
m ě s t a  Č e l á k o v i c

Nová vedoucí odboru životního prostředí / str. 5
Rada města jmenovala na návrh tajemníka 

s účinností od 1. července novou vedoucí odbo-

ru životního prostředí Městského úřadu Lenku 

Rašínovou.

Změny ve vydávání dokladů   / str. 6
Od 1. července dochází ke změnám ve vydávání 

občanských průkazů, řidičských průkazů a ces-

tovních pasů.

Téma: Jezero Mezi Mosty / str. 10–11 
Pokud se chodíte koupat na jezero Mezi Mosty, 

přečtěte si letní červencové téma měsíce a do-

zvíte se, jak se změnila dotčená krajina za uply-

nulé čtvrtstoletí.

Rekordní zájem o červnové                 / str. 19
Setkání na náměstí 
Ředitel Kulturního domu Tomáš Staněk pova-

žuje návštěvnost na VII. ročníku Setkání na ná-

městí, které vyvrcholilo vystoupením hudební 

skupiny Olympic, za největší od vzniku hudeb-

ního festivalu v roce 2012.

z obsahu
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Na zajištění oslav se podílejí jak město Čeláko-

vice zejména prostřednictvím odboru školství, 

informací a kultury Městského úřadu, tak pří-

spěvkové organizace, především Kulturní dům, 

Městské muzeum, Městská knihovna, Základní 

umělecká škola Jana Zacha, Městský dům dětí 

a mládeže, Čelákovická sportovní a podporu 

poskytují Technické služby. Nicméně průběhu 

oslav věnují pozornost i mateřské a základní 

školy zřizované městem. Všem zaměstnan-

cům a ředitelům organizací patří poděkování za 

aktivní spolupráci!

V červnu se na čelákovickém náměstí uskutečnil 

hudební festival Setkání na náměstí. Především 

vystoupení hudební skupiny Olympic přilákalo 

na náměstí tisíce zájemců. Přestože čelíme kri-

tice, že na těchto akcích není vybíráno vstupné, 

pokud budeme moci, i nadále budeme pořádat 

tyto akce pro občany a návštěvníky bezplatně. 

Město má žít nejen investicemi, ale i kulturními 

akcemi. Nechceme, aby měly Čelákovice nálep-

ku, že jsou noclehárnou Prahy…

Velmi vydařený, byť s výkyvy v počasí, byl 

v pátek 22. června Velký letní koncert v podá-

ní Velkého dechového orchestru Zlín, Avion Big 

Bandu a Taneční školy A. & A. Mědílkovi. Čelá-

kovické náměstí se roztančilo do letního období. 

Děkujeme všem za účast a těšíme se na dalších 

akcích s vámi na viděnou!

Josef Pátek, starosta, 

Petr Studnička, místostarosta II

ČELÁKOVICE ŽIJÍ!

Večer v pátek 22. června při Velkém letním koncertu se čelákovické náměstí roztančilo do letního období. Foto: -dv-

Celý letošní rok probíhají v Čelákovicích oslavy v rámci projektu „100 let republiky v Čeláko-

vicích – Český rok“. V rámci nich si připomínáme sté výročí vzniku samostatného českoslo-

venského státu. Takto tematicky zaměřené oslavy budou probíhat ve městě i v příštím roce 

a budou zaměřeny na 30. výročí od tzv. sametové revoluce.
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úvodník

Respondeo, z. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

tel./fax: 325 511 148 (kancelář Nymburk)
mobil: 775 561 848 (pí Zajíčková)
e-mail: poradna@respondeo.cz
            info@respondeo.cz
http://www.respondeo.cz
Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné 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.

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 

Letní období je v plném proudu, čeká nás čas 
prázdnin a dovolených. Pro rozvoj města je 
letní sezona stěžejní především pro realizaci 
investičních akcí, nicméně nezapomínáme ani 
na kulturní vyžití občanů našeho města a jeho 
návštěvníků. 
Moc děkuji všem, kteří jste vyjádřili svůj po-
cit s životem ve městě v rámci Pocitové mapy 
města 2018, jejíž tvorba proběhla na čeláko-
vickém náměstí v sobotu 16. června. Velmi 
hezký Velký letní koncert se uskutečnil v pátek 
22. června. Moc děkuji za to, že se podílíte na 
vytvoření vzkazu budoucím generacím, kte-
rý bude uložen u příležitosti státního svátku 
28. října a 100. výročí vzniku samostatného 
československého státu do útrob radniční 
věže. První možnost byla právě 22. června 
a s odkazem jste si všichni poradili fantastic-
ky. Další se mohou zapojit při nadcházejících 
akcích města konaných na náměstí (Čeláko-
vické filmové léto a Festival sportu).
Podobně příjemnou atmosféru jsme zazna-
menali i na VII. Setkání na náměstí, které vy-
vrcholilo vystoupením hudební skupiny Olym-
pic. Jsem rád, že Čelákovice žijí a vy všichni 
k tomu dodáváte svou účastí potřebný lesk 
a slávu.
V červnu se uskutečnilo další jednání na Mi-
nisterstvu školství, mládeže a tělovýchovy ve 
věci dostavby Základní školy v Kostelní ulici. 
Věřím, že co nejdříve budeme moci zahájit 
výběr dodavatele stavby. Po archeologickém 
průzkumu byly zahájeny stavební práce na 
výstavbě víceúčelového sportovního areálu 
v Záluží. Intenzivní stavební činnost probíhá 
jak na čelákovickém nádraží, tak v přilehlé Kol-
lárově ulici a části ulice Sedláčkovy. Stavební 
aktivita je zřejmá i na čelákovickém hřbitově 
a v areálu čistírny odpadních vod, dokončena 
byla výstavba parkoviště v ulici Na Švihově.
Srdečně všechny zvu na mezinárodní sportov-
ní turnaj v jokgu, obdobě českého nohejbalu, 
který se uskuteční v sobotu 14. července na 
tenisových kurtech. Od čtvrtku 13. do soboty 
15. července je pro vás připraveno letní kino 
v rámci Čelákovického filmového léta. Těším 
se s vámi na setkání!
Tento úvodník je před říjnovými komunální-
mi volbami můj poslední. V srpnovém čísle 
si přečtete úvodník od místostarosty Miloše 
Sekyry a v zářijovém od místostarosty Petra 
Studničky. Dovolte, abych poděkoval za vaši 
dosavadní podporu, které si nesmírně vážím, 
a popřál vám především pevné zdraví a spo-
kojený život v Čelákovicích! 
Děkuji kolegům z Rady a Zastupitelstva, před-
sedům a členům výborů, komisí, pracovních 
skupin, ale i úředníkům Městského úřadu 
a ředitelům a zaměstnancům příspěvkových 
organizací a společnosti Q-Byt Čelákovice za 
práci, kterou vykonávají ve prospěch Čeláko-
vic a jejich občanů.

S úctou Josef Pátek, starosta

Tištěný přehled akcí „Podzim v Čelákovicích“. POZOR, BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „Podzim v Čelákovicích“ (plakát; Zpravodaj města) obsahující 
akce od středy 5. září do pátku 7. prosince je v pondělí 13. 8. 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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Předseda komise pro přípravu turnaje 

v jokgu Martin Flekač (MF) odpověděl mís-

tostarostovi Petru Studničkovi (PS) na do-

tazy týkající se mezinárodního sportovního 

utkání v jokgu, které se uskuteční v sobo-

tu 14. července v areálu tenisových kurtů 

v Čelákovicích, U Kapličky 1705.

PS: Proč se sportovní turnaj v jokgu uskuteč-

ní právě v našem městě?

MF: „Jedná se o výstup víceleté spolupráce 

mezi čelákovickými nohejbalisty a jihokorejskými 

hráči jokgu, které je obdobou nohejbalu. Sportu, 

který vznikl v Československu. Zastupitel města 

Martin Spilka, který je zároveň ředitelem celého 

červencového turnaje, inicioval projekt Wor-

king2Gether. Tato sportovní událost je jedním 

z jeho konkrétních výstupů.“

PS: Jak lze celý turnaj charakterizovat?

MF: „Turnaj v jokgu navazuje na veleúspěšný 

projekt Working2Gether. Chceme i našim ob-

čanům, sportovním fanouškům, návštěvníkům 

a podporovatelům sportu představit korejská 

pravidla jokgu, prezentovat jihokorejskou gastro-

nomii a vytvořit atmosféru, na kterou diváci ať už 

přímo na sportovišti, nebo u televizních obrazo-

vek dlouho nezapomenou. Hráči budou rozděle-

ni do dvou skupin – na profesionály a amatéry.“ 

PS: Kolik týmů se zúčastní turnaje v jokgu?

MF: „Maximální počet je stanoven na 69 týmů, 

přičemž v tuto chvíli je registrováno více než 60 

týmů. Mezinárodní rozměr akce dokládá účast 

sportovců z 10 různých zemí světa. S ohledem 

na náročnost příprav se pravidelně scházejí čle-

nové komise pro přípravu turnaje v jokgu. Ten 

organizuje Čelákovická sportovní ve spolupráci 

s oddílem nohejbalu TJ Spartak Čelákovice.“

PS: Na závěr prosím o jeden tip. Který z hrá-

čů z českých ligových soutěží má předpokla-

dy k tomu, aby se stal hvězdou jokgu?

MF: „Po zkušenostech, které jsem si odvezl 

z Jižní Koreje, myslím, že na vrcholu nebudou 

naši nejlepší smečaři, jako jsou Jan Vanke, Jirka 

Doubrava, Jakub Pospíšil ani Ján Brutovský. Se 

svým herním projevem by naopak v jokgu mohli 

uspět Ján Kilík, bratři Kalousové, bratři Chadi-

mové a nesmím zapomenout ani na Frantu Ka-

lase. Na závěr bych rád tímto pozval všechny 

k účasti na našem turnaji. Těším se se všemi na 

viděnou již za pár dní.“               Petr Studnička

Čelákovice budou hostit unikátní sportovní turnaj v jokgu!

Za účasti maskotů turnaje, kterými jsou Spike a Daramzi, byl předán z rukou jihokorejského hráče jokgu sponzorský 

dar na uspořádání sportovního turnaje v Čelákovicích. Zdroj: -ms-
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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 MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY

Za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-

munálních odpadů je stanoven poplatek na rok 

2018 ve výši 528 Kč/osoba, který byl splatný do 

30. června 2018.

odbor finanční a plánovací

informace

Finanční záležitosti

Rada města schválila rozpočtová opatření – 

změny rozpočtu města Čelákovic 2018 č. 7 a 8, 

a vzala na vědomí rozpočtová opatření – pře-

suny mezi položkami v rámci paragrafů 3419, 

4351, 6112 rozpisu rozpočtu města 2018 prove-

dené k 30. 4. 2018. Určila přípustný objem pro-

středků na platy na rok 2018 v příspěvkových 

organizacích města a schválila jejich účetní zá-

věrky za rok 2017.

Dále doporučila Zastupitelstvu města vyjádřit 

souhlas bez výhrad s celoročním hospodařením 

města Čelákovic za rok 2017, schválit účetní zá-

věrku města Čelákovic za rok 2017 a výsledek 

hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 

31 825 864,49 Kč převést na účet výsledků hos-

podaření předcházejících účetních období.

Rekonstrukce veřejného osvětlení v Jiřině

Radní schválili zadávací dokumentaci podlimitní 

veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Če-

lákovice – rekonstrukce VO, Jiřina – etapa č. 6, 7“.

Rekonstrukce v Miličíně

Rada města schválila uzavření a text smlouvy 

s TUNICA Trade, s. r. o., na plnění veřejné za-

kázky malého rozsahu s názvem „TDS a BOZP 

– Letní tábor Miličín – rekonstrukce hlavní bu-

dovy na pozemku č. p. 357“ v celkové ceně 

302 500 Kč včetně DPH.

Dále uložila vedoucí odboru správy majetku 

a investic zajistit prostřednictvím zástupce za-

davatele vyhlášení zjednodušeného podlimitního 

řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky na 

stavební práce s názvem „Letní tábor Miličín – re-

konstrukce hlavní budovy na pozemku p. č. 357“ 

tak, aby dokončená stavba letního tábora mohla 

být zkolaudována nejpozději do 30. 4. 2019.

Oplocení Na Švihově

RM schválila uzavření a text smlouvy o dílo s BF 

Stavitelství, s. r. o., jako zhotovitelem na plně-

ní veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

„Realizace zděného oplocení ze štípaných be-

tonových bloků v Čelákovicích, ul. Na Švihově“ 

v celkové ceně 577 826,18 Kč včetně DPH.

Úpravy ČOV

Rada města uložila vedoucí odboru správy ma-

jetku a investic zajistit prostřednictvím zástupce 

zadavatele vyhlášení zjednodušeného podlimit-

ního řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky 

na stavební práce s názvem „ČOV Čelákovice 

– strojně technologické úpravy biologického 

stupně a zahuštění kalu – II. etapa“ tak, aby 

dokončená II. etapa této stavby mohla být uve-

dena do (zkušebního) provozu nejpozději k datu 

31. 12. 2018.

Kronika města 2017

Radní schválili zápis do kroniky města Čeláko-

vic za rok 2017. 

