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Plán rozvoje sportu / str. 6
Zastupitelstvo města schválilo Plán rozvoje 
sportu v Čelákovicích do roku 2030, který musí 
do 30. června zpracovat podle zákona o podpo-
ře sportu všechny obce v Česku.

Zahájení svozu bioodpadu / str. 7
Ve dnech 18.–19. a 25.–26. května od 8 do 13 
hodin a 23. května od 13 do 19 hodin bude  
probíhat výdej hnědých popelnic na biood-
pad pro rodinné domy v areálu bývalé osobní  
vrátnice TOSu. Pro panelovou a bytovou zástav-
bu budou kontejnery rozvezeny Technickými 
službami.

Zpravodaj Čelákovic 3. nejlepší          / str. 13
v republice
V celostátní soutěži Turist Propag byl v kategorii 
Zpravodaje měst a obcí Zpravodaj města Čelá-
kovic oceněn 3. místem. Čelákovický Zpravodaj 
si letos připomíná 40. ročník existence.

z obsahu
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Se začátkem jara se zvýšila investiční činnost 
města. Pokročily práce na přípravě výstavby ka-
nalizace do Záluží, jednání ve věci dotace pro 
dostavu Základní školy v Kostelní ulici i příprav-
né práce směřující k zahájení rekonstrukce ve 
staré zástavbě Jiřiny. V průběhu května bude 
zahájena rekonstrukce Kollárovy ulice a nava-
zujícího úseku ulice Sedláčkovy ke křižovatce 
s ulicí Masarykovou. V průběhu května bude 
uzavřen podjezd v ulici U Podjezdu a budou 
probíhat dokončovací práce na výstavbě parko-
viště v ulici Na Švihově. Byla zahájena výstav-
ba zcela nového víceúčelového hřiště v Záluží. 
Schválena byla výstavba nového sociálního za-

řízení i oprava interiéru smuteční síně na měst-
ském hřbitově. V rámci dotace je připravováno 
zateplení bytového domu v ulici J. A. Komen-
ského. Na vodovodním řadu dochází k průběž-
né obnově sekčních šoupat, proto dochází k od-
stávkám dodávek vody ve vybraných lokalitách 
na území města a v pondělí 7. května postihne 
tato odstávka území celého města s výjimkou 
Záluží. 
Omlouváme se vám za komplikace způsobené 
stavební činností či opravami, které se vás ne-
gativně dotýkají, a prosíme o vaši shovívavost!

Josef Pátek, starosta
Miloš Sekyra, místostarosta I

INVESTIČNÍ ČINNOST SE OPĚT 
ROZJÍŽDÍ!

Již po dvanácté jsme oslavili v Čelákovicích Den Země. Tentokrát na náměstí 5. května v pátek 20. dubna dopoled-
ne. Společný program připravilo město a Městský dům dětí a mládeže, p. o. Foto: -dv-
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ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 40 (rok 2018), číslo 5. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, www.celakovice.cz,  
IČO 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, Ondřej Holzman, 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, IČO 12229385, www.durabo.cz. Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí 
nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 2. 5. 2018 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 6/2018 je 15. 5. 2018.

úvodník

Květen v Čelákovicích
Zima je za námi a podle teplot posledních 
dubnových dní se zdálo, že jsme přeskočili 
rovnou do léta. Věřím, že květen bude květ-
nem se vším všudy, a to nejen s ohledem na 
počasí.
Každý měsíc se v Čelákovicích něco děje 
a květen nebude výjimkou. Tradiční květno-
vou akcí je pietní akt na náměstí u příležitos-
ti konce války a osvobození republiky. Letos 
s ohledem na výročí vzniku Československa 
v roce 1918 jsme tyto oslavy pojali v duchu 
republikovém. Slavnostní program zahajujeme 
v 13 hodin u sochy sv. Jana Nepomuckého na 
rohu ulic Sedláčkovy a Kostelní, kde společ-
ně zasadíme strom republiky (lípu) a vložíme 
k jejím kořenům vzkaz budoucím generacím 
i s doklady dnešní doby. Od 14 hodin na ná-
městí proběhne tradiční pietní akt s položením 
květin u pomníku padlých. Svou květinu může 
položit kdokoliv, kdo chce uctít památku ne-
jen čelákovických obětí obou světových válek. 
Od 14.30 hodin proběhne vernisáž v Galerii na 
schodech v historické budově radnice, kde 
své krásné fotografie představí čelákovická fo-
tografka Jana Vondráčková. Od 15 hodin opět 
na náměstí zakončíme oslavy Dne vítězství 
koncertem Mr. Elastika a sester Havelkových, 
a to včetně dobové módní přehlídky. Věřím, že 
nám počasí bude přát a společně si sváteční 
program vychutnáme.
Den před oslavami také proběhne největší plá-
novaná odstávka pitné vody ve městě za po-
sledních 28 let. Děkuji vám všem za trpělivost 
a pochopení, protože ideální den na napláno-
vání této akce neexistuje a práce na vodovodu 
se udělat musí, aby nám i nadále dobře slou-
žil další desítky let. Věřím, že pracovníci do-
davatelské firmy vše zvládnou bez problémů 
a dodávka vody bude obnovena co nejdříve. 
Přeji vám krásné květnové dny, nejen po boku 
květnových lásek.
Na závěr bych rád poděkoval členům redakční 
rady Zpravodaje a odboru školství, informa-
cí a kultury Městského úřadu za vše, co ka-
ždý měsíc souvisí s přípravou a vydáváním 
Zpravodaje města Čelákovic. Že svou práci 
vykonávají velmi dobře, o tom svědčí úspěch 
v celostátní soutěži Turist Propag, na které 
byl čelákovický Zpravodaj oceněn jako tře-
tí nejlepší v republice. Na počátku každého 
měsíce najdete Zpravodaj v poštovní schrán-
ce a z názorového průzkumu Kvalita života 
v Čelákovicích, který realizovala společnost 
Agora CE, vyplývá, že největší popularitě mezi 
informačními kanály, se těší Zpravodaj města, 
který čtou téměř všichni dotázání. 
Přeji vám krásné květnové dny, nejen po boku 
květnových lásek.

               Josef Pátek, starosta

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 pro-
fesionální poradenství je poskytováno každou  
1. středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. 
v budově radnice na náměstí 5. května (vedle 
podatelny). Více informací na uvedených kon-
taktech.

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.

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

str. 2 prosinec 2016

Vánoce přicházejí
Zase po roce tu máme pro mnohé to nejkrás-
nější období roku. Vstupujeme do adventního 
času, který neomylně hlásí, že přichází Štědrý 
den. Přeji proto všem úspěšně zvládnutý ad-
vent, který bude jistě plný stresu ze zařizování 
pohodových a klidných Vánoc.
Prosinec je také obdobím, kdy bilancujeme 
uplynulý rok a chystáme si plány na rok příští. 
Pokud mám bilancovat za město rok 2016, tak 
jsem spokojený, i když některé věci se nepo-
dařilo dotáhnout do konce. Velkou radost mám 
z realizovaných investičních akcí, protože jsou 
velmi potřeba a jistě řada občanů je vítá. Taktéž 
mám radost z toho, že naše město žije velkým 

množstvím kulturních, sportovních a společen-
ských akcí. Na těchto akcích se společně po-
tkáváme a vždy diskutujeme aktuální problémy 
nejen města, ale i vaše osobní pocity ze života 
ve městě. Za tuto zpětnou vazbu moc děkuji, 
protože je velmi cenná.
Naopak nejsem spokojen s rychlostí příprav vel-
kých investičních akcí, jako je kanalizace Záluží 
nebo rekonstrukce městské části Jiřina. Věřím, 
že na konci příštího roku už budu o těchto dvou 
tématech psát v pozitivním smyslu.
Po loňském zkušebním provozu jsme i letos pro 
naše nejmenší připravili umělé kluziště na ná-
městí. Tentokráte bude o něco větší a bude na 
náměstí delší dobu.
V závěru roku také nechybí krásné adventní 
a vánoční koncerty, a to jak v Kulturním domě, 
tak v Městském muzeu. Na všechny tyto akce 
vás srdečně zvu.

Přeji vám klidné prožití vánočních svátků 
a úspěšný vstup do roku 2017.

Váš starosta
Josef Pátek

ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE
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 úvodník

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.

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

info@opnymburk.cz
http://www.opnymburk.cz
Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné pro-
fesionální 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.

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.

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY VE ŽLUTÝCH

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

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

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 MĚSTA ČELÁKOVIC
NABÍDKA SLUŽEB

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

V případě zájmu ji kontaktujte denně v době od pondělí do pátku mezi 7.30 a 16.00 hod.
Kostelní 26, 250 88 Čelákovice, tel.: 326 999 801, 721 361 041, 

e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz, www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce Sociální péče – Pečovatelská služba

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.

POZOR
NA UZÁVĚRKU ZMČ!
Uzávěrka lednového čísla (1–2017)

Zpravodaje je již v pondělí 12. 12. 2016.
Předpokládané vydání pak 2. 1. 2017.

V pátek 23. prosince 2016 
NENÍ na Městském úřadě 

v Čelákovicích ÚŘEDNÍ DEN.

upozornení
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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 hes-
lem: celakovice.

KATALOG místních
podniků, firem, 

podnikatelů, služeb apod.
Aplikace s názvem „KATALOG FIREM“, která je 
součastí webových stránek města www.celako-
vice.cz (pod oddílem Organizace/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.

SMS INFOKANÁL
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.

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: pscelakovice@volny.cz, www.pscelakovice.cz 

Tištěný přehled akcí Léto v Čelákovicích“. POZOR, BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „Léto v Čelákovicích“ (plakát; Zpravodaj města) obsahující akce 
od pátku 1. června do pondělí 10. září je v pátek 11. 5. 2018. Informace o akcích zasílejte na e-mail:
kalendar@celakovice.cz. Dodané informace jsou také publikovány na webových stránkách města 

v „Kalendáři akcí ve městě“.
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zprávy z radnice / informace

osmičková výročí v dějinách Čelákovic

Ve třetím díle seriálu k „osmičkovým výročím“ 
si připomeneme dvě nejstarší, jež spolu úzce 
souvisí. Na měsíc květen (1618) připadá začá-
tek českého stavovského povstání a zároveň 
třicetileté války, série celoevropských konflik-
tů ukončené tzv. vestfálským mírem z 24. října 
1648.
Začínající rok 1618 byl ve znamení stupňujícího 
se napětí, jež se týkalo výkladu Rudolfova ma-
jestátu. Výsledkem sněmovních jednání v Pra-
ze byla deputace radikálnějších členů sněmu, 
která dne 23. května svrhla z oken kanceláře 
dvojici místodržitelů. Zástupci stavů vytvořili 
vlastní vládu, tzv. direktorium, v následujícím 
roce vyhlásili českou konfederaci a po smrti cí-
saře Matyáše sesadili jeho nástupce Ferdinanda 
II. z trůnu a zvolili si nového krále, kalvinisticky 
smýšlejícího Fridricha Falckého. Na rozdíl od 
císaře se však stavům nepodařilo získat reál-
nou podporu v zahraničí a stavovská armáda 
trpěla nedostatkem peněz. V létě 1620 zahájila 
císařská armáda tažení z jižních Čech k Plzni, 
5. listopadu obešla stavovské pozice a zamířila 
k Praze. Za cenu velkého vyčerpání stavovské 
vojsko couvlo a opevnilo se na bělohorském 
návrší, kde 8. listopadu po dvouhodinovém boji 
přestalo existovat. Zatímco bitva na Bílé hoře 
představovala konec českého stavovského po-
vstání, teprve na svém počátku byla třicetiletá 
válka, globální konflikt devastující především 
střední Evropu, jenž se proměnil z primárně ná-
boženského (mezi katolíky a protestanty) na de 
facto hospodářsko-politický mocenský zápas.
Na počátku války představovaly Čelákovice 
(tehdy psáno Šelakovice) typické městečko 
řemeslnicko-zemědělského typu, čítající 54 až 
60 „sousedů“ (měšťanů). Počet všech obyva-
tel se pohyboval zřejmě pod hranicí čtyř set. 
Samostatný komplex představovala tvrz s pří-
slušenstvím, zatímco mlýn za války patřil pří-
mo brandýskému komornímu panství. Co se 
týká dalších částí dnešního města, ves Sedl-
čánky patřila k přerovskému panství, v té době 
ovšem byla obě panství pod správou jednoho 
hejtmana, jenž na Přerov dokonce koncem vál-
ky musel přesídlit. Ves Záluží náležela Starému 
Městu pražskému. 
O průběhu stavovského povstání v Čelákovi-
cích se lze jen dohadovat. Hned po bělohorské 
bitvě, večer 9. listopadu, prý vydrancovali měs-
tečko Lisovčíci (polská lehká jízda, jež ovlivnila 
i bitvu ve prospěch císaře). Též na průběh proti-
reformace lze vzhledem k nedostatku pramenů 
usuzovat spíše z analogií v jiných lokalitách. Po 

většinu války na čelákovické faře nesídlil žádný 
duchovní a bohoslužby byly zajišťovány farářem 
z Nehvizd, později děkanem z Kostelce nad La-
bem, příp. kaplanem ze Staré Boleslavi. Tzv. ob-
nova městské rady odpovídající rekatolizačnímu 
vývoji proběhla 10. dubna 1625. Již 29. dubna 
prodala nová rada na rozkaz hejtmana zahradu 
Evy Krejčové, „kteráž… k svaté víře katolické 
přistoupiti nechtěla, …preč jest odešla.“ Z po-
bělohorských exulantů je později uváděn rytíř 
Kašpar Zálužský z Vostroskal. V lednu 1628, 
už po vydání tzv. Obnoveného zřízení zemské-
ho, potvrdil Ferdinand II. Čelákovicím privilegia, 
ovšem s výhradou platnosti pouze pro katolíky.
V roce 1626 vyhořela polovina městečka, snad 
vinou vojáků. Po průtazích saských i císařských 
vojsk zejména na přelomu let 1631–1632 bylo 
opravdovou pohromou léto 1634, kdy zde zůstá-
vala dva měsíce část vojenských sil císařských. 
Vojáci zlikvidovali úrodu, pobrali dobytek, vylou-
pili kostel a pobořili řadu domů včetně radnice, 
fary, pivovaru i masných krámů. Od té doby bylo 
městečko podle zápisu primátora Pavla Ježdí-
ka do jedinečného radního manuálu až do roku 
1637 pusté, podle jeho pozdější zprávy bylo 
v městečku v roce 1636 osm hospodářů. 
Po určitém uklidnění zaplavili brandýské panství 
v roce 1639 nejprve císařští. 7. března údajně 
Čelákovice vyplenila část Gallasova pluku, po 
další vojenské „návštěvě“ zůstalo městečko 
od 12. dubna patrně rok liduprázdné, o čemž 
svědčí mj. téměř dvanáctiměsíční proluka v úřa-
dování. Od přelomu května a června se panství 
stalo zázemím hlavního švédského tábora. Až 
s odstupem pořídil Ježdík zápis do manuálu: 
„Léta Páně 1639… nepřítel vtrh do české zemi 
Panýr… zloupili chrám Boží, …kostelní věci po-
brali, kostel, faru, školu, rathauz a některé domy 
poboři[li].“ V listopadu byl vyrabován i císařský 
mlýn. V suplice z června 1640 pak byla rozve-
dena i nouze Čelákovických, kteří „o všecka svá 
jmění, na svršcích, obilích, potazích, dobytcích 
zdělajíc na stavení nemalé škody, tak že i chrám 
Páně na díle zbořen, …v pivovaře vezmouc  
pánev, jiné potřeby, podlahy, dveře spálili, v ne-
malých dluzích zůstáváme a nic oseto nemá-
me…“ Období od jara 1640 do podzimu 1642 
bylo nadlouho klidnějším, přestože i tehdy byly 
v manuálu zachycovány pohyby vojenských 
jednotek. 
Po porážce císařských u Lipska uprchli Čeláko-
vičtí znovu do Prahy. Do městečka, zpustošené-
ho opět Gallasovými vojáky v roce 1643, se pak 
vraceli spíše sporadicky, takže v roce 1644 psal 
Ježdík „do Prahy některým konšelům a sou-
sedům“, zatímco další pobývali s hejtmanem 
v Přerově. Ježdíkova zpráva přitom již v létě 
1643 uváděla, že po zbití od vojáků zemřelo 42 
měšťanů. Nedlouho poté Ježdík zaznamenal, že 
„pro velké durchcuky vojenské nemohli doma 
býti od 15. Decembris v létu 1644 až do 22. Ju-
lii… 1645 a tak městečko všecko pusté bylo.“ 
24. července 1645 upřesňoval, že „Charvati 
v Brandejse zůstávající k nám přijížděli a kterého 
souseda popadli, ostatní kus chleba a co měl, 
brali, a kdo neměl, toho bili…“ Konečně uvedl, 
„Léta Páně 1645 museli jsme opět z Šelakovic 
utéci 19. Octobris a co jsme ještě jměli, to jsme 

všechno v Praze… proutratili.“ Před rokem 1648 
psal Ježdík v suplikách o pouhých šesti jakž 
takž obyvatelných domech, později že „čtyři 
sousedé z padesáti pěti živí pozůstali.“ Pro po-
slední roky války příznačně ubývá zápisů v ma-
nuálu – v Čelákovicích živoří už jen nejotrlejší 
jedinci, kteří se dokáží v případě potřeby scho-
vat v lesích, zatímco jiní přebývají u příbuzných 
a známých v Praze i jinde. Rychle řídnoucí zápi-
sy v Ježdíkově manuálu až do roku 1649 svědčí 
o tom, že poslední válečná léta, ale i první po-
válečný rok, nebyly ničím jiným než přežíváním. 
I při vědomí přehnané rétoriky lze stav Čelá-
kovic po válce označit za katastrofální a osud 
obyvatel za tragický. Dokladů je řada, např. 
výše kontribuce po válce, nižší i proti okolním 
vesnicím. Též úleva z úroku poddaným na pan-
ství byla ještě zvýšena výhradně pro Čelákovice. 
Přidejme několik doložených opuštění gruntu 
nebo i fakt personálního nedostatku k obsa-
zení všech obecních úřadů a kumulaci funkcí 
Ježdíka. Ještě k 4. únoru 1650 uvádí Ježdík 
pouhých osm konšelů (včetně jednoho pobý-
vajícího v Praze), osm dalších měšťanů a šest 
vdov. Válka vedla k rozkladu rodinné kontinuity, 
farní sítě, ekonomiky, patrně i poškození život-
ního prostředí a zhoršení mezilidských vztahů. 
Dalším důsledkem válečného strádání byl zvý-
šený podíl sirotků, často rozprchlých. V rámci 
těžké obnovy ještě v srpnu 1650 neměli Čelá-
kovičtí tažný dobytek. Dalšími problémy byly 
nedostatek čeledi nebo pokles cen zbořených 
domů oproti částkám, jež za ně byly spláceny. 
Dodejme absenci faráře do roku 1653 a pivova-
ru (do roku 1655). Až v další generaci městečko 
vzrostlo natolik, že byly založeny řemeslnické 
cechy (1679). 

Roman Kolek, vedoucí oddělení ČR – SOA 
 v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ

Zápis u výběru tzv. úroku, 1627. Urbur, fol. 69v. Zdroj: 
SOkA Praha-východ, AM Čelákovice

Čelákovice během třicetileté války (1618–1648)
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Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opat-
ření – změny rozpočtu města Čelákovic 2018  
č. 1 a 4.

Dotace města
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí in-
dividuálních dotací níže uvedeným žadatelům 
a schválilo uzavření příslušných veřejnoprávních 
smluv:
n AKTRA.cz, z. s., (SML/2018/45/DI-ZSC1), 

180 000 Kč – na náklady spojené s celoroční 
činností spolku;

n Český rybářský svaz, z. s., místní organizace 
Čelákovice, (SML/2018/46/DI-ZSC2), 91 000 
Kč – na náklady spojené s celoroční činností 
spolku;

n Český svaz chovatelů – Základní organizace 
Čelákovice, (SML/2018/47/DI-ZSC3), 109 000 
Kč – na náklady spojené s celoroční činností 
spolku;

n Domeček Ve Skále, spolek, (SML/2018/49/
DI-ZSC5), 81 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku – na podporu kul-
turní a zájmové činnosti;

n Klub přátel Jana Zacha, z. s., (SML/2018/50/
DI-ZSC6), 118 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku, se zaměřením na 
akce spojené s oslavami 100. výročí založení 
Československé republiky;

n Náboženská obec Církve československé 
husitské, (SML/2018/51/DI-CP1), 136 000 Kč 
– na náklady spojené s opravou a obnovou 
budovy Husova sboru;

n Opři se, z. s., (SML/2018/52/DI-ZSC7),  
59 000 Kč – na náklady spojené s celoroční 
činností spolku nazvané Expedice za hranice 
dětského domova 2018;

n Rodinné centrum ROUTA, z. s., (SML/2018/53/
DI-ZSC8), 180 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n Sbor církve bratrské v Čelákovicích, 
(SML/2018/54/DI-CP2), 72 000 Kč – na ná-
klady spojené s celoroční činností s dětmi 
a mládeží;

n SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelá-
kovice, (SML/2018/55/DI-ZSC9), 180 000 Kč 
– na podporu celoroční činnosti mládeže;

n Spolek houbařů Čelákovice, (SML/2018/57/
DI-ZSC11), 81 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n Spolek míčových kouzelníků, (SML/2018/58/
DI-ZSC12), 61 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku – zejména na po-
řádání kulturních a společenských akcí;

n Spolek včelařů Čelákovice, (SML/2018/60/
DI-ZSC14), 59 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n Basketbal Čelákovice, spolek, (SML/2018/62/
DI-SSC1), 91 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n Czela Obstacle Team, z. s., (SML/2018/63/
DI-SSC2), 101 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n 1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., 
(SML/2018/64/DI-SSC3), 332 000 Kč – na ná-
klady spojené s celoroční činností spolku a se 
správou majetku;

n Sportovní klub karate Dragon Čelákovice,  
z. s., (SML/2018/69/DI-SSC8), 176 000 Kč 

– na náklady spojené s celoroční činností  
spolku;

n Orka Florbal, z. s., (SML/2018/66/DI-SSC5), 
387 000 Kč – na náklady spojené s celoroční 
činností spolku;

n Patriot Čelákovice, spolek, (SML/2018/67/DI-
-SSC6), 87 000 Kč – na náklady spojené s ce-
loroční činností spolku;

n Sportovní akademie, z. s., (SML/2018/68/DI-
-SSC7), 92 000 Kč – na náklady spojené s ce-
loroční činností spolku;

n Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., 
(SML/2018/70/DI-SSC9), 387 000 Kč – na ná-
klady spojené s celoroční činností spolku a se 
správou majetku;

n TJ Spartak Čelákovice, z. s., (SML/2018/71/
DI-SSC10), 595 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku a se správou ma-
jetku;

n Tenisový klub Čelákovice, spolek, 
(SML/2018/72/DI-SSC11), 242 000 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku 
a se správou majetku;

n Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s., 
(SML/2018/73/DI-SSC12), 187 000 Kč, na ná-
klady spojené s celoroční činností spolku a se 
správou majetku.

