
Stavební činnost v žst. Čelákovice ...........................
Z důvodu havarijního stavu propustku na silnici mezi Čelákovicemi 
a Zálužím je od března 2017 dlouhodobě změněna trasa autobusové 
linky 405.

Téma čísla: Přírodní léčivý zdroj – slatina .................
Téměř čtyřicet let je sousední městys Lázně Toušeň místem s lázeňským 
statutem. Přírodním léčivým zdrojem, který je zde v rámci lázeňské péče 
využíván, je slatina. Ložisko tohoto peloidu se nachází v lokalitě Labiště 
v katastrálním území Čelákovice.

70 let ZUŠ Jana Zacha .................................................
V roce 2017 si Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice připo-
míná 70. výročí svého znovuotevření. V květnovém vydání Zpravodaje je 
představena činnost výtvarného oboru a uvedeny informace k přijímací-
mu řízení žáků pro školní rok 2017/2018.

Regionální informační centrum v Městském 
muzeu ............................................................................
Od 1. dubna mají i Čelákovice své turistické informační centrum, které 
sídlí v prostorách Městského muzea ve tvrzi.

20 let čelákovického nohejbalu ...............................
Informace o dvacetileté historii nohejbalového klubu v Čelákovicích při-
náší Petr Flekač. Na třítýdenním soustředění od 21. dubna do 14. května 
je ve městě rovněž jihokorejská reprezentace v nohejbalu.

Objevem roku Michaela Uhrová ...............................
O tomto výsledku rozhodla Komise rovných příležitostí Českého 
olympijského výboru, když ocenila činnost trenérky basketbalu Michaely 
Uhrové.
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Dostavba ZŠ v Kostelní ulici bude 
zahájena demoličními pracemi

• Petr Studnička, místostarosta II

Ve čtvrtek 20. dubna navštívila město Čelákovice ministryně školství, mlá-
deže a tělovýchovy Kateřina Valachová v rámci svého pravidelného výjez-
du do regionů. Tentokrát se zaměřila na investiční projekty v obcích v tzv. 
prstenci kolem Prahy, které se potýkají s nedostatečnou kapacitou svých 
základních škol.
Jednomyslný souhlas s podáním žádosti o finanční podporu a spolufinan-
cování projektu „Dostavba Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, pří-
spěvková organizace“ vyjádřilo 14 přítomných zastupitelů na lednovém 
zasedání. „Zastupitelé akceptovali podmínky dotačního programu 133 300 
– Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdě-
lávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí, poskytovaného 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, s minimální finanční spolu-
účastí města Čelákovic ve výši 30 % nákladů,“ uvedl starosta Josef Pátek.
Rada města Čelákovic na své schůzi dne 28. března schválila všemi sedmi 
přítomnými členy zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu 
týkající se odstranění objektů stojících na místě budoucí stavby v návaz-
nosti na dokumentaci pro provedení stavby z února letošního roku. „Jedná 
se o odstranění staveb CHANOS, kde se vyskytuje azbest, školní družiny 
a bytu školníka a plynové kotelny včetně základových konstrukcí. Demo-
liční práce budou probíhat v období letních prázdnin,“ sdělil Miloš Sekyra, 
místostarosta I. Souběžně probíhají práce na vydání stavebního povolení 
na dostavbu školy, dopravně-inženýrském opatření, zpracování studie 
proveditelnosti a investičního záměru pro potřeby Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. Rovněž radní schválili příkazní smlouvu na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu se společností LK Advisory na zajištění 
dotačního managementu na dostavbu základní školy.

Pokračování na str. 6

str. 27

V příštím měsíci se uskuteční Noc kostelů 2017. Pozvání od místních církví na pátek 9. června vám přineseme v příštím čísle Zpravodaje. Na snímku kostel Nanebevzetí Panny 
Marie s děkanstvím od autorky Jany Vondráčkové.
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ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE

Milé čtenářky,
milí čtenáři!

Jsem rád, že pro získání informací o dění v na-
šem městě jste si vybrali Zpravodaj města 
Čelákovic. 
Z hlediska investičních akcí, které realizuje 
město Čelákovice, bych rád zmínil v tom-
to květnovém úvodníku ty nejvýznamnější. 
V květnu budou probíhat dokončovací práce 
na výstavě nové Mateřské školy Sluníčko v ulici 
J. A. Komenského. Stejně tak budou zaháje-
ny stavební práce v objektu Základní školy ve 
stejné ulici. 

V Mateřské škole v Rumunské ulici bude zahá-
jena výstavba nových jídelních výtahů. Dokon-
čovány budou práce na výstavbě hřbitovní zdi 
a kolumbárií na městském hřbitově. V návaz-
nosti na dostavbu Základní školy v Kostelní uli-
ci budou probíhat přípravy na demoliční práce 
objektů kotelny, školní družiny, bytu školníka 
a CHANOSu. V budově radnice probíhá 
kompletní rekonstrukce obřadní síně. V přípravě 
je zahájení rekonstrukce sportovní haly Vikomt.
Středočeský kraj realizuje výstavbu Labské stez-
ky v úseku Čelákovice – Lázně Toušeň. Správa 
železniční dopravní cesty pokračuje v realizaci 
peronizace železniční stanice Čelákovice. Na ni 
navážou investiční akce financované městem.
Během květnových dnů se uskuteční v Čelá-
kovicích celá řada událostí. Od 21. dubna do 
14. května jsou na návštěvě města zástupci 
jihokorejské reprezentace v nohejbalu. U pří-
ležitosti státního svátku Dne vítězství 8. května 
se uskuteční pietní akt u pomníku padlých na 
náměstí 5. května, bude zahájena výstava fo-
tografií Michala Fokta v „Galerii na schodech“ 
v historické budově čelákovické radnice a usku-
teční se promenádní koncert dechové hudby 
Březůvjané. O den později je připraven pro naše 
seniory výlet do Liberce, kde budou moci navští-
vit zoologickou a botanickou zahradu. Dne 
11. května si připomeneme 75. výročí skonu 
letce a čelákovického rodáka Aloise Vašátka 
v rámci besedy v Městském muzeu. První ročník 
turnaje 3x3 v basketbalu proběhne 13. května.
Přeji vám příjemně prožité květnové dny.

Miloš Sekyra, místostarosta I
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nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 3. 5. 2017 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 6/2017 je 15. 5. 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.

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.

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.

Reklamace roznosu 
Zpravodaje

Vážení čtenáři, protože redakční rada zazname-
nala stížnosti na roznos našeho periodika (zajiš-
ťuje za úplatu Česká pošta, s. p., pobočka Če-
lákovice), zveřejňujeme, jak je možné reklamaci 
na roznos uplatnit.
Nejlépe zaslat co nejdříve e-mailem na zpravo-

daj@celakovice.cz adresu, kam nebyl Zpravo-
daj dodán. 
Redakce bude mít jasnou představu o rozsahu 
stížností a zároveň je předá zodpovědné osobě, 
která zajistí nápravu.
Děkujeme za pochopení.

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.
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Město Čelákovice zve 

v pondělí 8. května 

u příležitosti státního svátku

ukončení 2. světové války na

„Sváteční odpoledne

na náměstí“

• 13.00 hod. pietní akt u pomníku padlých;
• 13.30 hod. zahájení výstavy fotografií Michala 

Fokta v „Galerii na schodech“ (vstup – boční 
vchod do budovy radnice);

• 14.00 hod. sváteční promenádní koncert de-
chové hudby z. s. Březůvjan s vystoupením 
mažoretek „Berušky“ před radnicí.

Dechová hudba Březůvjané. Foto: archiv skupiny

Skupina Berušky – mažoretky Taneční školy A&A Mědíl-
kovi ze Zlína. Foto: archiv TŠ

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“.

Čelákovice přivítaly jihokorejskou reprezentaci 
v nohejbalu

• Petr Studnička, místostarosta II

Od 21. dubna do 14. května je na návštěvě města Čelákovic jihokorejská reprezentace v nohej-

balu. Tři hráče jokgu s jejich trenérem a mezinárodní rozhodčí přivítali v neděli 23. dubna na 

čelákovické radnici starosta Josef Pátek s místostarostou II Petrem Studničkou, zastupite-

lem a zároveň předsedou oddílu nohejbalu TJ Spartak Čelákovice Martinem Spilkou a dalšími 

představiteli čelákovického oddílu nohejbalu. 

Sport jokgu, který je velmi podobný nohejbalu, patří v Jižní Koreji mezi velmi populární sportovní 
aktivity. Jihokorejští reprezentanti již Českou republiku několikrát navštívili. Zahráli si například na 
Mistrovství světa v nohejbalu v roce 2012 v Nymburce a o čtyři roky později v Brně. Jokgu je jihoko-
rejským národním sportem a členové reprezentace, kteří po dobu tří týdnů pobývají v Čelákovicích, 
patří k velmi oblíbeným hráčům ze strany fanoušků. 
Během pobytu v České republice navštíví jihokorejský tým Prahu, Plzeň či Poděbrady. Zápasy 
sehrají v Českých Budějovicích nebo v Karlových Varech, chybět nebudou samozřejmě tréninky 
a zápasy přímo v Čelákovicích. Rovněž se již jihokorejští reprezentanti zúčastnili televizního vysí-
lání v pořadu Snídaně s Novou a zúčastnili se na náboru budoucích nohejbalistů v čelákovických 
základních školách.
Slavnostní přivítání jihokorejské reprezentace se uskutečnilo v historické budově čelákovické radni-
ce a následně byl připraven společný oběd v Hotelu Lony v Kozovazech. Město Čelákovice převzalo 
záštitu nad návštěvou jihokorejské reprezentace a jejím zapojením do nejvyšší mužské soutěže 
v nohejbalu v Čelákovicích. Organizačně a programově zajišťují pobyt členové oddílu nohejbalu TJ 
Spartak Čelákovice, kterým patří poděkování za iniciaci celé návštěvy a především za péči, kterou 
věnují jihokorejským sportovcům.

Čelákovičtí a korejští nohejbalisté se zástupci města. Foto: archiv oddílu nohejbalu TJ Spartak Čelákovice

Jihokorejští reprezentanti při návštěvě čelákovické radnice. Foto: archiv oddílu nohejbalu TJ Spartak Čelákovice
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o čem jednali zastupitelé a radní města

• -dv-

Finanční záležitosti

Zastupitelé schválili změnu rozpočtu města Če-
lákovic 2017 č. 5.

Zrušení pracovní skupiny

Zastupitelstvo města zrušilo pracovní skupinu 
pro řešení mimořádné situace v důsledku havá-
rie v budově č. p. 414 v ulici J. A. Komenského, 
Čelákovice, ze dne 12. 1. 2017.

Odpadové hospodářství

ZM schválilo plán odpadového hospodářství 
města Čelákovic na roky 2017–2021.

Územní plán města

Zastupitelstvo města odložilo projednání návrhu 
na pořízení změn platného Územního plánu Če-
lákovic podaných dne 23. 1. 2017, 20. 3. 2017 
a 21. 3. 2017 do doby rozhodnutí nadřízeného 
orgánu ve věci nesouladu grafické a textové 
části územního plánu sídelního útvaru Čelákovice.
Dále pověřilo zastupitele určeného pro pořízení 
Územního plánu Čelákovic podat podnět nad-
řízenému orgánu ve věci nesouladu grafické 
a textové části územního plánu sídelního útvaru 
Čelákovic v termínu do 10. 4. 2017.

Dotace města

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí in-
dividuálních dotací níže uvedeným žadatelům 
a schválilo uzavření příslušných veřejnoprávních 
smluv:
• Sbor církve bratrské v Čelákovicích 

(SML/2017/45/DI-CP2), 60 000 Kč – na pod-
poru práce s dětmi a mládeží v roce 2017;

• Český svaz chovatelů – ZO Čelákovice 
(SML/2017/46/DI-ZSC9), 85 000 Kč – na pod-
poru činnosti v roce 2017;

• Domeček ve Skále, spolek (SMU2017/47/
DI-ZSC10), 85 000 Kč – na podporu činnosti 
v roce 2017;

• Junák – český skaut, středisko Čelákovice, 
z. s. (SML/2017/48/DI-ZSC11), 124 000 Kč – 
na podporu činností v roce 2017;

• Klub přátel Jana Zacha, z. s. (SML/2017/49/
DI-ZSC12), 161 000 Kč – na podporu činnosti 
v roce 2017, zejména aktivit k 70. výročí 
znovuotevření Základní umělecké školy Jana 
Zacha v Čelákovicích;

• Spolek míčových kouzelníků (SML/2017/50/
DI-ZSC13), 61 000 Kč – na podporu činností 
v roce 2017, zejména na pořádání kulturních 
a společenských akcí a péči o sportoviště;

• Spolek houbařů Čelákovice (SML/2017/51/
DI-ZSC14), 77 000 Kč – na podporu činnosti 
v roce 2017;

• Spolek včelařů Čelákovice (SML/2017/52/
DI-ZSC15), 74 000 Kč – na podporu činnosti 
v roce 2017;

• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelá-
kovice (SML/2017/53/DI-ZSC16), 160 000 
Kč – na podporu činnosti a práce s mládeží 
v roce 2017;

• AKTRA.cz, z. s. (SML/2017/54/DI-SPR4), 
37 000 Kč – na podporu činnosti v roce 2017;

• Rodinné centrum ROUTA, z. s. (SML/2017/55/
DI-SPR5), 130 000 Kč – na podporu činnosti 
v roce 2017;

• Semiramis, z. ú. (SML/2017/56/DI-OPS2), 
50 000 Kč – na realizaci „Terénního programu 
Čelákovice 2017“;

• Basketbal Čelákovice, spolek (SML/2017/57/
DI-SSC1), 104 000 Kč – na podporu činnosti 
v roce 2017;

• Czela Obstacle Team, z. s. (SML/2017/58/
DI-SSC2), 74 000 Kč – na podporu činnosti 
v roce 2017;

• 1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s. 
(SML/2017/59/DI-SSC3), 366 000 Kč – na 
podporu činnosti a správy majetku v roce 
2017;

• Orka Florbal, z. s. (SML/2017/60/DI-SSC4), 
438 000 Kč – na podporu činností v roce 
2017;

• Sportovní akademie z. s. (SML/2017/62/
DI-SSC5), 86 000 Kč – na podporu činností 
v roce 2017;

• Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, 
z. s. (SML/2017/62/DI-SSC6), 165 000 Kč – 
na podporu činnosti v roce 2017;

• Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s. 
(SML/2017/63/DI-SSC7), 420 000 Kč – na 
podporu činnosti a správy majetku v roce 
2017;

• TJ Spartak Čelákovice, z. s. (SML/2017/64/
DI-SSC8), 548 000 Kč – na podporu činnosti 
a správy majetku v roce 2017;

• Tenisový klub Čelákovice, spolek 
(SML/2017/65/DI-SSC9), 207 000 Kč – na 
podporu činnosti a správy majetku v roce 
2017;

• Volejbalový sportovní klub Čelákovice, z. s. 
(SML/2017/66/DI-SSC10), 192 000 Kč – na 
podporu činnosti a správy majetku v roce 
2017.

Výběr z usnesení ZM č. 18/2017.

Dotace města

RM rozhodla o poskytnutí individuálních dotací 
níže uvedeným žadatelům a schválila uzavření 
příslušných veřejnoprávních smluv:
• Olga Minářová, fyzická osoba podnikající 

(SML/2017/102/DI-SPR6), 36 000 Kč – na 
náklady spojené s provozem Ola-la dílny pro 
tvořivé;

• Daniela Kubíková, fyzická osoba nepodnika-
jící (SML/2017/103/DI-SPP3), 6 000 Kč – na 
náklady spojené s pronájmem tělocvičny 
v ZŠ J. A. Komenského;

• Milan Borecký, fyzická osoba nepodnikající 
(SML/2017/104/DI-SPR7), 30 000 Kč – na 
náklady spojené s pořádáním multižánrového 
festivalu ČelArt 2017 dne 1. 7. 2017;

• Lenka Hejkalová, fyzická osoba nepodnikají-
cí (SML/2017/105/DI-SPR8), 15 870 Kč – na 
náklady spojené se studentským projektem – 
natočení profesionálního videoklipu.

Výtah v bytovém domě

Rada města posoudila obsah žádosti nájemníků 
bytového domu z Rumunské ulice č. p. 1446–
1448 o  stavbu výtahu a  sdělila, že v  původní 
projektové dokumentaci akce „Nástavba by-
tových domů, Rumunská 1446–1448 v Čelákovi-
cích“ z  roku 1998 není výstavba výtahů zane-
sena. Nová projektová dokumentace pro tuto 
stavební úpravu nebyla zpracována a s realizací 
není v rozpočtu města na rok 2017 počítáno.

Městský stadion

Radní vzali na vědomí vyjádření ADONIS 
PROJEKT, spol. s r. o., k autorství díla „Kon-
cept studie Městského stadionu v Čelákovi-
cích“ zpracovaného v 2/2017 a vyzvali tuto 
společnost k doložení souhlasu v citaci tech-
nického řešení vlastníka autorských práv k ob-
jektu zázemí nohejbalu a tribuny, a to v termínu 
do 30. 4. 2017.

Kontrola hospodaření

Rada města schválila kontrolu hospodaření 
příspěvkové organizace Pečovatelská služba 
Čelákovice v roce 2017, další v roce 2018 a ná-
sledné kontroly hospodaření vždy po 2 letech.

Finanční záležitosti

Rada města schválila změny rozpočtu města 
Čelákovic 2017 č. 4 – doplněnou o výdaj ve výši 
350 000 Kč na paragrafu 3639/6130 na vrub 
rezervy (výkup pozemků) a na vrub paragrafu 
6409/5901 (nespecifická rezerva), a č. 6 – při-
čemž původní hodnota 1 000 000 Kč na par. 
3421 pol. 6121 se snižuje pouze o 700 000 Kč, 
a to ve prospěch par. 6409 pol. 5901 (nespecifi-
kovaná rezerva).
Dále RM souhlasila s použitím prostředků fondu 
investic příspěvkové organizace MDDM v maxi-
mální výši 300 000 Kč na pořízení osobního 
motorového vozidla.

ZŠ v ulici Kostelní

RM schválila zadávací dokumentaci veřejné za-
kázky malého rozsahu skupiny C na stavební 
práce s názvem „ČELÁKOVICE – Dostavba ZŠ, 
odstranění staveb“ a uložila vedoucí odboru 
správy majetku a investic zahájit toto zadávací 
řízení do 7. 4. 2017.
Dále RM schválila uzavření a text příkazní 
smlouvy č. SML/2017/109 mezi městem Čelá-
kovice a LK Advisory, s. r. o., na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVI-
CE – Dotační management na dostavbu Zá-
kladní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěv-
ková organizace“ v celkové ceně 417 450 Kč 
včetně DPH.

Výběr z usnesení RM č. 6–7/2017.

Areál ZŠ v ulici Kostelní. Foto: -dv-
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• Petr Studnička, místostarosta II

Ve čtvrtek 13. dubna se uskutečnilo v Čelá-

kovicích jednání k rozvoji veřejné dopravy 

v návaznosti na peronizaci žst. Čelákovice 

a optimalizaci železniční trati 231. Jednání se 

zúčastnili zástupci města Čelákovic, Středo-

českého kraje, Správy železniční dopravní 

cesty, Regionálního organizátora Pražské 

integrované dopravy (ROPID) a nově vzniklé 

příspěvkového organizace Středočeského 

kraje, kterou je od 1. dubna Integrovaná do-

prava Středočeského kraje (IDSK).

