 3:0 na zápasy. Tentokrát se čekal 
vyrovnanější souboj, Strakonice dokázaly Orku 
v základní části dvakrát porazit. 
FBC STRAKONICE P.A.–ORKA ČELÁKOVICE 

4:9

První utkání série pro nás začalo dobře a ujali 
jsme se vedení 2:0. Domácí ale dokázali do pře-
stávky vyrovnat a v úvodu druhé části se dostali 
do vedení. Do konce třetiny jsme v úseku hry na-
horu dolů dvěma brankami dokázali skóre oto-
čit na naši stranu. I třetí třetina byla vyrovnaná, 
ale její závěr jsme zvládli lépe my. V posledních 
pěti minutách jsme spustili kanonádu a pěti 
brankami zaslouženě rozhodli o prvním vítězství 
v sérii. Třemi brankami se blýskl Jakub Čáp.
FBC STRAKONICE P.A.–ORKA ČELÁKOVICE 

3:6

Po nerozhodné první třetině, kdy jsme překonali 
nápor domácích, jsme postupně převzali otěže 
zápasu a kráčeli jsme za vítězstvím. Dostali jsme 
se do vedení, které jsme již nepustili, a dokáza-
li jsme Strakonice na jejich půdě porazit i po-
druhé. Naší hru podtrhl výborný výkon Lukáše 

Pezla v bráně. Série se tak stěhovala k nám za 
velmi slibného stavu 2:0 na zápasy.
ORKA ČELÁKOVICE–FBC STRAKONICE P.A. 

6:5

Do domácího zápasu jsme nastupovali již jako 
favorité s možností ukončit sérii. Od začát-
ku zápasu jsme byli lepším týmem, měli jsme 
jasnou převahu a tvořili jsme si dostatek šancí. 
S proměňováním jsme ale měli problém, a tak 
náš náskok narůstal jen pozvolna. Do poslední 
třetiny jsme vstupovali za stavu 5:2 a z průběhu 
zápasu nikdo nepochyboval o našem vítězství. 
Strakonice ale přidaly na důrazu a postupně se 

jim podařilo třemi góly stav zápasu vyrovnat. My 
jsme na to dokázali včas odpovědět a rozhodu-
jící branku nám vystřelil nechytatelnou bombou 
v přesilovce Pavel Řehák. Do konce zápasu 
jsme si již výsledek zkušeně pohlídali a moh-
ly propuknout naše oslavy spolu s výbornými 
diváky.
Sérii jsme nakonec vyhráli jednoznačně 3:0 na 
zápasy, a udrželi se tak v Národní lize v nej-
bližším možném termínu. Tým Strakonic bude 
bojovat o záchranu v dalším kole play-down.
Aktuální informace a výsledky naleznete na 

www.orka.cz a na facebooku orkaflorbal.

ORKA UDRŽELA NÁRODNÍ LIGU

nohejbal

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice
• Petr Flekač

V únoru proběhlo soustředění širší nomina-
ce juniorů v nohejbale pod vedením trenéra 
J. Šmejkala. Potěšující je, že se v nominaci 
objevili i dva hráči TJ Spartak Čelákovice, a to 
Domink Hejtík a Daniel Matura. 

Čelákovické ženy pořádaly v rámci zimního po-
háru ČNS turnaj trojic.
Soutěže jsou rozlosovány a Čelákovice v extra-
lize přivítají 8. 4. mužstvo Vsetína. B-tým zajíždí 
15. 4. na zápas se Sokolem Zbečník. 
Zajímavé bylo před začátkem soutěží sledovat 
přestupy, např. extraligových hráčů J. Mrá-
kavy z Čakovic a P. Kopa z Modřic do oddílu 
TJ Holice, který je soupeřem B-týmu v morav-
ské skupině druhé ligy a s kterým se střetne na 
domácím hřišti 22. 4. od 9.30 hod, nebo Eriky 
Čapkové z Čakovic do TJ Spartak Čelákovice.

DOMÁCÍ ZÁPASY EXTRALIGY

8. 4. v 14.30 hod.
TJ SPARTAK Čelákovice „A“–NK CLIMAX 

Vsetín „A“

22. 4. v 14.30 hod. *
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE „A“ – TJ AVIA 

ČAKOVICE „A“

1. 5. v 14.30 hod. *
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE „A“ – MNK 

SILNICE GROUP MODŘICE „A“

* nastoupí hráči Jižní Korey

ŽENY

V sobotu 5. 3. 2017 se konal poslední 
turnaj v rámci zimního poháru žen ČNS 

2016/2017 v Čelákovicích. Jednalo se o turnaj 
trojic, který byl rozdělen do dvou skupin po 
pěti družstvech. Domácí Čelákovice nastoupi-
ly ve složení Lucie Mojdlová, Eva Očenášková 
a Markéta Kulhavá a ze skupiny postoupily 
z 3. místa. Ve čtvrtfinále prohrály domácí hráčky 
s pozdějším vítězem turnaje Českým Brodem 
„A“ ve třech setech ve velmi pěkném utkání. 
V zápase o třetí místo nastoupily Vršovice „A“ 
s Českým Brodem „B“, kdy hráčky Českého 
Brodu „B“ zvítězily v poměru 2:1 a ve 
finále nastoupil Český Brod „A“ proti Břvím 
„A“, kde Český Brod „A“ zvítězil po velkém boji 
2:1.
Konečné umístění zimního poháru žen 
2016/2017: 1. místo Český Brod; 2. místo Břve 
a 3. místo Vršovice.
Sezonu zhodnotila vedoucí družstva žen TJ 
Spartak Čelákovice Andrea Šedová: „Chtěly 
bychom poděkovat našim sponzorům, bez kte-
rých by naše premiérová účast v 1. lize žen v se-
zoně 2016 nemohla probíhat. Konečné 4. místo 
našeho družstva bylo skvělým a překvapujícím 
výsledkem celé soutěže.“
Další informace najdete na webových strán-

kách http://www.nohejbal-celakovice.cz.

Zleva Daniel Matura a Dominik Hejtík při soustředění 
národního týmu. Foto: archiv oddílu

Po vítězné sérii se Strakonicemi. Foto: Martin Bajer
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