Žádost obce Polerady

Rada města projednala žádost obce Polera-

dy o uzavření smlouvy o vytvoření společného 

školského obvodu ve smyslu § 177 a násl. záko-

na č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), a nesouhlasila s vytvořením 

společného školského obvodu mateřských 

a základních škol zřizovaných městem Čeláko-

vice s obcí Polerady.

Dotace města

Rada města rozhodla o poskytnutí individuál-

ních dotací níže uvedeným žadatelům a schvá-

lila uzavření příslušných veřejnoprávních smluv:

n I. F., (SML/2018/168/DI-SPR10), 6 000 Kč – 

na náklady spojené s pořádáním výstavy „Ve-

liká novina o hrozném mordu Šimona Abele-

se“ v Galerii v altánu;

n O. M., (SML/2018/161/DI-SPR9), 35 320 Kč – 

na náklady spojené s nákupem materiálu a na 

úhradu inzerce.

Prodej transformátoru

Rada města vzala na vědomí výsledek jednání 

komise pro otevírání obálek, posouzení a hod-

nocení nabídek na prodej olejového hermetizo-

vaného transformátoru 22/0,4 kV o výkonu 160 

kVA, výrobce Pauwels Trafo, rok výroby 2002, 

a schválila uzavření a text smlouvy s ELPRO-

INVEST, s. r. o., kupujícím, na odprodej tohoto 

transformátoru za cenu 34 001 Kč včetně DPH.

Pronájem rodného domku Čeňka Jandy

Radní schválili uzavření a text smlouvy na pro-

nájem pozemků a budovy ve vlastnictví města 

Čelákovic, a to v ulici Kostelní č. p. 22, s Čes-

kým svazem chovatelů, z. s., základní organiza-

ce Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 1 200 

Kč/rok, za účelem provozování zájmové organi-

zace, výstavní a spolkové činnosti.

Projekt prevence rizikového chování dětí 

a mládeže

Rada města se seznámila s projektem „Preven-

ce rizikového chování dětí a mládeže na obdo-

bí září 2018 – červen 2019, Čelákovice 2018“, 

souhlasila s realizací tohoto projektu a schválila 

uzavření a text smlouvy o jeho realizaci s Peda-

gogickým, psychologickým a právním poraden-

stvím, Praha 5, v celkové ceně 620 000 Kč.

Výber z usnesení RM č. 11–12/2018.         -dv-

o čem jednali radní města ORGANIZACE
ŠKOLNÍHO ROKU 

2018/2019
Období školního vyučování ve školním 

roce 2018/2019 začne ve všech základních 

školách, středních školách, základních umě-

leckých školách a konzervatořích v pondělí 

3. září 2018.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno 

ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního 

vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 

v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 

29. a úterý 30. října 2018. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v so-

botu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 

2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 

3. ledna 2019. Jednodenní pololetní prázdni-

ny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou 

pro Čelákovice stanoveny od pondělí 25. úno-

ra do pátku 1. března 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 

18. dubna 2019. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 

1. července 2019 do pátku 30. srpna 2019.

Období školního vyučování ve školním 

roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 

2019.

Dne 14. června přivítal strarosta města Josef Pátek 

a místostarosta II Petr Studnička v obřadní síni přísluš-

níky Městské policie Čelákovice a Policie České repub-

liky, aby jim vyslovili poděkování a předali čestné pla-

kety za záchranu lidských životů str. Vladimíru Špičkovi 

(MP), str. Josefu Tourkovi (MP), prap. Milanu Karlíkovi 

(PČR) a pprap. Radku Halaškovi (PČR). Foto: -dv-
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VOLBY
DO ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA ČELÁKOVIC

Zásady prezentace

kandidujících volebních stran

před volbami do Zastupitelstva města 

Čelákovic ve dnech 5. a 6. října 2018

na území města Čelákovic

Volební kampaň pro volby do zastupitelstev 

obcí upravuje § 30 zákona č. 491/2001 Sb., 

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně ně-

kterých zákonů.

Rada města Čelákovic dále v zájmu rovnosti 

kandidujících stran stanovuje:

Prezentace kandidujících volebních stran je 

možná:

n  ve Zpravodaji města Čelákovic pouze v č. 

9/2018, maximálně v rozsahu 1 sloupku, tj. 6 x 

25,9 cm, s termínem pro odevzdání podkladů 

k tisku do 15. 8. 2018, úhrada: 28 Kč/cm2 – 

cena plošné inzerce je stanovena usnesením 

Rady města Čelákovic č. 23/2011/6.5 ze dne 

1. 12. 2011;

n  využitím plakátovacích ploch města Čeláko-

vic pouze v režimu Technických služeb Čelá-

kovice, p. o., při omezení:

 – rozsahu, maximálně 1 plakát do velikosti

    A2 na stanoviště;

 – času, 15 dnů před prvním dnem konání 

  voleb;

 úhrada: velikost A2 za 20 Kč/kus/započatý 

týden; velikost A3 za 10 Kč/kus/započatý tý-

den; velikost A4 za 5 Kč/kus/započatý týden 

– cena výlepové služby je stanovena dle sa-

zebníku Technických služeb Čelákovice, p. o.;

n  přenosnými panely na veřejném prostranství 

s omezením:

 – rozměru, do výšky a záborové plochy 

  maximálně 2 m, s podmínkou bezpečné

  ho instalování a rozmístění na veřejném

  prostranství po dohodě s městem Čelá-

  kovice;

 – času, 30 dnů před prvním dnem konání 

  voleb;

 úhrada: 75 Kč/m2/den;

n  akcemi na veřejném prostranství v předem 

ohlášeném čase úhrada: 1 000 Kč/akce.

Prezentace kandidujících volebních stran 

není možná: 

n  na webových stránkách města Čelákovic.

V průběhu volební kampaně je zakázáno:

n  umístění volebních panelů na lampách ve-

řejného osvětlení a dalších městských stav-

bách;

n  umístění volebních panelů na náměstí 5. květ-

na a přilehlých parcelách (č. 3201/1, 3201/3, 

3202/1, 3202/3, 3202/4, 3202/5, 3202/6);

n  svévolný výlep na plakátovací plochy města 

Čelákovic a výlep mimo tyto plochy bez před-

chozího souhlasu vlastníka plochy. 

Schváleno Radou města Čelákovic 

dne 29. 5. 2018

usnesením č. 11/2018/6.1.

Na základě vyhlášeného výběrového řízení 

byla Radou města jmenována s účinností od 

1. července novou vedoucí odboru životní-

ho prostředí Městského úřadu Čelákovice 

Lenka Rašínová (LR).

V Čelákovicích žije 12 let, na zdejším úřadě pra-

cuje od léta 2014, vystudovala vysokou školu – 

obor Inženýrství životního prostředí.

PS: Proč jste se rozhodla přihlásit do výběro-

vého řízení na funkci vedoucí odboru životní-

ho prostředí?

LR: „Protože mě těší pracovat pro »své« město.“

PS: Přibližte občanům, které agendy tento 

odbor vykonává v obcích s pověřeným obec-

ním úřadem, kterým Čelákovice jsou?

LR: „Náš odbor vykonává pro správní obvod 

obce s pověřeným obecním úřadem agendu 

výdeje rybářských lístků. Pro katastrální území 

Čelákovice, Sedlčánky a Záluží u Čelákovic kro-

mě této agendy působí především v oblastech 

odpadového hospodářství a veřejné zeleně, dále 

je třeba zmínit ekologickou výchovu, veterinární 

péči a mimolesní zeleň.“

PS: Jaký strategický dokument považujete 

pro váš odbor za zásadní a proč?

LR: „Z existujících dokumentů Plán odpadového 

hospodářství a Územní plán.“

PS: Za co je možné občany Čelákovic v ob-

lasti životního prostředí pochválit a v jakých 

směrech vidíte rezervy ke zlepšení?

LR: „Jsem moc ráda, že většina obyvatel naše-

ho města bere třídění odpadu jako naprostou 

samozřejmost. Děkuji za to. Rezervy jsou urči-

tě v (ne)uklízení exkrementů při venčení pejsků, 

v odpadcích odhazovaných na chodníky, v zim-

ních měsících pak v nesprávném topení v někte-

rých lokálních topeništích, které zhoršuje kvalitu 

ovzduší.“

PS: S kterou příspěvkovou organizací města 

Vámi řízený odbor spolupracuje nejčastěji 

a v jakých oblastech?

LR: „V obou stěžejních oblastech naší činnosti 

spolupracujeme s Technickými službami Čelá-

kovice, p. o., bez jejichž pracovníků a techniky 

by některé věci ani nebylo možné realizovat.“

Petr Studnička, 

předseda redakční rady Zpravodaje

Rozhovor s novou vedoucí odboru životního
prostředí Lenkou Rašínovou
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V pořadí 7. volební období Zastupitelstva 

města Čelákovic se pomalu chýlí ke svému 

konci. Ve dnech 5.–6. října se budou konat 

v České republice komunální volby a voliči 

rozhodnou o novém složení zastupitelstev 

obcí pro období let 2018–2022. Přinášíme na-

šim čtenářům rozhovor se současným vede-

ním města, které reprezentují starosta Josef 

Pátek (JP), místostarosta I Miloš Sekyra (MS) 

a místostarosta II Petr Studnička (PS).

Pane starosto, jak vnímáte současnou situ-

aci města?

JP: „Město bude v roce 2018 zcela oddluženo, 

zvyšujeme hodnotu majetku, investujeme, pořá-

dáme kulturní akce pro naše občany i návštěvní-

ky, rozdělujeme stále více na dotacích. Nezvyšu-

jeme místní poplatky ani daň z nemovitých věcí, 

dokonce jsme snížili cenu vodného a stočného. 

V samosprávných orgánech, Radě i Zastupitel-

stvu, rozhodujeme ve prospěch rozvoje měs-

ta, cítím podporu a stabilitu minimálně od 15 

z 21 zastupitelů, což je velmi důležité. Vážím si 

těch, kteří chtějí konstruktivní kritikou zlepšovat 

podmínky k životu v Čelákovicích. Jsem hrdý 

na to, kam se za uplynulé čtyři roky město po-

sunulo. I lidé vyjadřovali většinově spokojenost 

s životem v Čelákovicích, například při pocitové 

mapě města nebo při odevzdání vzkazu budou-

cím generacím. Za jejich aktivitu jim moc děku-

ji! Velmi důležité je i získávání dotací, například 

na městský rozhlas, svoz bioodpadu či zařaze-

ní Čelákovic mezi obce v tzv. prstenci kolem 

Prahy na dostavbu objektu základní školy v Kos-

telní ulici. Z dotace byla vybudována i Strojařská 

ulice či zateplena Mateřská škola v Rumunské 

ulici.“

Pane místostarosto Sekyro, které investiční 

akce považujete za stěžejní?

MS: „Těch akcí je celá řada, ale zmíním ty zá-

sadní. Výstavba nového objektu Mateřské ško-

ly Sluníčko včetně přilehlé zahrady v ulici J. A. 

Komenského, zateplení objektu Mateřské školy 

Mateřídouška v ulici Rumunské, kompletní re-

konstrukce budovy knihovny v Sedlčánkách, 

nově vybudovaná komunikace Bezejmenná 

v Císařské Kuchyni, výstavba nového víceúče-

lového sportovního areálu v Záluží, rekonstrukce 

Kollárovy a části Sedláčkovy ulice, intenzifikace 

čistírny odpadních vod, rekonstrukce sportovní 

haly Bios a Vikomt, vybudování přechodů pro 

chodce v Rooseveltově a Toušeňské ulici a zce-

la nové autobusové zastávky v Jiřinské ulici, vy-

budování nového parkoviště v ulici Na Švihově, 

oprava povrchů v Palackého ulici, vybudování 

zcela nové ulice Strojařské v lokalitě V Pro-

kopě, opravy sekčních uzávěrů na vodovodu, 

rekonstrukce obřadních síní v historické budo-

vě radnice a na městském hřbitově. Ze strany 

dalších subjektů se bezpochyby jedná o pero-

nizaci žst. Čelákovice a vybudování cyklostezky 

mezi Čelákovicemi a Lázněmi Toušení podél 

řeky Labe. Není to úplný výčet, může se to zdát 

málo, ale osobně se nemám za co stydět. Po-

děkování za spolupráci při realizaci investičních 

akcí si zaslouží především odbor správy majetku 

a investic Městského úřadu a Technické služby 

Čelákovice.“

Pane místostarosto Studničko, jaké projekty 

se vám podařilo prosadit?

PS: „V oblasti kultury se jedná především o or-

ganizování tradičních akcí ať už městem nebo 

jím zřízenými příspěvkovými organizacemi. Mám 

na mysli především Reprezentační ples měs-

ta, Velikonoce na náměstí, Setkání na náměstí, 

Čelákovické filmové léto, Výroční cenu města 

a Zahájení adventu ve městě. Sportu a spolků 

se dotýká především postupné zvyšování obje-

mu dotačních prostředků, které jsou každoročně 

přerozdělovány. Významné bylo i zřízení nové 

příspěvkové organizace Čelákovické sportovní. 

