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

Mostek do Záluží opraven, autobusy se vrátí do 
původních tras .............................................................
Od 6. července bude linka 655 v provozu v pravidelné bezvý-
lukové trase.

Dodatečný zápis do Mateřské školy „Sluníčko“ ....
V úterý 11. července od 8.00 do 16.00 hod. se uskuteční 
dodatečný zápis Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace, pro její odloučené pracoviště v ulici 
J. A. Komenského.

Pronájem obecního bytu ...........................................
Město Čelákovice nabízí do pronájmu tzv. obálkovou metodou 
byt v ulici Na Stráni.

Téma: Rybářské revíry ve městě a okolí ..................
Pavel Jindřich, hospodář Místní organizace Českého rybářské-
ho svazu Čelákovice, přibližuje čtenářům Zpravodaje vodní plo-
chy obhospodařované čelákovickými rybáři.

Zlato z Mistrovství Evropy sportovního a fitness 
aerobiku ........................................................................
Dvanáctiletá reprezentantka Natálie Šimáková vybojovala na 
Mistrovství Evropy zlato v kategorii Fitness petit Cadet. K úspě-
chu srdečně blahopřejeme!

www.celakovice.cz z d a r m a
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V pořadí již šesté Setkání na náměstí v sobotu 17. června 2017 uzavíral koncert Hany Zagorové s Petrem Rezkem za doprovodu skupiny Boom!Band. Foto: archiv KD

Zajištění náhradních prostor pro 
výuku žáků „Kamenky“

• Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta II, za využití 
podkladů od ředitelů základních škol Aleny Pechalové a Jiřího Kyliánka

Bouracími pracemi objektu CHANOS, bytu školníka, družiny a kotelny 

začnou v letním období přípravy na dostavbu Základní školy v Kostelní 

ulici, čímž se zvýší její dosavadní kapacita ze současných 650 na 850 

žáků. Na dostavbu nového školského objektu získá město Čelákovi-

ce dotaci z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Z tohoto důvodu je nutné zabezpečit náhradní prostory pro výuku 

žáků „Kamenky“ v období od 1. září 2017 do 30. června 2020.

Rada města na své schůzi konané dne 6. června vyslovila Základní ško-
le Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, souhlas se zřízením 
dalších míst poskytovaného vzdělávání, a to od 1. září ve dvou objektech, 
kterými jsou Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěv-
ková organizace, a CMC Graduate School of Business, náměstí 5. května 
2. Mezi příspěvkovými organizacemi byla uzavřena smlouva o výpůjčce, 
se soukromým subjektem smlouva o nájmu nebytových prostor. 
Zároveň již 9. května Rada města souhlasila se zrušením dalšího místa 
poskytovaného vzdělávání Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, pří-
spěvková organizace, v objektu J. A. Komenského 414 a vyslovila souhlas 
se zřízením detašovaného pracoviště v objektu Mateřské školy Sluníčko, 
J. A. Komenského 2071, kterou začnou navštěvovat děti od 4. září.
Náhradní prostory pro děti z „Kamenky“ se týkají 1., 2. a 3. tříd. Snahou 
bylo přemístit především třídy 1. stupně tak, aby žáci měli v náhradních 
prostorech zajištěny podmínky nejen pro výuku, ale i pro stravování ve 
školní jídelně či školní družinu. Žáci prvních a druhých tříd z „Kamenky“ 
budou v objektu J. A. Komenského 414, žáci třetích tříd budou v objektu 
CMC na náměstí 5. května 2.                                       Pokračování na str. 3
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ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE

Léto je tu!
A je tu opět krásný čas letních prázdnin a dovo-
lených. Léto jsme zahájili Setkáním na náměs-
tí, kde vystoupilo mnoho známých kapel spolu 
s hlavními hosty večera Hanou Zagorovou 
a Petrem Rezkem. Velká návštěvnost je pro 
mne zpětnou vazbou, že program se povedl, 
a již teď pro vás připravujeme příští, již sedmý 
ročník našeho malého festivalu na náměstí.

Během léta nás opět čekají dva filmové víkendy, 
které budou spojené s živou hudbou. Nově za-
čínáme promítat již ve čtvrtek a skončíme v so-
botu. Za prvé proto, aby neděle byla ve městě 
klidná, a za druhé, že nedělní filmy nebyly moc 
navštěvované. V červenci promítáme 13. 7. od 
21.30 hod. film Bezva ženská na krku, 14. 7. vy-
stoupí na náměstí se svým bandem zpěvačka 
Lenka Hejkalová, která v Čelákovicích natočila 
nový videoklip ke své písni, a poté skupina Fe-
feron Honzy Ferlese. Následovat bude film Ma-
saryk. 15. 7. promítneme film Špunti na vodě. 
Srpnové promítání začíná 17. 8. od 21.00 hod. 
Filmový víkend zahájí snímek Pohádky pro Emu. 
V pátek 18. 8. obohatí filmový večer vystou-
pení zpěvačky Lenky Švestkové a kapely Ládi 
Weyrostka. Následovat bude film Anděl Páně 
2. V sobotu 19. 8. zakončíme letní promítání 
snímkem Zahradnictví: Rodinný přítel. Letos 
poprvé jste měli možnost rozhodnout v an-
ketě o filmu, který se bude promítat ve dni na 
přání. Věřím, že se výběr filmů bude líbit a znovu 
společně zaplníme náměstí do posledního 
místečka a užijeme si tu krásnou pohodu letního 
kina.
Váženi a milí občané města, užijte si prázdniny, 
dovolenou, sluníčko. Buďte na svých cestách 
opatrní a hlavně se ve zdraví vraťte do Čelá-
kovic. A pokud vám Zpravodaj bude zpříjem-
ňovat dovolenkové chvíle, vyfoťte se s ním 
a pošlete foto do redakce, každého odměníme 
malou pozorností.
Krásné prázdniny

Josef Pátek, starosta

ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 39 (rok 2017), číslo 7. 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 30. 6. 2017 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 8/2017 je 15. 7. 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

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.

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.

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

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČELÁKOVICE, p. o.
NABÍDKA SLUŽEB PRO KLIENTY S PLATNOU SMLOUVOU

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

SMLOUVU JE MOŽNÉ UZAVŘÍT KDYKOLI.
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.
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informace

• VODNÉ a STOČNÉ

 pro rok 2017 v Čelákovicích:

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

celkem 89,48 Kč/m3  vč. DPH

(rok 2016: vodné 38,56 Kč/m3 bez DPH, stočné 34,66 
Kč/m3 bez DPH, celkem 73,22 Kč/m3 bez DPH, celkem 
84,20 Kč/m3 vč. DPH; rok 2015: vodné 42,29 Kč/m3 bez 
DPH, stočné 30,82 Kč/m3  bez DPH, tj. celkem 73,11 
Kč/m3 bez DPH, 84,08 Kč/m3 vč. DPH; rok 2014: vodné 
40,55 Kč/m3 bez DPH, stočné 30,53 Kč/m3 bez DPH, tj. 
celkem 71,08 Kč/m3 bez DPH, 81,74 Kč/m3 vč. DPH).

• MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY

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

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

Pokračování ze str. 1

V tomto objektu probíhá rekonstrukce a úprava prostor, a to jak tříd a kabinetů, tak sociálního záze-
mí. Školní jídelna při Základní škole v ulici J. A. Komenského musí z výše uvedených důvodů zrušit 
vydávání obědů cizím strávníkům, protože bude dočasně vařit asi pro 150 žáků 1. stupně navíc.
V polovině června vyklidila prostory v objektu Základní školy v ulici J. A. Komenského Mateřská 
škola, zároveň byly zajištěny stavební úpravy prostor, montáž tabulí a závoz lavic. Ředitelé obou 
základních škol ve spolupráci se zřizovatelem se dohodli i na řešení personálních záležitostí (úklid, 
školní jídelna).

Město Čelákovice nabídlo vedení obou základních škol možnost bezplatného vstupu žáků do zábavního parku 
Mirakulum. Podmínky byly dohodnuty na výjezdní schůzi Rady města Čelákovic s majitelem rodinného parku Jiřím 
Antošem v úterý 23. května. Zdroj: Park Mirakulum Milovice

Plně si uvědomujeme, že příprava a zajištění náhradních prostor včetně stavebních úprav jsou velmi 
náročné. Stejně tak věříme, že i cizí strávníci pochopí, že není legislativně možné, aby jim školní 
jídelna Základní školy v ulici J. A. Komenského vydávala obědy, protože by překročila povolenou 
maximální kapacitu strávníků. 
Veškeré přípravy na zajištění bezproblémové výuky žáků budou ve všech objektech probíhat v prů-
běhu letních prázdnin tak, aby bylo možné slavnostně zahájit nový školní rok 2017/2018 v pondělí 
4. září. A to i s přihlédnutím k rozsáhlým stavebním pracím v prostorách Gymnázia Čelákovice, ve 
kterých probíhá oprava topné soustavy a rekonstrukce sádrokartonových podhledů v 3. nadzemním 
podlaží v objektu J. A. Komenského 414. Stavební úpravy budou probíhat i v objektu Kostelní 457 
a v hale BIOS.

Dostavba Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace – pohled západní. Zdroj: odbor správy 

majetku a investic

Na začátku července byly společností ASTON – služby v ekologii, s. r. o., Praha 1, zahájeny práce 
na demolici objektů nacházejících se v areálu Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková 
organizace. Jedná se o objekt školní družiny a bytu školníka, plynové kotelny a objekt „CHANOS“, 
v němž probíhala řádná výuka. Objekt „CHANOS“ bude demolován v souladu s povolením Krajské 
hygienické stanice v tzv. kontrolovaném pásmu. Při demolici ostatních zděných budov bude pro 
snížení prašnosti použita voda ke zkrápění bouraných částí. Podrobnější informace o průběhu prací 
budou uvedeny a průběžně aktualizovány na webových stránkách města. V období probíhajících 
prací doporučujeme v nejbližším okolí neponechávat otevřená okna z důvodu zvýšeného množství 
polétavých částic způsobeného demolicí. Společně se zhotovitelem uděláme vše pro to, aby se vás 
omezení způsobená probíhajícími pracemi dotkla v co možná nejmenší míře. Za případná omezení 
se omlouváme a předem děkujeme za shovívavost.

Tištěný přehled akcí

„PODZIM v Čelákovicích“

POZOR, BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA

Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „PODZIM 

v Čelákovicích“ (plakát; Zpravodaj města) 

obsahující akce od středy 30. srpna do pátku 

8. prosince je v pondělí 7. srpna 2017.

Informace o akcích zasílejte na e-mail: kalen-
dar@celakovice.cz.
Dodané informace jsou také publikovány na 
webových stránkách města v „Kalendáři akcí ve 
městě“.
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Dotace města

Rada města rozhodla o poskytnutí indivi-
duálních dotací níže uvedeným žadatelům 
a schválila uzavření příslušných veřejnoprávních 
smluv:
• Lucie Třešňáková (SML/2017/68/DI-SPR10), 

10 000 Kč – na náklady spojené s pořádáním 
akce „Festival Kašparů 2017“ dne 17. 6. 
2017;

• Basketbal Čelákovice (SML/2017/123/DI-
SPP4) 5 000 Kč – na náklady spojené s pořá-
dáním 1. turnaje 3 x 3 – Máj, tak prostě hraj, 
dne 13. 5. 2017;

• Smíšená organizace zdravotně postižených 
Čelákovice, z. s., (SML/2017/138/DI-SPR12) 
50 000 Kč – na náklady spojené s pořádáním 
zájezdů a akcí;

• AKTRA.cz, z. s., (SML/2017/152/DI-SPR13) 
17 880 Kč – na náklady spojené s pořízením 
kostýmů pro taneční vystoupení;

• TJ Spartak Čelákovice, z. s., (SML/2017/153/
DI-SPP5) 49 500 Kč – na náklady spojené 
s pořízením hliníkové fotbalové brány, sad 
dresů a sportovního vybavení.

Rada města dále nedoporučula Zastupitel-
stvu města schválit individuální dotaci ve výši 
146 000 Kč spolku Český rybářský svaz, z. s., 
místní organizace Čelákovice, na náklady spo-
jené s pořízením lodě pro 5 osob, včetně příslu-
šenství (motor, vlek).

Smlouvy v chatové osadě Komárov

RM uložila vedoucí odboru správy majetku 
a investic provést aktualizaci nájemních smluv 
s vlastníky chatek v chatové osadě Komárov
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a to zej-
ména z důvodu sjednocení ceny za pronájem 
pozemků ve vlastnictví města Čelákovic na mi-
nimální cenu 60 Kč/m² a rok a o postupu infor-
movat v termínu do 31. 12. 2017.

Kronika města

Radní schválili zápis do kroniky města Čelá-
kovic za rok 2016.

Dům seniorů Čelákovice

Rada města souhlasila s poptáním 10 architek-
tonických ateliérů, které předloží nabídku na 
zpracování projektové přípravy záměru „Dům 
seniorů Čelákovice“, a zřídila pracovní skupinu 
pro výběr architekta „Domu seniorů Čelákovi-
ce“, a to ve složení předseda Jan Líman (člen 
nezávislý, odborný), Josef Pátek (člen závislý), 
Václava Snítilá (člen závislý) a David Strach 
(člen nezávislý, odborný). Tajemníkem PS určila 
Josefa Zumra.

Odstranění staveb v areálu ZŠ Kostelní

RM schválila jako pro město nejvhodnější na-
bídku fy ASTON – služby v ekologii, s. r. o., 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce s názvem „Čelákovice – Dostav-
ba ZŠ, odstranění staveb“, za cenu 2 699 367 
Kč včetně DPH a příslušnou smlouvu o dílo.

Rekonstrukce v ZŠ J. A. Komenského 

RM schválila uzavření a text smlouvy o dílo mezi 
městem Čelákovice a VPK Suchý, s. r. o., jako 
zhotovitelem veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce s názvem „Čelákovice – Re-
konstrukce topné soustavy a oprava SDK pod-
hledů ve 3. NP v ZŠ J. A. Komenského“ za cenu 
7 148 735,26 Kč včetně DPH.

Finanční záležitosti

Rada města vzala na vědomí rozpočtová opat-
ření – přesuny mezi položkami v rámci para-
grafů 3111, 4351, 6112 rozpisu rozpočtu města 
2017 provedené k 30. 4. 2017.
Schválila změny rozpočtu města Čelákovic 
2017 č. 8 (navýšení par. 3113 na pol. 5171 
o 6 000 000 Kč na opravu prostor 3. NP ZŠ 
J. A. Komenského na úkor par. 6409 pol. 5901 

– nespecifikovaná rezerva) a č. 9. Schválila 
účetní závěrky za rok 2016 svým 12 příspěv-
kovým organizacím.
Dále doporučila Zastupitelstvu města vyjádřit 
souhlas s  celoročním hospodařením města 
Čelákovic za rok 2016, a  to bez výhrad, 
a  schválit účetní závěrku města za rok 2016
a výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 
v  částce 51 773 206,42 Kč převést na účet 
výsledků hospodaření předcházejících účet-
ních období. 

Změny v pracovní skupině

Rada města vzala na vědomí rezignaci Lucie 
Třešňákové na funkci členky pracovní skupiny 
pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelá-
kovic a jmenovala novou členkou této skupiny 
Veroniku Pařezovou.

Přechod pro chodce v ulici Toušeňské

RM schválila uzavření a text smlouvy o dílo mezi 
městem Čelákovice a DIS Praha, s. r. o., jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Čelákovice – SSZ přechod 
pro chodce, ulice Toušeňská“ v celkové ceně 
2 836 079,60 Kč včetně DPH.

Doprava v lokalitě pod nádražím

Rada města uložila odboru správy majetku a in-
vestic prověřit možnou realizaci 5 opatření dle 
důvodové zprávy pro zklidnění dopravy v loka-
litě „pod nádražím“, a to v termínu do 30. 9. 
2017.

Ukončení prací na projektové dokumentaci

Radní souhlasili s ukončením prací na projek-
tové dokumentaci „Protipovodňové opatření 
Císařská Kuchyně – Sedlčánky, Čelákovice“ 
a uložili starostovi učinit k tomuto všechny po-
třebné kroky.

Výběr z usnesení RM č. 10–12/2017.
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ZPRÁVY Z RADNICE

o čem jednali radní města

• Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, 
místostarosta II

Krajská správa a údržba silnic Středočes-
kého kraje opravila mostek nad Zálužským 
potokem na silnici č. III/2455 mezi Čelákovi-
cemi a Zálužím, čímž došlo k odstranění jeho 
snížené nosnosti. Opravu propustku urychlila 
jednání mezi městem Čelákovice, Středočes-
kým krajem, starosty okolních obcí a Elektrizací 
železnic Praha, a. s., v návaznosti na jednání 
o objížďkách při realizaci stavby tzv. peronizace 
žst. Čelákovice.

Kvůli havarijnímu stavu propustku byla jeho 
nosnost snížena na 3 tuny a od 10. března 
byla vedena autobusová linka 655 (dříve 405) 
v rámci výlukového jízdního řádu po náhradní 
trase. Od 6. července bude linka 655 v provozu 
v pravidelné bezvýlukové trase, tzn., že nebude 
zajíždět ke Kovohutím, ale bude vedena okolo 
žst. Čelákovice.

Mostek do Záluží opraven, autobusy se
od 6. července vrátí do původních tras

Od 13. do 25. června probíhala oprava propustku nad 
Zálužským potokem, čímž byl odstraněn jeho havarijní 
stav. Foto: -ps-

Po měsíci byla v pátek 23. června ukončena výluka na 
trati 074 mezi Čelákovicemi a Brandýsem nad Labem. 
Po dobu výluky zajišťovaly přepravu cestujících nízko-
podlažní kloubové autobusy Dopravního podniku hl. m. 
Prahy. Foto: -ps-

Od pátku 23. června odjíždí vlaky z Čelákovic ve směru 
do Brandýsa nad Labem od vnějšího 50 m dlouhého 
nástupiště, na které vede bezbariérová rampa. Foto: 
-ps-
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ZPRÁVY Z RADNICE
DODATEČNÝ ZÁPIS
do mateřské školy 

„Sluníčko“
• Jaroslava Dušková, ředitelka

V úterý 11. července 2017 proběhne doda-

tečný zápis do Mateřské školy Čelákovi-

ce, Přístavní 333, příspěvková organizace, 

a to pro její odloučené pracoviště v ulici 

J. A. Komenského – nazývané MŠ „Sluníčko“. 

K zápisu se dostavte do hlavní budovy MŠ 

do ulice Přístavní č. p. 333 v čase od 8.00 do 

16.00 hod.

Vezměte s sebou řádně vyplněnou žádost, 
rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného 
zástupce. Pro přijímání dětí není rozhodující 
pořadí, ve kterém se zákonný zástupce dítěte 
dostaví k zápisu.
Žádost si vyzvedněte v hlavní budově MŠ v ulici 
Přístavní č. p. 333 do 7. července, a to od 8.00 
do 16.00 hod.

