
Organizace školního roku 2017/2018 .....................
Období školního vyučování začne v pondělí 4. září 2017 a ukon-
čeno bude v pátek 29. června 2018.

Mateřská škola Sluníčko v provozu od 4. září .......
Pro veřejnost a především děti bude slavnostně nová mateřská 
škola v ulici J. A. Komenského otevřena v sobotu 2. září.

Pronájem obecních bytů ...........................................
Město nabízí aktuálně k pronájmu obálkovou metodou dva 
byty s nadstandardním nájemným. Nájemci budou vybráni 
podle výše nabídnutého nájemného a okruh zájemců není nijak 
omezen.

Téma: 60 let klubového vodáctví v Čelákovicích..
Článek pojednává o historii klubu vodáků, kteří jsou dnes sdruženi 
v zapsaném spolku s názvem 1. Čelákovický klub vodních 
sportů.

Vikingové v Toušeni? ..................................................
O nálezu železného meče v Lázních Toušeni informuje 
archeolog čelákovického Městského muzea Pavel Snítilý.

Orka zve na florbalový dětský den ..........................
V sobotu 24. června bude pořádat Orka na náměstí dětský den, 
na kterém nebude chybět ani florbalové hřiště. Ve stejný den se 
v areálu tvrze uskuteční i Muzejní noc a Svatojánská divadelní 
pouť.
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Čelákovická duběnka 6. května 2017 v Kulturním domě – vystoupení Barevné pastelky v podání skupiny Bublinky našeho MDDM. Foto: Pavel Dufek

Peronizace žst. Čelákovice vstupuje 
do další fáze

• Petr Studnička, místostarosta II

Od pátku 26. května od 7.00 hodin až do pátku 23. června 16.55 hodin 

probíhá výluka na železniční trati 074 v úseku Čelákovice – Brandýs 

nad Labem s náhradní autobusovou dopravou (NAD). Důvodem je 

výstavba nového železničního přejezdu na silnici mezi Čelákovicemi 

a Zálužím.

NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Autobusy NAD zajišťuje dopravce Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., kte-
rý nasazuje kloubové nízkopodlažní autobusy o délce 18 metrů s velkou 
kapacitou a možností přepravy dětských kočárků. Autobusy NAD jsou 
vedeny z Brandýsa nad Labem od železniční stanice, kde je zajištěn pře-
stup z/do vlaku z/do Neratovic po silnici II/245, a zastavují v autobusových 
zastávkách Brandýs nad Labem, U Soudu (náhrada za žel. zastávku Bran-
dýs nad Labem-Zápská), Brandýs nad Labem, Na Radosti, a Brandýs nad 
Labem, Kralovice (náhrada za žel. zastávku Brandýs nad Labem zastávka), 
Lázně Toušeň, zastávka, a Lázně Toušeň (náhrada za žel. zastávku Lázně 
Toušeň), Čelákovice, V Prokopě (náhrada za žel. zastávku Čelákovice za-
stávka), a Čelákovice (u železniční stanice a na náměstí 5. května). V době 
úplné uzavírky Masarykovy ulice v termínu od 16. do 23. června bude ces-
tujícím pro nástup i výstup sloužit dočasná zastávka v ulici J. Zeyera.
Jsou-li v autobuse cestující, kteří pokračují do zastávky Čelákovice, ná-
městí, autobus s nimi pokračuje od železniční stanice dále na náměstí 
(ulicemi Masarykova a Sedláčkova) a poté jede ulicemi Stankovského, 
Sokolovskou a Masarykovou zpět k nádraží, kde vyčkává několik minut 
na cestující, kteří jedou zpět do Brandýsa nad Labem.

Pokračování na str. 3

str.5



str. 2 červen 2017

ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE

Milí spoluobčané,
v měsíci červnu vstoupíme do letního období. 
Léto v Čelákovicích přivítáme již v předstihu 
v sobotu 17. června tradiční akcí Setkání na ná-
městí. Letošní v pořadí šestý ročník organizuje 
město Čelákovice ve spolupráci s Kulturním 
domem a hlavními hosty budou Hana Zagorová 
a Petr Rezek.
Děti školou povinné mají před sebou poslední 
měsíc školní docházky. V září nastoupí do obou 
základních škol zřízených městem zhruba 160 
dětí a bude otevřeno sedm prvních tříd. Vzhle-
dem k tomu, že v průběhu letních měsíců budou 
zahájeny demoliční práce v areálu Základní ško-
ly v Kostelní ulici, zahájí všichni prvňáčci nový 
školní rok v pondělí 4. září v budově Základní 
školy v ulici J. A. Komenského. 

Dokončovány jsou stavební práce v objektu 
nové Mateřské školy Sluníčko v ulici J. A. Ko-
menského, která bude začleněna pod Mateř-
skou školu Přístavní. Ta do konce měsíce srp-
na opustí se svým detašovaným pracovištěm 
objekt Základní školy v ulici J. A. Komenského. 
Zcela nově vybudovaný školský objekt bude 
slavnostně zpřístupněn veřejnosti v sobotu 
2. září od 9 do 13 hodin. Pro děti bude připraven 
zábavní doprovodný program. Všichni jste na 
prohlídku nové mateřské školy srdečně zváni!
Do konce měsíce června bude dokončena vý-
stavba nového úseku cyklostezky podél řeky 
Labe mezi Čelákovicemi a Lázněmi Toušení, 
který buduje Středočeský kraj. Čelákovické 
Technické služby navíc zrekonstruují navazu-
jící úsek panelové cesty od areálu čistírny od-
padních vod až k ulici Na Stráni. 
V červnu máte možnost zúčastnit se ve městě 
řady kulturních akcí. V pátek 9. Noci koste-
lů, v sobotu 17. Festivalu kašparů či v sobotu 
24. Čelákovické muzejní noci a Svatojánské 
divadelní pouti. Zároveň se uskuteční v Čelá-
kovicích dvě významné výstavy – pod záštitou 
Základní umělecké školy Jana Zacha se koná 
Malý salón a Městská knihovna připomene 
30. výročí úmrtí spisovatele výstavou Eduard 
Petiška známý – neznámý.
Dovolte, abych vám všem popřál hezké letní 
dny a především pevné zdraví. Toto přání bych 
rád adresoval našemu kolegovi, místostarostovi 
Miloši Sekyrovi, kterému přeji hodně sil a pře-
devším brzké uzdravení!
Hezký červen a příjemně strávenou dovolenou 
v tuzemsku či v zahraničí přeje

Petr Studnička, místostarosta II 

ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 39 (rok 2017), číslo 6. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, www.celakovice.cz, IČ 
240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 6 100 kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice, náměstí 
5. května 1, 250 88 Čelákovice, Dagmar Vitáčková – redakce, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Petr Studnička – předseda, Adéla Dvořáková, 
Richard Nejman, Jana Poklopová, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca 1 500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, není-li 
na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf – 
www.celakovice.cz, oddíl Informace, sekce Zpravodaj. Tiskne: Iva Vodáková – Durabo, Na Stráni 1301, 250 88 Čelákovice, IČ 12229385, www.durabo.cz. Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí 
nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 31. 5. 2017 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 7/2017 je 15. 6. 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

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.

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.
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OMEZENÉ MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ V LOKALITĚ „POD NÁDRAŽÍM“

Město Čelákovice zajistilo možnost bezplatného parkování osobních automobilů na zpevněné od-
stavné ploše v Křižíkově ulici u průmyslového areálu Kovohutí. Celková kapacita parkoviště je 105 
parkovacích stání, z toho čtyři jsou vyhrazena pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P. Odstavná plo-
cha s parkovacími stáními je monitorována kamerou městského kamerového dohlížecího systému. 
S ohledem na obsazenost parkovacích stání v lokalitě „pod nádražím“ (ulice Masarykova, Palacké-
ho, J. Zeyera, Havlíčkova, Petra Jilemnického, Jiráskova) a dopravní vytíženost lokality v blízkosti 
výpravní budovy v Masarykově ulici doporučujeme řidičům využívat alternativní parkovací stání 
v Křižíkově ulici. Řidičům byly za přední skla vozidel distribuovány letáky s vyznačením alternativní 
parkovací plochy.

OBJÍZDNÉ TRASY

S ohledem na budování dešťové kanalizace a snížení průjezdní výšky podjezdu v ulici U Podjezdu 
budou stanoveny pro automobily objízdné trasy.
Z důvodu nutnosti napojení nové dešťové kanalizace bude kvůli překopu zcela uzavřena Masarykova 
ulice u nádraží v období od 16. do 23. června 2017. Po dobu jednoho roku v období od 18. července 
2017 do 31. července 2018 s výjimkou zimních měsíců bude omezena průjezdná výška podjezdu 
z důvodu jeho opravy v ulici U Podjezdu na silnici II/245 z 3,8 na 3,7 m. Rovněž bude probíhat úplná 
uzavírka železničního přejezdu na silnici III/2455 mezi Čelákovicemi a městskou částí Záluží. Bude 
zde vybudována dešťová kanalizace a přejezd bude rekonstruován. Uzavírka přejezdu je plánována 
od 5. do 12. června 2017 a od 16. srpna do 11. září 2018.

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).

Odpady v roce 2017
• odbor finanční a plánovací

Koncem května byly městem distribuovány 
složenky k uhrazení poplatku za komunální 
odpad. Na základě Obecně závazné vyhlášky 
E 3/2016 města Čelákovic o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů činí sazba poplatku v letošním 
roce 516 Kč za osobu a rok. Splatnost poplatku 
je jako každý rok do 30. června.
Plátci za domácnost si mohou na alonži zkont-
rolovat, za které osoby poplatek hradí. Složenky 
lze uhradit buď přímo na poště, v hotovosti 
v pokladně MěÚ nebo bezhotovostně převodem 
ze svého bankovního účtu. Připomínáme, že 
u bezhotovostní platby je nutné uvést variabi-
lní i specifický symbol, aby došlo ke správné-
mu spárování platby při elektronickém přenosu 
dat.

ORGANIZACE
ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Období školního vyučování ve školním roce 

2017/2018 začne ve všech základních školách, 
středních školách, základních uměleckých ško-
lách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve 

středu 31. ledna 2018. Období školního vyu-
čování ve druhém pololetí bude ukončeno v pá-

tek 29. června 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. 

a pátek 27. října 2017. Vánoční prázdniny 
budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 

a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování za-
čne ve středu 3. ledna 2018. Jednodenní polo-

letní prázdniny připadnou na pátek 2. února 

2018.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro 
Čelákovice stanoveny od pondělí 19. do pátku 

23. února 2018.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 

29. a pátek 30. března 2018. Hlavní prázdniny 
budou trvat od pondělí 2. července 2018 do 

pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 

2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

V pátek 7. července 2017 NENÍ na Městském

úřadu v Čelákovicích ÚŘEDNÍ DEN.

upozornění

Při postupujících stavebních pracích v žst. Čelákovice probíhá výluka na trati 074 v úseku Čelákovice – Brandýs nad 
Labem kvůli opravě železničního přejezdu. Foto: -ps-

Stejně tak jsou omezeny možnosti parkování v Masarykově ulici a v lokalitě „pod nádražím“. Foto: -ps-
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Protipovodňový systém

Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace 
dle rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. příloh 
k projektu Protipovodňový varovný, informační 
a monitorovací systém města Čelákovic.

Dotace města

ZM prominulo Smíšené organizaci zdravotně 
postižených Čelákovice odvod za porušení roz-
počtové kázně uložený platebním výměrem ve 
výši 40 000 Kč.

Finanční záležitosti

Zastupitelé schválili změnu rozpočtu města Če-
lákovic 2017 č. 7.

Výběr z usnesení ZM č. 19/2017.

Finanční záležitosti

Rada města vzala na vědomí rozpočtová opat-
ření – přesuny mezi položkami v rámci para-
grafů 2212, 3113, 3314, 3399, 3412, 3419, 
3421, 3631, 5212 a 5512 rozpisu rozpočtu 
města 2017 provedené k 31. 3. 2017.

Úpravy kotelny

RM rozhodla o výběru pro město nejvhodnější 
nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce „Stavební úpravy, Rekonstrukce 
kotelny K 360“, a to firmy TZB Kladno, s. r. o., 
za cenu 7 258 596,01 Kč včetně DPH a zároveň 
schválila uzavření a text příslušné smlouvy o dílo.

Dům seniorů

Radní schválili podmínky výzvy a výzvu k po-
dání nabídky na akci „Dům seniorů Čelákovice“.

Dotace města

Rada města rozhodla o poskytnutí individuální 
dotace a schválila uzavření příslušné ve-
řejnoprávní smlouvy:
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovi-
ce (SML/2017/67/DI-SPR9), 30 000 Kč – na 
náklady spojené s realizací akce Setkání hasič-
ských přípravek ve Středočeském kraji dne 
6. 5. 2017.

Regulace volební kampaně

RM rozhodla o regulaci volební kampaně na 
území města Čelákovic před volbami do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu České repub-
liky v roce 2017. Více viz webové stránky města.

Dělnické domky

Radní uložili vedoucí odboru správy maje-
tku a investic zahájit v termínu do 30. 6. 2017 
poptávkové řízení na výběr zpracovatele stu-
die proveditelnosti – posouzení a výběru nej-
vhodnějšího technického řešení, řešící dodávku 
pitné vody a odkanalizování lokality „Dělnické 
domky“.

ZŠ Kostelní

RM schválila uzavření a text smlouvy o dílo mezi 
městem Čelákovice a Miroslavem Rutrichem na 
výkon činnosti koordinátora BOZP související 
s veřejnou zakázkou malého rozsahu na akci 
„Čelákovice – dostavba ZŠ, odstranění staveb“, 
v celkové ceně 49 610 Kč včetně DPH.

Táborová základna Miličín

Rada města schválila uzavření a text smlou-
vy o dílo mezi městem Čelákovice a Ing. Ja-
romírem Veselým jako zhotovitelem projektové 
dokumentace k akci s názvem „Letní tábor Mi-
ličín – rekonstrukce hlavní budovy“ v celkové 
ceně 229 658 Kč včetně DPH. 

Cyklostezka

Radní souhlasili s provedením opravy komu-
nikace k čistírně odpadních vod v úseku od uli-
ce Na Stráni po začátek stavby úseku Labské 
stezky, a to prostřednictvím Technických služeb 
Čelákovice, p. o.

Opravy veřejného osvětlení

Rada města souhlasila s provedením opravy ve-
řejného osvětlení v lokalitě V Prokopě, J. Zeye-
ra x Spojovací, U Potoka, a to prostřednictvím 
Technických služeb Čelákovice, p. o., dle na-
bídky společnosti RAISA, spol. s r. o. 

Ředitelka MDDM

RM jmenovala na základě vyhlášeného konkurz-
ního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 
MDDM, p. o., Naděždu Pokornou, a to ke dni 
1. 8. 2017. 

Dětské hřiště v Hájku

Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo na 
realizaci zakázky malého rozsahu „Dětské hřiště 
v Hájku, Čelákovice“ za cenu 238 546 Kč včetně 
DPH mezi městem Čelákovice a Hřiště 8D, s. r. 
o., jako zhotovitelem.

Výběr z usnesení RM č. 8–9/2017.
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ZPRÁVY Z RADNICE, INZERCE

o čem jednali zastupitelé a radní města

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

středa 21. 6. 2017

od 18.00 hod. v Kulturním domě

Aktuální program ZM bude zveřejněn týden 
před zasedáním na úřední desce města a na 
webových stránkách města.

pozvánka

Nová Mateřská škola „Sluníčko“ v ulici
J. A. Komenského zahájí provoz v pondělí 4. září

• Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta II

V ulici J. A. Komenského je dokončena novostavba nové Mateřské školy Sluníčko. Původní domek 
p. Korouse byl zbourán v roce 2015. Děti zahájí v této mateřské škole, která bude organizačně 
začleněna pod Mateřskou školu Přístavní, školní rok 2017/2018 v pondělí 4. září. V této souvislosti 
Rada města na své schůzi konané dne 9. května vyslovila souhlas se zrušením místa poskytovaného 
vzdělávání, neboli detašovaného pracoviště, Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvkové 
organizace, na adrese v objektu Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvkové
organizace, k datu 31. srpna a souhlasila se zřízením tohoto detašovaného pracoviště v novostavbě 
mateřské školy k datu 1. září.
Pro veřejnost bude nově postavený objekt přístupný v sobotu 2. září a pro příchozí bude připraven 
zábavní doprovodný program v čase od 9.00 do 13.00 hod. V nové mateřské škole budou dvě třídy 
s kapacitou až 28 dětí, součástí bude nezbytné kancelářské a sociální zázemí.
Objekt je postaven jako dvoupodlažní, nepodsklepený s plochou střechou. V budově je i prostor 
přípravny jídla, které bude dodáváno z protější mateřské školy. Zastavěná plocha činí 326 m2, užitná 
plocha 544 m2 a obestavěný prostor činí 2 540 m3. Výstavba nového objektu včetně vnitřního vy-
bavení je financována výhradně z rozpočtu města Čelákovic a dosáhne částky 25 mil. Kč vč. DPH.