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí pro-
gramové dotace (na základě Programu na pod-
poru poskytovatelům sociálních služeb v roce 
2018) níže uvedenému žadateli a schválilo uza-
vření příslušné veřejnoprávní smlouvy:
n Semiramis, z. ú., (SML/2018/113), 50 000 Kč 

– na realizaci projektu Terénní program Čelá-
kovice 2018.

Zastupitelstvo města rozhodlo o neposkytnu-
tí programové dotace (na základě Programu 
na podporu poskytovatelům sociálních služeb 
v roce 2018) žadateli Terapeutické centrum 
Modré dveře, z. ú.

Počet členů Zastupitelstva
ZM stanovilo pro volební období 2018–2022 
počet 21 členů Zastupitelstva města Čelákovic.

Patronace hrobu
Zastupitelstvo města deklarovalo zájem o pře-
vzetí patronace města Čelákovic nad hrobem 
rodiny Volmanovy v Žebráku a uložilo starostovi 
toto projednat s majitelem hrobu, a to včetně 
opravy hrazené z rozpočtu města Čelákovic.

Výběr z usnesení ZM č. 23–24/2018.

Dotace města
Rada města rozhodla o poskytnutí programo-
vé dotace (na základě Programu na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2018) 
níže uvedeným žadatelům a schválila uzavření 
příslušných veřejnoprávních smluv:
n Diakonie ČCE – středisko Praha, (SML/2018/112), 

14 000 Kč;
n Vyšší Hrádek, p. s. s., (SML/2018/114),  

36 840 Kč;
n Rodinné centrum Routa, z. s., (SML/2018/115), 

49 000 Kč;
n Respondeo, z. s., (SML/2018/116), 40 000 

Kč;

n Oblastní charita Kutná Hora, (SML/2018/117), 
10 000 Kč.

Rada města rozhodla o poskytnutí individuál-
ních dotací níže uvedeným žadatelům a schvá-
lila uzavření příslušných veřejnoprávních smluv:
n spolku SVAZ MODELÁŘŮ ČR Modelářský 

klub, p. s., (SML/2017/110/DI-SPR1), 12 000 
Kč – na náklady spojené s pořádáním 17. roč-
níku soutěže Memorial Cup;

n L. K., (SML/2017/119/DI-SPR2), 20 000 Kč – 
na náklady spojené s pořádáním 5. ročníku 
Jarní sousedské zábavy;

n D. V., (SML/2017/137/DI-SPP2), 7 800 Kč – 
na náklady spojené s pořádáním nohejbalo-
vého turnaje trojic žen ve sportovní hale Vi-

 komt.
Rada města rozhodla o neposkytnutí individuál-
ních dotací níže uvedeným žadatelům:
n M. Š. – na náklady spojené s pořízením pro-

dlužovacího kabelu na 400 V s rozvodnou 
skříní, LED osvětlení jarmarečního prostoru, 
velkého párty stanu pro doprovodné dětské 
dílničky a tepelného zářiče pro vyhřívání to-
hoto stanu;

n O. M. – na náklady spojené s nákupem ma-
teriálu a na úhradu nájemného o školních 
prázdninách v dílně Ola-la z důvodu výděleč-
né (podnikatelské) činnosti.

Finanční záležitosti
Rada města schválila rozpočtová opatření – 
změny rozpočtu města Čelákovic 2018 č. 2 a 3, 
a také odpisový plán na rok 2018 příspěvkovým 
organizacím města.

Výměna technologie kotelny
Radní schválili uzavření a text slouvy o dílo 
s RTCH Consult, s. r. o., jako zhotovitelem na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu s ná-
zvem „ČELÁKOVICE – zpracování PD – výmě-
na technologie kotelny K20“ v celkové ceně  
284 350 Kč včetně DPH.

Chodník Sedláčkova-Kollárova
RM se seznámila a souhlasila s finálním vzhle-
dem plánované výstavby chodníků v rámci akce 
„Chodník Sedláčkova-Kollárova“ dle předlože-
né vizualizace.
Dále schválila uzavření a text příkazní smlouvy 
s LTM stavební, s. r. o., jako vykonavatelem 
technického dozoru stavebníka a koordiná-
tora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
k akci s názvem „ČELÁKOVICE – TDS a BOZP 
– chodníky Sedláčkova a Kollárova“ v celkové 
ceně 129 409,50 Kč včetně DPH.

Na Švihově
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
s a. s. Strabag, jako zhotovitelem veřejné za-
kázky malého rozsahu na akci „Čelákovice – ob-
nova vodovodního řadu Na Švihově“ v celkové 
ceně 1 049 720,57 Kč včetně DPH.

Komise a pracovní skupiny
Rada města vzala na vědomí rezignaci Věnce-
slavy Vítkové na funkci členky komise bytové 
a sociální. Zřídila pracovní skupinu Koordinační 
skupina Plánu podpory pro řešení neuspokojivé 
situace v lokalitě Dělnické domky a jmenovala 
její členy: Petr Studnička (předseda), Hana Ma-

o čem jednali zastupitelé a radní města
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n Z důvodu výměny sekčních 
uzávěrů na vodovodním řadu 
nepoteče od pondělí 7. května 
od 8.00 hod. do úterý 8. květ-
na asi 6.00 hod. pitná voda  
v oblastech Čelákovice, Sedl-
čánky, Císařská Kuchyně  
a Mochov.

n Z důvodu přerušení dodávky vody bude 
v pondělí 7. května omezen provoz na Měst-
ském úřadě Čelákovice. Úřední hodiny podatel-
ny zůstávají zachovány v plném rozsahu 8.00–
12.00 a 12.45–17.00 hod.

n Úplná uzavírka podjezdu na silnici č. II/245  
v ulici U Podjezdu bude probíhat od 2. 5. do  
5. 6. dle vývoje postupu stavebních prací.

n V úterý 15. května bude z provozních důvo-
dů, na pobočce České pošty, s. p., Čelákovice, 
Stankovského č. p. 1650, dočasně omezen pro-
voz, otevřeno bude pro veřejnost od 14.00 do 
18.00 hod.

n VODNÉ a STOČNÉ
pro rok 2018 v Čelákovicích:
vodné = 41,45 Kč/m3 bez DPH
stočné = 31,94 Kč/m3 bez DPH
celkem 73,39 Kč/m3 bez DPH
celkem 84,40 Kč/m3 vč. DPH
(rok 2017: 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)

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA
Základní sazba: 1 000 Kč/první pes, 1 200 Kč/
další pes, 200 Kč/důchodce/první pes, 300 Kč/
důchodce/další pes. Sazba v rodinném domě:  
200 Kč/první pes, 400 Kč/další pes, 100 Kč/dů-
chodce/první pes, 150 Kč/důchodce/další pes. 
Poplatek byl splatný do 31. března 2018.

n ODPADY V ROCE 2018
Během měsíce května budou občanům doruče-
ny složenky k uhrazení poplatku za komunální 
odpad. Na základě Obecně závazné vyhlášky 
E 2/2017 města Čelákovic o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů činí sazba poplatku v letošním 
roce částku 528 Kč za osobu a rok. Splatnost 
poplatku je jako každý rok do 30. června.
Plátci za domácnost si mohou na alonži zkont-
rolovat, za které osoby poplatek hradí. Složen-
ky lze uhradit buď přímo na poště, v hotovosti 
v pokladně Městského úřadu nebo bezhotovost-
ně převodem ze svého bankovního účtu. Při-
pomínáme, že u bezhotovostní platby je nutné 
uvést variabilní i specifický symbol, aby došlo ke 
správnému spárování platby při elektronickém 
přenosu dat.           odbor finanční a plánovací

informacechálková, Šárka Čmugrová, Ladislav Grabow-
ski, Petra Pospíšilová, Andrea Pencová, Veroni-
ka Potocká. A zrušila ke dni 3. 4. 2018 pracovní 
skupinu „Zpracování Plánu rozvoje sportu v Če-
lákovicích do roku 2030“.

Rekonstrukce na hřbitově
Rada města souhlasila s realizací projektu 
„Nové sociální zařízení, rozvody vody a kana-
lizace k obřadní místnosti na hřbitově v Čelá-
kovicích“ prostřednictvím Technických služeb 
Čelákovice, p. o. 

Dotace pro ČOV
Radní souhlasili s podáním žádosti o indivi-
duální dotaci Krajského úřadu Středočeského 
kraje na spolufinancování akce „ČOV Čelákovi-
ce – strojnětechnologické úpravy biologického 
stupně“.

Údržba dřevin V Prokopě
RM schválila uzavření a text smlouvy o dílo 
s JANSTROM, s. r. o., jako zhotovitelem zakáz-
ky malého rozsahu „Údržba dřevin V Prokopě 
2018“ za cenu 210 873 Kč včetně DPH.

Výběr z usnesení RM č. 6–7/2018.            -dv-

Den Země
20. dubna 2018

Foto: OŠIK
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Opětovné uzavření 
podjezdu kvůli
modernizaci

žst. Čelákovice
Od 2. 5. do 5. 6. je plánována další úplná uza-
vírka podjezdu na silnici č. II/245 v ulici U Pod-
jezdu. Nutné je rovněž počítat s občasným uza-
vřením podchodu pro pěší, který spojuje ulici 
Sedláčkovu s lokalitou Za Drahou. 
V ulici Čelakovského probíhají přeložky vodo-
vodu a kanalizace. Začátkem května bude pro-
bíhat na ostrovním nástupišti montáž výtahu, 
v průběhu května budou probíhat práce na na-
pojení kanalizace bývalé restaurace v prostoru 
výpravní budovy. Z tohoto důvodu budou po 
určitou dobu mimo provoz veřejné toalety. Čás-
tečně již proběhlo zatmelení spár ve střeše pří-
střešku na ostrovním nástupišti, avšak s výjim-
kou polí blízko trakčního vedení. Ta bude možné 
zaspárovat až po 17. červenci v návaznosti na 
výluku napětí v trakčním vedení. Poté by již ne-
mělo ze střechy kapat vůbec.
Město Čelákovice jedná zároveň s investorem 
stavby, kterým je Správa železniční dopravní 
cesty, ve věci dílčích oprav výpravní budovy, 
které by významně zlepšily kulturu cestování. 
Stejně tak je ve spolupráci města Čelákovic 
s ROPID a IDSK připravován v žst. Čelákovice 
Den PID, který se uskuteční v sobotu 8. září 
od 10 do 17 hodin. Přípravy akce jsou v plném 
proudu, z elektrické trakce by mohly mezi Pra-
hou a Lysou nad Labem jezdit elektrické jednot-
ky 451 a patrová souprava Btjo, v úseku mezi 
Prahou a Nymburkem by mohl jezdit parní vlak, 
historické motorové vozy budou jezdit i na tra-
tích do Brandýsa nad Labem (M 240.0) a do 
Mochova (M 262.0). Od čelákovického nádraží 
budou po městě a do jeho okolí vypravovány 
historické autobusy. Zvažuje se rovněž stacio-
nární výstavka Stříbrného šípu. O přesném pro-
gramu i nasazovaných historických vozech vás 
budeme včas informovat a budeme se těšit na 
setkání!
Zhotovitel stavby, Elektrizace železnic Praha,  
a. s., děkuje všem cestujícím a občanům za to-
leranci při hluku a znečištění způsobeném stav-
bou Modernizace žst. Čelákovice.

Petr Studnička, místostarosta II

Pracovní skupina pracovala ve složení předseda 
Petr Studnička, místostarosta II, místopředseda 
Marek Skalický, člen Rady města, členové Mar-
tin Bajer, Orka Čelákovice, Petr Bambas, ředitel 
Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, 
Tomáš Klíma, Patriot Čelákovice, Martin Spilka, 
TJ Spartak Čelákovice, a Václav Tichý, SK Uni-
on Čelákovice. Na tomto místě je třeba členům 
pracovní skupiny poděkovat za aktivní spolu-
práci a konstruktivní připomínky.
Město Čelákovice zabezpečuje podmínky pro 
aktivní trávení volného času obyvatel především 
ze dvou důvodů. Jednak chce přispívat ke zvy-
šování kvality života obyvatel ve městě a jednak 
vnímá významnou roli sportovních aktivit, pře-
devším u dětí a mládeže, při prevenci sociálně 
patologických jevů. Z tohoto důvodu realizuje 
město projekt Prevence rizikového chování dětí 
a mládeže Čelákovice 2016–2018 a aktuál-
ně připravuje prodloužení doby jeho realizace 
o další dva roky v letech 2018–2020. 
Nabídku zájmových aktivit v oblasti sportu ga-
rantují ve městě příspěvkové organizace zřízené 
a financované městem Čelákovice, především 
Městský dům dětí a mládeže, Čelákovická spor-
tovní a obě základní školy, jejichž činnost je za-
měřena především na práci s dětmi a mládeží. 
Dále vyhlašuje město každoročně dotační řízení 
spojené s poskytováním dotací z rozpočtu měs-

ta Čelákovic, jejichž prostřednictvím je podpo-
rována činnost sportovních subjektů působících 
na území města. V letošním roce byl přerozdělen 
historicky nejvyšší objem finančních prostředků.
V roce 2018 bude dokončena výstavba zcela 
nového víceúčelového sportovního areálu v Zá-
luží v blízkosti fotbalového hřiště. Vzniknou zde 
dětské, sportovní i street workoutové hřiště, za 
jejichž provoz bude odpovědná Čelákovická 
sportovní, příspěvková organizace. Na území 
města se nachází tři zaniklá, resp. zanedba-
ná sportoviště. U dvou z nich je vhodné jejich 
funkci obnovit. Jedná se o sportovní plochy 
V Nedaninách a v ulici J. Zeyera (u objektu  
Q-BYTu). S ohledem na nedostatek parkova-
cích stání a případnou uvažovanou výstavbu 
Domu seniorů je doporučeno zrušit sportoviště 
v ulici U Kovárny.
V souvislosti s dostavbou Základní školy v Kos-
telní ulici vznikne nová tělocvična a nové spor-
toviště v areálu školy. Rovněž bude vybudován 
nový sportovní areál ve školském areálu Zá-
kladní školy v ulici J. A. Komenského, který by 
nesloužil jen žákům základní školy a studentům 
gymnázia, ale i široké veřejnosti (atletický ovál, 
skok daleký, vrh koulí, fotbalová plocha). Pro 
výstavbu nové multifunkční sportovní haly je 
v plánu vymezit rozvojovou plochu v připravo-
vaném novém Územním plánu Čelákovic. 
Zastupitelé rovněž vyjádřilI souhlas s případným 
rezervováním finančních prostředků z privatiza-
ce bytového fondu v Milovicích na revitalizaci 
Městského stadionu v Čelákovicích, kterou 
dlouhodobě brzdí nevyřešené majetkoprávní 
vztahy s TJ Spartak Čelákovice ohledně někte-
rých sportovišť, takže není možné realizovat ar-
chitektonickou studii, zpracovanou společností 
Adonis Projekt.

Petr Studnička, 
místostarosta II, předseda pracovní skupiny

Marek Skalický,
radní, místopředseda pracovní skupiny

Čelákovice mají zpracován Plán rozvoje sportu
do roku 2030

Zastupitelé města na svém zasedání konaném dne 28. března schválili v návaznosti na zákon 
o podpoře sportu Plán rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 2030. Na zpracování dokumentu 
se podílela sedmičlenná pracovní skupina složená především z představitelů sportovních sub-
jektů působících ve městě a tento programový dokument musí mít obce zpracován nejpozději 
do 30. června letošního roku.

Sportovní hřiště Na Nábřeží prošlo celkovou rekon-
strukcí v létě 2017. Plán rozvoje sportu počítá s ob-
novením sportovních ploch i V Nedaninách a v ulici  
J. Zeyera. Zdroj: Čelákovická sportovní, p. o.

Vizualizace sportovního areálu v centru města v ulici  J. A. Komenského, jak by mohl vypadat po celkové  
rekonstrukci. Zdroj: Čelákovická sportovní, p. o.

Na ostrovním nástupišti v žst. Čelákovice se již stan-
dardně křižují vlaky. Zdroj: -ps-
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ZAHÁJENÍ SVOZU BIOODPADU VE MĚSTĚ
V termínech 18. a 19. května a 25. a 26. května, v pátek 
od 15.00 do 20.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 13.00 ho-
din a ve středu 23. května od 13.00 do 19.00 hodin bu-
dou na výdejním místě v areálu bývalé osobní vrátnice 
TOSu, ulice Stankovského č. p. 1774, pro každé číslo 
popisné rodinných domků ve správním obvodu Čeláko-
vic (tedy včetně Záluží, Sedlčánek i Císařské Kuchyně) 
vydávány hnědé popelnice na bioodpad o objemu 240 l.

Výdej popelnic je zdarma po předložení průkazu totožnosti a podpisu pře-
dávacího protokolu, jehož text uvádíme níže. Není nutné se nijak předem 
registrovat ani se obávat, že by se na někoho nedostalo, je zajištěno do-
statečné množství nádob i pro výdej v posledním termínu. V případě ne-
vyzvednutí popelnice v daných termínech je možné se na odběru nádoby 
následně individuálně domluvit s pracovníky odboru životního prostředí.
Panelová a bytová výstavba ve městě a také celá lokalita V Prokopě bude 
řešena umístěním velkých hnědých kontejnerů, případně popelnic, na sou-
časná kontejnerová stání rozvozem Technickými službami. Pro tento typ 
zástavby se tedy popelnice vydávat nebudou.

Svoz biologicky rozložitelného odpadu bude zahájen 
v pondělí 4. června, a to v pravidelných cyklech 1 za  
14 dní od rodinných domků v ten samý den, kdy je vyvá-
žen odpad komunální v dané lokalitě.

Nádoby na bioodpad od bytové výstavby budou vyváženy každý týden. 
Svoz bioodpadu bude letos probíhat až do konce listopadu, v dalších le-
tech vždy od 1. dubna do 30. listopadu, mimo toto období budou vyváže-
ny pouze velkoobjemové kontejnery v četnosti 1x za 14 dní.
Do hnědých nádob je nutné ukládat pouze odpad k tomu určený, po-
kud bude v popelnici uložen jiný druh odpadu, obsluha svozu nemusí 
tuto nádobu vyvézt. Návod na druh ukládaného bioodpadu bude vidi-
telně označen na každé popelnici.
Do popelnic na bioodpad patří:
rostlinné zbytky, jako je listí, tráva, seno, plevel, větve stromů a keřů, ale 
také např. zbytky pečiva, ovoce a zeleniny, čajové sáčky, skořápky z vajec 
či kávový odpad.
Naopak tam zásadně nepatří:
zbytky jídel, živočišný odpad, maso, kosti, oleje a tuky, pleny, popel či 
ostatní vytříditelné odpady jako papír, sklo, plast.
Více informací je možné získat na odboru životního prostředí,
tel.: 326 929 129 nebo e-mail: zivotni@celakovice.cz, 
případně e-mail: marek.skalicky@celakovice.cz. 

Marek Skalický, radní

TEXT PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU
„K nádobě o objemu 240 l na oddělené shromažďování biologicky rozloži-
telného odpadu z domácností přidělované k nemovitosti č. p. xx v ulici xx 
na základě usnesení Zastupitelstva města Čelákovic č. 23/2018/2.6.1 ze 
dne 28. 2. 2018.
Nádoba je předávána zdarma a ve stavu bez závad za účelem řádného 
třídění využitelných složek odpadu přímo v místě vzniku u daného č. p. 
a v souladu s pokyny na ní uvedenými.
V případě jejího poškození je uživatel nemovitosti povinen opatřit si na 
vlastní náklady nádobu novou. V případě nezaviněného poškození je mož-
no požadovat výměnu na náklady města až po prokázání, že uživatel po-
škození nezpůsobil.
V případě odcizení vzniká nárok na vydání nové nádoby jedině po předlo-
žení příslušného dokladu od Policie ČR.
Nádoba bude vyvážena ve 14denních intervalech v tentýž den jako nádoby 
na směsný komunální odpad, každoročně v období od 1. 4. do 30. 11. 
Ve večerních hodinách v den předcházející svozu musí být uživatelem vy-
stavena na veřejné prostranství před danou nemovitost.
Nádobu převzal: jméno a příjmení a podpis
Na základě usnesení Zastupitelstva města Čelákovic č. 23/2018/2.6.2 ze 
dne 28. 2. 2018 bude nádoba po uplynutí doby udržitelnosti projektu vzhle-
dem k poskytovateli dotace registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0
006948 bezplatně převedena do majetku uživatelů dané nemovitosti. Měs-
to Čelákovice bude i nadále zajišťovat svoz těchto nádob.“

M Ě S TO  Č E L Á KOV I C E

BIOODPAD

Kvalitní služby občanům – společně pro čisté město!

PATŘÍ SEM: 
zbytky z ovoce a zeleniny, pečiva,  

obilovin, vajec, rostlin, tráva, sláma,  
seno, plevel, listí, piliny a hobliny,  

drcené větve, čajový a kávový odpad

Do popelnice NEPATŘÍ:  
zbytky jídel, maso, oleje a tuky,  

uhynulá zvířata, podestýlka z chovu  
zvířat, biologicky nerozložitelné odpady, 
pleny, popel, potravinové obaly a ostatní 

odpady jako sklo, papír, plast…

Výdejní místo v ulici Stankovského č. p. 1774. Foto: -dv-
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Přivítáni do života byli
v sobotu 21. dubna 2018

tito noví občánci města Čelákovic

Natálie Skalická, Tereza Stuchlíková, Martin Kolář, Veronika Rogovská,

Pavel Rambousek, Patrik Bureš, Maximus Emmerig, Zoe Svobodová, Anastázie Hýblová,

Ester Kratochvílová, Kristýna Cílková, Vanesa Karásková, Natálie Pěničková a Adéla 
Bařinová.

senioři

Pro další informace sledujte vývěsní skříňku pro seniory, která je umístě-
ná mezi okny na obchodě v Masarykově ulici č. p. 226. Z ní se dozvíte, 
kdy a kde se co koná.