Kritéria pro přijetí dítěte pro školní rok 

2017/2018

• Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání, 
s trvalým pobytem v příslušném školském 
obvodu podle § 34a odst. 1 zákona č. 
561/2004 Sb., v platném znění (děti pětileté 
a děti s odkladem povinné školní docházky), 
seřazené od nejstaršího po nejmladší.

• Děti, které dosáhnou k 31. srpnu 2017 věku 
čtyř let, s trvalým pobytem v příslušném škol-
ském obvodu seřazené od nejstaršího po nej-
mladší.

• Děti, které mají trvalý pobyt v Čelákovicích, 
seřazené od nejstaršího po nejmladší do na-
plnění kapacity mateřské školy.

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

Tajemník MěÚ Čelákovice vyhlašuje
výběrová řízení 

na obsazení pracovních pozic:

• správce informačních a komunikačních 

technologií – odbor organizační MěÚ v Če-
lákovicích – informatik, spisová služba. Při-
hlášky nutno doručit nejpozději do čtvrtka 
20. července 2017 – 11.00 hod.;

• úředník – referent/referentka územní-

ho plánování a stavebního řádu – odbor 
stavebního úřadu MěÚ v Čelákovicích. Při-
hlášky nutno doručit nejpozději do pátku 
21. července 2017 – 11.00 hod.;

• úředník – referent/referentka (2 pozice) – 
odbor správy majetku a investic MěÚ v Če-
lákovicích. Přihlášky nutno doručit: více viz 
webové stránky.

Bližší informace na www.celakovice.cz.

• 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.

Byt si lze prohlédnout po domluvě s pracovnicí 

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 28. 7. 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 záměru. 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 OBECNÍHO BYTU

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

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

Okruh zájemců není nijak omezen.

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

Pravidla prezentace před volbami
• odbor školství, informací a kultury

Prezentace politických stran, politických hnutí, koalic, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta 
před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (ve dnech 20. a 21. 10. 2017) 
na území města Čelákovic
je možná:
• přenosnými panely do výšky a záborové plochy max. 2 m, s podmínkou bezpečného instalování 

a rozmístění na veřejném prostranství po dohodě s městem, úhrada: 75 Kč za 1 m2 a den;
• jednodenními stánky a akcemi na veřejném prostranství v předem ohlášeném čase (diskuze 

s voliči, volební materiály…), zdarma;
není možná: 
• ve Zpravodaji města Čelákovic;
• na webových stránkách města;
• na výlepových plochách města Čelákovic.
V průběhu volební kampaně je zakázáno:
• umístění volebních panelů na lampách veřejného osvětlení a městských stavbách;
• umístění volebních panelů na náměstí 5. května a přilehlých parcelách (č. 3201/1, 3201/3, 3202/1, 

3202/3, 3202/4, 3202/5, 3202/6);
• výlep bez souhlasu vlastníka plochy a svévolný výlep na výlepové plochy města.
Pravidla volební kampaně jsou nastavena v zájmu rovnosti kandidujících subjektů dle zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů.
Schváleno Radou města Čelákovic dne 25. 4. 2017 usnesením č. 8/2017/6.3.

vyběrová řízení
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ZPRÁVY Z RADNICE
Přivítáni do života byli

v sobotu 27. května 2017
tito noví občánci města Čelákovic

Foto: Jiří Suchý

Sofi a Šťastná, Hynek Krajíček, Matyáš Strmíska,
Lukáš Choura, Adam Ševčík,

Eliška Ježková, Eliška Sachlová,
Mia Faltysová,

Daniel a Michal Jánovi, Rozálie Najmanová 
a Jakub Mikšovský.

Vítání občánků
• Radka Körnerová, vedoucí odboru pro občanské záležitosti

„Čas letí jako bláznivý…“ zpívá se v jedné známé písni. Ano, čas opravdu 
letí a nikdo z nás nemá tu moc, aby čas zastavil nebo zpomalil. A proto 
opět po roce píši malé ohlédnutí za obřady vítání občánků, které proběhly 
v období od září 2016 do května 2017.

Slavnostní obřad vítání občánků se v našem městě stal již tradicí a vě-
řím, že rodiče nových malých občánků si z tohoto obřadu odnášejí milou 
vzpomínku.

Na obřad zveme rodiče s dětmi ve věku přibližně 5–6 měsíců, podmínkou 
je trvalý pobyt dětí na území města Čelákovic. Pokud zde rodiče s mi-
minkem bydlí, ale hlášeni k trvalému pobytu jsou jinde, je možno se tele-
fonicky domluvit na účasti na odboru pro občanské záležitosti.

Vítání občánků probíhá od září daného roku do května, případně června 
následujícího roku (školní rok). Samotný obřad trvá přibližně 20 minut. Bě-
hem obřadu je možno fotografovat, natáčet. Přítomen je také profesionální 
fotograf, který fotí pro Zpravodaj města Čelákovic, a je možno si domluvit 
i profesionální fotografování po skončení obřadu. Nijak neomezujeme po-
čet příbuzných a hostů pozvaných rodiči dítěte, všichni jsou vítáni.

Pro zajímavost uvádím pár statistických údajů z vítání občánků v období 
od září 2016 do května 2017.

Přivítali jsme celkem 94 dětí, z toho 46 holčiček a 48 chlapečků. Mezi 
přivítanými dětičkami byla také dvojčátka – Magdalenka a Šimon, Daniel 
a Michal.

Jaké bylo nejčastější jméno u přivítaných dětiček? Mezi holčičími jmény 
v oblíbenosti vede Eliška a Barbora, oblíbeným chlapeckým jménem je 
Adam a Jakub. 

A nakonec mi dovolte, abych touto cestou poděkovala všem, kteří se po-
dílejí na přípravě obřadu a svým vystoupením vytvářejí slavnostní atmo-
sféru při vítání nových občánků města Čelákovic.

Obrovský dík patří především dětem z Mateřské školy Přístavní, které pod 
vedením paní učitelky Radky Křížové přednášejí krásné básničky, dále 
panu učiteli Základní umělecké školy Janu Šturmovi a jeho žákům za milé 
a uklidňující kytarové tóny.

Všem přejeme krásné léto plné sluníčka a pohody, předškolákům z Ma-
teřské školy šťastné vykročení do „velké školy“ a mnoho úspěchů.

Děti, které přednášely a hrály při vítání občánků ve školním roce 2016/2017. Horní 
řada zleva: Vít Vojáček, Kateřina Modráková, Zuzana Jursíková, Nella Hozmanová. 
Dolní řada zleva: Karolína Špitálská, Nela Vališová, Tobiáš Mrozek, Ester Matyášová, 
Matyáš Bedřich. Foto: Jiří Suchý
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ZASTUPITELSKÁ ARÉNA
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• Petr Studnička, zastupitel

Pískovcová barokní socha sv. 
Jana Nepomuckého je jedním 
z historicky cenných objektů na 
území města a prošla kompletní 
obnovou v letech 2011–2012. 
Úprava okolí sochy byla provede-
na v červnu 2013 na základě zpra-
covaného projektu jako sociálně 
vstřícný prostor 
s možností odpočinku. Ukazuje 
se, že provedené úpravy nejsou 
praktické. Především vysazené 
rostliny, které mají připomínat roz-
kvetlou louku, působí jako neudr-
žovaný plevel a rovněž řada osob 
posedává nejen na instalovaných 
lavičkách, ale i na schodech 
sochy. Mlatový povrch by měl být 
nahrazen jiným povrchem, aby 
nedocházelo k obrušování pískov-
cových schodů sochy. Současná 
výsadba, která působí nedůstojně, 
by měla být nahrazena takovou, 
která bude vyžadovat minimální 
údržbu, ale bude důstojná 
k významu památky. V předpro-
storu sochy by měl být zvýšen 
počet laviček, aby se zamezi-
lo posedávání na schodech. 
Návrh změn okolí sochy musí být 
projednán s  Národním památ-
kovým ústavem a musí vycházet 
z profesionálně zpracovaného 
projektu.

Zastupitelé zvolení za ANO 2011 
se k tématu nevyjádřili.

• Zdeňka Tichá, zastupitelka

Namísto péče o veřejná prostran-
ství, investice do jejich budování 
a rozšiřování se vedení města 
zabývá marginálním úkolem, 
který je z hlediska rozvoje 
města nepodstatný. Přeložte si 
sami, co to pro nás znamená. 
Navíc když okolí sochy sv. Jana 
Nepomuckého bylo upraveno 
před několika lety a je součástí 
rekonstruovaných ulic Sedláčkova 
– Kostelní. 
Jinak řečeno – z pohledu rozvoje 
města jde o naprosto nedůležité 
a dost možná i zástupné téma. 
V tuto dobu, kdy má město 
řešit mnohem zásadnější otázky, 
nevidíme důvod PROČ v této věci 
plýtvat slovy.

• Petr Bařina, zastupitel

V první chvíli jsem si myslel, že si 
autor otázky dělá legraci. Nebylo 
toto prostranství upravováno 
před pár lety? Nebyl tam poražen 
strom, který dával této lokalitě ná-
dech určitého klidu a romantiky?
Jedná se o prostor minimálního 
rozsahu ve velice rušné části 
města. Ale s mnoha prvky – lavič-
ky, nesourodá parková úprava, 
navazující parkoviště pro 6 aut ve 
směru ke kostelu, z obou stran 
silnice.
Nevím, jestli je to to pravé místo 
k odpočinku v klidu bez ruchu 
aut a výfukových plynů. Místo 
pro maminky s dětmi lízajícími 
zmrzlinu! Místo působící určitou 
symbolikou.
Proto navrhuji zásadně redukovat 
zeleň okolo sochy. Nahradit ji 
bílými kameny a malým archi-
tektonickým prvkem, kterým 
bude protékat voda. Proč voda? 
Protože tím dojde k určitému 
propojení i s vodními prvky na ne-
dalekém náměstí a protože sochy 
Jana Nepomuckého se umísťovaly 
poblíž vodních zdrojů. Tělo Jana 
Nepomuckého bylo totiž roku 
1393, kdy zemřel po velkém trýz-
nění a mučení, shozeno z Karlova 
mostu do Vltavy.

• Renata Fialová, zastupitelka

Upřímně, pokud neustále 
hovoříme o tom, že naše čistírna 
odpadních vod i náš vodojem jsou 
na limitech, máme řadu ulic 
a chodníků v katastrofálním stavu, 
téměř nám padá na hlavu veřejné 
osvětlení, čeká nás významná 
dostavba ZŠ Kamenky, pak si 
myslím, že okolí sochy sv. Jana 
Nepomuckého je to nejmenší, co 
dnes město trápí. Za zdar výše 
uvedených projektů se můžeme 
u jeho sochy leda pomodlit…

Zastupitelka zvolená za KSČM se 
k tématu nevyjádřila.

• Tomáš Janák, zastupitel

Jedná se o barokní sochu 
z r. 1723, jednu z mála kulturních 
památek, které se v našem městě 
dochovaly. Bylo by tudíž namístě, 
že město snad konečně možná 
přikročí k důstojné úpravě jejího 
okolí, které v současné době 
významu předmětné památky 
rozhodně neodpovídá. Budoucí 
úprava je limitována obrubníky 
lemujícími plochu, a v první řadě 
by bylo tudíž vhodné vysázet 
při celém jejím severním okraji 
tzv. živý plot, který by ji alespoň 
částečně vzhledově oddělil od 
parkoviště. Pokud se nemýlím, do 
dnešního dne nebylo podle teh-
dejšího projektu zhotoveno osvět-
lení, které by vhodně osvětlovalo 
vlastní sochu. Necitelně je zde 
rovněž umístěna dopravní značka. 
Na ploše po stranách sochy a na 
části plochy před ní by bylo dále 
třeba nově vytvořit záhony a ty 
osázet vhodným druhem květin 
– trvalek, tak jak to vidíme např. 
u pomníku obětí 1. a 2. světové 
války ve Staré Boleslavi. Lavičky 
i o každém víkendu přetékající 
odpadkový koš by měly mít spíše 
historizující tvar, jako např. na 
nádvoří muzea.

Otázka
Jak byste 

upravili okolí 

sochy sv. Jana 

Nepomuckého?
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REKONSTRUKCE HALY VIKOMT
• Kateřina Kandlová, vedoucí odboru správy majetku a investic

V průběhu letních měsíců bude za částečného provozu rekonstruována sportovní hala Vikomt. Rea-
lizace bude spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí v rámci výzvy č. 19. Celková 
cena za realizaci činí přibližně 5,5 mil. Kč. Předpokládaná dotace ve výši 45 % způsobilých nákladů 
byla stanovena na 2,5 mil. Kč.
Víceúčelová sportovní hala Vikomt byla vyprojektována v letech 1987–1989 Státním ústavem do-
pravního projektování jako „výuková hala a tělocvična SOU“. 
V posledních dvou letech bylo v hale Vikomt rekonstruováno sociální zázemí (WC, umývárny, šatny). 
V letošním roce bude rekonstrukce haly pokračovat. Stavební úpravy budou spočívat především 
v zateplení haly, a to jak vnějších obvodových stěn včetně výměny oken, tak i střechy haly. Kromě 
toho bude provedena rekonstrukce osvětlení haly a instalace vzduchotechnického systému s reku-
perací. 
Rekonstrukce sportovní haly byla zahájena v červnu 2017 s předpokládanou dobou realizace 2,5 
měsíce. Realizaci bude provádět společností ADEVITA, s. r. o., Dolní Břežany. V průběhu prací na 
zateplení obvodového pláště a střechy bude v okolí instalováno lešení, které bude znamenat určité 
omezení parkování na plochách přilehlých k hale. Lešení bude z venkovní strany opatřeno zabez-
pečovací záchytnou sítí. Dále musí být zřízeno zařízení staveniště, na kterém bude probíhat rovněž 
vykládka potřebného materiálu a odvoz materiálu demontovaného. Pro tento účel bude vyčleněna 
parkovací plocha u jižního čela haly.
Spolu se zhotovitelem udělá město Čelákovice vše proto, aby se vás omezující opatření dotkla co 
nejméně. Věříme proto, že tato nutná omezení přijmete s pochopením. Odměnou nám všem pak 
bude rekonstruované sportoviště s podstatně vyšší užitnou hodnotou.

Práce probíhají
dle harmonogramu

• odbor správy majetku a investic

V prostorech 3. nadzemního podlaží budovy Zá-
kladní školy v ulici J. A. Komenského č. p. 414 
probíhají intenzivní práce na výměně sádrokar-
tonových podhledů a úpravě rozvodů ústřední-
ho topení.
Na přelomu května a června bylo zhotovite-
li, společnosti VPK Suchý, s. r. o., Zásmuky, 
předáno staveniště a neprodleně byly zaháje-
ny práce na demontáži stávajícího sádrokarto-
nového podhledu. Zároveň probíhaly práce na 
demontáži páteřních rozvodů ústředního topení, 
které byly vedeny v půdním prostoru objektu 
nad sádrokartonovými podhledy. 
V první polovině června již byla zahájena montáž 
nosných konstrukcí nových sádrokartonových 
podhledů, tzv. rastrování, a montáž závěsných 
konstrukcí pro umístění rozvodů ústředního 
topení do prostoru 3. nadzemního podlaží.
Práce probíhají dle harmonogramu a měly by 
být dokončeny v avizovaném termínu, tedy do 
15. 8. 2017.

Výměna sádrokartonových podhledů v ZŠ J. A. Ko-
menského. Foto: archiv odboru

Vnější nástupiště v žst. Čelákovice již slouží 
cestující veřejnosti

• Petr Studnička, místostarosta II

Nové vnější nástupiště u koleje č. 4 s bezbariérovou výstupní rampou slouží od 23. června 

vlakům a cestujícím na trati 074 ve směru do Brandýsa nad Labem. V průběhu měsíce červen-

ce bude uzavřen pro veřejnost průchod výpravní budovou ke kolejím a bude se moci chodit 

pouze přes pokladnu. O omezeních bude veřejnost informována zhotovitelem stavby, kterým 

je společnost Elektrizace železnic Praha, zhruba v týdenním předstihu.

Od 18. července budou zahájeny práce na výstavbě podchodů pod železniční tratí a na opravě mos-
tu v ulici U Podjezdu. Stavba pokračuje dle časového harmonogramu a zatím není předpokládáno 
zpoždění termínu dokončení realizované stavby. 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ

S ohledem na opravu propustku na silnici č. III/2455 bylo nutné upravit termíny dopravních omezení 
na území města Čelákovic v souladu se schválenými dopravně-inženýrskými opatřeními. Uzavření 
železničního přejezdu na trati 074 proběhlo v období 13.–27. června, od 28. června do 5. července 
probíhá úplná uzavírka silnice č. II/245, během které je uzavřena Masarykova ulice v úseku mezi uli-
cemi J. Zeyera a Palackého. V období od 18. července 2017 až do 31. července 2018 bude omezen 
průjezd vozidel do maximální výšky 3,7 m v podjezdu v ulici U Podjezdu z důvodu opravy mostu.

MOŽNOST PARKOVÁNÍ V KŘIŽÍKOVĚ ULICI

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 plocha 
s parkovacími stáními je monitorována kamerou městského kamerového dohlížecího systému. 

NÁVRH ŽELEZNIČNÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU 2018

Nový železniční jízdní řád bude platný v období od 10. prosince 2017 do 8. prosince 2018. Po dobu 
tzv. peronizace žst. Čelákovice je nutno počítat s výlukami, avšak není plánována dlouhodobá re-
dukce počtu vlakových spojů na trati 231. Dosavadní počet spojů i jízdní doba budou zachovány. 
Nejvýznamnější změnou, o kterou město Čelákovice dlouhodobě usilovalo, je přidání jednoho páru 
vlaků v sobotu a v neděli v nočních hodinách mezi Čelákovicemi a Prahou (Čelákovice odj. 1.47, 
Praha hl. n. příj. 2.15; Praha hl. n. odj. 2.25, Čelákovice příj. 2.54). Další navrhovanou změnou je 
obnovení železničního provozu na trati 233 mezi Čelákovicemi a Mochovem, kde by provoz zajiš-
ťovala společnost KŽC Doprava, a to šesti páry vlaků v pracovní dny vždy v ranní a odpolední, resp. 
podvečerní přepravní špičce.
 
Město Čelákovice a Elektrizace železnic Praha, a. s., se omlouvají občanům a cestující veřejnosti 
za komplikace způsobené stavebními pracemi v železniční stanici Čelákovice. Aktuální informace 
o postupu stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. 
Čelákovice“ jsou zveřejněny na internetových stránkách www.celakovice.cz. 