Objekt Mateřské školy Sluníčko je řešen jako mon-
tovaný ocelový skelet s dřevěnými nebo ocelovými 
výztuhami. Foto: -ps-
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• Na Stráni č. p. 1629, byt č. 3, Čelákovice

Byt č. 3 o velikosti 4+1 o celkové ploše 93,94 m² 
(započitatelná plocha 89,61 m² – sklep a lodžie 
jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto 
prostor: 1. pokoj 7,92 m², 2. pokoj 12,42 m², 
3. pokoj 13,16 m², 4. pokoj 23,20 m², kuchyň 
5,04 m², předsíň 15,04 m², koupelna 2,80 m², 
WC 0,93 m², šatna 4,76 m², sklep 2,40 m², 
lodžie 6,27 m².
Byt je situovaný v 2. podlaží dvouvchodového 
osmipodlažního panelového domu s rovnou 
střechou. Vytápění a dodávka teplé vody jsou 
zajištěny ze systému CZT. Výše nájemného je 
minimálně 8 961 Kč měsíčně (100 Kč/m² mě-
síčně) a je předmětem nabídky (jedná se pouze 
o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprů-

hledné obálce označené nadpisem: Proná-

jem bytu č. 3, Na Stráni č. p. 1629, Čelákovice.

• Stankovského č. p. 1581, byt č. 13, Čelá-

kovice

Byt č. 13 o velikosti 2+1 o celkové ploše 53,34 
m² (započitatelná plocha 51,90 m² – sklep je za-
počten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 
1. pokoj 18,95 m², 2. pokoj 11,11 m², kuchyň 
7,00 m², předsíň 9,06 m², koupelna 2,56 m², 
WC 0,88 m², spíž 0,90 m², sklep 2,88 m². Byt 
je situovaný ve 3. podlaží jednovchodového 
osmipodlažního panelového domu s rovnou 
střechou. Vytápění a dodávka teplé vody jsou 
zajištěny ze systému CZT. Výše nájemného je 
minimálně 5 190 Kč měsíčně (100 Kč/m² mě-
síčně) a je předmětem nabídky (jedná se pouze 
o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprů-

hledné obálce označené nadpisem: Proná-

jem bytu č. 13, Stankovského č. p. 1581, Če-

lákovice.

Byty si lze prohlédnout po domluvě s pracovni-

cí Q-BYTu pí Vorlíčkovou, tel.: 326 996 052.

PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK

V obálce bude uvedena jednoznačná výše na-
bídky nájemného v korunách za byt a měsíc, 
dále závazek zájemce, že na účet města složí 
jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájem-

ného v souladu s ustanovením § 2254 ob-
čanského zákoníku a Zásadami pro pronajímání 
bytů v majetku města Čelákovic a identifikační 
údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, 
telefonní popř. jiné spojení). Dále bude čestným 
prohlášením doložena způsobilost k právním 
úkonům, prohlášení o tom, že žadatel nevlastní 
objekt k bydlení a prohlášení o tom, že není ve-
den v Centrálním registru dlužníků ČR.

Závazný a konečný termín pro předložení nabí-
dek od případných zájemců je:
pátek 16. 6. 2017 do 12.00 hod. v podatelně 

MěÚ Čelákovice.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Vyhodnocení nabídek provede komise 
jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vy-
řazeny nabídky předložené po stanoveném 
termínu, neoznačené stanoveným způsobem, 
neobsahující konkrétní výši nabídky nájemného 
v korunách, neobsahující požadovaná prohlá-
šení či jinak neúplné či ty, kde nabídka bude 
nižší, než je minimální cena nájemného uvedená 
v záměrech. Na základě předložených nabídek 
sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. 
V případě předložení více shodných nabídek na 
1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky 
předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným způ-
sobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu 
z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní stano-
vené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu 
zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispo-
zici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 
pěti pracovních dnů od obdržení usnesení Rady 
města o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí ná-
jemné a zálohy na služby za běžný měsíc ve 
stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní 
smlouva k předmětnému bytu na dobu určitou 
v době trvání 2 roky. Současně budou předány 
klíče od bytu a byt bude protokolárně předán. 
Pokud ve stanoveném termínu nebude uhraze-
na jistota, nájemné a zálohy na služby za běžný 
měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájem-
ci v pořadí. V případě, že nebude k dispozici, 
bude vypsáno nové nabídkové řízení.

PRONÁJEM OBECNÍCH BYTŮ

Město Čelákovice nabízí k pronájmu obecní byty s nadstandardním nájemným. Ná-

jemci budou vybráni tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného.

Okruh zájemců není nijak omezen.

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

Nově budovaný úsek 
cyklostezky

podél řeky Labe
• Petr Studnička, místostarosta II

Od dubna do června je uzavřen úsek cyklotra-
sy mezi Čelákovicemi a Lázněmi Toušení ve-
doucí podél řeky Labe. Důvodem je výstavba 
nového úseku cyklostezky, realizovaná díky 
dotaci IROP ve výši 10,8 mil. Kč Středočes-
kým krajem. Cyklostezka je navržena jako plně 
bezbariérová, v základní šířce 3 m s asfaltovým 
povrchem. Zřízeno bude i odpočinkové místo 
pro cykloturisty s dvěma lavicemi a stolem, 
odpadkovým košem, kolostavem a informační 
tabulí.

Dotčený úsek byl vyprojektován organizací 
PONTEX, s. r. o. Administrátorem investiční akce 
je společnost Inženýring dopravních staveb, 
a. s., a zhotovitelem stavby je společnost PORR, 
a. s., Praha. Na údržbě cyklostezky se budou 
podílet město Čelákovice a městys Lázně Tou-
šeň na základě „Smlouvy o partnerství a vzá-
jemné spolupráci za účelem realizace projektu 
Labská cyklostezka, úsek Čelákovice – Lázně 
Toušeň“.

Přechod pro chodce
v ulici Toušeňské

• odbor správy majetku a investic

Stavba řeší vybudování nového přechodu pro 
chodce v ulici Toušeňské. V současnosti zde 
přechod není a stávající chodníky jsou ne-
vhodně zaústěné do křižovatky ulic Toušeňská, 
Masarykova a Zálužská. Aby bylo možné elimi-
novat rizika vzniklá kolizí účastníků silničního 
provozu, je navržen nový přechod v krátkém 
úseku mezi křižovatkou ulic Toušeňská, Masa-
rykova a Zálužská a křižovatkou ulic Toušeňská 
a Bratří Čapků. Nový přechod bude nasvícen a 
řízen světelným signalizačním zařízením. Sou-
částí tohoto přechodu pro chodce jsou přístu-
pové chodníky, které uvažují v části s budoucím 
pohybem chodců. 

Stavba bude probíhat v období letních prázdnin. 
Tímto upozorňujeme, že v místě stavby bude 
částečně omezen provoz.

Nově bude vybudován úsek dlouhý 1,43 km, který bude součástí Labské stezky a díky kterému dojde ke komplexní-
mu propojení cyklistické stezky 0019. Foto: -ps-

Místo, kde bude vybudován nový přechod pro chodce. 
Zdroj: archiv odboru
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senioři

Co bylo a co připravujeme
• Anděla Nosková

V květnu jsme se scházeli na besedách v Routě, na výletě v Liberci, kde 
se nám to moc líbilo. Také procházka Čelákovicemi – Jiřinou s panem 
Vaňouskem se vydařila.
A co v červnu? Dne 10. 6. se můžeme sejít na akci Routy s průvodcem 
o stromech a keřích v Čelákovicích. Kdo bude mít zájem, přijde v 15.00 
hod. před Routu. Dále 15. 6. od 16.00 hod. beseda v Routě o hranicích 
k vnějšímu světu. Najde si tato beseda posluchače mezi seniory? Soused-
skými vztahy se bude 20. 6. od 10.00 hod. opět v Routě zabývat odborník 
na toto téma. Vidíme, že Routa má dost besed, které by seniory moh-
ly zajímat. Nebojte se přijít a pobesedovat s odborníky na daná témata. 
Vstupné se neplatí a odměnou přednášejícím je účast lidí.
I v červnu pojedeme na výlety.
Slíbená exkurze do prostor Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky proběhne v pátek 23. 6. dopoledne. Počet účastníků je omezen, 
zájemci se tak musí včas přihlásit na e-mailu: seniori@celakovice-mesto.cz.
Dalším cílem výletu bude v pondělí 26. 6. Mělník – zámek a kostnice. Na 
zpáteční cestě se zastavíme v Želízích a podíváme se na ve skále vytesané 
hlavy. Ale pozor! Tentokrát se můžete přihlásit až od 8. 6., a to výhradně 
u pí Pertlíkové na tel.: 606 140 425. Odjezd v 8.00 hod. od Alberta.
Sejdeme se opět až v září, a to na pokračování kurzu sebeobrany, který 
bude pouze s praktickými ukázkami. Termín ještě není stanoven, ale do-
zvíte se ho buď zde ve Zpravodaji, nebo na e-mailu, ve skříňce, či kdo 
bude mít zájem, na mém telefonu. Nemusíte se přihlašovat, ale doufám, 
že účast bude alespoň taková jako na minulém kurzu. Byla by to škoda
nechat si ujít jedinečnost takového kurzu.
Nezapomeňte na možnosti počítačového poradce a také se můžete při-
pravovat, kdo by měl zájem, chodit na angličtinu. Také zvu ženy na do-
polední cvičení. Kde a kdy zjistíte v naší skříňce.
Vážení a milí senioři našeho města. Přeji vám, ať prožijete léto podle svých 
představ ve zdraví, spokojenosti a radosti, a už dnes se na vás těším 
v příštím období.

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

Senioři v Liberci. Foto: -an-

Osadní výbor Sedlčánky informuje
• Petr Kabát, předseda, Aleš Nekola a Jaroslav Chour, členové

Osadní výbor Sedlčánky dne 30. dubna zorganizoval již tradiční akci „Pá-
lení čarodějnic“ u přívozu. Akce se zúčastnilo asi 420 osob, z toho asi 60 
namaskovaných čarodějnic a čarodějů všeho věku. Pro přítomné děti bylo 
pod vedením hlavní čarodějnice Lucie Chrůmové připraveno osm různých 
atrakcí. Po absolvování těchto atrakcí byly děti odměněny vuřtem, který si 
mohly opéci na malém ohni. Pořízeny byly společné fotografie přítomných 
čarodějnic a čarodějů. Za přísného dozoru cechu čarodějnického a jako 
tečka na závěr vzplanul velký oheň.

V neděli 7. května se konalo „Jarní setkání seniorů Sedlčánek a Císařské 
Kuchyně“. Před 14.00 hod. se v restauraci Na Vošverku sešlo celkem asi 
70 osob, z toho 45 seniorek a seniorů, kteří měli zájem setkat se a pohovo-
řit s vrstevníky a členy osadního výboru. Pro přítomné bylo připraveno 
drobné pohoštění a různé dárky. Přítomné seniorky dostaly jako pozornost 
květiny. Pro zpestření posezení bylo pod vedením Radky Křížové připra-
veno kulturní vystoupení dětí z Mateřské školy Přístavní, členy osadního 
výboru byla zabezpečena videoprojekce z pořádaných akcí a pro poba-
vení harmonikář zahrál písničky různého repertoáru.

Jarní setkání seniorů Sedlčánek a Císařské Kuchyně. Foto: archiv OV Sedlčánky

Pálení čarodějnic v Sedlčánkách. Společné foto: archiv OV Sedlčánky

Smíšená organizace zdravotně
postižených Čelákovice, z. s.

• Antonín Alexander

Jako každoročně i tentokrát uspořádala naše organizace výroční členskou 
schůzi. Úvod zpestřily svým vystoupením děti z Mateřské školy v Přístavní 
ulici. Přivítáni byli hosté – starosta města Čelákovic Josef Pátek, Jana 
Luhanová a Andrea Pencová z RC Routa a další.
V pracovní části bylo na programu zejména hodnocení práce v uplynulém 
roce. Činnost organizace je limitována věkovým složením členské zá-
kladny. Velká většina je totiž v důchodovém věku, takže akce musí být 
této skutečnosti přizpůsobeny. V uplynulém období byly pořádány oblí-
bené zájezdy do Polska, návštěvy divadel v Praze – Horních Počernicích 
a realizovány dva jednodenní výlety – Čapí hnízdo a jízda ekovláčkem 
v Benešově a výlet do Zoologické zahrady v Liberci. Jinak se také členové 
zúčastňují některých neformálních aktivit, např. sobotního plavání v Měst-
ském bazénu nebo zájezdů pořádaných Sjednocenou organizací nevi-
domých a slabozrakých ČR, z. s.
Na činnost dostává naše organizace příspěvky od obcí Čelákovice, Mo-
chov, Nehvizdy a Vyšehořovice, za což jim patří poděkování.
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• Miroslav Opa, zastupitel

Částku 57 korun z každé vydělané 
stokoruny v České republice 
odvede každý občan do státní 
pokladny. Česká republika má 
dnes sedmou nejvyšší daňovou 
zátěž v Evropě. V tomto kontextu 
bychom se měli spíš zabývat tím, 
jak s odvedenými penězi hos-
podárně nakládat a jak daňovou 
zátěž pro občany i firmy snížit.
Daň z nemovitého majetku je jed-
na z nejméně spravedlivých daní. 
Aby si občan mohl pořídit nějaký 
nemovitý majetek, musel peníze 
vydělat a stát mu tento výdělek 
zdanil. Když si nemovitý majetek 
koupil, opět byl zdaněn, tentokrát 
daní z nabytí nemovitostí. A pro-
tože nemovitý majetek, na rozdíl 
od majetku movitého, nemůže 
před zdaněním „utéct“, musíme 
ho každý rok zdaňovat, dokud ho 
úplně nezlikvidujeme.
Odpověď na otázku je tedy 
nasnadě: místní koeficient daně 
z nemovitých věcí v Čelákovicích 
nezvyšovat a zachovat v hodnotě 
1, jako je tomu v 92 % všech obcí 
České republiky. V roce 2016 se 
na této dani vybralo celkem 10,5 
mld. Kč, příjem do rozpočtu naše-
ho města dosáhl necelých 
6 mil. Kč.

• Marek Skalický, zastupitel

V Čelákovicích je současný 
koeficient daně z nemovitých věcí 
nejnižší možný, tedy na úrovni 1 
z celkových 5. Tato daň jde celá 
přímo do rozpočtu města a jistě 
tvoří ne úplně zanedbatelnou 
součást jeho daňových příjmů. 
Z těchto příjmů pak město hradí 
náklady související se správou 
a údržbou města, stejně jako 
investiční akce potřebné pro 
rozvoj obce. I když je hospodaření 
našeho města v posledních letech 
vyrovnané a daří se i umořovat 
dluhy předešlých vlád, každá 
koruna do městského rozpočtu 
navíc je samozřejmě dobrá. 
S ohledem na populismus někte-
rých volebních stran a subjektů 
nicméně věřím, že návrhy na 
zvýšení této daně podporu mít 
nebudou i přesto, že pro 
Čelákovice by to přínos zcela 
jistě mělo.

Zastupitelé zvolení za PRO Č se 
k tématu nevyjádřili.

• Petr Bařina, zastupitel

Daň z nemovitých věcí se platí na 
základě zákona č. 338/1992 Sb., 
a to z pozemku, stavby či bytu.
§12 tohoto zákona říká, že obec 
může pro všechny nemovitosti na 
území obce stanovit jeden místní 
koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. 
Tím se potom vynásobí současná 
daň, peníze, které nyní platíme, 
a my pak můžeme platit 2x až 5x 
víc než nyní!
Nyní mají Čelákovice ročně příjem 
z této daně 6 mil. Celkové roční 
příjmy obce jsou 200 mil.
A odpověď na otázku?
Ne, nebylo by to vhodné. A proč?
– Jednalo by se o nejjednodušší, 

ale špatné řešení. Když chybí 
peníze, tak zvýšíme daně a sebe-
reme peníze obyčejným lidem?