KONTAKTY
Anděla Nosková,
e-mail: anybety@seznam.cz, tel.: 608 750 633
nebo seniori@celakovice-mesto.cz, 
PC – e-mail: pcpomsen@seznam.cz, tel.: 777 020 721,
odbor pro občanské záležitosti (sociální věci a zdravotnictví) Městského 
úřadu, tel.: 326 929 118 – 119

Foto: Jiří Suchý

Máj… lásky čas
Duben si s námi pohrával a dával nám co proto. Ovšem přichází máj, a to 
je lásky čas. A my přece víme, že láska není jen pro mladé. A troufla bych 
si říci, že čím je člověk starší, tak tu lásku potřebuje čím dál víc. Má třeba 
trochu jinou podobu než v mládí, ale pro stáří je velmi důležitá. Snažme se 
proto nerezignovat na lásku ani v partnerství, ani jako jednotlivci mezi se-
bou. Sluneční paprsky nám pomohou a my se můžeme na sebe usmívat, 
pohladit se, popovídat. Nedávno byl den objímání. Říkala jsem si, co si to 
ta mládež vymýšlí. Ale ono to něco do sebe má. Šla proti mně mladší paní 
a najednou roztáhla náruč a říká: „Dnes je den objímání, můžu vás obe-
jmout?“ A já na to: „No samozřejmě.“ A věřte, bylo to moc hezké. Dlouho 
jsem na to vzpomínala.
Stále hledám klubovnu, kde bychom se mohli scházet. Je nám nabízena 
klubovna v Technických službách. Když o tom s někým mluvím, tak prý je 
to daleko. Ale až bude hotový podchod pod tratí, vyústí skoro u TS. A to 
by pak šlo, ne? Měli bychom kde poklábosit, je tam možno uvařit čaj nebo 
kafíčko a jak vím, je stále o čem povídat. Napište mi prosím svůj názor do 
mailu nebo SMS. Zjistila jsem, že ještě nemám kontakt na hodně seniorů. 
Čím nás bude víc, tím bude více nápadů a možností. Nebojte se mi ozvat. 
Třeba budete chtít zorganizovat nějakou hezkou akci, které bychom se 
také mohli zúčastnit. Mám kontakt na maily i telefony těch, kteří se u nás 
zaregistrovali. Mohu to tedy dát vědět všem.
Co si dát sraz 19. 5. v 14.00 hod. u lávky v Čelákovicích? Prošli bychom 
se podle Labe a vrátili po druhé lávce. Nemusíte se nijak přihlašovat, jen 
prostě přijďte. Já tam budu určitě. Tedy, pokud by pršelo, tak to prosím 
odpískáme, ano?
Takže závěrem. Cvičíme v pondělí v 9.30 v KD na židlích, v 10.00 hod. 
v bývalém zdravotním středisku pilatesjogu, v pátek tamtéž od 10.00 hod. 
svižnější cvičení. Každé cvičení je úžasné. Tělíčko si pak jen šmakuje. Ve 
středu jsou trénování paměti a odpoledne angličtina. Takže volné je jen 
úterý. Ale to nás dost jezdí do Prahy do školy – Centrum celoživotního 
vzdělávání. Je to úžasná záležitost. Tam se člověk dozví to, co se nikde 
jinde nedozví. Mohu každému doporučit. Obohatí vás to a dobře se cítíte.
Mějte se všichni moc hezky, mějte se rádi, užívejte si dobrých vztahů nejen 
s rodinou a opět… všechno můžeme, nic nemusíme.

Anděla Nosková

Přijďte si vyzkoušet cvičení s Lenkou Skalickou. Foto: archiv AN
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Otázka Zatímco v 17. století spadaly 
Sedlčánky s Císařskou Kuchyní 
k přerovskému panství, ves Záluží 
byla součástí Starého Města praž-
ského. Sedlčánky a Císařská Ku-
chyně i Záluží jsou součástí města 
Čelákovic od roku 1964. Především 
v Sedlčánkách, ale i v Císařské 
Kuchyni byly realizovány významné 
investiční akce z rozpočtu měs-
ta, které tato sídla s venkovským 
charakterem významně zvelebily. 
V Sedlčánkách zbývá opravit 
především historickou budovu 
bývalé školy, v Císařské Kuchyni 
zpevnit povrchy komunikací. Záluží 
patřilo dlouho k zanedbávaným 
lokalitám. Nyní se zde připravuje 
výstavba víceúčelového sportov-
ního hřiště, v pokročilém stádiu 
je příprava výstavby vodovodní-
ho přivaděče, kanalizační stoky 
a kanalizace ve vnitřním Záluží. Po 
vybudování technické infrastruktury 
bude možné přistoupit k opravě 
chodníků a komunikací. Poděkování 
si zaslouží členové osadních výborů 
Sedlčánky a Záluží v čele s jejich 
předsedy Petrem Kabátem a Roma-
nem Přívozníkem, kteří s vedením 
města úzce spolupracují!

Petr Studnička, zastupitel

ODS
Připojení Sedlčánek, Císařské 
Kuchyně i Záluží k Čelákovicím, 
které proběhlo v šedesátých letech 
minulého století, přineslo a přináší 
dle mého pro tyto místní části jen 
přínosy. Velmi malé obce mnohdy 
„zápasí“ s nedostatkem financí, 
nemohou si dovolit větší investice, 
které třeba Sedlčánky v minulých 
letech realizovaly. Intenzivnější in-
vestiční rozvoj také začíná v Záluží, 
rozběhla se mnoho let slibovaná 
výstavba kanalizace, bude se stavět 
víceúčelové hřiště. Být součástí vět-
šího města má rovněž svá pozitiva 
ve využití městských školních, kul-
turních i sportovních zařízení, které 
je u malých samostatných obcí 
problematické. Za zmínku stojí i ja-
kási „místní samospráva“ – osadní 
výbory, které jak v Sedlčánkách, 
tak v Záluží pracují velmi dobře jak 
po stránce komunikace s vedením 
města, tak organizací místních 
velmi zajímavých společenských 
a sportovních akcí.

Marek Skalický, zastupitel

ANO 2011
Zastupitelé zvolení za PRO Č se  
k tématu nevyjádřili.

PRO Č

Zastupitelka zvolená za KSČM se  
k tématu nevyjádřila.

KSČM
Zastupitelka zvolená za SNK Naše 
Čelákovice se k tématu nevyjádřila.

SNK Naše Čelákovice
Při odpovědi na otázku je nutné 
zapátrat v historii. U Sedlčánek je 
to snadnější, díky kronice vydané 
iniciativou p. J. Špačka. Císařská 
Kuchyně byla vždy napojena na 
Sedlčánky, samostatné hodnocení 
nedává smysl. Příkladem může 
být škola v Sedlčánkách. Vystavět 
takový skvost bylo ve své době pý-
chou všech, kdo v obci žili a k reali-
zaci přispěli. Po připojení Sedlčánek 
k městu význam školy upadal, až 
přestala svému účelu sloužit a je již 
několik desítek let uzavřená. Roku 
2015 byla uspořádána anketa k bu-
doucímu využití a rozhodlo se o za-
dání projektu rekonstrukce, který 
doposud není, a dle rozpočtového 
výhledu by měla být rekonstrukce 
zahájena roku 2020. Jsou to však 
pouze sliby. Nikdo se také nena-
máhá vysvětlit, proč nebyl projekt 
doposud zadán. Nezbývá než žádat 
odpovědnost a transparentní plnění 
všech definovaných cílů. V případě 
Záluží lze dovodit přibližně stejné 
závěry. Dle Zpravodaje jsou občané 
velmi spokojeni, čemuž však příliš 
nevěřím. Kdo může být spokojený 
s neplněním slibů?

Tomáš Janák, zastupitel

TOP 09
Zajímavá otázka. 2 možnosti od-
povědí.
Buď odpověď jako předvolební 
kampaň a přehled, co se pro tyto 
obce za 4 roky udělalo a co se plá-
nuje do budoucna. Nebo odpověď 
o výhodách spojování větších  
s menšími, vzájemnosti, pocitu, že 
člověk, obec někam patří.
Nechci hodnotit ani odsuzovat. 
Nechci politikařit. Volby jsou ještě 
daleko. Bez volebních slibů se ještě 
pár měsíců obejdeme J.
Důležitější je budovat v lidech 
těchto obcí pocit sounáležitosti, že 
někam patří. Že se na ně nezapomí-
ná jen proto, že v obcích žije málo 
lidí, voličů. Že nejsou odstrkováni. 
Že nejsou na okraji zájmu.
Chci, aby se obyvatelé těchto 
malých obcí cítili stejně důležitými 
a potřebnými jako Čelákovičtí. 
Aby věděli, že na jejich problémy 
a starosti se nezapomíná a jsou 
stejně důležité jako v Čelákovicích. 
Aby zjistili, že je jim lépe ve spojení 
s městem než být sám, slabý 
a „chudý“. Aby byli jejich obyvatelé 
aktivní, spokojení a šťastni, že žijí 
v těchto obcích, s dostatečnou 
vybaveností, bez ruchu města, blíž 
přírodě.

Petr Bařina, zastupitel

ČSSD

Co přineslo místním 
částem Sedlčánky,  
Císařská Kuchyně 
a Záluží připojení  

k městu?

????
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Čelákovice a statistika
Statistika je věda a postup, jak rozvíjet lidské znalosti použitím empirických dat. Cílem sta-
tistiky je najít „nejlepší“ informace z dostupných dat. Často se také uvádí, že „statistika je 
přesná věda o nepřesných číslech“. Náplní květnového tématu Zpravodaje je přiblížit měs-
to Čelákovice z pohledu číselných a statistických údajů a uvést srovnání jeho postavení  
v rámci České republiky.

Město se skládá ze tří katastrálních území, kte-
rými jsou Čelákovice (8,98 km2), Sedlčánky (Cí-
sařská Kuchyně) (4,64 km2) a Záluží u Čelákovic 
(2,25 km2). Plošně patří město mezi relativně 
malá sídla a jeho rozloha je srovnatelná s Roud-
nicí nad Labem (16,67 km2), Chodovem (14,26 
km2) nebo Duchcovem (15,40 km2). Z celkové 
rozlohy města připadá na zemědělskou půdu 
10,84 km2 a na nezemědělskou půdu 5,03 km2.
Čelákovice jsou součástí Středočeského kraje, 
leží v okrese Praha-východ a ve správním ob-
vodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. V Česku 
je 205 SO ORP, což jsou obce III. typu. SO ORP 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav zahrnuje 
celkem 58 obcí, z nichž je pět měst (Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav, Čelákovice, Klecany, 
Odolena Voda, Úvaly). Na jeho území se nachází 
čtyři správní obvody obcí s pověřeným obecním 
úřadem (obce II. typu), kterými jsou Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav, Čelákovice, Odolena 
Voda a Úvaly. Čelákovice jsou z hlediska počtu 
obyvatel největší obcí s pověřeným obecním úřa-
dem z celkového počtu 393 obcí II. typu (Obrázek 
1). Ze zákona jsou pověřenému obecnímu úřa-
du podřízeny mimo jiné odbor matriční (v rámci 
Městského úřadu Čelákovice odbor pro občan-
ské záležitosti) a stavební úřad (v rámci Městské-
ho úřadu Čelákovice odbor stavebního úřadu). 

Obrázek 1: Zeleně vyznačen je v rámci SO ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem Čelákovice. Zdroj: ČSÚ

Podle posledního Sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo v České republice v roce 2011, měly 
Čelákovice 11 638 obyvatel, kteří žili na ploše 15,87 km2. Počtem obyvatel bylo město 114. v rámci 
celé České republiky z celkového počtu 6 253 obcí. Srovnatelný počet obyvatel mají Uničov (11,9 
tis.), Jeseník (11,9 tis.), Velké Meziříčí (11,8 tis.), Kyjov (11,6 tis.) a Veselí nad Moravou (11,6 tis.).  
K 1. lednu 2017 měly Čelákovice 12 114 obyvatel a byly 107. největším městem v republice z celko-
vého počtu 6 258 obcí (Tabulka 1).

Čelákovice  Celkem Muži Ženy
Počet obyvatel  12 114 5 925 6 189
V tom ve věku 0–14 let 2 262 1 149 1 113
 15–64 let  7 737 3 892 3 845
 65 a více let 2 115 884 1 231
Průměrný věk  40,5 39,1 41,8
Tabulka 1: Struktura obyvatel Čelákovic k 1. lednu 2017. Zdroj: ČSÚ
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Čelákovice sousedí se sedmi obcemi. Šest je 
součástí okresu Praha-východ (Lázně Toušeň, 
Káraný, Mochov, Vyšehořovice, Nehvizdy, Ze-
leneč) a jedna je součástí okresu Nymburk (Pře-
rov nad Labem). Součástí správního obvodu 
obce s pověřeným obecním úřadem Čelákovice 
je šest obcí (Lázně Toušeň, Mochov, Nehvizdy, 
Svémyslice, Vyšehořovice, Zeleneč). Sousední 
slatinné lázně Toušeň mají přírodní léčivý zdroj 
Labiště v k. ú. Čelákovice a jsou jedněmi ze 
dvou lázeňských míst (spolu s Poděbrady) ve 
Středočeském kraji. 
V Čelákovicích je registrováno 2 982 podnika-
telských subjektů, z toho se zjištěnou aktivitou  
1 597, přičemž převažujícími činnostmi jsou Pro-
fesní, vědecké a technické činnosti, Velkoobchod 
a maloobchod a opravy a údržba motorových 
vozidel a Průmysl a Stavebnictví. Díky blízkosti 
hlavního města Prahy vykazuje okres Praha–vý-
chod třetí nejvyšší kupní sílu obyvatel (116,6 %), 
před ním jsou jen okresy Praha (131,3 %) a Pra-
ha–západ (118 %). V březnu 2018 byla ve 
městě rekordně nízká míra nezaměstnanosti 
dosahující pouhých 1,3 % z celkového počtu  
7 737 osob v produktivním věku (15–64 let). 
Na území města je evidováno 2 046 obydle-
ných domů a 4 548 obydlených bytů. V letech 
2012–2016 bylo dokončeno 137 bytů, z toho 64 
v rodinných domech a 73 v bytových domech.
Město se nachází v Polabské nížině, v nadmoř-
ské výšce 184 m n. m. a je součástí turistického 
regionu Střední Čechy, turistické oblasti Střední 
Čechy – severovýchod – Polabí. Čelákovice ne-
jsou významnou destinací cestovního ruchu, což 
dokládá jak nízká hodnota potenciálu cestovní-
ho ruchu, tak celkový počet lůžek v hromadných 
ubytovacích zařízeních. Ta jsou na území města 
registrována pouze čtyři se zhruba 200 lůžky.
Naopak velmi intenzivní je vyjížďka obyvatel 
z Čelákovic do hlavního města, a to jak indivi-
duální automobilovou dopravou, tak vlakem. 
Celkem dojíždí do zaměstnání či škol téměř  
4 200 obyvatel, z toho více než polovina přímo 
do Prahy. Trať 231 spojující Prahu a Kolín přes 
Čelákovice si letos připomíná 145. výročí své 
existence. Dnes je třetí nejvytíženější železnič-
ní tratí po trati do Benešova a do Kolína přes 
Český Brod. V pracovní dny zde cestuje téměř 
25 000 osob a čelákovickým nádražím a oběma 
železničními zastávkami projde zhruba 4 000 
osob denně (Graf 1).
Zajímavé informace se týkají vodohospodářské 
infrastruktury, která je v majetku města, její pro-
voz zabezpečuje společnost 1. SčV, a. s. Město 
má zemní vodojem dvoukomorový o objemu 2 x 
250 m3. Celková délka vodovodní sítě činí 64,34 
km, přivaděč představuje 4,16 km. Celková dél-
ka kanalizační sítě dosahuje 40,6 km. Na stoko-
vé síti je umístěno celkem deset přečerpávacích 
stanic odpadních vod, z toho je pět v Čelákovi-
cích a pět v místní části Sedlčánky. Stoková síť 
je ukončena mechanicko-biologickou čistírnou 
odpadních vod, ze které jsou vyčištěné odpadní 
vody vypouštěny do recipientu – řeky Labe. Čis-
tírna odpadních vod má projektovanou kapacitu 
10 474 ekvivalentních obyvatel. Z hlediska po-
žárního řádu města Čelákovic je deset hydrantů 
určeno pro prvotní požární zásah.
Ve městě je pojmenováno 157 ulic. Poslední 
nově pojmenovanou ulicí je Strojařská spojující 
ulici Stankovského s ulicí Toušeňskou. Nejvý-
znamnější přejmenování ulic se uskutečnilo na 
základě požadavku Českého úřadu zeměmě-

řického a katastrálního v roce 2015, kdy byly 
identifikovány duplicitní názvy ulic. Z rozhodnu-
tí Zastupitelstva změnilo svůj název deset ulic 
a u řady objektů se změnilo vedení uliční čáry.
Město Čelákovice zřizuje 13 příspěvkových 
organizací (3 mateřské školy, 2 základní ško-
ly, základní umělecká škola, městský dům dětí 
a mládeže, knihovna, muzeum, kulturní dům, 
pečovatelská služba, Čelákovická sportovní, 
technické služby), má jednu organizační složku 
(Jednotka sboru dobrovolných hasičů) a v jedné 
obchodní společnosti má 100% podíl (Q-BYT 
Čelákovice). Roční objem rozpočtu dosahuje 
téměř čtvrt miliardy korun. V roce 2018 jsou plá-
novány příjmy ve výši 246 mil. Kč a výdaje 374 
mil. Kč, přičemž tento rozdíl bude kryt zůstatky 
na účtech. V roce 2018 bude splacena poslední 
splátka úvěrů ve výši 4,1 mil. Kč a od roku 2019 
bude město zcela bez dluhů (Graf 2).
V České republice je 863 tisíc osob v exekuci, 
z toho v Čelákovicích 805 osob. To odpovídá 
8,2% podílu osob v exekuci starších 15 let, kte-
ré žijí na území města. Na jednu osobu průměr-
ně připadá 4,7 exekuce.

Čelákovice a připravovaný nový územní plán 
z pohledu čísel
Politikou územního rozvoje ČR 2008 je město 
Čelákovice zařazeno jako součást rozvojové 
osy OS4 Rozvojová oblast Praha – Hradec Krá-
lové/Pardubice – Trutnov – hranice ČR/Polsko 
(Wroclaw). Rozvojová osa vymezuje obce mimo 
rozvojové oblasti, s výraznou vazbou na doprav-
ní cesty, tj. dálnici D11, koridory připravovaného 
pokračování D11 a připravované rychlostní sil-
nice R11 a železniční trať č. 010 v úseku Pra-
ha – Pardubice. Mezi veřejně prospěšné stav-
by v oblasti dopravy jsou zařazeny VPS D135 
– Koridor silnice II/245: napojení Čelákovic na 

D11, včetně nové MÚK na dálnici D11, VPS 
D207 – Koridor železniční tratě č. 231: Mstětice, 
Čelákovice, přeložka a rekonstrukce. Za veřejně 
prospěšnou stavbu v oblasti elektroenergetiky 
je považováno VPS E02 – Vedení VVN 400 kV 
– TR Výškov – TR Čechy Střed, posílení v celé 
délce a veřejně prospěšnými opatřeními v rámci 
Územního systému ekologické stability jsou NK 
10 nadregionální biokoridor „Stříbrný roh – Po-
labský luh“, NK 67 nadregionální biokoridor „Vi-
drholec – K68“ a RC 368 regionální biocentrum 
„Niva Labe u Čelákovic a Přerova“.
Krajina v okolí Čelákovic je ovlivněna vysokou 
mírou zemědělského využití. Jedná se o území 
s malým podílem lesních ploch a nedostatkem 
lučních ploch, přičemž živočišná společenstva 
se vyskytují pouze v okolí slepých ramen řeky 
Labe. Původními rostlinnými společenstvy byly 
převážně dubohabrové háje, v okolí Labe luhy 
a olšiny, acidofilní doubravy a borové doubravy. 
Krajina je chudá na meze, remízy a větší plo-
chy se spojitou vegetací s patřičnou ochranou 
a funkcí. Většinu liniové zeleně v krajině tvoří 
vegetační pásy podél potoků a stromořadí po-
dél cest. Celkově je ve správním území města 
Čelákovic zhruba 118 ha zelených ploch (bez 
ploch s funkcí lesa) a 23 harumištních a trans-
formačních ploch. Dalším významným prvkem 
je liniová vegetace, která má celkovou délku 
zhruba 26 km (aleje, stromořadí, břehové vege-
tační linie a další liniová zeleň v obcích i krajině, 
kromě komplexu břehových porostů Výmoly (ty 
mají v Sedlčánkách délku přibližně 3 km).

Dost bylo řečí čísel. Na závěr tohoto textu zbývá 
už jen dodat: Čelákovice, 250 88 – Domov na 
Labi!           

                                     Téma zpracoval
Petr Studnička

téma

Graf 2: Meziroční vývoj rozpočtu města Čelákovic v letech 2011–2017. Zdroj: MONITOR – Státní pokladna

Graf 1: Počet přepravených cestujících na železnici v běžný pracovní den roku 2017. Zdroj: ROPID
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Již je možné koupit jízdenky PID i na pokladně ČD
Od 1. dubna získali lidé žijící v blízkosti 93 železničních stanic v Praze a ve Středočeském kraji mož-
nost zakoupit si jízdenku Pražské integrované dopravy (PID) na pokladně Českých drah (ČD). Rozšířil 
se totiž prodej jízdenek PID do všech osobních pokladen ČD v regionu. Cena jízdenky se odvíjí od 
počtu pásem PID, kterými cestující skutečně projede. Pak už si zákazník musí hlídat pouze časovou 
platnost, která se liší podle počtu zakoupených pásem. Nejlevnější jízdenka za 18 Kč platí 30 minut a 
pokrývá dvě pásma, zatímco ta nejdražší vyjde na 160 korun a držitel s ní může cestovat až 24 hodin 
po celém Středočeském kraji i v Praze.
Na rozdíl od klasických jízdenek na MHD se ty z pokladen v železničních stanicích ve vlaku už 
neoznačují. Jejich časová platnost je vytištěná přímo na lístku, zákazník si však začátek platnosti 
může sám vybrat během nákupu. V době platnosti jízdenky pak cestující může jezdit neomezeně ve 
vybraných tarifních pásmech.
Rozšíření prodeje integrovaných jízdenek na všechny pokladny ČD přišlo jen dva měsíce poté, co 
byly do systému zařazeny všechny rychlíkové spoje v regionu. Cestující tak mají k dispozici bez-
konkurenční nabídku rychlých spojení za velmi výhodné ceny, navíc s možností bezproblémových 
přestupů na autobus, metro, tramvaje, nebo dokonce pražské přívozy. A navíc nejsou odkázáni jen 
na prodej jízdenek PID v automatech. V železniční stanici Čelákovice je prodej jízdenek PID na po-
kladně ČD rovněž možný.                                                                      Petr Studnička, místostarosta II

 Zdroj: ROPID

ZRANĚNÝ OBČAN
V úterý 3. 4. ve 20.05 hod. se na služebnu MP 
Čelákovice dostavil hlídkám dobře známý míst-
ní občan s obličejem od krve a dle jeho sdělení  
i s rozbitou hlavou. Zraněný muž sdělil, že si úraz 
způsobil pádem. Byla mu poskytnuta první po-
moc a přivolána Zdravotnická záchranná služba. 
Lékař zjistil, že muž má na temeni hlavy hlubo-
kou tržnou ránu. Na dotaz lékaře, zda mu úraz 
způsobila jiná osoba, odpověděl, že nikoliv. Byl 
převezen do pražské nemocnice a o případu byla 
také informována hlídka OO PČR Čelákovice. 