Uzavření Oddělení 
dopravně správních 

agend,
úseku „evidence řidičů“, na pracovišti v Bis-

kupské ulici 7 v Praze od 31. 7. do 11. 8. 2017 

a od 21. 8. do 8. 9. 2017. Veškerou agendu 
bude zajišťovat pracoviště ve Staré Boleslavi, 
Mariánské náměstí 28.
Úřední hodiny:

pondělí, středa 8.00–17.00 hod.
úterý, čtvrtek 8.00–15.00 hod.
polední přestávky 12.00–12.30 hod.
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ZPRÁVY Z RADNICE
Dodržujte pravidla
silničního provozu!

• Radek Fedaček, velitel Městské policie 
Čelákovice

Chtěl bych připomenout témata, o kterých jsem 
již v minulosti psal, ale stále na ně máme dost 
dotazů a stížností. Protože máme cyklistickou 
sezónu v plném proudu, tak se více využívají 
stezky pro chodce a cyklisty. U nás ve městě 
nemáme nikde oddělený provoz chodců a pě-
ších, a proto je nutné, aby obě skupiny při 
pohybu na těchto komunikacích dodržovaly 
pravidla a základy slušnosti, aby pohyb přiná-
šel ty příjemné požitky, a ne nesváry. Zde bych 
chtěl uvést základní pravidla citací ze zákona. 

Cyklostezka v ulici Stankovského. Foto: archiv MP

• Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklis-
ty označená dopravní značkou „Stezka pro 
chodce a cyklisty“, nesmí chodec ohrozit 
cyklistu jedoucího po stezce.

• Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklis-
ty označená dopravní značkou „Stezka pro 
chodce a cyklisty“, na které je oddělen pruh 
pro chodce a pruh pro cyklisty, je chodec po-
vinen užít pouze pruh vyznačený pro chodce. 

Pruh vyznačený pro cyklisty může chodec užít 
pouze při obcházení, vcházení a vycházení ze 
stezky pro chodce a cyklisty; přitom nesmí 
ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném 
pro cyklisty.

• Osoba pohybující se pomocí ručního nebo 
motorového vozíku pro invalidy nesmí na 
chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit 
ostatní chodce. Nemůže-li užít chodník, smí 
užít pravé krajnice nebo pravého okraje vo-
zovky.

• Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí 
užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; 
jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého 
okraje vozovky.

• Osoba pohybující se na lyžích, kolečkových 
bruslích nebo obdobném sportovním vyba-
vení nesmí na chodníku nebo na stezce pro 
chodce ohrozit ostatní chodce.

Na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravém 
okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani 
omezováni chodci, smí se jet po pravé krajni-
ci. Jízdním kolem se z hlediska provozu na 
pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.

• Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
• Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklis-

ty označená dopravní značkou „Stezka pro 
chodce a cyklisty“, nesmí cyklista ohrozit 
chodce jdoucí po stezce.

• Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklis-
ty označená dopravní značkou „Stezka pro 
chodce a cyklisty“, na které je oddělen pruh 
pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista po-
vinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty. 
Pruh vyznačený pro chodce může cyklista 
užít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, 
odbočování a vjíždění na stezku pro chodce 
a cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí 
v pruhu vyznačeném pro chodce.

• Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyk-
listy může užít i osoba pohybující se na lyžích 
nebo kolečkových bruslích nebo obdobném 
sportovním vybavení. Přitom je tato osoba 
povinna řídit se pravidly a světelnými signály.

To jsou strohá slova zákona, ale shrnul bych 
to tím, že postačí, když chodci i cyklisté budou 
k sobě ohleduplní, budou se věnovat dění okolo 
sebe a budou předvídat chování i možné chyby 
ostatních účastníků provozu a obě činnosti nám 
přinesou kýžený výsledek odpočinku a relaxace. 
Další častý okruh dotazů se týká nového do-
pravního značení ve městě, kterým je místo 

pro přecházení. Je zobrazeno vodorovným 
dopravním značením, které označuje stavebně 
upravené úseky místní komunikace usnadňují-
cí přecházení chodců přes komunikaci. Místa 
pro přecházení vytvářejí pro chodce častější 
možnost přechodu přes komunikaci, nena-
hrazují ale přechody pro chodce. Řidič vozidla 
nesmí chodce přecházejícího pozemní komu-
nikaci v místě pro přecházení ohrozit. Před vstu-
pem na vozovku se chodec musí přesvědčit, 
zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe 
nebo ostatní účastníky provozu na pozemních 
komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, 
jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost 
jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče 
k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. 

Chodec tedy v tomto případě nemá stejná 
práva jako na přechodu pro chodce. Na pře-
chodu pro chodce nesmí řidič s výjimkou řidi-
če tramvaje ohrozit nebo omezit chodce, který 
přechází pozemní komunikaci po přechodu 
pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet 
pozemní komunikaci po přechodu pro chod-
ce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit 
vozidlo před přechodem pro chodce, přičemž 
zákon o provozu na pozemních komunikacích 
to konkretizuje tak, že řidič má povinnost na 
přechodu pro chodce umožnit chodci nerušené 
a bezpečné přejití vozovky.
V našem městě máme tato místa zatím dvě: 
v Masarykově ulici u vyústění Palackého ulice, 
protože toto místo bylo vždy využíváno k pře-
cházení, a v Sokolovské ulici u autobusových 
zastávek. Případná další místa pro přecházení 
bude město vytvářet dle konkrétní potřeby 
a vývoje situace na již užívaných místech k pře-
cházení. Musí dojít k tomu, že řidiči i chodci si 
uvědomí rozdíl mezi klasickým přechodem pro 
chodce a místem pro přecházení, neboť ještě 
velké části účastníků silničního provozu není 
tento rozdíl jasný.

Místo pro přecházení            Přechod pro chodce

Koncem měsíce června byla dokončena výstavba nového úseku cyklostezky podél řeky Labe mezi Čelákovicemi a Lázněmi Toušení, který vybudoval Středočeský kraj. 
Čelákovické Technické služby zrekonstruovaly navazující úsek panelové cesty od areálu čistírny odpadních vod až k ulici Na Stráni. Foto zdroj: archiv investora
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S bolestí v srdci oznamuje-
me, že nás navždy opustil pan 
Vladimír KOLENSKÝ.
Zemřel náhle, pokojně, ve 
věku 69 let. Čest jeho památ-
ce.

Dne 1. 7. 2017 uplynulo 15 
let od tragické smrti naší mi-
lované maminky a babičky 
Boženy NOVOTNÉ.
Stále vzpomíná syn Jiří, dce-

ry Ivana, Hana, přítel Ota 

a vnoučata.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi.

společenská kronika

V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156

Hbitost strážníka otevřela byt

Ve středu 7. 6. v 11.49 hod. informovali hasi-
či Městskou policii o zabouchnutých dveřích 
u bytu na náměstí. 36letá žena sdělila, že má 
doma roční dítě. Protože se byt nacházel ve 
zvýšeném přízemí, vyšplhal jeden ze strážníků 
se souhlasem majitelky bytu na balkon, vstou-
pil pootevřeným oknem do bytu a vpustil ženu 
domů. Dítě bylo v pořádku.

Dravec v ohrožení

V pátek 16. 6. v 15.30 hod. bylo telefonicky 
oznámeno, že v ulici V Prokopě, za motelem, 
v travnaté ploše jsou dvě mláďata nějakého 
dravce. Pod borovicí leželo spadlé hnízdo 
a poblíž dvě mláďata kalouse ušatého. Hlídka 
informovala záchrannou stanici divoce žijících 
zvířat ve Staré Boleslavi. Její pracovník připravil 
mláďatům provizorní hnízdo a umístil je zpět na 
strom, aby byla v bezpečí. 

Pomoc muži s obtížemi

V sobotu 17. 6. v 22.35 hod. telefonicky oznámil 
občan, že v ulici Na Nábřeží leží muž se zraně-
nou nohou. 45letý muž zakopl a odřel si nohu, 
ale dostal také astmatický záchvat a chvílemi 
přestával dýchat. Proto hlídka zavolala zá-
chrannou službu. Muž si nechal inhalátor doma 
v blízké ulici. Jeden člen hlídky zůstal s mužem 
na místě a druhý zajel na udanou adresu a od 
matky indisponovaného muže si vyžádal inhalá-
tor. Po jeho aplikaci se muži značně ulevilo. 
Záchranná služba rozhodla po zlepšení stavu 
pacienta, že není nutný převoz do zdravotního 
zařízení. Hlídka muže převezla domů a předala 
ho jeho matce.

Už se poprali…

V pondělí 19. 6. v 01.05 hod. oznámil pra-
covník operačního střediska MP, že před jedním 
z podniků na Sedláčkově ulici došlo ke rvač-
ce. Na místě se nacházelo několik osob zjevně 
v podnapilém stavu. Jeden z mužů hlídce sdělil, 
že je napadl nějaký Ukrajinec s nožem a ukázal 
na roh ulic Kostelní a Sedláčkovy, kde zpacifi-
kovaný muž leží. Muž seděl na chodníku a ze 
rtu mu tekla krev. Vzhledem k tomu, že skupina 
osob, která postávala u restaurace, se snažila 
k muži dostat, byla přivolána hlídka Policie ČR 
Čelákovice, která věc dále vyšetřuje.

Pomoc dívce 

V úterý 20. 6. v 13.20 hod. bylo přijato oznámení, 
že ve Vašátkově ulici propadla dívka nohou do 
roštu větrací šachty a nemůže se dostat ven. 
Protože hlídka nemohla vlastními prostředky 
9letou dívku vyprostit, byly na místo povolány 
Hasičský záchranný sbor a Zdravotnická zá-
chranná služba. Dívka byla za pomoci techniky 
vyproštěna a předána záchranářům k posou-
zení zdravotního stavu. Kromě oděrků a šoku 
nejevila známky většího zranění. Hlídka MP 
upozornila vlastníka nemovitosti, aby šachtu 
zajistil. Ve věci budou prováděna další šetření.

Fext si vysloužil vlastní 
turistickou vizitku

• Veronika Kubrichtová

Druhý ročník turis-

tické soutěže „Fex-

tovo území“ provádí 

po středním Polabí 

čím dál více výlet-

níků. Kromě sbírání 

nálepek do hracího 

archu, který na vás 

čeká na vybraných 

místech a akcích, 

můžete rozšířit i svou 

sbírku turistických 

vizitek.

MAS Střední Polabí v létě představí absolvent-
skou turistickou vizitku s motivem „Fextova 
území“. „Věříme, že zapojení Fexta do sítě tu-
ristických vizitek přivede do našeho regionu 
další návštěvníky,“ říká Barbora Roušarová, 
manažerka kanceláře MAS Střední Polabí. „Ná-
pad ale tentokrát nevznikl v naší kanceláři, na 
setkání pracovní skupiny ho přinesly zástupkyně 
Káraného. Tak už to ostatně u nás v MASce cho-
dí, nápady přicházejí z různých stran,“ dodává.
Ještě nehrajete „Fextovo území“? Zpestřete si 
prázdniny výlety po okolí. Hrací arch je k dispo-
zici v čelákovickém infocentru v Městském mu-
zeu, ale i na všech zastávkách.

Poděkování
ZŠ J. A. Komenského

• Zdeňka a Miroslav Tichých

Rádi bychom touto cestou poděkovali ředitelce 
ZŠ J. A. Komenského Aleně Pechalové a celé-
mu vedení školy za celoroční přístup k žákům 
a k chodu školy, i v souvislosti s řešením situa-
ce a s rekonstrukcí na místním gymnáziu. Od 
září 2017 budou ve škole 1. a 2. třídy z Kamenky, 
kde bude probíhat rekonstrukce, a i tady patří 
poděkování všem za vstřícné a konstruktivní 
jednání a dohodu. 
Rovněž děkujeme všem učitelkám a učitelům, 
jmenovitě paní učitelce Marii Svobodové, díky 
jejímuž podnětu se náš syn František zúčastnil 
celorepublikové soutěže vyhlášené Národním 
pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Ko-
menského pod názvem Prostorem a časem 1. 
světové války, v níž v kategorii základních škol 
obsadil s prací Příběh mého prapradědečka 
legionáře Stanislava Salače 2. místo, a výborně 
tak reprezentoval jak školu, tak naše město. 
Přejeme všem učitelkám, učitelům i žákům po-
hodové odpočinkové prázdniny.

František Tichý přebírá ocenění za 2. místo v soutě-
ži Prostorem a časem 1. světové války. Foto: archiv 

rodiny

Natáčení
hudebního videoklipu

v Čelákovicích
• Jindřiška Hejkalová

Osmnáctiletá talentovaná zpěvačka z Čelákovic 
Lenka Hejkalová, která studuje zpěv na Mezi-
národní konzervatoři v Praze, se rozhodla svůj 
nový videoklip natočit v Čelákovicích.
Na internetu, konkrétně na serveru YouTube, už 
má několik svých vlasních nahrávek. Začínala, 
jako spousta nadaných dětí z Čelákovic, v ZUŠ 
se sborovým a poté sólovým zpěvem. Teď už 
má svou vlastní kapelu, skládá vlastní písně 
a objíždí vystoupení a koncerty.
Mladá zpěvačka požádala město Čelákovice 
o poskytnutí dotace na natočení svého druhého 
profesionálního videoklipu. Žádost jí byla schvá-
lena a mohlo se začít točit.
Píseň, ke které byl klip natočen, se jmenuje 
„DOST“. Pojednává o zaslepenosti – o tom, 
že se spoustu lidí nechá lehce ovlivnit davem 

Lenka Hejkalová při nátáčení videoklipu. Foto: archiv 

zpěvačky

a málo z nich má svůj vlastní názor – a také 
o všeobecném chaosu a zaneprázdněnosti.
Videoklip je již na YouTube, kde ho můžete najít 
pod názvem „Lenka Hejkalová – DOST“, promí-
tán bude také 14. července 2017 v rámci kon-
certu před Čelákovickým filmovým létem (film 
Masaryk), kde Lenka Hejkalová také vystoupí.
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chodíme kolem nich

Hodiny v našem městě
• Ivan Vaňousek

Umíte si představit čelákovickou radnici bez bicích věžních hodin nebo zdejší nádraží bez hodin 
závěsných? Asi těžko. Víte, kolik dalších takových „veřejných“ hodin je ve městě? Funkční bicí věžní 
hodiny má také školní budova v Sedlčánkách a další oboustranné závěsné hodiny, ty lze s trochou 
fantazie považovat za cechovní, jsou v Masarykově ulici. Hodiny míval dům U Chrůmů na nároží téže 
ulice a Sedláčkovy, bývaly na administrativních budovách Stabenovky a Kovohutí, pozůstatek hodin 
je na jižním průčelí bývalé tzv. Jubilejní haly Volmanovy továrny.

První bicí hodiny na čelákovické radnici se objevily na její věžičce zřízené v roce 1802. Kronika 
z té doby praví: „Léta 1802 byla zdejší věž na rathauze vystavěná, která se správou hodin a jednoho 
nového cimbálku obec 1 500 f. koštovala.“ Jejich původní stroj lze vidět v Městském muzeu. 
Stroj věžních hodin nové radnice vyrobený v roce 1910 je spolu s podrobnou informací vystaven 
v 1. patře této budovy. V roce 1998 byl nahrazen hodinami elektronickými, řízenými na dálku. Hodiny 
na školní budově v Sedlčánkách jsou od roku 1915. Jejich stroj, který daroval svým spoluobčanům 
starosta Sedlčánek Josef Klicpera, je vystaven ve výloze ochozu 1. patra Obecního domu na náměstí 
v Čelákovicích. Kromě existujících funkčních veřejných hodin máme v Čelákovicích také několikery 
nástěnné hodiny sluneční. Ty jsou ale v dnešních časech už jen dekorací, ukazující za slunečného 
počasí lokální (místní) čas. Byly obnoveny na jižním průčelí barokní budovy děkanství a na jižní straně 
věže kaple sv. Jana Křtitele v Sedlčánkách. Sluneční hodiny najdete i na dvou rodinných domech, 
a to v Jiřinské ulici a v ulici Svatopluka Čecha.

Sluneční hodiny na děkanství. Foto: 
-iv-

Ciferník školních hodin v Sedlčán-
kách. Foto: Michal Fokt

Cechovní retro hodiny v Masary-
kově ulici. Foto: Kamil Voděra

Ohlédnutí za Nocí kostelů a během
CB Run Open

• Tomáš Jeřábek, Sbor Církve bratrské Čelákovice

Druhý víkend v červnu byl nabitý akcemi. V pátek jsme se připojili k Noci kostelů. Hlavní program 
jsme oproti původnímu plánu museli přesunout na Vašátkovu ulici, protože se stavba nové modliteb-
ny (kostela) naproti nádraží drobně zpožďuje. Hrubá stavba pomalu finišuje, ale uvnitř je stále práce 

„jako na kostele“. Program jsme tradičně otevřeli 
koncertem malých i velkých talentů. Následova-
la komentovaná prohlídka stavby, přednáška 
s diskuzí o projektu, výběru architekta prof. Lá-
buse a představení záměru budoucího využití 
stavby. Pokračovali jsme numismatickým ex-
kurzem do symboliky mincí starověkého Říma 
a večer jsme zakončili pásmem písní.

Exteriér stavby nové modlitebny. Foto: Tomáš Jeřábek

Komentovaná prohlídka stavby nové modlitebny. Foto: 
Jan Luhan

Hned druhý den ráno jsme se sešli na louce 
u lávky přes Labe, kde jsme organizovali bene-
fiční běh na dostavbu naší modlitebny s názvem 
CB Run Open s podtitulem Pomozte nám do-
běhnout. V hlavní kategorii běhu na 10 km jsme 
měli kolem padesáti účastníků. Největší sku-
pinou byli místní borci, následování pražským 
a poděbradským regionem. Cenu za nejvzdá-
lenějšího účastníka dostala běžkyně z Ostravy. 
Absolutním vítězem s časem 38:50 se stal Petr 
Luhan z Čelákovic. Odpoledne se neslo ve zna-
mení nesoutěžního běhu na 2 km a různých her. 
Akci jsme zakončili opékáním buřtů.
Děkujeme všem příznivcům a podporovatelům, 
organizátorům i pomocníkům. Děkujeme městu 
za povolení akce, poskytnutí louky a veškerou 
podporu. V neposlední řadě děkujeme i 1. Če-
lákovickému klubu vodních sportů za spolu-
práci, kdy jsme se neplánovaně museli rozdělit 
o jedno místo pro dvě sportovní akce.