U školství bych zmínil především Projekt pre-

vence rizikového chování dětí a mládeže. Co se 

týká dopravy, tak jsem rád, že po deseti letech 

byly zahájeny práce vedoucí k bezbariérovosti 

čelákovického nádraží, rovněž se nám podařilo 

vyjednat navýšení počtu vlakových spojů a au-

tobusových spojů linky 655. Vybudováním tří 

nových přechodů pro chodce se zvýšila i bez-

pečnost silničního provozu. U územního plánu 

se chýlíme k okamžiku, kdy bude probíhat jeho 

veřejné projednávání. V rámci něho se budou 

moci k tomuto územně plánovacímu dokumentu 

vyjádřit de facto všichni. Za důležité zrealizova-

né projekty považuji i studentský projekt inicio-

vaný panem starostou Ze zákulisí Čelejkměsta, 

bezproblémové přejmenování 11 názvů ulic ve 

městě či vybudování nového protipovodňového 

varovného, informačního a monitorovacího sys-

tému.“

Můžete popsat průběh letních prázdnin z po-

hledu vedení města?

JP: „Letní období je bohaté na uzavírání sňatků. 

V letošním roce se 14. července uskuteční v Če-

lákovicích mezinárodní turnaj v jokgu, kterého se 

budu účastnit. Čeká nás šest večerů při letním 

kině a prázdniny uzavřeme spolu s Armádou ČR 

a Integrovaným záchranným systémem Vzpo-

mínkou na prázdniny 1. září v sedlčánské lokalitě 

Zájezd. Těším se s občany na společná setká-

ní. Přirozeně nesmím zapomenout na přípravu 

předvolební kampaně…“

MS: „Především budu dohlížet na průběh inves-

tičních akcí. Ty jsou zejména svázány s opravou 

čelákovického nádraží a město Čelákovice na 

tuto stavbu navazuje, například opravou Kollá-

rovy ulice či opravami dalších přilehlých komu-

nikací. Stavební práce probíhají na městském 

hřbitově, čekají nás opravy ve školských zaří-

zeních. Probíhá výstavba nového sportovního 

areálu v Záluží.“

PS: „Zejména pátky a soboty jsou obsazeny 

sňatečnými obřady. Nejvíce mě jich čeká v so-

botu 18. 8. 2018. V tomto magickém datu je již 

rezervováno šest obřadů. Významnou sportovní 

událostí je turnaj v jokgu, který osobně podpo-

ruji. Čeká nás přijetí delegace z čínského města 

Shenzhenu. Plánuji účast na Čelákovickém fil-

movém létu. Na konci srpna nás čeká na obou 

základních školách zasedání školských rad. In-

tenzivně se budeme věnovat přípravě Dne PID, 

během kterého bude 8. září slavnostně otevřena 

modernizovaná železniční stanice. Standardně 

budeme připravovat Zpravodaj města, v pravi-

delném dvoutýdenním intervalu se budou konat 

schůze Rady města. A prázdniny skončí zaháje-

ním nového školního roku 3. září, kdy navštíví-

me obě základní školy a všem nově začínajícím 

prvňákům předáme letos praktický dárek, který 

potěší nejen je, ale i jejich rodiče.“

Pánové, jak to vypadá s vaší dovolenou?

JP: „Na přelomu května a června jsem byl s ro-

dinou v Itálii. A tradičně v srpnu vyrazím s dětmi 

k vodě do Třeboně. Toto město spolu s Poličkou 

patří mezi mé nejoblíbenější v tuzemsku.“

MS: „O letošních prázdninách se vydáme spolu 

s manželkou za přírodou, konkrétně do Norska, 

které jsem zatím neměl možnost navštívit.“

PS: „Jako vysokoškolský pedagog si užívám 

sedm týdnů dovolené. Na začátku prázdnin 

jsem byl v Peci pod Sněžkou a na přelomu čer-

vence a srpna máme s manželkou naplánovánu 

dovolenou v Rakousku v oblasti Wilder Kai-

ser a poté u moře v Itálii v regionu Kampánie. 

Chybět nebudou ani mnou oblíbené vlaky, 

protože se zastavíme u první horské normál-

něrozchodné dráhy v Evropě, na rakouském 

Semmeringu.“

A otázka na závěr… Budete znovu kandido-

vat do Zastupitelstva města Čelákovic?

JP: „Ano, jsem lídrem kandidátky ODS a chtěl 

bych obhájit funkci starosty. Pokud voliči roz-

hodnou o jiném složení Zastupitelstva města, 

s pokorou budu tento výsledek respektovat. 

Jsem připraven na každou situaci a sami vy, ob-

čané, rozhodnete, zda se vám nastavený trend 

v řízení města líbí či nikoliv. Za dvanáct let jsem 

nasbíral v komunální politice dostatek zkuše-

ností, takže ještě čtyři roky bych rád naše město 

řídil…“

MS: „Ne, nebudu. Tento stav se oproti předcho-

zímu roku a mým vyjádřením nezměnil. A to ne-

jen ze zdravotních důvodů. Chci si užívat mého 

vnoučka a dát příležitost mladším, aby ukázali, 

kam chtějí Čelákovice směrovat.“

PS: „Budu. Stejně jako v letech 2006, 2010 

a 2014 to i v roce 2018 bude za ODS. Chci 

jednoznačně vyjádřit podporu panu starostovi 

Pátkovi, se kterým jsem v Zastupitelstvu již tře-

tí volební období, v jeho započatém úsilí. Vím, 

že mu na městě moc záleží. Nás politika urči-

tě nerozděluje, ale spojuje. Navíc jsem šťastný 

z osobností, které se nás rozhodli letos podpořit 

svou kandidaturou. Za mimořádný úspěch a za 

podstatné pro zachování stability v samosprávě 

města považuji i to, že všech současných 11 za-

stupitelů za ODS svůj mandát obhajuje. Cením 

si jejich aktivity a především musím zdůraznit, 

že z nás – pro většinu asi překvapivě – politika 

udělala přátele a kamarády. V řadě obcí a měst 

si toto říci bohužel nemohou. Pokud dostaneme 

od voličů jasnou důvěru, jsem připraven ve funk-

ci místostarosty nadále pokračovat.“

Děkuji vám za rozhovor!

Ondřej Holzman, člen redakční rady Zpravodaje

VELKÝ PRÁZDNINOVÝ ROZHOVOR
SE STAROSTOU JOSEFEM PÁTKEM A MÍSTOSTAROSTY MILOŠEM SEKYROU

A PETREM STUDNIČKOU
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ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY

Nově si tak můžete na nejbližším úřadě vyřídit 

vydání nového řidičského průkazu a již nemusí-

te navštěvovat výhradně ten obecní úřad obce 

s rozšířenou působností, pod který spadáte tr-

valým pobytem (pro občany Čelákovic se jedna-

lo do 30. června výhradně o město Brandýs nad 

Labem – Stará Boleslav). Také je možné si na 

zvoleném místě zajistit výpis z evidenční karty 

řidiče, stav bodového konta a záležitosti spoje-

né s profesní způsobilostí řidiče. 

Existují situace, kdy je přesto nezbytné dojet 

na úřad obce s rozšířenou působností v místě 

vašeho trvalého bydliště. Mezi ně patří odně-

tí nebo vrácení řidičského oprávnění, omezení 

oprávnění atd.

Dosud bylo nutné na úřad přijít s papírovou 

fotografií, kterou pracovník na přepážce umís-

til na žádost. Podle nové úpravy se už na úřad 

s fotografií nemusí. Systém sám vyhledá, zda 

již nemáte fotografii v jiné databázi (např. z ob-

čanského průkazu nebo cestovního pasu), a po-

kud bude vaše podoba stále aktuální, použije ji 

a fotografovat se vůbec nebudete. V případě, 

že jste změnili vizáž a vaše podoba se na prv-

ní pohled neshoduje s fotografií v existujících 

databázích, vyfotografuje vás úředník přímo při 

vyřizování žádosti. Odpadá tedy nutnost pořídit 

si průkazové fotografie. Nově se také na každý 

doklad bude prostřednictvím podpisového ta-

bletu pořizovat digitalizovaný podpis žadatele.

Jediný případ, kdy s sebou ještě na úřad pone-

sete papírovou fotografii, je vydání mezinárod-

ního řidičského průkazu. Ten má formát malé 

knížky, který prozatím tisk digitální fotografie 

neumožňuje.

Pokud jste změnili trvalé bydliště, platila povin-

nost tuto změnu hlásit na úřadě. Ten vám vydal 

nový řidičský průkaz. Nyní je tato povinnost již 

minulostí. Od července se budou vydávat řidič-

ské průkazy, které údaj o místě trvalého bydliště 

neobsahují. To se vztahuje i na majitele dříve vy-

daných, ale stále platných řidičských průkazů.

Změna legislativy přinesla také úpravu výše 

správních poplatků. Za výměnu řidičského 

průkazu za nový v případě, že končí doba jeho 

platnosti, stále nebudete nic platit a dostanete 

ho zdarma. Při vydání nového průkazu zapla-

títe z původních 50 Kč nově 200 Kč. Navýšení 

správního poplatku je kompenzováno tím, že 

si již nemusíte pořizovat průkazovou fotografii. 

Také se navýšil poplatek za zrychlené vydání 

průkazu do pěti pracovních dnů z 500 Kč na 

700 Kč. Částka za vystavení mezinárodního ři-

dičského průkazu zůstává 50 Kč, za vydání pa-

měťové karty do digitálního tachografu zaplatíte 

nadále 700 Kč.

S ohledem na výše uvedené dochází od 1. čer-

vence k trvalému uzavření pracoviště řidičských 

průkazu na adrese Biskupská 7, Praha 1. Řidič-

ské průkazy, o jejichž vydání bylo na tomto pra-

covišti zažádáno v termínu 13.–30. června, jsou 

Změny ve vydávání řidičských průkazů, občanských 
průkazů a cestovních pasů od 1. července

Od 1. července došlo ke změnám ve vydávání řidičských průkazů, občanských průkazů a ces-

tovních pasů. Nově lze vyřídit záležitosti spojené s řidičskými průkazy na nejbližším obecním 

úřadě obce s rozšířenou působností (ORP) nebo na takovém, který vám svou lokalitou nej-

více vyhovuje. Celkově to bude na 206 místech v České republice. Nejbližšími ORP jsou pro 

Čelákovice města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Lysá nad Labem, Český Brod, Říčany 

a hlavní město Praha. 

k vyzvednutí na pracovišti Městského úřadu 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Marián-

ské náměstí 28, Stará Boleslav.

OBČANSKÉ PRŮKAZY

Všechny občanské průkazy se strojově čitelný-

mi údaji budou vydávány pouze s kontaktním 

elektronickým čipem (ruší se vybírání správního 

poplatku 500 Kč za vydání občanského průka-

zu s čipem). Občan se může sám rozhodnout, 

zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může 

tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání 

identifikačního osobního kódu a deblokační-

ho osobního kódu (4–10 číslic) a toto zadání 

není povinné. Aktivovaný čip umožní využívání 

občanského průkazu při vzdálené autentizaci 

držitele a k přístupu k identifikačním údajům 

držitele, dosavadní občanské průkazy bez čipu 

zůstávají v platnosti (nebude prováděna hro-

madná výměna dokladů). 

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů 

s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pou-

ze z důvodu voleb, lhůta pro vydání občanského 

průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno 

vydávat občanské průkazy za správní poplatek 

v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 

24 hodin nebo do 5 pracovních dnů. Občanské 

průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen 

obecní úřady obcí s rozšířenou působností, ale 

také Ministerstvo vnitra. Občan může při podání 

žádosti o vydání občanského průkazu zadat své 

telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt 

mu bude zaslána informace o možnosti převzetí 

dokladu.

Správní poplatky za vydání občanského průka-

zu jsou odlišné pro občany mladší a starší 15 

let. Pro občana staršího 15 let činí správní po-

platek za vydání občanského průkazu ve zkrá-

cené lhůtě do 5 pracovních dnů 500 Kč, ve lhůtě 

do 24 hodin v pracovních dnech 1 000 Kč.

CESTOVNÍ PASY

Od 1. července dochází ke změnám ve vydá-

vání cestovních pasů občanům, kteří potřebují 

urychleně vycestovat do zahraničí. Občan může 

požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrá-

cených lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 

hodin, nebo do 5 pracovních dnů. Občan může 

žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrá-

cených lhůtách u kteréhokoliv obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu 

městské části Praha 1 až 22 nebo u Ministerstva 

vnitra. Občan může při podání žádosti o vydání 

cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo 

e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána 

informace o možnosti převzetí vyhotoveného 

dokladu. Občan může převzít cestovní pas vy-

daný v pracovních dnech do 24 hodin pouze 

u Ministerstva vnitra na adrese Na Pankráci 72, 

Praha 4. Cestovní pas vydaný do 5 pracovních 

dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na 

obecním úřadu obce s rozšířenou působností či 

úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého 

podal žádost o jeho vydání.

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání 

žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, 

kde žádost podal. Pokud podal žádost u obec-

ního úřadu obce s rozšířenou působností či 

úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme 

cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí prv-

ní část správního poplatku při podání žádosti 

a druhou při převzetí cestovního pasu. Občan 

starší 15 let uhradí za vydání cestovní pas do 24 

hodin v pracovních dnech 6 000 Kč, do 5 pra-

covních dnů 3 000 Kč.