ZAPARKOVANÁ VOZIDLA
V sobotu 7. 4. v 5.56 hod. oznámil muž, že  
v okolí kostela v Mochově parkuje velký počet 
vozidel a místem nelze projet. Hlídka MP Čelá-
kovice zjistila, že na parkovištích v centru obce 
v blízkosti kostela parkuje více než 200 vozidel. 
Hlídka situaci zadokumentovala, ale nebylo mož-
né ji přímo na místě vyřešit. Bude nutno přijmout 
opatření, aby se tato situace neopakovala.

HÁDKA
V pondělí 9. 4. v 15.30 hod. telefonicky oznámila 
občanka, že v tzv. dělnických domcích v Křižíko-
vě ul. došlo k potyčce mezi ženou a mužem. Hlíd-
ka zastihla na dvoře jednoho z domů muže a jeho 
přítelkyni. Hádali se, nikdo však nebyl zraněn. 
Hlídka MP Čelákovice oba uklidnila a ženě dopo-
ručila, aby odjela do místa svého bydliště. Žena 
uvedla, že chce odjet do Prahy. Ještě za přítom-
nosti hlídky odešla na železniční stanici a odjela. 

ŘIDIČ A ALKOHOL
Ve středu 11. 4. v 11.45 hod. oznámil hlídce MP 
Čelákovice policista z OO PČR Čelákovice, že 
muž, který popíjel pivo v restauraci v Rumunské 
ul., poté sedl do vozidla a odjel. Hlídka se vydala 
na místo, kde již byl výše uvedený policista, kte-
rý zmíněné vozidlo zastavil. Po příjezdu hlídky 
MP provedl policista první dechovou zkoušku.

OMAMNÉ LÁTKY
Ve čtvrtek 12. 4. v 1.01 hod. oznámil operační pra-
covník PČR Praha-venkov, že v Jaselské ul. ně-
kdo volá o pomoc. Hlídka MP Čelákovice dorazila 
na místo společně s hlídkou OO PČR Čelákovice. 
Zde byli přítomni také občané, kteří volání slyšeli. 
Obě hlídky včetně občanů prohledaly park a blíz-
ké okolí. Nikde však nikoho nenašli. Při návratu k 
vozidlům na hlídky „vybafl“ ze zahrady muž, který 
byl viditelně pod vlivem omamné, psychotropní 
nebo jiné návykové látky. Na místě byla přítom-
na i oznamovatelka, sousedka majitelů domu, 
u kterých byl muž na návštěvě. Po chvíli se na 
místo dostavil i majitel domu. Po rychlé kontrole 
domu sdělil, že není nic rozbitého ani odcizeného. 
Muž pod vlivem hlídce sdělil, že ho všude pro-
následují, loví a chytají, že většinou to je legrace, 
ale ne tentokrát. Dále hlídce sdělil, že přespává  
v Kollárově ulici, a vydal se tam. Věc dále řeší PČR.

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

střípky z činnosti  
městské policie

informace

V sobotu 21. dubna se uskutečnil na školním 
hřišti ZŠ J. A. Komenského další ročník Memori-
álu Ladislava Báči v hasičském sportu. Rekord-
ní účast družstev nejen z okresu Praha-východ 
byla znát jednak na výkonech, ale i na hasičské 
technice. K vidění byla i historická technika. 
Z Vyšehořovic přijelo družstvo v hasičské stří-
kačce Praga RN z roku 1953 a čelákovičtí hasiči 
představili poprvé na veřejnosti restaurovanou 
hasičskou koňku z roku 1870.
Královská disciplína hasičského sportu – požár-
ní útok – je týmovou záležitostí. Každá chyba  
jednotlivce je tvrdě trestána sekundami sou-
těžního času navíc, a tak je nutná absolutní 
souhra. Jako každý rok i letos se představilo 
družstvo města Čelákovic v exhibičním závodě 
proti ženskému družstvu Sboru dobrovolných 
hasičů Čelákovice. Štěstí, ta muška jenom zla-
tá, se již podruhé přiklonilo na stranu družstva 
města. I když celkově za 7 ročníků, kdy v této 
disciplíně společně soupeříme, stále ještě vítězí 
čelákovičtí hasiči o jeden bod v počtu vítězství, 
tak věřím, že to bylo opět příjemné zpestření zá-

Memoriál Ladislava Báči
vodů a ukázka skvělé spolupráce radnice s na-
šimi hasiči.
Velké poděkování patří všem organizátorům 
této akce, protože rekordní účast družstev 
zvládli s naprostou profesionalitou. Tak za rok 
opět změříme síly.

Josef Pátek, starosta

Družstvo města Čelákovic. Foto: archiv JP
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Nové výzvy na dotace
MAS Střední Polabí bude v průběhu měsíce května vyhlašovat další výzvy z IROP zaměřené na 
infrastrukturu ZŠ, infrastrukturu MŠ a modernizované objekty sloužící složkám IZS. Žadatelé pro 
výzvu na infrastrukturu MŠ mohou být obce, zařízení péče pro děti do 3 let, školy a školská zařízení  
v oblasti předškolního vzdělávání, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, církve a církevní 
organizace, nestátní neziskové organizace. Oprávnění žadatelé pro infrastrukturu ZŠ mohou být 
obce, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, organizace zřizované nebo zaklá-
dané obcemi, církve a církevní organizace, nestátní neziskové organizace.
V plánu je také vyhlášení 2. výzvy z Programu rozvoje venkova (PRV) v průběhu měsíce června. 
Vyhlašovat se budou výzvy na investice do zemědělské výroby, investice na rozvoj vybraných druhů 
nezemědělského podnikání (příjemcem dotací mohou být zemědělci, mikropodniky a malé podni-
ky), výzva na podporu místních výrobků – investice na zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů, příjemci dotací mohou být zemědělci, výrobci potravin, výrobci krmiv nebo jiné subjekty 
aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů. V plánu je také vyhlášení 
výzvy na retenci vody, protipovodňová a protierozní opatření v lesích – příjemci dotací mohou být 
zemědělci, výrobci potravin, výrobci krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh  
a vývoji zemědělských produktů. Dále bude vyhlášena výzva na výstavbu a rekonstrukci polních cest 
včetně doprovodných objektů a ozelenění, žadatelé mohou být obce a zemědělci. Dále bude možné 
zažádat o investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa, žadatelé mohou 
být soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.
Pro aktuální informace o výzvách sledujte náš web www.strednipolabi.cz.

Olga Fábry, koordinátorka projektů

MAS – Střední Polabí

Ocenění městského periodika v soutěži Turist Propag 
2018 převzal z rukou prezidenta A.T.I.C. ČR Pavla 
Hlaváče za město Čelákovice místostarosta Petr Stud-
nička, který je od roku 2010 s výjimkou přelomu let 
2013–2014 předsedou redakční rady Zpravodaje města 
Čelákovic. Zdroj: Jan Řehounek

Ve 3. ročníku celostátní soutěže Turist Propag 
obsadil Zpravodaj města Čelákovic krásné  
3. místo v kategorii Zpravodaj roku 2018. Oce-
nění v jednotlivých kategoriích byla předána 
v pátek 13. dubna na výstavišti v Lysé nad La-
bem u příležitosti konání výstavy Regiony Čes-
ké republiky 2018. Na ní se město Čelákovice 
prezentovalo prostřednictvím Městského mu-
zea v Čelákovicích, příspěvková organizace, ve 
kterém je provozováno informační centrum. 
„Vnímám to jako ocenění dlouholeté práce 
všech, kteří se na přípravě Zpravodaje každý mě-
síc podílejí, a za jejich práci jim upřímně děkuji. 
Stejně tak patří poděkování všem dopisovate-
lům, kteří nám zasílají své články,“ uvedl k získa-
né ceně místostarosta Čelákovic Petr Studnička 
a dodal, že Zpravodaj je vydáván soustavně od 
dubna 1979. Porota, která posuzovala došlé 
materiály, pracovala ve složení Tomáš Seidl, ve-
doucí oddělení edice České centrály cestovního 

Intervenční centrum
Respondeo

pomáhá osobám ohrože-
ným domácím násilím

„K lékaři na ošetření jsem nikdy nešla. Styděla 
jsem se, že mám modřiny od svého muže. Nic 
jsem neřekla ani mámě ani téměř dospělému sy-
novi. Styděla jsem se za to, co se u nás doma 
děje, že s manželem i tak stále ještě jsem, že 
jsem nenašla sílu a odvahu od něj odejít. Styděla 
jsem se přiznat, že se ho bojím.“ Takto a podob-
ně znějí první slova obětí domácího násilí, říká 
poradkyně intervenčního centra Respondeo.
Intervenční centrum Respondeo spolupracuje 
s osobami ohroženými domácím násilím. Nabí-
zí psycho-sociální poradenství, sociálně právní 
poradenství, nehmotnou podporu, doprovody 
i psychoterapie, vše bezplatně. První kontakt 
často probíhá po telefonu nebo osobně na po-
bočkách intervenčního centra – Mladá Boleslav, 
Nymburk, Kolín. Klient nemusí udávat své jmé-
no. Termín osobní konzultace je vhodné domlu-
vit předem, aby měla poradkyně časový prostor.
Najdete nás na adrese: náměstí Přemyslovců 
14/11 (budova České spořitelny), Nymburk,  
e-mail: obeti@respondeo.cz, možné jsou i te-
rénní konzultace.
Telefonické konzultace na čísle: 775 561 844, 
po–pá 8.00–16.00 hod.
Poskytovaná služba Intervenční centrum Re-
spondeo je finančně podpořena z projektu 
Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve 
Středočeském kraji a městy Nymburk, Mladá 
Boleslav, Kolín a Mělník.

Intervenční centrum Respondeo

INFORMACE REDAKCE
Ve Zpravodaji města Čelákovic, od čísla 5/2018 – 
s ohledem na od 25. května 2018 platné obecné 
nařízení GDPR, bude možné publikovat zdarma 
gratulaci pouze s vlastnoručním písemným sou-
hlasem publikované osoby. 

ruchu-CzechTourism, Pavel Černý, šéfredaktor 
časopisu Pro města a obce, Michaela Bělino-
vá, radní A.T.I.C. ČR pro Královéhradecký kraj, 
Ilona Fišerová, manažerka výstavy Regiony ČR 
2018, a Jan Řehounek, nakladatel a polabský 
spisovatel, který byl zároveň předsedou odbor-
né poroty.

Josef Pátek, starosta

Místní organizace TOP 09
informuje

Volebním lídrem pro podzim-
ní komunální volby byl zvolen 
pan Tomáš Janák (viz foto), 
předseda místní organizace. 

Josef Dušánek, 
místopředseda MO

Cyklisté! Zvyšte šanci
najít odcizené kolo!

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

Ocenění Zpravodaje města Čelákovic

Stánek Čelákovic v Lysé nad Labem. Foto: -dv-
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Dne 27. května se dožívá 75 
let paní Jaroslava CUBROVÁ 
z Čelákovic.
Všechno nejlepší a hlavně 
hodně zdraví přeje manžel  
a synové s rodinami.

Dne 1. 6. 2018 oslaví své  
75. narozeniny Karel FANTA.
Hodně zdraví a štěstí do dal-
ších let mu přeje manželka  
Zdeňka a rodiny Fantova, 
Skálova a Brunerova.

Čas ubíhá a nevrací, co
vzal, ale láska, úcta a vzpo-
mínky v srdcích žijí dál.
Dne 3. května 2018 tomu 
bude 15 let, co zemřel náš mi-
lováný Vítězslav GLASS.
Vzpomínáme, manželka s ro-
dinou, vnoučaty a pravnoučaty.

Dne 30. května by se dožil 70 
let můj manžel, tatínek a děde-
ček pan František HOLCMAN.
Od jeho úmrtí uplyne 11. květ-
na šest let.
Stále s láskou vzpomínají 
manželka Květa, syn Franti-
šek s rodinou.

společenská kronika

chodíme kolem nich

Poslední mohykán
Kdysi prý bývala Rybářská ulice jednou z nej-
hezčích ve městě. Moje paměť sahá nejdále tak 
do konce 40. let minulého století a mimo jiné 
si na této ulici vybavuji například mandl a pe-
kárnu s prodejnou u Klusáčků, kam jsme s ma-
minkou chodívali nakupovat, a bývalý statek 
„U Mecerů“, sídlo filiálky hospodářského druž-
stva s usměvavým panem Šimerdou. Zřetelněji 
pamatuji květinové záhony lemující vyvýšený 
chodník podél domů na západní straně ulice 
a stromy po obou jejích stranách. Růžové keře, 
kulovité javory a sakury – parkovou úpravu pro-
vedenou místním okrašlovacím spolkem v roce 
1942 – jak praví Kronika města Čelákovic II, vy-
daná v roce 2007. Odtud pocházela ona dobrá 
pověst jedné ze zdejších nejstarších ulic, v je-
jímž rozšířeném severním konci býval Husův ká-
men a pivovarská hospoda se zahrádkou, zastí-
něnou kaštany. Od 70. let minulého století téměř 
všechny domy na její západní straně postupně 
zanikaly, včetně parkové úpravy a stromů před 
nimi. Až na jeden. Je to dnes již mohutný exem-
plář některé z mnoha variet okrasné třešně pi-
lovité zvané sakura, rostoucí před torzem části 
východního průčelí výše jmenovaného statku. 
Každý rok zdobí Rybářskou ulici jeho koruna 
rozkvetlá růžovými květy, které jsou symbolem 
jara a dalekého Japonska. Je dobře, že měs-
to tradici těchto stromů udržuje. Podobné, ale 
o desítky let mladší sakury kvetou totiž zjara 
před novodobou budovou Městského úřadu 
s poštou a spořitelnou a v několika dalších, 
nově upravených lokalitách.

Ivan Vaňousek

Parková úprava Rybářské ulice v 1. pol. 40. let 20. stol. 
Foto: archiv Městského muzea

Téměř osmdesátiletá sakura v Rybářské ulici. Foto: -iv-

Čestné prohlášení
zastupitele města

Vážení spoluobčané, vážení sousedé, 
považuji za nutné, minimálně tímto způsobem 
reagovat na vznesená křivá obvinění z posled-
ních dvou jednání ZM. Situace, která již po-
druhé nastala na posledním veřejném jednání 
Zastupitelstva města Čelákovic dne 28. března 
2018, je o to víc tristní, že koaliční zastupitelé 
si slepě odhlasovali usnesení, která mě vážně 
poškozují. Fakt, kdy radní města, s prokazatel-
nou snahou a cílem zpolitizovat, zdiskreditovat 
a poškodit dobré jméno a mou osobu, na zákla-
dě pokoutně získaných podkladů z neveřejného 
jednání přestupkové komise, ve vykonstruova-
né pseudokauze, kde jsem navíc působil v roli 
svědka. Pan radní M. O. zde mimo jiné uvedl, že 
předmětné podklady získal na základě žádosti 
dle Zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, na MěÚ Brandýs nad Labem – 
Stará Boleslav. Toto tvrzení se však nezakládá  
na pravdě, jelikož tyto žádosti jsou zveřej-
ňovány i s odpovědí na úřední desce města.  
Údaje, které pan radní na veřejném jednání 
Zastupitelstva prezentoval, byly totiž zcela od-
lišné od zde zveřejněných. Pozoruhodné bylo 
i srdceryvné vystoupení pana M. O. na jedná-
ní ZM s obhajobou dotčeného strážníka, resp. 
přednesem jeho díla. Mimo jiné i v kontextu  
faktů, že delší dobu před svým odchodem 
z pracovního poměru byl tento příslušník MP 
postaven mimo klasický výkon služby v teré-
nu. Proč? Něčím se vůči městu doposud ob-
hajovaný strážník panem radním z čista jasna  
provinil?
Předmětná kauza vznikla na základě mého po-
dání na nepřípustné jednání strážníka MP jako 
jedince vůči občanu města (dle mého zjištění 
bylo podobné jednání opakované) a následně 
bylo bohužel zneužito proti mé osobě. Nehledě 
na fakt, že se tato záležitost se svým řešením 
protáhla asi na půl roku, tak jako klíčový důkaz 
nebyly brány výpovědi přítomných svědků, ale 
v podstatě neoficiální, dodatečně dodaný ob-
razový záznam obviněným, údajně pořízený  
z vozidla MP. Tento záznam je tak utajený,  
že jsem neměl možnost ho doposud nikdy 
shlédnout.
Celou zde nastíněnou záležitost vnímám jako 
cílené odvádění pozornosti od nekalých praktik 
vedení města ve věci hospodaření s veřejnými 
rozpočtovými prostředky. Současná politická 
garnitura se bohužel soustředí jen na čtyřle-
tou sebeprezentaci, financovanou z rozpočtu  
Čelákovic. Posledním jasným důkazem výše 
uvedeného je i fakt, že v podstatě stejní  
zastupitelé, kteří si odhlasovali výše uvedená 
pochybná usnesení proti mé osobě, nepřijali  
na posledním jednání ZM klíčové usnesení  
Zastupitelstva, kterým se měla objasnit a za-
čít konečně řešit vzniklá škoda městu v řádu  
miliónů korun.
Závěrem vám tímto na mou čest sděluji, že  
funkci zastupitele města Čelákovice vykoná-
vám, vždy jsem vykonával a vykonávat budu 
v dobré víře a s čistým svědomím. Proti mé 
osobě nebylo, není zahájeno, ba ani není vede-
no žádné vyšetřování pro porušení jakéhokoliv 
zákona, a to jak v linii trestněprávní, tak pře-
stupkové.

Tomáš Janák, zastupitel 

Vyjádření k čestnému 
prohlášení zastupitele 

města T. Janáka
Na veřejném jednání Zastupitelstva města Čelá-
kovic dne 28. 3. 2018 jsem se dotázal zastupitele 
Janáka na vývoj jeho sporu s městským strážní-
kem, kterého zastupitel Janák oznámením na Po-
licii České republiky obvinil z fyzického napadení. 
K tomuto fyzickému napadení mělo dojít tak, 
že městský strážník chytal zastupitele Janáka 
za levou paži, mačkal ho v místech za loktem 
a druhou rukou do něho strkal.
Komise pro projednávání přestupků pravomoc-
ným usnesením zastavila přestupkové řízení 
proti městskému strážníkovi s odůvodněním, že 
se skutek nestal.
Je tedy zřejmé, že zastupitel Janák křivě obvinil 
městského strážníka z napadení. Vedle zjevné 
absence základní morálky je toto jednání v roz-
poru s Kodexem zastupitele města Čelákovic. 
Proto jsem Zastupitelstvu města navrhl usnese-
ní, kterými se zastupitelé od chování zastupite-
le Janáka distancovali a vyzvali jej k rezignaci. 
Obě tato usnesení byla schválena řádným hla-
sováním Zastupitelstva města. 
Originál usnesení Komise pro projednávání 
přestupků je volně přístupný na internetových 
stránkách města Brandýs n. L. – Stará Boleslav 
v sekci Povinně zveřejňované informace, a to 
v podsekci Odpovědi na žádosti o informace 
dle zákona 106/1999 Sb. 
Dovolím si tedy nechat na zvážení každého čte-
náře, jak čestné toto čestné prohlášení zastupi-
tele Janáka opravdu je…

Miroslav Opa, zastupitel
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Pátý ročník Ukliďme Česko zaznamenal
v Čelákovicích rekordní účast

V sobotu 7. dubna v dopoledních hodinách probíhal už pátý ročník akce Ukliďme Česko (dříve zná-
mé jako Ukliďme svět!). Tradičně jsme se zaměřili na Sady 17. listopadu, park, který krášlí město, 
ale zároveň doplácí na to, že jím prochází mnoho lidí, a často je zde kvůli tomu hodně nepořádku. 
Tentokrát jsme v tom nezůstali sami, protože se přidali i členové Spolku Dělnické domky a v počet-
ném množství i členové místní organizace Českého rybářského svazu a děti z rybářského kroužku. 
Napočítali jsme 34 účastníků včetně bezmála poloviny dětí, které nadšeně pomáhaly. Všichni jsme 
byli vybaveni rukavicemi a pytli, které jsme obdrželi od Technických služeb a od Českého svazu 
ochránců přírody (hlavního pořadatele celorepublikových úklidů). Protože park byl po hodině prost 
jakýchkoliv odpadků, mohli jsme se po krátké fotografické pauze rozdělit a rybáři pokračovali v úkli-
du kolem lávky a my zase v okolí Dělnických domků. Tam jsme ocenili, že byla zlikvidována autobu-
sová zastávka, kolem které se předtím hromadily odpadky a použité injekční stříkačky. Letos jsme 
tam narazili pouze na použitou krabičku na injekční roztok. Potěšilo nás, že byla vyčištěna bažinka, 
kde končila řada odpadků. Hromadí se zde povrchový odtok z domků bez kanalizace, a proto jsme 
navrhovali umístit sem sběrnou podzemní nádobu. Co nás nepotěšilo? Že městský pozemek neu-
stále zabírá nejrůznější kovový odpad, ke kterému se nikdo nechce znát. Stejně jako ke skládce, 
kterou jsme objevili na vedlejším soukromém pozemku. Bylo by dobré zaslepit díru v plotě, kudy 
tam lidé odpadky vyhazují, a instalovat kamery, aby se zamezilo dalšímu znečišťování, a skládku 
následně zlikvidovat. Na místo kolem dvanácté hodiny dojely dvě multikáry Technických služeb, 
jejichž řidičům jsme pomohli s nakládáním svázaných pytlů. Jsme moc rádi, že uklízecí akce zís-
kávají na popularitě a přidávají se další spolky, takže po skautech, s kterými jsme začínali, pomohli 
rybáři, ale i někteří zastupitelé. Celkem jsme nashromáždili asi půl tuny odpadků, z čehož zlomek šel 
vytřídit, protože se jednalo většinou o znečištěný odpad. Narazili jsme ale i na nebezpečný odpad, 
jako byly dvě injekční stříkačky, k jejichž zneškodnění jsme museli povolat Městskou policii. Těší nás 
rovněž, že naši práci lidé i ocení, protože jim záleží na jejich okolí. Chtěli bychom touto cestou velmi 
poděkovat za pomoc všem zúčastněným včetně pracovníků Technických služeb a Městské policie.