– Stávající daňové zatížení nás, 
občanů, je již nyní vysoké.

– Vlastní pořízení nemovitostí je 
čím dál dražší.

– Čelákovice nejsou nijak lukra-
tivní, lázeňské, příhraniční, turis-
ticky či podnikatelsky významné 
místo.

– Spíš by se měla zvýšit vymaha-
telnost stávajících daní a zame-
zení daňovým únikům.

– Stejně tak by měl být kladen větší 
důraz na zvýšení hospodárnosti 
investičních akcí financovaných 
městem.

• Renata Fialová, zastupitelka

Obecně jsem pro co nejnižší daně 
a u nemovitosti to platí dvojná-
sob. Nemovitost je pořízena z již 
zdaněných peněz, takže jde 
o další daň.
Otázka se dá ještě otočit. Pokud 
se vybere více daní, jaký konkrétní 
přínos to přinese městu?
Podle mne v současnosti není ani 
tak problém s finančními zdroji, 
ale s lidskými zdroji schopnými 
připravit (a dovést do konce) 
projekty, kde by se disponibilní 
finance smysluplně investovaly.
Dávám příklad chodníku v Jiřině. 
Majitelé nemovitostí v dané ulici 
složili na něj peníze na účet města 
a do dnešního dne není (10 let).
V tuto chvíli je tedy zvyšování 
daně naprosto zbytečné, protože 
město není schopno realizovat 
více projektů, přestože peníze mu 
leží na účtu.

Zastupitelka zvolená za KSČM 
dodala vyjádření v rozporu 
s max. stanoveným rozsahem.

• Tomáš Janák, zastupitel

Daň z nemovitých věcí je stopro-
centním příjmem do městské 
kasy, tudíž tento eventuální krok 
zvýšení místního koeficientu 
předmětné daně by byl příno-
sem. Nicméně při dnešním již tak 
velkém daňovém zatížení občanů 
považuji v tuto chvíli jakékoliv 
další bezdůvodné navyšování 
zátěže rodinného rozpočtu za krok 
asociální. Pojem „bezdůvodné 
navyšovaní“ jsem zde použil mimo 
jiné také proto, že město má 
v současné době, 
v porovnání s minulostí, k dispozi-
ci větší množství rozpočtovaných 
finančních prostředků. I přes tento 
fakt však není vedení města plně 
schopno najít jejich rozumné 
a zároveň hospodárné využití. 
Místo toho radnice vynakládá 
nemalé finanční částky na různé 
druhy právního poradenství, vede 
již předem jasně prohrané soudní 
spory, např. i s neziskovými 
subjekty, apod. Bohužel takový 
je dnešní trend vrcholného 
vedení města. Důležité je toto 
včas změnit! Společně už totiž 
musíme konečně začít dělat něco 
smysluplného a hmatatelného pro 
občany a Čelákovice jako takové.

Otázka
Bylo by vhodné 

zvýšit místní 

koeficient daně 

z nemovitých věcí 

v Čelákovicích?
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Dne 11. června oslaví 70. na-
rozeniny pan Milan ŠIKL.
Všechno nejlepší a hlavně 
zdraví přeje manželka Marie, 

dcera Jana a vnuk Lukáš.

Dne 9. června 2017 uplyne 30 
let od chvíle, kdy nás navždy 
opustil pan Karel MRŇA.
Stále vzpomíná sestra Dana 

s rodinou.

Čas plyne jako voda, ale bo-
lest v našich srdcích zůstává. 
Dne 22. května 2017 by se 
dožil svého životního jubilea 
70 let pan František KÖ-

NIGSMARK a dne 12. června 
uplyne 6 let, kdy nás navždy 
opustil.
S láskou vzpomínají manželka Anna, děti 

František, Miroslav, Anička, Jirka a Petr 

s rodinami.
Stále nám moc chybí. Kdo jste ho znali a měli 
rádi, prosíme, vzpomeňte s námi.

Dne 23. 6. 2017 by se dožil 70 
let pan Bohumil KOROUS.
Stále vzpomíná manželka 

Hanka a dcera s rodinou.

Prý že čas léčí. Nás již léčí 
dlouhou dobu, od úmrtí naší 
maminky a babičky paní Ma-

rie HRABĚTOVÉ uběhlo již 
20 let.
S láskou a vděčností vzpomí-
ná dcera Marie s rodinou.

Dne 30. června uplyne smutný 
rok, od úmrtí pana Josefa 

KOHOUTKA.
Stále vzpomíná manželka 

Anna a celá zarmoucená 

rodina.

společenská kronika

V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156

Oznámení s poděkováním
• Ivan Vaňousek

Spolužáci, kteří v září 1949 usedli do školních 
lavic ve třídách 1. A a 1. B bývalé Národní školy 
v dnešní ZŠ Kostelní, tehdy ještě Masarykově 
ulici, se dne 21. dubna t. r. sešli, aby zavzpo-
mínali na školní léta a na závěrečné zkoušky, 
které v roce 1957 na závěr osmiletého základní-
ho vzdělávání povinně a úspěšně složili. Vedení 
školy jim umožnilo prohlédnout si po šedesáti 
letech „jejich“ školu zevně i zevnitř, za což jmé-
nem zúčastěných „holek a kluků“ děkuji.

Spolužáci. Foto: J. Špaček

Jste na řadě,
pane starosto

• studenti Gymnázia

Je 15. květen 2017. Zasíláme do zpravodaje 
pár svých řádků. Naši starší spolužáci skládají 
od zítřka zkoušku z dospělosti. My jsme složili 
Vaši zkoušku, budova je vystěhovaná. Nikde 
ani noha, žádný dělník ani inženýr. Jste na řadě, 
pane starosto. Doufáme, že tak rychle, jak jsme 
se museli vystěhovat, tak rychle se budeme 
moci vrátit.
Upřímné díky všem zaměstnancům, žákům, ro-
dičům a sponzorům.

Havárie cisterny
Ve čtvrtek 4. 5. v 7.35 hod. přijala MP ozná-
mení, že v „esíčku“ u starého nádraží je cisterna 
v příkopě a patrně se převrátí. Hlídka MP zjisti-
la, že řidič není zraněn a že vůz přepravující od-
padní vody je prázdný, a proto nehrozí poško-
zení životního prostředí. Jeřáb profesionálních 
hasičů ze Staré Boleslavi bohužel nemohl vo-
zidlo vyprostit kvůli překážejícímu elektrickému 
vedení, a proto byla povolána těžká technika 
pro odtah kamionů. Doprava byla plně obnove-
na ve 12.10 hod.

Recidivistka kradla
V pátek 12. 5. ve 14.57 hod. obdržela hlídka MP 
oznámení, že v jednom z obchodů v nákupní 
zóně byla zadržena neplatící zákaznice, když se 
pokusila odcizit zboží v hodnotě 731 Kč. Hlídka 
už 21letou ženu znala, protože ji za podobné 
skutky již několikrát řešila. Po perlustraci, doku-
mentaci přestupku a sepsání potřebných doku-
mentů byla žena vyvedena z obchodu. Případ 
bude postoupen přestupkové komisi.

Batoh na parkovišti
V pondělí 15. 5. v 10.40 hod. bylo telefonicky 
oznámeno, že na parkovišti před domem v uli-
ci Na Stráni leží od rána batoh. Hlídka našla 
batoh s oblečením, přenosným přehrávačem 
hudby a fénem. Šetřením v okolí se majitele 
nepodařilo zjistit. Batoh byl převezen na slu-
žebnu MP a sem se také dostavila 39letá žena 
s oznámením, že její přítel zapomněl batoh na 
parkovišti. Po popisu batohu a jeho obsahu byl 
ženě batoh vydán.

I strážníci občas něco ztratí
V úterý 16. 5. v 15.30 hod. zjistil strážník MP, že 
ztratil svůj mobilní telefon, zřejmě někde před 
služebnou. Ani při prohlídce míst, kde se po-
hyboval, se mobil nenašel. Večer oznámila ob-
čanka, že u Mochova našla mobilní telefon a že 
na něj volal muž, který sdělil, že je strážník MP, 
a že žádal o vrácení mobilu na služebnu MP. 
Strážník si ho zřejmě položil na střechu vozu 
a telefon z ní spadl až na místě nálezu. Strážník 
ženě týž den osobně poděkoval za její slušnost. 

Agresivní zloděj
V pondělí 22. 5. v 7.15 hod. bylo telefonicky 
několikrát za sebou nahlášeno, že u prodejny 
Albert došlo k rvačce tří mužů. Hlídka MP zjis-
tila, že jde o potyčku pracovníků bezpečnostní 
služby a mladíka, který v prodejně odcizil zboží 
a při zadržení se choval agresivně a napadl pra-
covníky ochranky, přičemž jednomu i patrně 
zlomil žebra. Hlídka musela mladíkovi kvůli jeho 
agresivitě nasadit pouta a ihned ho předala 
hlídce Policie ČR. S ohledem na způsob prove-
dení krádeže a fakt, že mladík je v podmínce, jej 
asi čeká zklidnění v policejní cele a možná 
i vězení.

Odstranění následků 
mimořádné události

na gymnáziu
• Josef Pátek, starosta

Město vyhovělo požadavku vedení Gymnázia 
ve věci termínu pro vyklizení prostor, který 
byl posunut na 21. května, a to s ohledem na 
organizaci maturitních zkoušek. V pondělí 
22. května skončila prodloužená lhůta pro po-
dání nabídek, které byly podány celkem tři. 
V úterý 23. května Rada města schválila výsledky 
veřejné zakázky a smlouvu o dílo s vítězným 
uchazečem, kterým je firma VPK Suchý, s. r. o., 
ze Zásmuk. Ve středu 24. května byla podepsá-
na smlouva o dílo starostou města a jednatelem 
společnosti. Ve čtvrtek 25. května mělo dojít 
k předání staveniště, ale z důvodu nevyklizení 
prostor ze strany Gymnázia Čelákovice odmítl 
zhotovitel stavby převzít staveniště a tento ter-
mín byl posunut na pondělí 29. května. Doufám, 
že až budete číst tento článek v červnovém vy-
dání Zpravodaje, budou již stavební práce pro-
bíhat. Město Čelákovice postupuje plně v soula-
du s časovým harmonogramem oprav, který byl 
prezentován na březnovém zasedání Zastupi-
telstva. O postupu prací – rekonstrukci topné 
soustavy a opravě sádrokartonových podhledů 
na gymnáziu – byly informovány jak ředitelka 
Gymnázia Lenka Pehrová, tak ředitelka Základní 
školy J. A. Komenského Alena Pechalová. Prů-
běžně se této investiční akci věnovala na svých 
schůzích také Rada města Čelákovic.

Zhotovitel stavby nepovažoval takto připravenou 
učebnu za vyklizenou, proto odmítl dne 25. května 
převzít staveniště. Foto zdroj: -jp-
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chodíme kolem nich

Stabenovka
• Ivan Vaňousek

Továrny pánů Červinky a Volmana byly v Če-
lákovicích od roku 1903, resp. od roku 1910 
jako „domorodé“. Stabenovka byla ve srovnání 
s nimi ve své době „náplava“. Přestěhoval ji sem 
totiž v roce 1906 německý podnikatel Stabenow 
z Prahy. V roce 1860 založili se společníkem 
Galaunerem na Žižkově v areálu nynějšího 
divadla Ponec v Husitské ulici mědikoveckou 
dílnu se třemi dělníky. Dílna se do konce 
19. stol. rozrostla, či asi spíš přerostla a nebylo 
tam pro ni už dost místa. Hledali, až našli vý-
hodné místo u řeky, poblíž železnice a příz-
nivou cenu pozemků. Koupili jich rovnou 15 od 
obce Čelákovice v roce 1905 a začali stavět. 
Do továrny si pan Stabenow přivedl část svých 
německých zaměstnanců se slibem, že nebu-
dou vyvolávat národnostní třenice s místními 
dělníky a úředníky. Hlavičkový papír z roku 1912 
s názvem firmy hovoří o rozsahu její činnosti: 
„Továrna na zboží měděné, kovové a z plechu 
železného. Válcovna rour, plechu a drátu, mědi, 
mosaze a tombaku. Továrna na akkumulá-
tory Rudolf Stabenow“. V letech 1910–1919 

také dodávala městu stejnosměrnou elektřinu. 
V roce 1920 se firma přeměnila na „Kovodělné 
akciové závody Stabenow“. O 10 let později 
už měla 300 zaměstnanců. Mezi železniční tratí 
a továrnou, při silnici, kterou vybudovala v roce 
1907 obec, postavil podnikatel pro své dělníky 
kolonii 8 domků. Pro úředníky pak 4 dvojdomy 
na pozemcích blíže k Nedaninám. Nezapomněl 
ani na reprezentaci. V ředitelské vile z roku 1909 
v Přístavní ulici je nyní mateřská škola.
Tovární komíny vyrůstaly ze Stabenovky jako 
houby po dešti – ve 40. letech 20. stol. už jich 
bylo 7 a s nimi rostlo i množství škodlivých 
látek vypouštěných do ovzduší. Jenže koho 
to tenkrát zajímalo. Za okupace se akciovka 
sloučila s Pražskou měďárnou a kabelovnou 
a s elektrotechnickými závody Křižík a spol. Po 
roce 1945 přišla národní správa, znárodnění 
a nedlouho po něm se zrodil název Kovohutě 
– jejichž příslušnost k různým „nadpodnikům“, 
společnostem a holdingům se pak často měni-
la. Kovohutě Čelákovice ale v jejich názvech zů-
stávaly. Ať tak či onak, byla zdejší Stabenovka 
– Kovohutě známá po světě výrobou kondenzá-
torových trubek, cínobronzových tyčí, odpo-
rových drátů, lamel ze speciální mědi a dalších 
polotovarů z neželezných kovů pro různá prů-
myslová odvětví.

Akcie Kovodělných akciových závodů Stabenow. Zdroj: 
soukromá sbírka

Stabenovka ve 40. letech 20. stol. Foto zdroj: soukro-

má sbírka

Zástupci MO TOP 09 v čele s předsedou Tomášem 
Janákem uctili dne 8. května 2017 v dopoledních hodi-
nách na čelákovickém náměstí památku obětí 2. svě-
tové války položením kytice k pomníku padlých. Foto: 
M. Marešová

Májové oslavy 2017
v Čelákovicích

• Vladimír Duník, MO KSČM

Šňůru májových akcí jsme začali tradičně v za-
hradní restauraci ATHENY Prvomájovým set-
káním občanů s Májovou veselicí. Za slunné-
ho, ale chladného odpoledne se zde sešlo na 
šest desítek občanů Čelákovic a okolních obcí 
i významní hosté – krajští zastupitelé Z. Štefek 
a Z. Milata, zastupitelka L. Grygarová a člen KV 
Středočeského kraje J. Stradiot. K poslechu 
a dobré náladě účastníků hrála kapela POHODA.
Dne 8. května jsme položili věnec u pomníku 
padlých při společném pietním aktu města. 
Téhož dne v předvečer dne osvobození 
9. května jsme tradičně položili kytice k pomníč-
ku u školy v Sedlčánkách a následně v parku, 
u pomníku Rudé armády. Společně s občany 
města se pietního aktu zúčastnili i naši hosté 
– poslanec S. Grospič s manželkou Alenou, 
předsedkyní krajského Levicového klubu žen, 
Z. Štefek, Z. Milata, L. Vrobel a J. Stradiot. 
O významu těchto dní krátce pohovořili 
S. Grospič a Z. Štefek.
Májové akce jsme tradičně ukončili 9. května 
pietním aktem v Parku Rudé armády v Záluží. 
Aktu se spolu s občany zúčastnili naši hosté 
– S. Grospič, J. Stradiot a P. Rošek, který 
v dobové uniformě vojáka RA stál čestnou stráž 
u pomníku. Tak jako v Sedlčánkách, po položení 
věnce a kytic šeříků, hymně ČSR a SSSR tyto 
významné dny připomněli ve svých projevech 
S. Grospič a V. Duník.