Miloš Sekyra, místostarosta I

Více autobusů od června, 
více vlaků od prosince

Na návrh města Čelákovic byl zvýšen počet au-

tobusových spojů linky 655 mezi Brandýsem nad 

Labem, Lázněmi Toušení, Čelákovicemi a Nehviz-

dy. Tyto čtyři obce se podílejí na financování zvý-

šeného počtu spojů ze svých rozpočtů. Změna 

jízdního řádu je platná od neděle 10. června (viz 

str. 9–10). K posílení dopravy došlo v ranních 

a odpoledních špičkách pracovních dnů, více 

spojů obsluhuje zastávku Čelákovice, Kovohutě, 

zlepšila se dopravní obslužnost místní části Záluží 

i Centra zdravotní péče v Jirnech. V žst. Čelákovi-

ce jsou zajištěny nově přestupní vazby z autobu-

sové linky 655 i na posilové osobní vlaky jedoucí 

na pražské hlavní nádraží, a to i v opačném smě-

ru. Město Úvaly zásadně nesouhlasilo s finan-

cováním ztráty z provozu autobusové linky 655 

a ani v budoucnu neplánuje podporovat navýšení 

rozsahu provozu této linky. Z tohoto důvodu není 

plánováno navýšení rozsahu dopravy mezi Jirny 

a Úvaly. V Úvalech došlo k přejmenování vybra-

ných autobusových zastávek. Regionální autobu-

sové linky využívá v rámci Pražské integrované 

dopravy zhruba 30 tisíc osob denně a v pracovní 

dny je vypravováno více než 2 100 spojů.

Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2019 

zveřejnila v červnu Správa železniční dopravní 

cesty. Tento jízdní řád bude platný v období od 

9. prosince 2018 do 14. prosince 2019. Mezi 

nejvýznamnější změny pro město Čelákovice 

lze uvést zvýšení počtu vlakových spojů přede-

vším ve večerních hodinách. Na trati 074 bude 

prodloužen hodinový interval mezi Čelákovice-

mi a Brandýsem nad Labem až do 23.00, resp. 

23.37 hod. Na trati 231 budou všechny rychlíky 

vedeny odklonem přes Poříčany mimo Lysou 

nad Labem. Nový vlak bude odjíždět z Prahy hl. 

n. v 23.53 a přes Čelákovice (0.20) pojede do Mi-

lovic. V sobotu a v neděli bude vypravován nový 

vlak z Milovic přes Čelákovice (0.33) do Prahy 

hl. n. v 1.00. Nový vlak bude jezdit i v ranních 

hodinách pracovních dnů z Lysé nad Labem 

přes Čelákovice (4.49) do Prahy hl. n. v 5.15. 

Posílení dopravy se dotkne i úseku Lysá nad 

Labem – Nymburk – Poděbrady, zejména během 

špiček pracovních dnů. Na trati 233 Čelákovi-

ce – Mochov nejsou plánovány žádné změny. 

Jízdní doba vlaků zůstává nezměněna, odjezdy 

a příjezdy vlaků doznají minutových rozdílů. Pře-

stupní vazby mezi lokálními tratěmi 074 a 233 

a hlavní tratí 231 jsou v Čelákovicích zachová-

ny. ROPID a IDSK vyhověly všem připomínkám, 

které město Čelákovice na každoročním jednání 

k přípravě jízdních řádů uplatňovalo.

Petr Studnička, místostarosta II
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Prázdniny doma?
Osvoboďte střední Polabí

Nalákat děti na vý-

lety není vždy jed-

noduché, tak co to 

zkusit s nezranitel-

ným Fextem, který 

obsadil střední Pola-

bí. Místo chození po 

památkách budete 

zachraňovat mís-

ta z Fextovy mapy 

a sbírat nálepky, 

které nakonec pro-

měníte v zaslouženou odměnu. Předchozí dva 

ročníky potvrdily, že dětem s hracím archem 

výrazně stoupla chuť cestovat.

Hrací arch je k dostání v infocentru. Součástí je 

kreslená mapa míst, kde získáte soutěžní nálep-

ky. Sbírat je můžete až do konce října, kdy je 

potřeba vyplněný arch odevzdat. Slavnostní vy-

hlášení proběhne 11. listopadu na brandýském 

zámku a ponese se ve fextovském duchu. Více 

informací najdete na www.polabsketoulky.cz.

Volnočasové kurzy
V říjnu loňského roku jsme zahájili dva nové 

kurzy pro volnočasovou aktivitu. A to trénování 

paměti a cvičení na židlích. Musím říci, že oba 

kurzy našly dost velký počet zájemkyň. Proto 

je kurz trénování paměti rozdělen na dva. Jinak 

bychom se do Jurty na zahradě Routy neveš-

ly. Pod odborným vedením Renáty Nentvicho-

vé a v příjemném prostředí panuje vždy dobrá 

pracovní atmosféra. Přijďte se sami přesvědčit 

po prázdninách, vždy ve středu v 9.30 hod. na 

zahradě Routy v Jurtě vás rádi přivítáme.

Také cvičení na židlích, které se koná v pondě-

lí od 9.30 hod. v Kulturním domě, se shledalo 

s velkým ohlasem. Někdy se tam ani nevej-

deme. Trenérka paní Ryvolová nás bezvadně 

a s úsměvem provede každou hodinou. A proto-

že s usměvem jde všechno líp, odcházíme pro-

tažené a s dobrou náladou. Nechcete se přidat?

V pondělí a v pátek se také cvičí v bývalém 

zdravotním středisku s Lenkou Skalickou. Ženy, 

které tam chodí, si to moc pochvalují. Lenka 

vede cvičení lehce, s nádechem jógy. A proto 

jsou cvičení přínosná a příjemná. Cvičení je od 

10.00 hod. a nic si s sebou není potřeba brát.

Chtěla jsem se s vámi podělit o své poznatky 

a jsem ráda, že máme tu možnost něco pro 

sebe udělat. Nebojte se také napsat do našeho 

sloupku pro seniory, když tu možnost máme. 

Něco o sobě nebo o životě seniorů v našem 

městě. Přeji vám všem hezké léto.

Květa Pertlíková

senioři

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

nebo seniori@celakovice-mesto.cz, 
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

MAS – Střední Polabí

co nového ve městě

KONTROLA BYTU

Dne 27. května ve 14.12 hod. telefonicky ozná-

mil občan z ulice B. Koutníkové, že z bytu paní, 

která bydlí ve stejném patře jako on, bylo slyšet 

klepání, to po chvíli ustalo a na zvonění paní ne-

reagovala. Vzhledem k tomu, že se jedná o star-

ší ženu chodící o holi, měl obavy o její zdraví. 

Hlídka MP zjistila, že v Čelákovicích bydlí dcera 

uvedené paní. Dcera hlídce sdělila, že její ma-

minka je v pořádku a je nyní u ní na návštěvě. 

Dcera přesto přišla zkontrolovat maminčin byt 

a hlídce sdělila, že je vše v pořádku.

SKOK Z OKNA

Dne 2. června ve 21.23 hod. přijala hlídka MP Če-

lákovice informaci od PČR, že byl nějaký muž vy-

hozen z okna. Obě policejní složky našly na místě 

činu muže ležícího na zemi po pádu z prvního pa-

tra. Byla přivolána zdravotnická záchranná služ-

ba. Muž hlídce sdělil, že skočil sám. Dechovou 

zkouškou mu byla naměřena hodnota alkoholu 

3,29 ‰. Muž byl převezen do nemocnice.

OPILÝ CYKLISTA

Dne 3. června v 00.15 hod. obdržela hlídka 

oznámení o cyklistovi sraženém u podjezdu pod 

železniční tratí mezi ulicemi J. Zacha a Husovou. 

Na místě zasahovaly OO PČR Čelákovice, Jed-

notka sboru dobrovolných hasičů a ZZS, která 

muže odvezla do nemocnice. Hladina alkoholu 

v krvi cyklisty zraněného v obličeji dosáhla 2,50 

‰. Hlídka MP usměrňovala provoz a pomáhala 

s přenesením zraněného do vozu ZZS. Případ 

šetří PČR. 

HÁDKA MANŽELŮ

Dne 6. června ve 22.44 hod. telefonicky ozná-

mila občanka z ulice Na Stráni, že v 5. patře 

jejich domu je rušen noční klid, ze sousedního 

bytu je slyšet hádka dospělých a dětský pláč. 

Po příchodu k bytu rodiny hlídka MP neslyše-

la nic, co by naznačovalo rušení nočního klidu. 

Hlídce po zazvonění otevřel muž, který později 

uvedl, že se s manželkou pohádal. K ničemu 

jinému nedošlo a nyní je vše v pořádku. Toto 

také potvrdila i jeho manželka. Hlídka oba pou-

čila o možných následcích rušení nočního klidu 

a oba potvrdili, že poučení porozuměli.

 

MATKA A ŘEDITELKA

Dne 8. června v 7.40 hod. telefonicky oznámila 

zástupkyně ředitelky Gymnázia Čelákovice, že 

je neustále obtěžuje matka jedné z žákyň tím, že 

žádá o rozhovor s ředitelkou školy, ačkoliv ře-

ditelka ve škole není a matce to bylo sděleno. 

Matka podle zástupkyně nerespektuje řád školy 

a jako návštěva se odmítla nahlásit na recepci 

a vyzvednout si visačku návštěvníka. Hlídka MP 

s matkou hovořila. Žena sdělila, že nebude dělat 

problémy, na recepci se poté zapsala, vyzvedla 

si visačku a řekla, že si na chodbě počká 3 ho-

diny do příchodu ředitelky. 

V př ípadě  potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

střípky z činnosti 
městské policie

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.

Možnost bydlení ve školním bytě.
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.

GANGNAM STYLE

Začátkem května záhajila provoz nová korej-

ská restaurace, a to V Prokopě č. p. 1551 (areál 

TOSCCA) s názvem Gangnam Style. Provozuje 

ji s. r. o. Iggee. 

Jídelníček a další informace najdete na webo-

vých stránkách – www.gskr.cz, www.facebook.

com/gangnamstylerestaurantcelakovice.

Cenová relace pokrmů – hlavní jídla od 130, po-

lévky od 80 Kč. V nabídce nápojů jsou tradiční 

korejské, ale i plzeňské pivo a nealkoholické ná-

poje od distributora PEPSICO CZ, s. r. o.

Možná platba ticketkami a platebními kartami. 

V restauraci můžete využít WI-FI.

Rezervace apod. tel.: 608 769 129, 728 145 015.

Provozní doba:

po 17.00–22.00 hod.

út–čt  10.30–22.00 hod.

pá  10.30–23.00 hod.

so  10.30–22.00 hod.

ne  10.30–21.00 hod.                         -dv-
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zprávy z radnice / informace

502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530 532 534 536 538 540 542 544 546 548 550 552

1 4:33 6:40 10:33 11:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33
x 1 4:35 6:42 10:35 11:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35
x 1 4:36 6:43 10:36 11:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36
x 1 4:38 6:45 10:38 11:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38

1 4:39 6:46 7:00 7:39 8:39 9:39 10:39 11:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39
1 4:40 6:47 7:01 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40
1 4:41 6:48 7:02 7:41 8:41 9:41 10:41 11:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41
1 4:44 6:51 7:05 7:44 8:44 9:44 10:44 11:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44
1 5:12 5:47 6:12 7:14 10:47 12:47 17:17
1 4:50 5:15 5:50 6:15 6:58 7:12 7:17 7:50 8:50 9:50 10:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:20 17:50
1 4:51 5:16 5:51 6:16 7:00 7:14 7:18 7:51 8:51 9:51 10:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:21 17:51

x 1 4:53 5:18 5:53 6:18 7:02 7:16 7:20 7:53 8:53 9:53 10:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:23 17:53
2 4:54 5:19 5:54 6:19 7:04 7:18 7:21 7:54 8:54 9:54 10:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:24 17:54

x 2 4:55 5:20 5:55 6:20 7:05 7:19 7:22 7:55 8:55 9:55 10:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:25 17:55
2 4:22 4:58 5:23 5:58 6:23 7:08 7:22 7:25 7:58 8:58 9:58 10:58 10:58 11:58 12:58 12:58 13:58 14:58 15:18 15:58 16:18 16:58 17:18 17:28 17:58
2 5:27 6:27 7:12 14:02

x 2 5:28 6:28 7:13 14:03
2 4:25 5:01 5:31 6:01 6:31 7:16 7:26 7:28 8:01 9:01 10:01 11:01 11:01 12:01 13:01 13:01 14:06 15:01 15:21 16:01 16:21 17:01 17:21 17:31 18:01
2 4:27 5:03 5:33 6:03 6:33 7:18 7:28 7:30 8:03 9:03 10:03 11:03 11:03 12:03 13:03 13:03 14:08 15:03 15:23 16:03 16:23 17:03 17:23 17:33 18:03
2 4:29 5:05 5:35 6:05 6:35 7:20 7:30 7:32 8:05 9:05 10:05 11:05 11:05 12:05 13:05 13:05 14:10 15:05 15:25 16:05 16:25 17:05 17:25 17:35 18:05
2 4:32 5:08 5:38 6:08 6:38 7:04 7:23 7:33 7:35 8:08 9:08 10:08 11:08 11:08 12:08 13:08 13:08 14:13 15:08 15:28 16:08 16:28 17:08 17:28 17:38 18:08
2 4:34 5:10 5:40 6:10 6:40 7:06 7:25 7:35 7:37 8:10 9:10 10:10 11:10 11:10 12:10 13:10 13:10 14:15 15:10 15:30 16:10 16:30 17:10 17:30 17:40 18:10