Petr Petřík, Andrea Pencová, Pavel Jindřich

Společné foto po úklidu Sadů 17. listopadu. Foto: V. Srb

František Kašák, starosta Čelákovic a sociální demo-
krat. Foto: archiv muzea

140 let
sociální demokracie

Rok 2018 je spojen s řadou významných výro-
čí. Možná si neuvědomíme, že v roce 1878 byla 
v Čechách založena sociální demokracie, naše 
nejstarší a dosud existující politická strana.
Už v roce 1872 začal pro dělníky Josef Barák vy-
dávat časopis Dělnické listy. O dva roky později 
se konal v rakouském Neudörflu ustavující sjezd 
celorakouské sociálně demokratické strany 
a 4. dubna 1878 se v hostinci U Kaštanu na 
pražském Břevnově ustavila Sociálně demo-
kratická strana českoslovanská v Rakousku. 
Jejím prvním předsedou byl dělník, samouk, 
básník a novinář Josef Boleslav Pecka – Stra-
hovský (1849–1897). Strana se hlásila k ideálu 
změny společenských poměrů, ale chtěla jich 
dosáhnout evoluční (parlamentní cestou, odbo-
rovou činností, stávkami atd.), nikoliv revoluční 
cestou (násilným svržením moci), což byl jeden 
ze základních rozdílů mezi sociálními demokra-
ty a komunisty. Strana vydávala několik novin  
a časopisů a ze vzpomínek jejích starých členů 
víme, že v roce 1883 vyšel první časopis sociální 
demokracie na Brandýsku. 
Po vzniku republiky se příslušníci strany nakonec 
ztotožnili s ideou nového státu a výrazně zvítězi-
li v prvních parlamentních volbách v roce 1920  
(v okrese Brandýs nad Labem získali 43,6 %). 
Starosta zvolený v Čelákovicích v prvních svobod-
ných (obecních) volbách v červnu 1919, František 
Kašák, byl tehdy členem sociální demokracie. 
Mnoho místních organizací zaniklo po ustavení 
KSČ (1921), což byl i případ Čelákovic, kde byla 
obnovena až v roce 1926. 
Za zmínku stojí informace, že Čelákovice na-
vštívil roku 1946 v rámci předvolebního setkání  
s občany tehdejší krajský lídr Vojta Erban.
Zcela zásadní a negativní úlohu sehrál Zdeněk 
Fierlinger, který byl v letech 1945–1947 před-
sedou. Smutnou tečkou potom bylo tak zvané 
sloučení Československé sociální demokracie 
s KSČ v červnu 1948 a následná perzekuce 
některých členů v letech pozdějších. Myšlenka 
však žila dál a strana existovala v exilu, který tr-
val dlouhých 40 let. V roce 1989 pak došlo ke 
splynutí exilového a nově ustaveného domácí-
ho vedení. I když můžeme mít občas tendenci 
na „socany“ a „socdemáky“ nadávat, je dobré 
vědět, že vždy šlo o politickou stranu, která ni-
kdy neopustila ideály svobody, spravedlnosti  
a solidarity. Jako taková tu od roku 1878 byla, je 
a doufejme, že bude.

Martin Dolejský, 
kurátor Městského muzea v Čelákovicích

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 byla uspořádána výroční členská schůze naší organizace. Začátek schůze 
již tradičně zpestřily svým vystoupením děti z Mateřské školy v Přístavní ulici. Jednání pozdravil 
jménem města starosta Josef Pátek, který popřál členské základně hodně úspěchů a pevné zdraví. 
Zmínil se mimo jiné o současném částečném nepořádku ve městě, způsobeném rozsáhlou rekon-
strukcí nádraží. Odměnou by měla být nová úprava a modernizace prostor v tomto našem železnič-
ním stánku. V pracovní části bylo na programu hodnocení práce v uplynulém roce. V roce 2017 byly 
pořádány oblíbené zájezdy do Polska, návštěvy divadel, a to v Praze – Horních Počernicích a Na 
Fidlovačce. Realizovány byly také dva jednodenní výlety – prohlídka Letiště Václava Havla s násled-
nou návštěvou církevní památky ve Svatém Janě pod Skálou a dále zájezd do Zoo v Ústí nad Labem 
a do zámku v Děčíně. Jinak se naši členové zúčastňují některých neformálních aktivit, například so-
botního plavání v Městském bazénu nebo zájezdů a rekondičních pobytů pořádaných Sjednocenou 
organizací nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Vzhledem k tomu, že velká většina našich členů je 
v důchodovém věku, dochází k předpokládanému postupnému úbytku členské základny. Uvítáme 
proto zájemce o naši činnost, vyzýváme je, aby se kdykoliv přihlásili. Jsme pro ně k dispozici každou 
středu od 9.00 do 11.00 hodin v klubovně Kulturního domu.

Antonín Alexander

Smíšená organizace zdravotně postižených
Čelákovice, z. s.
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základní škola
J. A. Komenského 414, Čelákovice
tel.: 326 998 211
e-mail: info@zscelakovice.cz
http://www.zscelakovice.cz

gymnázium
J. A. Komenského 414, Čelákovice
tel.: 326 929 011
e-mail: info@gymnacel.cz
http://www.gymnacel.cz
Fakultní škola FF UK

Noc s Andersenem
Letošní, už 11. Noci s Andersenem se zúčast-
nilo rekordních 178 dětí a 12 vyučujících z 1. 
i 2. stupně naší školy. Třiatřicet dobrovolníků 
z devátých tříd připravilo 12 stanovišť s úkoly 
pro skupinky mladších spolužáků vedené žáky  
z 8. A a B. Tématem Noci byly tyto příběhy:  
H. Ch. Andersen – Statečný cínový vojáček,  
Josef Čapek – Povídání o pejskovi a kočičce 
a Jaroslav Foglar – Rychlé šípy.
Vstupenkou byla vlastnoručně vytvořená strán-
ka časopisu Tam – tam z Rychlých šípů. Straši-
delná byla temná ulička ve Stínadlech, kam děti 
směly jen s baterkami a špendlíkem se žlutou 
hlavičkou. Na konci uličky volily Velkého Von-
ta. Po získání razítek ze všech stanovišť si děti 
došly jako každý rok pro sladkou odměnu a pak 
měly svůj vlastní program – tancování podle 
předlohy, filmy, čtení a povídání. Také vybíraly 
příspěvek na dětský hospic v Malejovicích. Cel-
kem jsme poslali 4 031 Kč. Nejštědřejší děti byly 
ve 3. D a v 6. C. Všem dárcům moc děkujeme, 
je vidět, že mají dobrá srdíčka.
Děkujeme SRPŠ za příspěvek na odměny pro 
nocující děti.
Ohlasy dětí: „Nejvíc se mi líbilo stanoviště ve tří-
dě 131, protože se tam jedlo… Mohlo být více 
stanovišť, aby se netvořily fronty… Noc s Ander-
senem se mi líbila, protože ty hry byly super… 
Nelíbilo se mi, že jsme nemohli tančit celou noc 
a museli jsme jít spát… Líbilo se mi, že jsme 
byli ve skvělých skupinkách se skvělými lidmi… 
Hrozně ráda bych to zažila ještě jednou a úplně 
stejně!… Směli jsme si objednat pizzu!…“

Alena Špitálská

Jsme partnerskou školou 
FSV UK

Naše gymnázium spolupracuje s Fakultou so-
ciálních věd UK a participuje v rámci projektu 
Společenské vědy studentům. Projekt Spole-
čenské vědy studentům se snaží motivovat stu-
denty středních škol a gymnázií ke studiu spo-
lečenských věd. Zároveň je průvodcem mezi 
studijními obory v této oblasti a poskytuje vhled 
do mezioborových souvislostí. Cílem tohoto 
partnerského programu je sblížení našich stu-
dentů s vysokoškolským prostředím a prohlou-
bení zájmu o vysokoškolské vzdělávání. V rámci 
projektu Společenské vědy studentům nabízí 
FSV UK partnerským školám jako prvním nové 
přednášky a možnost šíře spolupracovat s Fa-
kultou sociálních věd UK. Zajišťuje studentům 
exkurze na Fakultě sociálních věd s výkladem, 
přístup na vybrané přednášky i přístup na další 

Úspěchy žáků pěveckého 
oddělení

Každý rok pořádá Ministerstvo školství a tělo-
výchovy soutěž základních uměleckých škol, 
kde se jednotlivé obory střídají v tříletých inter-
valech. V letošním roce se utkali mj. žáci v só-
lovém a komorním zpěvu. Soutěž je čtyřkolová 
– školní, okresní, krajské a celostátní kolo. Letos 
se z naší školy do krajského kola probojovalo  
7 žáků, kteří velmi úspěšně školu reprezentovali. 
Krajského kola se zúčastnilo celkem 176 soutě-
žících ze 40 škol. V této obrovské konkurenci se 
všem našim žákům podařilo získat umístění: dvě 
třetí místa – Marie Nahodilová a Alžběta Luha-
nová, a pět prvních míst – Andrea Říhová, Eliška 
Natalie Horáková, Michal Hlávka, Michaela Bu-
rešová a Marie Rýdlová. 

základní umělecká
škola jana zacha
Vašátkova 343, Čelákovice
tel.: 326 991 260
e-mail: info@zuscelakovice.cz
http://zus.celakovice.cz

Noc s Andersenem v ZŠ J. A. Komenského. Foto:  
archiv školy

vzdělávací akce pořádané FSV UK. V neposled-
ní řadě pak může naše gymnázium spojit své 
jméno se jménem FSV UK na svých propagač-
ních materiálech (webové stránky, prospekty). 
Naše gymnázium garantuje lektorům projektu 
Společenské vědy studentům kvalitní podmínky 
pro pořádání přednášek dle výběru vedení školy 
či vyučujícího daného předmětu. Přednášky po-
skytují jak opakování a rozšíření oborových zá-
kladů, tak zajímavý náhled na současné české 
i světové společenské dění, zasazené do kon-
textu globálních souvislostí interaktivní, prak-
tickou a hravou formou. Pro vyšší ročníky (ze-
jména septimy a oktávy) jsou určené přednášky 
s odbornější tematikou, pro nižší ročníky (kvinty 
a sexty) jsou uzpůsobeny přednášky obecnější. 
Dále také Fakulta sociálních věd i projekt Spo-
lečenské vědy studentům spojí své jméno se 
jménem gymnázia v Čelákovicích. 

tým gymnázia

Foto: archiv gymnázia



květen 2018 / 17

školství / inzerce

Měl jsem příležitost sedět v porotě jako tajem-
ník, takže jsem nahlédl i do zákulisí práce po-
rotců, která není jednoduchá. Výkony všech 
soutěžících byly na velmi dobré úrovni a roz-
hodnutí tedy neměla porota jednoduché. Za 
léta mé pedagogické praxe s potěšením sleduji 
stále se zvyšující kvalitu výkonů i stoupající zá-
jem o zpěv. Velmi si vážím práce všech svých 
kolegů, kteří pro soutěž děti připravili. Ojedinělé 
je i to, že své žáky měli v krajském kole všichni 
čtyři pedagogové školy (Bohumír Hanžlík, Ladi-
slava Šťastná, Olga Novotná a Milan Kolář). Je 
vidět, že škola nastavuje laťku vysoko a u všech 
učitelů se dětem dostane kvalitního pěveckého 
vedení. 
Ještě bych se rád zmínil o úspěchu Michaely 
Burešové, která se několika koly probojovala do 
finále soutěže „San Remo junior“, což je ohrom-
ný úspěch. Finálového večera, který probíhal 
v Hybernii, se účastnilo 10 dětí z celé republiky, 
které předvedly připravenou píseň za doprovo-
du velkého symfonického orchestru. V porotě 
zasedaly takové osobnosti jako Helena Von-
dráčková, Anna K., Leona Machálková, Jaroslav 
Svěcený a další. Celý večer byl precizně při-
praven a byl ohromným zážitkem pro soutěžící 
i publikum. Děti si tak vyzkoušely profesionální 
přípravu na roli zpěváků pop music. Po soutěži 
je ještě čekalo natáčení CD, které by mělo vyjít 
těsně před prázdninami. 
Všem dětem i pedagogům patří velký dík za ten-
to úspěšný rok.

Milan Kolář, učitel pěveckého oddělení

Přijímací řízení pro
školní rok 2018/2019

HUDEBNÍ OBOR
Do hudebního oboru přijímáme žáky od 6 let na 
základě přijímací talentové zkoušky: zpěv jed-
noduché lidové písně a orientace v rytmu.
Termíny přijímacích zkoušek:
středa 16. 5. 2018 v 17.00 hod.
Škola má možnost zapůjčit některé hudební ná-
stroje.
Podmínkou studia hry na klavír je vlastní nástroj 
– pianino, nikoliv elektrický nástroj.

VÝTVARNÝ OBOR
Do výtvarného oboru přijímáme žáky od 6 let.
Požadavky k přijímací zkoušce: malba, kresba. 
Zájemci s sebou mohou na ukázku přinést vlast-
ní domácí práce.
Termíny přijímacích zkoušek:
středa 9. 5. 2018 v 17.00 hod.

TANEČNÍ OBOR
Do tanečního oboru přijímáme chlapce i dívky od 
6 do 10 let. Předpoklady pro studium v tanečním 
oboru: tělesné dispozice, rytmické vnímání.
Termíny přijímacích zkoušek:
čtvrtek 17. 5. 2018 v 17.00 hod.
středa 23. 5. 2018 v 17.00 hod.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Do literárně-dramatického oboru přijímáme  žáky 
od 6 let. Předpoklady pro studium v literárně-
dramatickém oboru: vyjadřovací schopnosti 
(vyprávět příhodu, vtip, recitovat báseň, zahrát 
pohádkovou postavu), pohybové schopnosti, 
fantazie, rytmus, zpěv.

Termíny přijímacích zkoušek:
pondělí 15. 5. 2018 v 18.00 hod.

STUDIO PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
Určeno pro předškolní děti, které nejpozději  
v srpnu 2018 dovrší pět let. Výuka probíhá v do-
poledních hodinách.
Termíny přijímacích zkoušek:
pátek 4. 5. 2018 v 16.30 hod.
pátek 18. 5. 2018 v 16.30 hod.

Zájemci o studium vyplní a odešlou elektronic-
kou přihlášku ke studiu z webových stránek ško-
ly nejpozději jeden den před konáním přijímacích 
zkoušek zvoleného oboru. Počet nově přijatých 
žáků je omezen celkovou kapacitou školy.
Na dotazy rádi odpovíme a podrobnější infor-
mace získáte v kanceláři školy nebo na kontak-
tech výše.

Jan Bláha, zástupce ředitelky

MALÝ SALÓN 2018 –
ČESKOMÁNIE

Již tradičně vás zveme na výstavu prací žáků 
výtvarného oboru. Letošním tématem se stala 
Česká republika.
K vidění budou jak plošné práce, např. různé 
grafické techniky, koláže, suchý pastel apod., 
tak práce prostorové, především keramika – zví-
řata, rostliny, kachle a mnoho dalšího.
Přijďte se podívat!

Jolana Tůmová, vedoucí výtvarného oboru

Základní škola Čelákovice J. A. Komen-
ského 414, příspěvková organizace,
přijme od 1. září 2018 učitele/ku:
n	pro	1.	stupeň	–	vzdělání	dle	zákona	 
č.	563/2004	Sb.;

n	pro	2.	stupeň	s	aprobací	matematika	 
a	fyzika.

Bližší	informace	na	tel.:	326 998 211,
nebo	e-mailu:	info@zscelakovice.cz.

Základní škola Čelákovice Kostelní 457, 
příspěvková organizace,
přijme od 1. září 2018 učitele/ku:
n pro 2. stupeň s aprobací chemie, fyzika;
n pro 1. stupeň.
Nabízíme práci ve stabilním kolektivu a další 
vzdělávání. 
Možnost získání obecního bytu.
Bližší informace na tel.: 326 990 211, e-mail: 
skola@kamenka-celakovice.cz.

Jednatel

Vlastimil Krčál
Tel.: + 420 731 057 708
e-mail: varstav@seznam.cz

Výstavba rodinných
domů
Rekonstrukce 
bytových staveb
Půdní výstavba
Střešní konstrukce
Zateplování fasád
Sádrokartonové 
konstrukce
Autodoprava 2 t

Obchod nejen pro „kočky“
www.damy-k-nam.cz

Sedláčkova 79, Čelákovice
info@damy-k-nam.cz,
+420 723 088 905,
+420 605 186 295

po                               –  13.00–17.00
út–pá 9.00–12.00 13.00–17.00
so 9.00–11.00

DÁMSKÉ ODĚVY – ŠPERKY  
PATCHWORK – MÓDNÍ DOPLŇKY

DÁRKOVÉ POUKAZY
Opravy a úpravy oděvů, šití záclon,

závěsů, potahů…

DŘEVĚNÉ – PERGOLY
TERASY, SCHODY

PODLAHY, OBKLADY
Radim Salamánek, tel.: 777 001 511

e-mail: rsalamanek@seznam.cz,

       info@perfectwood.cz 

www.perfectwood.cz

Společnost SVÚM, a. s., Čelákovice
nabízí volná místa na pozice:

n obráběč kovů – soustružník
n účetní

Kontakt pro další informace – Mgr. Ivo Hain ml.,
tel.: 728 884 081, e-mail: i.hain@svum.cz
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městské muzeum
Na Hrádku 464, Čelákovice
tel.: 326 991 556, fax: 326 991 192
e-mail: info@celmuz.cz
http://www.celmuz.cz

MUZEJNÍ NOC
V ČELÁKOVICÍCH

Také v tomto roce Čelá-
kovice vloží svůj pomyslný 
střípek do mozaiky tvořící 
obraz, jenž nese hrdé jmé-
no Festival muzejních nocí. 
Ač jeho čtrnáctý ročník 
(Čelákovice se účastní po-
desáté) oficiálně proběhne 

od 18. května do 9. června 2018, čelákovické 
muzeum připravilo pro nedočkavce program již 
o víkend dříve, muzejní noc tu proběhne v pátek 
11. a v sobotu 12. května. Jelikož nás kalendář 
letos opakovaně ujišťuje o neobyčejném význa-
mu tohoto jubilejního roku, je nasnadě, že hlav-
ním tématem akce budou tzv. osmičková výročí 
s důrazem na rok 1918 a vznik Československé 
republiky. 
Muzejní noc připravilo Městské muzeum v Če-
lákovicích ve spolupráci s Městskou knihovnou 
a Kulturním domem. Těžiště celé akce pevně 
spočine v pátečním odpoledni a večeru, kdy pro 
vás muzeum nachystalo bohatý program, na je-
hož všechny součásti je vstupné zdarma. Kromě 
již probíhající výstavy fotografií přírodních krás 
středního Polabí autorů Jiřího Žalmana a Luká-
še Legáta ve výstavní síni bude pro návštěvní-
ky připravena též drobná expozice v infocentru 
našeho muzea. Jejím tématem bude přiblížení 
právě oněch stěžejních událostí českých dějin, 
jejichž letopočet končí magickou osmičkou, 
a to z pohledu jejich dopadu na život v menším 
městě, jímž Čelákovice tehdy byly a stále jsou. 
O kterých výročích je řeč? Konkrétně se dozví-
te leccos o dění v Čelákovicích v letech 1618, 
1648, 1848, 1918, 1938, 1948 a 1968. Pro zá-
jemce o hlubší vhled do této problematiky pak 
chystá muzeum na podzim letošního roku pu-
blikaci věnovanou výše zmiňovaným událostem 
nahlíženým optikou života v našem městečku.
Návštěvníkům přístupné budou i podzemní pro-
story muzea, kde si budou moci prohlédnout 
improvizovaný pevnostní lazaret z období Velké 
války. Na nádvoří muzea budou při této příleži-
tosti vztyčeny jak legionářský polní lazaret (v re-
žii níže uvedeného KVH), tak c. k. polní kuchyně 
(pod taktovkou Military clubu Kolín), jejíž výsled-
né produkty budou obecenstvu nabídnuty ke 
konzumaci. V průběhu odpoledne bude možné 
na nádvoří potkat též flašinetáře či košíkáře, bu-
dou se tu zdobit perníčky a soutěžit. Pro hlado-
vé i žíznivé bude připraveno občerstvení (nikoliv 
zdarma). 
Hlavní program začne pietou na náměstí u Duš-
kova pomníku padlých v 15 hodin v režii česko-
slovenských legionářů v podání KVH Druhého 
pluku Nymbursko – ČsOL Jednoty Poděbrady. 
Titíž poté předvedou na nádvoří muzea ukázky 
bojové taktiky, pořadové cviky se zbraní a ukáz-
ku činnosti polního lazaretu – operaci raněného 
vojáka. Následovat bude divadelní představe-

ní hry Zborov aneb Hrdinové bez patosu mla-
doboleslavského Divadýlka na dlani. Po nich 
KVH Druhý pluk Nymbursko realizuje přednáš-
ku o vojenské výstroji a zbraních používaných 
v průběhu první světové války. Kolem 19. hodiny 
pohladí vaše uši libé tóny linoucí se z hudebních 
nástrojů ovládaných skupinou Blue Star Kvartet, 
kdy zazní koncert s všeříkajícím názvem Jazz 
a swing první republiky. Tuto hudební produkci 
zajistil Spolek přátel čelákovického muzea. Po 
setmění proběhne ohnivé finále večera v po-
době vystoupení skupiny 2MuchFire, slibující 
otevřít zlopověstnou Pandořinu skříňku. Co pak 
bude, proboha, následovat?
Muzejní noc 2018 v Čelákovicích vyvrcholí v so-
botu 12. května, na kdy je připraveno promítání 
tří válečných filmů v Kulturním domě od 18 ho-
din. V rámci této Klubové filmové noci můžete 
zhlédnout snímky Plukovník Švec (režie Svato-
pluk Innemann, Československo 1929), Paths of 
Glory (režie Stanley Kubrick, USA 1957) a Sig-
num laudis (režie Martin Hollý, ČSSR 1980). 
Krátké prodlevy mezi jednotlivými filmy můžete 
zaplnit prohlídkou malé výstavy prvoválečných 
militarií ze sbírky našeho muzea.
Celé osazenstvo čelákovického muzea se těší 
na vaši návštěvu.

hrg

Momentka z loňského Festivalu muzejních nocí v Čelá-
kovicích. Foto: archiv muzea