V rámci jednání byla řešena problematika 
možných lokalit k výstavbě parkovišť P+R na 
území města i v jeho okolí, především výhle-
dově ve významné rozvojové lokalitě v blízkosti 
železniční stanice Mstětice. Současně byla dis-
kutována možnost čerpání dotačních prostředků 
do roku 2023 na výstavbu parkovišť prostřednic-
tvím integrovaných územních investic ITI PMO 
(integrované územní investice Pražské metropo-
litní oblasti – viz mapa). Těchto metropolitních 
oblastí je v České republice vymezeno sedm a ta 
pražská zahrnuje celkem 515 obcí, má rozlohu 
5 000 km2 a žijí v ní téměř 2 miliony obyvatel.
Pro výstavbu parkovišť P+R bylo vybráno 
dvacet lokalit, přičemž pěti z nich je věnová-

na v rámci výborů pro dopravu hl. m. Prahy 
a Středočeského kraje zvýšená pozornost. 
Jedná se o lokality v Čelákovicích, Lysé nad 
Labem, Kralupech nad Vltavou, Čerčanech 
a Dobřichovicích. V pracovní dny nastupuje 
a vystupuje na čelákovickém nádraží a obou 
železničních zastávkách více než 6 000 osob 
a obsazenost vlakových spojů neustále vzrůstá, 
čímž se zvyšuje i tlak na parkovací stání v blíz-
kosti nádraží a zastávek.
U autobusové dopravy řeší město Čelákovi-
ce ve spolupráci se Středočeským krajem 
výlukovou trasu autobusové linky 405 kvůli 
havarijnímu stavu propustku na silnici III/2455. 
U této linky došlo od 29. dubna k jejímu přečís-
lování a nově nese číslo 655 a spojuje Brandýs 
nad Labem, Čelákovice a Úvaly. Od stejné-
ho data se změnilo i číslo autobusové linky 
412, která je nově označena číslem 662. Tato 

Jednání k rozvoji veřejné dopravy v Čelákovicích a okolí

Jednání k rozvoji veřejné dopravy v Čelákovicích a okolí dne 13. dubna. Foto: -rl-

Zdroj: Regionální stálá konference Středočeského 

kraje, 2017

linka spojuje Čelákovice, Český Brod a Kouřim. 
Důvodem přečíslování autobusových linek 
je postupná integrace pražské a středočes-
ké dopravy, proto linky z číselné řady 401 
až 420 byly přečíslovány na 651 až 670.
Autobusových linek 427 a 443 se přečíslování 
nedotklo. Ke stejnému datu byly přečíslová-
ny i všechny noční linky Pražské integrované 
dopravy vedené autobusy a tramvajemi a vy-
brané denní městské a regionální autobusové 
linky.
Úkolem nově vzniklé příspěvkové organizace 
IDSK je vytvořit jednotný integrovaný dopravní 
systém na území Středočeského kraje a hlavní-
ho města Prahy, ve kterém budou moci cestující 
jezdit na jednu jízdenku. Organizace bude také 
připravovat výběrové řízení na autobusové do-
pravce, které musí Krajský úřad vybrat do roku 
2019.

STAVEBNÍ PRÁCE NA ČELÁKOVICKÉM NÁDRAŽÍ POSTOUPÍ DO DALŠÍ FÁZE

• Miloš Sekyra, místostarosta I, 
Petr Studnička, místostarosta II

Kompletní rekonstrukce železniční stanice Če-
lákovice, jejímž investorem je Správa železniční 
dopravní cesty (SŽDC) a zhotovitelem Elektriza-
ce železnic Praha, probíhá dle stanoveného har-
monogramu prací. V současné době probíhají 
jednání ve věci dopravních omezení v průběhu 
letních měsíců v ulicích Masarykově a U Pod-
jezdu. 
V návaznosti na smlouvu o spolupráci mezi 
městem Čelákovice a SŽDC schválila Rada 
města Čelákovic na své schůzi dne 11. dubna 
smlouvu o stanovení podílu města na nákla-
dech na vybudování schodiště vedoucího do 
lokality Krátká Linva, kdy město poskytne SŽDC 
finanční příspěvek na vybudování schodiště 
v rámci celé investiční akce.
V uplynulých týdnech probíhala na nádraží be-
tonáž základů trakčního vedení a stavění kon-
strukcí – bran a stožárů. Byly vymýceny křoviny 
a stromy a vyfrézovány pařezy. Postupně probíhá 
realizace kabelových tras rozvodů nízkého napětí, 
osvětlení a zabezpečovacího zařízení. Souběžně 
byly demontovány zbytky jedné z kolejí. Práce 

se postupně přesunuly na budování železničního 
spodku, týkají se odtěžení pláně, realizace od-
vodnění a odvozu zeminy na mezideponii k že-
lezniční trati směřující do Mochova. Zahájena 
byla výstavba retenční nádrže v místě původního 
skladu a nástupiště o délce 50 metrů pro trať 074 
směr Brandýs nad Labem a Neratovice.

Zástupci města Čelákovic a Městského úřadu 
Čelákovice jsou o průběhu stavby informováni 
prostřednictvím koordinačních porad a dne 
25. dubna se uskutečnil ředitelský kontrolní 
den stavby organizovaný investorem, SŽDC, 
kterého se zúčastnili i představitelé vedení 
města.

Opuštěný dřevěný sklad v blízkosti výpravní budovy byl zcela odstraněn. V budoucnu zde vzniknou další parkovací 
stání. Foto: -ps-
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Pokračování ze str. 1
Vyklízení objektů určených k bourání bude probíhat v měsíci červnu. V let-
ních měsících budou rovněž probíhat drobné stavební práce v objektu Zá-
kladní školy v ulici J. A. Komenského a v CMC na náměstí 5. května, aby ná-
hradní prostory splňovaly hygienické a bezpečnostní podmínky pro výuku 
žáků. Školní rok 2017/2018 zahájí více než 230 žáků Základní školy „Ka-
menky“ v náhradních prostorách. V objektu bývalé školní družiny v Základní 
škole v ulici J. A. Komenského bude přípraven náhradní prostor pro zhruba 
125 žáků především 1. tříd včetně školní družiny a  školní jídelny. Další  
náhradní prostory budou zajištěny v objektu CMC na náměstí 5. května.
Zahájení školního roku 2017/2018 v pondělí 4. září se pro všechny žáky 
1. tříd navštěvujících základní školy zřizované městem Čelákovice usku-
teční v prostorách Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, pří-
spěvková organizace. Ředitelé obou základních škol a ředitelka Mateřské 
školy v Přístavní ulici, jež má odloučené pracoviště v základní škole, ve 
spolupráci s městem Čelákovice a zaměstnanci Městského úřadu koordi-
nují již více než půl roku všechny aktivity tak, aby náhradní prostory pro 
všechny žáky byly včas připraveny k řádné výuce.
Kontrola zadávací dokumentace poskytovatelem dotace je předběžně 
plánována v podzimních měsících letošního roku a předání staveniště 
a počátek realizace stavby je odhadován v měsíci únoru 2018 a dokon-
čení stavby o zhruba 1,5 roku později v říjnu 2019.

senioři

Co bylo a co připravujeme?
• Anděla Nosková

Je za námi první seniorský bazar. Dalo by se říci, že se vydařil, alespoň 
z té stránky, že bylo přineseno skutečně hodnotné a kvalitní oblečení. 
Horší už to bylo druhý den, kdy si měli senioři přijít vybrat pro sebe ob-
lečení. Nevím, co to způsobilo. Jsou naši senioři tak vybíraví? Nebo mají 
takový dostatek, že ani kvalitní oblečení zadarmo jim nestojí za to si při-
jít vybrat? Nebo se stydí, že by je někdo viděl ve svém oblečení? Ale to 
není ostuda, naopak, ráda vidím, když moje oblečení ještě někomu sluší 
a dobře se v něm cítí. Nakonec tedy všechno, kromě pár věcí, skonči-
lo v charitě. Tak tam alespoň budou mít věci za několik tisíc a určitě ne 
vyřazené oděvy.
Šli jsem již také s hůlkami od lávky k lávce. Počasí bylo krásné, ale jen 
hrstce seniorů se chtělo jít na procházku a protáhnout si tělo. Bylo nás 
vskutku jako prstů na ruce. Ale šlo se nám dobře, U Ferusů jsme se ob-
čerstvili a pokračovali domů po toušeňské lávce zpět. Tak třeba příště.
Čeho se můžete dál zúčastnit. V úterý 9. 5. výletu do Liberce pořádaného 
městem. Odjezd v 7.00 hod. od radnice.
V pondělí 22. 5. se můžete s námi za odborného výkladu Ivana Vaňouska 
projít Jiřinou. Uvidíme to, okolo čeho třeba jindy jen projdeme a nevšimne-
me si hodnoty a historie místa. Sejdeme se ve 14.00 hod. na parkovišti 
u Kovohutí.
Ve dnech 19.–21. 5. se v sokolovně v Lázních Toušeni koná X. národní 
přehlídka sokolských divadel. Jistě byste si našli hru, která by vás oslovila. 
Také Routa si připravila pěkné besedy s odborníky. Některé se seniorů 
přímo dotýkají. Podívejte se do naší skříňky, nebo přímo do Routy, co by 
se vám líbilo, a jděte se podívat (např. Sousedské vztahy…).
Loučím se s vámi s přáním všeho dobrého, a pokud máte nějaké dotazy, 
obraťte se na kontakty níže.
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

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.

Seniorský bazar. Foto: -an-

Ve čtvrtek 20. dubna navštívila, v rámci svého pravidelného výjezdu do regionů, naši 
ZŠ Kostelní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. S ve-
dením města a školy diskutovala o nutnosti přístavby ZŠ. Foto: -dv-

V rámci návštěvy školy ministryně udělila čestné diplomy jednak úspěšným žákyním 
školy, ale také učitelkám a dalším pracovnicím školy. Foto: -dv-
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Zastupitelé zvolení za ODS dodali 
vyjádření k tématu po stanoveném 
termínu.

Zastupitelé zvolení za ANO 2011 
se k tématu nevyjádřili.

Zastupitelé zvolení za PRO Č se 
k tématu nevyjádřili.

• Petr Bařina, zastupitel

Předpokládám, že náš stát je 
právní stát a vymahatelnost práva 
není problém. Věřím, že nemů-
že být mnoho občanů, kteří by 
dlouhodobě bydleli v našem městě 
bez trvalého pobytu.
Nebo se nedodržuje zákon 
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyva-
tel? Jak se plní povinnost, že stát 
již netoleruje, že lidé nemají nikde 
trvalý pobyt?! A co dodržení po-
vinnosti do 15 dnů po přestěhování 
se nahlásit na úřadě?
A co pokuta 15 000 Kč těm, kteří 
nebudou mít doklady v pořádku?
A odpověď na otázku v této 
Aréně?
Pokud se tito lidé chovají slušně, 
problém s tím nemám. Oni spíše 
mají problém, že u nás trvalý pobyt 
nemají:
- nedosáhnou na některé sociální 
podpory; nemají volební právo;
nemohou získat řidičák, ale naopak 
nemusí platit poplatky za svoz 
komunálního odpadu, za psa atd.
Na druhou stranu, obec by měla 
motivovat občany, kteří v ní bydlí, 
ale nejsou přihlášeni k trvalému 
pobytu, aby se pod její křídla za-
registrovali. Čím více lidí má totiž 
v obci trvalý pobyt, tím více dostane 
obec peněz ze státního rozpočtu.

Zastupitelka zvolená za SNK Naše 
Čelákovice dodala vyjádření 
k tématu po stanoveném termínu.

• Lenka Grygarová, zastupitelka

Tento problém má zásadní dopad 
na obecní rozpočty, a to jak na 
jejich příjmy, tak výdaje. Mnoho 
lidí má trvalé bydliště ve sku-
tečnosti jinde, než opravdu žije. 
Noví obyvatelé města zůstávají 
z nejrůznějších důvodů hlášeni 
v původním bydlišti (drží si tam 
další byt, jako podnikatelé nechtějí 
převádět sídlo firmy atd.). Jenže 
objem výše příjmů obce ze stát-
ního rozpočtu a podíl na výnosu 
daní významně závisí právě na 
počtu trvale přihlášených obyva-
tel. Stejně je to i u výběru místních 
poplatků, jako je svoz a likvidace 
komunálního odpadu nebo popla-
tek za psa. Nepřihlášení obyvatelé 
tak připravují město o příjmy, 
ale současně přináší zvýšené 
nároky na jeho výdaje využíváním 
technické, dopravní i sociální in-
frastruktury. Užívají místní komu-
nikace, veřejné osvětlení, školy, 
školky, čistírnu odpadních vod. 
Město má minimální možnosti 
přimět nové rezidenty k tomu, aby 
se zde trvale přihlásili, o to více je 
důležité, aby občané vnímali, že 
tento stav má negativní dopad na 
rozvoj našeho města.

• Tomáš Janák, zastupitel

Tento nešvar je všeobecným 
trendem posledních let. Potýká 
se s ním řada obcí v našem okolí 
i v rámci celé ČR. V Čelákovicích 
takto žije a bydlí mnohem více 
lidí, nežli je k trvalému pobytu ofi-
ciálně přihlášeno. Trvalé bydliště 
mají hlášeno jinde, a tudíž se do 
celkového počtu obyvatel našeho 
města nezapočítávají. Celá tato 
záležitost se negativně projevuje 
především na příjmech města. 
Daňové příjmy měst a obcí jsou 
totiž rozdělovány na základě 
koeficientu velikostní kategorie 
obce a prostého počtu obyvatel 
v obci. V rámci RUD dostává 
město od státu ročně určitý 
objem finančních prostředků. 
Jde o peníze na jednoho trvale 
přihlášeného občana, za každého 
žáka ZŠ a MŠ a další příjem do 
rozpočtu města za zaměstnance. 
Od trvale přihlášených navíc 
město vybere poplatek za ko-
munální odpad. Čelákovice tak 
přicházejí o finanční prostředky 
v řádu miliónů korun. Zkušenosti 
z ostatních měst ukazují, že řešení 
této problematiky je a i nadále 
zřejmě bohužel bude během na 
dlouhou trať.

Otázka
Jak vnímáte 

problém občanů 

dlouhodobě 

bydlících v našem 

městě bez trvalého 

pobytu?
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Přírodní léčivý zdroj – slatina
V České republice je téměř čtyřicet míst s lázeňským statutem. Dne 

29. března 2017 schválila vláda České republiky návrh nařízení vlády o stano-

vení zcela nového lázeňského místa a statutu lázeňského místa Lednice 

v Jihomoravském kraji. Ve Středočeském kraji se nacházejí dvě lázeňská 

místa, kterými jsou Poděbrady a Lázně Toušeň. Přírodním léčivým zdrojem, 

který je využíván v rámci lázeňské péče v Lázních Toušeni, je slatina.

Rada Středočeského krajského národního výboru projednala návrh statutu lázeňského místa Tou-
šeň, okres Praha-východ, na své 57. schůzi dne 28. prosince 1978 a vydala statut lázeňského místa 
s účinností od 1. ledna 1979. Dle tohoto statutu se zde léčí nemoci pohybového ústrojí a jako pří-
rodní léčivý zdroj je využívána sirno-železitá slatina v ložisku zvaném Labiště na katastrálním území 
Čelákovice a prostá slatinná zemina ostřicová v ložisku zvaném Křenecký luh na katastrálním území 
obce Křenek.

Lázeňským místem je katastrální území obce 
Toušeň a zahrnuje tzv. vnitřní lázeňské území, 
na němž jsou soustředěna zařízení, jež slouží 
bezprostředně lázeňskému provozu (viz mapa), 
a vnější lázeňské území, které zahrnuje zbývající 
část lázeňského místa.
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku 
č. 13/2012 ze dne 2. ledna 2012, kterou byla 
stanovena ochranná pásma přírodního léčivého 
zdroje ložiska peloidu Labiště lázeňského místa 
Lázně Toušeň a vymezena konkrétní ochranná 
opatření s účinností ode dne 1. února 2012. 
Tato vyhláška vychází ze zákona č. 164/2001 
Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích pří-
rodních minerálních vod, přírodních léčebných 
lázních a lázeňských místech (tzv. lázeňský zá-
kon).
Samotný pojem peloid pochází od řeckého 
slova pelos neboli bahno. „Peloidem se rozu-
mí rašelina, slatina nebo bahno podle zákona 
č. 164/2001 Sb. Peloidy jsou látky, které vznikly 
v přírodě geologickými a biologickými pochody, 
a jsou k léčebným účelům využívané v rozmělně-
ném stavu ve směsi s vodou, zpravidla místně 
příslušnou přírodní minerální vodou.“ (Jandová, 
2009, s. 172). Peloidy jsou v České republice 
hojně zastoupeným léčebným zdrojem. Z cel-
kového počtu 37 lázeňských míst je dnes deset 
peloidních. 
Peloidy se dělí na dvě základní skupiny – bah-
na a humolity, které mají své další podskupiny. 
Vše, co se týká využití, úpravy, kvality apod. 
u peloidů, je popsáno v lázeňském zákoně, pro-
tože peloidy jako léčebný zdroj jsou výhradně 
ve vlastnictví státu. Mezi humolity patří rašeliny, 
slatiny a slatinné zeminy. Bahna vhodná pro lé-
čebné účely se v České republice nevyskytují.
Slatiny vznikají nejčastěji z rostlin, jako jsou 
rákos, orobinec nebo ostřice, a to v prostředí 
minerálních vod při zamezení přístupu vzdu-
chu, nejčastěji lze tyto rostliny najít na slepých 
ramenech řek a rybnících. Tyto peloidy obsahují 
50–95 % organických látek. Ve slatině jsou již 
zastoupeny i některé anorganické prvky jako 
například železo, síra nebo vápník. Slatiny se 
dělí do dvou skupin:Usnesení Rady Středočeského KNV z roku 1978. Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2017

Vnitřní území lázeňského místa Lázně Toušeň. Zdroj: 
Český inspektorát lázní a zřídel, 2013
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a) prostá slatina – tato slatina je využívána ve 
většině lázní. Dále se dělí podle obsahu/pro-
cent organických látek:

 - čistá (85–95 % organických látek), 
 - zemitá (50–85 % organických látek), 
b) sirno-železitá slatina – jedná se o nejcennější 

peloidy, vznikají v podzemních nádržích, kte-
ré mají přítok železité minerální vody, obsahují 
mezi 4 až 20 % železa.

K ochraně přírodního léčivého zdroje ložis-
ka peloidu Labiště jsou stanovena ochranná 
pásma I. a II. stupně. Ochranné pásmo I. stupně 
tvoří území, na kterém se přírodní léčivý zdroj 
nachází. Je situováno na pozemku p. č. 3829 
v k. ú. Čelákovice. Ochranné pásmo II. stupně 
zabírá větší část území a obě pásma jsou vyzna-
čena v grafickém podkladu (viz mapa). 
Na území ochranného pásma I. stupně přírodního 
léčivého zdroje je nepovolaným vstup zakázán. 