x 2 4:36 5:12 5:42 6:12 6:42 7:08 7:27 7:37 7:39 8:12 9:12 10:12 11:12 11:12 12:12 13:12 13:12 14:17 15:12 15:32 16:12 16:32 17:12 17:32 17:42 18:12
2 4:37 5:13 5:43 6:13 6:43 7:09 7:28 7:38 7:40 8:13 9:13 10:13 11:13 11:13 12:13 13:13 13:13 14:18 15:13 15:33 16:13 16:33 17:13 17:33 17:43 18:13
2 4:38 5:14 5:44 6:14 6:44 7:10 7:29 7:39 7:41 8:14 9:14 10:14 11:14 11:14 12:14 13:14 13:14 14:19 15:14 15:34 16:14 16:34 17:14 17:34 17:44 18:14
2 4:39 5:15 5:45 6:15 6:45 7:11 7:30 7:40 7:42 8:15 9:15 10:15 11:15 11:15 12:15 13:15 13:15 14:20 15:15 15:35 16:15 16:35 17:15 17:35 17:45 18:15
2 4:40 5:16 5:46 6:16 6:46 7:12 7:31 7:41 7:43 8:16 9:16 10:16 11:16 11:16 12:16 13:16 13:16 14:21 15:16 15:36 16:16 16:36 17:16 17:36 17:46 18:16
2 4:42 5:18 5:48 6:18 6:48 7:14 7:33 7:43 7:45 8:18 9:18 10:18 11:18 11:18 12:18 13:18 13:18 14:23 15:18 15:38 16:18 16:38 17:18 17:38 17:48 18:18
2 4:43 5:19 5:49 6:19 6:49 7:15 7:34 7:44 7:46 8:19 9:19 10:19 11:19 11:19 12:19 13:19 13:19 14:24 15:19 15:39 16:19 16:39 17:19 17:39 17:49 18:19

554

1
x 1
x 1
x 1

1
1
1
1
1 19:17
1 19:20
1 19:21

x 1 19:23
2 19:24

x 2 19:25
2 19:28
2

x 2
2 19:31
2 19:33
2 19:35
2 19:38
2 19:40

x 2 19:42
2 19:43
2 19:44
2 19:45
2 19:46
2 19:48
2 19:49

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v ned li a ve státem uznané svátky
Spoj zajiš uje nízkopodlažní vozidlo.
nejede od 2.7. do 31.8., 29.10. a 30.10.

281655 Úvaly - elákovice - Brandýs n.L.-St.Boleslav

655 Platí od: 10.6.2018

ÚVALY,ŽEL.ST.  
Úvaly,Elektromechanika
Úvaly,Hodov
Úvaly,Zálesí
Horoušany,Horoušánky
Jirny,Nové Jirny,II

elákovice,Žel.st.  
elákovice,Kovohut
elákovice,Ji inská
elákovice,Nám.

Jirny,Nové Jirny,I
Jirny
NEHVIZDY,ŠKOLA
Nehvizdy
Nehvizdy,U Studánky
Nehvizdy,Nehvízdky

BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,NÁDR.  

PID

elákovice,Rumunská
elákovice,V Prokop

Lázn  Touše
Lázn  Touše ,Zast.
Zápy,Stavby most
Brandýs n.L.-St.Bol.,Kralovice

elákovice,Záluží
elákovice,Záluží,Cihelna

tarifní pásmo

tarifní pásmo

ÚVALY,ŽEL.ST.  
Úvaly,Elektromechanika
Úvaly,Hodov
Úvaly,Zálesí

Brandýs n.L.-St.Bol.,Na Radosti
Brandýs n.L.-St.Bol.,Fakulta
Brandýs n.L.-St.Bol.,U Soudu
Brandýs n.L.-St.Bol.,Nám.

Horoušany,Horoušánky
Jirny,Nové Jirny,II
Jirny,Nové Jirny,I
Jirny
NEHVIZDY,ŠKOLA
Nehvizdy

Lázn  Touše ,Zast.

Nehvizdy,U Studánky
Nehvizdy,Nehvízdky

elákovice,Záluží
elákovice,Záluží,Cihelna
elákovice,Žel.st.  
elákovice,Kovohut

Brandýs n.L.-St.Bol.,Kralovice
Brandýs n.L.-St.Bol.,Na Radosti
Brandýs n.L.-St.Bol.,Fakulta
Brandýs n.L.-St.Bol.,U Soudu
Brandýs n.L.-St.Bol.,Nám.

elákovice,Ji inská
elákovice,Nám.
elákovice,Rumunská
elákovice,V Prokop

Lázn  Touše

 -
 -
 -

BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,NÁDR.  

PID

JÍZDNÍ ÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

x -
 -
 -

Zápy,Stavby most

SAD St ední echy, a.s.,
U P ístavu 811/8,250 01 Brandýs nad labem -Stará.Boleslav

Počátkem července byl zprovozněn pod-

chod v žst. Čelákovice od výpravní budovy na 

ostrovní nástupiště včetně výtahů, čímž mohl 

být zrušen úrovňový přechod přes kolejiště. 

Díky tomu je možné dokončit vnější nástu-

piště u výpravní budovy, jehož zprovoznění 

proběhne v poslední dekádě tohoto měsíce. 

Následně po dobu tří týdnů budou všechny 

osobní vlaky využívat výhradně vnější nástupi-

ště u výpravní budovy. V uvedené době budou 

dokončeny poslední výhybky na lyském zhlaví 

a druhá polovina podchodu pro pěší mezi 

ulicemi Sedláčkovou a Rooseveltovou. Probí-

há výstavba protihlukových stěn a je dokon-

čován přístřešek pro cestující na vnějším 

nástupišti.

Od 9. do 17. července bude zcela uzavřena sil-

nice II/245 v ulici U Podjezdu z důvodu dokon-

čení sanace kamenných opěr mostu a zřízení 

gabionových matrací na svazích pod lávkou pro 

pěší. Realizace nového železničního přejezdu 

na silnici III/2455 mezi Čelákovicemi a Zálužím 

bude probíhat v termínu od 7. do 13. srpna. 

Slavnostní otevření nově zmodernizované žst. 

Čelákovice se uskuteční v sobotu 8. září v rámci 

akce Den PID, která bude probíhat od 9.00 do 

17.00 hod.

Petr Studnička, místostarosta II

Podjezd a podchody v žst. Čelákovice začnou v plném 

provozu sloužit občanům v průběhu měsíce července. 

Zdroj: -jp-

Vlaky budou odjíždět od vnějšího nástupiště



10 / zpravodaj města čelákovic

zprávy z radnice / informace

501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 537 539 541 543 545 547 549 551

2 5:34 6:08 6:38 7:20 8:38 9:38 9:38 10:38 11:38 11:38 12:38 13:20 13:42 14:13 14:38 15:13 15:38 16:13 16:38 16:38 17:13 17:38 18:38 19:38
2 5:37 6:11 6:41 7:23 8:41 9:41 9:41 10:41 11:41 11:41 12:41 13:23 13:45 14:16 14:41 15:16 15:41 16:16 16:41 16:41 17:16 17:41 18:41 19:41
2 5:38 6:12 6:42 7:24 8:42 9:42 9:42 10:42 11:42 11:42 12:42 13:24 13:46 14:17 14:42 15:17 15:42 16:17 16:42 16:42 17:17 17:42 18:42 19:42
2 5:39 6:13 6:43 7:25 8:43 9:43 9:43 10:43 11:43 11:43 12:43 13:25 13:47 14:18 14:43 15:18 15:43 16:18 16:43 16:43 17:18 17:43 18:43 19:43
2 5:40 6:14 6:44 7:26 8:44 9:44 9:44 10:44 11:44 11:44 12:44 13:26 13:48 14:19 14:44 15:19 15:44 16:19 16:44 16:44 17:19 17:44 18:44 19:44
2 5:41 6:15 6:45 7:27 8:45 9:45 9:45 10:45 11:45 11:45 12:45 13:27 13:49 14:20 14:45 15:20 15:45 16:20 16:45 16:45 17:20 17:45 18:45 19:45

x 2 5:42 6:16 6:46 7:28 8:46 9:46 9:46 10:46 11:46 11:46 12:46 13:28 13:50 14:21 14:46 15:21 15:46 16:21 16:46 16:46 17:21 17:46 18:46 19:46
x 2 5:43 6:17 6:47 7:29 8:47 9:47 9:47 10:47 11:47 11:47 12:47 13:29 13:51 14:22 14:47 15:22 15:47 16:22 16:47 16:47 17:22 17:47 18:47 19:47

2 5:44 6:18 6:48 7:30 8:48 9:48 9:48 10:48 11:48 11:48 12:48 13:30 13:52 14:23 14:48 15:23 15:48 16:23 16:48 16:48 17:23 17:48 18:48 19:48
2 5:46 6:20 6:50 7:32 8:50 9:50 9:50 10:50 11:50 11:50 12:50 13:32 13:54 14:25 14:50 15:25 15:50 16:25 16:50 16:50 17:25 17:50 18:50 19:50
2 5:49 6:23 6:53 7:35 8:53 9:53 9:53 10:53 11:53 11:53 12:53 13:35 13:57 14:28 14:53 15:28 15:53 16:28 16:53 16:53 17:28 17:53 18:53 19:53
2 5:20 5:51 6:25 6:55 6:55 7:37 8:55 9:55 9:55 10:55 11:55 11:55 12:55 13:37 13:59 14:30 14:55 15:30 15:55 16:30 16:55 16:55 17:30 17:55 18:55 19:55
2 5:22 5:53 6:27 6:57 6:57 7:39 8:57 9:57 9:57 10:57 11:57 11:57 12:57 13:39 14:01 14:32 14:57 15:32 15:57 16:32 16:57 16:57 17:32 17:57 18:57 19:57

x 2 5:54 13:40 14:33 15:33 16:33 17:33
2 5:56 13:42 14:35 15:35 16:35 17:35
2 5:25 6:00 6:30 7:00 7:00 7:42 9:00 10:00 10:00 11:00 11:59 12:00 13:00 13:46 14:04 14:39 15:00 15:39 16:00 16:39 17:00 17:00 17:39 18:00 19:00 19:59

x 2 5:27 6:02 6:32 7:02 7:02 7:44 9:02 10:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:06 15:02 16:02 17:02 17:02 18:02 19:02
2 5:28 6:03 6:33 7:03 7:03 7:45 9:03 10:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:07 15:03 16:03 17:03 17:03 18:03 19:03

x 1 5:29 6:04 6:34 7:04 7:04 7:46 9:04 10:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:08 15:04 16:04 17:04 17:04 18:04 19:04
1 5:31 6:06 6:36 7:06 7:06 7:48 9:06 10:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:10 15:06 16:06 17:06 17:06 18:06 19:06
1 5:32 6:07 6:37 7:07 7:07 7:49 9:07 10:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:11 15:07 16:07 17:07 17:07 18:07 19:07
1 5:33 7:08 10:08 12:08 17:08 18:08 19:08
1 6:13 6:43 7:13 7:55 9:13 10:13 11:13 13:13 14:17 15:13 16:13 17:13
1 6:16 6:46 7:16 7:58 9:16 10:16 11:16 13:16 14:20 15:16 16:16 17:16
1 6:17 6:47 7:17 7:59 9:17 10:17 11:17 13:17 14:21 15:17 16:17 17:17
1 6:18 6:48 7:18 8:00 9:18 10:18 11:18 13:18 14:22 15:18 16:18 17:18

x 1 6:19 10:19 11:19 13:19 14:23 15:19 16:19 17:19
x 1 6:20 10:20 11:20 13:20 14:24 15:20 16:20 17:20
x 1 6:22 10:22 11:22 13:22 14:26 15:22 16:22 17:22

1 6:25 10:25 11:25 13:25 14:29 15:25 16:25 17:25
553

2 19:38
2 19:41
2 19:42
2 19:43
2 19:44
2 19:45

x 2 19:46
x 2 19:47

2 19:48
2 19:50
2 19:53
2 19:55
2 19:57

x 2
2
2 20:00

x 2 20:02
2 20:03

x 1 20:04
1 20:06
1 20:07
1 20:08
1
1
1
1

x 1
x 1
x 1

1

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v ned li a ve státem uznané svátky
Spoj zajiš uje nízkopodlažní vozidlo.