Pietní akt 9. 5. 2017. Foto: Vladimír Duník

• Vladimír Duník

Dne 12. května proběhl na Městském stadio-
nu za účasti více než 350 závodníků z celého 
Středočeského kraje již tradiční Krajský přebor 
družstev atletických přípravek. Děti soutěžily 
ve třech individuálních disciplínách a na závěr 
proběhly štafety družstev na 8 x 200 m. Bylo 
opravdovým zážitkem sledovat nadšení, soutě-
živost a vzájemné povzbuzování malých spor-
tovců a jejich trenérů. Ze všech vyzařovala ne-
falšovaná radost z dosažených výsledků. Nic na 
jejich výkonech neubrala ani krátká přeháňka, 
po níž se opět s odhodláním podat co nejlepší 
výkony vrhli do soutěží.
Za skvělou organizaci celé akce patří velký dík 
především předsedovi TJ Spartak Čelákovi-
ce Jaroslavu Rynešovi a jeho svěřencům, bez 
nichž by se toto úžasné sportovní odpoledne 
nemohlo uskutečnit. Nestává se tak často, aby 
do našeho města přijelo na akci více než 100 
soutěžících.
Začátkem letošního května se to podařilo dokon-
ce třikrát. Na tradiční Čelákovickou duběnku 
přijelo soutěžit v tanečních disciplínách více než

1 000 dětí, také Setkání hasičských přípravek 
se zúčastnila asi stovka našich nejmenších 
hasičů.

Krajský přebor družstev atletických přípravek na Měst-
ském stadionu. Foto: Vladimír Duník

Odpoledne plné mládí, radosti a pohybu
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60 let klubového vodáctví
v Čelákovicích

Jak to vlastně začalo – 50. a 60. léta 

minulého století
Dva kluci Jirka Dynebýr a Pepík Blecha se 
znali odmalička, v roce 1948 jim bylo 20 a za-
čali spolu hrát a položili základ kapele PoBle-
DyKuBa. Tahle kapela hrála havajskou muziku 
a její jméno je akronymem složeným z příjmení 
členů – Polenský, Blecha, Dynebýr a Kubánek. 
Shodou okolností právě tito členové stáli u zrodu 
vodáckého hnutí v Čelákovicích a měli společné 
dvě věci – lásku k muzice a lásku k vodě. Příští 
dekády ukázaly, že tyhle dvě vášně si navzájem 
nejen nepřekáží, ale naopak společně vytvářejí 
prostředí, které bylo v těch letech ukrutně po-
třeba.
V 50. letech minulého století se tedy díky téhle 
partě začaly na Labi objevovat první motorové 
lodě. Nejprve bez kajuty a po určité době i lodě 
s malou kajutou. Na přelomu 50. a 60. let se 
jednalo o typ Vodomil, Sokolík a hlavně Belu-
ga – původně plachetnice přestavěná na moto-
rák. Dna lodí byla typizovaná a kajutu si každý 
postavil tak, jak mu fantazie pracovala. Někte-
ré lodě byly kovové, ale naprostá většina byla 
postavená technologií dřevěného žebrovaní 
s obšívkou z latiček obalených laminátem. 
Nutno podotknout, že hlavním – dnes by se 
řeklo leadrem – tahounem designu a technologií 
byl právě Jirka Dynebýr. 
Paleta použitých materiálů byla taková, že ja-
kýkoli tehdejší západní stavitel lodí by hleděl 
v němém úžasu, co všechno je možno na stav-
bu lodí použít. Vše bylo podřízeno tomu, co se 
v hlubokém socialismu dalo „sehnat“, zvláště 
když hlavní heslo té doby znělo, že „všechno je 
všech“.
K vodáckému jádru se postupem času zača-
li přidávat další a další kamarádi a na počátku 
70. let v Čelákovicích bylo 16 kajutových a 12 
sportovních (nekajutových) lodí.

Vznik klubu
Kolem roku 1970 začala atmosféra houstnout 
a důvodů bylo hnedle několik. Jedním z nich 
bylo, že na českých tocích se objevovalo pořád 

víc plavidel a státní správa usoudila, že nastal 
čas zasáhnout. Na každou motorovou loď nad 
5 metrů délky nebo s motorem silnějším než 
5 hp je třeba mít průkaz „vůdce malého plavidla“. 
Ten samo sebou nikdo z majitelů čelákovických 
plavidel neměl. Další, tentokrát lokální problém 
byl, že soudruhům z radnice (tehdy se to samo-
zřejmě jmenovalo národní výbor) bylo všechno 
dění kolem vodáků těžce proti srsti. Údajně na-
zývali vodáky spolkem buržoazních oportunistů. 
Kdykoli se městem táhla nová loď doprovázená 
početnou skupinou muzikantů, tak byli soudruzi 
vzteky bez sebe.

Jediným východiskem z této situace byl pře-
sun volného společenství pod nějakou existující 
státní instituci, a proto byl dne 21. června 1971 
pod hlavičkou tehdejšího Svazarmu založen 
SBVM – tedy Svaz branného vodáctví a vodního 
motorismu. V tento den se do klubu přihlásilo 43 
členů.

Zlatá léta sedmdesátá
Nadpis téhle kapitoly se zdá být zcela mimo 
realitu, ale pro vodáky z Čelákovic platí beze 
zbytku.
Oč větší byl marasmus ve společnosti a norma-
lizace zcela vytěsnila normálnost, o to větší byla 
touha po úniku – proto v 70. letech došlo k nej-
většímu rozvoji vodáckých i nevodáckých aktivit 
nově vzniklého klubu.
První oficiální kotviště bylo postaveno na ká-
ranské straně hned nad jezem někdy v roce 
1972 a vydrželo zde do roku 1975, kdy muselo 
ustoupit těžké polské technice, která rovnala 
tok Labe pro již naplánovaný provoz uhelných 

lodí. Další kotviště vzniklo taktéž na káranské 
straně, tentokrát pod jezem. Na tomto kotvišti 
byla postavena i provizorní dřevěná klubovna. 
Zcela typický design čelákovických lodí zača-
la kopírovat i vodácká uskupení jinde na Labi 
a taktéž o koupi lodí z Čelákovic byl veliký zá-
jem. Byly pořádány dálkové plavby nejen po 
Labi, ale i po Vltavě, a to až na Orlík. 
V průběhu 60. let se celá parta plus spousta 
dalších kamarádů scházela v dnes již neexistují-
cí hospodě „Bosna“, kde o pátcích či sobotách 
drnčely kytary většinou až do policejní hodiny, 
což, jak pamětníci vědí, bylo 22.00 hod. Jedi-
ná možnost, jak tuto hodinu prodloužit, bylo 
uspořádat nějakou akci, kterou by soudruzi 
u kormidla povolili. A tak vznikl „Námořnický 
bál“ v Sedlčánkách.
Po vzoru tohoto bálu byla v roce 1972 založe-
na zcela nová tradice – Námořnický karneval 
v Kulturním domě v Čelákovicích. Tahle akce 
si od samého začátku získala širokou veřejnost 
kvůli zcela výjimečné atmosféře – jednak díky 
zcela speciální výzdobě sálu, ale i díky tomu, 
že ve vzduchu visela nálada kamarádství a zce-
la spontánní hravosti přítomných vodáků. Po 
mnoho dalších let se jednalo o nejvyhledávanější 

akci v KD Čelákovice. Vodácký bál v Sedlčán-
kách, který byl u vedení města označován kry-
cím jménem „veřejná vodácká schůze“, se ko-
nal asi měsíc po karnevalu v KD nadále.
Někdy v polovině 70. let začala i další velmi dů-
ležitá činnost vodáckého klubu – „branné vo-
dáctví“. Vzhledem k tomu, že celý klub fungoval 
pod Svazarmem, bylo nutno vykazovat i činnost, 
která naplňovala požadavky Svazarmu. Pod 
bizarním titulem „branné vodáctví“ se tedy ro-
zumí závody pramic na divoké vodě, doplněné 
o střelbu ze vzduchovky a hod granátem na cíl. 
Těchto závodů se samozřejmě zúčastňovali 
i dospělí, ale v drtivé většině Čelákovice repre-
zentovali kategorie žáků a mladšího či starší-
ho dorostu, takže výchova mladé generace se 
stala prioritou a na tom se nic nezměnilo až do 
dnešních dnů.
V 70. letech se také podařilo získat první sku-
tečnou vodáckou klubovnu „Cementárna“. 
Fakt, že vodácká klubovna je snad nejdále 
od vody jak to jen v Čelákovicích jde, nikomu 

Jedna z prvních kajutových lodí v Čelákovicích kolem 
roku 1962. Foto: archiv klubu

Slavnostní průvod s novou lodí v Palackého ulici kolem roku 1975. Foto: archiv klubu
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radost nekazil. Povedlo se objekt celkově zre-
konstruovat a postavit i hangáry na lodě na 
tomto pozemku. Někdy v té době klub taktéž 
získal i vlastní přepravní prostředek – Pragu V3S 
– vyrobenou těsně po válce. Již jízda tímhle ná-
klaďáčkem na korbě pod plachtou měla v sobě 
nádech dobrodružství.

Léta osmdesátá
Na počátku 80. let se podařila vodákům zásadní 
věc – sehnat pozemek a peníze na stavbu nové 
základny, která stojí dodnes a navíc tento are-
ál je u vody, což po klubovně Cementárna je 
značný pokrok. Při stavbě areálu odpracovala 
parta vodáků tisíce brigádnických hodin, ale po-
dařilo se i postavit hangáry pro lodě.
V roce 1982 se rozběhla klubová škola pří-
strojového potápění a následovaly další kurzy 
ke zvyšování potápěčské kvalifikace. Zkouš-
kami prošlo 17 členů a vznikl kvalitní základ 
pro další vodáckou odbornost v rámci klubu. 
Vznikla tedy další plnohodnotná sekce klubu – 
potápěči. 
O první veliký sportovní úspěch se postaral tým 
mladších dorostenců při závodech pramic na 
mistrovství republiky v roce 1981. Proti klubům 
z velikých měst byl klub v Čelákovicích předem 
odsunut do role outsidera. Zlatá medaile potom 
hřála dvojnásob.
Nezaháleli ovšem ani motoráři – od začátku 
80. let se každé léto pořádal Memoriál Jirky 
Dynebýra – tradičně na soutoku Labe a Jize-
ry. Jednalo se o závod, který v sobě kombi-
noval ovládání různých plavidel motorových 
i nemotorových a zároveň i běh či střílení ze 

vzduchovky na souši. Na tuto akci přijížděli i vo-
dáci z okolních vodáckých klubů a v 80. letech 
byl tento memoriál jednou z nejdůležitějších 
událostí, kterou klub pořádal. V souladu s tradi-
cí byla vždy přítomna i kvalitní hudební produk-
ce a večerní táborový oheň.

Po roce 1990
V roce 1990 se klub osamostatňuje jako právní 
subjekt pod jménem 1. čelákovický klub potá-
pěčů a vodáků – začíná další kapitola.
Když se bolševikův hliněnej kolos konečně slo-
žil, sekce potápěčů zjistila, že je při ponorech 
k mání i jiná voda než hnědá a začíná si to užívat 
svými expedicemi do zahraničních destinací. 
Jen namátkou – Korsika, Sardinie, Sicílie, Elba, 
Liparské ostrovy, Albánie atd.
Paradoxně po roce 90 dochází k lehkému útlu-
mu nejstarší a první sekce vodáků z Čelákovic – 
klasických kajutových lodí. „Staří pardi“ začínají 
být staří a mladí mají najednou spoustu jiných 
možností. Jednou z nich je rozmach nového 
sportu v Čechách někdy kolem roku 1995 – For-
mula Future.
Toto se stalo impulzem pro vznik další – zcela 
nové – sekce vodáků v Čelákovicích, a to „mla-
dých motorářů“. Ve FF (Formula Future) se zá-
vodí na malých nafukovacích člunech s pevným 
dnem a přívěsným motorem od 4 do 15 hp. 
Soutěží se ve věku 8–18 let v pěti kategoriích. 
Hlavní disciplíny jsou slalom a paralelní slalom. 
Naši kluci byli u toho od začátku a podařilo se 
jim chytit první vítr a držet se na špici, a to nejen 
u nás, ale i v Evropě či ve světovém měřítku. Od 
roku 1995 se podařilo dosáhnout na mistrovství 

světa 3x první místo a 2x druhé místo, na mi-
strovství Evropy 3x první místo a jednou druhé 
místo.
Výchova mladé generace probíhá taktéž i v další 
sekci klubu, a to jsou prostě „vodáci“. Umět 
správně ovládat kánoe či pramičku s pádlem 
patřilo vždy k tradicím klubu a tato dovednost je 
aktivně rozvíjena již od 70. let minulého století. 
Mění se jména (naštěstí po pádu režimu vypadlo 
slovo „branný“ – zůstalo jen vodáci), mění se 
trenéři a samozřejmě i závodníci, zůstává ale 
podstata – přivést mladou generaci k tomuto 
sportu, protože z lodi je svět hezčí, a když je 
možnost si u toho ještě zazávodit v pěkné příro-
dě, je to kombinace dost dobrá.

Současnost
Už nejsme občanské sdružení, ale zapsaný 
spolek a současně jsme přijali nové jméno klu-
bu, a to 1. Čelákovický klub vodních sportů, z. 
s., zkratka 1. ČKVS, z. s. 

Dovětek
Tento článek pojednává o historii klubu vodáků 
Čelákovice, nebyl by ale úplný, kdybych nezmí-
nil jednu loď s domovským přístavem Čelákovi-
ce, která projela několik desítek tisíc kilometrů 
po mnoha významných vodních cestách celé 
Evropy. Její kapitán Ludvík „Čingy“ Žukovský, 
zcela svérázná postava vždy vzdorující jakýmko-
li konvencím, si usmyslel, že výletů na Řehačku 
a zpět už bylo dost, a vypravil se se svou lodí 
o kus dál. Nejprve zimní plavba do Hamburku, 
další rok po Labi do Magdeburgu a odsud po 
kanálech přes celé Německo do Dortmundu – 
několik tisíc kilometrů a plavba trvající téměř 
rok. Třetí rok absolvoval cestu přes Rýn, Moselu 
až do francouzského Nancy.
Následující roky se plavil po Odře, Dunaji a taky 
po Rhoně na jihu Francie. Je zcela v souladu 
s jeho filosofií, že ze všech těchto cest neexis-
tuje ani řádek v lodním deníku, a pokud existuje 
nějaká fotografie, k nám se nedostala. Na jedné 
straně je to škoda, ale na straně druhé to odráží 
podstatu všeho, co jsem popsal v předchozích 
pasážích – neděláme věci proto, abychom se 
jimi pochlubili na sociálních sítích, děláme je 
proto, abychom je skutečně prožili.

Více fotografií o historii klubu 

na www.1ckvs.cz – historie.