Start běhu na 10 km, CB Run Open. Foto: Cathryn Brown
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Rybářské revíry ve městě 
a okolí

Máme to štěstí, že žijeme v jedné z nejkrásnějších 
lokalit Polabské nížiny, ve které se rozprostírá 
zbytek lužního lesa. Ten, podobně jako jihoame-
rické deštné pralesy, se dá považovat za plíce 
Středočeského kraje a my si toho musíme vážit. 
Ekosystém, který pořád ještě téměř dokonale 
funguje, je pro odborníky zajímavý, protože je 
cílem pro spoustu vědeckých týmů a jednotliv-
ců, kteří zde provádějí své práce a výzkumy. 
Srdcem našich rybářských revírů je tůň Grado 
(nebo spíše Grádo, jak jsme si již dlouhá léta 
zvykli říkat). Název Grado byl zkomolen patrně 
již za první republiky, kdy pražští výletníci, 
navštěvující sluneční a písečné lázně, při užívání 
si slunce, vody a písečných pláží nejspíše říkali: 
„to je kráásně, to je ale gráádo“. Doba se bohu-
žel změnila a po přerušení labského přítoku za-
čal proces zarůstání a písečné pláže postupně 
mizely. Voda se kazila a dnes již není Grado 
vhodné k masivní rekreaci. Voda voní rybami, 
tu a tam zahlédnete krmící se nutrii, která si po-
někud drze připlave až k vám a loudí nějakou 
tu lahůdku v podobě rohlíku, tvrdého chleba či 
nedojedeného jablka. Ten, kdo se rád dívá či 
poslouchá přírodu, jistě na nějakou zajímavost 
narazí. Vždyť například v lokalitě Lipovka byla 
vyhlášena přírodní rezervace, díky bohatství 
fauny i flóry. Takže radím, jděte a bděte. 
Za železničním mostem a lukami směrem 
k Svatému Václavu se nachází Václavka. Krás-
ná tůň, na které je dnes bohužel nejvíce vidět 
vliv působení člověka. Díky stále většímu odbě-
ru spodních vod tyto vody klesly a projevilo se 
to i na Václavce. Původní rozloha byla okolo 6 

ha a ještě dnes je dobře patrné původní koryto 
tohoto přerušeného labského meandru. Dokon-
ce je i vidět místo, kde byla Václavka propoje-
na s Labem. Říkávalo se tomu Hrdlo Václavky 
a rybáři sem často zajížděli na loďkách, aby 
se věnovali svému nejmilejšímu koníčku. Dnes 
se sem na loďce nedostanete a bicykl se jeví 
jako nejideálnější dopravní prostředek. Zvláště 
v červnu se můžete zaposlouchat do zpěvu 
ptáků, mezi nimiž dominuje žluva hajní se svou 
úchvatnou flétnovou melodií.
Východním směrem od Václavky se dostane-
te na krásnou louku, jež je lemována tůní se 
jménem Homolka o rozloze 2 ha. Dnes silně 
zarostlá a kmeny zapadaná tůň, která nabízí 
svým obyvatelům nerušený život. Rybáři ji díky 
ochranářským vlivům obhospodařují jen velice 
omezeně, a tak jsou zde ryby plaché a žijí si 
prakticky nikým nerušeny. Na tůň Homolka je 
napojena tůň Urbanka s rozlohou 0,1 ha. Pro 
mnohé je neznámá, ale pro botaniky, zabývající 
se mokřadní flórou, je vyhledávaným místem. 
Tuto tůň rybáři neobhospodařují a nechávají 
ji zapomenutou. Je schovaná mezi porostem 
lužního lesa, můžete ji zahlédnout při průjezdu 
místem zvaným „Ďáblovka“, což je místní název 
označující původní koryto řeky Labe, ke které-
mu se dostanete průjezdem obcí Byšičky smě-
rem k Labi.
Za jednou z nejkrásnějších obcí České repub-
liky se jménem Byšičky se nachází tůň Byšická. 
Na první pohled jen obyčejná tůň. Tůň oplýva-
jící životem a pro oko zkušené oplývající zají-
mavostmi. Ve vodě prohánějící se ryby a na sta-

rých stromech spousty ptactva, využívající dutin 
ke hnízdění a odumírajících kmenů k hledání 
potravy. Pro poznání dychtivého návštěvníka 
je zde možnost vidět i torzo jednoho z nejstar-
ších českých kamenných mostů, původně přes 
Labe. Ale dnes je to jen velmi dobře ukrytá za-
jímavost, kterou naleznete v lesním porostu na 
břehu tůně.
Další tůň, na které rybáři hospodaří, nese po-
někud směšný název – Kozí chlup. Kdo ji takto 
pojmenoval a proč, zůstane navždy tajemstvím. 
Také tato tůň je uprostřed divočiny a pro ná-
vštěvníky má připravenu celou škálu zajímavos-
tí. Oku tichého pozorovatele neuniknou zajíci, 
lišky, volavky a také v rákosí hnízdící moták 
stepní, který svým typickým letem se skloně-
nou hlavou jakoby dohlíží nad pořádkem okolo 
tůně.  Rybáři je tůň navštěvována spíše spora-
dicky, ale je to jen k jejich škodě. Vždyť takové 
množství divokých ryb jim nenabízí žádná z na-
šich nádherných tůní. Dostanete se k ní tehdy, 
pokud minete Byšickou tůň podle břehu, pře-
jedete přítok a ocitnete se na louce, která má 
rozlohu přibližně 100 ha. 
Budete-li pokračovat po cestičce vedoucí po 
zmíněné louce, přijdete k chatce, za níž teče 
malý potůček – Mlynařice. Ten přejdete přes 
můstek a zůstanete stát celí zkoprnělí. To pro-
to, že jste přijeli na Řehačku. Nádherná 12ha 
tůň. Dva ostrůvky, jeden poloostrov, hodně ryb, 
ptactvo na stromech i na vodě. Možná si bude-
te myslet, že je zde málo vody, protože kachny, 
plavající mezi ostrovy, mají vodu sotva po bříš-
ka. Ale místy i tři metry vody tvrdí opak. Původní 
koryto řeky Labe nemělo vždy tuto hloubku ani 
tvar. Blízkost hlavního toku a písčité podloží se 
nabízelo k vybudování pískovny. Po vytěžení 
písku nám zůstala tůň Řehačka pojmenovaná 
dle pana Řeháka a jeho legendární „boudy“. 
I zde jsou k vidění živočichové ve městech 

Čelákovičtí rybáři obhospodařují díky dekretům Ministerstva zemědělství 

vodní plochy v nejbližším okolí města Čelákovic. Ti, kdož milují procházky 

přírodou či pěstují cykloturistiku, jistě znají krásné tůně, jako je například 

Grado nebo Hrad v Sedlčánkách, ale rád bych vás seznámil i s těmi méně 

známými či třeba úplně neznámými.

Tůň Grado Byšická tůň
         

Tůň Václavka 
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běžně se nevyskytující. Nutrie, divoké hrdličky, 
lysky, volavky a migrující černí čápi. 
Vyrazíte-li směrem, kde večer svítí sluníčko, tedy 
na západ, minete čelákovickou rybářskou chatu 
a přejedete Mlynařici úzkou trámovou lávkou. 
Dále podle pole dorazíte k Labi. Po jeho prou-
du budete směřovat na Čelákovice. Kochejte se 
čistou říční vodou, ale dobře se dívejte na cestu. 
Je poněkud hrbolatá. Protější břeh napovídá, 
že obec Sedlčánky je na dohled krásné přírodě. 
Projedete kamenným náspem přívozu ze Sedl-
čánek a po své pravé ruce spatříte kadibudkami 
zohyzdněnou tůň Kout, kterou rybáři zanechali 
osudu právě proto, že místní chataři začali na 
tůni hospodařit tak nějak „po svém“.
Dále za lesem a loučkou dorazíte k hlubokému 
úvozu, který byl původně výtokem z tůně La-

bíčko. V rákosí dobře ukrytá a hodně zarybněná 
tůňka. Zde je nutné chovat se velice tiše, pro-
tože plaché ryby brzy zjistí nevítaného vetřelce 
a prchají neznámo kam. Ale pastva pro tiché 
milovníky přírody zde určitě je. Již zmiňovaní 
motáci musí občas vyklidit pole svým větším ko-
legům – orlům mořským, kteří z neuvěřitelných 
dálek zavítají do našich končin. Také černý čáp 
hledá svou kořist mezi drobnými obojživelníky 
a rybkami.  Na tuto podívanou je potřeba mít 
velké štěstí a obrovskou trpělivost. 
Další zajímavá tůň našeho okolí je Fořtovka. 
Tuto tůň najdete, pokud přejdete pole u La-
bíčka směrem k nejbližšímu lesnímu porostu. 
Tvar tůně připomíná rozlitou kaňku a je silně 
zapadaná padlou a odumřelou vegetací. Ryby 
se v ní také vyskytují, ale je to pouze přežívající 
původní populace anebo populace ryb, která se 
sem dostala při povodních. 
Další části našeho rybářského revíru jsou na 
levém břehu naší milované řeky Labe. Za obcí 

Sedlčánky se nachází můstek přes potok Výmo-
la. Hned za ním se ocitnete před tůní s názvem 
Hrad. Tato tůň je námi, rybáři, braná jako klenot. 
Mohutné trsy stulíků, nabízející úkryt i potravu 
rybám, porosty rákosí jsou domovem krásných 
a vzácných druhů ptáků. Není problém pozo-
rovat rákosníky a poslouchat jejich zpěv. Fil-
maři si tůň Hrad vybrali pro přírodopisný film 
o životě v Dunajské deltě. Natáčeli bukáčka 
malého a záběry použily ve filmu. A není to jedi-
ný případ monitorování živočichů na tůni Hrad. 
Chřástalové, bukači, cvrčilky, slavíci a další 
stávají se snadnou kořistí pro fotografy i orni-
tology. Hrad je velmi navštěvován rybáři, kteří 
si užívají chvíle odpočinku ukryti v rákosí, rušeni 
jen občasnou kontrolou Rybářské stráže. Míst-
ní zajímavostí je památný dub na louce u tůně, 
který nabízí stín pod svou mohutnou korunou 
a přímo vyzývá k odpočinku.
Za tímto památným stromem se nachází 
nejkrásnější tůň našeho rybářského revíru. Pro-

cházková tůň. Nikoliv Procházkova. Skutečně 
Procházková. Existuje totiž hypotéza, že sedláci 
přepažili tůň u Sedlčánek, čímž stvořili dodnes 
patrnou hráz a zaHRADili část tůně a vytvořili 
tzv. procházku, aby si zkrátili cestu za svými 
políčky, která obhospodařovali. 
Do našeho revíru zasahovaly před časem i tůně 
Poltruba, Malá a Velká Arazimova, tůň Mansfel-
dova, Černá a u Přerova tůně Bezedná a Babi-
necká. O tyto skvosty jsme přišli v rámci restitu-
cí, a tak na nich hospodaří někdo jiný. 
Poslední součástí našeho rybářského revíru je 
potok Výmola. Potok s původním názvem Jiřina 
(dal také jméno části města), později se jmenoval 
Chudomel a nejnověji Výmola. Kolik kilomet-
rů měří tento potok od hranice s pstruhovým 
úsekem nad Úvaly, si neodvažuji odhadnout, 

protože patří k nejdelším potokům v Čechách, 
pramení až nedaleko Říčan. Náš úsek se klikatí 
vesničkami Vyšehořovice, Kozovazy, Mochov, 
Císařská Kuchyně a Sedlčánky a měří 11 km. 
Dříve se vléval do Labe téměř v Čelákovicích, 
ale prý byl hospodáři přerovského panství 
převeden do jiného koryta a dnes se vlévá do 
Labe v Sedlčánkách.  Výmola je doslova učebni-
cí ichtyologie. Hořavky, mřenky, tloušti, okouni, 
proudníci a mnoho a mnoho dalších. Nedá se 
vůbec srovnávat s rybníky či s tůněmi, od kte-
rých je Výmola se svou pestrostí a rozmanitostí 
rybí obsádky na hony vzdálena. A nejen rybami. 
Ptáci, broučci, obojživelníci i další obyvatelé po-
toka stojí za to pozorovat. 
Seznámil jsem vás s naším rybářským revírem 
a musím všem připomenout důležitou informa-
ci, která nezazněla. Pohybovali jste se v přírodní 
rezervaci a navíc na území tzv. Hrbáčkových 

tůní, jež jsou pojmenovány po Jaroslavu Hrbáč-
kovi. Po významném českém hydrobiologovi, 
zooekologovi a pedagogovi, který u zdejších 
tůní v 50. a 60. letech 20. století prováděl roz-
sáhlé výzkumy. 
Při toulkách revírem mě trochu mrzí, že spoustu 
lidí nezajímá příroda. Proč si to myslím? Je to 
jednoduché. Rozhlédněte se kolem sebe. Na 
každém kroku důkaz mého tvrzení. Pominu-li 
odpadky, odhozené či ztracené návštěvníky, 
tak je vidět necitlivé kácení stromů pro potře-
by chatařů, rozježděné louky od čtyřkolkářů či 
jen nevinné projíždění slepých cykloturistů, kteří 
v temných brýlích uhání cestičkami, nehledíce 
ani napravo, ani nalevo, a že je co k vidění. 

Téma zpracoval
Pavel Jindřich,

MO Českého rybářského svazu Čelákovice

Tůň Homolka Tůň Kozí chlup

Tůň Hrad Tůň Labíčko Tůň Řehačka. Foto na dvoustraně: archiv autora
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KAM VE VOLNÉM CASE
do čtvrtka 31. 8.

Městská knihovna
EDUARD PETIŠKA ZNÁMÝ – NEZNÁMÝ

Výstava k připomenutí 30. výročí úmrtí zná-
mého spisovatele přístupná ve výpůjčních hodi-
nách knihovny.

do čtvrtka 31. 8.

Městská knihovna
ZA ZVÍŘÁTKY DO POHÁDKY

Výstava dětských obrázků ilustrátorky Venduly 
Hegerové přístupná ve výpůjčních hodinách 
knihovny.

sobota 8. 7. – neděle 1. 10.

Městské muzeum
PŘÍBĚH(Y) TABÁKOVÉHO DÝMU

Výstava kompletní sbírky kuřáckých potřeb mu-
zea přístupná ve výstavní síni denně 9.00–12.00 
a 13.30–17.00 hod.
V sobotu 8. 7. od 10.00 hod. vernisáž 

výstavy.

čtvrtek 13. 7. 21.30 hod.

náměstí 5. května
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

Čelákovické filmové léto

pátek 14. 7. 18.00–21.30 hod.

náměstí 5. května
FEFERON

Před zahájením Čelákovického filmového 
léta zahraje skupina Feferon, host: Lenka 
Hejkalová.

pátek 14. 7. 21.30 hod.

náměstí 5. května
MASARYK

Čelákovické filmové léto

sobota 15. 7. 21.30 hod.

náměstí 5. května
ŠPUNTI NA VODĚ

Čelákovické filmové léto

neděle 16. 7. 8.00–11.00 hod.

chovatelský areál, Stankovského č. p. 1774
PRODEJNÍ BURZA

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

Aktuálně na www.celakovice.cz (kalendář 

akcí ve městě)

sobota 8. 7. 18.30 hod.

F. BAND

koncert před KD

sobota 22. 7. 18.30 hod.

DRUHEJ DECH

koncert před KD

sobota 29. 7. 18.30 hod.

DEKAMERON

koncert před KD

sobota 5. 8. 18.30 hod.

FEFERON

koncert před KD

sobota 12. 8. 18.30 hod.

MUZIKA V NÁLADĚ

koncert před KD

pátek 25. 8. 18.30 hod.

F. BAND

koncert před KD

Jiřina Bohdalová. Zdroj: Václav Daniel Kosík

pátek 1. 9. 19.00 hod.

HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE: JIŘINA BOH-

DALOVÁ A BOHUŠ MATUŠ

Vstupné: 300 a 350 Kč

od soboty 2. 9. 19.00 hod.

KURZY TANCE

Taneční škola Zita Mladá Boleslav

úterý 10. 10. 19.00 hod.

NEZMAŘI – OHLÉDNUTÍ

Koncert legendy folkové scény. Vstupné: 180 
Kč v předprodeji, 220 Kč na místě.

pondělí 16. 10. 19.00 hod.

ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV

Divadelně-kabaretní představení, vstupné: 250 
Kč.

čtvrtek 9. 11. 19.00 hod.

DEŠTIVÉ DNY

Americké drama je hrou o přátelství a zároveň 
kriminálním příběhem. Drsní chlapíci Denny 
a Joey jsou přáteli od dětství, které oba strávili 
na chicagském předměstí. Dnes jsou parťáky 
u chicagské policie. Ve světové premiéře této 
hry ztvárnily mladé policisty filmové hvězdy 
Daniel Craig a Hugh Jackman. V Divadle 
Ungelt je v české premiéře hrají: Richard Krajčo 
a David Švehlík. Richard Krajčo za roli Dennyho 
získal cenu Thálie 2012 a David Švehlík se 
umístil v širší nominaci. Vstupné: 320, 360 
a 400 Kč.

pátek 17. 11. 20.00 hod.

HORKÝŽE SLÍŽE

Koncert, host skupina zakázanÝOvoce, 
vstupné: 300 Kč v předprodeji, 350 Kč na 
místě.

pondělí 27. 11. 19.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HYBŠE

vstupné: 300 Kč v předprodeji

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

Sady 17. listopadu 1380
Čelákovice

            

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

°

ˇ

Do neděle 25. června byla ve výstavní síni Městského muzea v Čelákovicích přístupná výstava výtvarného oddělení ZUŠ Jana Zacha „MALÝ SALÓN 2017 – HRA“. V sobotu 
20. května ji zahájila na nádvoří tvrze slavnostní vernisáž. Foto: -dv-
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KULTURA
VI. SETKÁNÍ NA NÁMĚSTÍ – sobota 17. června 2017

Jako host Karla Kahovce vystoupil Viktor Sodoma 
s repertoárem legendárních The Matadors. Foto: -dv-

Vystoupení souborů ZUŠ Jana Zacha. V průběhu festivalového odpoledne dále vy-
stoupili Čiperkové, Josef IX. a Mina, Jakub Ondra a Pokáč. Foto: archiv KD

Hudební festival na náměstí tentokrát vyvrcholil vystoupením legendy české hudební scény, mnohonásobné zlaté slavice Hany Zagorové s Petrem Rezkem s hudebním 
doprovodem skupiny Boom!Band pod vedením Jiřího Dvořáka. Zaplněným náměstím zněly hity Maluj zase obrázky (1976), Nápad (1981) a také neopomenutelný duet Duhová 
víla (1977). Foto: archiv KD

Vystopení Michala Šindeláře. Foto: archiv KD

Vystoupení Karla Kahovce se skupinou George & Beatovens. Zazněly Kahovcovy šlágry z 60. let (Poprava blond 
holky, Paní v černém…), rock´n´roll v původní podobě písní z období spolupráce s Coutry beatem (Háj modřínů, To 
se budem príma mít…) a také vzpomínka na Petra Nováka s hity Povídej, Hvězdičko blýskavá či Já budu chodit po 
špičkách. Foto: -dv-
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KULTURA

tel.:  326 991 556
    

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

Na Hrádku 464
Čelákovice

 

 

 
  

   

 
 

fax: 326 991 192

Příběh(y)
tabákového dýmu

• Martin Dolejský, kurátor výstavy

Má cigareto, družko jediná
mých snů a zábav, květe v babí léto,
víš, bezdná je mých citů hlubina,
a píseň ubohá je bublina,
má cigareto!