281655 Brandýs n.L.-St.Boleslav - elákovice - Úvaly

655 Platí od: 10.6.2018

BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,NÁDR.  
Brandýs n.L.-St.Bol.,Nám.
Brandýs n.L.-St.Bol.,U Soudu
Brandýs n.L.-St.Bol.,Fakulta
Brandýs n.L.-St.Bol.,Na Radosti
Brandýs n.L.-St.Bol.,Kralovice
Zápy,Stavby most
Zápy,PREFA
Lázn  Touše ,Zast.
Lázn  Touše

elákovice,V Prokop
elákovice,Rumunská
elákovice,Nám.
elákovice,Ji inská
elákovice,Kovohut
ELÁKOVICE,ŽEL.ST.  
elákovice,Záluží,Cihelna
elákovice,Záluží

Úvaly,Elektromechanika
ÚVALY,ŽEL.ST.  

Nehvizdy,Nehvízdky
Nehvizdy,U Studánky
Nehvizdy
NEHVIZDY,ŠKOLA
Jirny
Jirny,Nové Jirny,I

PID
tarifní pásmo

tarifní pásmo

BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,NÁDR.  
Brandýs n.L.-St.Bol.,Nám.
Brandýs n.L.-St.Bol.,U Soudu

Jirny,Nové Jirny,II
Horoušany,Horoušánky
Úvaly,Zálesí
Úvaly,Hodov

elákovice,Kovohut

Brandýs n.L.-St.Bol.,Fakulta
Brandýs n.L.-St.Bol.,Na Radosti
Brandýs n.L.-St.Bol.,Kralovice
Zápy,Stavby most
Zápy,PREFA
Lázn  Touše ,Zast.

elákovice,Záluží,Cihelna
elákovice,Záluží

Nehvizdy,Nehvízdky
Nehvizdy,U Studánky
Nehvizdy

Lázn  Touše
elákovice,V Prokop
elákovice,Rumunská
elákovice,Nám.
elákovice,Ji inská

PID

JÍZDNÍ ÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

x -

NEHVIZDY,ŠKOLA
Jirny
Jirny,Nové Jirny,I
Jirny,Nové Jirny,II
Horoušany,Horoušánky
Úvaly,Zálesí

ELÁKOVICE,ŽEL.ST.  

 -
 -
 -
 -

Úvaly,Hodov
Úvaly,Elektromechanika
ÚVALY,ŽEL.ST.  

SAD St ední echy, a.s.,
U P ístavu 811/8,250 01 Brandýs nad labem -Stará.Boleslav

Velký letní koncert

Město Čelákovice uspořádalo v pátek 22. června na náměstí 5. května Velký letní koncert. Vystoupil Velký dechový orchestr Zlín a Avion Big Band za doprovodu mažoretek 

a tanečníků taneční školy A. & A. Mědílkovi. Zazněly skladby rozličných žánrů – taneční, vážné, filmové či dechové hudby. Foto: -dv-
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zastupitelská aréna

Otázka Pro rozvoj našeho krásného města 

je rozhodující stabilita při rozhodo-

vání nejen Zastupitelstva, ale i Rady 

města a všech poradních orgánů – 

výborů, komisí a pracovních skupin. 

Při jednáních uplatňuje každý z na-

šich zastupitelů svůj vlastní názor, 

abychom dospěli k co nejlepšímu 

rozhodnutí. Jsme zvyklí pracovat 

jako tým a při rozhodujících hlaso-

váních jsme jednotní. 

U vybraných hlasování uplatňují 

někteří zastupitelé svůj vlastní názor 

a hlasují odlišně, což přispívá 

k tvůrčí práci zastupitelů zvolených 

za ODS. Snažíme se hledat shodu 

napříč volebními subjekty zastoupe-

nými v čelákovickém zastupitelstvu. 

Pracujeme pro občany našeho 

města tak, aby byli s životem 

v Čelákovicích spokojení. I čtenáři 

Zpravodaje v říjnových komunálních 

volbách rozhodnou, jakým směrem 

se bude město Čelákovice rozvíjet. 

Vaši zastupitelé Josef Pátek, Petr 

Studnička, Jarmila Volfová, Jindra 

Chourová, Aleš Kužílek, Martin 

Spilka, Miroslav Opa, Jiří Hanzl, 

Markéta Reisiegelová, Milena Pří-

vozníková a Petr Kabát.

Petr Studnička, zastupitel

ODS
Při zásadních hlasováních by měl 

být ve skupině lidí, kteří vstoupili 

společně pod hlavičkou jedné po-

litické strany či hnutí do komunální 

politiky, určitě konsenzus. Vychází 

to z toho, že tito lidé šli pracovat 

pro město s nějakými společnými 

cíli s představami, které by měly 

být při hlasováních respektovány. 

Myslím tím důležitá a pro město 

strategická rozhodnutí. V opačném 

případě by systém politických stran 

a hnutí neměl moc velký smysl. Na 

druhou stranu v méně významných 

rozhodnutích či v personálních 

otázkách má mít každý zastupitel 

bezesporu právo na to, vyjádřit svůj 

názor bez ohledu na stranickou 

příslušnost – toto je zase prvek 

zastupitelské demokracie, který je 

nutné rozhodně ctít.

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
Současné vedení města při položení 

této otázky už asi úplně zapomnělo 

na slib zastupitele: „Slibuji na svou 

čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu měs-

ta a jeho občanů a řídit se Ústavou 

a zákony České republiky“. Zde není 

a ani nesmí být žádné místo pro 

stranickou disciplínu. Buď je 

při hlasování na prvním místě 

zájem města a občanů, nebo 

v takovémto rozporu nemá zastupi-

tel ve vrcholném kolektivním orgánu 

města co pohledávat. „Stranická 

disciplína“ používaná pro záchranu 

zkorumpovaného vedení radnice? 

Zneužívaná pro vlastní prospěch? 

Vedoucí k účelovému poškozo-

vání a obviňování nepohodlných 

opozičních zastupitelů? Tohle snad 

redakční rada ani nemůže mys-

let vážně. Nelze se tudíž divit, že 

někteří současní zastupitelé hlasují, 

jak hlasují a mnohdy ani nevědí, 

pro co a o čem vlastně hlasují. Je 

vidět, že se zase blíží komunální 

volby. Zábavní akce pro pobavení 

„prostého lidu“, kompletně hrazené 

z rozpočtu města, se opět letos 

rozjíždí na plné obrátky.

Tomáš Janák, zastupitel

TOP 09
Dal jsem sám sobě několik otázek, 

odpověděl si na ně a tím i na otázku 

v této Aréně .

Jsem svéprávný? Mám svůj rozum?

Umím se rozhodnout? Jsou Čeláko-

vice velkoměsto? Jde mi 

o politikaření nebo a o to, aby věci 

ve městě normálně fungovaly?

Je činnost v Zastupitelstvu Čeláko-

vic politika nebo obyčejná práce ve 

prospěch nás občanů?

Abych byl dobrý zastupitel, je proto 

potřeba mít stranickou legitimaci, 

nebo stačí jen používat selský ro-

zum, být slušný a mít nějakou vizi?

Jsou Čelákovice městem, kde se 

všichni znají, hrajeme a žijeme 

všichni „na jednom písečku“ 

a politiku netaháme do obyčejného 

života? Zajímá občany v jaké jsem 

straně, nebo spíš to, jak pracuji, 

jestli se mi dá věřit a mám „všech 

pět pohromadě“? Chci, aby se mi 

v našem městě příjemně žilo a byl 

jsem tu spokojený? Na kandidátce 

do zastupitelstva volím podle parta-

je, nebo ty lidi, které znám a věřím 

jim? Tak vidíš, a i z toho všeho mi 

vyšlo a potvrdil jsem si, že při jed-

nání a hlasování zastupitelstva se 

vždy chovám podle svého rozumu.

Petr Bařina, zastupitel

ČSSD

Upřednostňujete 
při jednáních 

a při hlasování
Zastupitelstva spíš 

stranickou disciplínu 
nebo svůj vlastní názor?

????? ?
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Jezero Mezi Mosty
Na území Středočeského kraje se nacházejí vodní plochy různých druhů. Jsou to například 

přehrady Orlík, Slapy, Štěchovice a Želivka, vodní nádrže Klíčava a Obecnice, jezero Lhota, 

Sadská nebo Žehuňský rybník, který je díky rozloze 258 ha jedním z deseti největších rybní-

ků v Česku. Mezi městem Čelákovice, městysem Lázně Toušeň a obcí Káraný se nacházejí 

v blízkosti řeky Labe vodní plochy známé jako Malvíny, Tůň a Mezi Mosty.

Oficiálně se nejedná o veřejné koupaliště, ale 

tato pískovna je soukromým rybářským reví-

rem. Při nedodržení rybářského řádu je odebí-

rána povolenka bez náhrady škody a platí zde 

jasná pravidla pro lov ryb, která jsou dostupná 

na internetovém odkazu www.tousen-ryby.cz. 

Kromě koupání a rybolovu se v těchto místech 

občas konají svatební obřady a celostátně se 

lokalita proslavila v lednu 2017. Bylo zde loka-

lizováno jedno z ohnisek ptačí chřipky. Místní 

chov drůbeže musel být kompletně usmrcen. 

Ochranné pásmo zasahovalo do 9 katastrálních 

území a pásmo dozoru mělo zásah do 43 kata-

strálních území. 

Další smutnou událostí, která se stala letos 

8. května v brzkých odpoledních hodinách, bylo 

utonutí osoby. Přestože se do pátrání zapojilo 

několik jednotek hasičů ze Středočeského kra-

je, dobrovolní hasiči z Brandýsa nad Labem 

a z Čelákovic se třemi čluny, již po 20 minutách 

bylo jasné, že šance na záchranu lidského živo-

ta je mizivá. Podle informací starosty městyse 

Lázně Toušeň Luboše Valehracha trvala pátrací 

akce více než dvě hodiny a na jejím konci bylo 

konstatování, že si Malvíny vybraly svoji první 

oběť…

Dřevěné dvojmostí bylo zprovozněno pod tou-

šeňským Hradiskem před více než 450 lety 

a v té době nahradilo přívoz, který zde existo-

val již ve 13. století. Přemostění usnadňovalo 

přechod staré cesty vedoucí z Prahy do Slez-

ska přes řeku Labe. Protože původní trasa byla 

nahrazena jinou, toušeňské mosty zanikly. Nic-

méně dubové piloty zůstávají nadále pod vod-

ní hladinou a při poklesu hladiny spatří občas 

i světlo světa.

POHLÉDNUTÍ DO HISTORIE – J. V. Prášek: 

VI. Most

Pro Polskou silnici, která od Kabelína přichá-

zejíc, brala se skrze Toušeň po celé délce ze 

západu, povstal Labský přívoz pod Hradišt-

kem, poprvé roku 1293 připomínaný. Byl prá-

vem královským a clo z něho k zámku vybíráno. 

Toušenští, Čelákovští a později i jiní poddaní 

panství Brandejského cla neplatili, Toušenští ale 

byli povinni spravovati cestu mezi Labem, Čelá-

kovští pak spravovali hati, kudy sjíždělo se k pří-

vozu. (Čelák. pam. kniha z roku 1562, f. 10. 35)

Roku 1562 zbudován na místě přívozu most 

dřevěnný, který skládal se z částí dvou: z mostu 

předního nebo malého, též mostkem vůbec zva-

ného, přes zašlé již rámě řeky pod Hradištkem, 

a z mostu zadního nebo velikého přes hlavní tok 

Labský. Na ostrově mezi oběma, jenž nazýván 

luhem a lukami „mezi mosty Toušenskými“, na-

vezena silniční hráz podnes zachovaná. Cla bra-

lo se průměrem na mostě tomto ročně 180 kop 

gr.[ošů] míš.[eňských]; roku 1565 vybráno dle 

zachovaného výkazu 73 kop 26 gr.[ošů] 2 den.

[áry]. „Též také na témž mostě od rybářův, kteříž 

tady ryby do Prahy vezou, z každého vozu jeden 

kapr, a ty se ryby na zámek Brandejs obracely. 

Kterýchžto kaprův se schází ročně okolo 1 kopy 

kaprův.“ (Urbář, f. 215)

Dle zprávy královských komissařů z roku 1580 

byl již zadní most velice chatrný, i učiněn návrh, 

poněvadž byl i dosti nepohodlný, aby z nova byl 

zbudován na bližším a lepším místě. (Arch. říšs. 

min. fin. B, 18/1)

Roku 1640 spálili most v Toušeni vojáci. (Zpráva 

Jindřicha Kustoše ze Zubří)

Roku 1655 most opět obnoven. Mezi tím, „kdež 

prvé táž všecka silnice, dokudž (mostu) nebylo, 

na Brandejs obrácena bývala“ (Arch. míst. B, 

94/2); v Toušeni po ta léta byl opět přívoz.