Téma zpracoval
Petr (Kocour) Keřtof

Čelákovičtí potápěči – přípravy na ponor, expedice Sardinie 2008. Foto: archiv klubu Tréning FF na Labi 2015. Foto: archiv klubu

Slalom na závodech v Sandberku 2017. Foto: archiv klubu
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ŠKOLSTVÍ, KULTURA
Městská hudební škola – Lidová škola umění – Základní umělecká škola 

Jana Zacha

Taneční obor
• Alena Smržová, učitelka

Tanec se na škole začal vyučovat již od února 
roku 1963 pod hlavičkou tzv. Osvětové bese-
dy, která kdysi patřila pod Lidovou školu umě-
ní v Čelákovicích. Kurzy probíhaly pouze jeden 
den v týdnu pod názvem Pohybová výchova, 
a to v tělocvičně tehdejší Základní devítile-
té školy – dnešní CMC, na náměstí 5. května. 
Po několika letech kurzy převzal Kulturní klub 
pracujících v Čelákovicích.
Pod vedením nového ředitele Bohumíra Hanž-
líka byla výuka tance v LŠU začátkem 80. let 
opět obnovena. Výuky se ujala Regina Hrdi-
nová a poté Alena Smržová. Výuka probíhala 
na různých místech – v družině ZŠ Kostelní, 
v tělocvičně ZŠ J. A. Komenského, v tehdejší 
budově LŠU u tenisových kurtů, v Kulturním 
domě a dokonce i nějaký čas venku – a to 
všechno z důvodu nedostatku prostor. V roce 
1988 dostal taneční obor své místo v nové 
přístavbě ZUŠ. V té době navštěvovalo výuku 
již kolem 80 dětí. Díky zázemí a podpoře ško-
ly se mohl taneční obor systematicky rozvíjet. 
Děti dostávaly základy klasického, lidového 
a moderního tance. 
Na začátku fungování tanečního oboru vystu-
povali žáci v různých programech převážně 
hudebního zaměření, a to jen s jednoduchými 
tanečními variacemi. Postupně si troufali na 
větší taneční celky – většinou pohádkového 
charakteru. Například baletní suita Popelka, Šíp-
ková Růženka, Sněhurka a sedm trpaslíků, Čes-
ký rok. Ke všem těmto krátkým celkům zkompo-
noval hudbu ředitel školy Bohumír Hanžlík.
Žáků postupně přibývalo a všechny chtěli jejich 
rodiče vidět na jevišti. Proto bylo nutné tvořit 
vlastní představení většího rozsahu. Taneční sál 
však nebyl tak veliký, aby splňoval požadavky 
na nácvik. Starší žáci proto jezdili pravidelně od 
roku 1994 na taneční soustředění do větších 
prostor, aby zde secvičili svá každoroční zá-
věrečná vystoupení na konec školního roku 
a zároveň se zde seznamovali s novými směry 
v moderním tanečním umění s pozvanými lek-

tory z Akademie múzických umění v oboru sou-
časný tanec. Tato soustředění byla velmi oblí-
bená. Nebyla zaměřena jen na tanec, ale i třeba 
na hereckou průpravu či vědomostní soutěže.
Prakticky od začátku vzniku tanečního oboru se 
nejlepší žáci zúčastňovali bezpočtu soutěžních 
přehlídek. V přehlídkách, které pořádalo Minis-
terstvo školství, Ministerstvo kultury či různé 
taneční organizace, vždy postoupili z okresních 
kol do krajských, kde získali mnoho tanečních 
ocenění a diplomů. Do dnešní doby se též pro-
tančili do několika celostátních přehlídek:
• Přehlídka scénického tance dětí v Kutné Hoře 

v roce 2008 – tanec Rytmus a čas;
• Přehlídka současného tance pro mládež 

v Pardubicích v roce 2009 – tanec Jen tak na 
Hlas;

• Přehlídka scénického tance dospělých v Jab-
lonci nad Nisou v roce 2010 – tanec Návrat;

• Přehlídka scénického tance dospělých v Jab-
lonci nad Nisou v roce 2012 – tanec Nála-
dová;

• Dvakrát byly choreografie nominovány na 
Celostátní přehlídku v Jablonci nad Nisou – 
v roce 2011 Bolero a v roce 2015 Kam ten 
spěch?

Pro mnoho žáků se tanec stal koníčkem, a tak 
působí nebo působili v různých tanečních sou-
borech – např. lidovém souboru Dykyta v Pře-
rově nad Labem, pražském tanečním souboru 
Impuls nebo Divadle soudobého tance aj. 
Někteří žáci svůj koníček povýšili na svoji celo-
životní lásku a vystudovali tanec profesionálně 
na Pražské taneční konzervatoři – Markéta 
Slavíková, Dušan Hladík.
Konzervatoř Duncancentre Praha vystudovali 
David Petr a Kateřina Stupecká, studoval ji i Li-
bor Kukla.
David Petr později studoval tanec v německém 
Essenu.
Kateřina Stupecká během studia působila na 
stážích v Holandsku. Vystudovala obor chore-
ografie na Akademii múzických umění v Praze. 
V roce 2009 získala v mezinárodní soutěži Cenu 
Jarmily Jeřábkové za choreografii a je držitelkou 
Ceny Sazky za taneční objev roku za rok 2009. 

Stále se ráda vrací do svého prvního působiště 
v čelákovické ZUŠ, kam chodila od svých osmi 
let, a na seminářích předává své zkušenosti 
dalším dětem nadšeným pro tanec.
Dnes taneční obor nabízí žákům tvůrčí výuku 
v oblasti současných tanečních technik, posky-
tuje každému žákovi podle jeho míry schopností 
a zájmu odborné vzdělání, které mu umožní 
prezentovat se v tanečních souborech či po-
voláních, pro která jsou taneční dovednosti ne-
zbytným předpokladem.  O výuku v tanečním 
oboru je v posledních letech ustálený zájem, 
navštěvuje ho okolo 110 žáků. Tradičním vr-
cholem celoroční práce je závěrečné vystou-
pení žáků v KD Čelákovice, vždy do posledního 
místa vyprodané.
Tanec je zážitkem, který se stává součástí život-
ní filozofie a životního stylu.

Choreografie Bouřka 2017. Foto: -dv-

ZUŠ Jana Zacha
1947
2017

Představení Ulice 2006. Foto: archiv školy

Choreografie Pavouci 2017. Foto: -dv-

V květnu, v rámci každoročního vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ – tentokrát s názvem „Výlet“, byla k vidění 
v Kulturním domě i choreografie Dívky z obrazu 2017. Foto: -dv-
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SOBOTA

ČELÁKOVICE
NÁMĚSTÍ 5. KVĚTNA 12:00 - 22:00

VSTUP ZDARMA

Město Čelákovice ve spoluprácI S kulturním domem zve na:

HANA Zagorová 
PETR REZEK
ZUŠ JANA ZACHA Čelákovice
Čiperkové • Karel Kahovec 
Pokáč • Josef IX. a Mina 
Michal Šindelář 
Skákací hrad na náměstí

Divadelní  
festival  
Kašparů  
před KD
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• Mira Poloprutská, farářka Církve 
československé husitské

Také v tomto roce se pro veřejnost po celé 
republice i u nás v Čelákovicích otevírají bě-
hem červnové noci křesťanské kostely, sbory 
a modlitebny. Jsme tak zváni k poznávání naší 
společné duchovní historie, k obdivu kulturních 
děl a k účasti na pestrém a hodnotném progra-
mu. Další informace na www.nockostelu.cz.
Autorkou vizuálního stylu Noci kostelů je rakous-
ká grafička Vera Rieder. Mottem vizuálního loga 
je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí 
je právě slovo „noc“. Letošním mottem je verš 
z knihy Moudrosti, který zní: „Moudrost za dne 
jim byla stínem (záštitou) a za noci hvězdnou 

září“. V tomto verši se vyskytují dva obrazy. 
Tím prvním je obraz stínu, který působí blaho-
dárně v žáru dne. A druhým obrazem jsou zářící 
hvězdy na noční obloze. Hvězdy v křesťanské 
symbolice a umění jsou spolehlivou světelnou 
orientací uprostřed tmy, proto se v některých 
chrámech nacházejí přímo na stropních mal-
bách hvězdy odkazující ke světlu shůry, kterým 
je věčné Boží milosrdenství. 
Myšlenka otevřít kostely právě v noci vznikla 
před třinácti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 
proběhla první Noc kostelů pod názvem „Lange 
Nacht der Kirchen“. V roce 2009 překročila 
Noc kostelů hranice a otevřely se také koste-
ly a modlitebny na několika místech v České 
republice. V roce 2010 se Noc kostelů konala 
již v celé České republice, v roce 2011 poprvé 
také v Čelákovicích. Jsme rádi, že podobně jako 
v uplynulých letech, tak i letos převzal nad akcí 
záštitu starosta města.
V loňském roce se podle informací pořadatelů 
do Noci kostelů v České republice zapojilo více 
než 1 400 kostelů, ve kterých připravili pořa-
datelé téměř 8 000 programů. O mimořádném 
zájmu veřejnosti svědčí půl miliónu zazna-
menaných návštěvnických vstupů. Také letos 
budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených 
kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umě-
lecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze 
výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti.
Církve v Čelákovicích otevírají veřejnosti své 
prostory s nabídkou zajímavých programů 
a zvou vás srdečně k návštěvě.

Noc kostelů 2017 v pátek 9. června Křesťanské církve 
a jejich výročí v roce 

2017
• Mira Poloprutská, farářka CČSH

Letošní rok je pro křesťany ve znamení 

slavných výročí. Rada starších Náboženské 

obce CČSH k oslavě jednoho z nich připravi-

la na neděli 11. června od 17.00 hod. varhanní 

koncert v podání Josefa Prokopa a Adriany 

Brožkové.

Protestantské církve si připomínají významné 
výročí Martina Luthera (1483–1546), 500 let od 
zveřejnění jeho tezí, které podle legendy přibil 
na vrata kostela ve Wittenbergu k teologické 
disputaci (diskusi). Reagoval tím na svá zjištění 
rozporů mezi Písmem svatým (Biblí) a církevní 
praxí. Jisté je, že své teze poslal v říjnu 1517 
mohučskému a magdeburskému biskupovi 
a tento akt je považován za počátek světové 
reformace.
Římští katolíci si připomenou zjevení Panny Ma-
rie v portugalské Fátimě – 100 let od prvního 
zjevení. Za 1. světové války se několikrát Pan-
na Maria zjevila třem malým dětem-pastýřům 
a předpověděla konec války i pomoc všem, kdo 
se k ní v modlitbách obrátí.

Husité si budou připomínat osobnost Karla 
Farského, prvního patriarchy Církve českoslo-
venské husitské (CČSH), muže, který v mnoha 
ohledech překonal svou dobu. Jeho odvaha ke 
změně, síla vykročit do nezajištěné budoucnosti 
i pevná víra v Boha a soucit s potřebnými je 
pro nás stále výzvou. Ve složitých vnějších 
podmínkách společenských, právních a hos-
podářských i při vnitřních potížích dokázal se 
svými spolupracovníky a za nadšené podpory 
laiků položit základy svébytnosti nové církve 
v mnoha rovinách a navázal také první meziná-
rodní ekumenické kontakty. Jeho dílo je zákla-
dem spirituality CČSH a odráží se v její věrouce, 
orientaci na sociální pomoc i v církevních řá-
dech s demokratickými prvky.
Karel Farský, vyčerpán a vážně nemocen, ze-
mřel 12. června 1927 ve věku nedožitých 47 
let. Jeho odkaz se k tomuto výročnímu dni 
každoročně připomíná bohoslužbami ve všech 
náboženských obcích a také řada církevních 
budov nese jeho jméno. Letošní 90. výročí Kar-
la Farského otevírá trienium, které vyvrcholí 
oslavou 100. výročí vzniku církve 8. ledna 1920.

Husův sbor – Církev československá husitská

18.00–24.00 hod. výstava v modlitebně „Hoši od Zborova“
18.00–19.00 hod. vystoupení dětí
19.30–20.00 hod. Vzpomínka na čelákovické rodáky, kteří se zúčastnili významné bitvy 1. světové  
 války.
22.00–24.00 hod. křesťanská meditace s hudbou Taizé
Kostel Nanebevzetí Panny Marie – římskokatolická církev

18.00 hod. modlitba posvátného růžence
18.30 hod. mše svatá za všechny obyvatele farnosti
19.00–24.00 hod. prostor pro modlitbu, ztišení, rozhovory s farníky – život farnosti, prohlídka, 
 seznámení se s místem posvátným a liturgickým místem, zpěv, obeznámení se
 s připravovanými slavnostmi v tomto kostele apod.
24.00 hod. požehnání
Nová modlitebna (stavba v ulici Palackého naproti nádraží) – Církev bratrská

18.00–24.00 hod. večer s představením stavby nové modlitebny – komentovaná prohlídka stavby, 
 blok písní a chval, přednáška o historii společenství a cestě k novému místu pro
  setkávání

SKAUTI POMOHLI S ÚKLIDEM HUSOVA SBORU
• Rada starších NO CČSH

Skauti a skautky z celé České republiky vymýšlejí a chystají své projekty v rámci celostátního 
programu „Skautský dobrý skutek“. Většina těchto projektů byla realizována mezi 21. dubnem 
a 14. květnem.
Poslední dubnový pátek se v Čelákovicích konalo okresní setkání roverů a rangers (skautů a skautek 
starších 15 let). Přestože cílem tohoto setkání, které si roveři sami naplánovali, bylo hlavně poznat se 
s dalšími skauty v okrese, pamatovali také na celostátní program. Heslem roverů je „Služba“ svému 
okolí, a tak se domluvili s radou starších Náboženské obce Církve československé husitské a v rám-
ci své setkávací akce umyli dřevěné lavice v Husově sboru.
Heslo „Sloužím“ je starobylého původu, objevuje se již v raném středověku. Tři zlatá pštrosí pera 
s heslem „Ich Dien“ (německy „Sloužím“) napsaným na stuze byla znamením anglických korunních 
princů. Erbovní pověst vypráví, že toto heslo patřilo původně českému králi Janu Lucemburskému, 
který s ním statečně padl v bitvě u Kresčaku. Princové z Walesu užívají toto heslo dodnes. Od nich 
jej přijali angličtí roveři a dále roveři na celém světě.
Je obecně známo, že skauti rádi pomáhají ve svém okolí. Však i jejich motta jsou „Každý den alespoň 
jeden dobrý skutek!“ a „Sloužím“. Jsme rádi, že jsme se mohli přesvědčit, že se těmito hesly opravdu 
řídí a snaží se je naplňovat.

Bazilika Panny Marie ve Fátimě. Foto zdroj: internet
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Muzejní noc
a Svatojánská divadelní

pouť v Čelákovicích 
24. června

• David Eisner, ředitel muzea

Dne 6. června 2017 uplývá rovných 30 let od 
náhlého úmrtí českého literáta Eduarda Petišky. 
Chtělo by se říci, vzhledem ke značnému množ-
ství stále čtené literatury, jíž je autorem, jako 
by se tak nestalo, jako by tu nadále žil s námi. 
Spisovatel žije, dokud je i jeho dílo živé. Doma 
a třeba i za hranicemi. Dnes astronomové znají 
planetku Petiška nebo entomologové nedávno 
popsaného čínského brouka Agathidium petis-
kai – podle otce a syna Eduarda a Martina Petiš-
kových – proto, že knihy Eduarda Petišky vyšlé 
v miliónových nákladech zasáhly srdce i mysl 
mnoha čtenářů. Staré řecké báje a pověsti či pří-
běhy o krtečkovi tvoří jen pomyslnou špičku le-
dovce, pod kterou je skryto rozsáhlé literární dílo. 
Dílo, které hojně čerpá z čelákovických reálií, 
silně ovlivnivších básníkovo dětství a dospívání.
Muzejní noc a Svatojánská divadelní pouť, kte-
ré proběhnou v areálu tvrze-muzea 24. 6. 2017 
od 13.00 do nočních hodin, připomenou výročí 
Eduarda Petišky. Na přípravě a realizaci progra-
mu se jako tradičně podílí Městské muzeum, 
Základní umělecká škola Jana Zacha, Měst-
ská knihovna a další partneři pod záštitou města 
Čelákovic. Bohatý divadelní program kromě 
Eduarda Petišky připomene mj. i nedávno ze-
snulého plodného autora Václava Dragou-
na. Výstavy o Eduardu Petiškovi v knihovně 
a v muzeu, výstava dětských obrázků ilustrátorky 
Venduly Hegerové v knihovně, společná soutěž 
o Eduardu Petiškovi, projekce dokumentů 
o Eduardu Petiškovi v muzeu, křest knižních pub-
likací o Čelákovicích v muzeu, a to fotoknihy „Če-
lákovice Domov na Labi“ a „Čelákovice na po-
hlednicích 19. a 20. století“. Řada dalších nabídek 
či tvůrčích aktivit čekají na malé i velké návštěvníky. 
Změna programu vyhrazena, vstup zdarma. 
Jste srdečně zváni!