Hasičská stříkačka
Dne 7. dubna se do Čelákovic vrátila historic-
ká hasičská stříkačka, čtyřkolová koňka ruční, 
spojená s počátky místního dobrovolného ha-
sičského sboru. Vrátila se ve zrestaurovaném 
stavu, který se na první pohled vůbec nepodobá 
výchozí zchátralé podobě. O obnovu stříkačky 
se přičinili schopní restaurátoři, jednak Jiří Češ-
ka ze Zbenic, jednak Augustin Krystyník, kolář 
z moravského Nového Hrozenkova, který vyro-
bil potřebná loukoťová kola. 
Během restaurování se na litinovém tělese pum-
py podařilo odhalit nápis „F Smekal Praha“. Stří-
kačka je velmi jednoduché konstrukce, kde kola 
nejsou odpružena. Nedisponuje vlastní nádrží 
a je proto hydroforem, tedy dodavačem vody, 
kterým slovy Ottova slovníku naučného „lze 
vodu z hloubky… ssáti a do jiných stříkaček do-
dávati“. Jelikož je spojena s osobností Františka 
Smekala z významného průmyslnického rodu 
zaměřeného na protipožární techniku a s továr-
nou na Smíchově, mohla být vyrobena pouze 
v období 1876 až 1883, kdy František Smekal 
zemřel. Nenáročnost konstrukce posouvá rok 
výroby směrem ke staršímu z obou dat.
Stříkačka byla vyrobena kombinací několika 
materiálů: litiny, železa, jasanového dřeva. Její 
výchozí stav byl bez nadsázky zoufalý, většinu 

výdřevy, napadené dřevomorkou, se nepodařilo 
zachránit. Do středové fošny pod pumpou, jak 
se zjistilo, od počátku značně zatékalo, její stav 
vlastně komplikoval obsluhu stroje, mohl poz-
ději ztěžovat i prodej stroje, když byl obtížně 
opravitelný. Na druhou stranu můžeme být rádi 
za to, co se uchovalo a co lze nazvat technic-
kým unikátem. Z původní výdřevy se zachovala 
jen větší část přední nápravy a obvod zadní se-
dačky. Dřevo bylo nově namořeno a napuštěno 
olejem. Kovová konstrukce se zachovala v pod-
statě celá původní, byla samozřejmě zbavena 
koroze a povrchově ošetřena. Pouze některé 
spojovací prvky musely být vyměněny za nově 
vyrobené. Podle slov restaurátora Češky byly 
„velké kovové díly v rozebraném stavu opísková-
ny a opatřeny práškovou barvou v odstínu čer-
vená RAL 3020, žluté zdobící proužky v odstínu 
RAL 1003“. Nově byly doplněny 3 historické 
sací hadice, 6m hadice navinuté na nově vyro-
bený navíjecí buben a opatřené novou proudnicí 
a některé další prvky. 
Hasičské sbory odedávna poskytovaly pomoc 
při požárech, ale nejen při nich. Živelní pohro-
my jako povodně či sesuvy vyžadovaly rovněž 
organizovaný zákrok. Ve středověku úlohu ha-
sičských sborů plnily řemeslnické cechy, je-
jichž členové byli vybaveni potřebným náčiním. 
Zpočátku protipožární zákroky připomínaly de-
moliční akce, neboť než uplatnění málo účinné 
hasicí techniky bylo efektivnější budovy v sou-
sedství požáru organizovaně ničit, aby se oheň 
dále nešířil. V počátcích novověku se v arzenálu 
hasičského náčiní objevila stříkačka. Technický 
rozvoj spěl kupředu společně s organizačním 
a taktickým zdokonalováním. To bylo v českých 
zemích velmi patrné ve druhé polovině 19. sto-
letí, kdy ve velkých městech vznikaly placené 
a v menších obcích neplacené sbory. Skuteč-
ným mezníkem se stal Řád policie požárové 
pro království České ze dne 25. května 1876. 
Ten v § 27 stanovil, že „v každé osadě uzavře-
né a aspoň 100 domů čítající, musí pohotově 
býti řádná stříkačka, opatřená potřebnými ha-
dicemi, koši a ostatním příslušenstvím, a mající 
válce, jichž průměr obnáší aspoň 7 centimetrů, 
normální závitky šroubové a pokud možná, ssací  
stroj“. Tato povinnost se vztahovala i na Čelá-
kovice.
Sbor dobrovolných hasičů se v Čelákovicích 
ustavil na schůzi 22. května 1881, čemuž přímo 
předcházelo usnesení obecního zastupitelstva 
ze dne 29. června 1880 o zřízení hasičského 
spolku. Zastupitelé Jan Klučina (tehdejší purk-
mistr), Jan Kamarád, Jan Kučera a Jindřich Čur-
da byli pověřeni jeho zřízením. Podle čeláko-
vické kroniky „výzbroj a stříkačku novou koupil 
sbor u firmy Smékal na Smíchově na úvěr, což 
splaceno z darů, příspěvků, plesů, tomboly a ji-
ných příjmů. Sbor mohutněl statně, maje skoro 
60 činných členů. Za předsedu sboru zvolen pan 
Ot. Ferd. Patočka a za jednatele Jindřich Čurda, 
za velitele zvolen p. Ant. Ferles čís. 146, pozdě-
ji za předsedu pan Václav Kautcký a za velite-
le pan Jan Kučera. Po úmrtí pana Ot. Patočky 
byl krátký čas předsedou pan Frant. Říha. Sbor 
maje účel humánní a šlechetný působí zdárně ve 
prospěch člověčenstva vzdor všemu příkoří“.
Již předtím se však obec potýkala s údržbou 
a úschovou hasičské stříkačky, byť o starších 
stříkačkách nemáme dostatek informací. Stří-
kačka je zmíněna v protokolu o požární kon-
trole města z 13. prosince 1856 s přiloženým 
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městská knihovna
Na Hrádku 1092, Čelákovice
tel.: 326 991 515, 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://knihovna.celakovice.cz

Trénování paměti
Jste zvyklí provádět fyzický trénink? Stejně 
jako trénujeme tělo, můžeme trénovat i mozek. 
Odborníci dokonce tvrdí, že paměť by se měla 
trénovat už od útlého věku. A to i z toho důvo-
du, že náš mozek zlenivěl používáním moder-
ních technologií. Na přednášce trenérky paměti  
1. stupně Renáty Nentvichové Novotné, která se 
koná v knihovně ve čtvrtek 17. května od 18.30 
hodin, se dozvíte, co je paměť a jak ji trénovat.

Lenka Herčíková

Afrika ve fotografii
Měsíc květen v knihovně zahájíme výstavou 
fotografií naší čtenářky Markéty Klímové v dět-
ském oddělení. Snímky zachycují život v Kru-
gerově národním parku, který je jeden z nej-
starších, nejnavštěvovanějších a nejznámějších 
parků v jižní Africe. Zároveň s výstavou proběh-
nou besedy Markéty Klímové pro žáky druhých 
tříd základních škol. 
Výstava fotografií s africkými motivy je přístup-
ná ve výpůjčních hodinách Městské knihovny 
Čelákovice do úterý 29. května.

Lenka Herčíková

Afrika. Foto: archiv Markéty Klímové

Památník národního 
písemnictví

V lednu a únoru měly děti možnost se v Měst-
ské knihovně Čelákovice a ZŠ J. A. Komenské-
ho zúčastnit celostátní Ankety o nejhezčí dět-
skou knihu vydanou v loňském roce – Dětský 
knihomol 2017, kterou vyhlašuje Národní peda-
gogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 
v Praze.
Slavnostního vyhodnocení 4. dubna 2018 za 
účasti spisovatelů, ilustrátorů a nakladatelů 
v Památníku národního písemnictví při příle-
žitosti Mezinárodního dne dětské knihy se zú-
častnily děti z Davle, Dvora Králové, Prahy, 
Sedlčan a za čelákovickou knihovnu Daniel 
Kennet, Klára Malceová, Veronika Palčíková, 
Patrik Ramšák, Eliška Svobodová, Viktorie Šve-
chovičová, Adéla Trafinová a Antonela Vesca.
Ceny se udílejí ve třech kategoriích: Cena dětí, 
Cena knihovníků, Cena učitelů za přínos k roz-
voji čtenářství a Cena Noci s Andersenem. 
Cenu dětí získaly knihy: 1. Petra Braunová: Dům 
doktora Fišera / ilustrovala Petra Lemonnier (Al-
batros), 2. Jeff Kinney: Deník malého poserout-
ky 11. (CooBoo) a 3. Jan Lebeda: Medovníček, 
Medulka a panenka Rózinka / ilustrovala Zdeň-
ka Študlarová (Brána).
Cenu Noci s Andersenem, kterou udělují děti, 
které nocovaly v knihovnách při Noci s Ander-
senem, získala Ester Stará: Každý bulí nad cibulí 
/ ilustroval Mílan Starý (Paseka).
Po předání cen spisovatelům, ilustrátorům a zá-
stupcům nakladatelství proběhla autogramiáda 
přítomných autorů a ilustrátorů: Petry Brauno-
vé, Ivony Březinové, Martiny Drijverové, Kláry 
Smolíkové, Ester Staré, Dariny Krygielové, Petry 
Lemonnier, Zdeňky Študlarové, Radka Malého, 
Jana Lebedy, Tomáše Němečka, Tomáše Chlu-
da, Vojtěcha Otčenáška a Milana Starého.

Naděžda Picková

Děti z Čelákovic s autory oceněných knih. Foto: archiv 
knihovny

inventářem vybavení, uvádějícím mimo jiné 
„jednu velkou stříkačku v dobrém stavu“, dále 
v prohlášení purkmistra Antonína Žebráka  
z 30. září 1865, které se dotýká zvýšení efektivi-
ty protipožárních zásahů (zdrojem SOkA Praha-
-východ). V čelákovické kronice se dočteme, že  
„7. listopadu [1867] při velikém větru v polední 
čas v Toušeni u Tomáše Doška vypukl oheň, 
který tři stavení v popel obrátil. Stříkačka měst-
ská byla od obecenstva k pomoci hašení ohně 
tam spěchajícího k místu ohně přitáhnuta“. 
V roce 1873 čelákovické zastupitelstvo řešilo 
opravu stříkačky. Dále bylo 18. března 1875 
zastupitelstvem přijato usnesení, že stříkačka 
bude uschována na radnici, což byl úkol tehdej-
šího purkmistra Klučiny. Stříkačka dlouhodobě 
nedisponovala vlastním uložištěm a přesouvala 
se z místa na místo k uskladnění. 
Ztotožnění nyní zrestaurované stříkačky s ně-
kterou ze stříkaček, které zmiňují historické 
prameny, není jednoduchá a jednoznačná věc, 
zvláště když se v Čelákovicích a v dříve samo-
statných Sedlčánkách a v Záluží vyskytovalo 
vícero stříkaček. Navíc je skutečností, že firma 
Smekal odkupovala své starší výrobky a repa-
sované je nabízela k dalšímu prodeji. V zápise 
ze schůze výboru dobrovolného hasičského 
sboru ze dne 24. července 1881 je uvedeno, 
že „pan předseda podává stížnost o netečnos-
ti obce Čelákovice (resp. obecního zastupitel-
stva) ku sboru, a sice, že stříkačka městská není 
v úplném pořádku a sice že vnitřní fošna jest 
shnilá…“. Nespokojenost nově ustanoveného 
hasičského sboru napomohla k řešení základ-

ních problémů. Zastupitelstvo dne 7. srpna 
1881 hasičský sbor vyzvalo, aby upřesnil, „jaké 
náčiní ještě zapotřebí má“, a aby předkládal své 
účty obecnímu zastupitelstvu k přezkoumání. 
Zároveň se usneslo, že uvolní finanční obnos 
ve prospěch stříkačky. Podle zápisu z 28. srpna 
1881 hasiči jednali o pořízení stříkačky u firmy 
F. Smekal Praha. Dne 2. října 1881 dobrovolní 
hasiči na své schůzi řešili dvě nabídky, jak finan-
covat nákup stříkačky, jednak úvěrem od banky 
Slavie a jednak od Rolnické pojišťovny, rozhodli 
se nakonec pro druhou nabídku. Podle zápisu 
z 1. listopadu 1881 byla původně zvažovaná 
dvoukolová varianta nahrazena čtyřkolovou ve 
shodě s Rolnickou pojišťovnou, což hasiči přijali 
s uspokojením. V letech 1889 až 1891 hasičský 
sbor vyjednával o prodeji staré stříkačky zpět 
firmě R. A. Smekal, nakonec ji průkazně prodal 
do tehdy samostatného Záluží a od firmy R. A. 
Smekal koupil novou. Nezodpovězená otázka 
zní, kdy a proč se hasičská stříkačka poříze-
ná s pomocí Rolnické pojišťovny v roce 1881 
měla po roce 1891 dostat zpět do Čelákovic. 
Nyní zrestaurovaný exemplář, který muzeum 
uchovává neznámo odkdy, minimálně však od 
padesátých let minulého století, odpovídá typu 
pořízenému v počátcích existence sboru dobro-
volných hasičů Čelákovice.
Přejme si, aby zrestaurovaná hasičská stříkačka 
dobře reprezentovala historické tradice města 
Čelákovic jako symbol ochrany města a péče 
o ně a aby svědčila o řemeslné zručnosti našich 
předků.

David Eisner, ředitel muzea

Hasičská stříkačka, stav před rokem 1960. Foto: archiv 
muzea

Hasičská stříkačka po rekonstrukci. Foto: archiv mu-
zea
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mddm
Havlíčkova 691, Čelákovice
tel.: 326 991 217, fax: 326 995 959
e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz
http://www.mddmcelakovice.cz

Výlet ZOO Plzeň
V pondělí 7. května, v době ředitelského volna, 
pořádáme výlet do zoo Plzeň. Děti i dospělé 
čeká návštěva zoo a DinoParku. Odjezd auto-
busem bude v 8.30 hod. z parkoviště u Kultur-
ního domu, předpokládaný návrat kolem 17.00 
hod. tamtéž. Poplatek za autobus je 300 Kč, 
vstupné do zoo a DinoParku děti 200 Kč a do-
spělí 250 Kč. Pro více informací nás neváhejte 
kontaktovat. 

Modely lodí na Gradě
Modelářský klub Brandýs nad Labem pořádá 
v sobotu 12. května 17. ročník soutěže radiem 
řízených modelů lodí Memorial Cup 2018. Sou-
těž je letos pořádána za finanční podpory města 
Čelákovic. Tato soutěž je určena pro modeláře 
organizovaných v SMČR.
Souběžně s touto soutěží pořádá Městský dům 
dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organi-
zace, za technické podpory Modelářského klu-
bu Brandýs nad Labem 3. ročník soutěže Če-
lákovický triangl, která je určena pro začínající 
modeláře do 15 let. Bližší informace v MDDM 
Čelákovice. 
Zahájení obou soutěží je v 9.00 hod. 12. května 
2018 u restaurace Hospoda Grado.

Lodní modeláři, kroužek MDDM

Ilustrační foto: archiv kroužku

Taneční soutěž Duběnka
V sobotu 19. května se v Kulturním domě usku-
teční již 14. ročník taneční soutěže Duběnka. 
Svými tanečními choreografiemi se předvedou 
týmy v pěti věkových kategoriích. Do soutěže se 
mohly přihlásit pouze amatérské taneční skupi-
ny, začínající kroužky při základních školách či 
domech dětí a mládeže. Bude zde k vidění ně-
kolik tanečních stylů, jako je street dance, show 
dance, disko a modern dance. Po celou dobu 
soutěže bude v přilehlých prostorách probí-
hat doprovodný program, např. výtvarné dílny, 
řemeslné stánky, workshopy (některé aktivity 
zdarma, některé za poplatek).

Z minulých ročníků Čelákovické duběnky. Foto: archiv 
MDDM

Charitativní běh 
pro kočku

„Když je život pod psa, běžte pro kočku!“: v ne-
děli 20. května v Lázních Toušeni se uskuteční 
charitativní běh pro kočičí útulek z. s. Tlapky 
Mochov. 
V 9.30 hod. zahájení, registrace a začátek sou-
těží pro nejmenší, v poledne běh dospělých 
„O nejrychlejší kočku“ – měřený okruh mezi 
mosty 8 km, a „Walking nejen Nordic“ pro  
ostatní účastníky – okruh asi 3,6 km. Pro star-
ší děti závod kolem hřiště a pro nejmenší děti  
jsou připraveny soutěže, dílničky a další  
překvapení. 
Součástí odpoledne bude prodej dárkových 
předmětů, možnost si vybrat kočičku k virtuální 
i skutečné adopci. 
Startovné za děti je krmivo pro kočky, steli-
vo nebo čím kdo přispěje. Od dospělých pak 
dobrovolný finanční příspěvek. Celý výtěžek ze 
startovného a prodeje předmětů na místě bude 
věnován kočičímu útulku. Registrace on-line 
a další info: behprokocku.webnode.cz.

Dopravní výchova
Ve spolupráci s BESIP pořádáme hodiny do-
pravní výchovy pro žáky 4. třídy. O výuku je 
velký zájem nejen z řad čelákovických základ-
ních škol, ale z celého okresu. Ve školním roce 
2017/2018 navštívila naše zaměstnankyně Ve-
ronika Pešková 15 základních škol a proškolila 
ve dvou na sebe navazujících blocích 950 dětí. 
Naďa Pokorná pak k tomu ještě dalších 15 tříd. 
V rámci výuky dopravní výchovy jsou žáci zá-
bavnou a hravou formou proškoleni v základ-
ních pravidlech bezpečného silničního provozu, 
na co si dávat pozor, jak se orientovat v provozu 
a udělat tak maximum pro své bezpečí. Nyní je 
před námi poslední, 3. kolo, kde si žáci osvoje-
né teoretické dovednosti budou moc vyzkoušet 
v praxi u nás na dopravním hřišti. Od dubna do 
června tak bude na dopravním hřišti velmi živo.
Dne 17. dubna se uskutečnila okresní doprav-
ní soutěž, které se zúčastnilo 8 základních škol 
z celého okresu s mladšími a staršími žáky ve 
dvou kategoriích. 
V dubnu proběhlo také první kolo dopravní sou-
těže pro všechny předškoláky z čelákovických 
mateřských škol. Čtyři vítězové z každé třídy se 
pak společně utkají ve finále v červnu, opět na 
dopravním hřišti.

Junák – český skaut
středisko Čelákovice, z. s.
Výprava vlčat za vrbovými proutky a pletení 
pomlázek
V sobotu 31. března jsme se vydali s několika 
vlčaty a rodiči za Labe, na tradiční místo u že-
lezničního mostu, pro vrbové proutky. Vzali 
jsme za vděk i něčím ohebným, co připomínalo 
vrbu. Počasí ráno nechávalo prostor pro vlastní 
fantazii, co se objeví nad mlhou. K naší radosti 
to bylo slunce a dopoledne se stalo příjemnou 
chvílí strávenou v přírodě. Zúčastnilo se také 
několik starších skautů, kteří pro zpestření při-
chystali pro mladší kamarády hru „co do lesa 
nepatří“. Když jsme dohráli hru a měli dostatek 
materiálu k vyrábění, přesunuli jsme se zpět do 
skautské klubovny. Zde jsme úspěšně proutky 
zapletli a vyrobili vlastní čerstvé pomlázky. A já, 
maje tou dobou ještě zlomenou ruku v sádře, 
jsem to pojal jako krásnou přípravu na rehabili-
taci.                                                              Jára

Svojsíkův závod
V sobotu 14. dubna se v Zápech uskutečnilo 
okresní kolo skautského závodu pro světlušky 
a vlčata – děti prvního stupně základní školy. 
Z Čelákovic si děti přišly zazávodit v praktic-
kých disciplínách, jako je podání první pomoci, 
hledání v jízdním řádu nebo zatloukání hřebíků. 
Bohužel se přes veškerou soutěživost a snahu 
ani jednomu týmu nepodařilo zdolat konkuren-
ci a postoupit do krajského kola, přesto si však 
myslím, že si obě družiny závod užily. Po zá-
vodě se děti účastnily programu, který pro ně 
byl připravený na skautské základně v Zápech. 
Jednalo se např. o výrobu píšťalek, výstavu 
a replikaci fosilií nebo natáčení filmu.        Honza

Vlčata na Svojsíkově závodu. Foto: archiv skautského 
střediska

skauti

Dopravní soutěže na hřišti u ZŠ J. A. Komenského. 
Foto: archiv MDDM
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rc routa + 
mateřské centrum
Sedláčkova 107, Čelákovice 
Stankovského 1650, Čelákovice 
(zadní vchod budovy pošty)
tel.: 739 033 163
e-mail: info@rc-routa.cz
http://www.rc-routa.cz
fb: Mateřské centrum Čelákovice a RC Routa

Kompletní program včetně kontaktů pro re-
zervace míst naleznete na www.rc-routa.cz 
nebo na FB RC Routa a Mateřské centrum 
Čelákovice.

Váš podvečer – opékání buřtů, čtvrtek 3. 
a 31. 5., 18.00–20.00 hod., zahrada Routy.

Setkání osvojitelů a zájemců o osvojení, 
pátek 4. 5., 15.00–19.00 hod., MC.

Úvod do problematiky vztahové vazby (atta-
chmentu), sobota 5. 5., 10.00–16.00 hod., 
Routa, Klub náhradních rodin pořádá seminář 
pro pěstouny, lektor: Lucie Salačová. Zdarma 
pro pěstouny, kteří uzavřeli dohodu o výkonu 
PP s RC Routa. Program pro předem přihláše-
né děti zajištěn. Info a přihlášky: L. Slováková, 
tel.: 603 538 763, e-mail: slovakova.routa@
seznam.cz.

Fair trade snídaně, sobota 12. 5., 9.00–12.30 
hod., zahrada Routy a Jurta. Piknikový happe-
ning na podporu regionálních pěstitelů a vý-
robců potravin.

Váš podvečer – muzikoterapie, čtvrtek  
17. 5., 18.00–20.00 hod., Jurta.

Výchova a vývoj dítěte do 3 let, pátek 18. 5., 
9.30–12.00 hod., Routa, setkání s Danielou 
Saifrtovou, info V. Beldíková, tel.: 732 727 161, 
e-mail: routa.beldikova@seznam.cz.

Evropský den sousedů, úterý 22. 5., 13.00–
19.00 hod., Jurta, podpora sousedských vzta-
hů, představení projektu Sousedé plus.

Vladislav Vik, Člověk v tísni – kde a jak po-
máháme, středa 23. 5., 19.00 hod., Jurta, 
představení práce této humanitární organiza-
ce, vyprávění o vlastních zkušenostech s ní, 
o činnosti v Indonésii, na Ukrajině a v Barmě, 
rozvojových projektech na Balkáně, v Moldav-
sku, v Arménii a Gruzii, info Milan Větrovec, 
e-mail: Vetrovec13@seznam.cz.

Doteky Asie 2, úterý 29. 5., 12.00–19.00 hod., 
Jurta, vytváření mandal, zkouška asijského 
písma, poznávání kultury Orientu.

NOVINKA – Bubnování, každé úterý, 15.00–
16.00 hod., Jurta nebo zahrada Routy (dle po-
časí), pro všechny volně příchozí.

Rodinné informační centrum, každé pondělí, 
9.00–16.00 hod., v budově Městského úřadu 
Čelákovice (vedle podatelny), konzultační a in-

formační činnost, info V. Beldíková, tel.: 732 
727 161, e-mail: routa.beldikova@seznam.cz.