Ale již roku 1663 bylo potřebí stavby nové, k níž 

hejtman Brandejský vedle Toušenských i Čelá-

kovské chtěl přidržovati. O stížnosti Čelákov-

ských psala komora Česká hejtmanu, že „byste 

jim při nynějším stavení mostu Toušímského… 

zároveň s obcí Toušímskou beranění v robotě 

ukládati měli“, čehož nikdy nedělali, „aby i nyní 

toho osvobození a při předešlém starém robo-

tování, nímž jsou při nějakým předním mostě 

hati spravovati… povinni byli, zůstaveni býti 

mohli“, desíti svědky pak dokázali, „že jsou od 

90 let k témuž hlavnímu mostu mimo opravová-

ní předního mostku a hatí“… potahování nebyli, 

aby tudíž nadále nebyli již přidržováni. (Čelák. 

pam. kniha z roku 1562, f. 35)

Roku 1742 přišlo 4. října 40 a 3. listopádu 50 hu-

sarů francouzských do Lysé a zbořili mosty v Li-

toli a Toušeni. (Otruba, Paměti města Lysé, 127)

Roku 1744 den sv. Martina spálili Prusové nově 

postavené mosty v Litoli a Toušeni. (Otruba, Pa-

měti města Lysé, 128)

Když roku 1754 přenesena pošta z Radonic 

do Brandejsa a přestalo spojení do Lysé, zdál 

se most Toušenský zbytečným i byl v době ne-

známé zrušen a přívozem nahrazen. Roku 1787 

byl již 30. července ohlášen dekret vrchnoředi-

telského úřadu o dražbě Toušenského přívozu.

VÝVOJ KRAJINY V UPLYNULÉM ČTVRT-

STOLETÍ

Dle zápisů v kronikách městyse Lázně Toušeň: 

V září 1993 začal nový majitel stráně nad tůněmi 

a dalších pozemků v této lokalitě František Jam-

pílek mladší za pomoci brigádníků rozsáhlou 

obnovu zeleně. Tyto práce realizované na sou-

kromém pozemku vyvolaly řadu otazníků. V říjnu 

1993 projednalo zastupitelstvo obce podmínky 

prodeje části vodních ploch na tůních panu 

Jampílkovi s cílem zachovat možnost rybolovu 

pro místní rybáře, rekreace a respektovat eko-

logické požadavky. Místní organizace Českého 

rybářského svazu upozorňovala na skutečnost, 

že dosavadní rybářský revír č. 411050 i přilehlá 

Foto: Jana Vondráčková

Jedna z pláží na Malvínách. Foto: Manufactory
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pole postupně od srpna 1993 zakupuje od jejich 

majitelů podnikatel František Jampílek mladší 

a jako nový majitel vyžaduje od rybářů splácet 

možnost rybolovu v jeho vodě prací.

V půli července 1994 zahájil podnikatel, jeden 

z hlavních dovozců spotřební elektroniky do 

České republiky, František Jampílek mladší jako 

soukromý investor rychlým tempem práce na 

budování rozsáhlého jezera v lokalitě Malvíny 

– Mezi Mosty – Čelákov. Přesunů zeminy bylo 

možno současně využít i k rekultivaci skládkou 

zavezených ploch v lesíku Itálie a v bývalém 

lomu Amerika. Pro odvoz zeminy byl vybudo-

ván zvláštní panelový výjezd na silnici č. II/245 

bývalým Prokopem a pro možnost meziskladu 

zakoupil investor jezera i všechna pole mezi Če-

lákovem a touto silnicí. 

Práce nebyly snadné nejen z důvodů technic-

kých. Již od počátku roku se proti záměru pře-

měnit Mezimostí ve vodní plochu vzepřelo ně-

kolik občanů, kteří považovali stavbu za ničení 

přírody a vyhánění slavíků z klidných strání. 

Kladná stanoviska k záměru Františka Jampílka 

mladšího podali nezávislí ekologové, biologo-

vé, ochránci přírody a vodohospodáři. Projekt 

zpracoval v přímých vazbách na Český svaz 

ochránců přírody a na katedru ekologie Vysoké 

školy zemědělské odborník uznávaný i v zahra-

ničí Emil Pawinger, dozorem prací byl pověřen 

Miroslav Mužík. Na pracích v terénu si přivydě-

lávali nejprve místní občané, posléze pracovi-

tější dělníci z Ukrajiny. Kritikové vycházeli z do-

mnění, že volně přístupné pozemky patří jako za 

„minulého“ režimu „všem“, že je spravuje obec 

a že i nadále může do všeho mluvit kdokoli bez 

jakékoli odbornosti. Kritika proto cílila na staros-

tu obce. Jen neradi kritikové připouštěli vysvět-

lení, že investor provádí zemní práce na svých 

pozemcích, které k tomuto účelu koupil. Kupní 

převody se mu zdařily během jediného roku té-

měř ze 70 %, což byl při průtazích nastávajících 

na katastrálním úřadě obdivuhodný výkon. 

Z jednání se správou silnic vyplynul požadavek, 

aby investor jezera zaplatil také za užívání sil-

nic, a to nemalou částku 200 000 Kč. Starosto-

vi obce se však podařilo dosáhnout toho, aby 

právě této částky užila správa silnic k dokončení 

nového asfaltového povrchu přes obec, s čímž 

neustále otálela pro údajný nedostatek peněz. 

Dne 17. října 1994 proběhlo poslední zasedání 

odstupujícího zastupitelstva obce. Zprávu o spl-

nění všech hlavních bodů volebního programu 

přednesl starosta obce František Bílý, jehož zá-

sluhou má příští zastupitelstvo připravenu cestu 

ke státní dotaci ve výši 13 milionů Kč pro stavbu 

čistírny odpadních vod. Opět se vyskytly kritické 

komentáře především místních občanů k prů-

jezdu nákladních vozidel obcí, devastaci krajiny 

u tůní či byla vznesena pochybnost, zda stavba 

pana Jampílka je vůbec povolena.

V zimních dnech roku 1995 bylo mrazivo, ale 

následně přišla obleva, která umožnila další eta-

pu rozsáhlých zemních prací na jezeru. V lednu 

začal jako meziskladu vytěžené zeminy užívat 

k tomu účelu zakoupeného pole mezi rozvod-

nou elektřiny a strání v Čelákově. Ve vodách 

někdejších tůní byly vysazeny různé druhy ryb – 

candáti, štiky, sumci, amuři, plotice, perlíni, líni, 

karasi, kapři či úhoři. Po celé jaro a léto mar-

ně obecní úřad hledal převozníka. Na vypsaný 

konkurs se nikdo nepřihlásil. Uvízlo i jednání 

o stavbě chodníku podél silnice do Čelákovic. 

Překážkou se stal odmítavý postoj dvou z vlast-

níků pozemků. 

Viditelně postupující práce investora byly zřej-

mé v roce 1998 na budování velkého jezera 

v prostoru Mezi Mosty. Těžbou písku, štěrku 

a hlušiny dosáhla nová vodní hladina až k ces-

tě podél břehu Labe proti vodárně, odkud, 

z druhého břehu, se proti rozměrnému jeze-

ru jeví Labe jako úzká říčka. Někteří obyvatelé 

Káraného, spíše však víkendoví návštěvníci, 

si začali stěžovat na hluk těžebních strojů. Na 

nových březích se daří borovicím. V létě začaly 

děti v zemině vytěžené z Malvín nalézat stře-

py. Když jich byla pěkná hromádka, byl o ná-

lezu zpraven bývalý ředitel Městského muzea 

v Čelákovicích, který pak v udaných místech 

shledal pozůstatky obydlí z doby před třicetile-

tou válkou. Nález odpovídal záznamům o grun-

tech purkrechtních čísel 36–38, vysazených 

Mezi Mosty krátce po vystavění mostů (1562).

V červenci 2003 uzavřela těžařská firma Pís-

kovna Toušeň těžbu písku v oblasti Mezi Mosty 

a Malvíny, která probíhala plných deset let. Po-

slední úpravy ploch pronajatých obcí dozoro-

vala komise. Zásadní proměna rozměrné části 

toušeňského katastru pokračuje od té doby již 

přirozenou cestou: růstem trávy a desetitisíců 

borovic.

SOUČASNOST

Řada turistických portálů uvádí, že o vodní plo-

chu se zde dělí plavci, nudisté a rybáři, v zimě, 

pokud voda zamrzne, se zde bruslí. Z Lázní 

Toušeně vede k vodní ploše žlutá turistická 

značka, mezi Čelákovicemi a Lázněmi Toušení 

vede modrá turistická značka. Podél labského 

břehu i podél silnici č. II/245 je vybudována cyk-

lostezka. Někdejší tůně se nacházejí pod starým 

hradiskem, kudy původně teklo Labe. Kdysi tu 

řeka vytvořila rozlehlý přírodní ostrov, nazývaný 

podle dvou bývalých mostů přes labská ramena 

Mezimostí, dnes Mezi Mosty. Část náspu k pr-

vému mostu je patrná pod hradiskem na roz-

hraní někdejších prvních dvou tůní, spojených 

v roce 1982. Pro nově vzniklou pláž a vodní plo-

chu se v té době ujal název Malvíny, náspu se 

říkalo také Královská cesta.

PODĚKOVÁNÍ

Za odbornou pomoc při zpracování textu upřím-

ně děkuji zastupiteli a kronikáři městyse Lázně 

Toušeň Janu Králíkovi.

Téma zpracoval

Petr Studnička

téma

Malvíny jsou soukromým rybářským revírem. Foto: www.tousen-ryby.cz

Foto: Jana Vondráčková
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Dne 17. července 2018 osla-

ví své 90. narozeniny pan 

Zdeněk JAROŠÍK z Čeláko-

vic, dlouholetý zaměstnanec 

TOSu Čelákovice a Silnice.

Hodně zdraví a spokojenosti 

přeje celá rodina.

Dne 24. července oslaví své 

krásné 80. narpzeniny paní 

Drahomíra JEDLIČKOVÁ.

Spoustu zdraví, štěstí a lás-

ky z celého srdce přejí dcery 

Hana a Eva s rodinami.

Máme Tě moc rádi.

Dne 3. července 2018 uplynu-

lo 5 let, kdy nás navždy opus-

til pan František MIKULKA.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte 

s námi. S láskou vzpomínají 

manželka Věra, dcera Rena-

ta a vnuci Štěpán a Vojtěch.

Dne 24. července 2018 si při-

pomeneme 10. výročí od úmr-

tí pana Josefa ŠMEJKALA.

Stále zůstáva v srdcích těch, 

kteří ho měli rádi. Kdo jste 

jej znali, vzpomeňte s námi. 

Za vzpomínku děkuje rodina.

Dne 26. července 2018 uplyne 

jeden rok, co nás náhle opus-

til náš milovaný syn, tatínek 

a bratr Miroslav PETRŽEL.

Vy, kdo jste ho znali a měli 

rádi, vzpomeňte s námi.

rodiče, dcera Adéla 

a bratr Tomáš

společenská kronika

chodíme kolem nich

Pomník obětem světové 
války

Již devadesát let – od 25. července 1928, nepo-

čítám-li přechodné (1940–1945) sejmutí z pod-

stavce za nacistické okupace, stojí na čeláko-

vickém náměstí památník připomínající oběti 

velké války, pro kterou se po roce 1945 vžil ná-

zev 1. světová. Je to vlastně sousoší (více soch 

spojených do jednoho výtvarného celku) postav 

dvou legionářů. Vytvořil ho táborský sochař Jan 

Vítězslav Dušek. Původně absolvent c. a k. od-

borné sochařské a kamenické školy v Hořicích 

studoval pak v Paříži u jednoho z žáků světo-

známého Augusta Rodina, v Londýně a v dal-

ších evropských metropolích. Umělecký svět 

ho uznával a cenil si jeho prací, které úspěšně 

vystavoval v mnoha zahraničních i domácích 

prestižních salonech. Pařížská Národní společ-

nost krásných umění ho přijala za svého řádné-

ho člena. Jednou z jeho více než 250 prací se 

tedy chlubíme v Čelákovicích. Už jsme si na ni 

zvykli a míjíme ji téměř bez povšimnutí.

Pískovcové sousoší zobrazuje dva muže v uni-

formách, které nosili příslušníci českosloven-

ských legií ve Francii v bojích na západní fron-

tě. Muž v přilbě s ručním granátem v pravé 

ruce odhodlaně hledí kamsi k východu a levou 

podpírá raněného, či vyčerpaného prostovlasé-

ho spolubojovníka. Symbol hrdinství, věrnos-

ti a kamarádství. Jejich stejnokroj měl v reálu 

modrou barvu, včetně přilby s hřebenem, zvané 

„Adrianka“ (dle vynálezce tohoto typu francouz-

ského plukovníka Adriana). Ta naše je zdobe-

ná sdruženým znakem čs. legií. Do podstavce 

pomníku byla v roce 1928 s nadějí, že válka se 

už nebude opakovat, vtesána jména 101 zdej-

ších mužů, kteří padli v boji, zemřeli následkem 

zranění či válečných útrap. Podstavec se jmény 

obětí zůstal za německé okupace na svém mís-

tě. Jako občasný svědek slavností u pomníku 

vzpomenu si vždy také na svého tatínka, který 

jako jedenáctiletý žák čelákovické měšťanky prý 

přednesenou básní dojal účastníky slavnostního 

odhalení pomníku před devadesáti lety k slzám 

(napsal to v časopisu Naše Polabí jeden ze zdej-

ších učiitelů). Tenkrát, deset let po válce, měli 

své padlé a zemřelé ještě v živé paměti a úctě.