V ochranném pásmu II. stupně je zakázáno:
a) zacházet se zvlášť nebezpečnými látkami 

nebo závadnými látkami ve větším rozsahu 
nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se 
zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo 
podezmní vody;

b) vypouštět odpadní vody do vod podzemních 
a zneškodňovat obsah žump a močůvkových 
jímek;

c) zřizovat trvalé skladovací prostory ropných 
produktů, hnojiv a chemických prostředků;

d) zřizovat nová parkoviště a odstavné plochy 
bez nepropustných povrchových úprav a bez 
odvodu povrchových vod přes odlučovače 
ropných látek do kanalizace.

Výměra peloidního ložiska léčebného zdroje je 
31 112 m2 a množství peloidu určeného k těž-
bě dosahuje 10 630 m3. S ohledem na toto 
množství peloidu v nalezišti rozhodně nedojde 
k vyčerpání ložiska v příštích desetiletích. Těž-
ba slatiny je velmi náročná a probíhá pomocí 
těžké mechanizace. Část vytěženého peloidu se 
skladuje přímo na ložisku, další v krytém skla-
du přímo v areálu Slatinných lázní Toušeň. Celý 
areál naleziště je označen výstražnými tabulemi, 

Ochranné pásmo I. a II. stupně přírodního léčivého 
zdroje ložiska peloidu Labiště v k. ú. Čelákovice. Zdroj: 
Český inspektorát lázní a zřídel, 2012

Podle osvědčení Českého inspektorátu lázní a zřídel Ministerstva zdravotnictví ČR se ložiska peloidů 
vyskytují v těchto lokalitách:

Lázeňské místo Typ peloidu Název ložiska peloidu
Bechyně Slatina až slatinná zemina Komárovské blato
Čistá – Krásno Prostá rašelina Čistá – Krásno, V Borkách
Františkovy Lázně Sirnoželezitá slatina Slatinka
Lázně Bělohrad Prostá zemitá slatina, Bažantnice, Paroubek, Jasan
 sirnoželezitá slatina
Lázně Bohdaneč Zemitá až slatinná zemina Libišany, Rozkoš
Lázně Kundratice Prostá slatina Kundratice
Mšené Lázně Prostá slatinná zemina Vrbka
Lázně Toušeň Sirnoželezitá až slatinná Labiště (Čelákovice)
 sirnoželezitá zemina
Třeboň Prostá slatina, zemitá slatina Vimperky, Spálená Borkovna, Zámecký revír,
  Bránský obecní les, Hubert, Svatá Barbora
Velichovky Slatina zemitá až slatinná Habřínky
 křídová zemina
Vráž u Písku Slatina zemitá, prostá Jezero
Zdroj: Český inspektorát lázní a zřídel, 2017

v rámci ložika jsou vymezeny recyklační jímky. 
Naležiště je pravidelně kontrolováno a jeho okolí 
čištěno. 
Lázně v Toušeni byly založeny Janem Králíkem 
v roce 1868 na železitém prameni, na jehož 
podstatě probíhaly léčebné procedury do roku 
1889. Od tohoto roku bylo léčení rozšířeno 
o slatinné koupele. Později byla léčba doplně-
na o léčení pohybového ústrojí pomocí vířivých 
koupelí. Současná kapacita lázní je 80 lůžek. 
Slatinné lázně Toušeň se staly od 1. září 2006 
součástí pražské Fakultní nemocnice Na Bulov-
ce, dnes nesoucí název Nemocnice Na Bulovce.
V rámci lázeňské péče je považováno za nejú-
činnější používání čistého přírodního léčivého 
zdroje (peloidu), který je aplikován na posti-
žená místa, či koupel přímo v něm. V rámci 
peloidoterapie absolvují klienti, kteří jsou v láz-
ních v rámci tzv. komplexní lázeňské péče, tři 
peloidní procedury týdně. Samoplátci čerpají 
například v šestidenním zaplaceném paušálu 
šestkrát peloidní proceduru.

Téma zpracoval
Petr Studnička                             

Areál Slatinných lázní Toušeň. Foto: Kamil Voděra, www.ceska-mesta.cz
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Dne 12. května oslaví 70 let 
pan Jaroslav ČECHURA.
Hodně zdraví do dalších let 
přeje manželka Helena, syn 

Jiří a dcera Jaroslava.

Dne 15. května oslaví 90. na-
rozeniny naše babička paní 
Jiřina ŠMATOVÁ.
Vše nejlepší k tomuto životní-
mu jubileu, především hodně 
zdraví, přejí dcera Jana, vnu-

ci a pravnoučata.

Dne 15. května oslaví náš 
tatínek a dědeček Ladislav 

ŠUSTR krásné 80. naroze-
niny.
Do dalších let hodně zdraví, 
vitality a spokojenosti přejí 
Laďka, Radka, Týna a Helča.

Před pěti lety, dne 11. květ-
na, zemřel můj manžel, náš 
tatínek, dědeček a bratr pan 
František HOLCMAN.
S láskou vzpomínají man-

želka Květa, syn František 

s rodinou a sestra Eva.

Kdo byl milován, nebude zapomenut. Dne 
11. května 2017 uplyne 5 let od náhlého úmrtí 
pana Františka HOLCMANA.
S láskou vzpomínají dcera Martina s rodinou.

Dne 11. 5. 2017 by se dožil 
85 let tatínek, dědeček pan 
Zdeněk ČERNÝ z Čelákovic.
Vzpomínají dcera Květa s ro-

dinou.

Dne 15. 5. 2017 uplyne 10 let 
od úmrtí našeho drahého ta-
tínka a dědečka pana Josefa 

KYNCLA staršího.
S láskou a vděčností vzpomí-
ná dcera s rodinou.

Dne 15. 5. by oslavil 70. na-
rozeniny skvělý rybář a člověk 
pan Pavel JINDŘICH st.
Vzpomíná syn s rodinou.

Dne 30. 5. 2017 uplyne již 5 
let od úmrtí naší maminky 
paní Hany PÁVOVÉ, roz. Fer-
lesové.
Stále vzpomínají syn Miroslav 

a dcera Ivana s rodinami.

společenská kronika

Výsledek akce
Ukliďme Česko 2017

• Andrea Pencová a Petr Petřík 

Spřátelené organizace Spolek Dělnické domky 
a Okrašlovací spolek čelákovický se tento rok 
opětovně zúčastnily celonárodní úklidové akce, 
která proběhla 8. dubna. Vzhledem k předcho-
zímu deštivému dni jsme očekávali spíše nízkou 
účast, avšak to se nepotvrdilo, neboť sobotní 
ráno nastoupilo celkem osmnáct dobrovolní-
ků (z toho tři děti). Přišli i lidé, kteří nejsou čle-
ny zmíněných spolků. Sešli jsme se tradičně 
u vlakové zastávky Čelákovice-Jiřina, sezná-
mili se s trasou úklidu a přerozdělili si úklidové 
pomůcky. Vyčistili jsme okolí hydrantu, část 
uliček v dělnických domcích a oblast u plotu 
Kovohutí, kde parkují auta. Poté se naše par-
ta vydala směrem ke školce Přístavní a sbírala 
nepořádek po obou stranách ulice. Když byla 
první část plánované trasy hotová, někteří se 
rozešli do svých domovů. Zbytek čety se pře-
sunul do Sadů 17. listopadu, kde již čekalo 
dalších pět dobrovolníků. Naší pozornosti neu-
niknul zejména potok, kterým voda skoro ne-
protékala, neboť byl plný skleněných lahví od 
alkoholu. Kromě běžných odpadků jsme tento 
rok objevili i několik kuriozit. Jednou z nich byla 
po domácku vyrobená zbraň – kombinace šípu 
a nože. Také jsme nalezli sbírku dobových foto-
grafií, trenýrky, nějakou tu obuv a injekční stří-
kačku. Chceme poděkovat všem, kteří se úkli-
dové akce zúčastnili, a také těm, kteří pomáhali 
s její organizací – panu starostovi, Technickým 
službám a Městské policii. 

Účastníci úklidové akce. Foto: archiv SDD

Dne 7. května 2017 oslaví významné životní ju-
bileum bývalý ředitel Základní školy v ulici J. A. 
Komenského pan František BODLÁK. Základní 
školu vedl v době rozsáhlé rekonstrukce. Pe-
dagogy byl uznáván a u žáků oblíben pro svůj 
lidský přístup. Když i v důchodovém věku pra-
coval na naší škole jako učitel českého jazyka 
a dějepisu, nová generace dětí ho měla stejně 
ráda jako generace předchozí. Přejeme mu do 
dalších let pevné zdraví, životní optimismus 
a radost z rozrůstající se rodiny.
Bývalí kolegové ze ZŠ J. A. Komenského

Prasata v Labi

V pondělí 27. 3. v 13.45 hod. telefonicky ozná-
mila občanka, že v Labi, před stavidly plave 
uhynulé zvíře. Protože je Městská policie od 
poloviny března průběžně volána k utonulým 
divokým prasatům, hlídka se domnívala, že jde 
o další případ. Na místě však zjistila, že je to 
nutrie. Asi hodinu poté volal na služebnu další 
občan, že po Labi plavou mrtvá prasata. Hlídka 
utopená prasata vylovila jako vždy ve spolupráci 
s dobrovolnými hasiči a rybáři a ponechala je na 
břehu do svozu asanační službou. Celkově bylo 
v Čelákovicích vyloveno 23 ks černé zvěře. Dle 
našeho zjištění šlo o stádo, které se propadlo 
při přechodu přes zamrzlé Labe u Nymburku. 
Stádo prý mělo více než 50 zvířat, byla lovena 
z řeky až do Kostelce nad Labem.

Ta zapomnětlivost…

Ve čtvrtek 6. 4. v 14.27 hod. se na služebnu 
dostavil muž, který oznámil, že na parkovišti 
v ulici Stankovského, proti č. p. 144 nad 
velkoprodejnou Albert, stojí Škoda Felicia čer-
vené barvy, má otevřené dveře u řidiče a nikdo 
u ní není. Vozidlo nejevilo známky poškození, 
byl v něm i průmyslový vysavač s vybavením. 
Policie ČR vozidlo perlustrovala a zjistila, že 
není odcizené a že jeho majitelem je 23letý muž 
z Mladoboleslavska. Proto bylo vozidlo přes 
zadní dveře uzamčeno a ponecháno na místě 
s upozorněním za stěračem.

Rvačka v Kulturním domě

V neděli 9. 4. v 00.43 hod. telefonicky oznámila 
provozovatelka restaurace v KD, že zde došlo 
ke rvačce. Hlídka MP přijela ke KD, byla zde už 
hlídka Policie ČR z Brandýsa nad Labem. Na 
místě byli zajištěni dva muži (41 a 24 let), aktéři 
rvačky. Hlídka MP na místě asistovala při prove-
dení prvotních úkonů a poté si věc převzala 
Policie ČR.

Porucha závor 

Ve středu 12. 4. v 13.46 hod. telefonicky oznámil 
občan, že na železničním přejezdu jsou závory 
již dlouho dole a neustále svítí červená. Hlídka 
situaci prověřila a oznámila vše dispečinku Čes-
kých drah. Na místo se dostavil zaměstnanec 
Českých drah, který zabezpečovací zařízení 
uvedl do řádného provozu.

Voda na náměstí

V neděli 16. 4. v 17.35 hod. oznámil telefonicky 
občan, že přetéká odtok u fontány v horní části 
náměstí. Kromě hlídky MP přijel také starosta 
města. Společnými silami byla demontována 
mříž odtoku a odtok byl vyčištěn. Když byl ko-
nečně odtok funkční, vrátila se voda tam, kam 
patří.

V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156
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chodíme kolem nich

Čelákovické madony
• Ivan Vaňousek

Poradil jsem se s pravidly českého pravopisu a zjistil, že madona jako náboženská postava ve vý-
znamu Panna Maria se píše s velkým M, madona jako výtvarné dílo s malým m. Na tři zdejší s malým 
i velkým počátečním písmenem si dovoluji upozornit následujícím textem s obrázky, a to zároveň 
jako připomenutí dne matek, jímž je v Česku druhá neděle v květnu.
Nejstarší ze zdejších madon, kolem nichž chodíme, stojí v nice pod okapní římsou západního průčelí 
domu č. p. 13 na východní straně náměstí. Je to necelý metr vysoká pískovcová socha sedící Panny 
Marie s Ježíškem v náruči (oba korunovaní). V odborné literatuře se uvádí jako volná replika Madony 
svatohorské. Jak se zdá, v tomto případě neplatilo staré latinské přísloví „Inter arma silent musae“ 
(ve válce múzy mlčí), protože socha pochází z roku 1641. Vznikla tedy ve třicetileté válce, neznámo 
kde. Od kdy a proč je zrovna na tomto domě v Čelákovicích, lze zatím jen spekulovat.

Druhá z madon – secesní štukový reliéf matky s dítětem – se pohupuje ve vlnkách jižního průčelí 
budovy ZUŠ Jana Zacha. Dům pro svoji rodinu postavil a  takto nechal vyzdobit čelákovický 
architekt Konstantin Sax v  letech 1909–1910. V  církevním pojetí připomíná tzv. Mater amabilis 
(Matku milující – „tulící“ se k Ježíškovi). Domnívám se ale, že v tomto případě nejde o madonu ve 
smyslu náboženské postavy, ale o symbol mateřství.
Třetí madona je poněkud skrytá za stromy ve štítu severního průčelí jedné vily v Jiřině. Po bližším 
posouzení zvětšeného snímku, pořízeného s laskavým svolením majitele nemovitosti, usuzuji, že jde 
o „skládačku“ z rozměrnějších rakovnických keramických glazovaných dlaždic (dle nápisu RAKO 
v pravém dolním rohu). Technika obrazu Panny Marie s Ježíškem připomíná univerzální dekorativní styl 
„art deco“ z 20. a 30. let 20. stol., který se v malbě vyznačoval silnými konturami a jasnými barvami.

Madona na náměstí. Matka s dítětem na budově ZUŠ. Madona jiřinská. Foto: -iv-

Jak jsem vítal Rudou 
armádu

• Miloslav Kolínko

V březnu 1945 mi byly 4 roky, tedy dost na to, 
aby se mi vryly do paměti některé události, ale 
ne dost na to, abych je mohl nějak utřídit podle 
času nebo důležitosti.
Vzpomínám si především na kvílivý jekot sirén, 
při kterém jsme vždy vlezli do sklepa, což se 
nám s bratrem líbilo, protože babička rozsvíti-
la svíčku a dala nám kousek připáleného cuk-
ru, kterému říkala karamel. Pro ten dojel někdy 
předtím na kole strýček do Mochova, když se 
rozkřiklo, že u cukrovaru hoří vlak s cukrem. 
Jakmile sirény ohlásily konec poplachu, vylezli 
jsme ze sklepa a šli jsme si s bratrem hrát na 
dvorek za domem. Jednou jsme si zase hráli na 
dvorku, kde za námi maminka zavřela vrátka, 
abychom nemohli škodit jinde. Náhle jsme za-
slechli někde v dálce temné hučení, které se blí-
žilo a sílilo, až zesílilo natolik, že se vzduch chvěl 
tím hučením tak, že jsme neslyšeli jeden druhého. 
Pak se na nebi objevily ve velké výšce malé křížky 
a bylo jich tolik, že bych je nespočítal, ani kdybych 
uměl počítat. Pak do toho hluku začaly ječet siré-
ny a my začali ječet strachy. Ale maminka přiběhla 
a utíkali jsme spolu do sklepa, kde už nás babička 
očekávala se svíčkou a karamelem.
A pak, jednoho dne, nás maminka oblékla do 
svátečního a šli jsme do města. U sokolovny 
nám nějaká paní přišpendlila na kabátky ústřižky 
červenomodrobílé pásky, které říkala trikolóra. 
Ale pak se náhle něco zvrtlo, maminka nám ty 
pásky zase odšpendlila a utíkala s námi domů. 
Řekla nám, že se někdo spletl, neboť se neblížili 
Rusové, ale Němci. 
Avšak nakonec přece jen Rusové přišli, ale my 
jsme kvůli tomu do města nešli, jen jsme vy-
běhli na ulici. Tam jsme stáli hned za příkopem, 
u mochovské silnice, a kdosi mi do ruky strčil 
rozkvetlou bezovou větvičku. Držel jsem ji jako 
posvátnou relikvii a nadouval jsem se poci-
tem své důležitosti. Avšak nenadouval jsem se 
dlouho. Kde se vzal, tu se vzal, ruský voják na 
kole. Dodnes ho vidím jasně před sebou, jak mi 
vzal mou drahocennou větvičku z ruky a jel dál, 
jako by se nechumelilo. Byl jsem tak ohromen, 
že chvíli trvalo, než jsem byl schopen vykřičet 
do světa, jakého příkoří se mi dostalo. Nepo-
mohlo, že mi hned všichni dávali své větvičky, 
aby mě odškodnili za ztrátu, kterou jsem utrpěl, 
protože žádná jiná větev mi už nemohla vrátit 
navždy ztracený pocit důležitosti.
Neměl jsem však čas na to, abych se kochal 
svým neštěstím, neboť k sousedovi, který jako 
jediný měl vrata, vjelo na zahradu ruské auto 
s několika vojáky. Všichni se tam začali sbíhat 
a poplácávat ty vojáky a bylo tam mnoho po-
vyku, až mi šla hlava kolem. A ti vojáci se smáli 
a vytáhli nějaké láhve a všichni z nich pili, jen 
mně napít nedali. A všichni byli pořád veselejší 
a smáli se ještě víc. Pak vojáci nasedli a začali 
couvat z té zahrady ven. Jenže vrata nebyla pro 
ně dost široká, takže nabourali do sloupku, kte-
rý se poněkud nalomil. Vojáci si ale z toho nic 
nedělali a vesele odjížděli. Lidé vyběhli a všichni 
jim mávali, jen soused za nimi hrozil pěstí.
A tak jsem tehdy v pětačtyřicátém přivítal Ru-
dou armádu v Čelákovicích, což vidím před 
sebou tak živě, jako by se to stalo dnes, a ne 
v době, kdy mi bylo o 72 let míň.
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Jana Zacha

Výtvarný obor
• Drahomíra Hermanová Říhová, učitelka

HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ

Výtvarné oddělení je součástí Základní umě-
lecké školy Jana Zacha Čelákovice, p. o., již 
od roku 1978, kdy dosavadní hudební obor byl 
rozšířen o ostatní umělecké obory. Tento poža-
davek byl dán školským zákonem z  roku 1960 
– zákon o soustavě výchovy a vzdělání, kde 
v § 22 bylo formulováno další zajištění vývoje 
našeho uměleckého školství. Vláda jím schvá-
lila zásady postupného rozvoje lidových škol 
umění. Bylo stanoveno, že dosavadní hudební 
školy mohou mít obory: hudební, výtvarný, 
taneční a literárně-dramatický. Jednotlivé obory 
se měly zřizovat na LŠU postupně tak, aby bylo 
umožněno všem nadaným dětem, které projeví 
zájem, rozvíjet své vlohy v uvedených oborech 
umění.
Zákon o čtyřoborovém vzdělávání byl usku-
tečněn na LŠU Čelákovice až v roce 1978, kdy 
nastoupil na místo ředitele Bohumír Hanžlík, kte-
rý otevřel nejprve výtvarný obor. Později v roce 
1981 taneční a literárně-dramatický obor.
Pro realizaci tohoto požadavku, nového oboru, 
bylo nutné seznámit veřejnost s novým předmě-
tem, jeho výukou, zajistit nábor žáků, získat 
vyučovací prostor, ale hlavně finanční dotaci. 
Hudební obor se vyučoval v místnostech vily ve 

Vašátkově ulici a výtvarný obor měl zde „ateli-
ér“ ve sklepě. (Mimochodem, tam se ještě učí 
hudbě.) Protože o vznik nehudebních oborů 
měl zájem odbor školství ONV Praha-východ, 
byla i dotace částečně vyřešena. O vzniklý ne-
hudební obor (VO) byl velký zájem, zvýšil se 
počet žáků a došlo i k navýšení počtu učitelů. 
To bylo v době, kdy proběhla rekonstrukce bu-
dovy a přibyla v roce 1988 přístavba pro nehu-
dební obory, hlavně ateliéry a keramická dílna. 
Akce se uskutečnila díky zájmu MNV o práci 
naší školy.
Během dalších let se ve výuce výtvarného od-
dělení střídali pedagogové i umělci. Jmenujme 
alespoň některé: Iva Vopelková, akademická 
sochařka Miroslava Kaňková, akademický ma-
líř Jiří Hanžlík, Libor Havel, Jana Drnková, Mi-
roslava Šimonová, Eva Zavadilová.
Od roku 1978, vzniku výtvarného oboru, proběh-
lo dosti změn v pedagogické práci učitelů, 
nových forem vyučovacích metod, výtvarných 
technik apod.