Vikingové v Toušeni?
• Pavel Snítilý, archeolog muzea

Městské muzeum v Čelákovicích dostalo v roce 
2016 opravdu výjimečný vánoční dárek. Do 
sbírek muzea byl v polovině prosince předán 
železný meč, nalezený při čištění vodní nádrže 
„Malvíny“ v Lázních Toušeni.
Abychom zajistili okamžitou odbornou péči, 
byl artefakt druhý den po předání do muzea 
převezen do laboratoří Archeologického ústavu 
AVČR v Praze (ARÚ), kde se ho ujal tým ko-
legů. O posouzení nálezu jsme požádali speci-
alisty na středověké meče z ARÚ a Národního 
muzea. Ti posléze potvrdili náš předpoklad. 
Dle předběžného určení se jedná o meč sever-
ského původu z druhé poloviny 10. století po 
Kristu. Záštita a hlavice meče jsou zdobeny tau-
zováním.
Meč byl především zbraní. Tedy nástrojem 
k účinné likvidaci protivníka. Již od doby 
bronzové byl meč také symbolem významného 
společenského postavení. V raném středověku 
byl velmi nákladnou zbraní a jen ti nejbohatší si 
mohli dovolit i jeho výzdobu. 
V ruce bojovníka musel meč odolat kontaktu 
se soupeřovou zbrojí a zbraní. Při výrobě čepe-
le nalezeného meče využil dávný kovář jednu 
z technologií, kterou se již za „primitivních“ pod-
mínek raného středověku vyráběly velmi kvalit-
ní zbraně.  Na základ čepele z měkčího železa 
přikoval ostří z vysoce nauhličené oceli a celek 
pak zakalil. Takto vyrobená čepel byla odolná, 
pružná a zbraň bylo možné udržovat ostrou. Na 
svou dobu složitý postup vyžadoval od kováře 
zručnost a cit pro teplotu, měřenou tehdy pou-
ze zkušeností a odstínem barvy žhavého kovu. 
Tauzovaná výzdoba jílce našeho meče využí-
vala odlišných vlastností různých kovů. Povrch 
hlavice a příčky meče byl zdrsněn příčně ve-
denými záseky. Na takto upravenou plochu byly 
za studena natepány měděné, mosazné a stří-
brné drátky tak, aby vytvořily zamýšlený vzor. 
Pak následovalo zarovnání povrchu vtepané-
ho ornamentu. Tato výzdoba stříbrem, mosazí 
a mědí je pro podobné severské meče typická. 
Na jeho čepeli nebyla nalezena značka ani ná-
pis, které se jinak u těchto mečů často vyskytují.
Archeologický výzkum, který v lokalitě prová-
dělo naše muzeum ve standardním režimu ar-
cheologického dohledu, se po předání nálezu 
výrazně zintenzivnil. Průběh čištění nádrže jeho 
pracovníci podrobně a systematicky sledovali 
i s detektorem kovů. Další artefakt, který by se 
vyrovnal nalezenému meči, jsme však nenašli. 
Lokalita s pomístním názvem „Mezi Mosty“ má 
velmi bohatou historii. Ve středověku tam přes 
tehdejší labská ramena pravděpodobně vedly 
brody. Od 13. století přívoz a již ve druhé polovi-
ně 16. století je doloženo dřevěné přemostění. 
Pozůstatky mostů byly zdokumentovány 
i v souvislosti s čištěním nádrže „Malvíny“, jejíž 
část tvoří bývalé rameno Labe. Ze zachovalých 
pilotů, ať již stojících v původní poloze nebo 

vytažených na břeh, byly odebrány vzorky pro 
dendrochronologickou analýzu. Zároveň bylo 
provedeno geodetické zaměření pilotů v pů-
vodní poloze.  Souvislost nálezu meče s místem 
překonávání říčního toku je možná, nikoliv však 
jediná. Nad sledovaným prostorem dnešní vodní 
nádrže leží významná archeologická lokalita 
„Hradištko“. Toto místo bylo pro svou výhodnou 
polohu využíváno již v pravěku. Archeologické 
výzkumy provedené zejména v 70. letech mi-
nulého století tam mimo jiné doložily opevnění 
a pozůstatky osídlení z raného středověku. Asi 
nejzajímavějšími movitými nálezy z tohoto ob-
dobí jsou železné ostruhy s háčky, jejichž výskyt 
naznačuje přítomnost tehdejší bojovnické elity 
na toušeňském hradišti.

Výzva veřejnosti

Vážení čtenáři, některé zásadní otázky spojené 
s naším unikátním mečem zůstanou vzhledem 
k nálezovým okolnostem možná navždy nezod-
povězeny. Jak se dostal na místo, na kterém byl 
po staletích nalezen? Co dělá meč vyrobený na 
severu Evropy ve středních Čechách? Souvisí 
zbraň s raně středověkým opevněním v Tou-
šeni? Nebo dokonce s hradištěm ve Staré Bo-
leslavi? Mohla patřit nalezená zbraň některému 
ze členů ozbrojené družiny tehdy vládnoucích 
Přemyslovců? Meč patrně prošel žárem, proč?
Prosíme tedy všechny zájemce o místní historii, 
aby se pokusili formou eseje (úvahy) odpově-
dět na tyto nebo další možné otázky související 
s „Příběhem meče“ z Toušeně. Další informace 
o tomto unikátním nálezu jsou k dispozici na 
www.celmuz.cz.
Své „Příběhy meče“ posílejte do konce roku 
2017 na e-mail: pavel.snitily@celmuz.cz, pří-
padně poštou na adresu muzea (viz kontakty 
výše). Nejzajímavější texty budou zveřejněny 
v roce 2018 v publikaci k plánované výstavě, 
věnované významnému přírůstku do sbírky na-
šeho muzea.
Za informace, získávané v průběhu konzervá-
torských prací a posuzování původu meče, 
děkuji kolegům Estelle Ottenwelter a Jiřímu 
Hoškovi z Archeologického ústavu v Praze a Ji-
římu Koštovi z Národního muzea.
Použité fotografie pochází z fotoarchivu Měst-
ského muzea v Čelákovicích a z Restaurá-
torských laboratoří Archeologického ústavu 
v Praze.

Detail části záštity zdobené tauzií.

Stav meče při předání do Městského muzea v Čelákovicích.
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Letní výstavy
v knihovně

• Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

Zveme vás na zahájení dvou výstav v sobo-

tu 24. června, kdy bude knihovna otevřena 

v rámci Muzejní noci v Čelákovicích od 14.00 

do 18.00 hod.

V přízemí, v půjčovně pro dospělé, bude in-
stalována výstava fotografií s názvem Eduard 
Petiška známý – neznámý doplněná jeho kni-
hami. Bude věnovaná významnému básníkovi, 
prozaikovi, autorovi knih pro děti a mládež 
a překladateli u příležitosti letošního 30. výro-
čí jeho úmrtí. E. Petiška se zapsal do pamětí 
již několika generací svými knihami a dodnes 
patří ke stálicím na knižním trhu i zájmu čtená-
řů všech knihoven v ČR. Jsme hrdi na to, že je 
jeho jméno spojeno s naším městem, kde prožil 
dětství a mládí.
Druhá výstavní expozice, tentokrát v 1. patře 
knihovny, v dětském oddělení, bude patřit ob-
rázkům známé čelákovické ilustrátorky Venduly 
Hegerové s názvem Za zvířátky do pohádky. 
Obrázky jsou výběrem z početné galerie ilustra-
cí, které zdobí knihy pro nejmenší.
Obě výstavy můžete navštívit od 24. června do 
31. srpna vždy ve výpůjčních hodinách knihovny.

Vendula Hegerová *1976
„Ilustrování knížek a tvorbě 
pro děti se věnuji od studií 
na grafické škole v Jihlavě. 
Tehdy jsem měla možnost 
podílet se na výzdobě dět-
ského oddělení jihlavské 
nemocnice. Tato práce mne 
natolik oslovila, že se tvorbě 
pro děti věnuji dodnes.
Začínala jsem v Praze prací pro nakladatelství 
Axióma a časopis Sluníčko. Do této doby vyšlo 
63 knížek s mými ilustracemi. Obrázky maluji 
i na různé hry pro děti, pomůcky a dekorace do 
pokojíčků.
Malování mi přináší radost a doufám, že ta 
se odráží i v obrázcích a potěší všechny malé 
čtenáře…“

Ilustrace Venduly Hegerové.

SVÁTEČNÍ ODPOLEDNE NA NÁMĚSTÍ
pondělí 8. května 2017

U příležitosti Dne vítězství se v Čelákovicích uskutečnil koncert dechové hudby Březůvjané s vystoupením mažore-
tek z Taneční školy A. & A. Mědílkovi ze Zlína. Foto zdroj: -jp-

Vernisáž v Galerii na schodech
• -dv-

Již tradičně v rámci svátečního odpoledne 8. května byla v budově radnice 
slavnostní vernisáží zahájena v pořadí již třetí výstava v Galerii na schodech.
„Tajemné Čelákovice“ autora Michala Fokta vystřídaly do 8. května 2018 
výstavu inspirovanou 135. výročím založení Sboru dobrovolných hasičů 
města Čelákovic s názvem „Sbor dobrovolných hasičů města Čelákovic 
objektivem Ireny Kent“.
První vystavující v Galerii na schodech byla fotografka Jana Vondráčková.

MICHAL FOKT

„Tajemné Čelákovice

Také milujete výlety? Opustit nudné domovské 
město, které dobře známe a vnímáme jako 
všední a okoukané, a prohlédnout si nová, ne-
známá místa. Ale opravdu znáte své Čelákovice?
Mají bohatou historii a jsou plné zajímavých 
scenérií, tajuplných míst a zákoutí, která mají 
svůj příběh.
Zkuste třeba při cestě do práce nebo procház-
kách se psem zvednout oči od displeje telefonu 
a dívat se trochu více kolem sebe, třeba spatříte 
něco, co vás překvapí a nadchne. Přál bych si, 
aby vám mé fotografie pomohly objevit kouzlo 
města, ať už je vaším domovem, nebo jen za-
stávkou při cestě někam jinam.
Máte v Čelákovicích svůj oblíbený kout, který by 
stál za vyfocení? Udělaly vám snímky radost? 
Máte dotazy či komentáře? Napište mi na e-mail: mike77@volny.cz nebo pošlete zprávu na můj 
facebookový profil, budu potěšen.“

Město Čelákovice uctilo památku padlých na náměstí 
5. května. Foto: -dv-

Sváteční program pokračoval před radnicí pro-
menádním koncertem, kterému tentokrát počasí nepřá-
lo. Foto: -dv-

Tajemné Čelákovice fotografa Michala Fokta v Galerii 
na schodech je možné vidět do května 2018. Foto: -dv-
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zahrádkáři

Zahrádkářský rok – 
červen

• Jaromír Kurka, předseda ČZS Čelákovice

Měsíc červen je měsícem, kdy začínáme sklízet 
plody práce vložené do zahrádky v předcházejí-
cích měsících. Největší sklizní jsou jahody, které 
konzumujeme čerstvé v mnoha podobách, dále 
můžeme zhotovovat marmelády, které oceníme 
později. Nesmíme však zapomenout jahodníky 
po sklizni přihnojit komplexními hnojivy, aby 
se vytvořil základ pro budoucí úrodu. Z dalšího 
ovoce sklízíme třešně, rybíz, angrešt postupně, 
jak dozrává.
Pokud chceme mít dobrou a kvalitní sklizeň 
jádrovin, nesmíme zapomenout protrhat drobné 
plody jablek zcela razantním způsobem, kdy 
ponecháme v trsu pouze dvě zdravá jablíčka. 
Tím si vytvoříme základ pro velká a dobře pro-
barvená jablka. Je třeba také hlídat savé a žravé 
škůdce a likvidovat je doporučenými chemický-
mi prostředky.
V zeleninové zahradě se postupně blíží sklizeň 
česneku, a pokud chceme oživit vlastní sadbu, 
necháme na několika stvolech česneku do-
zrát semeníky, které v příštím roce použijeme 
pro výsev česneku, ostatní stvoly po vytvoření 
semeníků odstraníme. Sklízíme okurky naklá-
dačky, salátovky, cukety a ostatní zeleninu pro 
vlastní potřebu.
V okrasné zahradě máme všechny letničky vy-
sazeny převážně v květnu a těšíme se z jejich 
postupného kvetení a krásy. Nesmíme však 
také zapomenout na již odkvetlé cibuloviny 
(tulipány), které necháme zatáhnout a poté je 
vyndáme z půdy, uskladníme pro podzimní vy-
sazení. U květin odstraňujeme odkvetlé květy 
pro další nasazení květenství. U růží dbáme na 
čistotu keříků a preventivně se bráníme napa-
dení, např. skvrnitostí vhodným postřikem.

Čelákovická duběnka
• Naďa Pokorná

13. ročník Čelákovické duběnky je za námi. 
V sobotu 6. května se na taneční nepostupovou 
soutěž sjelo 85 vystupujících družstev z celé 
republiky.
Byly zde děti z Kašperských Hor, Plzně, Heř-
manova Městce, Kolína, Poděbrad, Prahy, 
Benešova, Lysé nad Labem a hlavně naše 
tanečnice z Čelákovic. Měla jsem nesmírnou 
radost z umístění děvčat z tanečních krouž-
ků MDDM Storm, Bublinky, A je to!, Piškvorky 
pod dlouholetým vedením Radky Weyrostkové, 
Katky Žemličkové a Karolíny Zumrové. Jejich 
Barevné pastelky, Popelářský sen, Den včelky 
nebo Šachy nenechaly nikoho sedět. V kategorii 
Street Dance zase perlily děti, které vede Petr 
Ježek. Tradičně moderovala Dáda s Luckou, fo-
tografoval Pavel Dufek, ceny vyrobila výtvarná 
dílna Labyrint z Čelákovic, Atelier 6tej smysl ze 
Staré Boleslavi, občerstvení zajišťovala místní 
restaurace.
Ve hvězdné porotě zasedli mistři svých tanečních 
a sportovních oborů: Robert Nový, Papis, 
David Huf, Lenka Nedvědilová, Petr Ježek.

Čelákovická duběnka 2017 a vystoupení Den včelky v 
podání skupiny Piškvorky našeho MDDM. Foto: Pavel 

Dufek

ČelArt 2017
• Poet 213

V sobotu 1. července 2017 se koná v areá-

lu loděnice V Nedaninách čtvrtý ročník ne-

ziskové multižánrové kulturní akce ČelArt, 

který je finančně podpořen městem Čelá-

kovice.

Smyslem této akce je představit veřejnosti ne-
známé, známé, zkušené i začínající tvořivé lidi 
z Čelákovic, které možná i osobně znáte. Ně-
kteří sebe prezentují svou cestou již několik let 
a jiní se představí teprve poprvé. Chceme těmto 
lidem dát šanci vystavit jejich díla či vystoupit 
live v jeden den, na jednom místě a pohromadě, 
což je jedna z mnoha výjimečností této akce.
Naším cílem je zvýšení zájmu mladých lidí 
o kreativitu a ukázat jim nové možnosti trávení 
volného času. Vytvoříme prostor pro sdílení, 
komunikaci, vzájemnou inspiraci a zábavu. Vě-
říme, že ČelArt zaujme širokou skupinu lidí, kteří 
jsou buď sami tvůrčí, nebo se o umění a tvorbu 
nějakým způsobem zajímají. 
Začínáme ve 13.00 hod. a v průběhu dne se 
můžete těšit na workshopy, koncerty kapel, 
výstavu fotografií, obrazů a dalších výtvorů, 
graffiti, stánky, občerstvení a mnoho dalších 
překvapení, i pro děti se něco najde. O všem se 
můžete přesvědčit na místě v den konání.
Veškeré informace o alternativním multi-
žánrovém festivalu bez hranic nejen pro mladé, 
ale pro všechny najdete na facebooku – události 
ČelArt 2017.

Čelákovický triangl
• Alena Rozhonová, ředitelka

Kroužek lodních modelářů patří v MDDM Če-
lákovice k těm, co nabízí celoroční zábavu ši-
kovným klukům. Pod vedením zkušeného ve-
doucího Karla Majera zde vznikají lodě řiditelné 
vysílačkou. Dá práci model postavit, dostat ho 
na vodu a projet s ním určenou trasu s minimem 
chyb. To si vyzkoušeli účastníci 2. ročníku Čelá-
kovického trianglu.
Krásné počasí přivítalo v sobotu 13. května na 
Gradě začínající i zkušené modeláře. Od rána 
zde probíhal Memorial cup Modelářského klu-
bu Brandýs nad Labem. Za jeho technické 
a organizační spolupráce měl MDDM Čelákovi-
ce možnost nabídnout soutěžní setkání také na-
šim mladým stavitelům lodí.
Úkolem bylo projet lodí trojúhelníkovou trať 
podle pravidel Naviga (mezinárodní organizace 
lodních modelářů). Soutěžící stáli na platě, ke 
kterému byl připevněn přistávací dok, a odtud 
model ovládali. Vedli svoji loď brankami rovno-
stranného trojúhelníku, ukotveného ve vodě. 
Museli prokázat nejen dovednost v ovládání 
modelu, ale i notnou dávku trpělivosti při čekání 
na start.
Z MDDM Čelákovice se soutěže zúčastnilo pět 
chlapců. Letos měli velmi silnou konkurenci. 
Modeláři z DDM Vikýř Jablonec nad Nisou mají 
dobré zázemí a dlouhou tradici. Přesto naši zá-
vodníci obsadili první dvě místa. Mají dobrou 
motivaci, proč trénovat na příští rok.