Tímto vyznáním vzdal hold cigaretě jeden z nej-
větších českých básníků Jaroslav Vrchlický 
v básni „Má cigareto!“ (sbírka Fanfáry a ka-
dence, 1906). Básníkovo jméno sice nalezne-
me v každé učebnici literatury, ale již se tam 
nedočteme, že nedovedl napsat ani řádku bez 
cigarety a krabička o 100 kusech mu vydržela 
maximálně dva dny. Jeho básně jsou tak do-
slova prosáklé tabákovým kouřem.
A výčet slavných kuřáků by mohl pokračovat 
donekonečna. Od cara Petra Velikého až po mi-
lovníka doutníku a whisky Winstona Churchilla, 
kterému se připisuje citát: Čtu v poslední době 
tak strašné věci o kouření, že jsem se tedy roz-
hodl přestat číst. Jak trefné v dnešní době, kdy 
narážíme doslova každý den v novinách i v te-
levizním zpravodajství na zmínky o zákazech 
kouření a krabičky od cigaret zdobí ošklivé ob-
rázky údajných následků kouření. Každý se k té-
matu vyjadřuje, a pro nezaujatého pozorovatele 
se tak může situace zdát komická.
V době plánování výstavy „o kouření“ jsem 
v žádném případě netušil, že její zahájení bude 
doprovázeno protikuřáckou kampaní. Na za-
čátku byla sbírka Městského muzea v Čelá-
kovicích, ve které se nachází několik stovek 
„kuřáckých potřeb“ jako dýmky, špičky, po-
pelníky, zapalovače, krabičky od cigaret, váčky 
na tabák. A velmi hezké jsou obaly od tabáku. 
Asi nejvzdálenější jsou ty z Nového Zélandu 
a většina sbírky pochází od pana Bohumíra Bra-
dáče. Tyto skvosty si říkaly o vystavení, a to ne 
jako rekvizity do jiné výstavy, ale do svojí velké, 
kuřácké. Velké podpory se mi dostávalo od 
mého kolegy, inženýra Zdeňka Červinky, který 
je vášnivým kuřákem a také pěstitelem tabáku 
viržinského, který na výstavě také uvidíte. Je to 
moc krásná rostlinka, ale bohužel z ní většinou 
známe jen usušené a rozdrcené listy. 
A tak se postupem doby nashromáždilo velké 
množství předmětů spojených s kouřením, mezi 
nimiž nechybí ani tekutinové preparáty lidských 
plic. Ano, i to ke kouření patří. Tabák má své dě-
jiny, které výstava stručně představuje, ale vě-
řím, že nebude unavovat dlouhým textem a pro 
návštěvníka bude spíše exkurzí mezi kuřácké 
potřeby, dnes již třeba méně známé a exotické. 
Literátem jsem začal, tak jím také skončím. 
V průběhu plánování se díky ochotě Martina Pe-

tišky podařilo získat krásný ořezávač doutníků 
od jeho tatínka Eduarda Petišky, jehož výročí 
úmrtí si tento rok připomínáme.
Výstava bude probíhat v Městském muzeu 
v Čelákovicích od 8. července do 1. října 2017. 
Vernisáž potom v sobotu 8. července od 10.00 
hod. a zváni jsou všichni kuřáci i nekuřáci.

JAK SE BUDÍ
ŘEMESLO NA TVRZI

• Markéta Stanko

Návštěvníci Muzejní a Svatojánské divadelní 
noci mohli v sobotu 24. června 2017 na nádvoří 
tvrze s obdivným zájmem sledovat hbité prsty 
a nesporný um charismatického mělnického 
košíkáře Petra Krále, který se našich akcí neú-
častnil poprvé. Čelákovickým je dobře znám 
z minulých ročníků i košíkářských workshopů. 
Oprávněně se honosí tituly Mistr tradičních ře-
mesel a Nositel lidových tradic.
Pozvánkou na tuto akci však spolupráce koší-
káře P. Krále a Městského muzea v Čelákovi-
cích nekončí. Již delší dobu promýšlí vedení 
muzea novou koncepci a změny, které povedou 
mj. i k lepší propagaci košíkářství. Na typicky 
čelákovické řemeslo se v muzeu nezapomnělo! 
Naopak, cílem současných muzejních snah je 
toto řemeslo vzkřísit a moderní formou odpo-
vídající 21. století ukázat návštěvníkům tvrze, 
že košíkářství žije a že z proutí se nepletou jen 
košíky na houby. 
Jednou z vizí je realizace dětského hřiště 
v podobě středověké rybářské osady na pí-
sečném břehu Labe v prostorách nádvoří tvrze, 
kde travnatý plácek pod jírovci dříve převážně 
zabíraly kamenné pomníčky a křížky připomína-
jící hřbitůvek. Budoucí herní plocha s rybářskou 
chýší, replikou monoxylu – loďky vydlabané 
z jednoho kusu kmene mohutného stromu, 
písek jako původní břeh naší řeky a proutěné 
doplňky pro hru i poučení nahradí donedávna 
těžko využitelné zákoutí. Kameny a pomníč-
ky jsme již z části přesunuli. Prostor je nyní 
volnější. Nádvoří se tak stane místem života 
a radosti pro naše nejmenší. Využití přírodních 
materiálů bude vhodnou připomínkou místních 
tradic a historie. K muzeu vede symbolicky Ry-
bářská ulice, po níž turisté i místní dojdou až 
k řece. Jistě se však po vybudování nového na-
učného hřiště zastaví rádi i na tvrzi, která se tak 
stane příjemnějším místem pro setkávání rodin 
s dětmi. 
Rádi bychom se tímto článkem obrátili na pří-
znivce košíkářství, Městského muzea, turis-
mu a propagace „Domova na Labi“ s prosbou 
o sponzorský dar. Ze současných prostředků, 
které má muzeum k dispozici, by se tento zá-
měr dal realizovat jen pozvolna. Rádi bychom 
na tom zapracovali co nejdříve, vždyť sezona je 
v plném proudu.
Období slávy Českého Grada připomene ve 
vstupní síni muzea – infocentru replika dobové-
ho plážového proutěného koše, do něhož bu-
dou moci návštěvníci usednout, přečíst si letáč-
ky a poutače na právě probíhající akce v místě 
i blízkém okolí a jistě si i pořídit nejedno selfíčko 
s výbornou kávou z našeho nového automatu 
Dallmayr! Dokonalá relaxace: slunce, odpoči-
nek, zážitky, stín mohutných stromů, tiše ply-
noucí řeka Labe, cesty za poznáním i zábavou…
Krásné léto vám přeje tým Městského muzea!

Muzejní noc a Svatojánská divadelní pouť 2017 v Čelá-
kovicích – ve šlépějích Eduarda Petišky se uskutečnila 
24. června. Ve vstupní místnosti muzea je přístupná do 
7. července výstava o Eduardu Petiškovi „Než uzrají 
muži“.

Dětská galerie ve sklepení tvrze.

Slavnostní křest nových publikací: Čelákovice město na 
Labi a Čelákovice na pohledech 19. a 20. století, v Síni 
Jana Zacha.

Svatojánská divadelní pouť vyvrcholila stínohrou Kytice 
v podání dramatického oboru ZUŠ Jana Zacha.

Ohňové vystoupení T.E.T.R.I.S. na téma Prométheus.
Foto: -dv-
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tel.: 326 991 515, 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://knihovna.celakovice.cz

fax: 326 995 959

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

Havlíčkova 691
Čelákovice

mddm

tel.: 326 991 217 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
• Soňa Husáriková, ředitelka

Knihovna zahajuje novou tradici. V červnu byly 
v knihovně slavnostně pasovány na „rytíře řádu 
čtenářského“ děti z 1. tříd ze všech základních 
škol v Čelákovicích a Nehvizdech. Všichni 
prvňáčci nejprve ukázali, jak se za necelý rok 
naučili číst – každý z nich přečetl úryvek z knih 
pro děti. Po slavnostním složení čtenářského 
slibu následovalo samotné pasování na čtenáře 
královnou a dvorní dámou. Věříme, že většina 
z dětí najde v „království knih“, kam tímto aktem 
vstoupily, lásku ke knihám a jejich čtení.

Slavnostní pasování na „rytíře řádu čtenářského“. Foto: 
archiv knihovny

NEOBYČEJNÉ SETKÁNÍ
• Naděžda Picková, dětské oddělení

Ve spolupráci s naší čtenářkou paní Markétou 
Klímovou proběhla v knihovně zajímavá setkání 
doplněná bohatou fotodokumentací. Dětské 
oddělení postupně navštěvovaly 2. třídy ZŠ, 
kterým paní Klímová poutavě vyprávěla o své 
cestě do Afriky a pozorování zvířat v Krugerově 
národním parku v Jižní Africe. Jméno dostal 
podle jeho zakladatele a bývalého preziden-
ta Jihoafrické republiky Paula Krugera. Děti se 

dozvěděly nejen o životě v této africké zemi, 
ale i zajímavosti o slonech, buvolech, pakoních, 
opicích atd. Celkem si povídání paní Klímové 
vyslechlo 173 dětí s 10 dospělými. Touto cestou 
jí velmi děkujeme za nebývalou ochotu, s jakou 
nabídla tuto pěknou akci knihovně, a za krásný 
přístup ke svým posluchačům. Ohlas této akce 
je už patrný na zájmu malých čtenářů o knihy 
o zvířatech Afriky.

UPOZORNĚNÍ

od pondělí 31. 7. do pátku 11. 8. 2017 bude 
v knihovně zavřeno z důvodu čerpání dovo-
lené.
Vážení čtenáři, navštivte knihovnu do této doby 
a vyberte si včas literaturu na tyto 2 týdny. Po-
slední výpůjční den před zavřením je 28. čer-
venec, prvním výpůjčním dnem bude 14. srpen 
2017.
K vrácení knih můžete využít samoobslužného 
biblioboxu, umístěného u vchodu knihovny.

Vyprávění paní Klímové o cestě Afrikou. Foto: archiv 

knihovny

Taneční obor ZUŠ
• Alena Smržová

Letošní školní rok jsme zakončili představením 
s názvem Výlet. V zaplněném sále Kulturní-
ho domu v Čelákovicích se představila téměř 
stovka účinkujících tanečního oddělení ve třech 
vystoupeních – dvě pro základní školy a jedno 
večerní pro veřejnost. Představení bylo vě-
nované 70. výročí založení naší školy, a tak se 
na jevišti hrálo na housle, přednášelo, malovalo, 
šermovalo, ale hlavně tančilo. Aby bylo vše 
v dokonalém souladu, předcházel tomu týdenní 
taneční seminář, kde se skladby pilovaly. Dále 
se žáci učili základům pantomimy, zdokonalova-
li své taneční techniky a taky navštívili malou 
kovářskou dílničku, kde si mohli něco malého 
vyrobit. Na závěr semináře se konala dvě před-
stavení v krásném divadelním sále Městského 
kina Jas v Tanvaldu, kde se nám vždy dobře 
tančí a stále se tam rádi vracíme.
Doufám, že tato již pětadvacetiletá tradice 
mezi dětmi oblíbených seminářů bude i nadále 
pokračovat, a budeme se těšit na diváky zase 
příští rok.
Všem svým žákům přeji hezké prázdniny 
a hlavně hodně pohybu!

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

Vašátkova 343
Čelákovice

základní umelecká
škola jana zacha

ˇ

Nejmladší účinkující tanečního představení ZUŠ Jana 
Zacha s názvem Výlet. Foto: -dv-

Hurá, prázdniny!
• Alena Rozhonová, ředitelka

Léto je pro nás táborové. Hned za začátku 
prázdnin odjely tři tábory za letními radován-
kami. První turnus v Miličíně hraje Šmouly, 
cestovatelé se opět vydali do prosluněného 
Kitenu v Bulharsku. K rybníku Ostrý zamířili tra-
dičně další táborníci. Čeká je všechny spousta 
zážitků a zábavy. V červenci mají příměstský 
tábor divadelníci a florbalisté se účastní letního 
soustředění. 
V Miličíně se prostřídají tři naše turnusy a jeden 
pořádaný čelákovickými hasiči. Nebude chybět 
ani letos tábor v Čestíně, kam jezdí turistický 
oddíl Medvědi. K nejpočetnějším patří oblíbený 
Vojtův Mlýn. 
A kdy se v MDDM opět sejdeme? V sobotu 16. 
září zveme na pátý ročník Festivalu volnoča-
sových aktivit. Kroužky až na několik výjimek 
budou stejné jako v loňském roce. Informace 
o nich získáte koncem prázdnin.
A co bude nového? MDDM se loučí s něko-
lika dlouholetými pracovnicemi. Děkujeme za 
krásné chvíle při výtvarných činnostech, Artefi-
letice a Klíčku pro předškoláky, Heleně Jandu-
rové. Neúnavně propagovala zdravý životní styl 
a vždy pomáhala všem účastníkům jejích krouž-
ků. Děti, které se s ní znaly ze školy z progra-
mu proti negativním jevům ve společnosti, si ji 
oblíbily a řadu let společně pomáhaly při akcích 
a aktivitách MDDM. Končí kroužky Čárotvary, 
které vedla Denisa Sedláková. Za její nápadité 
vedení děkujeme. Od září se výtvarných kroužků 
ujme Lucie Třešňáková.
To hlavní, co MDDM čeká od srpna, je výmě-
na ředitelek. Nově nastupuje Naďa Pokorná. Já 
se po dvaceti osmi letech loučím a přeji nové-
mu vedení MDDM spoustu dalších let naplně-
ných starostí o vzdělávání mimo školu, zábavu 
a podporu rozvíjení mnoha činností, které přiná-
ší odpočinek i ponaučení všem zúčastněným. 
Těším se, že občas pomůžu při akcích, a držím 
palce, ať se novým pedagogickým pracovnicím 
v MDDM líbí.

Výsledky našich 
tanečních kroužků

• Radka Weyrostková

V rámci oddělení Estetiky a vzdělávání Měst-
ského domu dětí a mládeže Čelákovice půso-
bí taneční skupiny Bublinky a Storm (vedoucí 
Radka Weyrostková a Karolína Zumrová), které 
se věnují show dance. Modern dance, jazz dan-
ce je styl tanečních skupin Piškvorky a A JE TO 
(vedoucí Kateřina Žemličková). 
Tradičně se všechny taneční skupiny prezentu-
jí na amatérských tanečních soutěžích v rámci 

Pokračování na str. 20
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Středočeského kraje. První soutěží letošního 
roku bylo Slánské tančení. Choreografie Ba-
revné pastelky TS Bublinky získala stejně jako 
choreografie Šachy TS A JE TO pěkné 3. místo. 
Následovala úspěšná Dancefonie v Poděbra-
dech, kde skupina A JE TO zvítězila, Bublinky 
byly druhé a skladba s názvem Popelářský sen 
v podání TS Storm brala 3. místo. V květnu nás 
čekala zavedená domácí soutěž Čelákovická 
duběnka. Taneční skupina Piškvorky s tancem 
nazvaným Den včelky získala 2. místo a TS 
Storm a A JE TO byly ve svých kategoriích 
bronzové. V květnu následovaly další soutě-
že. Nejprve pražská Tančím, tančíš, tančíme, 
kde v kategoriích I. a II. Modern dance vyhrály 
skladby Šachy a Den včelky. Popelářský sen byl 
v Show dance Junior druhý a nejmenší tanečni-
ce z Bublinek si odvezly 3. místo v kategorii 
Show dance mini.
Následovala soutěž Mission Open Dance v Mla-
dé Boleslavi, kde na stříbrné pozici skončily TS 
Bublinky, Piškvorky a A JE TO. Pěkné 4. místo 
obsadila TS Storm.
Ráda bych pochválila dívky ze všech tanečních 
skupin za pěknou reprezentaci a píli při ná-
cviku skladeb. Děkuji také rodičům za podpo-
ru, vstřícnost a pochopení. Velký dík patří paní 
švadleně Janě Čurdové, která pro nás tradičně 
vyrábí nádherné kostýmy.
Tréninky všech tanečních kroužků začínají od 
pátku 15. září v malé tělocvičně ZŠ J. A. Ko-
menského.

Oslava Dne dětí
• Veronika Pešková

Již tradičně jsme připravili velkolepou oslavu 
Dne dětí. Tentokrát v duchu řeckých bájí, kdy 
bohové z Olympu sestoupili do zahrad MDDM 
a připravili si vskutku božské soutěže. Během 
dopoledne navštívily akci děti ze základních 
škol z Čelákovic a Lázní Toušeně v počtu 460 
dětí. Bohové měli napilno. Spolu s Afrodité si 
děti vyrobily kouzelná srdce lásky, s Asklépiem 
zase ověřily své vědomosti z lékařství a první 
pomoci, s Achillem svou sílu a obratnost. Zrov-
na kolik je bohů, tolik bylo zajímavých stanovišť, 
které si děti mohly vyzkoušet. A ani sladká od-
měna v podobě cukrovinek nechyběla, a tak se 

po celý den ozýval ze zahrady veselý smích, 
že samotný Dionýsos, bůh veselosti a zpěvu, 
se radoval. Nechyběla ani zajímavá vystoupení 
tanečních skupin z kroužků MDDM či veselé 
divadelní představení. Děti se mohly projet na 
koni, prohlédnout si včely, svézt se na kolotoči 
či zhoupnout na houpačkách. Na závěr ještě he-
boučká cukrová vata a mamince perníkové srd-
ce. Den dětí se opravdu vydařil přímo božsky! 
Odpoledne navštívilo akci 157 dospělých a 280 
dětí. Děkujeme všem dětem a rodičům za účast 
a už teď se těšíme na příští rok, na další oslavu. 

Festival volnočasových 
aktivit

• Veronika Pešková

Přemýšlíte o vhodném kroužku pro své dítě? 
Nemáte stále rozhodnuto, kterými vhodnými 
aktivitami zaplnit volný čas svých dětí? Přijďte 
na festival volnočasových aktivit, který pořádá-
me v sobotu 16. 9. 2017 na zahradě MDDM od 
14.00 hodin. Čeká na vás bohatý program pro 
děti i dospělé, ukázky činností našich kroužků, 
výtvarné dílny, muzika, občerstvení.
Podrobné informace o kroužcích zjistíte také na 
našich webových stránkách.

NABÍDKA KROUŽKŮ 
VE ŠKOLNÍM ROCE 

2017/2018
SPORTOVNÍ

Pohybové hry: pro děti od 3 let do 1. tř., každou 
středu – Eva, Naďa.