SOUČASNOST

Ve výtvarném oddělení naší školy působí v sou-
časné době tři výtvarnice, které zde vedou žáky 
od předškolního věku až do dospělosti – Jolana 
Fenclová, Drahomíra Hermanová Říhová a Lu-
cie Třešňáková. Žáci mohou navštěvovat již 
v předškolním věku tzv. Studio, kde se sezna-
mují se základy výtvarné tvorby. Výtvarné vzdě-
lávání se realizuje v sedmiletém studiu – I. cyk-
lu, a ve čtyřletém studiu – II. cyklu. Absolventi 
studia na naší škole mohou pokračovat v umě-
leckém vzdělávání na středních i vysokých 
školách. Nezřídka se stává, že k nám nastoupí 
malí žáčci a odchází od nás úžasní a kreativní 
dospělí lidé. To je i naším cílem – nejen naučit 
různým výtvarným technikám, dovednostem 
a orientaci ve výtvarném umění, ale i vychovat 
tvůrčí, samostatné a kultivované osobnosti se 
zájmem o umění, schopné vlastního promyš-

leného a dobře řemeslně zvládnutého výtvarné-
ho výrazu.
Během studia se snažíme v dětech rozvíjet vý-
tvarné schopnosti, zájem o krásu přírody i umě-
ní, formovat jejich nadání a smysl pro tvořivou 
práci, naučit je objevovat svět kolem nás.
Studijní zaměření našeho oboru je kon-
kretizováno v našem školním vzdělávacím 
programu – zahrnuje různé plošné i prostorové 
výtvarné disciplíny jako např. kresbu, malbu, 
grafiku, keramiku, objektovou tvorbu, studijní 
kresbu i modelování… Žáci se v rámci stu-
dia seznamují se širokou nabídkou výtvarných 
technik a postupů, jak v rámci klasických vyjad-
řovacích prostředků, tak i nových přístupů sou-
časného umění.
Zpracováváním různých výtvarných úkolů vy-
tváříme příležitost jednak pro osvojení různých 
výtvarných technik, příležitost pro práci s roz-
manitými materiály, tak i zvládnutí vlastních 
představ a výtvarných realizací.
Nedílnou součástí studijního programu je i teo-
retické vzdělání v oblasti výtvarné kultury. Infor-
mace z oblasti výtvarné kultury prolínají zpra-
covávaná témata ve všech ročnících a doplňují 
přirozeně výuku.

O MALÉM SALÓNU

Veřejná prezentace naší každoroční práce se 
realizuje formou výstavy pod názvem „Malý 
salón“ v Městském muzeu v Čelákovicích, která 
se již stala mnohaletou tradicí naší školy. Každý 
rok zde připravujeme tematickou výstavu z toho 
nejlepšího, co naši žáci vytvořili. 
Byl to svého času neobvyklý nápad, vystavovat 
výtvarné práce žáků v profesionálním pojetí. Je 
to vždy „hodina pravdy“. Každý učitel vybírá 
z prací žáků to, co pokládá za nejzdařilejší vý-
sledek svého pedagogického působení. Ozna-
čení „Malý salón“ má nádech svobodné dětské 
výtvarné přehlídky.
Zkoušejí se zde nové metody práce, hledá se 
cesta k dětské duši, k niternému životu žáků, 
k novému výtvarnému výrazu. Je to práce bez 
příkras a zkreslování, ukazující skutečný stav 
věcí.
Návštěvníci výstavu přijímají jako průkopnický 
čin ve výtvarném oboru. Věří, že jde o poctivou 
snahu něco ve výtvarné výchově ZUŠ neustále 
zlepšovat.
Každoročně jsou tyto výstavy motivovány 
společným tématem. Tím se udá společný rámec, 
osvětlí se myšlenkové východisko práce, záměr 
vyučujícího a konfrontace s dětským tvořivým Malba Matyáše Kořínka, tehdy ve věku 11 let, oceněná v soutěži „Komenský a my“. Zdroj: archiv ZUŠ Jana Zacha

Koláž Michaely Zamrazilové (13 let) na téma škola. 
Zdroj: archiv ZUŠ Jana Zacha

ZUŠ Jana Zacha
1947
2017
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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 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.

TANEČNÍ OBOR

Do tanečního oboru přijímá škola chlapce 
i dívky od 6 do 10 let. Předpoklady pro stu-
dium v tanečním oboru: tělesné dispozice, 
rytmické 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 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 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.

Výborné výsledky
v soutěžích

• Viktorija Hanžlíková Kraf, ředitelka školy

Každodenní práce s dětmi není jednoduchá, 
ale vždy smysluplná a ve spojitosti s uměním 
je navíc dobrodružná a krásná. Vyžaduje od 
malých muzikantů, jejich učitelů a rodičů ne-
smírnou trpělivost a pravidelné snažení. Ale vý-
sledek vždy „stojí za to“.
Ve dnech 15.–16. března se konalo krajské kolo 
soutěže ZUŠ ve hře na klavír. V koncertním sále 
nymburské ZUŠ soutěžilo 121 žáků z 34 zá-
kladních uměleckých škol Středočeského kraje. 
Výkony všech soutěžících měly vysokou úroveň, 
a přesto v této velké konkurenci z naší školy 
zvítězili ve své kategorii a zároveň postoupili 
do ústředního kola 4 klavíristé: Alžběta Pádivá, 
Lucie Latýnová, Klára Urbanová a Robert Latýn. 
A další krásná umístění získali: Julie Csatlós 
(1. cena), Alžběta Vrtišková, Barbora Koukalová, 

Jáchym Eduard Náhlovský, Věra Vrzáková 
(2. cena) a Marie Kicserová (3. cena).
Ve dnech 30.–31. března naši žáci znovu ex-
celovali, tentokrát v krajském kole soutěže ve 
hře na kytaru, které se konalo v Kladně. Ze 107 
výborných soutěžících zvítězil ve své kategorii 
a postoupil do ústředního kola Tomáš Bodlák. 
Další vynikající výsledky našich žáků v této sou-
těži: Simona Houdková, Klára Kobková, Claudie 
Štroblová (1. cena), Dalibor Kolínko, trio Adéla 
Dvořáková, Adam Radikovský, Tomáš Kolář, 
trio Matyáš Bedřich, Klára Čechová, Karolina 
Špitálská (2. cena), trio Eliška Benešová, Matyáš 
Kořínek, Matouš Sedlák (čestné uznání).
A „do třetice“, 4.–5. dubna probíhalo v Mla-
dé Boleslavi krajské kolo ve hře na smyčcové 
nástroje, kde naši školu reprezentovala Zita 
Csatlós a v těžké konkurenci získala krásnou 
2. cenu.
Všem soutěžícím i jejich pedagogům gratuluji 
k dosaženým výsledkům, děkuji za výbornou 
reprezentaci školy a přeji mnoho úspěchů 
v ústředních kolech soutěže MŠMT.

Tereza Erbenová – Ptáci, obrázek ze soutěžní přehlídky 
„Oči dokořán 2014“ ve Šternberku. Zdroj: archiv ZUŠ 

Jana Zacha

Keramické práce mladších žáků. Zdroj: archiv ZUŠ 

Jana Zacha

výtvarným myšlením. Malý salon je osobitým 
a estetickým vyjádřením práce učitelů s žáky.

KERAMICKÝ BETLÉM

Ojedinělá je též naše každoroční výstava ke-
ramického betlému z prací našich studentů na 
dvoře školy v době adventu.
Myšlenka vytvoření prvních keramických figurek 
našeho betlému vznikla z podnětu tehdejšího 
ředitele školy Bohumíra Hanžlíka a výtvarni-
ce, akademické sochařky Miroslavy Kaňkové, 
a to před Vánoci roku 1989. Zpočátku šlo spí-
še o podstatu – vytvořit figurkami atmosféru 
Vánoc. Inspirovali jsme se různými českými be-
tlémy, jihočeským selským barokem a českými 
koledami. Dá se říci, že náš keramický betlém 
navazuje na českou lidovou tradici, na díla li-
dových řezbářů a keramiků.
Betlém byl zpočátku vystavován v Městském 
muzeu v Čelákovicích, ve skanzenu v Přerově 
nad Labem a v Třebechovicích pod Orebem 
(prosinec 1995 – leden 1996), kde se stal stře-
dem pozornosti našich i zahraničních návštěvní-
ků. Totéž se dalo říci i o výstavě betlému ve 
Švýcarsku. První betlém jsme darovali Městské-
mu muzeu a pro naši pravidelnou adventní vý-
stavu jsme si vytvořili betlém druhý. Věříme, že 
při pohledu na všechny postavy výjevu z našeho 
keramického betlému je poznat, s jakou chutí 
a láskou naše děti betlémský příběh vytvořily.

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY

O kvalitě naší práce svědčí i úspěchy v celo-
státních soutěžích a přehlídkách. Např. 12. Ná-
rodní přehlídka výtvarného oboru základních 
uměleckých škol ve Šternberku „Oči dokořán 

Matyáš Kořínek (14 let). Hra, součást kolekce op-artu 
pro výstavu „Malý salón 2017“. Zdroj: archiv ZUŠ Jana 

Zacha

2014“, cena poroty za projekt v 15. Celostátní 
přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže: Ata-
kující obrazy, Zlín 2016, různá téměř každoroční 
ocenění v Mezinárodní dětské výtvarné výstavě 
Lidice, četné diplomy z různých výtvarných sou-
těží (Komenský a my; Příroda kolem nás; Propo-
jený svět apod.).
Těší nás také úspěchy našich žáků v přijímacích 
řízeních na střední, vyšší i vysoké školy umě-
leckého zaměření.

Pokud se chcete blíže seznámit s prací na-

šich žáků, můžete navštívit i letos Městské 

muzeum v Čelákovicích, kde bude ve dnech 

20. 5. – 25. 6. 2017 probíhat výstava výtvarné-

ho oboru naší školy „Malý salón 2017“ s ná-

zvem „HRA“.

Vernisáž výstavy se koná v sobotu 20. 5. od 

10.00 hod. na nádvoří tvrze.

Jste srdečně zváni!
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Noc s Andersenem 
2017

• Miloslav Rychetský, učitel

V noci z pátku 31. března na sobotu 1. dubna 
proběhla na naší škole již desátá Noc s Ander-
senem. Letošního ročníku se, možná i pro těžší 
kvalifikační kritéria, zúčastnilo „pouze“ 101 spá-
čů z řad dětí a 10 ne-spáčů z řad pedagogů.
Po těch deseti letech jsme již pomalu vychytali 
začátečnické mouchy, a tak už víme, že nej-
lepší je nechat podílet se naše nejstarší děti na 
zajištění průběhu noční hry. Ta byla tematicky 
prolnuta komiksovým Čtyřlístkem. Deváťákům 
tedy za to projevujeme vřelé díky.
V posledních letech jsme navíc zavedli systém, 
že se během hry starší ve svém družstvu sta-
rají o ty mladší, i když to občas možná vypadá 
obráceně, a toto prolnutí žáků napříč ročníky 
mívá pak i příjemný druhotný efekt, sice ten, že 
se pak i mladší děti zdraví s těmi staršími. A to 
se nám líbí.
V průběhu večera jsme navíc vybrali i 1 320 Kč 
na dětský hospic v Malejovicích.
Děkujeme tak všem letošním nocležníkům, že 
jsou ochotni pro svou účast na této krásné akci 
udělat něco navíc, a těšíme se v příštím roce na 
otevření další dekády.

Vaření pro holky
i pro kluky

• Martina Badová, učitelka

Součástí předmětu pracovní činnosti v šestých, 
sedmých a osmých ročnících je i výuka vaření. 
Kromě samotného vaření se děti dozvědí mnoho 
zajímavého o složení jídelníčku, o jednotlivých 
potravinách i jejich přísadách. Všechny hodiny 
jsou strukturovány, tematicky zaměřeny, smys-
lem výuky je naučit žáky základním postupům 
v kuchyni včetně hygienických návyků a zpra-

cování základních druhů potravin. Polotovary 
se u nás při výuce neužívají. Přirozeně, šesté 
ročníky připravují jednodušší pokrmy, sedmá-
ci a osmáci si ale už troufnou na složitější jíd-
la. Třídy jsou při výuce rozděleny na děvčata 
a chlapce, přičemž se dále člení na jednotlivé 
skupiny. Děvčata 8. C se sama rozhodla, že 
si své kuchařské umění vyzkouší takříkajíc 
„naostro“ a vymyslela soutěž mezi skupinami. 
Tato iniciativa našla pochopení u vedení školy 
a do poroty ráda zasedla i zástupkyně ředitelky 
pro druhý stupeň Vilma Michelčíková. Žákyně si 
vybraly recept, na hodinu se vzorně připravily 
a jejich snaha byla korunována úspěchem. Po-
rota hodnotila nejen samotná jídla, která byla 
opravdu chutná, ale ocenila rovněž i snahu 
autorek a jejich houževnatost. Protože určit ví-
těze bylo prakticky nemožné, výhru si nakonec 
odnesly všechny skupiny. Nezbývá než doufat, 
že radost z vaření zůstane dětem nadále vlastní, 
a že dovednosti nabyté na hodinách vaření při-
nesou ovoce i v jejich pozdějším osobním životě 
v uplatnění přísloví „Láska prochází žaludkem“.

Naši ruštináři opět 
skvělí!

• Jitka Peterová, vyučující ruského jazyka

Postup do krajského kola Puškinova památ-
níku využili naši ruštináři na jedničku. Mladší 
z nich, žáci sedmých ročníků Klára Havránková, 
Vojtěch Dovalil a Jan Vacek, svými vystoupení-
mi výborným způsobem reprezentovali svoji 
školu. Barbora Stohrová z 9. A vybojovala pro 
Kamenku 1. místo a postup do celostátního kola 
festivalu ARS POETICA – Puškinův památník, 
které se bude konat 6. 6. 2017 v Praze. Poro-
tu zaujal nejen výběr básně „Náš soused Ivan 
Petrovič“ autorky Agnii Barto, ale především 
vynikající přednes, výslovnost, intonace a dra-
matizace v Bářině podání. 
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy.

Výsledky zápisu dětí do 1. tříd základních škol, 
zřízených městem Čelákovice

Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
p. o., do 1. tříd nastoupí 90 dětí (4 třídy), pravdě-
podobný počet odkladů na školní rok 2018/2019 – 13.

Ve středu 5. dubna v rámci „Dne otevřených dveří“ v MŠ 
v ulici J. A. Komenského se děti seznámily s ilustrá-
torkou Vendulou Hegerovou. Foto: Markéta Sýkorová

Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, p. o., do 1. tříd 
nastoupí 71 dětí (3 třídy), pravděpodobný počet odkla-
dů na školní rok 2018/2019 – 9. Foto: -ms-

Studenti Gymnázia na exkurzi v prostorách Kanceláře 
prezidenta republiky. Foto: archiv školy 

Exkurze v Kanceláři 
prezidenta republiky

• Jarmila Zavřelová, učitelka 

Studenti 3. A gymnázia využili dne 21. 3. 2017 
nabídky Kanceláře prezidenta republiky pro 
studenty škol, navštívit zdarma prostory Praž-
ského hradu, které jsou při běžných prohlídkách 
návštěvníkům nepřístupné. Děkujeme všem 
pracovníkům Kanceláře prezidenta republiky za 
neopakovatelný zážitek a zúčastněným žákům 
za jejich příkladné vystupování a reprezentaci 
školy.
O úrovni akce svědčí citace z e-mailu Terezy 
Adámkové – oddělení styku s veřejností Kance-
láře prezidenta republiky: „…Dovolte mi, abych 
ocenila výborné vystupování a formální oděv 
studentů Gymnázia Čelákovice, kteří opravdu 
důstojně reprezentovali svou školu… Na své 
studenty můžete být pyšná nejen Vy, ale i vedení 
školy…“.
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Město Čelákovice připravilo na v pořadí již třetí velikonoční sobotu, tentokrát sobotu 15. dubna, program s názvem 
„VESELÉ VELIKONOCE NA NÁMĚSTÍ“. Již tradičně zpívaly a tančily na náměstí 5. května folklórní soubory – FS 
Dykyta, FS Jizera, Venkovská dudácká muzika Bedrník a Lidová muzika Osmikráska. Pro děti připravil MDDM Če-
lákovice velikonoční návody. Místní chovatelé se připojili s výstavou drobného zvířectva. Foto: Markéta Sýkorová

Co nám přinesla
a vzala doba
Marie Terezie

• Ivan Vaňousek

Loňský rok byl ve znamení Karla IV. Letos se 
připomíná bez jednoho dne o 401 let mladší 
Marie Terezie. Narodila se před 300 lety 
13. května 1717 manželce císaře Karla VI., po 
jehož smrti se za nesouhlasného „mručení“ 
Pruska, Bavorska, Saska, Francie a následného 
řinčení zbraní stala první panovnicí v habsbur-
ských zemích. Její korunovace na českou krá-
lovnu se uskutečnila v květnu 1743 v Praze. 
Přesto, že české země jí příliš k srdci nepřirost-
ly, lecos se tu za její vlády změnilo k lepšímu 
zejména po reformních patentech (příkazech), 
které vydala. Mnohé z nich se přímo i nepřímo – 
systémem „padajícího listu“, dotkly také našeho 
města.
Například cílem tzv. tereziánských katastrů – 
zpřesnění evidence půdy (včetně hodnocení 
její úrodnosti) v dědičném nájmu poddaných 
(rustikálu) a panské půdy (dominikálu) – bylo 
zdokonalit výběr daní. K tomu mělo přispět 
i zavedení povinnosti sčítání lidí, domů a jejich 
číslování. V Čelákovicích bylo v roce 1770 za 
Marie Terezie evidováno 99 domů, na tehdy 
ještě samostatném Hrádku 12. Celkem zde žilo 
asi 800 lidí. Špatné počasí s neúrodou a ná-
sledným hladomorem v letech 1771–1772 při-
mělo panovnici k rozhodnutí o pěstování dosud 
málo užívaných zemědělských plodin, zejména 
ozimého ječmene a brambor, kterým se v na-
šem okolí od té doby daří. V roce 1775 vypuklo 
ve východních Čechách rozsáhlé selské po-
vstání. Na 5 000 nespokojených sedláků prošlo 
23. března pokojně pod dozorem vojska naším 
městem. Následující den dorazili na sraz do 
Prahy k jednání o zmírnění roboty, ale byli roze-
hnáni. V reakci na povstání vydala Marie Terezie 
patent, jímž stanovila délku robotního dne na 
12 hodin v létě a 8 hodin v zimě s maximální ro-
botní povinností 3 dny v týdnu. Významná byla 
její školská reforma, která se stala základem 
budování systému veřejných škol a všeobecné 
vzdělávací povinnosti. Dům vedle čelákovické-
ho děkanství, v němž byla už dávno před refor-
mou jednotřídní škola s bytem učitele, už nesto-
jí. No a co nám doba Marie Terezie vzala? Až do 
roku 1765 užívalo město hrdelní právo (ius gladii 
– právo meče, resp. právo rozhodovat o živo-
tě a smrti). Už chatrnou šibenici na nedalekém 
kopci, obnovenou v roce 1724, shodila o 4 roky 
dřív vichřice. S cílem snížit riziko justičních omy-
lů zrušila panovnice svým výnosem 383 měst-
ských hrdelních soudů včetně čelákovického 
a nahradila je 29 soudy „kvalifikovanými“.