Soutěžící. Foto: Karel Majer

Děkuji kolegyním z MDDM, Kulturnímu domu, 
městu Čelákovice, Technickým službám, Měst-
ské policii a všem, co se podíleli na přípravě 
a organizaci soutěže.

ˇ



str. 18      červen 2017    

VOLNÝ CASˇ

Jarní houby IV
• Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek, Spolek 
houbařů Čelákovice

V červnovém článku zůstaneme u jarních hub. 
Tentokráte se budeme věnovat těm, na které by 
si každý houbař měl dát dobrý pozor, tj. houbám 
jedovatým.
Asi každý si od základní školy pamatujeme, že 
velmi jedovatá je muchomůrka jarní a mucho-
můrka zelená (var. bílá). Jsou to skutečně 
smrtelně jedovaté houby. Ale oboje jsou velmi 
vzácné (v Čechách se muchomůrka bílá vysky-
tuje pouze na jedné lokalitě) a běžný houbař 
na ně pravděpodobně nikdy v životě nenarazí. 
Budeme se tedy dále věnovat těm hojnějším 
druhům.

Nejhojnější na jaře rostoucí jedovatou houbou 
v našem okolí je třepenitka svazčitá. Roste od 
jara až do poloviny zimního období. Naštěstí je 
nechutně hořká – takže hrozí pouze zkažené jíd-
lo a otrava se pro nepoživatelnost prakticky ne-
koná. Více jsme o tom druhu psali v lednovém 
Zpravodaji.
Relativně hojnou houbou našich lesů, ale i luk 
a případně i městských parků je závojenka jarní, 
někdy uváděná jako zvonovka jarní. Vytváří ne-
příliš masité asi 3–10 cm vysoké hnědě zbar-
vené lupenaté plodnice. Klobouk je kuželovitý, 
později zvoncovitý a prakticky vždy s hrbolkem. 
Tenký třeň je promáčklý – na příčném řezu má 
„osmičkový“ profil. Je jedovatá a způsobuje vel-
mi nepříjemné otravy. 
Naštěstí méně hojnou, ale přesto občas se 
vyskytující houbou je vláknice začervenalá 
(Patouillardova). Plodnice mají tupě kuželovi-
tý klobouk 3–10 cm v průměru. Barva je bě-
lavá či bělavošedá až bělavookrová. Později 
(stářím a otlačením) skrvnitě červená. Lupeny 
jsou zpočátku bělavé a později přecházejí do 
hnědoolivova. Roste v lesích, ale i v parcích 
a zahradách. Je to prudce jedovatá hou-
ba – otravy mohu být i smrtelné. Nebezpečná 
je především tím, že mladé plodnice mohou 
být snadno zaměněny za mladé plodnice či-
růvky májovky. Důležitým znakem je postupné 
červenání dužiny a hnědnutí lupenů. Čirůvka 
májovka nikdy nečervená a lupeny má vždy 
bílé.

Otevírání lesa
• Miroslav Rudolf

Dne 22. 4. 2017 uspořádal Spolek houbařů Če-
lákovic již tradiční akci „Otevírání lesa“. I přes 
značnou nepřízeň počasí se sešlo celkem 11 
účastníků – příznivců přírody, houbaření a myko-
logie. Tentokráte jsme vyrazili do Klánovického 
lesa. Konkrétně z Nových Jiren asi 5km trasou 
až k železniční stanici Praha-Klánovice. Dobrou 
náladu nezkazil ani téměř bez ustání padající 
déšť a nepříjemný vítr. Provedli jsme slavnostní 
odemknutí lesa a zaznamenali celkem 14 druhů 
hub.  Za zmínku stojí především hojný výskyt je-
dovatých druhů: třepenitky svazčité a závojenky 
jarní.

Účastníci akce. Foto: M. Rudolf

houbařské okénko

Závojenka jarní, 22. 4. 2017. Foto: M. Rudolf

Zápisy do kroužků 
2017/2018

• Zuzana Prokopovičová

K 1. červnu bude zveřejněn rozvrh a komplet-
ní nabídka kroužků pořádaných spolkem AK-
TRA.cz na webových stránkách www.aktra.cz. 
V týdnu od 19. do 23. června si můžete kdykoliv 
přijít vyzkoušet kroužek, popovídat si s lektory 
a zeptat se na vše, co vás zajímá. V nabídce zů-
stávají výtvarné kroužky s Janou Novotnou (NA-
SAJA), výuka hry na flétnu s Vítem Andrštem, 

výuka hry na klavír s Martinem Hnátkem, mu-
zikál a dramatické tvoření s Kateřinou Volfovou, 
balet a jazz dance s Nicole Dvořákovou, cvičení 
na nářadí a gymnastika se Zuzanou Prokopovi-
čovou a kol.

První soutěžní start 
kroužku Jazz dance

• Nicole Dvořáková

V sobotu 6. května se prvně představily na sou-
těži Čelákovická duběnka v upravené choreo-

grafii Harley Quinne dívky z kroužku Jazz dan-
ce: Adéla Jiráková, Sylva Barašová, Valentýna 
Děkanovská, Karolína Pelclová, Sára Ptáčková 
a Karolína Nováčková. V kategorii Modern 
dance vybojovaly 6. místo a nasbíraly mnoho 
zkušeností do další práce. Gratulujeme k pove-
denému výkonu.

Přijďte se podívat na závěrečné představení 

všech kroužků dne 15. června 2017 od 16.45 

hod. do KD Čelákovice a v následujícím 

týdnu se budeme těšit, že se za námi přijdete 

podívat i do výuky a rezervujete si své místo 

pro školní rok 2017/2018.

aktra.cz

Děti ze ZŠ Větrník zabodovaly na 19. ročníku 
Macharova Brandýsa

• Ema Pospíšilová, Anežka Nová, Emma Trávníčková

Dne 9. května se žáci ze ZŠ Větrník zúčastnili recitační a literární soutěže Macharův Brandýs, která 
se stala v našem regionu již tradicí. Zúčastnili se žáci z 3.–5. ročníku.
Děti se na tuto soutěž chystaly tři týdny. Všechny se moc těšily a zároveň se trochu obávaly, 
jak dopadnou. Soutěž se konala na zámku v Brandýse nad Labem, trvala šest hodin a počet 
dětí přesáhl stovku. Po soutěži nastala dobrovolná prohlídka zámku pro soutěžící a doprovod. 
Dále byla přestávka na oběd. Když se všichni naobědvali, nastalo pro některé děti šťastné 
vyhlášení.
V literární soutěži získala 1. místo v 1. kategorii – Próza žákyně Anežka Nová, která si odnesla také 
diplom Cena ředitele gymnázia za originální námět. Na 2. místě ve stejné kategorii se umístil žák 
Otakar Burdil. Otovi byl také udělen diplom, tentokrát Cena knihkupectví Sylvie. V recitační soutěži 
získala diplom Cena zámku Brandýs nad Labem žákyně Emma Trávníčková. Ocenění žáci ZŠ Větrník. Foto: archiv školy
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Čelákovice

rc routa + 
materské centrum

ReStartuj kariéru s ROUTOU!

6. 6. v 8.30 hod. – praktický seminář „Jak hle-
dat a najít zaměstnání (nejen) po mateřské/rodi-
čovské dovolené“, Rodinné centrum Milovice.
21. 6. v 8.30 hod. – workshop „Jak hledat a najít 
svůj potenciál“, v Jurtě na zahradě RC ROUTA.
Od září zahajujeme opět kurzy angličtiny, 
nově moderní počítačové kurzy ve spoluprá-
ci s CZECHITAS! a startujeme tříměsíční in-
tenzívní modul Manažerské akademie pro ženy. 
Průběžně pokračuje individuální kariérní či pra-
covněprávní poradenství, poradna diskrimina-
ce, bilanční diagnostika, motivační aktivity. Při-
hlašujte se již nyní, kapacita je omezena. Účast 
zdarma, hlídání dětí zajištěno. Kurzy probíhají 
také o víkendech i večer, určené pro rodiče 
s malými dětmi, zaměstnané i na MD/RD, ženy 
nezaměstnané a pro všechny, kteří hledají prá-
ci. Důraz klademe na interaktivitu a propojenost 
s praxí. Přihlášky a informace: Infocentrum Ka-
riérový ReStart, 608 723 465, restart.routa@
gmail.com, www.restartujkarieru.cz.

Komunitní centrum ROUTA

Komunitní sociální pracovnice jsou vám k dis-
pozici ke konzultaci každé úterý v 9.00–18.00 
hod. a každý čtvrtek v 9.00–19.00 hod. Ko-
munitní centrum ROUTA – JURTA a komunitní 
zahrada jsou otevřeny pro veřejnost: po, út, čt 
9.00–18.00 hod., pá 9.00–15.00 hod., a to díky 
Operačnímu programu Zaměstnanost. Přijďte 
do příjemného prostředí na čaj, kávu, posedět, 
popovídat si… K dispozici jsou stolní a karetní 
hry, miniknihovnička. Věnujte zároveň pozornost 
atraktivnímu programu pro širokou veřejnost 
v našem komunitním centru. Více informací: 
732 727 161, routa.komunita@gmail.com.

Bubnování v Jurtě

Čtvrtek 1. a 15. 6. v 16.30 hod.

Setkání rodičů dětí se specifickými potřebami

Pá 2. 6. v 10.00–12.00 hod., s dětmi. Čt 8. 6. 
v 18.00–20.00 hod. bez dětí. Jurta. Je vaše 
dítko tak trochu jiné? Sdílení radostí, starostí 
a zkušeností.

Tematické sousedské setkání

Út 6. 6. v 17.30–19.30 hod. s promítáním filmu 
„Expedice olgoj chorchoj aneb Záhada smrtící-
ho netvora“ a komentářem cestovatele a letce 
Jiřího Zítky, který se v roce 1992 zúčastnil ex-
pedice do mongolské pouště Gobi po stopách 
smrtícího červa.
Út 13. 6. v 18.00–20.00 hod. s promítáním 
dokumentárního filmu „Šitkredit“ o problemati-
ce dluhové pasti.

Komunikační skupina pro ženy

Čt 8. a 22. 6. v 17.00–19.00 hod., skupinové se-
tkávání pro ženy, které v současnosti procháze-
jí vztahovými problémy, případně rozvodem  
či rozchodem. Jsou vítány také ženy, které 
těmito situacemi již prošly a rády by sdílely 
svou zkušenost s těmi, které toto řeší 
v současnosti. Další informace: Radana 
Cikánková, 732 727 161, routa.cikankova@
seznam.cz.

Komentovaná procházka

So 10. 6. v 15.00–17.30 hod. „Stromy a keře 
Čelákovic“, zahrada Routy. Procházka s od-
borným komentářem pro všechny věkové ka-
tegorie. Na děti čekají pohádkové postavy. 

Setkání osob pečujících o blízkého seniora

Po 12. 6. v 16.00–18.00 hod., Jurta. Sdílení 
zkušeností, dotazy a povídání s R. Nent-
vichovou.

Jarní detox mysli

Út 13. 6. v 9.00–12.00 hod. v RC Routa, se-
tkání s Lenkou Vajsarovou (psycholožka, akre-
ditovaná koučka ČAKO, homeopatka). Témata: 
moje sebevědomí, sebehodnota, sebeúcta, 
moje role v životě, v práci, co ve svém živo-
tě chci a co si přeji žít. Další informace: Vero-
nika Beldíková, 732 727 161, routa.beldikova@
seznam.cz.

Dynamika rodinných vztahů

St 14. 6. v 19.00 hod., workshop pro rodiče, 
prarodiče, vychovatele i širokou veřejnost s Ale-
šem Kudou, psychologem, psychoterapeutem, 
s bohatými zkušenostmi s drogově závislými. 
Další informace: Milan Větrovec, Vetrovec13@
seznam.cz.

Jak nastavit hranice ve vztahu k vnějšímu 

světu

Čt 15. 6. v 16.00 hod., workshop v Routě pro 

rodiče a prarodiče s psycholožkou Danielou 
Saifrtovou. Jak si poradit s hranicemi aneb život 
a výchova s hranicemi nebo bez nich? Další 
informace: Veronika Beldíková, 732 727 161, 
routa.beldikova@seznam.cz.

Setkání osvojitelů a zájemců o osvojení

Pá 16. 6. v 15.00–19.00 hod., Jurta. Okénko 
z legislativy, radosti i strasti osvojitelů. Prostor 
pro sdílení a vzájemnou podporu. 

Klub náhradních rodin

So 17. 6. v 10.00–16.00 hod., RC Routa – se-
minář „Životní křižovatky“ s Janou Frantíkovou. 
Program pro předem přihlášené děti zajištěn. 
Pro pěstouny RC Routa zdarma, cena pro 
ostatní zájemce: 1 000 Kč. Další informace 
a přihlášky: Lenka Slováková, 603 538 763, 
slovakova.routa@seznam.cz.

Setkání na téma Sousedské vztahy

Út 20. 6. v 10.00–12.00 hod., RC Routa. Souse-
dy a rodinu si člověk nevybírá. Jak vycházet se 
svými sousedy. Příklady z praxe, sdílení z praxe.

Zahradní slavnost

Út 20. 6. v 16.00 hod., zahrada Routy. Slavnost-
ní ukončení školního roku – vystoupení dětí 
z tanečního studia a skupinové hry na kytaru, 
výtvarné dílny, soutěže pro malé i větší děti!

Rodina v krizi, krize v rodině

Procházíte aktuálně vztahovou krizí v partner-
ství, v manželství? Potřebovali byste svou 
situaci probrat s odborníkem? Nabízíme indivi-
duální poradenství, případě možnost účastnit 
se skupinových sezení v RC Routa. Další infor-
mace: Radana Cikánková, routa.cikankova@
seznam.cz, 732 727 161.

Klubík pro děti NEZBEDA

Každé úterý v 15.00–16.00 hod., v RC Routa, 
doporučený věk dětí 4–15 let. Hry, tvoření, tro-
cha sportování, aktivity na zahradě, předškolní 
příprava, pomoc s domácími úkoly, doučování, 
prostor pro další dětské aktivity. Více informací: 
Veronika Beldíková, 732 727 161, routa.beldi-
kova@seznam.cz.

Příměstské tábory

17.–21. 7. v 8.30–12.30 hod. „Malý přírodově-
dec“ pro děti ve věku 5–15 let.
14.–18. 8. v 8.30–12.30 hod. „S Alfrédem a To-
ničkou“, pro děti ve věku 3–6 let.
Více informací: Veronika Beldíková, 732 727 161, 
routa.beldikova@seznam.cz.

Mateřské centrum

Bude zavřeno již od 19. června do září 2017.

• 1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s.

Ahoj všem vodákům, turistům, sportovcům 
a kamarádům. Tak máme za sebou 50. Vejšlap 
jarním Polabím, uskutečněný v sobotu 8. dub-
na. Počasí se nám umoudřilo, a tak přišlo při-
bližně 300 příznivců našeho „Vejšlapu“ na start. 
Mohli si vybrat ze tří tras – 10 km, 15 km a 30 
km. Trasy bylo možné absolvovat pěšky, či na 
kolech, což využily zejména rodiny s dětmi.
Letos poprvé jsme nabídli i naši turistickou 
vizitku, díky které se sjeli sběratelé ze všech 
koutů České republiky, kteří byli nadšeni krásou 
našeho Polabí.

Všechny trasy končily v našem vodáckém are-
álu loděnice, kde bylo připraveno občerstvení 
a mnoho zábavních atrakcí nejen pro děti. 
Odpolednem nás provázela hudební skupi-
na Balzám, skupina historického šermu a děti 
se mohly svézt na koních. Účastníci si mohli 
vyzkoušet pod odborným dohledem jízdu na 
kánoích či motorových člunech, na kterých zá-
vodí naše děti.
Doufám, že se u nás všem líbilo a zachovají nám 
přízeň i do dalších let.
Děkujeme městu Čelákovice a České unii sportu 
za finanční podporu a všem, kteří pomáhali s rea-
lizací „Vejšlapu“, zejména paní Markétě Chybové.