Plavání: pro děti od 140 cm do 15 let, 10hodi-
nový výcvik – Miloš, Eva.
Atletika: pro děti 1.–9. tř., středa a pátek – Jar-
da, Renata.
Střelecký: pro děti od 10 let, středa a pátek – 
Roman.
Florbal: přípravka pro předškoláky a školáky, 
úterý a čtvrtek – Zuzka.
Volejbal: pro děti od 5. tř., středa a pátek – Klára.
Bocce: pro děti, mládež a dospělé se zdravot-
ním znevýhodněním, středa – Eva a Martina.
Orienťáček: pro děti 1.–6. tř., středa – Markéta, 
Martina.
In-line: pro předškoláky a školáky – Veronika.
Aerobik: pro předškoláky a školáky – Veronika.

TURISTIKA

Medvíďata a Medvědi: pro děti 1.–9. tř., čtvrtek 
– Jindřich a Mirka.
Táborové muzicírování: pro školáky, mládež, 
dospělé, neděle – Jaromír.
Klub táborových příznivců: pro naše táborníky 
– Martina.
Geocaching: pro děti, mládež a dospělé, neděle 
– Tereza.

TANEČNÍ

Break dance: pro školáky a mládež – Petr.
Street dance: pro předškoláky a školáky, mlá-
dež – Petr.
TS A JE TO: pro děti 1.–2. tř., pátek – Katka 
a Karolína.
TS Piškvorky: pro děti 2.–3. tř., pátek – Katka 
a Karolína.
TS Lentilky: pro děti 3.–5. tř., pátek – Radka 
a Karolína.
TS Flash: pro děti 5.–7. tř., pátek – Karolína.
TS Scarlet: pro 8.–9. tř., pátek – Radka, Karo-
lína.

ŘEMESLNÉ

Hraboši: pro děti od 4. tř., mládež, dospělé, 
pondělí a středa – p. Strach.
Košíkování: pro děti a mládež, ve vypsaných 
termínech – Alena.
Korálkování: pro děti, mládež, dospělé, soboty 
– Tereza.
Paličkování: pro děti od 5. tř., mládež, dospělé, 
úterý – Alice.

ESTETICKÉ A VZDĚLÁVACÍ

Foto design: pro děti od 6. tř., mládež, dospělé, 
středa – Marek.
Žonglování s POI: pro školáky, mládež, dospělé, 
středa – Michal.
Divadlo od paty až k hlavě: pro školáky a mlá-
dež, čtvrtek – Lucie.
Angličtina: pro mládež a dospělé, úterý – p. Hr-
dinka.
Cvrček: pro školáky, mládež a dospělé, úterý – 
Irena.
Šachy: pro děti 1.–5. tř., pátek – Robert.
Lodní modeláři: pro děti 5.–9. tř., úterý – Karel.
Magic: pro děti se znalostí AJ, středa – Tonda 
a Zdeněk.
Debrujáři: pro děti a mládež – Kamil.
Foto: pro děti a mládež – Kamil.

VÝTVARNÉ

Výtvarka: pro děti školáky, čtvrtek – Lucie.
Kutílek: pro předškoláky do 4. tř., pondělí – Mar-
tina.
Kutil: pro školáky 2. stupně, úterý – Martina.
Šikulové: pro předškoláky – 3. tř., pátek – Kája.Divadlo od paty až k hlavě. Foto: -dv-

Jedno ze stanovišť na zahradě MDDM. Foto: -dv-
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tel.: 732 727 161
e-mail: info@rc-routa.cz
http://www.rc-routa.cz
facebook: Mateřské centrum Čelákovice 
a RC Routa

Sedláčkova 107
Stankovského 1650 
(zadní vchod budovy pošty)

Čelákovice

rc routa + 
materské centrum

ReStartuj kariéru s ROUTOU!

Pro sjednání schůzky či konzultace během 
prázdnin nám volejte na tel.: 608 723 465. 
Využijte poslední volná místa v kurzech ang-
ličtiny (Angličtina pro finanční praxi, Jak pre-
zentovat v AJ, Správa sociálních médií v AJ), 
začínáme v září. Již nyní se můžete přihlašovat 
také do programu „Manažerská akademie pro 
ženy“ a podpůrné skupiny pro rodiče vracejí-
cí se na trh práce po RD „Restart Klub rodina 
a práce“ pro rok 2018. Účast zdarma, hlídání 
dětí zajištěno. Kurzy jsou určené pro rodiče 
s malými dětmi, zaměstnané i na MD/RD, 
ženy nezaměstnané a pro všechny, kteří hledají 
práci. Důraz klademe na interaktivitu a propo-
jenost s praxí. Přihlášky a informace: Infocent-
rum Kariérový ReStart, 608 723 465, restart.
routa@gmail.com, www.restartujkarieru.cz.

Plavání s ROUTOU opět od září!

Podzimní kurz začíná 14. 9. Pro děti 2–3 roky od 
14.30 hod., 2 skupiny po 6 dětech. Od 15.15 hod. 
již trénujeme plavecké způsoby s dětmi 3–14 
let. Přihlášky jsou ke stažení na www.rc-routa.
cz. V případě zájmu poskytneme více informací: 
721 355 798, routa-plavani@seznam.cz.

Angličtina s rodilými mluvčími 2017/2018

Začínáme 18. 9. v RC ROUTA pro děti 6–15 let, 
v MŠ Rumunská a J. A. Komenského. Anglická 
školička – celé dopoledne 1x týdně. Více infor-
mací: 721 355 798, routa-anglictina@seznam.cz.

Taneční studio ROUTA

V minulém školním roce probíhaly taneční hodi-
ny, kterých se účastnilo téměř 50 holek a kluků 
ve věku 3–10 let. V průběhu roku jsme mohli 
sledovat nadšení a rostoucí lásku dětí k tanci, 
velké pokroky a neutuchající energii, která prou-
dila z každého jejich pohybu. Tímto bychom jim 
rádi poděkovali! Jsou pro nás velkou inspirací. 
Jejich nadšení je pro nás ale také velmi zavazu-
jící, a proto již nyní připravujeme pro školní rok 
2017/2018 novinky! Nabízíme rezervaci místa 
na hodinách scénického tance kategorií 8–12 
let a 6–8 let a lekcí taneční přípravky pro děti 
3–6 let. Zvláštní skupinku vytvoříme z před-
školáků a předškolaček. Pro více informací 
a přihlášku kontaktuje Jarku Omelkovou, routa-
tanec@seznam.cz.

Komunitní centrum ROUTA

Komunitní sociální pracovnice jsou k dispozici 
ke konzultaci každé úterý v 9.00–18.00 hod. 
a každý čtvrtek v 9.00–19.00 hod. Komunitní 
centrum ROUTA – JURTA a komunitní zahrada 
(Sedláčkova 107, Čelákovice) otevřeny pro ve-
řejnost pondělí, úterý a čtvrtek 9.00–18.00, pá-
tek 9.00–15.00 hod. díky Operačnímu programu 
Zaměstnanost. Přijďte do příjemného prostředí 
na čaj, kávu, posedět, popovídat si… K dispo-
zici jsou stolní a karetní hry, miniknihovnička… 
Věnujte zároveň pozornost atraktivnímu progra-
mu pro širokou veřejnost v našem komunitním 
centru. Komunitní centrum bude uzavřeno 
v termínech 3.–7. 7. a 31. 7.–4. 8. Více informa-
cí: 732 727 161, routa.komunita@gmail.com.

Stolohraní

Úterý 11. 7., 15.00–20.00 hod., zahrada Routy – 
stolní hry pro děti i dospělé.

Den s knihou

Úterý 11. 7. a čtvrtek 13. 7., 8.00–18.00 hod., 
Jurta – setkání příznivců literatury u kávy nebo 
čaje, ukázky z dětských knih i beletrie pro 
dospělé, předčítání z oblíbených titulů. 

Maxi bubliny

Úterý 11. 7., 16.00–17.00 hod. na zahradě Rou-
ty – zábava pro všechny děti.

Opékání buřtů

Čtvrtek 13. 7. a 27. 7., 18.00–20.30 hod. – zpívání 
s kytarou, k dispozici ohniště, buřtíky s sebou.

Háčkování zajíčků

Pondělí 17. 7., 14.00–16.00 hod., Jurta – mate-
riál připraven, vhodné i pro začátečníky.

Učíme se žonglovat

Úterý 18. 7., 16.00–17.00 hod. na zahradě Routy.

Významné stromy v okolí Čelákovic

Úterý 18. 7., 18.00–20.00 hod., Jurta – přednáš-
ka a prezentace Petra Jirase.

Malování na hedvábí

Čtvrtek 27. 7., 10.00–12.00 hod., na zahradě 
Routy – materiál připraven.

Domácí ekodrogerie

Úterý 8. 8., 17.00–19.00 hod., zahrada Routy 
– výroba vlastních domácích mycích a pracích 
prostředků. 

Rozmarná retrojízda

Sobota 19. 8., 16.00 hod. sraz na náměstí, cíl 
na piknikové louce u Labe – v letních šatech 
v retro stylu. Nazujte brusle, osedlejte kola, ko-
loběžky, kočárky či vozíky a vydejte se s námi 
městem k řece. Rozmarné letní oblečení vítáno.

Dobrý start do 1. třídy

Čtvrtek 24. 8., 17.00 hod., Jurta – přednáška 
Radany Cikánkové.

• Vratislava Tomášková

RC Routa realizuje v rámci projektu „ROUTA 
DĚTEM“ podpořeného Operačním programem 
Zaměstnanost od 1. 8. 2016 odpolední dětský 
klub určený pro děti prvního stupně ZŠ z Če-
lákovic. Projekt představuje ucelený soubor 
aktivit umožňující zaměstnaným rodičům sla-
dit pracovní rytmus a péči o děti. Provozujeme 
nejenom Dětský klub s prodlouženou otevírací 
dobou, v pracovním týdnu vždy od 12.00 do 
19.00 hodin, ale navíc převádíme děti ze školy 
do klubu i z klubu na kroužky. V létě nás nyní 
čeká organizace letních příměstských táborů.

Jak tedy vypadal náš první školní rok? Počet dětí 
přihlášených do klubu bylo 45, z toho 40 z nich 
chodilo pravidelně, 10 dětí každý den. Do klubu 
bylo převáděno 11 dětí, 5 dětí pravidelně využí-
valo převody na kroužky. Měsíc s největším po-
čtem strávených hodin v klubu byl březen, kdy 
se nemarodilo a děti zde dohromady strávily 
přes 880 hodin. Průměrně v klubu bývalo 12–18 
dětí, nejvíce dětí v jeden den bylo 23.
Program klubu se postupně upravoval a zcela 
přizpůsobil potřebám dětí i rodičů, pokud je to 
jen trošku možné, děti tráví čas venku na zahra-
dě – dá se říci téměř za každého počasí. Jsme 
vděční za vstřícné rodiče, kteří často tolerova-
li příchod svých zcela zabahněných potom-
ků. V září jsme soutěžili při Svatováclavském 
turnaji, v říjnu jsme oblékli masky a společně 
proměnili klub ve strašidelné doupě, v prosinci 
jsme zkoušeli naši statečnost při Mikulášské 
stezce odvahy. Od listopadu do ledna k nám 
pravidelně lítal upír Čenda, posílal nejrůznější 
lehké i složitější úkoly a dokonce nám i schoval 
poklad. V zimě, když napadl sníh, občas jsme za 
odměnu mohli na kopci jezdit na bobech. 
V klubu slavíme i narozeniny, vyrábíme spous-
tu věcí a kamarádíme s dětmi z celého světa. 
Snažíme se s dětmi zvládnout domácí přípravu, 
zajistit doučování, pokud je třeba. Klub funguje 

jako pravé útočiště – stalo se několikrát, že „na-
šemu“ dítěti ujel autobus, zrušili mu kroužek 
nebo se jednoduše doma bálo – nejsnadnějším 
řešením bylo zazvonit na zvonek klubu.
A jak se u nás líbilo dětem? David: „Routa je 
moc skvělá, moc dobře se tam dělají domácí 
úkoly. Jsou tady hodné tety. Kromě hraní rád 
vyrábím, třeba masky s temperami.“ Adam: „Já 
si v Routě rád hraji s legem a je tady hodně her. 
Routa je super.“ Terezka: „Já si v Routě ráda 
hraju a vyrábím.“ Tomáš: „Takže v Routě dělám 
třeba: skáču na trampolíně, ležím na pytli, hraju 
hry s dětmi, jím svačinky.“ Diana: „Já mám ráda 
všechny, ale nejvíc Janu a ráda si tady hraju 
a skáču na trampolíně“.

DĚTSKÝ KLUB ROUTA: MÁME ZA SEBOU PRVNÍ ROK PROVOZU

Dětský klub. Foto: archiv Routy Oslava narozenin v Dětském klubu. Foto: archiv Routy
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Houbařská klasika – 
hřibovité houby

• Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek, Spolek 
houbařů Čelákovice

V tomto článku se budeme věnovat houbař-
ské klasice – hřibovitým houbám, mezi které, 
mimo hřiby a suchohřiby, patří klouzci, kozáci 
a křemenáče. S výjimkou samotných hřibů není 
třeba při sběru ostatních uvedených skupin hři-

bovitých hub nějaké přílišné opatrnosti – všech-
ny druhy jsou jedlé a pouze několik málo druhů 
je vzácných. Jediné, čím si houbař může způso-
bit potíže, je konzumace naplesnivělých plodnic 
nebo jejich nedostatečná tepelná úprava.
Složitější situace je u samotných hřibů. Ne-
problematická je pouze skupina tzv. pravých 
nebo také bílých hřibů. Patří sem hřib smrkový, 
dubový, bronzový a vzácný hřib borový. Jedná 
se o všeobecně sbírané a oblíbené druhy. Hřib 
dubový je navíc jedna z prvních hřibovitých hub, 
které nacházíme již od konce května. A opačně 
hřiby smrkové dokážou růst až do prvních 
podzimních mrazů.
Další skupinou hřibů jsou hřiby z okruhu hřibu 
plavého, např. hřib skvrnitý či přívěskatý. Tyto 
hřiby vytvářejí pěkné velké plodnice lákající ke 
sběru. Žel, jsou dosti výrazně cítit jodoformem 
a při jejich konzumaci se sice člověk neotráví, 
ale ani si nepochutná. Ke konzumaci se proto 
nedoporučují. V našem okolí (středním Polabí) 
lze na tyto druhy relativně snadno narazit.
Velkou a nejvíce problematickou skupinou hřibů 
jsou tzv. barevné hřiby. Patří sem několik desí-
tek druhů. Jediné, které jsou doporučované ke 
sběru, jsou hřib kovář a jeho dvojče hřib kolo-
děj. Dále sem patří řada vzácnějších a často 
jedovatých druhů. Nejznámějším je hřib satan, 
dále např. hřib Le Galové, nachový, rudona-
chový apod. Tyto hřiby jsou za syrova prudce 

jedovaté. Nezpůsobujíc sice smrtelné otravy, 
ale ne nadarmo je hřib satan lidově nazýván „bli-
ják“. Dlouhou tepelnou úpravou jedovatost mizí. 
Dostatečnou teplenou úpravu ostatně potřebují 
i hřiby kovář a především koloděj, které jsou za 
syrova také mírně jedovaté. V žádném případě 
nelze doporučit upravovat klobouky z koloděje 
jako řízky. Vzácné barevné hřiby jsou obecně 
teplomilné, proto se jim v posledních letech 
ve středním Polabí daří docela dobře a nálezy 
nejsou úplnou vzácností.
Poslední velmi nesourodou skupinou jsou hřiby, 
které nejsou jedovaté, ale pro svoji hořkost jsou 
naprosto nepoživatelné. Patří sem především 
velmi hojný hřib žlučový (hořčák) a dále hřib 
kříšť a hřib medotrpký. I jedna plodnice přidaná 
do směsi jinak dobrých hub dokáže spolehlivě 
znehodnotit jakékoliv jídlo.
Proto i při sběru houbařské klasiky – hřibů je 
potřeba jisté opatrnosti. Konzumací žádného 
druhu si nelze prakticky způsobit smrtelnou 
otravu, přesto mohou být následky požití 
problematických druhů velmi nepříjemné.
Nezapomínejme tedy na zlaté pravidlo: „Ke 
konzumaci sbírám jen to, co znám.“ V případě 
nejasností či pochyb se bez váhání obraťte na 
členy našeho houbařského spolku. Kontakty: 
Miroslav Rudolf (tel.: 604 836 690), Josef Kade-
řávek (tel.: 737 086 504), Lubomír Lexa (tel.: 607 
911 168), e-mail: spolekhoubomil@seznam.cz.

houbařské okénko

Hřib kovář, jedlý. Foto: Miroslav Rudolf

• Václav Svoboda a Jiří Mrňavý, Spolek 
včelařů Čelákovice

Blížíme se do poloviny včelařského roku. Kon-
čí čas největšího rozvoje včelstev spojený se 
zvýšenou rojivostí. Někteří naši spoluobčané se 
na nás již obrátili se žádostí o pomoc při jejich 
odstraňování. Tuto přirozenou vlastnost včel se 
snažíme tlumit chovem speciálně vybíraných 
matek ze špičkových chovů. Na tyto matky, kte-
ré mají přímý vliv na celé včelstvo, nám přispí-
vá město Čelákovice. Nyní v období zvýšených 
teplot včelky hledají pro svou nutnou potřebu 
zdroje vody. Nezřídka se stává, že pro ně nej-
lepší voda je právě na vaší zahrádce v sudu 
s dešťovkou nebo dokonce v zahradním bazé-
nu. V některých případech je snadná pomoc 
spočívající v zakrytí vodní hladiny např. u sudu, 
u zahradních bazénů obvykle pomáhá bazé-
nová chemie.
A právě v tomto jarním čase již pro včelstva za-
číná období shromažďování zásob z první snůš-
ky, což je právě ten náš med.
Nyní  proběhla první vytáčení medu, tak již 
ochutnáváme nový letošní. Jarní, květový je 
vždycky nejlepší. Po takové zimě, jako byla 
letos, první med na chlebu s máslem vždycky 
zachutná. Tento med je známý svou fyzikální 
vlastností, že rychle krystalizuje a brzy ztvrdne 
„na kámen“. Znalí spotřebitelé již vědí, že 
této vlastnosti se dá částečně zabránit tzv. 
pastováním. Pastovaný med je jen mechanicky 
upravený, dá se dobře natírat na chleba a při-
tom si zachová všechny vlastnosti medu, který 

není nijak znehodnocený zahříváním a podobně.
Po slunovratu snůška ustává, včelstva začína-
jí s odchovem tzv. dlouhověkých včel, které již 
mají za úkol zajistit přežití včelstva do příštího 
jara. Včelař doplňuje zásoby pro zimní období 
(musí jim nahradit med, který jim odebral). Je 
třeba provést nařízená veterinární opatření pro 
zachování solidního zdravotního stavu včelstev 
tak, abychom se na jaře dočkali těch našich 
„bzučilek“ v dobré kondici  pro nový jarní rozvoj.
Všechnu problematiku kolem chovu včel bylo 
možné konzultovat na prezentaci včel u příleži-
tosti Dne dětí v MDDM. Zde Spolek včelařů Če-

lákovice prezentoval prosklený úl se živými vče-
lami, který byl doplněn bohatým prezentačním 
materiálem. Byl zde přítomen včelař, který od-
povídal na otázky dětí i dospělých ze života včel. 
Další příležitostí seznámit se včelami plánujeme 
již tradičně u příležitosti podzimní výstavy hou-
bařů ve dnech 21.–23. září 2017, kde opět bude 
vystaven i prosklený úl osazený včelami.
Spolek včelařů Čelákovice děkuje městu Čelá-
kovice za podporu a občanům za shovívavost 
při setkáních s tímto užitečným hmyzem.
S pozdravem „ať to lítá“ přejeme všem příjemné 
prázdniny a hodně zdraví.