Stříbrný tolar Marie Terezie s říšským znakem na líci 
a s její „prsatou“ podobiznou na rubu (1 tolar = 2 zlaté) 
– oblíbené platidlo v říši i mimo ni. Zdroj: Internet
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Narodila se 20. října 1993 v Portlandu ve stá-
tě Oregon v USA jako prostřední ze tří dětí. Její 
rodiče pracují jako misionáři v ČR od roku 1989 
a tato země je jejich druhým domovem.
V roce 2001 se rodina přestěhovala ze Vsetína 
do Lázní Toušeně, kde Hannah navštěvovala 
místní základní školu.
Výtvarné umění bylo od malička součástí je-
jího života. Nepamatuje si období, kdy by ne-
malovala, nekreslila, nedrátovala, nelepila či ne-
šila různé drobnosti. Dětské písničky a domácí 
vyrábění ji postupně dovedly na hodiny klavíru, 
zpěvu a keramiky v ZUŠ Brandýs nad Labem. 
Své umělecké vlohy a znalost angličtiny začala 
využívat při službě v Církvi bratrské v Čelákovi-
cích při pravidelných aktivitách i jednorázových 
akcích. Mohli jste se s ní potkat např. v dětském 
anglickém klubu English movie night, English 
Campu, při písních na pravidelných bohosluž-
bách nebo na benefiční akci Umění v Parku 
(v srpnu 2015). 
V letech 2012–2016 studovala v Kalifornii na 
Biola University (Los Angeles), kde díky svému 
talentu získala čtyřleté stipendium ke studiu 
malby a sochařství. Dosáhla titulu bakalářky 
výtvarných umění (s vyznamenáním) a lektorky 
biblických a teologických studií. 
Vystavovala samostatně v Lázních Toušeni 
(2015), La Miradě v Kalifornii (2016), v Praze 
(2017) a Brandýse nad Labem (2017). S dalšími 
výtvarníky vystavovala v Kalifornii v Fullertonu 
(2015) a v La Miradě (2015, 2016).
Ve své práci se zaměřuje na objevování a ra-
dování se z rozmanitosti dennodenních věcí. 
„Na výtvarném umění si vážím toho, že je bez-
bariérové, nezávislé na jazyku. Hodně mě inspi-
ruje příroda. Určitě s tím souvisí, že jsem vyrostla 

s výhledem z domova na Labe. Fascinuje mě 
rozmanitost barev a tvarů, které se melodicky 
proplétají, jako by spolu tančily, rostou a mění 
se v různém světle. Žasnu nad úžasným Božím 
dílem.“

Srdečně vás zveme do Městské knihovny, 

kde budou obrazy Hannah Brown vystaveny 

od 9. do 30. května 2017 ve výpůjčních hodi-

nách knihovny.

Mezinárodní den dětské
 knihy v knihovně

• Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

Již několik desítek let se slaví začátek dubna 
jako Mezinárodní den dětské knihy, neboť právě 
2. dubna se narodil nejznámější dětský pohád-
kář Hans Christian Andersen. Na jeho počest se 
v řadě zemí uděluje cena H. Ch. Andersena – 
nejvyšší ocenění pro autory dětských knih.
Také v naší knihovně jsme si výročí připomněli, 
v dětském oddělení bylo uskutečněno, kromě 
pravidelných setkání nad knihami, několik zají-
mavých akcí pro děti.

KOMIKSOVÝ WORKSHOP

V úterý 28. března uspořádala knihovna pro 
žáky 2. stupně ZŠ dva komiksové workshopy 
se scénáristou Danielem Vydrou. Děti se v nich 
seznámily s principy tvorby komiksu a samy 
týmovou prací komiks vytvořily. Pracovaly 
s kresbami ilustrátorky Markéty Vydrové. Té-
mata byla velmi vtipná, a děti si tak zábavnou 
formou ověřily svoje textové, prezentační a dra-

matické schopnosti. Do workshopu se zapojili 
ochotně i vyučující, kteří doprovázeli žáky.

HRAVÉ ODPOLEDNE S ANDERSENEM

V pátek 31. března byla knihovna v rámci mezi-
národní akce Noc s Andersenem otevřena 
i v odpoledních hodinách pro všechny čtená-
ře. Pro děti jsme připravili zábavné testy a kví-
zy, v letošním roce zaměřené na postavičky 
kresleného časopisu Čtyřlístek. V oddělení 
dospělých si zase čtenáři v testu vyzkoušeli své 
znalosti pohádek H. Ch. Andersena. Zde jsou 
slíbené odpovědi testu: Gerda a Káj jsou hlavní-
mi postavami pohádky Sněhová královna a Cí-
nový vojáček byl zamilovaný do baletky z papí-
ru. Pro zájemce více na facebookovém profilu 
knihovny. Pohodu odpoledních hodin pomohly 
dotvořit (s velkou odezvou u čtenářů) knihovni-
ce převlečené za postavy Čtyřlístku.

SUK – ČTEME VŠICHNI

Do soutěže „Suk – čteme všichni“ se naše 
knihovna zapojuje pravidelně každý rok. Jedná 
se o anketu o nejoblíbenější knihu pro děti 
a mládež vydanou v uplynulém roce. Slavnost-
ního vyhlášení výsledků v pražském Památníku 
národního písemnictví se zúčastnily žákyně 
z 6.–9. tříd ZŠ v ulici J. A. Komenského. Díky 
tomu měly příležitost poznat oceněné autory, 
ilustrátory a překladatele knih. Soutěž probíhala 
v několika kategoriích. Cenu dětí, 1.–3. místo, 
získaly knihy: Joanne K. Rowlingová: Harry Pot-
ter a prokleté dítě (Albatros), Jeff Kinney: Deník 
malého poseroutky 10: Staré dobré časy (Coo-
Boo) a Ivana Peroutková: Anička na řece (Alba-
tros). Dále byly předány Ceny knihovníků SKIP 
a Cena učitelů za přínos k rozvoji čtenářství. 
Cenu noci s Andersenem získala od dětí kniha 
Ljuby Štíplové, Jiřího Poboráka a Jaroslava Ně-
mečka: Čtyřlístek a záhadná karta (Čtyřlístek).

Hannah Brown. Foto: archiv výtvarnice

Fletcherův pokoj – plnost prostoru v mezeře, 2016. Au-
tor obrazu: Hannah Brown

Ocenění autoři, ilustrátoři a překladatelé při slavnostním vyhlášení výsledků ankety Suk v Památníku národního 
písemnictví v Praze. Foto: archiv knihovny

Komiksový workshop pro žáky 2. stupně ZŠ Kostelní se 
scénáristou Danielem Vydrou. Foto: archiv knihovny

Hannah Brown:
Kde domov můj

• Hannah Brown, výtvarnice, 
Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

V květnu bude v knihovně vystavovat své olejo-
malby mladá výtvarnice Hannah Brown. 
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Počátky Svátku práce
v Čelákovicích

• Martin Dolejský, kurátor muzea

Většina z nás se shodne na tom, že neexistuje 
zprofanovanější svátek, než je Svátek práce. 
Ten je společně s  Mezinárodním dnem žen 
(8. březen) často označován jako „komunistický 
svátek“ nebo minimálně jako přežitek z dob mi-
nulých. Spojení s  komunismem je pro vznik 
u obou svátků zcela nesmyslné, což nám pood-
halí stručná historie oslav Svátku práce. Ta první 
proběhla v Čelákovicích před více než 100 lety!
Historie Svátku práce, který si připomínáme 
(dnes už spíše nepřipomínáme) dne 1. května, 
je velmi dlouhá, pestrá a zajímavá. Svátek vzni-
kl z přirozené potřeby nově vznikající a důležité 
společenské třídy – dělnictva, vyjádřit své poža-
davky, organizovat se a  částečně i  ovládnout 
veřejný prostor v tom smyslu, aby o nich bylo 
slyšet. Počátky sahají až do padesátých let 
19. století. V  této době se v  Austrálii skupiny 
dělníků snažily prosadit snížení pracovní doby, 
a  proto vyhlašovaly dny, kdy za toto budou 
manifestovat. Hlavní impulz ke vzniku svátku, 
jak ho známe dnes, vzešel z USA, kde se konaly 
1. 5. 1886 velké manifestace po celé zemi, zej-
ména v Chicagu. Ty byly násilně potlačeny po-
licií a v reakci na to se 4. 5. 1886 sešlo na Hay-
market Square v Chicagu shromáždění dělníků, 
které bylo zpočátku pokojné, ale na konci ex-
plodovala bomba. Organizátoři této akce byli zat-
čeni a 4 z nich popraveni (další spáchal sebe-
vraždu). I na jejich památku se slaví Svátek práce.
1. května 1890 se poprvé slavil tento svátek 
v českých zemích. V Praze pochodovaly zá-
stupy dělníků za to, aby pracovní doba nebyla 
bez konce (tedy aby byla osmihodinová), směr 
Střelecký ostrov na tzv. tábor lidu. Ten proběhl 
pokojně formou průvodu a odpolední veselice 

a bez jakéhokoliv střetu s policií. To vše pod or-
ganizací nejstarší české politické strany, sociální 
demokracie. Ta vznikla v roce 1878 jako Soci-
álně demokratická strana českoslovanská v Ra-
kousku a v pozdějších letech (a také v prvních 
letech ČSR) byla jednou z nejsilnějších českých 
politických stran, což platí i dodnes. Bez za-
jímavostí není ani fakt, že státním svátkem se 
1. květen stal už v prvním roce existence svo-
bodné republiky, roku 1919. 
Oslavě Svátku práce v Čelákovicích předcháze-
lo několik událostí. V roce 1890 založili čelá-
kovičtí košíkáři podpůrný a vzdělávací spolek 
Pokrok a v roce 1903 ve městě vznikla or-
ganizace sociální demokracie. (Ve stejném roce 
byla založena i továrna na zemědělské stroje 
Červinka a Čihák, která se nacházela nedaleko 
železničního nádraží.) Schůze sociálních demo-
kratů probíhaly ve spolkových místnostech buď 
v Bosně v dnešní Rybářské ulici, nebo ve tvrzi, 
kde dnes sídlí Městské muzeum. 
První desetiletí 20. století bylo v Čelákovicích ve 
znamení významných změn v rozvoji průmyslu. 
Vedle zmíněné továrny Červinka a Čihák vznikla 
továrna Stabenov (stavba započata 1906) a J. 
Volman (1910) a postupně se začíná promě-
ňovat i struktura obyvatelstva, vzrůstá počet 
dělníků, kteří mají jisté představy a požadavky, 
které chtějí prosadit. V květnu 1907 se navíc ko-
nají v Předlitavsku historicky první volby podle 
rovného a všeobecného volebního práva pro 
muže. Již v roce 1905 řečnil v Čelákovicích teh-
dy mladý socialistický politik Bohumír Šmeral, 
pozdější předseda sociální demokracie a po 
roce 1921 vůdčí postava komunistického hnutí. 
V této atmosféře a v tomto kontextu je nutné 
chápat oslavu Svátku práce v Čelákovicích, 
která proběhla poprvé v roce 1908. Bohužel se 
nám nedochovala podrobnější zpráva o průbě-
hu oslav. Z archivu Policejního prezidia se mů-
žeme pouze dočíst, že „okresní úřad v Karlíně 
povoluje 28. dubna 1908 straně soc. demokra-
tické v Čelákovicích pořádání schůze na oslavu 
1. máje 1908 v restauraci Na Tvrzi, naproti 
tomu zakazuje průvod a nošení rudých vlajek 
a hesel.“ V Městském muzeu v Čelákovicích je 
zachována řada dokumentů z prvomájových 
oslav, ale jde většinou o fotografie nebo prapo-
ry z pozdějšího období po roce 1948. Na úplné 
počátky odkazují vzpomínky sociálních demo-
kratů, kteří v roce 1921 přešli do vznikající KSČ.
Nálepky „komunistického svátku“ se Svátek 
práce bude zbavovat v České republice asi 
jen těžko, ale jeho oslavy jistě smysl mají. Mi-
nimálně proto, že jsou příležitostí k setkávání 
blízkých a možností smysluplného využití volna. 
A možná, že za několik generací zažije obno-
venou vlnu zájmu, kterou můžeme sledovat 
u Mezinárodního dne žen.

INFOCENTRUM
V MUZEU OTEVŘENO

• hrg

Snad aby všem pochybovačům zavřelo ústa, 
zajisté plná dětinských žertíků o aprílu, pod-
pořilo Městské muzeum v Čelákovicích otevření 
nového Infocentra o letošní první dubnové so-
botě následným pondělním slavnostním zahá-
jením jeho provozu. Ano, je to tak, od 1. 4. 2017 
funguje ve vstupní hale čelákovické tvrze Info-
centrum, které nabízí informací chtivým turistům 

plně své služby. Standardní náplní jeho činnosti 
je vyhledávat a poskytovat návštěvníkům 
Čelákovic informace o historii i současnosti 
města, o aktuálním kulturním vyžití, o nabíd-
ce rekreačních a sportovních aktivit ve městě, 
o zdejších možnostech stravovacích a ubytova-
cích jakožto i o dopravě v okolí. V neposlední 
řadě tu lze získat či zakoupit nejrůznější pro-
pagační materiály od pohlednic přes turistické 
vizitky a známky až třeba po publikace vydané 
zdejším muzeem, reflektující regionální historii. 
Záměrně píši regionální, neboť záběr Infocentra 
se neomezuje striktně na Čelákovice (ač je na 
ně samozřejmě kladen hlavní důraz), ale infor-
mačně pokrývá i některé okolní obce jako např. 
Lázně Toušeň, Mochov nebo Káraný.
V pondělí 3. 4. 2017 v odpoledních hodinách 
proběhlo výše zmíněné slavnostní zahájení 
provozu Infocentra, a to za účasti politických 
špiček (nejen) ze zdejší radnice, vedení mu-
zea, jeho osazenstva i přátel a dalších hostů, 
zastupujících rozličné subjekty, které se tak či 
onak podílejí na cestovním ruchu v regionu. 
Samotnému přestřižení pásky v podání sta-
rosty Josefa Pátka a ředitele muzea Davida 
Eisnera předcházel kulturní program v podobě 
pěveckého vystoupení Martina Homoly, absol-
venta zdejší ZUŠ Jana Zacha, za doprovodu 
Bohumíra Hanžlíka. Ještě před hudební pro-
dukcí došlo na rozlučku a poděkování dlouho-
letým muzejním pokladním – paní Kratochvílové 
a paní Krausové. Vedle nových zaměstnankyň je 
součástí proměny vstupní haly i nové vybavení, 
z nějž za zmínku stojí zejména čelo pultu Info-
centra, okrášlené v celé své délce povedenou 
koláží ze starých pohlednic Čelákovic.  
Na závěr zahájení proběhlo malé pohoštění 
přímo v prostoru Infocentra. Přestože odsud 
všechny chlebíčky již stoprocentně zmizely, au-
tomat na kvalitní kávu Dallmayr zůstal, a tak se tu 
občerstvit mohou i budoucí návštěvníci muzea. 
Přijďte se podívat i vy, otevřeno je pro všechny 
sedm dní v týdnu od devíti do pěti hodin (vyjma 
polední pauzy na oběd). Brzy na shledanou.

Černobílá fotografie čela prvomájového průvodu, Čelá-
kovice 1962. Foto: archiv muzea

Slavnostní otevření čelákovického infocentra s přestři-
žení pásky dne 3. 4. 2017. Foto: -dv-

Infocentrum ve vstupní síni muzea. Foto: -dv-
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sobota 6. 5. 8.00–20.00 hod.

ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA

13. ročník nepostupové taneční soutěže, ur-
čené amatérským tanečním kolektivům a začí-
najícím kroužkům.

sobota 13. 5. 19.00 hod.

PRAVÝ DOMÁCÍ PLES

Moderuje Simona Babčáková, tombola, svě-
telná show, vstupné: 250 Kč.

neděle 14. 5. 10.00–19.00 hod.

MISTROVSTVÍ ČECH DOROSTU A JUNIORŮ 

V KULTURISTICE

physique, bodyfitness, bikinyfitness

středa 17. 5. 8.30; 10.00 a 19.30 hod.

VÝLET

Představení žáků tanečního oboru ZUŠ Jana 
Zacha Čelákovice, dopoledne pro školy, večer 
pro veřejnost – 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 Čelákovice.

čtvrtek 1. 6. 19.00 hod.

MIROSLAV DONUTIL – CESTOU NECESTOU

odstupňované vstupné: 350, 320 a 290 Kč

čtvrtek 15. 6.  16.45 hod.

ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ KROUŽKŮ

AKTRA.CZ

vstupné: dobrovolné

sobota 17. 6. 12.00–22.00 hod.

SETKÁNÍ NA NÁMĚSTÍ VI

Hlavní hosté: HANA ZAGOROVÁ a PETR RE-
ZEK; dále vystoupí: ZUŠ Jana Zacha Čelákovi-
ce, Čiperkové, Karel Kahovec, Pokáč, Josef IX. 
a Mina, Michal Šindelář. Doprovodný program: 
divadelní Festival kašparů před KD.