VEJŠLAP JARNÍM POLABÍM

Cíl ve vodáckém areálu loděnice. Foto: archiv spolku
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šachy

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 PRO VEŘEJNOST

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)

ZMĚNY V OTEVÍRACÍ DOBĚ

1.–16. července 2017

po–so – – 16.00–21.00

ne – 11.00–12.00 16.00–20.00
(9.00–11.00 senioři)

21.–27. srpna 2017

po–pá – – 17.00–21.00

so – – 16.00–21.00

ne – 11.00–12.00 16.00–20.00
(9.00–11.00 senioři)

28. srpna – 3. září 2017

po–čt – – 16.00–21.00

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)

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

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

Šachový klub TJ Spartak Čelákovice
• Libor Mrozinski

Naši mladí šachisté se dne 6. 5. 2017 opět úspěšně zúčastnili posledního kola regionálního přeboru 
mládeže v Českém Brodě. Finále krajského přeboru ve dnech 23.–25. 6. 2017 v Mladé Boleslavi 
se tak v kategorii H16 pravděpodobně zúčastní Kryštof Pechánek (z pozice prvního náhradníka + 
divoká karta), dále za nás budou bojovat v kategorii H14 Vojta Rubeš (celkově na třetím místě), 
v kategorii H12 Daniel Kubíček (celkově na druhém místě) a v kategorii H10 Tomáš Sedmihradský 
(svým postupem z Mistrovství Čech na MČR si zajistil přímý postup i na KP, přesto svou kategorii 
vyhrál s přehledem).
Dne 21. 5. 2017 proběhla již tradiční, úspěšná a osvědčená akce Šachy v přírodě, která propojuje 
duševní a fyzickou aktivitu nejenom čelákovických mladých šachových nadšenců.
Pravidelně probíhá náš tradiční turnaj v bleskovém šachu a přebor šachového klubu.
Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic a blízkého okolí mohou získat další informace na www.
sachycelakovice.cz.

CB RUN OPEN aneb Pomozte nám do cíle
• Jana Luhanová

Církev bratrská Čelákovice zve všechny milovníky běhu na benefiční akci CB RUN OPEN aneb 

Pomozte nám do cíle, a to v sobotu 10. 6. 2017 v 10.00 hod. u čelákovické lávky přes Labe.

Hlavní závod – běh na 10 km – pro ty, kteří si troufnou tuto vzdálenost uběhnout. Nezávodní disciplí-
na pro všechny, kdo poběží rádi – „běh pro radost“ na 2 km. Další disciplíny – dětské běhy, crazy 
runy apod. Nebude chybět i doprovodný program.
Dobrovolné startovné bude použito na dokončení stavby modlitebny CB v Čelákovicích – budova 
naproti nádraží. Bližší informace a registrace na www.cb.cz/celakovice, www.facebook.com/ce-

lakovicecb nebo e-mailu: cbrun@seznam.cz.

„FROM ŠTRÝT TO STREET“
• poet213

V sobotu 17. června v 9.00–16.00 hod. se uskuteční 14. ročník streetballového turnaje – klasická 
záležitost čelákovického basketbalu, a to na hřišti u Městského bazénu (oplocené). Přijďte si zahrát, 
ať se sejdeme v hojném počtu, zkuste pozvat i své známé, ať mají též radost ze svého sportovního 
výkonu a z příjemně stráveného dne. Nemusíš vyhrát, lepší je zúčastnit se!
Informace: tým 3 + 1 střídající;
 platba za tým na místě 400 Kč (100 Kč/osoba) – v ceně občerstvení;
 dovednostní soutěže v šestkách a trojkách;
 první tři místa obdrží tekuté ceny (možná i čtvrté).
Pozor:  V případě špatného počasí se hraje uvnitř v tělocvičně ZŠ J. A. Komenského.

lyžování

Od 18. do 23. dubna se uskutečnilo rozloučení s letošní zimou na rakouském ledovci Hintertux. Akce byla zajištěna 
Svazem lyžařů Středočeského kraje. Foto: archiv Milana Břinčila
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• Martin Bajer

Posledním turnajem uzavřeli sezonu starší žáci. 
Tentokráte jsme jej pořádali v hale v Šestajovi-

cích a opět jsme měli velkou podporu fanoušků. 
V prvním zápase jsme nastoupili proti Kladnu, 
které jsme po výborném výkonu přehráli 2:0. 
V dalším zápase nás čekalo derby proti Horním 

Počernicím. Na ně jsme nestačili a po prohře 
0:4 jsme v play-off nastoupili v zápase o třetí 
místo s Tatranem Střešovice. Strhující zápas 
plný gólů dopadl jednoznačně pro nás a po 
výhře 8:4 jsme obsadili třetí místo. Velké podě-
kování opět patří výborným fanouškům, kteří se 
starali o sportovní atmosféru.
ORKA ČELÁKOVICE–KANONÝŘI KLADNO 

2:0

ORKA ČELÁKOVICE–DDM HORNÍ POČERNI-

CE ORKA 0:4

ORKA ČELÁKOVICE–TATRAN STŘEŠOVICE 

8:4

POZVÁNKA
NA DĚTSKÝ DEN

V sobotu 24. 6. od 15.00 hod. bude Orka pořá-
dat Florbalový dětský den na náměstí 5. května 
před radnicí. Pro všechny děti bude připraveno 
odpoledne plné her a zábavy, chybět nebude 
ani florbalové hřiště. Všechny herní úspěchy bu-
dou samozřejmě po zásluze odměněny. Těšíme 
se na vaši účast i na účast vašich rodičů!

Aktuální informace a výsledky naleznete na 

www.orka.cz a na facebooku orkaflorbal.

Starší žáci zakončili soutěžní sezonu Orky

• Petr Flekač

Měsíc květen byl vždy bohatý na množství ode-
hraných utkání a není tomu jinak ani v tomto 
ročníku. Diváky potěšila výhra nad finalisty mi-
nulého ročníku, mužstvem Čakovic, 6:4. Ná-
sledovala remíza s mistrem extraligy Karlovými 
Vary. V předehrávaném devátém kole s Modři-
cemi dokázal domácí tým favorizovaného sou-
peře doma porazit 6:3. Další dva body si připsal 
s mužstvem Benešova po výhře 6:4. V následu-
jícím derby s Českým Brodem vyhrál vysoko 6:0. 
A tak po první části základních kol je na prvním 
místě bez porážky. A ještě jedno privilegium si 
Čelákovičtí připsali. Michal Kolenský jako jediný 
neokusil hořkost porážky v singlovém klání.
B-tým začal soutěž výhrou na půdě Zbečníka  

3:6. Následovala prohra doma s Holicemi 0:6, za 
které nastupují bývalí extraligoví hráči. Z Modřic 
Kop a z Čakovic Mrákava. Tak jako A-tým, tak 
i B-tým si předehrál zápas, a to s Ivanovicemi 
a po prohře venku 6:2 dokázal soupeři opla-
tit doma výhrou 6:2. V domácí Forbes aréně 
pak porazil Žďár n. S. 6:3 a poradil si i s favo-
rizovaným Vsetínem 6:3.
Ve většině zápasů obou týmů se představi-
lo i trio korejských reprezentantů YeonSeok, 
YoungChul a Won Deok, které přilákalo do hle-
diště úctyhodných 2 000 diváků. 
C-tým v krajské soutěži po úvodní prohře 
s Jizerním Vtelnem 1:6 porazil Novou Ves 6:0. 
S mužstvem Zvánovic vyhrál těsným poměrem 
6:4 a mužstvo Sadské deklasoval 2:6.
Ženy v první lize porazily svého rivala mužstvo 
Břve na jejich půdě 3:6 a na Lokomotivě Nym-
burk vyhrály vysoko 0:6. Těmito výhrami se pa-
sovaly na čtvrtou pozici.

Na turnaji trojic mládeže v Českém Brodě ob-
sadily Čelákovice první místo. Turnaj byl pořá-
dán v rámci Krajského přeboru. Sestava: Hej-
tík, Čuřík, Pěček. Dne 14. 5. 2017 se v Čáslavi 
odehrál turnaj dvojic. V obou kategoriích jak žá-
kovské, tak dorostenecké se mužstvo Čelákovic 
umístilo na prvních místech.

Další informace najdete na webových strán-

kách www.nohejbal-celakovice.cz.

Zápasy na Městském stadionu – aréně

Ve Vrbí

3. 6. 10.00 hod. Čelákovice Ž–Litohlavy
 15.00 hod. Litohlavy–Čelákovice Ž
10. 6. 9.30 hod. Čelákovice C–Jiz. Vtelno
17. 6. 9.30 hod. Čelákovice C–Nová Ves
 14.30 hod. Čelákovice A–K. Vary A
24. 6. 14.30 hod. Čelákovice A–Č. Budějo-
  vice A
25. 6. 8.30 hod. Turnaj trojic mládeže
 9.00 hod. Čelákovice Ž–Český Brod
 15.00 hod. Čelákovice Ž–Břve

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice

Smečující Won Deok přes blok Ešnera, přihlíží ve žlu-
tém YeonSeok. Foto: archiv oddílu Výprava Korejské republiky. Foto: archiv oddílu

nohejbal

Turnaj starších žáků. Foto: Martin Bajer
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SK UNION

Takový je fotbal
• Milan Šikl

„A“ mužstvo Unionu navázalo na úspěšné vý-
sledky předcházejících zápasů a prodloužilo 
sérii neporazitelnosti na čtyři utkání. O to větší 
bylo zklamání ze zápasu v Luštěnicích, kdy 
domácí během 30 minut dokázali „nasázet“ 
šest gólů. Union tuto porážku odčinil hned v ná-
sledujícím kole, kdy porazil favorita ze Sokolče. 
Takový je fotbal.
BOHEMIA PODĚBRADY–SK UNION 0:2

Branky: Pánek, Slunéčko
Vyrovnané utkání přineslo kvalitní fotbal. Oba 
celky měly několik možností, ale skóre zápasu 
otevřel v závěru poločasu Pánek. Definitivní roz-
hodnutí o zisku bodů zajistil v 60. min. Slunéč-
ko.
SK UNION–FK KUNICE 8:1

Branky: Kadeřábek, Dosoudil, Pánek 2, Parů-
žek, vlastní
V 11. min. se poprvé trefil do sítě hostí Pánek 
a poté přišly další góly. Kunice snížily na 3:1, to 
bylo z jejich strany vše. Podařila se odveta za 
podzimních 5:1.
SOKOL LUŠTĚNICE–SK UNION 6:1

Branka: Bařina
Dva rozdílné poločasy. V prvním Union jasně 
dominoval, měl několik šancí, ale bez využití. 
V 55. min. domácí z ojedinělé akce získali ve-
dení a vzápětí přidali druhou trefu. Hosté ne-
dokázali odpovědět a v jejich hře nastal chaos, 
což domácí využili k navýšení skóre.
SK UNION–SOKOL SOKOLEČ 3:1

Branky: Pánek, Parůžek, Kadeřábek
Kvalitní utkání, ve kterém domácí udržovali 

mírnou převahu, ze které vzniklo i několik šancí. 
Proměněna byla jediná, a to Pánkem. V závěru 
půle soupeř vyrovnal. Po přestávce se obraz hry 
nezměnil a další branky znamenaly zisk bodů.

DOROST

V posledních utkáních přeci jen částečně vy-
lepšil svoji bilanci a uhrál nějaké body, i když 
posun v tabulce nebyl výrazný.
SK UNION–SLAVOJ VELKÝ OSEK 3:2, branky: 
Prel 2, Kostolány; SLAVOJ ČESKÝ BROD–SK 

UNION 6:1, branka: M. Vlček; SK UNION–FC 

VELIM 1:1, branka: Pánek; SK ÚVALY–SK 

UNION 4:1, branka: Sládek.

STARŠÍ ŽÁCI

V tabulce středočeského přeboru se dostali 
z nebezpečného pásma sestupu, i když v zápa-
sech s celky z předních míst neuspěli.
SK UNION–BOHEMIA PODĚBRADY 1:0, 
branka: Buriánek; SK UNION–FC VLAŠIM 0:2; 
FK KUNICE–SK UNION 0:4, branky: Drbohlav, 
Choura, Buriánek, Hromas; SK UNION–FK KO-

LÍN 0:2; FK NERATOVICE–SK UNION 6:0.

MLADŠÍ ŽÁCI

Mladší žáci „A“ Jsou na čele tabulky středočes-
kého přeboru a udržují mírný náskok před svými 
pronásledovateli.
SK UNION–BOHEMIA PODĚBRADY 5:1, 
branky: A. Lopatář, Froňek, Sebera, Nepivo-
da, Uher; SK UNION–FC VLAŠIM 3:1, branky: 
A. Lopatář 2, Uher; FK KUNICE–SK UNION 

3:8, branky: A. Lopatář 3, Šuráň, Skuhravá, Ne-
pivoda, Uher, Sebera; SK UNION–FK KOLÍN 

3:0, branky: A. Lopatář, J. Lopatář, Nepivoda; 
FK NERATOVICE–SK UNION 0:6, branky: 

J. Lopatář, Skuhravá 2, Sebera, Nepivoda.
Mladší žáci „B“ jsou v okresním přeboru na 
5. místě průběžné tabulky.
SK UNION–SOKOL VYŽLOVKA 3:1, SOKOL 

PŘIŠIMASY–SK UNION 4:2, SVORNOST 

BRÁZDIM–SK UNION 0:24, SK UNION–SSK 

HOVORČOVICE 3:0.

PŘÍPRAVKY

Starší přípravka je v turnajové skupině divize C 
na 3. místě, mladší přípravka „A“ je v elitní divizi 
na 1. místě a mladší přípravka „B“ je v divizi E 
na 6. místě.

Sobotní mistrovské zápasy, které proběhnou 
na stadionu U Hájku vždy od 10.15 hod.
3. 6. SK UNION–KAVALIER SÁZAVA

17. 6. SK UNION–VELIM

tenis

Momentka z utkání PODĚBRADY–SK UNION. Foto: 
M. Stiborová

• výbor klubu

Ve dnech 22.–23. dubna se v Čelákovicích ode-
hrály okresní přebory Prahy-východ v katego-
riích mladšího žactva a dorostu. Velmi chladné 
aprílové počasí dokonale prověřilo všechny zú-
častněné hráče i hráčky ve všech kategoriích. 
V kategorii mladších žáků zvítězil Jan Růžička 
(Sport club Na Zámečku), v kategorii mladších 
žákyň zvítězila Eliška Zimmermannová (TO 
Sokol Nehvizdy). V kategorii dorostu zvítězil 
Adam Krischke (TK Radošovice) a v katego-
rii dorostenek zvítězila Vanessa Hozmanová 
(TK Čelákovice). Děkujeme všem účastníkům 
a pořadatelům okresních přeborů.

Soutěže smíšených družstev 2017 – průběžné 
výsledky
Dospělí, 2. třída B: TK Čelákovice–LTC Kolín 
8:1; LTC Starý Kolín–TK Čelákovice 4:5.
Dorost, 3. třída B: TC Realsport Nymburk B–
TK Čelákovice 0:9; TK Čelákovice–TK Mnichovo 
Hradiště 8:1.

Starší žactvo, 1. třída B: TJ Jiskra Zruč n. 
Sázavou–TK Čelákovice 6:3; TK Čelákovice–
Slavoj Žiželice 6:3.
Mladší žactvo, 1. třída B: TK Čelákovice–Slavoj 
Žiželice 3:6; TJ Jiskra Zruč n. Sázavou–TK Če-
lákovice 7:2.

Přijďte se podívat na domácí zápasy našich 

družstev (začátky utkání 9.00 hod.):

10. 6.

TK Čelákovice Baby–Brandýs n. L.
TK Čelákovice–TK Benátky n. J. (dospělí, 2. třída B)

17. 6

TK Čelákovice Baby–TK Benátky n. J.
TK Čelákovice–Slavoj Český Brod (st. žactvo, 
1. třída B)

18. 6.

TK Čelákovice–TJ LTC Poděbrady (ml. žactvo, 
1. třída B)

24. 6.

TK Čelákovice Baby–TO Sokol Nehvizdy
TK Čelákovice–TJ LTC Poděbrady (dospělí,
2. třída B)

25. 6.

TK Čelákovice–LTC Kolín B (dorost, 3. třída B)

Tenisový klub Čelákovice

Okresní přebor Praha-východ, 3. místo: V. Michelčí-
ková, N. Střihavková. Foto: archiv klubu
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E

N
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Í
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