Něco málo ze života 
včel

Prezentace včel u příležitosti Dne dětí na zahradě MDDM. Foto: -dv-
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• Martin Brejcha, předseda a vedoucí trenér 
SK karate Dragon Čelákovice

Úspěch na Mistrovství Evropy a zisk přes 
250 medailí, to je průběžná bilance naše-
ho sportovního klubu v polovině letošního 
roku. Od začátku roku až doposud se naši 
reprezentanti zúčastnili již 12 národních 
a mezinárodních soutěží, na kterých se náš 
klub většinou umístil mezi nejlepšími kluby 
turnaje.
Jednalo se o Mezinárodní otevřené MČR 
CAOKK v Sokolově, Kesl Cup Praha, Velkou 
cenu města Trutnova, Lázeňský pohár 
v Karlových Varech, Přebor Prahy a v nepo-
slední řadě jednu z největších mezinárodních 
soutěží pořádanou v ČR – Grand Prix Ústí nad 
Labem.
Naši závodníci vždy předvedli výborné vý-
kony v individuálních i týmových kategoriích 
kata a kumite. Příčku nejvyšší obsadili Daniel 
Brejcha, Denisa Brejchová, Veronika Bo-
huslavová, Jan Řápek, Jan Le, David Le, 
Filip Janda, Matěj Lippert, Jan Pajkrt, Jakub 
Fidler, Matyáš Miller, Vladimír Fafek, Kristýna 
Toběrná, Eliška Fidlerová, Eva Skalová, Eliš-
ka Mihalčatinová, David Soběslavský a Linda 
Skalová.
Na bednu se dále pro stříbrné a bronzové me-
daile dostavili závodníci Filip Novák, Michaela 
Hrušková, Jindřich Bukovský, Antonín Skala, 
Dominik Zachař, Adéla Dušková, Kvido Ke-
furt, Dalibor Kolínko, Filip Vobecký a Veronika 
Kotlanová.
Největším úspěchem první poloviny letošního 
roku byl zisk 19 medailí na Mistrovství Evropy 
WUKF v Rumunsku. Tohoto šampionátu se 
zúčastnilo bezmála 2 000 závodníků z 26 stá-
tů světa a naši reprezentanti zde vybojovali 10 
zlatých, 7 stříbrných a jednu bronzovou medai-
li. Tímto výkonem jsme se stali nejúspěšnějším 
klubem naší reprezentace.
Dále se v České republice poprvé v historii 
konal evropský šampionát, který pořádala 
světová federace S.K.I.F. Na tomto mistrovství 
získal v jedné z nejpočetnějších kategorií titul 
mistr Evropy reprezentant našeho klubu Daniel 
Brejcha. 
Všem reprezentantům gratulujeme a věříme, 
že tato úspěšná série soutěží bude pokračovat 
i nadále.

Úspěšná sezona
SK karate Dragon 

pokračuje

karateRoverský život v Čelákovicích
• Bětka Svobodová a Anna Kmječová, skautské středisko Čelákovice

Roveři jsou v Junáku poslední výchovnou kategorií. Jsou to skauti ve věku mezi 15 a 26 lety a jejich 
úkolem není jen vést děti. Mají i samostatný program, z něhož bychom rádi vybrali pár akcí.

Okresní hra – In Time

Mezi rovery z okresu se ustálil zvyk pořádat pro sebe navzájem hry. A tak k nám 28. 4. zavítali skauti 
z okolí, z Brandýsa, Staré Boleslavi a Líbeznic. 
Začátek hry byl klidný, společně jsme oslavili své 25. narozeniny. Po snědení dortu byla ale všechna 
pohoda pryč. Dvacátý pátý rok totiž znamenal, že přestáváme stárnout a že od té chvíle máme, 
pokud si čas nějak neopatříme, už jen rok života… Celá akce byla totiž na motivy filmu In Time 
(Vyměřený čas).
Nešlo ale jen o to, soutěžit o čas. Naše heslo zní „Sloužím“, a proto jsme službu zakomponovali i do 
hry. Skauti během večera pomohli umýt lavice v Husově sboru. 
Hru jsme stihli dohrát jen tak tak – ke konci nás už doopravdy tlačil čas. Ale i tak bylo rozhodně dost 
prostoru na to, trochu se poznat a pobýt spolu, a jsme velmi rádi za hojnou účast.

Výprava do Srbska

Po krátkém výletu na Kokořínsko, během kterého jsme přespali v jeskyni, jsme se rozhodli, že v  
květnu bychom rádi vyjeli někam pod střechu. Vechtrovna Korno v Srbsku byla pro nás jasnou vol-
bou, už jsme ji navštívili několikrát a pokaždé jsme se do ní o něco více zamilovali – a protože květen 
je měsíc státních svátků, vyrazili jsme rovnou na čtyři dny. 
Výprava to pro nás byla hlavně vzdělávací – část naší družiny měla totiž před maturitní zkouškou. Na 
učení jsme si nemohli vybrat lepší místo: v měkké trávě na břehu Berounky se člověk daleko lépe 
soustředí než v městském prostředí. 
Kromě učení jsme chodili i na výlety a v pondělí osmého května jsme se vrátili domů nabití novou 
energií.

ObRok ‘17

Jednou z největších akcí pro rovery z celé republiky je ObRok – pětidenní festival konající se (pře-
kvapivě) obrok. Na ten letošní do Trutnova se vydali i roveři od nás ze střediska. Sice jsme zameškali 
pár dní školy, ale bohatý program ObRoku nám to rozhodně vynahradil. 
V ObRoku se pojí festivalový duch se skautskými principy. V programu můžeme najít nejen koncerty 
skautských kapel a hry, ale i přednášky výrazných osobností (letos např. Dominika Feriho, Ondřeje 
Kobzy) nebo blok Služba, během kterého se téměř 1 500 účastníků vydalo pomáhat – sbíraly se 
odpadky, pomáhalo se v útulku, v nízkoprahových domech, uklízelo se v areálu KRNAPu…
Letošní ObRok jsme si užili naplno a doufáme, že příště budeme moci vyrazit zase – ať už jako účast-
níci, nebo jako členové dobrovolnického servis týmu.

Závěrečné vystoupení všech pohybových
a hudebních kroužků

• Zuzana Prokopovičová

Ve čtvrtek 15. června se v Kulturním domě Čelákovice představily děti navštěvující pohybové a hu-
dební kroužky. Taneční obor – balet s choreografií Před spaním a Kánon, jazz dance s choreografií 
Vzorná holka a Harley Quinne, hudební obor – klavíristé 1. a 2. ročníku, flétnisté 1. a 2. ročníku, 
dramatický kroužek s etudou Překvapivé hraní a gymnastika s výstupy Hrátky s lanem, Nikdy není 
pozdě, Sportovní akrobacie a Duše.
Děkuji všem, kteří nám s realizací pomohli. Předně vyučujícím – Vítu Andrštovi, Nicole Dvořákové, 
Martinu Hnátkovi, Martkétě Kalinové, Ivaně Marešové a Kateřině Volfové. Celým podvečerem nás 
slovem provázela Olga Kaňková. Záznamové dokumentace se zhostili Jana Novotná a Jakub Fuka. 
Za technickou a logistickou pomoc děkuji Miloši Vopálenskému a Danu Vodenkovi. V neposlední 
řadě patří dík partnerům a sponzorům, kteří nám nejen s touto akcí pomáhají.
Všem účinkujícím gratuluji k povedenému výkonu a děkuji za pěkný sportovně-kulturní zážitek. Přeji 
krásné prázdniny a těším se v září opět na viděnou.

Pozvánka na muzikál
• Kateřina Volfová

V týdnu od 17. do 21. července se v čelákovické sokolovně a na její zahradě uskuteční příměstský 
muzikálový tábor. Celý týden se účastníci budou zdokonalovat v dramatických oborech, tanci a zpě-
vu. Nezapomeneme ani na hry a zábavu. Možná je ještě nějaké místečko volné, tak se podívejte 
na www.aktra.cz a přidejte se k nám. V pátek 21. 7. 2017 od 16.00 hod. zveme všechny zájemce 
do sokolovny na představení muzikálu, který během tábora nastudujeme. V plánu jsou Mraveniště 
a Xantypa.

aktra.cz

Úspěšní reprezentanti SK karate Dragon. Foto: archiv 

klubu
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Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

V LETNÍCH MĚSÍCÍCH

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.

tenis

Čelákovice mají nové 
fitness prvky

• Petr Bambas, ředitel

Město Čelákovice a Čelákovická sportovní, p. o., 
se rozhodly v roce 2017 ještě více podpořit 
sportování seniorů a dospělých. Vždy dvojice 
venkovních fitness strojů byla osazena hned 
do čtyř lokalit v Čelákovicích (dětská hřiště: 
U Hájku v Jiřině, V Prokopě, Sedlčánky a poblíž 
Penny Marketu). Podobné fitness prvky jsou již 
několik let umístěny v počtu 3 ks v centru města 
Na Stráni a jsou veřejností hojně využívané.

Celkové náklady na pořízení, osazení a instalaci 
osmi kusů fitness strojů činí 280 000 Kč. Če-
lákovické sportovní se podařilo zajistit dotaci 
z Nadačního fondu Zdravého životního stylu ve 
výši 80 000 Kč, město Čelákovice investovalo 
do pořízení fitness strojů částku 135 000 Kč, 
zbytek nákladů pokryly dary od sponzorů.
O provoz a údržbu všech osmi nových fitness 
prvků se bude – stejně jako o všechna dětská 
hřiště a sportoviště – starat Čelákovická spor-
tovní. 
Jakékoli náměty nebo připomínky ke stavu 
a provozu hřišť můžete zaslat na výše uvedený 
e-mail.

Nabídka plaveckých 
kurzů 2017/2018

PONDĚLÍ

Plavecký kurz pro děti do 4 let (13.55–14.25 
hod.)
Vodní pólo (14.25–15.15 hod.)

• Tenisový klub Čelákovice

Soutěže smíšených družstev se blíží do finále. 
Družstva dospělých a dorostu hrají do poslední 
chvíle o vítězství ve skupině a postup do vyšší 
třídy (níže průběžné výsledky). Přejeme všem 
týmům hodně štěstí do posledních kol soutěže.
Dospělí, 2. třída B

TK Čelákovice–LTC Kolín 8:1
LTC Starý Kolín–TK Čelákovice 4:5
TK Čelákovice–Slavoj Žiželice 5:4
TK Lysá nad Labem–TK Čelákovice 3:6
TK Čelákovice–TK Benátky nad Jizerou B 8:1

Dorost, 3. třída B

TC Realsport Nymburk B–TK Čelákovice 0:9
TK Čelákovice–TK Mnichovo Hradiště 8:1
TJ LTC Poděbrady–TK Čelákovice 3:6
TK Čelákovice–TO SK Mělník B 9:0

Starší žactvo, 1. třída B

TJ Jiskra Zruč n. Sázavou–TK Čelákovice 3:6
TK Čelákovice–Slavoj Žiželice 6:3
TK Benátky nad Jizerou–TK Čelákovice 5:4
TK Čelákovice–LTC Kolín 2:7
Slavoj Čerčany–TK Čelákovice 2:7

Mladší žactvo, 1. třída B

TK Čelákovice–Slavoj Žiželice 3.6
TJ Jiskra Zruč n. Sázavou–TK Čelákovice 7:2

Plavecký kurz pro děti 5–7 let ZAČÁTEČNÍCI 
(14.45–15.15 hod.)
Plavecký kurz pro děti 5–7 let (15.15–16.00 hod.)
Plavecký kurz pro děti 7–15 let (15.15–16.00 
hod.)
Přípravka plaveckého oddílu (15.45–16.45 hod.)
Plavecký oddíl – PATRIOT ČELÁKOVICE, z. s., 
(15.45–16.45 hod.)

STŘEDA

Vodní pólo (15.00–15.45 hod.)
Plavecký kurz pro děti 5–8 let (15.00–15.45 hod.)
Plavecký kurz pro děti 5–7 let ZAČÁTEČNÍCI 
(15.15–15.45 hod.)
Plavecký kurz pro děti 5–7 let (15.45–16.30 hod.)
Plavecký kurz pro děti 7–15 let (15.45–16.30 
hod.)
Plavecký kurz pro děti 5–7 let (16.35–17.20 hod.)
Plavecký kurz pro děti 7–15 let (16.35–17.20 
hod.)
Plavecký kurz pro děti 5–7 let (17.20–18.05 hod.)
Plavecký kurz pro děti 7–15 let (17.20–18.05 
hod.)
Přípravka plaveckého oddílu (18.00–19.00 hod.)
Plavecký oddíl – PATRIOT ČELÁKOVICE, z. s., 
(18.00–19.00 hod.)

ČTVRTEK

Plavecký kurz pro dospělé (čtvrtek 19.55–20.40 
hod.)
Plavecký kurz pro dospělé (čtvrtek 20.40–21.25 
hod.)

Podrobnosti k jednotlivým kurzům, termíny 
a ceny najdete na www.sportcelakovice.cz 

v sekci Městský bazén / Co nabízíme.

Soutěže smíšených družstev 2017

TK Čelákovice–Slavoj Čerčany 4:5
LTC Houštka–TK Čelákovice 6:3
TK Benátky nad Jizerou–TK Čelákovice 6:3

Babytenis: Memoriál Z. Kocmana, skupina F

TK Čelákovice B–TK Čelákovice A 8:2
TO Sokol Nehvizdy B–TK Čelákovice B 0:10
TK Čelákovice A–LTC Poděbrady 3:7
TK Benátky nad Jizerou–TK Čelákovice A 6:4
TK Čelákovice B–TO Sokol Nehvizdy A 7:3
Tenis Brandýs nad Labem–TK Čelákovice B 
0:10
TK Čelákovice A–LTC Houštka 7:3
TK Čelákovice A–Brandýs nad Labem 7:3
LTC Poděbrady–TK Čelákovice B 6:4

Přijďte se 29.–31. července podívat na celostát-
ní turnaj mladších žáků a žákyň. Začátky utkání 
jsou od 9.00 hod.

Družstva babytenisu. Foto: Adam Fišer

Dětské hřiště v Sedlčánkách. Foto: archiv ČeSpo

Dětské hřiště U Hájku. Foto: archiv ČeSpo
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Evropské zlato putuje
do Sedlčánek

• Denisa Vernerová, Markéta Šimáková

Natálie Šimáková ze Sedlčánek (12 let, repre-
zentantka pražského sportovního klubu Fit Stu-
dio D) se stala s dalšími čtyřmi děvčaty v ka-
tegorii Fitness petit Cadet mistryní Evropy.
Mistrovství Evropy sportovního a fitness aero-
biku se letos opět konalo ve dnech 23.–25. 5. 
2017 ve festivalovém sálu Spa Hotelu Thermal 
v Karlových Varech. Díky píli, perfektní přípravě 
a velice zdařilé sestavě „Catwomen“ se podaři-
lo děvčatům porazit českou a ruskou konkuren-
ci a pokořit loňské stříbrné místo. Po prázdni-
nách se děvčata opět vrhnou na přípravu na 
plánované Mistrovství světa v Holandsku, kde 
se budou snažit zlato obhájit. Držíme jim palce!

Sportovní akademie Čelákovice, z. s.
• Vlaďka Barešová, Sportovní akademie Čelákovice, z. s.

ÚSPĚŠNÁ JARNÍ SEZONA 2017

Sportovní akademie Čelákovice, z. s., od svého vzniku vychovala velmi kvalitní závodníky ve spor-
tovním aerobiku. Získala mnoho titulů mistrů České republiky, Evropy i světa, a to ve všech katego-
riích. Vzhledem k tomu, že došlo ke střídání generací, šance uspět na vrcholových soutěžích není 
tak výrazná jako v minulých letech. Přesto se nám začínají dařit první větší úspěchy z řad mladších 
dívek.
Nejúspěšnější z nich je v kategorii 11–13 let Veronika Hylmarová, která získala na jarních závodech 
3x zlatou medaili a je velmi nadějnou závodnicí. Dále v této kategorii je výborná a stále se usmívající 
Klára Havránková s výsledky dvakrát 1. místo a jednou místo 3. a technicky skvělá Klára Špitálská, 
která si vybojovala na posledních závodech 2. místo a dvakrát skončila na místě 3. Její úspěšná 
sestra Anna Špitálská závodí v kategorii 14–16 let a ta si také jako Veronika přivezla ze všech jarních 
závodů zlaté medaile. Její sestava je dynamická, technicky velmi náročná a výborně zvládnutá. 
Další nadějnou juniorkou je Romana Drábková, která v této nabité kategorii dívek získala nejlepší 
umístění na 4. místě. V kategorii týmů se také na 4. místě umístila Viktorie Krovozová a Valerie Bee-
rová. Nejstarší a velmi úspěšnou závodnicí našeho klubu se stala Nela Vohradská. Přestože závodí 
prvním rokem v kategorii dospělé ženy, podařilo se jí probojovat do všech finálových kol s nejlepším 
umístěním na 5. místě. Tím se dostala ve svých 17 letech mezi 6 nejlepších žen v ČR. Nela se také 
specializuje na Soutěžní Aerobic Master Class, kde opět na jaře získala, tak jako v kategorii juniorek 
v minulém roce, titul mistryně České republiky.
Ráda bych tímto poděkovala všem rodičům za skvělou spolupráci a trpělivost, městu Čelákovice 
za podporu a dívkám za výbornou reprezentaci klubu. Věříme, že i podzimní závody nám přinesou 
mnoho radosti.