ReStartuj kariéru s ROUTOU! – Aktivity pro-
jektu končí v prosinci 2018, zajistěte si posled-
ní volná místa v kurzech angličtiny na podzim: 
angličtina pro mírně pokročilé – Jak napsat 
životopis a motivační dopis v AJ, Výběrové 
řízení v AJ, Jak prezentovat v AJ, Sociální mé-
dia v AJ, angličtina pro pokročilé – Obchodní 
AJ. Informace o všech aktivitách včetně ak-
tuálních termínů najdete na www.restartujka-
rieru.cz. Účast zdarma, hlídání dětí zajištěno. 
Přihlášky a informace: Infocentrum Kariérový 
ReStart, tel.: 608 723 465, e-mail: restart.rou-
ta@gmail.com, www.restartujkarieru.cz, FB.

Týdenní letní tábor Čtyřlístkova dobrodruž-
ství v Krkonoších, 15.–21. 7. 2018, poslední 
volná místa, pro děti 8–14 let, chata Ferra, 
Strážné v Krkonoších, cena 3 900 Kč zahrnuje 
plnou penzi včetně svačin, pitný režim, celo-
denní program, dopravu z Čelákovic a zpět. 
Přihlášky a další informace Monika Žatečková, 
tel.: 728 660 493, e-mail: info@rc-routa.cz.

Houby Čelákovicka – 
choroš šupinatý

Pokračujeme v nové sérii článků o jedlých nebo 
léčivých houbách z oblasti Čelákovicka. 
Když se řekne název „choroš“, tak si většina 

Úspěch králičího hopu 
Čelákovice

Dne 31. března probíhalo v Olomouci již  
6. mistrovství České republiky v králičím hopu. 
V celkem silné konkurenci se podařilo týmu slo-
ženého ze slečny Agáty Štveráčkové a králíčka 
jménem „Bella z Jahůdky“ získat 1. místo v ro-
vinné dráze ve střední třídě a 1. místo ve skoku 
do dálky, a to skokem 210 centimetrů. Tímto 
umístěním se jim podařilo získat titul mistr ČR 
ve skoku dalekém a zároveň titul Champion. 
Dále s králíčkem „Raya“ získala 3. místo v rovin-
né dráze střední třídy. Další umístění byla dvě 
4. místa. Dále náš tým reprezentovala slečna 
Petra Svatoňová, která k nám pravidelně jez-
dí trénovat až z Neratovic. Ta získala se svým 
králíčkem „Flamíkem“ krásné 1. místo v rovinné 
dráze v těžké třídě a 2. místo v těžkém parkuru. 
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří nám 
drží palce, a hlavně těm, kteří nás podporují.

Kateřina Štveráčková, trenérka

Skok daleký Belly z Jahůdky. Foto: Agáta Štveráčková

houbařské okénko

lidí představí nějakou tvrdou a naprosto nepoži-
vatelnou houbu rostoucí na dřevě. No, i takové 
houby do širšího pojmu „choroš“ doopravdy pa-
tří. A většina z nich skutečně splňuje podmínku 
tvrdosti a nejedlosti. Ale existuje několik výjimek. 
Jednou z těchto výjimek je choroš šupinatý. 
Jako všechny tzv. pravé choroše (tj. ty choro-
še, které skutečně mají rodové jméno „choroš“) 
tvoří kloboukaté plodnice s třeněm a rourkami 
na spodní straně klobouku. Vytváří velmi ve-
liké masité a pevné plodnice – běžný průměr 
klobouku je asi 20 cm, ale lze najít plodnice 
o průměru klobouku i 50 cm. Tvar klobouku 
je polokruhovitý až vějířovitý. Barva krémo-
vá až okrová, povrch je pokryt širokými, světle  
až tmavě hnědými šupinami. Třeň je široký až 
6 cm, tuhý a na spodní části hnědočerný. Duž-
nina je v mládí dosti měkká, šťavnatá a pružná, 
později tuhá až téměř dřevnatá. Barva dužiny je 
bělavá, vůně okurkově moučná, chuť příjemná.
Je to relativně hojný druh. Roste od konce dubna 
do října – postupně v několika vlnách. První vlna 
se často časově kryje s růstem čirůvek májovek.
Vyrůstá na živém i mrtvém dřevě mnoha listná-
čů. V našem okolí jej nejčastěji nacházíme na 
ořešácích a na javoru jasanolistém. 
Je to dobrá jedlá houba – jedlé jsou však pouze 
mladé měkké plodnice. Lze jí použít do polévek, 
omáček, smažit v trojobalu, nakládat. Výborná 
je nakrájená na plátky pod maso. Její výhodou 
je brzký a opakovaný růst. Navíc je vzhledem ke 
své velikosti obtížně zaměnitelná.
Patří dokonce mezi takzvané kodexové tržní 
houby – vykupuje se pro průmyslové zpracování 
na výrobu houbových vývarů a výtažků.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek,
Spolek houbařů Čelákovice

Choroš šupinatý, 30. 4. 2015, Čelákovice. Foto: Miro-
slav Rudolf
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III. dětský benefiční 
koncert

V Evangelickém kostele v Lysé nad Labem se 
v pátek 11. května od 17.00 hod. uskuteční  
dětský benefiční koncert, jehož výtěžek bude 
věnován na dokončení oprav fary v Lysé nad 
Labem, která je rodným domem Bedřicha Hroz-
ného.                                                 pořadatelé

Loukafest s hvězdným 
obsazením!

Skupina JELEN, Radůza, Oskar Petr a mnoho 
dalších interpretů ovládne festivalová pódia 
LoukaFestu ve dnech 8. a 9. června 2018 na 
brandýském zámku.
Páteční koncert proběhne na nádvoří zámku, 
kde vystoupí Radůza s kapelou. Jako předka-
pela byla vybrána místní skupina ANEBO, která 
zahájí svou 40minutovou produkci v 19 hodin. 
Kapacita nádvoří se rychle zaplňuje, a proto 

pozvánky do okolí

bude předprodej ukončen ve chvíli, kdy počet 
vstupenek dosáhne počtu 400.
Sobotní festivalový den proběhne v zámecké 
zahradě – začátek je plánován na 13. hodinu. 
Jako první vystoupí Oskar Petr (Chci zas v tobě 
spát, Zmrzlinář, Křídla motýlí…). V průběhu dne 
pak některé regionální a místní kapely – Kla-
sickej postup, Baťa & Kalábůf něžný Beat, The 
Amplified Acoustic band. Jako hvězda na závěr 
zahraje a zazpívá skupina JELEN (od 21 hodin).
Doprovodný program pro děti zajistí Miniškolka 
Lumpík. Občerstvovací stánky s jídlem i pitím 
také budou.
V průbehu května je možné pořídit vstupenky 
výrazně levněji! Předprodej zajišťuje Ticketpor-
tal.cz a brandýské informační centrum. Další 
podrobnosti najdete na www.loukafest.cz.

Jan Chleboun, pořadatel

NOC KOSTELŮ 2018
Již několik let na konci května nebo na začát-
ku června probíhá významná mezinárodní akce 
Noc kostelů, při níž se v posledních letech ote-
vřely brány či dveře kostelů v naší zemi. Kostely 
a modlitebny se v ČR letos otevřou již po desá-
té. U nás v Čelákovicích jsme se k akci připojili 
před devíti roky.
Noc kostelů nabízí veřejnosti možnost nezávaz-
ného setkání s křesťanstvím. Je to noc plná leh-
kosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloub-
ky. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho 
příležitostí, jak poznat křesťanství, církev, víru 
– a každý si může sám zvolit, do jaké míry se 
nechá oslovit.
V rámci večerních a nočních programů se vy-
tváří prostor pro setkání prostřednictvím roz-
hovoru, hudby a dalších uměleckých žánrů či 
prostřednictvím jiného zážitku. Zpřístupnění 
běžně uzavřených míst a atmosféra noci dávají 
k mimořádnému zážitku příležitost.
Letošní biblický text je nám dobrou inspirací. 
Čteme v něm, že někteří lidé zůstávali v noci 
v okolí Božího domu. Tehdy byl myšlen Jeruza-
lémský chrám, dnes to může být třeba v Praze 
Chrám sv. Víta a u nás v Čelákovicích buď Hu-
sův sbor Církve československé husitské, nebo 
římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie. Brzo se připojí také nový dům modlitby Círk-
ve bratrské u nádraží. 
Při Noci kostelů je veřejnost zvána k návštěvě 
míst, kde je připraven pestrý a zajímavý pro-
gram, který přibližuje něco z historie či umění, 
ale také ze života víry. Organizační týmy již pilně 
pracují na svých programech, aby jej zprostřed-
kovali svým návštěvníkům. Věříme, že každý si 
v rozmanité nabídce něco zajímavého najde. 
Informace o Noci kostelů a programech najdete 
na vývěskách, plakátech a internetových strán-
kách www.nockostelu.cz. 

Mira Poloprutská, farářka CČSH

PROGRAM NOCI KOSTELŮ
pátek 25. května 2018

HUSŮV SBOR, Husova č. p. 1060
18.00 hod. zvonění
18.10 hod. „osmičková“ výročí v Čelákovicích 
 netradičně
19.00 hod. projekt Národní kronika – sezná-
 mení s novým projektem Národního 
 muzea, Nadace Charty 77 a Konta 
 bariéry
20.00 hod. netradiční varhanní koncert – publi-
 kum uvidí varhaníka „v akci“
21.00 hod. promítání
22.00 hod. meditace s hudbou

Křížem krážem 
po stopách Čelákovic

„Čelákovice všední i sváteční,
obyčejné i vzácné,
prochozené i neobjevené,
místa, co lákají, a místa, která člověk přejde
a nevidí je, obestřeny závojem neviditelnosti.
To je naše město, které každý den ukazuje nové 
obrazy malované jinými barvami,
různými kulisami, rozehrané jiné partie s jinými 
aktéry.
Někdy se rozsvítí světlem, jindy setmí 
oblačností a někdy se halí do mlhy.
A já křížem krážem procházím stejně jako my 
všichni městem a koukám, jak se věci mění. 
Podívejme se společně na několik střípků 
z kaleidoskopu dní.“

Jana Vondráčková, autorka fotografií
vystavených v Galerii na schodech

Letecký den na vojenském letišti Praha-Kbely
Letecký den po 25 letech je plánován na vojenském letišti Praha-Kbely v sobotu 9. června a bude 
součástí akce Muzejní noc. Jeho součástí bude dvouhodinová letecká ukázka Vzdušných sil Armá-
dy ČR. Letiště bylo založeno krátce po vzniku samostatného československého státu v roce 1918 
a bylo i zázemím pro Československé aerolinie, které zde zahájily v roce 1919 pravidelné lety. V sou-
časné době letiště provozuje Ministerstvo obrany prostřednictvím 24. základny dopravního letectva.
Letos si kbelské letiště připomíná 100 let své existence, předpokládá se 8 000 letových hodin  
a 12 000 pohybů. Na letišti pracuje 850 vojáků a občanských zaměstnanců. Letadla z pražských 
Kbel zabezpečují přepravu ústavních činitelů, členů Armády ČR a osob dle usnesení vlády ČR. Za-
jišťují letecké snímkování České republiky, pomáhají IZS, zabezpečují ve vybraných krajích leteckou 
záchrannou službu nebo realizují leteckou přepravu pro potřeby pražských zdravotnických zařízení 
(IKEM, fakultní nemocnice) či brněnského Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v rámci 
transplantačního programu. Letecký provoz probíhá proto 24 hodin a zejména s ohledem na zdra-
votnická zařízení i v noci.
Do katastru města Čelákovic zasahuje ochranné pásmo vzletového a přibližovacího prostoru (OP 
VPP) neveřejného mezinárodního vojenského letiště Praha-Kbely. Vzletová a přistávací dráha je po-
ložena nad pražskou kotlinou na rovném terénu s nadmořskou výškou středu 280 metrů. Šířka beto-
nové dráhy je 49 metrů po celé její délce 2 000 metrů.

Miloš Sekyra, místostarosta I

RADŮZA. Foto: Alena Hrbková

JELEN. Foto: Alena Hrbková
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čelákovická 
sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice
tel.: 731 591 418
e-mail: info@sportcelakovice.cz
http://www.sportcelakovice.cz

Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

po 6.15–7.30 – 19.00–21.30
út – – 17.00–21.30
 (18.00–19.00 pronájem 2x dráha)
st 6.15–7.30 14.00–15.00 19.00–21.30
čt – – –
pá 6.15–7.30 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)

OTEVÍRACÍ DOBA O SVÁTCÍCH

po 7. 5.      ZAVŘENO
(přerušení dodávky pitné vody)

út 8. 5. – – 16.00–21.00

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

Rok 2017 byl pro bazén
nejúspěšnější v historii

Zřízení a fungování Čelákovické sportovní má 
smysl. Jednoznačně to prokazuje hospodaření 
hlavního pilíře činnosti této příspěvkové organi-
zace města – Městského bazénu.
Před rokem jsem na stránkách Zpravodaje sli-
boval, cituji: „Troufám si slíbit, že rok 2017, za 
který budu od A do Z plně odpovědný, dopadne 
ještě lépe než rok 2016, který skončil nejlepším 
hospodařením Městského bazénu v posledních 
letech.“ Sliby se mají plnit nejen o Vánocích, ale 
především je třeba skládat účty vedení města 
i veřejnosti, protože hospodaříme s veřejnými 
financemi.
Příspěvek města coby zřizovatele byl i pro rok 
2017 kalkulován na maximální možnou celoroč-
ní ztrátu 1 500 tis. Kč. Výše příjmů v roce 2017 
dosáhla rekordní výše 5 775 tis. Kč (oproti 4 853 
tis. Kč v roce 2016), a přesáhla tak o více než  
2 100 tis. Kč průměrné příjmy Městského bazé-
nu z období 2010–2015.
V posledních čtyřech letech pod vedením Milo-
še Bukače se ztráta v hospodaření Městského 
bazénu pohybovala v průměru kolem 2 milionů 
korun. Čelákovické sportovní se podařilo v roce 
2016 ztrátu snížit na 1 350 tis. Kč a v loňském 
roce činila pouze 800 tis. Kč.
Těchto výsledků jsme dosáhli navzdory nákla-
dům na zvýšení komfortu pro návštěvníky ba-
zénu – teplota vody je trvale +28 °C a vzduchu 
+30 °C.
Poděkování za nejlepší výsledek hospodaření 
v historii Městského bazénu patří všem zaměst-
nancům a spolupracovníkům Čelákovické spor-
tovní!

Petr Bambas, ředitel 

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

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

SEPARUJTE TYTO
PLASTY A NÁPOJOVÉ

KARTONY VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET

Porovnání výše příjmů Městského bazénu jako organizační složky města v letech 2007–2015 (vedl Miloš Bukač)  
a jako součásti Čelákovické sportovní, p. o.

Celkové ztráty provozu Městského bazénu (při porovnatelných výdajích) v letech 2007–2015 (vedl Miloš Bukač)  
a jako součásti Čelákovické sportovní, p. o.
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UNIONSKÉ PROBLÉMY
Desátého března byl původně stanovený ter-
mín pro začátek mistrovské soutěže, ale poča-
sí rozhodlo jinak. Nebylo možné odehrát první 
dvě kola, a tak v závěru měsíce byl na pořadu 
„anglický týden“ sobota – středa – sobota. Po 
úspěšném přípravném období byl na místě 
u fotbalistů Unionu optimismus, ale první kola 
nedopadla dobře. Po čtyřech porážkách se 
mužstvo přiblížilo nebezpečnému pásmu sestu-
pu. Připomeneme si sehraná utkání:
SOKOL PĚČICE–SK UNION 3:0
Úvod zápasu sice patřil Unionu, ale bez branko-
vého vyjádření. Naopak domácí při první vážněj-
ší akci šli do vedení. Druhá půle přinesla vyrov-
nanou hru, leč branky padaly jen do naší sítě. 
Hosté neměli výraznější šanci skórovat.
SLOVAN LYSÁ–SK UNION 2:1
Branka: Kadeřábek
V „derby“ byl Union v prvním poločase lepším 
celkem a zaslouženě vedl. Po přestávce se po-
dařilo domácím vyrovnat z pokutového kopu. 
Poté bylo na obou stranách několik šancí, ale 
rozhodující branka padla až v nastavení.
SOKOL LUŠTĚNICE–SK UNION 2:0
Za stálého deště bylo k vidění jen průměrné 
utkání. V prvním poločase bez výraznějších šan-
cí obou celků. Ve druhém poločase nejprve měl 
možnosti Náhlovský a poté Kadeřábek nastřelil 
břevno. Domácí šli do vedení v 78. min. a ko-
nečnou podobu výsledku dali v 82. min.
SK UNION–SOKOL VYŠEHOŘOVICE 0:4
Proti vedoucímu týmu tabulky se Union nedoká-

zal prosadit. Hosté měli po celý zápas převahu 
a dokázali se prosadit i střelecky. Ujali se vedení 
již ve 12. min., do přestávky přidali druhý gól. 
Dominovali i ve druhém poločase.
SK UNION–KAVALIER SÁZAVA 2:0
Branky: Kadeřábek
Union se konečně dočkal tří bodů! V prvním po-
ločase průměrného utkání měli domácí mírnou 
převahu a několik dobrých šancí. Jednu pro-
měnil Kadeřábek. Obraz hry se příliš nezměnil 
ani po přestávce a i druhou branku vsítil Kade-
řábek.

Pozvánka na zápasy „A“ mužstva, vždy v so-
botu od 10.15 hod. na stadionu „U Hájku“:
5. 5. SK UNION–TJ Kly
19. 5. SK UNION–Poděbrady
2. 6. SK UNION–Mnichovohradištský SK

MLÁDEŽ UNIONU
Dorost má odložené utkání s Brandýsem n. 
Labem a v březnu sehrál tato utkání: SK UNI-
ON–TJ DRUŽBA SUCHDOL 5:5, branky: M. 
Vlček, Choura, Hromas, Linka, Buriánek; SK 
UNION–SPARTA KUTNÁ HORA 2:0, branky: 
Kostolány, Pánek; SK ČESKÝ BROD–SK UNI-
ON 0:4, branky: Uher 2, Brodský, Loskot; SK 
UNION–FK BRANDÝS 5:5, branky: Uher 3,  
L. Vlček, Pánek.
Starší žáci bojují o udržení v přeboru a v úvodu 
jara mají tyto výsledky: SK UNION–FC MĚLNÍK 
2:8, branky: Linka 2; SK ČESKÝ BROD–SK 
UNION 3:3, branky: Linka 2, Kratochvíl; SK 
UNION–SPARTA KUTNÁ HORA 4:2, bran-

ky: Linka 2, Skuhravá, Janák; FK ŘÍČANY–SK  
UNION 0:0.
Mladší žáci na rozdíl od starších bojují o čelo 
tabulky: SK UNION–FC MĚLNÍK 5:1, branky: 
Fantík Jan 2, Čejka, Špaňhel, Klíma; SK ČES-
KÝ BROD–SK UNION 2:6, branky: Sebera 3, 
Skuhravá, Vencl; SK UNION–SPARTA KUT-
NÁ HORA 6:3, branky: Sebera 3, O. Šuráň, 
P. Šuráň, Skuhravá; FK ŘÍČANY–SK UNION 
1:6, branky: Skuhravá 2, Čejka, Vencl, Sebera, 
Jan Fantík.
Přípravky dohrávaly halovou sezonu, mistrov-
skou soutěž formou turnajů otevřel turnaj mlad-
ší přípravky „A“ v Kostelci n. Černými lesy za 
účasti pěti mužstev. SK Union za tři výhry a jed-
nu porážku obsadil 2. místo. Mladší přípravka 
„B“ sehrála svůj turnaj v Čelákovicích a s jed-
nou výhrou obsadila 5. místo.

Milan Šikl

Jan Kadeřábek v zápase s Lysou vstřelil branku, to ale 
na zisk bodů nestačilo. Foto: Vl. Malinovský

Momentka z turnajového zápolení v Úvalech. Foto: Pe-
ter Janda

Zlatý Antonín Pešek a bronzový Tomáš Sedmihradský 
při vyhlašování výsledků turnaje v Kolíně. Foto: Peter 
Janda

V soutěžích družstev SŠS jsme odehráli poslední 
dvě kola sezony 2017/2018. Družstvo „A“ v kraj-
ské soutěži se vytáhlo v závěrečném finiši na cel-
kové 10. místo vítězstvími nad celky TJ Bohemia 
Poděbrady A dne 18. března v poměru 6,5:1,5 
a TJ AŠ Ml. Boleslav dne 8. dubna v poměru 6:2. 
V regionální soutěži družstvo „C“ prohrálo oba 
poslední zápasy, a to dne 18. března s celkem 
TJ Neratovice G v poměru 2:3 a dne 8. dubna 
s celkem Autoškoda Ml. Boleslav C v poměru 
0:5. Po 5. místě našeho „béčka“ v regionálním 
přeboru tak dosáhl ŠK zatím nejlepšího umístění 
v novodobé historii čelákovického šachu. 
A že by to v příštích letech mohlo být ještě lepší, 
o tom nás přesvědčují naši mladí šachisté v rám-
ci regionálního přeboru mládeže. Turnaje v Úva-
lech dne 24. března se jich zúčastnilo celkem 26, 
včetně kroužků z Mochova a ZŠ Kostelní, kterým 
se rovněž věnují naši trenéři. V kategorii mladších 
žáků jsme nasadili celkem 18 šachistů (z toho 
7 dívek) a naši hráči stáli na stupních vítězů – 
Antonín Pešek v této kategorii zvítězil a Tomáš 
Sedmihradský obsadil 3. místo. V kategorii star-
ších žáků jsme měli 5 šachistů (z toho 2 dívky) 
a medaile jim uklouzly doslova o vlásek – obsa-
dili 4.–6. místo (Martin Sedmihradský, Vojtěch 
Rubeš a František Zelený). A v kategorii juniorů 
vybojoval Kryštof Pechánek 2. místo. Takže tato 
výprava získala 3 poháry pro čelákovické barvy.