čtvrtek 22. 6. 19.00 hod.

VŠE O MUŽÍCH

Divadelní představení Studia Dva. Odstup-
ňované vstupné: 300, 280 a 260 Kč.

pátek 30. 6. 18.30 hod.

DRUHEJ DECH

koncert před KD

sobota 8. 7. 18.30 hod.

F BAND

koncert před KD

čtvrtek 13. – sobota 15. 7. 21.30 hod.

čtvrtek 17. – sobota 19. 8. 21.00 hod.

ČELÁKOVICKÉ FILMOVÉ LÉTO

letní kino na náměstí 5. května

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).

°

Zdroj: www.kdcelakovice.cz

Zdroj: www.kdcelakovice.cz

Úklid polabských břehů
• Pavel Jindřich, hospodář MO ČRS 
Čelákovice

Dne 2. dubna proběhla na březích rybářských 
revírů velká úklidová akce, kterou pořádali rybáři 
z Čelákovic a z Brandýsa nad Labem ve spoluprá-
ci s nově založenou sportovní sekcí „položená“ 
Středočeského územního svazu ČRS.
Smyslem této akce bylo vyčistit břehy od od-
padků, které zde zanechali rybáři a turisté 
a které také přinesla velká voda. Přestože to 
byla první naše akce tohoto typu, sešlo se nás 
více než padesát. Účastníci byli rozděleni do 
menších skupin a vydali se uklízet břehy Labe, 
Grada, Řehačky a potoka Výmoly. Vzhledem 
k tomu, že břehy tůní průběžně uklízíme, tak 
množství odpadků nebylo nikterak kritické, ale 
přesto jsme našli plechovky od kukuřice a růz-
né krabičky od rybářských nástrah. Horší to bylo 
ovšem s Labem a s chataři obývanou částí Gra-
da. Chataři si totiž pletou přírodu se sběrným 
dvorem a svůj odpad ukládají na nejrůznějších 
místech. Za lávkou, u výpusti z tůně i jinde. Šlo 
především o zahradní odpad. Labe bylo zne-
čištěno nejvíce v zarostlých částech směrem 

k obci Káraný, a to jasnými naplavenina-
mi (petky, polystyren, kusy nábytku atd.). 
Absolutně nejhorší stav byl, a stále ještě je, na 
potoce Výmola. Tady jsme našli poklady – boty, 
televizory, asi 2 ha netkané textilie z polí, ko-
berce… O petkách a spoustě polystyrenu ne-
mluvě. Nebyli jsme schopni všechen nepořá-
dek odklidit. Odhadujeme jej na celkem asi 
1,5 tuny (počítáno od silnice na Poděbrady 

u Mochova). Čeká nás tedy ještě moc práce.
Celkem jsme posbírali asi 700 kg odpadků. 
Rád bych poděkoval Povodí Labe za svoz od-
padků, městu Čelákovice, potažmo jeho Tech-
nickým službám, za likvidaci a hlavně všem, kteří 
nám pomáhali. Čelákovičtí rybáři budou i nadále 
v těchto akcích pokračovat a budeme rádi, když 
se k nám připojíte. Vždyť čisté břehy i okolí na-
šich revírů jsou naším společným zájmem.

rybáři

Dubnová úklidová akce rybářů. Foto: archiv organizace

ˇ
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Poděkování jiřinským 

řehtačům
• Adéla Dvořáková

Ráda bych poděkovala všem, kteří se letos zú-
častnili již tradičního velikonočního řehtání v Ji-
řině. Letošní účast dětí i rodičů byla menší než 
v minulých letech. Řehtači však byli vytrvalejší, 
a to především dětští. Ti, kteří se zapsali na Ze-
lený čtvrtek, vydrželi řehtat až do Bílé soboty. 
Jako každým rokem, tak i letos počasí nezkla-
malo a hned na Zelený čtvrtek při zahájení se 
vydatně rozpršelo. Řehtači ale vydrželi! Byli jste 
skvělí! Nezapomeňte si přijít domů k pánovi pro 
odměnu. Děkuji Martinovi Modrákovi (letošní-
mu pánovi) za spoluorganizaci a zároveň děkuji 
i paní Černé z Jiřiny za občerstvení pro děti. 
Velký dík patří i rodičům a prarodičům, kteří své 
potomky doprovázeli. A nakonec poděkování 
všem, kteří se jakkoliv podíleli na této jiřinské 
tradici. Tak, milí řehtači a koledníci, zase za rok!

Zahrádkářský rok – 
květen

• Jaromír Kurka, předseda ČZS Čelákovice

Měsíc květen je jeden z nejkrásnějších měsíců 
roku, kdy celá zahrada kvete a je pastvou pro oči.
V okrasné zahradě vysazujeme a vysévá-
me letničky s ohledem na tzv. zmrzlé mužíky 
(Pankrác, Servác a Bonifác). V případě, že 
přijdou, je vhodné vyrašené rostlinky přikrýt 
netkanou folií. U odkvetlých květin odstra-
ňujeme semeníky. Nesmíme zapomenout na 
královnu květin, růži, preventivně ji chemicky 
ošetřit proti houbovým chorobám. Po odkvetení 
zlatého deště provedeme zakrácení letorostů.
Na zeleninovou zahradu přichází největší nápor 
na výsadbu sadby, kde vysazujeme kedlubny, 
letní zelí, brokolici, kapustu atd. Provádíme vý-
sev semen pro podzimní sklizeň. Začíná sezona 
výsadby teplomilných rostlin, jako jsou rajčata, 
cukety, lilek nejlépe po tzv. zmrzlých. Sklízíme 
první úrodu ředkviček, salátu, kedlubnů atd.
V ovocné zahradě nesmíme zapomenout na po-
slední jarní postřik jádrovin.
V případě většího množství plodů broskví 
provedeme její probírku za účelem zkvalitnění 
a velikosti broskví.
Nadále se věnujeme jahodám, okopáváním a udr-
žováním čistoty. Pokud nepěstujeme jahody na 
folii, použijeme pod jahodník př. dřevitou vlnu.
Zahrada není jenom samá práce, na zahradě 
můžeme také vykonávat jiné činnosti, které 
nás potěší a přinesou užitek. Mezi ně patří také 
grilování, které se stalo běžnou zahrádkářskou 
činností.

zahrádkáři pozvánky do okolí

Highland Games Úvaly 2017
• Jana Horová a Jiří Hora, Spolek Jonatán

Sdružení Spolek Jonatán zve na zajímavou akci – obdobu historických horalských her, které patří 
k nejstarším tradicím Skotska. Dospělí návštěvníci budou moci soutěžit v těchto disciplínách: vrh 
valounem do dálky, vrh kamennou taškou do dálky, hod závažím do výšky, hod kládou, hod ba-
líkem slámy, farmářský běh, vrh závažím a hod skotským kladivem. Doplňkovou disciplínou bude 
přetahování lanem. Připravený je i program pro děti. V rámci doprovodného programu vystoupí hu-
dební skupiny se skotskou a irskou hudbou, či živí dudáci se svými bubeníky. Bude také příležitost 
ochutnat pravou skotskou whisky a skotské národní jídlo haggis s tuřínovou kaší.
Akci „Highland Games Úvaly 2017“ zahájí výstřel z děla v 12.30 hod. v sobotu 20. 5. na starém 
úvalském fotbalovém hřišti na Slovanech. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách 
http://spolek-jonatan.webnode.cz.

2. ročník Louka Festu opět na brandýském zámku
• Radka Králová

Folková kapela Nezmaři, Vlasta Redl s kapelou, písničkář Pavel Dobeš a mnoho dalších skvělých 
interpretů české folkové a bluegrassové hudební scény se představí v rámci 2. ročníku open air 
festivalu Louka Fest na brandýském zámku.
V pátek 9. června ve 20.00 hod. rozehrají zámecké nádvoří jihočeští Nezmaři, držitelé Zlaté porty. 
Vstupenku na celovečerní koncert této skvělé kapely z Českých Budějovic zakoupíte v předprodeji 
za 190 Kč, počet míst k sezení na nádvoří je omezen.
Hlavní festivalový den zamíří opět do rozlehlého prostoru spodní části zámecké zahrady. Od 13.00 
hod. zahrají Pavel Dobeš, Míša Leicht a kapela Forehand, Marien, Isara, Trojboy a další, o finále 
festivalu se postará Vlasta Redl se svou kapelou. Pódium bude umístěno na louce pod balustrádami 
v prostoru blíže k rokli, „zády“ k zámku. Na louce není zajištěno sezení, doporučeno je vybavit se 
přenosným křesílkem nebo dekou.
Vstupenky na festival je možné zakoupit v Infocentru v Brandýse nad Labem nebo prostřednictvím 
sítě Ticketportal (předprodej – dvoudenní vstupenka 350 Kč, celodenní vstupenka na sobotu 290 
Kč). Připraveno je zvýhodněné rodinné vstupné a slevy pro seniory, studenty a zdravotně postižené. 
Novinkou je vstupenka v ceně 250 Kč pouze na sobotní večer od 19.00 hod.
Kromě kvalitní hudební produkce se můžete těšit na dobré české pivo, kvalitní víno, skvělou kávu 
a pestrou nabídku občerstvení.
Další informace najdete na festivalovém webu www.loukafest.cz.

Posílení signálu mobilních operátorů
• Jiří Klíma

Uživatelé sítí O2 a T-Mobile v oblasti Sedlčánek a Císařské Kuchyně by poslední dobou již měli 
zaznamenat zlepšení. Tito dva operátoři splnili slib a vystavěli nové základnové stanice, díky kte-
rým je signál silnější. 
Situace u sítě Vodafone se však nezměnila. Po zaslané stížnosti tento operátor uznal za vhodné 
aspoň na naši stížnost reagovat. Kromě klasických úvodních medových řečí typu „Jsme rádi, že 
využíváte našich služeb“ tato odpověď ale nic konkrétního neobsahovala. Tvrdí, že si jsou údajně 
vědomi neuspokojivého stavu v Sedlčánkách a Císařské Kuchyni (bohužel nezmiňují oblast Záluží, 
kde je stejný problém), že situaci „řeší“ a že plánují výstavbu nových vysílačů a posilování stávají-
cích. Odpověď pracovníka reklamačního oddělení neobsahuje ani náznak omluvy za to, že nerea-
govali na náš dopis zaslaný v polovině roku 2015. Neobsahuje ani žádný konkrétní termín řešení.
Proto posíláme operátorovi reakci na jeho odpověď a budeme požadovat, aby nám přidělil zodpo-
vědného pracovníka, se kterým budeme tyto záležitosti řešit a který nás bude informovat o průběhu 
výstavby nového vysílače.

Květnové koncerty v Husově sboru
• Mira Poloprutská, farářka

Patrně jste si povšimli, že Husův sbor CČsH dostává „nový kabát“. Po západní zdi v loňském roce 
začíná nyní rekonstrukce severního průčelí včetně věže. Přesto jsme pro vás připravili ve spolupráci 
se Spolkem pro varhanní hudbu dva odpolední koncerty: 
• v neděli 14. května od 17.00 hod. se uskuteční Koncert ke Dni matek, na kterém vystoupí čelá-

kovický pěvecký sbor AniMuk se svým novým repertoárem a příchozí maminky obdrží malý dárek 
ke svému svátku;

• v neděli 21. května od 17.00 hod. uslyšíme Koncert varhanní hudby a zpěvu z děl J. S. Ba-

cha, C. Francka, F. Mendelssohna-Bartholdyho, A. Dvořáka. Na varhany budou hrát Alfréd 
Habermann, Lukáš Dvořák a Milan Janoušek. Jako sólisté vystoupí Vendula Langerová (soprán) 
a Ondřej Holub (tenor).

Na vaši návštěvu se těší rada starších NO CČsH a Spolek pro varhanní hudbu.

Letošní jiřinští řehtači. Foto: soukromý archiv

ˇ
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e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz

Havlíčkova 691
Čelákovice

mddm

tel.: 326 991 217 

Čelákovický  triangl II 
a Memorial cup 2017

• Alena Rozhonová, ředitelka

Sobota 13. května je pro členy kroužku lodních 
modelářů významným dnem. Na Gradě pořádá-
me za technické podpory Modelářského klubu 
Brandýs nad Labem 2. ročník soutěže Čelá-
kovický triangl. Je určen začínajícím modelářům 
do 15 let. Bližší informace všem zájemcům o zá-
vod rádiem řízených modelů lodí podá v MDDM 
Naďa Pokorná.
Souběžně tamtéž pořádá Modelářský klub 
Brandýs nad Labem 16. ročník soutěže lodních 
modelů Memorial cup. Zahájení obou akcí je 
v 9.00 hod u restaurace Hospoda Grado. V loň-
ském roce se naši kluci aktivně zapojili. Škoda, 
že neměli konkurenci z řad lodních modelářů 
z jiných klubů nebo kroužků. Přejeme všem 
krásné počasí a držíme palce, ať mají naši 
i ostatní modeláři možnost předvést výsledky 
svojí celoroční práce.

Šachy v přírodě 5
• Alena Rozhonová, ředitelka

Šachisté ve spolupráci s naším MDDM a Měst-
ským muzeem pořádají v neděli 21. května již 
páté Šachy v přírodě. Jsou určeny dětem ve 
věku 6 až 15 let. Přihlásit se máte možnost do 
18. května na e-mailu: robert.kubicek@seznam.
cz. Od 13.30 do 16.30 hod. čekají dvou- až 
tříčlenná družstva šachové úkoly na trase mezi 
Městským muzeem a lávkou přes Labe. Ty 
nejšikovnější neminou medaile a diplomy, ostat-
ní se spokojí s drobnými cenami a hezkými zá-
žitky.

Záběr z minulého ročníku Čelákovické duběnky. Foto: archiv MDDM

Oblíbený Fext vyráží na 
své další dobrodružství
• Veronika Kubrichtová

Loňské léto zpestřila 
výletníkům turistická 
soutěž „Fextovo 
území“. Fext se stal 
rychle oblíbenou 
postavičkou míst-
ních dětí, které se 
tak s nadšením vy-
dávaly na výlety. Pro 
všechny teď máme 
dobrou zprávu. Fex-
tovo území může-
te dobývat i letos. 
Druhý ročník sou-
těže z dílny MAS 
Střední Polabí star-
tuje 13. května.

Podstatou soutěže je sbírání nálepek do hra-
cího archu. Nálepky jsou připravené na 15 
zajímavých místech našeho regionu. Oproti 
předchozímu ročníku přichází výrazná změna, 
protože nálepku můžete získat i na vybraných 
akcích. Ke zdárnému dokončení nejtěžší varian-
ty soutěže stačí nasbírat 18 nálepek.

Kde získat hrací arch?

Hrací arch je k dispozici na všech zapojených 
zastávkách a také na infocentrech v Brandýse 
nad Labem a Čelákovicích. Čekat na vás bude 
rovněž na různých kulturních či společenských 
akcích. 
Pozvánka na slavnostní zahájení soutěže

Úplně první představení soutěže „Fextovo úze-
mí 2“ proběhne v rámci Městského běhu Bran-
dýsem a Boleslaví v sobotu 13. května. Roz-
dávat se bude i první nálepka do hry! 
Jak zapojit svou akci do soutěže?

Pořádáte zajímavou akci pro veřejnost v regionu 
Středního Polabí a chcete ji zviditelnit? Může se 
stát součástí Fextova území. Vaše soutěž bude 
vyvěšena na facebookové stránce MAS Střední 
Polabí a za vámi na akci pak budou chodit sou-
těžící pro nálepky. Na vaše nabídky je připraven 
e-mail: soutez@polabsketoulky.cz. 
Kde zjistit víc?

Všechny podrobnosti se dočtete na webu 
www.polabsketoulky.cz. Najdete zde i další 
informace o městech a obcích, tipy na výlety 
a novinky o soutěži. 
Čerstvé informace o zapojených akcích sledujte 
na facebook.com/strednipolabi.

místní akcní skupinaˇ

FARNÍ CHARITA NERATOVICE 

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

 http://neratovice.charita.cz

e-mail: sekretariat@charita-neratovice.cz

Farní charita Neratovice v rámci zdravotní péče 
poskytuje i ošetřování akutních a chronických

ran (bércové vředy, proleženiny apod.).
Při léčbě komplikovaných, chronických ran 

úzce spolupracuje s kožní lékařkou,
která se specializuje na tuto léčbu.

Z minulého ročníku. Foto: archiv MDDM

Čelákovická duběnka
• Alena Rozhonová, ředitelka

V sobotu 6. května se zaplní centrum Čelákovic 
auty a autobusy, které do Kulturního domu 
přivezou přes 1 000 dětí na oblíbenou pře-
hlídku dětského tance. Je určena amatérským 
tanečním skupinám a začínajícím kroužkům. 
Letos pořádá náš MDDM třináctý ročník. Pod 
vedením vedoucí soutěže Nadi Pokorné zahájí-
me Duběnku v sále Kulturního domu v 9.30 hod. 
Novinkou letošního ročníku je zařazení profi ka-
tegorie ve Street Dance. Soutěží děti od před-
školáků až po mládež nad 15 let. Po celý den 
se střídají kategorie: Street Dance, Modern 
Dance, Jazz Dance, Disko Dance, Show Dance. 
V soutěži porota hodnotí techniku, provedení 
daných tanečních stylů, čistotu tvarů, choreo-
grafii skladby, celkový dojem – výraz, kostýmy 
atd. Nemají jednoduchou volbu.
Stačí nahlédnout do přihlášky na soutěž. Jen 
u Street Dance je celá řada tanečních stylů – 
Hip hop, House Dance, Funk, Krump, Dance 
Hall, Break Dance, Vogue… Kdo neví, jak kte-
rý Dance vypadá, přijďte se s nimi seznámit na 
Duběnku. A hlavně zažít jedinečnou atmosféru 
v sále. Hlasité fandění a podpora všech provází 
tanečníky po celý den. 
Před vchodem do Kulturního domu probíhá 
od 9.00 do 16.00 hod. doprovodný program. 
Připravujeme opět výtvarné dílny pro přícho-
zí zájemce. Okolní park je plný tančících, kteří 
na poslední chvíli opakují sestavy, které v sále 
předvedou. O jídlo se stará místní restaurace. 
Klid nastane až v okamžiku, kdy dotančí po-
slední skupina a budou rozdány všechny diplomy 
a odměny. Všem porotcům, organizátorům, po-
mocníkům i divákům, kteří podporují soutěžící, dě-
kujeme. Bez nich by nebyla Duběnka tím, co vždy 
je – jedinečným zážitkem pro všechny účastníky.