DĚTI NA STARTU

Výrazným a úspěšným projektem naší Spor-
tovní akademie Čelákovice, z. s., jsou Děti 
na startu (DNS). Do tohoto celorepublikové-
ho projektu jsme vstoupili jako pilotní klub za 
podpory Ministerstva školství a vedení města 
v září v roce 2015. Na základě jednoduchých 
testů, vybraných dle metodiky DNS, jsme u dětí 
otestovali pohybové a motorické schopnosti 
jak na začátku, tak na konci každého pololetí, 
a mohli tak sledovat vliv tréninku na rozvoj dí-
těte. V tomto školním roce 2016/2017 bylo při-
hlášeno celkem 22 dětí, jak chlapců, tak i dívek, 
a velmi nás potěšilo, jak skvěle se děti zapojily 
a s jakým elánem a radostí prováděly všech-
na cvičení. Celý projekt splnil naše očekávání 
a opět jej hodnotíme jako velmi úspěšný. Navíc 
se sešla skvělá parta jak dětí, tak rodičů, kteří 
své děti výborně podpořili.
Kdo jsou děti na startu? Podstatou tohoto 
projektu je všeobecná pohybová příprava dětí 
předškolního a mladšího školního věku (4–9 let), 
zaměřená na rozvoj základní pohybové moto-
riky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Pře-
devším se zaměřujeme na to, jak děti naučit zá-
klady ovládání vlastního těla, jak správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat nebo se nebát míče. 
Právě všeobecná sportovní průprava děti komplexně připraví na pozdější zvládání specializovaných 
sportovních disciplín a sport je přitom nepřestane bavit. Výuka je pestrá a zábavná. Malí sportovci se 
nejdříve věnují atletice, pak gymnastice, v půlce hodiny se přejde na míčové hry, motorická cvičení 
a na závěr nechybí ani soutěže. Děti zde cvičí s radostí a bez stresu z výkonů, více i méně pohybově 
nadané, štíhlé i s nadváhou, ale všechny s nadšením. Rádi bychom touto cestou přivedli ke sportu 
co nejvíce dětí. Kurzy kopírují školní rok (září–leden a únor–červen) a v rámci desetiměsíčního trénin-
kového bloku se uskuteční  40 lekcí (1x týdně 60 minut). V našem případě se jedná o středu od 15.15 
do 16.15 hod. Děti cvičí ve 4 skupinách na čtyřech stanovištích (lze přizpůsobit prostoru, počtu dětí, 
délce tréninku, dle věku a aktuálních pohybových schopností a dovedností dítěte) a každá skupi-
na se pod vedením vlastního trenéra věnuje zdokonalování v jiné činnosti (10–12 minut/stanoviště). 
Protože orientace na výkon rozděluje děti na „lepší a horší“, čímž dochází k vyloučení pohybově 
méně nadaných či jinak hendikepovaných dětí (nadváha, nemoc, sociální situace) z kolektivu, což 
negativně ovlivňuje jejich budoucí vztah a přístup ke zdravému aktivnímu životnímu stylu, pohybu 
a sportu, chceme tímto přístupem vyloučit obavy a strach.

Po letních prázdninách odstartujeme již 3. ročník. Začínáme ve středu 13. 9. 2017 a přihlášky přijí-
máme nejpozději do 10. 9. 2017. Další informace obdržíte na tel.: 776 635 588 nebo 777 065 089, 
nebo e-mailu: sport.aerobik@seznam.cz.

Natálie Šimáková. Foto: soukromý archiv

Nela Vohradská. Foto: archiv spolku

Foto: archiv spolku

aerobik
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florbal

• Martin Bajer

Již tradičně se Orka zúčastnila turnaje NISA 
OPEN v Liberci. Ten přináší výbornou atmo-
sféru a nejen sportovní zážitky jak na hřišti, tak 
i mimo ně. S kluky do Liberce putovala i velmi 
početná fanouškovská základna složená z ro-
dičů a sourozenců všech věkových kategorií. 
Všichni společně pak vytvořili při každém zápa-
se Orky neskutečnou atmosféru, která předči-
la i extraligové zápasy a pro hráče znamenala 
fantastický zážitek.
Mladší žáci předvedli velké nasazení a bojovnost 
a i přes úvodní prohry se výkon velmi zlepšil 
a nakonec obsadili ve skupině krásné třetí 
místo.
ORKA ČELÁKOVICE–USK AKADEMIK CHEB 

1:3

ORKA ČELÁKOVICE–KANONÝŘI KLADNO 0:4

ORKA ČELÁKOVICE–ASK BYSTŘICE N. P. 2:0

ORKA ČELÁKOVICE–FBC PANTHERS LIBE-

REC 3:2

ORKA ČELÁKOVICE–FBO FLORPÉDO BRA-

TISLAVA 1:1

Starší žáci předváděli výborný florbal se 
spostou parádních akcí, skončili se třemi výhra-
mi a dvěma porážkami na smolném, ale přesto 
nádherném třetím místě v tabulce.
ORKA ČELÁKOVICE–SK FLORBAL BENE-

ŠOV 3:0

ORKA ČELÁKOVICE–FBC JELENI UNHOŠŤ 

5:3

ORKA ČELÁKOVICE–FBC LIBEREC 1:3

ORKA ČELÁKOVICE–IBK DŘEVÁCI 3:7

ORKA ČELÁKOVICE–FBC HRADEC KRÁ-

LOVÉ 4:2

A naši dorostenci se nenechali zahanbit, 
a i přesto, že měli velmi těžké soupeře, před-
vedli fantastické zápasy a hlavně poslední zá-
pas s hlavním favoritem byl strhující.
ORKA ČELÁKOVICE–SOKOL HODKOVICE 

2:4

ORKA ČELÁKOVICE–KANONÝŘI KLADNO 

3:9

ORKA ČELÁKOVICE–FBC SOKOL PŘEDMĚ-

ŘICE 2:2

ORKA ČELÁKOVICE–FBC LIBEREC 1:7

ORKA ČELÁKOVICE–IBF FLAMINGÓ 2:2

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem zú-
časněným. Od trenérů, kluků na hřišti po rodiče 
a fanoušky. Byli jste fantastičtí. 

Aktuální informace a výsledky naleznete na 

www.orka.cz a na facebooku orkaflorbal.

ORKA NA NISA OPEN 2017

• Petr Flekač

Soutěže na všech úrovních vstoupily do od-
vetných kol. A-tým již bez tria korejských repre-
zentantů zatím ani po jedenácti kolech neokusil 
ve hře hořkost porážky a v odvetných zápasech 
postupně uhrál remízu ve Vsetíně, vyhrál v Ča-
kovicích 4:6 a doma porazil Karlovy Vary 6:3. Do 
konce základní části ještě zbývají dvě kola na 
Šacungu a v Českém Brodě.
B-tým odehrál v odvetách zatím tři zápasy s je-
dinou výhrou doma se Zbečníkem 6:1. V Holubi-
cích prohrál těsně 6:4 a v Holicích 6:0.
V KS si vede nad očekávání dobře C-tým, kte-
rý do své sestavy zapracovává i hráče z mlá-
dežnických mužstev, konkrétně Nesládka, D. 
Maturu, Hejtíka či Čuříka. Tato taktika se jim vy-
plácí a po výhrách nad Čáslaví 4:6 a Novou Vsí 
6:1 sice přišla porážka s favoritem J. Vtelnem 
2:6, ale třetí pozice tímto nebyla ohrožena.
V OP je zatím D-tým na páté pozici s možností 
účasti v lepší nadstavbové skupině.
Ženy si v první celostátní lize vedou nadmíru 
zdatně a prozatím jsou se sedmnácti body na 
čtvrtém místě. Vede Český Brod (22 b.) před 
mužstvem Břví a Vršovicemi, které mají po se-
dmnácti bodech. Zde uvádíme výsledky našich 
žen:

ČELÁKOVICE–TJ LOKOMOTIVA NYMBURK 

6:1

ČELÁKOVICE–TJ SOKOL PRAHA VRŠOVICE 

1:6

ČELÁKOVICE–TJ AVIA ČAKOVICE 6:2

ČELÁKOVICE–TJ PANKRÁC 6:0

ČELÁKOVICE–TJ LITOHLAVY 6:4

TJ LITOHLAVY–ČELÁKOVICE 2:6

TJ SOKOL PRAHA VRŠOVICE–ČELÁKOVICE 

5:5

MLÁDEŽ

O vyletněném víkendu 3.–4. června se konalo 
v Čelákovicích Mistrovství ČR starších žáků 
v nohejbalu dvojic a trojic. Čelákovice do sobot-
ního klání dvojic postavily tři formace ve složení: 
A-tým: Nesládek, D. Matura, B-tým: Löffelmann, 
Urbánek, C-tým: T. Matura, Seidl.
Všechna domácí mužstva postoupila po zá-
kladních skupinách z prvních míst do osmifiná-
le. Ve vyřazovacích bojích se nevedlo B-týmu, 
který vypadl s mužstvem Horažďovic 1:2. Do 
čtvrtfinále se naopak dostal A-tým, který porazil 
Modřice 2:0, a C-tým, po výhře 2:0 nad Žďá-
rem n. Sázavou. Bohužel, zde jejich účinkování 
skončilo porážkami od Vsetína 0:2, resp. od Ho-
lic také 0:2.
V nedělních trojkách pak domácí formace vy-

padaly takto – A-tým: Löffelmann, D. Matura, 
T. Matura, B-tým: Urbánek, Seidl, Nesládek. B-
týmu dvě výhry v základní skupině nestačily na 
postup a soutěž pro něj skončila. A-tým postou-
pil do čtvrtfinále z první pozice, ale zde mu tým 
Pekla udělil lekci v efektivitě a po setech 9:10, 
10:6 a 5:10 se také musel se soutěží rozloučit.

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice

Na fotografii sestava TJ Spartak Čelákovice z MČR. 
Horní řada zleva: T. Matura, D. Matura, Nesládek, 
Urbánek, dolní řada zleva: Seidl, Löffelmann. Foto: 
Petr Flekač

Hromadná fotka Orky z NISA OPEN. Foto: Martin Podavka

nohejbal
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MLADŠÍ ŽÁCI UNIONU PŘEBORNÍKY KRAJE!
• Milan Šikl

Mužstvo mladších žáků SK Unionu je nejú-
spěšnějším celkem klubu v uplynulém sou-
těžním ročníku. Pod vedením trenérů Radka 
Skuhravého a Tondy Lopatáře prošel tým 
soutěží bez vážnějšího zakolísání. V podzimní 
části soutěže ztratil 7 bodů, v jarní polovině byl 
stoprocentní! V tabulce se dostal před mužstva, 
která mají statut akademií – Vlašim, Rakovník, 
Neratovice. Nyní po předposledním odehraném 
kole má titul „Přeborníka Středočeského kraje“ 
definitivní. Soutěž vyhrál s náskokem šesti bodů 
na druhou Vlašim – gratulujeme!
Připomeňme si výsledky posledních zápasů: 
NERATOVICE–SK UNION 0:6, branky: Lopatář 
J., Skuhravá 2, Sebera, Nepivoda, SK UNION–

RAKOVNÍK 4:1, branky: Lopatář J. 2, Lopa-
tář A., Skuhravá, NYMBURK–SK UNION 0:3, 

branky: Skuhravá 2, Lopatář A., SK UNION–

HOŘOVICKO 5:0, branky: Lopatář A. 2, Lopa-
tář J., Skuhravá, Froněk, PŘÍBRAM–SK UNION 

0:13, branky: Lopatář A. 4, Uher 3, Lopatář J. 2, 
Janeba, Vencl, Fadrhons, Froněk, SK UNION–

BEROUN 4:0, branky: Lopatář J. 2, Skuhravá, 
Karásek.
Zásluhu na skvělém umístění měli hráči Kará-
sek, Janeba, Lopatář Antonín, Lopatář Jakub, 
Skuhravá, Netušilová, Uher, Fadrhons, Fro-
něk, Nepivoda, Vencl, Sebera, Šuráň, Jelínek, 
Kučera. Blahopřejeme k výborné reprezentaci 
Unionu!

„A“ mužstvo pokračovalo v dobrých výkonech 
a usadilo se ve středu tabulky. Po delší době 
to byla klidná sezona, kdy tým nebojoval o zá-
chranu. Zde jsou výsledky posledních zápasů 
o mistrovské body.
PŠOVKA MĚLNÍK–SK UNION 1:1, penalty 7:6, 

branka: Kolovecký
Ve vyrovnaném utkání šli domácí do vedení naší 
vlastní brankou, po chvíli hosté vyrovnali. Střel-
ba ze značky pokutového kopu se lépe dařila 
domácím.
SK UNION–SOKOL ZÁRYBY 3:0, branky: 
Bařina, Kadeřábek, Slunéčko

V „Polabském derby“ byli domácí po celé utkání 
lepším týmem a soupeři nedovolili vážnější 
ohrožení branky. Zasloužené tři body.
TJ HORKY–SK UNION 2:1, branka: Vacek
Na půdě vedoucího celku tabulky podalo muž-
stvo dobrý výkon, ale na zkušený celek domácí-
ho lídra to nestačilo. Horky byly o ten jediný gól 
lepším týmem.
SK UNION–KAVALIER SÁZAVA 2:1, branky: 
Dosoudil, Parůžek
Union šel již ve 3. min. do vedení, ale v dalším 
průběhu se těžko prosazoval proti zhuštěné 
obraně celku ze spodku tabulky. Hosté vyrovnali 
a rozhodl v 75. min. úspěšnou dorážkou Parůžek. 
SK KOSMONOSY–SK UNION 1:4, branky: 
Kadeřábek 2, Dosoudil, Náhlovský
Již od úvodního hvizdu nebylo pochyb, kdo má 
v utkání navrch. Hosté se ujali vedení, domácí 
po chvíli dokázali vyrovnat. V závěru první půle 
poslal Union do vedení Kadeřábek. Po přestáv-
ce měli i domácí několik možností, ale další dvě 
branky definitivně rozhodly o vítězi zápasu.

Dorost má výsledky připomínající houpačku. 
Venku porážka, doma výhra.
SK ÚVALY–SK UNION 4:1, branka: Sládek – 
po vyrovnaném poločase rozhodli domácí po 
přestávce, kdy docházely síly. SK UNION–TJ 

KOUŘIM 9:0, branky: Sládek, Kostolány 2, 
Soukup, Pánek, Ivanov, Vlček L., Loskot, AFK 

PEČKY–SK UNION 12:0 – oslabený dorost 
dostal pěkný „výprask“, SK UNION–TJ LITOL 

6:0, branky: Ivanov, Prel, Kostolány, Sládek, 
2 od stopéra hostí, SOK. KOSTOMLATY–SK 

UNION 6:0 – v poli bylo utkání celkem vy-
rovnané, ale v závěru opět chyběly síly, a to 
domácí dokázali využít, SK UNION–ČERVENÉ 

PEČKY 3:3, branky: Prel, Kostolány, Choura – 
domácí měli sice mírnou převahu, ale nedokázali 
proměnit šance včetně penalty. V tabulce je do-
rost na 10. místě.

Starší žáci měly v posledních zápasech těžký 
los, a tak bodů mnoho neposbírali.
FK NERATOVICE–SK UNION 6:0, SK 

UNION–TATRAN RAKOVNÍK 0:0, POLABAN 

NYMBURK–SK UNION 2:0, SK UNION–HO-

ŘOVICKO 1:3, branka: Buriánek, SPARTAK 

PŘÍBRAM–SK UNION 2:1, branka: Hromas, 
SK UNION–ČLU BEROUN 2:0, branky: Hro-
mas, Choura – po dobrém výkonu se domácí 
konečně radovali ze zisku tří bodů, což zajistili 
brankami. V tabulce patří starším žákům 12. 
místo.

Mladší žáci „B“ mají dobré výsledky a v tabulce 
okresního přeboru skončí na 5. místě. 
RADONICE–SK UNION 0:0, SK UNION–S. LÍ-

BEZNICE 4:0, branky: Fantík Jiří a Jan, Čejka, 
Špaňhel, SOKOL MOCHOV–SK UNION 1:5, 

branky: Fantík Jan 3, Homola, Fořt, SK UNION–

SOKOL KLECANY 3:3, branky: Homola, Fro-
něk, Fantík Jiří.

Starší přípravka hraje turnajovým systémem 
a v „Divizi C“ na 3. místě. Mladší přípravka „B“ 
hraje v kategorii „Divize E“ a je na 6. místě. 
Mladší přípravka „A“ je vítěz skupiny „Divize 
Elite“ – Přeborník okresu Praha-východ a po-
stupuje do krajského finále hraného v Poděbra-
dech.

Vedení klubu děkuje všem svým příznivcům 
za podporu v uplynulém soutěžním ročníku 
a věří, že fandové zachovají svoji přízeň Unionu 
i v novém ročníku!

Přeborník Středočeského kraje mladších žáků SK 
Union Čelákovice. Foto: Eva Jenčíková

Šachový klub 
TJ Spartak Čelákovice

• Libor Mrozinski

Dne 21. 5. 2017 proběhla již popáté tradiční, 
úspěšná a osvědčená akce Šachy v příro-
dě, které se zúčastnilo 23 dětí a dorostenců 
nejenom z Čelákovic, ale tradičně i z okolí (po-
prvé jsme např. zaznamenali účastníky z Mi-
lovic). Dalším kladem je skutečnost, že se opět 
navýšil počet spolupracujících rodičů.

Naši mladí šachisté se ve dnech 3.–4. 6. 2017 
v Zaječicích zúčastnili Mistrovství ČR družstev 
starších žáků, kterého se pravidelně účastní-

me od roku 2015 se vzestupnými výsledky. 
V letošním roce jsme postavili i smíšený B-tým 

(Čelákovice, Milovice, Kolín a Úvaly), což podle 
našeho názoru prospěje k dalšímu rozvoji šachu 
v polabském regionu. Oba týmy se svého úkolu 
zhostily velmi dobře (33. a 55. místo v celkové 
konkurenci 63 týmů). Velmi pozitivní je účast 
hned pěti našich šachistek, což u ostatních 
družstev není obvyklé.

Ve dnech 23.–25. 6. 2017 jsme se zúčastnili 
Finále krajského přeboru mládeže jednotlivců 
v Mladé Boleslavi.
Pravidelně probíhá náš tradiční turnaj v bles-
kovém šachu a přebor šachového klubu.

Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic 
a blízkého okolí mohou získat další informace 
na www.sachycelakovice.cz.

Účastníci 5. kola akce Šachy v přírodě, kterou se čelá-
kovické šachy snaží přiblížit šachovou hru mladé gene-
raci propojením intelektuálních a fyzických aktivit. Foto: 
Peter Janda

šachy
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SOBOTA

( 2 1 : 3 0 )

15.7.
SOBOTA

( 2 1 : 0 0 )

19.8.

( 2 1 : 3 0 )

13.7.
FILM NA PŘÁNÍ

( 2 1 : 0 0 )

17.8.
FILM NA PŘÁNÍ

( 1 8 : 00 )

( 2 1 : 3 0 )

14.7.
HUDEBNÍ KONCERT

( 1 7 : 3 0 )

( 2 1 : 0 0 )

18.8.
HUDEBNÍ KONCERT