Dalšího turnaje „O velikonočního beránka“ 
v Kolíně dne 7. dubna se zúčastnilo 20 našich 
mladých šachistů. A rovněž úspěšně. V kate-
gorii mladších žáků hrálo 12 našich šachistů (5 
dívek) a hlavní protagonisté z Úval zopakovali 
svůj úspěch – Antonín Pešek zvítězil a Tomáš 
Sedmihradský obsadil 3. místo v konkurenci 52 
účastníků. V kategorii starších žáků jsme měli 7 
hráčů (3 dívky) celkem z 24 účastníků. Zazářila 
Hanka Jankovská, která i mezi chlapci obsadila 
3. místo. V kategorii juniorů obsadil Kryštof Pe-
chánek rovněž 3. místo. Čelákovičtí šachisté si 
tak odvezli 4 poháry z 9 možných.
Na krajském přeboru v rapid šachu mládeže 
v Neratovicích dne 14. dubna jsme měli 8 zá-
stupců. V kategorii do 10 let (62 účastníků) ob-
sadil Tomáš Sedmihradský 3. místo, a zajistil 
si tak přímý postup na přebor ČR. V kategorii 
do 12 let (40 účastníků) obsadil Antonín Pešek 
5. místo, a je tak na místě prvního náhradníka, 
a Zuzana Jandová je obsazením 5. místa mezi 
dívkami druhou náhradnicí. V kategorii do 14 
let to zatím na postup nebylo a je vidět, že tady 
máme generační mezeru následovníků a chybí 
nám jisté zkušenosti. 
Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic 
a blízkého okolí mohou získat další informace 
na www.sachycelakovice.cz.

Libor Mrozinski

šachy

Šachový klub TJ Spartak Čelákovice

sport
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FARNÍ CHARITA NERATOVICE 
U Závor 1458, 277 11 Neratovice

tel.: 315 685 190, fax: 315 685 190 
 http://neratovice.charita.cz

e-mail: sekretariat@charita-neratovice.cz

Farní charita Neratovice v rámci zdravotní 
 péče poskytuje i ošetřování akutních 

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

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

Tenisový klub Čelákovice
Začátek letní sezony
V tomto roce se díky pěknému počasí podařilo 
postupně připravit náš areál ke hře již od 8. dub-
na. Děkujeme všem členům za vydatnou pomoc 
při přípravě na areálu. Vzhledem k termínové 
listině byla bez prodlení zahájena příprava klu-
bových hráčů na mistrovská utkání klubových 
soutěží 2018. Pokud máte zájem o výuku tenisu 
pro své děti, informujte se na našich klubových 
stránkách www.tkcelakovice.cz v sekci aka-
demie.

Vítězové turnaje – Filip Šafařík, Jakub Klauda, Aleš Bar-
toň. Foto: archiv klubu

Turnaj mladých tenistů
Před závěrem již druhé halové sezony se v rám-
ci příprav na jarní mistrovská utkání uskutečnil 
klubový turnaj mladých tenistů. Ve vyrovnaném 
turnaji hráčů narozených 2010 a 2011 zvítězil 

tenis

CB RUN OPEN
Církev bratrská Čelákovice zve všechny mi-
lovníky běhu na 2. ročník benefiční akce CB 
RUN OPEN dne 9. června v 10.00 hod. u če-
lákovické lávky.
Hlavní závod na 10 km – běh pro ty, kteří si trouf-
nou tuto vzdálenost uběhnout. Běh pro radost 
na 2 km – nezávodní disciplína pro všechny, kdo 
poběží rádi. Další disciplíny: dětské běhy, crazy 
runy apod. Doprovodný program.
Dobrovolné startovné bude použito na dokon-
čení stavby modlitebny CB v Čelákovicích – bu-
dova naproti nádraží.
Bližší informace a registrace na www.cb.cz/ 
celakovice, www.facebook.com/celakovicecb 
nebo e-mailu: cbrun@seznam.cz.

Nohejbalový oddíl TJ 
Spartak Čelákovice

Nohejbalová soutěž se rozjela na plné obrát-
ky a za povšimnutí stojí zatím tři výhry A-týmu 
v řadě. Vedení nohejbalového oddílu přihlá-
silo do dorostecké ligy i tým dorostu. Soutěž 
je rozdělena na dvě celostátní části, přičemž 
Čelákovice hrají „západní skupinu“. Do vyšší 
soutěže, a to do Krajského přeboru, postoupil 
C-tým a odehrál zatím jedno utkání. Ženy začí-
nají svoji prvoligovou soutěž s novými posilami 
6. května.
TJ SLAVOJ Č. BROD–ČELÁKOVICE A 1:6
Dne 30. 3. s novou posilou Jakubem Ftáčníkem 
z Prostějova jsme vstoupili vítězně do nového 
ročníku 2018. S odvěkým rivalem to byl však boj 
o každý míč a každý set. 
ČELÁKOVICE A–SK LIAPOR WITTE K. VARY 
6:0
V poměrně poklidném tempu si domácí dokrá-
čeli k výhře nad favorizovanými Vary, o čemž 
svědčí fakt, že se ani jedno utkání nehrálo na 
tři sety.
SKN ŽATEC–ČELÁKOVICE A 3:6
Staronový účastník extraligové soutěže kladl 
až nečekaně tuhý odpor, a to v celém průběhu 
utkání.
R.U.M. NK HOLUBICE–ČELÁKOVICE B 6:3
Čelákovice sahaly po bodu, ale nakonec musely 
přenechat soupeři oba.
ČELÁKOVICE B–TJ SOKOL ZBEČNÍK 6:4
Dramatické utkání vidělo na šedesát přítomných 
diváků v domácím zápase druholigového utká-
ní.
ČELÁKOVICE C–TJ LOKOMOTIVA NYM-
BURK 1:6
C-tým Čelákovic postoupil do KP a na úvod 
přivítal velmi silný celek z Nymburka, který byl 
však nad jeho možnosti.
TJ DYNAMO ČEZ Č. BUDĚJOVICE–ČELÁKO-
VICE 6:1
V úvodním kole první dorostenecké ligy byl sou-
peř nad síly čelákovického družstva.
ČELÁKOVICE–SK ŠACUNG BENEŠOV 1947 
4:3
Po jedenácti letech se vrátila do Čelákovic nej-
vyšší dorostenecká soutěž nohejbalu a hned 
v prvním domácím zápase se na šedesát spo-
kojených diváků dočkalo zasloužené výhry 4:3.

nohejbal

Tým dorostu TJ Spartak Čelákovice. Foto: Martin Spil-
ka

Domácí zápasy na Městském stadionu
Extraliga
úterý 8. 5. 14.30 hod. Modřice
II. liga
úterý 8. 5. 9.30 hod. TJ Pankrác
Ženy
neděle 6. 5. 10.00 hod. TJ Útěchov, z. s.
  15.00 hod. TJ Útěchov, z. s.
Dorost
neděle 6. 5. 14.00 hod. TJ Radomyšl
KP
sobota 19. 5. 9.00 hod. SK Jizerní Vtelno
OP
středa 9. 5. 17.00 hod. Nymburk B

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

Petr Flekač

Jakub Klauda, na druhém místě se umístil Aleš 
Bartoň a na třetím Filip Šafařík. Turnaj hráčů na-
rozených v roce 2009 až 2007 vyhrál František 
Smolen, který ve finále porazil Vítka Šuráně 6:4. 
Na třetím místě se umístil Filip Cveček. Celkem 
se turnaje zúčastnilo více než 20 hráčů. Děkuje-
me pořadatelům a hráčům gratulujeme k dob-
rým výkonům. 

Tenis a sport o prázdninách
I v červenci se mohou vaše děti věnovat tenisu 
a sportu pod dohledem trenérů, a to 16.–20. 7. 
na Sportovním příměstském táboře a 23.–27. 7. 
na Tenisovém kempu určeném dětem, které již 
zvládají základy tenisové hry. Bližší informace 
získáte na e-mailu: info@teniscelakovice.cz.

Domácí zápasy našich družstev
Přijďte se podívat, začátek vždy v 9.00 hod.
Mladší žactvo, 1. třída B
21. 5. TK Čelákovice–Slavoj Čerčany
18. 6. TK Čelákovice–LTC Poděbrady
Starší žactvo, 1. třída B
6. 5. TK Čelákovice–Slavoj Žiželice
27. 5. TK Čelákovice–LTC Kolín
17. 6. TK Čelákovice–Slavoj Český Brod
Dorost, 3. třída B
7. 5. TK Čelákovice–TK Mnichovo Hradiště
28. 5. TK Čelákovice–TJ Mělník
25. 6. TK Čelákovice–LTC Kolín
Dospělí, 2. třída B
20. 5. TK Čelákovice–Slavoj Žiželice
10. 6. TK Čelákovice–TK Benátky nad Jizerou
24. 6. TK Čelákovice–TJ LTC Poděbrady

výbor klubu

Vítězové turnaje – Filip Cveček, František Smolen, Vítek 
Šuráň. Foto: archiv klubu
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sport / inzerce

2. ročník basketbalového 
turnaje 3 x 3 na jeden 

koš
V sobotu 12. května pořádáme v tělocvičně 
ZŠ J. A. Komenského a na víceúčelovém hřišti  
u bazénu již druhý ročník turnaje „3 x 3 Čeláko-
vice“ v basketbale na jeden koš. Soutěžit budou 
týmy ve dvou kategoriích: MINI U10 MIX roč-
ník 2008 a mladší (od 10.00 hod.) a GIRLS U12 
ročník 2006 a mladší (od 12.30 hod.). Maximální 
počet týmů je 8 v každé kategorii. Hrát se bude 
podle oficiálních pravidel 3 x 3 kromě časové-
ho limitu na útok. Připraveny jsou i doprovodné 
soutěže o hodnotné ceny. Více viz událost na 
https://play.fiba3x3.com.

Michaela Uhrová

Velkolepé zahájení na náměstí v Klatovech. Foto: 
archiv spolku

Pandy Čelákovice na  
mezinárodním turnaji

O Velikonocích letošního roku se v Klatovech 
konal 6. ročník mezinárodního turnaje Eas-
ter Cup 2018, jehož se zúčastnilo 94 týmů v 6 
kategoriích. Turnaj je jako jeden ze tří v České 
republice zařazen na listinu mezinárodních mlá-
dežnických basketbalových turnajů podporova-
ných mezinárodní basketbalovou federací FIBA 
Europe.
V nejmladší kategorii U11 bylo 14 týmů a mezi 
nimi i naše Pandy Čelákovice, pro které to byla 
první zkušenost, jak porovnat své výkony na 
vysoké úrovni. Ve velké konkurenci týmů, kte-
ré se účastní Mistrovství republiky pravidelně, 
se Pandy ale rozhodně neztratily. Dokonce si 
pomyslně sahaly na bronzovou medaili, kterou 
však o jediný bod s pokorou předaly Strakoni-
cím.
Pandy si však ocenění odvezly, a to v rukou 
Emy Sedlářové, která se stala členkou All Stars  
turnaje (nejlepší pětice hráček).
Překrásná sportovní atmosféra byla cítit po 
celých Klatovech. Velkolepého zahájení na ná-
městí se zúčastnilo mnoho známých tváří a mezi 
nimi samozřejmě nechyběla i naše trenérka Mi-
chaela Uhrová, držitelka zlaté medaile z Mist-
rovství světa 3 x 3, a Kateřina Elhotová, česká 
reprezntantka v basketbale, které záhájily tento 
tradiční turnaj. 
Všem hráčkám děkujeme za skvělou reprezen-
taci našeho města a týmu Pandy Čelákovice.

Basketbal Čelákovice, spolek

Tým Pandy Čelákovice. Foto: archiv spolku

Orka
Starší žáci zakončili svou sezonu posledním 
domácím turnajem, který se pořádal v nové 
sportovní hale v Nehvizdech. Kluky opět  
přijel povzbudit početný kotel rodičů a pří-
buzných, kterým se Orka odměnila výborným  
výkonem.
ORKA ČELÁKOVICE–TJ SOKOL KRÁLOV-
SKÉ VINOHRADY 2:7
V prvním zápase se nám nepovedl první polo-
čas, kdy jsme inkasovali příliš mnoho branek. Ve 
druhé části se hra již vyrovnala, ale na výraznou 
korekci výsledku to nestačilo. 
ACEMA SPARTA PRAHA 2005–ORKA ČELÁ-
KOVICE 5:4
Druhé utkání bylo z naší strany již výrazně lepší. 
Sparta se sice ujala vedení, ale zápas byl po ce-
lou dobu vyrovnaný a velmi bojovný. Kluci vrhli 
veškeré síly do závěru utkání, Spartě se ale po-
dařilo uhájit těsné vítězství.
ORKA ČELÁKOVICE–ACEMA SPARTA PRA-
HA PM 6:1
Poslední zápas sezony začali kluci ve velkém 
stylu a jedna pěkná akce následovala druhou. 
Kotel fanoušků Orky hnal naše naděje neustále 
dopředu a zápas vyzněl jednoznačně pro nás. 
Odměnou za výborný výkon bylo šest vstřele-
ných branek a samozřejmě zasloužené vítězství.
Za celou sezonu patří velký dík jak hráčům, tre-
nérům Standovi Rubešovi a Martinovi Mikšov-
skému, ale také rodičům, příbuzným a známým, 
kteří po celou sezonu s kluky jezdili na turnaje, 
utvořili výbornou partu a díky nim měla Orka  
na každém turnaji nejpočetnější a nejhlasitější 
podporu.

Martin Bajer

Turnaj v Nehvizdech. Foto: Martin Bajer

basketbal

florbal

Foto: archiv spolku

Z oblastního přeboru 
15 medailí

O víkendu 14.–15. dubna se zúčastnili cvičen-
ci spolku AKTRA.cz z Čelákovic oblastního 
přeboru ve sportovní všestrannosti. Při premi-
érovém startu vybojovali 15 medailí. V sobotu 
v Říčanech vybojoval Lukáš Čeřovský 1. místo 
v plavání a 2. místo v atletice. Mezi dívkami se 
prosadila 2. místem v plavání Rút Fijalová. V ka-
tegorii starších žákyň vybojovala 2. místo v pla-
vání i v atletice Květa Gonzorová.
V neděli se závodilo ve sportovní gymnastice 
(akrobacie, kladina, přeskok, hrazda) a ve špl-
hu. Závod odstartovali předškoláci, kteří sou-
těží jen v akrobacii a přeskoku. V této kategorii 
vyhrála Terezka Šídlová a na 2. místě skončila 
Terezka Sekaninová. V nejmladších žákyních 
zazářila ve sportovní gymnastice 3. místem Eliš-
ka Dragounová. V mladších žákyních skončila 
na 3. místě Nela Sekaninová a 1. místo vybo-
jovala Karin Berdarová. Ve šplhu se prosadila 
na 3. místo Tereza Weissgrábová. Ve starších 
žákyních předvedla perfektní vyrovnaný výkon 
Květa Gonzorová, který byl odměněn 1. místem 
ve šplhu i ve sportovní gymnastice.
Oblastní závod byl pro ty, kteří absolvovali 
všechny disciplíny, postupovým do republiko-
vého kola. V každé kategorii postupují pouze  
2 nejlepší. Naše dívky vybojovaly postup ve 
všech kategoriích. V květnu nastoupí v Pros-
tějově Karin Berdarová a Veronika Vostrovská 
(obě celkově z 2. místa) a v červnu v Praze Kvě-
ta Gonzorová z 1. místa. Těsně unikl postup Jo-
hanně Cée, která skončila v celkovém hodnoce-
ní na 3. místě.
Medaili nemohou mít všichni, a tak nutno uvést, 
že ani ostatním se nedařilo špatně. Získali jsme 
i mnoho 4.–10. míst. Celkové pořadí najdete na 
www.aktra.cz nebo na facebook.com/aktra.cz. 
Gratuluji všem závodníkům a děkuji rodičům 
a ostatním cvičencům za podporu při nácviku.

Zuzana Prokopovičová, AKTRA.cz

aktra.cz
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kam ve volném čase

do neděle 13. 5.
Městské muzeum
ROK V POLABÍ
Fotografická a přírodovědná výstava Jiřího Žal-
mana a Lukáše Legáta (krajina – příroda – mak-
rofotografie) členěná podle 4 ročních období, 
přístupná ve výstavní síni muzea denně 9.00–
12.00 a 13.00–17.00 hod.

čtvrtek 3. – úterý 29. 5.
Městská knihovna
AFRIKA
Výstava fotografií Markéty Klímové v dětském 
oddělení ve výpůjčních hodinách knihovny. 

úterý 8. 5. 13.00 hod.
Kostelní ulice
VYSAZENÍ STROMU REPUBLIKY
u sochy sv. Jana Nepomuckého

úterý 8. 5. 14.00 hod.
náměstí 5. května
PIETNÍ AKT
U příležitosti státního svátku ukončení 2. světo-
vé války položí zástupci města květiny u pomní-
ku padlých. 

úterý 8. 5. 14.30 hod.
budova radnice
KŘÍŽEM KRÁŽEM PO STOPÁCH ČELÁKOVIC
Vernisáž výstavy fotografií Jany Vondráčkové  
v Galerii na schodech.

úterý 8. 5. 15.00 hod.
náměstí 5. května
MR. ELASTIK A SESTRY HAVELKOVY
Promenádní koncert s  dobovou módní přehlídkou. 

úterý 8. 5. 18.00 hod.
Mírové náměstí, Sedlčánky
PIETNÍ AKT
Pořádá MO KSČM u příležitosti ukončení II. svě-
tové války a osvobození republiky od fašistic-
kých okupantů. 

středa 9. 5. 18.00 hod.
park Rudé armády v Záluží
PIETNÍ AKT
Pořádá MO KSČM u příležitosti ukončení II. svě-
tové války a osvobození republiky od fašistic-
kých okupantů. 

pátek 11. 5. 13.00–18.00 hod.
Městská knihovna
X. ČELÁKOVICKÁ MUZEJNÍ NOC V KNIHOVNĚ
Knihovna otevřena v rámci Muzejní noci, vědo-
mostní soutěž o životě v 1. republice ve spolu-
práci s Městským muzeem.

pátek 11. 5. 15.00–22.00 hod.
areál tvrze
MUZEJNÍ NOC
Bohatý program – KVH DRUHÝ PLUK Nymbur-
sko, Divadýlko na dlani – představení Zborovo, 
2MuchFire, jazz a swing první republiky hudební 
skupiny „Blue star kvartet“ (19.00 hod.), po celý 
den výstava velkých „osmičkových“ mezníků ve 
20. století, občerstvení a další překvapení. 

sobota 12. 5. 10.00 hod.
tělocvična ZŠ J. A. Komenského a víceúčelové 
hřiště u bazénu
3 x 3 ČELÁKOVICE

Druhý ročník turnaje dětských kategorií v bas-
ketbale na jeden koš.

sobota 12. 5. 9.00 hod.
u Hospody Grado
MODELY LODÍ NA GRADĚ
soutěže rádiem řízených modelů lodí

neděle 13. 5. 14.00 hod.
restaurace Na Vošverku
JARNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Tradiční posezení seniorů při hudbě, sledování 
připravených video prezentací a vzájemné diskusi.

neděle 13. 5. 16.00 hod.
Husův sbor
KONCERT KE DNI MATEK

sobota 19. 5. 17.00–23.00 hod.
Městská sauna
VELKÁ SAUNOVÁ NOC
Oficiální ukončení sezony saunových ceremoni-
álů, zahradní party, grilování, speciální atmosfé-
ra, program bude probíhat v obou zahradních 
saunách. Rezervace nutná na tel.: 326 995 361, 
vstupné: 280 Kč.

neděle 20. 5. 8.00–11.00 hod.
chovatelský areál, Stankovského 1774
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít chova-
telské poradny

pátek 25. 5. 18.00 hod.
Husův sbor
NOC KOSTELŮ 2018
více viz str. 22

sobota 26. 5. – neděle 24. 6.
Městské muzeum
MALÝ SALÓN 2018 – ČESKOMÁNIE
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Jana Zacha Če-
lákovice přístupná ve výstavní síni muzea denně 
9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.
V sobotu 26. 5. od 10.00 hod. vernisáž výstavy.

pátek 1. 6. 14.00–17.00 hod.
zahrada MDDM
JAK SI HRÁLY NAŠE BABIČKY
Oslava Mezinárodního dne dětí – hry, soutěže, 
zábava, dílny a ukázky řemesel.

sobota 9. 6. 10.00 hod.
lávka u Labe
CB RUN OPEN
Běžecké závody pro dospělé i děti s doprovod-
ným programem, dobrovolné startovné bude 
použito na dokončení stavby modlitebny CB  
v Čelákovicích.

sobota 9. 6. 13.00–22.00 hod.
náměstí 5. května 
VII. SETKÁNÍ NA NÁMĚSTÍ 
Vystoupí Olympic, P. Callta, Děti ráje, T. Linka, 
Lucie Revival, ZUŠ Jana Zacha Čelákovice a další.

sobota 9. 6. 14.00 hod.
park Na Zájezdě, Sedlčánky
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ OBČANŮ
Sedlčánek a Císařské Kuchyně se členy  
Osadního výboru u guláše s diskuzí o problé-
mech a projednávání návrhů na vylepšení života 
v obci.

kulturní dům
Sady 17. listopadu 1380, Čelákovice
tel.: 326 991 358
e-mail: info@kdcelakovice.cz
http://www.kdcelakovice.cz

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

pátek 4. 5. 20.00 hod.
ČECHOMOR
Vstupné: sezení 490 Kč, stání 390 Kč.

čtvrtek 10. 5. 17.00 hod.
VESELÁ TROJKA
Šlágr koncert, vstupné: 1.–3. řada 289 Kč, 
ostatní 239 Kč.

sobota 12. 5. 18.00 hod.
MUZEJNÍ NOC
Klubová filmová noc s promítáním válečných 
filmů: Plukovník Švec – memento připomínající 
úděl českých legionářů, režie: S.Innemann, Sig-
num Iaudis – drama z doby první světové války  
s V. Müllerem v hlavní roli, Stezky slávy. Výstava 
legionářské výstroje a uniforem, vstupné: zdarma.

středa 16. 5. 8.30, 10.15, 19.30 hod.
SETKÁNÍ V PARKU ANEB PŘÍBĚH STARÉ 
LAVIČKY
Představení žáků tanečního oboru ZUŠ Jana 
Zacha Čelákovice, dopoledne pro školy, večer 
pro veřejnost – vstupné: 120 Kč.

čtvrtek 17. 5. 19.00 hod.
BEZ PŘEDSUDKŮ
Hra se odehrává v motelu, kde musí v jediném 
volném pokoji neplánovaně přespat Diego  
s Fionou, dva letití přátelé. Společná noc 
jim nabídne možnost otevřeně si popovídat  
o věcech, na které se ženy jinak ostýchají ptát 
mužů a muži žen. Hrají Jana Paulová a Pavel 
Zedníček, vstupné: 320 Kč, senioři 160 Kč.

sobota 19. 5. 8.00 hod.
ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA
14. ročník nepostupové taneční soutěže urče-
né amatérským tanečním kolektivům a začína-
jícím kroužkům, vstupné: 70 Kč.

úterý 22. 5. 9.30 hod.
O STATEČNÉ KÁČE
Pohádka pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

čtvrtek 24. 5. 18.00 hod.
KONCERT NA SCHODECH
Vystoupení ZUŠ Jana Zacha v rámci ZUŠ 
Open před KD, při nepřízni počasí v sále KD.