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

I v dalším článku pokračujeme jarními druhy 
hub. Tentokráte s druhy typickými pro období 
konce dubna až konce května, pro které je cha-
rakteristickým znakem moučná vůně.
Asi nejznámější, nejtypičtější a nejoblíbenější 
jarní houbou je čirůvka májovka. Vytváří středně 
velké bílé plodnice, které se v mládí tvarem 
podobají hříbkům. Typickým znakem je výrazná 
moučně okurková vůně. Občas jsou plodnice 
natolik silně aromatické, že je lze „vyčenichat“ 
– dříve je ucítíte, než uvidíte. Dalším výraz-
ným znakem jsou velmi husté a vždy bílé lu-
peny. Barva klobouku může být čistě bílá, ale 
i béžová/žemlová až žlutá. Není vzácností, kdy 
plodnice s různě zabarvenými klobouky rostou 
na stejném místě ve stejnou dobu. Je to typická 
houba parků, křovisek a okrajů listnatých lesů. 
Může ale vyrůst i v borovém lese. Velmi často 
roste v kruzích. Je to výborná všestranně po-
užitelná houba. Ideální je z ní bílá smetanová 
omáčka. V Čelákovicích a okolí je velmi hojná.
Další typickou jedlou jarní houbou je závojenka 
podtrnka. Vytváří 4–10 cm velké plodnice s hr-

bolkem na středu klobouku. Barva klobouku 
je z počátku bělošedavá až šedavá, postupně 
přechází přes olivovou do hnědé. Důležitým 
znakem je barva lupenů – z počátku jsou bě-
lošedavé, ale časem začínají nabírat růžové, 
ve stáří až hnědorůžové odstíny. Vůně je také 
okurkově moučná, ale méně výrazná než u či-
růvky májovky. Roste v sadech, na okrajích lesů 
a v křovinách. Vždy však pod růžově kvetoucími 
stromy, jako je jabloň, hrušeň, švestka, třešeň, 
trnka či hloh. Pouze v tomto prostředí je dopo-
ručována ke sběru. Tj. nikdy ji nesbíráme v „nor-
málním lese“ – hrozí totiž záměna za jedovaté 
druhy závojenek, např. za závojenku olovovou.  
Závojenka podtrnka je velmi dobrá všestranně 
použitelná houba. V Čelákovicích a okolí se dá 
najít, ale není zde příliš hojná.
Jarními houbami jsou také polničky. Významná 
je především polnička raná a její příbuzná, vzhle-
dově téměř identická, polnička tuhá. Vytváří 3 až 
10 cm velké plodnice, někdy s malým hrbolkem 
na středu klobouku. Oproti předchozím dvě-
ma druhům má tenký křehký třeň s pomíjivým 
prstýnkem. Barva lupenů i prstýnku je zpočát-
ku bělavá, postupně šedne, až nakonec přejde 
do rezavohnědé barvy. S barvou klobouku je to 
podobné jako u čirůvky májovky – může být od 
čistě bílé přes světle olivovou až po okrovou. 

Povrch klobouku za sucha políčkově rozpuká. 
Vůně je velmi slabě moučná. Obě polničky se 
vyskytují jednotlivě nebo ve skupinách v trávě 
či pod různými keři – často na místě zarostlém 
kopřivami. Pro polničku tuhou je navíc typický 
růst na mulčovací kůře nebo různých dřevních 
odštěpcích – zde dokáže vyrazit ve velkém 
množství. Jedná se o jedlé druhy hub horší 
kvality. Polnička raná je vhodná spíše do smě-
si. Polnička tuhá se pro svoji relativní tuhost 
a občas trochu nepříjemnou vůni ke konzumaci 
většinou nedoporučuje. V Čelákovicích a blíz-
kém okolí jsou oba druhy relativně hojné.

Čirůvka májovka – žlutá forma, Čelákovice. Foto: 
Miroslav 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

houbařské okénko

Bubnování v Jurtě

Čtvrtek 4. a 18. 5. v 16.30 hod.

Zpívání s kytarou v Jurtě

Čtvrtek 4. a 18. 5. v18.30 hod.

Blešák na zahradě Routy

Sobota 6. 5. v 8.00–12.00 hod. Info: 
J. Weyrostek, tel.: 602 573 970.

Setkání rodičů

Čtvrtek 11. 5. a 8. 6. v 18.00–20.00 hod., pátek 
2. 6. v 10.00–12.00 hod., Jurta. Pro rodiče dětí 
se specifickými potřebami (bez dětí). 

Setkání osob pečujících o seniora

Pondělí 15. 5. v 16.00–18.00, Jurta.

Den rodin a Den náhradních rodin

Úterý 16. 5. v 15.00–18.00 hod., zahrada Routy. 

Albánie včera a dnes

Úterý 16. 5. v 19.00 hod. – večerní povídání 
s Janem Bečkou, který se podělí o část proži-

tého dětství v Albánii a porovná své zážitky 
z cesty, kterou podnikl do této země v nedávné 
době. Bližší informace: M. Větrovec, e-mail: vet-
rovec13@seznam.cz.

Kavárnička s tvořením pro malé i velké

Čtvrtek 18. 5. v 17.00–18.30 hod.

Tematické sousedské setkání

Čtvrtek 25. 5. v 18.00–20.00, Jurta – s promí-
táním filmu na téma dluhy.

Jak se vaří u sousedů

Sobota 27. 5. v 9.00–15.00 hod. – s ochutnávkou 
tradičních pokrmů a výměnou receptů.

Zveme do JURTY a nově upravené zahrady

Přijďte do příjemného prostředí na čaj, kávu, 
posedět, popovídat si… K dispozici jsou stolní 
a karetní hry, miniknihovnička… Provozní doba: 
po, út, čt 9.00–18.00 hod., pá 9.00–15.00 hod.

ReStartuj kariéru s ROUTOU!

Praktický seminář Světem paragrafů rodiny 
a práce aneb Pracovněprávní minimum pro 
osoby pečující o děti a závislé osoby, 30. 5. 
v 8.30 hod., Dětské centrum Dráček, Nehvizdy. 
Poslední volná místa v kurzu Prezentační 
dovednosti v angličtině! Dopolední kurz zdar-
ma, 31. 5., 7. 6., 14. 6. V září startují moderní 
IT kurzy (Excel, Word, PowerPoint, sociální mé-
dia, virtuální kancelář), přihlašovat se můžete již 
nyní, a to i na jarní semestr 2018. Účast zdarma, 
hlídání dětí zajištěno. Pro rodiče s malými dětmi, 
zaměstnané i na MD/RD, ženy nezaměstnané 
a pro všechny, kteří hledají práci. A pozor! 
Manažerská akademie pro ženy – začínáme 
v září 2017 – vzdělávací a podpůrný program 
pro ženy chystající se na vedoucí pozice nebo 
na nich působí. Důraz klademe na interaktivi-

tu a propojenost s praxí. Přihlášky a info – tel.: 
608 723 465, e-mail: restart.routa@gmail.com, 
www.restartujkarieru.cz.

Vstupenka do Botanické zahrady

Nabízíme k zapůjčení vstupenku do Botanické 
zahrady v Troji – rodinná vstupenka 2+2 za 100 
Kč, rezervace tel.: 728 660 493.

Poslední volná místa

na příměstských táborech Léto s Routou 2017: 
Polabím křížem krážem 17.–21. 7.; Lazy Town 
14.–18. 8.
Na letní prázdniny chystáme další dva polodenní 
tábory v termínu od 17. 7. a 14. 8. Bližší infor-
mace: V. Beldíková, tel.: 732 727 161, e-mail: 
routa.beldikova@seznam.cz.

Sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi

je v letošním roce podpořena z dotací měst Če-
lákovice a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. 
Více informací o sociální službě zájemcům o za-
řazení do služby i odborné veřejnosti podá Gab-
riela Skružná, tel.: 737 927 425, e-mail: routa.
skruzna@seznam.cz.
Pro rok 2017 je podpořena naše činnost v ob-
lasti podpory rodiny prostřednictvím Dotačního 
programu Rodina a ochrana práv dětí Minis-
terstva práce a sociálních věcí. Více o projektu 
i nabídce prorodinných aktivit pracovnice Ro-
dinného informačního centra Veronika Beldí-
ková – každé út 9.00–12.00 hod.

Dobročinný obchůdek

Otevřen na zahradě Routy: út 10.00–12.00 
a 15.00–17.00 hod. a čt 10.00–12.00 hod.
Děkujeme za všechny vaše věcné dary, ná-
kupy i další podporu. Uvítáme mezi sebou 
dobrovolníky, kteří nám pomohou s provozem 
obchůdku.
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tel.: 731 591 418
e-mail: info@sportcelakovice.cz
http://www.sportcelakovice.cz

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

celákovická  
sportovní, p. o. 

Městský bazén
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.

tenis

TENISOVÝ KLUB ČELÁKOVICE

Začátek letní sezony
• výbor klubu

V tomto roce se i přes notně aprílové počasí 
zahájila letní sezona ihned po Velikonocích. Dě-
kujeme všem členům za vydatnou pomoc při pří-
pravě areálu. Vzhledem k termínové listině byla 
bez prodlení zahájena příprava klubových hráčů 
na okresní přebory a na mistrovská utkání klu-
bových soutěží 2017. Pokud máte zájem o výuku 
tenisu, informujte se na našich klubových strán-
kách www.tkcelakovice.cz v sekci akademie. 

Přijďte se podívat na domácí zápasy našich 

družstev. Začátek vždy v 9.00 hod.:

Mladší žactvo 1. třída B

21. 5. TK Čelákovice–Slavoj Čerčany
18. 6. TK Čelákovice–LTC Poděbrady
Starší žactvo 1. třída B

6. 5. TK Čelákovice–Slavoj Žiželice
27. 5. TK Čelákovice–LTC Kolín
17. 6. TK Čelákovice–Slavoj Český Brod
Dorost 3. třída B

7. 5. TK Čelákovice–TK Mnichovo Hradiště
28. 5. TK Čelákovice–TJ Mělník
25. 6. TK Čelákovice–LTC Kolín
Dospělí 2. třída B

20. 5. TK Čelákovice–Slavoj Žiželice
10. 6. TK Čelákovice–TK Benátky nad Jizerou
24. 6. TK Čelákovice–TJ LTC Poděbrady

Účastníci turnaje starších žáků 25.–26. 3. 2017. Foto: 
archiv klubu

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, volej-
bal, 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 klubu, e-mai-
lu: vilma.michelcikova@seznam.cz, nebo na 
tel.: 733 658 351.

• Zuzana Prokopovičová, Aktra.cz, z. s.

V sobotu 8. 4. 2017 se zúčastnily dívky ze Cvi-
čení na nářadí prvních závodů ve sportovní 
gymnastice a vůbec se v silné konkurenci ne-
ztratily. V kategorii mladší žákyně I startovaly 
Rút Fijalová, Veronika Prokopovičová a Vero-
nika Vostrovská. V kategorii mladší žákyně II 
se předvedly Zita Háková a Eliška Nováková. 
Pro nás nejobtížnější přípravu v kategorii starší 
žákyně III úspěšně zvládly Květa Gonzorová, 
Tereza Kožnarová a Karolína Pelclová. 
Naše účast by se neobešla bez podpory ZŠ 
Kostelní, které děkujeme za zapůjčení švéd-
ské bedny, a MDDM Čelákovice, jenž umožnil 
3 hodiny nácviku kladiny dívek z nejstarší ka-
tegorie během jejich pravidelného kroužku. 
Další podmínku nám pomohli splnit sousedé 
z Lázní Toušeně, kteří nás registrovali v jejich TJ 
Sokol Lázně Toušeň, župa Barákova.
Přebor ve sportovní gymnastice zahrnoval cvi-
čení na čtyřech nářadích. Nejmladším dívkám 
se nejvíce vydařily sestavy na lavičce a přeskok 
přes švédskou bednu. II. kategorii se jedno-
značně nejlépe vedlo při přeskoku přes kozu, 
ale jejich výkony byly vyrovnané a bodově vy-
soko hodnocené i na hrazdě a v akrobacii. Díky 
tomu byly Eliška Nováková a Zita Háková z naší 
výpravy nejúspěšnější. Nejstarší dívky měly nej-
větší strach z kladiny, ale trému zvládly a nikdo 

nespadl. Nejvyšším počtem bodů byly ohodno-
ceny jejich sestavy na hrazdě a nezradil je ani 
přeskok přes švédskou bednu.
Součástí závodů byl šplh na tyči, ve kterém Ka-
rolíně Pelclové unikla bronzová medaile o pouhé 
0,3 s.
Všem závodnicím gratulujeme!
Všem ostatním cvičencům našich pravidelných 
lekcí, kteří se museli v posledním měsíci jak ma-
teriálově, tak trenérsky uskromnit, děkujeme. 
V neposlední řadě děkujeme Janě Novotné (NA-
SAJA) za dokumentaci a psychickou podporu 
při závodech a manželům Novotným z Písku 
za trenérskou pomoc v závěru přípravy a po-
skytnuté zázemí.

Bronz z přeboru sportovní gymnastiky unikl o kousek!

Děvčata ze Cvičení na nářadí z. s. Aktra.cz. Foto: archiv 

spolku

gymnastika

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
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šachy

fotbal

SK UNION
Mistrovské soutěže 

v plném proudu
• Milan Šikl

Fotbalisté Unionu vstoupili do jarní části mi-
strovské I. A třídy na trávníku vedoucího muž-
stva soutěže a po dramatickém průběhu pod-
lehli o jedinou branku. Ve druhém kole nastoupil 
Union před svými fanoušky proti třetímu celku 
průběžné tabulky a připsal si první dva jarní 
body. Další dvě kola sehrál Union na hřištích 
soupeřů ze dna tabulky a byl úspěšný z 50 %. 
Po výhře nad Dobrovicí se mužstvo posunulo na 
10. místo průběžné tabulky.

SK UNION–TJ KLÍČANY 1:1, penalty 5:3

V „okresním derby“ byl k vidění kvalitní fotbal 
a na tom měla zásluhu obě mužstva. V první 
půli měli i domácí šance, ale jedinou branku si 
připsali hosté. Po přestávce byl častěji balon na 
kopačkách domácích, což stačilo na vyrovnání, 
o které se postaral Kadeřábek. V penaltovém 
rozstřelu byl úspěšnější Union.

JAWA DIVIŠOV–SK UNION 3:1

Již ve 2. min. šli domácí do vedení, což pozna-
menalo další průběh poločasu. Union měl sice 
dvě dobré možnosti, ale neproměnil je. Naopak 
domácí v závěru půle přidali druhou branku. Ve 
druhé půli přidal Divišov třetí branku, hosté od-
pověděli až v závěru gólem Pavla Bařiny.

FK ŘÍČANY–SK UNION 0:7

Union měl po celé utkání výraznou převahu, kte-
rou vyjádřil góly Slunéčka 2x, Vacka, Dosoudila, 
Kadeřábka, Pikouse, Koloveckého. Výrazné ví-
tězství mohlo být ještě vyšší, když hosté nedali 
několik vyložených možností. 

SK UNION–TJ DOBŘEJOVICE „B“ 3:1

Výrazná převaha domácího celku v prvním polo-
čase žádnou branku nepřinesla. Po přestávce 
otevřel brankový poměr dvěma góly Slunéčko 
a v 75. min. přidal třetí trefu Vacek. Hosté v zá-
věru přesnou střelou jen upravili skóre na 3:1.

Sobotní mistrovské zápasy, které proběhnou 
na stadionu U Hájku vždy od 10.15 hod.
6. 5. SK UNION–SOKOLEČ

20. 5. SK UNION–TJ ZÁRYBY

3. 6. SK UNION–KAVALIER SÁZAVA

DOROST

Měl v prvním kole volno a soutěž otevíral na 
hřišti vedoucího celku.
SLAVOJ VRDY–SK UNION 14:0, fyzicky 
zdatnější domácí zcela ovládli hru a o jejich vy-
soké výhře nebylo pochyb.
SK UNION–FK MĚSTEC KRÁLOVÉ 15:2, 
branky: Kostolány 3, Brodský, M. Vlček, Sládek, 
Ivanov, Mráz 2, Pánek, L. Vlček. Jednoznačný 
průběh a řada dalších šancí nebyla využita.
S. JESTŘÁBÍ LHOTA–SK UNION 11:3, branky: 
M. Pánek 2, Homoláč. Další nepodařené utkání 
našeho celku, když se trenér musel obejít bez 
několika hráčů.

STARŠÍ ŽÁCI

Po úvodní výhře nad Brandýsem se již moc ne-
dařilo a body putovaly za soupeři. Změna nasta-
la v utkání s Říčany, kdy Union zvítězil.
SK UNION–TATRAN SEDLČANY 0:4, fyzicky 
zdatnější soupeř byl tentokrát nad síly našeho 
týmu a odvezl si tři body.
AFK PEČKY–SK UNION 3:0, ani tentokrát se 
hostům nedařilo, nedokázali se prosadit proti 
důraznému soupeři.
SK UNION–FK ŘÍČANY 1:0, branka: Buriánek. 
Domácí vedli po rohu v 6. min. Hosté měli 
ve druhé půli převahu, ale na vyrovnání nedo-
sáhli.
FC MĚLNÍK–SK UNION 1:1, branka: Choura. 
Favoritem byli domácí a to také potvrdili herní 
převahou. Ve druhé půli naši otevřeli skóre, 
domácí po pěti minutách vyrovnali a to bylo 
střelecky vše.

MLADŠÍ ŽÁCI

Soupeří s Vlašimí a Berounem o první místo 

v tabulce krajského přeboru. Situace je jako 
na houpačce, a tak rozhoduje každá vstřelená 
branka.
SK UNION–TATRAN SEDLČANY 10:1, branky: 
A. Lopatář 4, J. Lopatář 2, Froněk, Skuhravá, 
Fadrhons, Uher. Zápas měl jednoznačný prů-
běh, a to ještě několik šancí nebylo využito.
AFK PEČKY–SK UNION 2:4, branky: A. Lopa-
tář 2, J. Lopatář, Fadrhons. Domácí měli vý-
borný vstup do utkání, po přestávce nastal 
obrat, který zajistil hostům plný počet bodů.
SK UNION–FK ŘÍČANY 1:0, branka: J. Lopa-
tář. Hosté vsadili na zesílený obranný blok, na 
který hledal Union recept až do 56. min.
FC MĚLNÍK–SK UNION 2:3, branky: J. a A. 
Lopatář, Janeba. Utkání velmi dobré úrovně, 
kdy se potkala mužstva z čela tabulky. Mělník 
sice vedl 2:0, ale následné naše góly zajistily tři 
body a 2. místo.
Mladší žáci B jsou v tabulce okresního přebo-
ru uprostřed a jarní sezonu zahájili na trávníku 
vedoucího celku. SLAVIA LOUŇOVICE–SK 

UNION 4:1, branka: Španihel. Starší přípravka 
obsadila v úvodním turnaji divize C 2. místo. 
Mladší přípravka A vyhrála úvodní turnaj divize 
Elite. Mladší přípravka B v úvodním turnaji 
sbírala zkušenosti a obsadila 5. místo.

• Libor Mrozinski

V soutěžích družstev Středočeského šachové-
ho svazu naše béčko v posledních dvou ko-
lech prohrálo s celky Benátky B a Dobrovice D, 
nicméně získané zkušenosti naši mladí šachisté 
zajisté zúročí v další sezoně a ve své šachové 
praxi.
Turnaje v Úvalech se dne 8. dubna 2017 zú-
častnilo celkem 12 našich mladých šachistů 
a výsledek byl pro naše barvy velmi dobrý. V ka-
tegorii mladších žáků obsadili v konkurenci 36 
hráčů 1. místo Daniel Kubíček (6,5 bodu ze 7), 
2. místo Tomáš Sedmihradský (6/7), 14. místo 
Zuzana Jandová (4/7) a 22. místo Linda Kubíč-
ková (1,5/7). V náročnější kategorii starších žáků 

(29 hráčů) obsadilo celkem 5 našich šachistů 
umístění v první polovině výsledkové tabulky 
– 9. místo Lukáš Janda, 11. místo Pavel Flos, 
13. místo Martin Sedmihradský, 14. místo Fran-
tišek Zelený a 15. místo Vojtěch Rubeš. 

Již tradiční úspěšná a osvědčená akce Šachy 
v přírodě proběhne dne 21. května 2017 od-
poledne, propozice budou zveřejněny.

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 informa-

ce na www.sachycelakovice.cz.

Šachový klub TJ Spartak Čelákovice

První dvě místa v kategorii mladších žáků obsadili čelá-
kovičtí šachisté – Tomáš Sedmihradský a Daniel Kubí-
ček. Foto: Peter Janda

Brankař Petr Bařina udržel čisté konto v Říčanech. 
Foto: archiv MŠ
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• Petr Flekač

Nohejbalový klub byl založen v roce 1997, kdy 
se v Čelákovicích začala hrát poprvé nohej-
balová soutěž. Nutno však zmínit, že nohejbal 
zde existoval již mnoho let předtím. Začátky 
prvních neoficiálních turnajů, kde se hrálo o titul 
mistrů republiky, probíhaly již v sedmdesátých 
letech. První kroky čelákovického nohejbalu 
vedl dnes stále hrající veterán Petr Pánek se 
svou partou. Byl to právě on, který v těchto 
zmiňovaných letech vyhrál mnoho titulů mistra 
republiky, konaných ve Vsetíně. Toto vše je dů-
ležité připomenout proto, že čelákovický nohej-
bal jako neregistrovaný měl už v těchto dobách 
zvučné jméno. Všechny tyto úspěchy byly spja-
ty s velmi dobrou partou, která sídlila v areálu na 
volejbalových kurtech.
S nastupující novou generací, která chtěla své 
umění konfrontovat, vstoupil oddíl v roce 1997 
do okresní soutěže Praha-západ. Hned první 
rok se potvrdily předpoklady a tým i přes kva-

lifikaci postoupil do krajské soutěže. Rok 1998 
proběhl ve stejných kolejích a po opět vyhrané 
kvalifikaci se klub ocitá ve II. lize, skupina zá-
pad.

Třetí nejvyšší soutěž však vyžadovala daleko 
větší finanční i materiální výdaje a také vlastnit 
žákovské či dorostenecké družstvo a samozřej-
mě kvalitnější zázemí. Proto proběhl na zdejších 
základních školách nábor nových žáčků, kteří 
pod vedením Zdeňka Bareše začali vstřebávat 
první kroky nohejbalového umu. Kvalitní trénink 
a píle přinesly brzy své ovoce. Kluci postupně 
získali tituly mistrů republiky žákovské katego-
rie a v juniorské kategorii se stali mistry světa 
v Rumunsku, v Bukurešti. Druhá liga nebyla za-
ložena na samofinancování jako krajské soutě-
že, proto bylo nutno zajistit finanční prostředky 
na chod klubu. Díky sponzorům se hrála druhá 
liga na kurtech na nábřeží hezkých pět let. 
Poslední rok, kdy mužstvo sahalo po postupu 
do první ligy, o niž přišlo až v posledním zá-
pase na domácí půdě za stavu 6:4, se po pro-
hrané bitvě rozhodli funkcionáři klubu odstou-
pit z druhé ligy, která měla napřesrok doznat 
značných změn, které byly pro klub neúnosné, 
a po velkých tahanicích, padá klub zpět do 
kraje.
Rozkol v klubu a potřeba kvalitního zázemí (ka-
biny, sprchy, WC) vyústily až v odchod z vo-
lejbalových kurtů a vstup do organizace TJ 
Spartak, čímž klub získal prostory na Městském 
stadionu, kde se začalo s budováním nové-
ho kurtu a zázemí. Sezonu 2004 začal značně 
omlazený tým v krajském přeboru, který sice 
vyhrál, ale přes kvalifikační síto neprošel zpět 
do druhé ligy. Následující rok už mladý tým 
kvalifikaci zvládl a do druhé ligy postoupil. 
Martin Spilka, který hrál v barvách extraligové-
ho Šacungu, se vrátil do mateřského klubu Če-
lákovic, kde oddíl TJ Spartak najednou myslel 
na cíle nejvyšší. Objevila se možnost převést 
druhou ligu na první ligu a díky krachu Českých 
Budějovic hrál oddíl TJ Spartak první ligu. První 
sezonu byl cíl udržet se, ale nakonec po skon-
čení soutěže bylo krásné 3. místo. Sezona 2008 
byla nejvíce zlomová, když A-tým vybojoval nej-
vyšší soutěž, EXTRALIGU.

Tento ročník je pro čelákovický nohejbal oprav-
du výjimečný. Společně oslavíme 20 let nohej-
balu v Čelákovicích. Tento jubilejní ročník jsme 
se rozhodli oslavit za účasti výjimečné návštěvy 
z Jižní Koreje. 

POJĎME SI SPOLEČNĚ UŽÍT DVACÁTÉ 

VÝROČÍ NOHEJBALU S KOREJSKOU VÝ-

PRAVOU.

Nohejbalové kurty na Městském stadionu se vstupem z ulice Ve Vrbí. Foto: Kamil Voděra, www.ceska-mesta.cz

Odborářský turnaj na velkém turnaji ve Vsetíně. Na ob-
rázku legendy nohejbalu v Čelákovicích – pp. Dvořák, 
Pánek a Bareš.

Krajské družstvo na nově vybudovaném kurtu.

20 LET ČELÁKOVICKÉHO NOHEJBALU

Na smeči Jeong Won Deok a Son Yeonseok na ne-
dávném mistrovství světa v Brně 2016. Oba jihokorejští 
hráči nastoupí za barvy TJ Spartak Čelákovice. Foto na 
stránce: archiv oddílu
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Ukázkový blok domácího Kilíka (ve žlutém) proti smeči Plachého. Foto: archiv oddílu

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice
• Petr Flekač

A je to tady. Novou sezonu rozjel A-tým impozantní výhrou nad Vsetínem v poměru 6:0. Třetí tým 
loňského ročníku ještě posílil své řady o bývalého hráče Českých Budějovic Chalupu. Možná i tato 
skutečnost motivovala domácí před více než dvěma stovkami diváků k vynikajícímu výkonu. 
„Když jsem viděl venkovní tréninky před tímto zápasem, byl bych rád za remízu, proto jsem s výhrou 
nadmíru spokojen. Na Vsetínu bylo znát, že hrají poprvé venku, my jsme se vyvarovali zbytečných 
chyb,“ okomentoval výkon domácího mužstva kapitán Martin Flekač.
Ani v druhém zápase na půdě vicemistra z Modřic naši nezklamali, i když prohrávali 3:0, dokázali 
šňůrou pěti bodů otočit na 3:5. Závěrečné dvojky Čelákovicím nevyšly a obě prohrály, a tak se oba 
týmy rozešly smírně. 
„Bohužel jsme nevyhráli žádnou ostrou dvojku a to nás stálo bod. Nicméně si remízy nesmírně cením. 
Nebude mnoho týmů, které si z Modřic odvezou bod,“ řekl po utkání kapitán Čelákovic Martin Flekač.
B-tým sehrál své první mistrovské utkání na hřišti Sokola Zbečník a vybojoval v pohledném utkání 
první jarní body za výhru 3:6.

Další informace najdete na webových stránkách http://www.nohejbal-celakovice.cz.

DOMÁCÍ ZÁPASY NA MĚSTSKÉM STADIONU – ARÉNĚ VE VRBÍ

6. 5. 9.30 hod. TJ Spartak Čelákovice C–Zvánovice

7. 5. * 14.30 hod. TJ Spartak Čelákovice A–SK Šacung ČNES Benešov 1947

8. 5. * 9.30 hod. TJ Spartak Čelákovice B–NK Rozvíz Slovan Ivanovice na Hané

13. 5. * 9.30 hod. TJ Spartak Čelákovice B–NK Climax Vsetín B

 14.30 hod. TJ Spartak Čelákovice A–TJ Slavoj Český Brod

20. 5. 9.30 hod. TJ Spartak Čelákovice C–Přišimasy

21. 5. 9.00 hod. TJ Spartak Čelákovice Ž–TJ Lokomotiva Nymburk

 15.00 hod. TJ Spartak Čelákovice Ž–TJ Sokol Praha Vršovice

27. 5. 9.30 hod. TJ Spartak Čelákovice B–TJ Sokol Zbečník

28. 5. 10.00 hod. TJ Spartak Čelákovice Ž–TJ Avia Čakovice

 15.00 hod. TJ Spartak Čelákovice Ž–TJ Praha Pankrác

3. 6. 10.00 hod. TJ Spartak Čelákovice Ž–TJ Litohlavy

 15.00 hod. TJ Litohlavy– TJ Spartak Čelákovice Ž

* nastoupí hráči Jižní Koreje

basketbal

• Lenka Bohuslavová

Komise rovných příležitostí Českého olympij-
ského výboru dne 7. 4. 2017 ocenila trenérky, 
které vedou děti a mládež ke sportu. Cenu 
Objev roku získala naše basketbalistka Michae-
la Uhrová.

Michaela věnuje práci s dětmi a mládeží 
mnoho času, v basketbale 3x3 je vyhledávanou 
trenérkou mládeže na reprezentační úrovni, kde 
v roce 2016 slavila výrazné úspěchy – v roli 
trenérky a hráčky zároveň získala 1. místo na 
MS v Guangzhou v Číně a jako trenérka se za-
sloužila o 3. místo na Mistrovství U18 (hráček 
do 18 let) v Debrecenu a 4. místo na Mistrovství 
světa hráček do 18 let v Astaně.
Michaela zároveň vede již od roku 2012 dětský 
tým v klasickém 5x5 basketbalu v našem městě. 
Družstvo v této sezoně v přípravné soutěži nej-
mladších minižákyň – dohrávce o 4.–6. místo, 
zaznamenalo první výhry s družstvy z Mladé 
Boleslavi a Benešova.
Bez finanční podpory města a dalších příznivců 
basketbalu v Čelákovicích by se tento projekt 
neobešel. Tímto jim velmi děkujeme za podporu!

Objevem roku se stala Michaela Uhrová (vpravo). Foto 
zdroj: Basketbal Čelákovice, spolek

Basketbal Čelákovice

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.
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SPORT

florbal

ORKA
• Martin Bajer

Junioři Orky skončili v semifinále
Juniorům Orky se podařilo suverénně vyhrát zá-
kladní část druhé ligy juniorů, když z dvaceti zá-
pasů osmnáct vyhráli s celkovým skóre 153:53. 
Do bojů v play-off tak vstupovali jako jasní favo-
rité. Jako prvního soupeře v cestě za postupem 
do nejvyšší soutěže si vybrali tým Sokola Krá-
lovské Vinohrady. Série se hrála na dva vítězné 
zápasy.

ORKA–TJ SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY 

7:2

TJ SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY–ORKA 

5:7

V sérii jsme potvrdili roli favorita a zvítězili 
jsme v obou zápasech. Do semifinálových 
bojů jsme opět měli možnost volby soupe-
ře, tentokrát jsme si vybrali tým Panthers 
Praha. 

ORKA–PANTHERS PRAHA 3:5

PANTHERS PRAHA–ORKA 3:0

V semifinále nás soupeř zaskočil, navíc nám 
zvlhl střelecký prach a oba zápasy jsme pro-
hráli. Svou pouť jsme tak ukončili v semifinále. 
Pantheři nakonec soutěž po vítězné finálové 
sérii s Tatranem vyhráli.

Béčko mužů slaví postup!
Naše béčko, hrající PH+SČ přebor mužů, ode-
hrálo své poslední dva turnaje. V nich potvrdilo 
svou herní pohodu a zkušenosti a v tabulce si 
zajistilo celkové druhé místo, zajišťující postup 
do PH+SČ ligy mužů. Tým postavený na býva-
lých hvězdách áčka ve spojení s dravým mlá-
dím předváděl krásné florbalové akce, z dvaceti 
zápasů prohrál pouhé tři a nastřílel 123 branek. 
V příští sezoně nás budou čekat určitě ná-
ročnější soupeři.

ORKA ČELÁKOVICE B–FBC VITTORIA 

SOUTH TOWN 9:0

ORKA ČELÁKOVICE B–NEO 3:1

ORKA ČELÁKOVICE B–FBC DYNAMIS PRO 

7:1

FBC PITBULLS KOLÍN B–ORKA ČELÁKOVI-

CE B 6:4

Aktuální informace a výsledky naleznete na 

www.orka.cz a na facebooku orkaflorbal.

KS karate Dragon vybojoval 19 medailí na ME WUKF

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

Po velkém úspěchu v loňském roce, kdy repre-
zentanti našeho sportovního klubu přivezli 
z mistrovství světa i Evropy mnoho medailí, se 
v rumunském městě Cluj-Napoca konal letošní 

evropský šampionát. Toto mistrovství Evropy se 
uskutečnilo počátkem měsíce dubna a pořádala 
ho jedna z největších světových federací karate 
WUKF. Tohoto šampionátu se zúčastnilo bez-
mála 2 000 závodníků z 26 evropských států.
Z našeho SK bylo na toto mistrovství nomi-
nováno 15 reprezentantů ve složení Daniel 

Brejcha, Denisa Brejchová, Jan Pajkrt, Matěj 
Lippert, Vladimír Fafek, Jakub Fidler, Eliška Fi-
dlerová, Eliška Mihalčatinová, Jan Le, David Le, 
Filip Janda, David Soběslavský, Matyáš Miller, 
Filip Novák, František Kocourek.
Mistrem Evropy se stali Vladimír Fafek (2x), Ma-
tyáš Miller, Jakub Fidler, Daniel Brejcha, Honza 
Pajkrt, Matěj Lippert, Filip Janda, David Le a Jan 
Le. Vicemistrem Evropy pak Jakub Fidler, Daniel 
Brejcha, Denisa Brejchová, Eliška Mihalčati-
nová, Eliška Fidlerová, Vladimír Fafek a David 
Le. Druhým vicemistrem Evropy následně Deni-
sa Brejchová a David Le.
Je třeba také vyzdvihnout výkony všech 
závodníků, kteří se probojovali do finálových 
kol, ale bohužel na medaile nedosáhli. Jedná 
se především o Matyáše Millera, Denisu 
Brejchovou a Jana Pajkrta, kteří v individuálních 
kategoriích kata obsadili čtvrtou příčku. 
Celkem jsme na tomto šampionátu vybojovali 
fantastických 19 medailí, z toho bylo 10 zla-
tých, 7 stříbrných a 2 bronzové. Tímto výkonem 
jsme se stali nejúspěšnějším klubem naší 
reprezentace a výrazně jsme přispěli k pátému 
místu České republiky v celkovém hodnocení 
národů.
Všem medailistům gratulujeme, velké díky patří 
i všem rodičům, kteří se tohoto šampionátu zú-
častnili, a již se připravujeme na další, tentokrát 
světový šampionát, který se bude konat příští 
rok ve Skotsku.

B-tým po turnaji v Berouně. Foto: Martin Bajer

karate

Úspěšní reprezentanti Dragonu na ME WUKF 2017, kde vybojovali 19 medailí. Foto: archiv SK Dragon
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KAM VE VOLNÉM CASE
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.

čtvrtek 4. 5. 17.00–19.00 hod.

Městské muzeum
SUKULENTY VÝCHODNÍHO KAPSKA

Přednáška klubu kaktusářů Čelákovic v Měst-
ském muzeu. Přednáší Jakub Jilemický z Pra-
hy-Modřan.

sobota 6. 5. 10.15 hod.

hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

SK Union hostí Sokoleč.

neděle 7. 5. 9.30 hod.; 14.30 hod.

Městský stadion, aréna Ve Vrbí
NOHEJBALOVÉ UTKÁNÍ

TJ Spartak Čelákovice „B“ hostí Žďár nad 
Sázavou a „A“ hostí Benešov.

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 pad-
lých; 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. – úterý 30. 5.

Městská knihovna
KDE DOMOV MŮJ

Výstava obrazů Hannah Brown přístupná ve vý-
půjčních hodinách knihovny.

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 
fašistických okupantů.

čtvrtek 11. 5. 19.00 hod.

Městské muzeum
ALOIS VAŠÁTKO 1908–1942–2017

Životní osudy čelákovického rodáka, stíhací-
ho pilota Aloise Vašátka, jeho válečná cesta 
Polskem a Francií a působení v britském krá-
lovském letectvu RAF. Přednáška Pavla Van-
čaty u příležitosti 75. výročí Vašátkova skonu 
v boji (23. 6. 1942).

sobota 13. 5.

tělocvična ZŠ J. A. Komenského
TURNAJ 3 X 3

1. ročník basketbalového turnaje 3 x 3 za účasti 
mistryň světa v této disciplíně, součástí také 
doprovodné soutěže o hodnotné ceny.

sobota 13. 5. 9.00 hod.

Grado
ČELÁKOVICKÝ TRIANGL II

MDDM pořádá za technické podpory Modelář-
ského klubu Brandýs nad Labem 2. ročník sou-
těže Čelákovický triangl. Je určen začínajícím 
modelářům do 15 let.

sobota 13. 5. 9.30 hod.; 14.30 hod.

Městský stadion, aréna Ve Vrbí
NOHEJBALOVÉ UTKÁNÍ

TJ Spartak Čelákovice „B“ hostí Vsetín a „A“ 
hostí Český Brod.

neděle 14. 5. 17.00 hod.

Husův sbor
KONCERT KE DNI MATEK

Vystoupí čelákovický pěvecký sbor AniMuk se 
svým novým repertoárem a příchozí maminky 
obdrží malý dárek ke svému svátku.

středa 17. 5. 19.00 hod.

Městské muzeum
VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO

Folkový koncert.

sobota 20. 5. – neděle 25. 6.

Městské muzeum
MALÝ SALÓN 2017 – HRA

Výstava výtvarného oddělení ZUŠ Jana Zacha 
Čelákovice, 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.

neděle 21. 5. 8.00–11.00 hod.

chovatelský areál, Stankovského č. p. 1774
PRODEJNÍ BURZA

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

neděle 21. 5. 13.30–16.30 hod. 

Městské muzeum
ŠACHY V PŘÍRODĚ

neděle 21. 5. 17.00 hod.

Husův sbor
KONCERT VARHANNÍ HUDBY A ZPĚVU

Z děl J. S. Bacha, C. Francka, F. Mendelsso-
hna-Bartholdyho, A. Dvořáka. Na varhany za-
hrají Alfréd Habermann, Lukáš Dvořák a Milan 
Janoušek, sólisté Vendula Langerová (soprán) 
a Ondřej Holub (tenor).

středa 1. 6. 14.00–17.00 hod.

zahrada MDDM
DEN DĚTÍ

hry, soutěže, zábava, dílny a ukázky řemesel

sobota 3. 6. 10.15 hod.

hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

SK Union hostí Kavalier Sázava.

ˇ