Ivan Vaňousek

Podstavec pomníku na náměstí 5. května se jmény 

obětí 1. sv. války. Foto: -dv-

Detail pomníku na náměstí 5. května. Foto: -dv-

Nová kniha
o čelákovickém kostele 

a farnosti
První červnové nedělní odpoledne se Na Statku 

v Rybářské ulici konalo slavnostní představení 

nově vydané a obsáhlé publikace „Z historie 

čelákovického děkanského chrámu“. Editor 

a spoluautor deseti obsáhlých kapitol pan Ja-

roslav Špaček se svými kolegy připravil k vy-

dání jedinečné, více než dvousetstránkové dílo, 

doplněné četnými barevnými přílohami, daleko 

přesahující svým obsahem náš region. Zhruba 

více než stovka přítomných hostů měla možnost 

úvodem slyšet několik dobových skladeb v po-

dání vokálního kvarteta Laurus. Po dobu celého 

slavnostního aktu slovem provázel moderátor 

Vladimír Vlach. Na pronesené proslovy naváza-

lo vystoupení hudebního dua Zuzka a Kocour. 

Z mnoha přítomných hostů nám bylo ctí zde 

přivítat senátora Tomáše Czernina se synem, 

i osobnosti od mládí spjaté s naším městem 

jako např. rodiče režiséra Jiřího Stracha, foto-

grafa Lubomíra Housku s rodinou, ze soused-

ní Toušeně pak Jana Králíka. Z čelákovických 

jsme se rádi setkali např. s profesorkou Bože-

nou Kašparovou, Ladislavou Petiškovou, Janem 

Dehnerem, kronikářem Čelákovic Mirkem Nos-

kem nebo dlouholetým přítelem autora, hous-

lovým virtuosem Čeňkem Pavlíkem a mnoha 

dalšími. Kniha, v nákladu 600 výtisků, vyšla díky 

sponzorům. Tuto úžasnou publikaci si můžete 

zakoupit např. v Galerii U Radnice.

Tomáš Janák

Slavnostní představení nové publikace. Foto: Jaroslav 

Špaček

Zpráva o činnosti
Sjednocená organizace nevidomých a slabo-

zrakých ČR, oblastní odbočka Praha-východ, 

za finanční pomoci města Čelákovic uspořádala 

v 1. pololetí 2018 dva zájezdy.

Dne 26. dubna jsme navštívili sklárnu spolu-

zakladatele architekta a designéra Bořka Šíp-

ka AJETO v Lindavě, kde si zájemci z našich 

řad mohli vytvořit svůj vlastní výrobek. Po 

zhlédnutí výroby jsme za českým sklem pokra-

čovali do nejstaršího muzea ve střední Evropě 

v Novém Boru, kde nás zaujaly i skleněné šaty 

návrhářky Blanky Matragi. Návštěvou mu-

zea broušeného skla v Kamenickém Šenově 

a procházkou kolem Panské skály jsme zájezd 

zakončili.

Dne 19. května jsme navštívili zámek Vrchotovy 

Janovice. Dvouhodinovou prohlídkou nás pro-

vázeli žáci ZŠ v Benešově v dobových kostý-

mech a vtipnými poznámkami nás i rozesmáli. 

Poté jsme zámecké prostory vyměnili za přírodu 

ve skanzenu Vysoký Chlumec. Ohrožené stav-

by, venkovské nářadí a náčiní a veselá profesio-

nální průvodkyně. I druhý výlet se vydařil.

Děkujeme.

Lidmila Kobosová a Jindřiška Šeráková, 

SONS ČR oblastní odbočka Praha-východ

INFORMACE REDAKCE
Ve Zpravodaji města Čelákovic od čísla 5/2018 

s ohledem na obecné nařízení GDPR platné od 

25. května 2018 je možné publikovat zdarma gra-

tulaci pouze s vlastnoručním písemným souhla-

sem publikované osoby. 
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„S Václavem Tichým o sportu ve městě: 

Roční nárůst dotací do sportu by měl být pro-

gresivnější!“

Jsem předsedou TJ Spartak od roku 1992 a ne-

budu se s panem Václavem Tichým přít o tom, 

která TJ je větší, a soustředím se na jeho tvrzení, 

že jsem sliboval převod tréninkového hřiště Měst-

ského stadionu na město a nedodržel to. Tím 

jsem prý zabránil rozvoji Městského stadionu.

S panem Tichým souhlasím jen v tom, že se 

o tom jednalo. Dostal jsem však dopis od před-

sedy Sdružení TJ/SK okresu Praha-východ 

pana Kuchty, který mě upozornil na to, že cituji: 

„Převod těchto sportovišť na město Čelákovice 

z Vás dělá »bílého koně«“. Proto jsem v těchto 

jednáních nepokračoval.

Záměrem SK Union tehdy bylo získat s pomocí 

předsedy Sdružení TJ/SK toto hřiště pro sebe. 

To se později potvrdilo i u Krajského soudu, 

kde fakticky již neexistující SK Čelákovice (ve 

skutečnosti SK UNION) zastupovali jen právníci 

FAČR (kde pan Tichý dříve pracoval) a žalovali 

neúspěšně město Čelákovice na vydání tribuny 

Městského stadionu pro SK Čelákovice. Kdyby 

soudní spor vyhráli, došlo by ke sloučení SK 

Čelákovice s SK UNION Čelákovice a měli by 

v majetku tribunu. Těchto soudních stání jsem 

se účastnil jako vedlejší účastník.

V roce 2011 se mi podařilo vyvolat jednání Smír-

čí komise ČSTV, na které předseda Smírčí komi-

se ČSTV sdělil předběžné stanovisko k podnětu 

TJ Spartak Čelákovice a informoval o zrušení 

výpůjčky ČSTV ve prospěch SK UNION Čelá-

kovice. Toto jednání Smírčí komise ČSTV vlast-

ně vytvořilo prostor pro realizování záměru TJ 

Spartak Čelákovice prezentovaného ve Zpravo-

daji města Čelákovic v září 2014. V první etapě 

rekonstruovat atletickou dráhu a v druhé etapě 

vybudovat uměle zavlažované hřiště pro fotbal 

s regulérními rozměry. 

Chápu, že před volbami se zoufale hledá viník 

současného tristního stavu stadionu, ale obvi-

ňovat mě z toho, že svými negativistickými nebo 

účelovými přístupy paralyzuji sportovní život 

a jeho rozvoj v Čelákovicích, už je trochu silné 

kafe. Nebyl jsem to já, kdo se bezdůvodně roz-

hodl neplnit smlouvu o příspěvku a nevyplatit 

smluvních 5,5 mil. Kč na rekonstrukci atletické 

dráhy. Soud jednoznačně rozhodl o neopráv-

něném neplnění smlouvy o příspěvku ze stra-

ny města. Nebyl jsem to já, kdo podal trestní 

oznámení na domnělý „dotační podvod“ a na 

předražení zakázky. Policie prošetřila a odloži-

la. Nebyl jsem to já, kdo nevyplacením smluvně 

dohodnutých 5,5 mil. Kč dostal největší spor-

tovní organizaci v Čelákovicích do existenčních 

problémů. A rozhodně to nejsem já, kdo městu 

způsobil škodu ve výši 1,8 mil. Kč (úroky z pro-

dlení a soudní výlohy, které rozhodnutím soudu 

muselo město uhradit). Není to TJ Spartak, kdo 

je vlastníkem stadionu a z logiky věci nemů-

že být odpovědný za chátrající nemovitost, ke 

které nemá žádný vlastnický vztah. Vlastníkem 

stadionu je město, a proto jedině vedení měs-

ta je odpovědné za chátrající Městský stadion. 

Nikdo jiný.

„Slušní lidé se (snad) vždy dokáží domluvit“ je 

v kontextu toho, jaké kroky podnikalo a podniká 

současné vedení města proti TJ Spartak, jako 

výkřik do tmy. Osobními útoky v předvolebních 

rozhovorech plných nepravd a polopravd se ro-

zumné dohody těžko docílí. Když už na někoho 

útočíte, tak by to chtělo alespoň základní fakta. 

Na rozdíl od pana Václava Tichého všechna svá 

tvrzení mohu doložit.

Jaroslav Ryneš, 

předseda TJ Spartak Čelákovice

Staromilci,
nebo avantgarda?

Čas od času si kladu otázku, kolik z těch zhruba 

12 000 obyvatel Čelákovic ví o existenci Spol-

ku přátel čelákovického muzea. A kolik z těch, 

co vědí, má představu o činnosti spolku. A ko-

lik z těch, co mají představu, chápe, že i oni se 

mohou celkem jednoduše stát členy a činnost 

spolku ovlivňovat podle svých představ. SPČM 

totiž znamená především možnost pořádat kon-

certy, besedy, cestovatelské přednášky a vů-

bec kulturní pořady všeho druhu.

V minulém měsíci vstoupil spolek již do 15. roku 

své existence. Jeho název možná někoho mate, 

ale pro členy SPČM není slovo muzeum sym-

bolem nehybné expozice „starých věcí“. Je 

symbolem kultury, sounáležitosti a skutečných 

lidských hodnot. Hudba, poznávání a výtvarné 

umění jsou jim protiváhou k mělkému, pohodl-

nému konzumenství, které lidské hodnoty nená-

padně likviduje.

Manažerky ze Středního Polabí v Evropském domě
Dne 24. května 2018 se v Evropském domě v Praze, sídle zastoupení Evropské komise v ČR, usku-

tečnilo setkání manažerek ze Středního Polabí. Završily tak svou účast v ročním motivačně-vzdě-

lávacím programu „Manažerská akademie pro ženy“, který je součástí projektu „ReStartuj kariéru 

s ROUTOU!“. Celý projekt realizuje čelákovická nezisková organizace Routa, z. s., a je financova-

ný z prostředků Evropské unie, ESF. Manažerské akademie se zúčastnilo celkem 23 žen z celého 

Středního Polabí, které působí v nižším a středním managementu nebo se do těchto pozic chystají. 

Náplní programu byl nejen rozvoj jejich manažerských dovedností, ale i tzv. work-life balance, tedy 

slaďování práce a rodiny. Akce v Evropském domě, jež zahrnovala vystoupení zajímavých předná-

šejících, předání certifikátů, neformální diskuse a networking, se velmi vydařila. Záštitu nad setká-

ním převzala paní Dana Kovaříková, vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR, a v této souvislosti 

uvedla: „Jednou z priorit EU je podpora rodičů v té životní fázi, kdy pracují a zároveň se starají o své 

děti nebo o starší rodiče. Důležitou roli hraje rozšíření flexibilních pracovních úvazků, možnost práce 

na dálku a smazání rozdílu mezi platovým ohodnocením mužů a žen. Jsem ráda, že takové aktivity, 

jako je čelákovický projekt ReStartuj kariéru s ROUTOU!, existují a že jsme je mohli v Evropském 

domě podpořit.“ 

Lucie Jakubcová, programová manažerka Manažerské akademie pro ženy

Absolventky a lektorky Manažerské akademie pro ženy. Foto: Eva Šašková

Členové SPČM nejsou ani staromilci, ani avant-

gardní buřiči. Sami podle svého vkusu pořádají 

široké spektrum pořadů s amatérskými i profe-

sionálními hudebníky nebo s místními i z větší 

dálky pozvanými znalci všelijaké problemati-

ky. Rozmanitost je vítána, ovšem zcela závisí 

na tom, kdo z členů má jaký nápad. Členové 

spolku nic nemusí, ale leccos mohou. (Vlastně 

nesmějí dělat jménem spolku vylomeniny – ty 

pouze pod jménem svým.) Pokud byste se sta-

li členy SPČM, můžete ovlivňovat kulturní život 

v našem městě!

Jan Volín, člen SPČM



16 / zpravodaj města čelákovic

školství

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 UKzákladní škola

Kostelní 457, Čelákovice
tel.: 326 990 211
e-mail: skola@kamenka-celakovice.cz
http://www.kamenka-celakovice.cz

Na konci školního roku
V průběhu celého školního roku jsme vás na 

stránkách Zpravodaje, na našich webových 

stránkách i školním facebooku informovali 

o množství projektů a akcí, které jsme ve škole 

připravili a zrealizovali. Jako obvykle jsou vr-

cholem školních aktivit poslední týdny školního 

roku. Po vlastech českých se rozjelo 10 tříd na 

dětmi tak oblíbené školy v přírodě, 8. ročníky 

absolvovaly týdenní turistický kurs na jihu Čech. 

Ve škole žáci sbírali poslední body do celoroční 

soutěže TOP 10, která byla zakončena slavnost-

ním vyhlášením v atriu školy. Stejně tak celoroč-

ní Sportovní liga, v jejímž rámci žáci poznávají 

množství sportovních aktivit, z nichž některé při 

běžných hodinách tělesné výchovy nemají mož-

nost zažít. Slavnostní vyhlášení proběhlo také 

v atriu. Ceny pro vítěze obou výše zmiňovaných 

celoročních soutěží zabezpečilo SRPŠ. Osla-

vy Dne dětí se nesou každý rok v duchu hes-

la Sportem ke zdraví. Organizace sportovního 

1. června na 1. stupni se ujala pí Michaliková, na 

2. stupni p. Bukač. Žáci nižších ročníků obsadili 

školní hřiště a zvítězili a ovocnou odměnu si od-

nesli tentokrát úplně všichni. Starší, druhostup-

ňoví žáci se utkali na kurtech a i tady byli všichni 

odměněni sladkou odměnou. Koncertem skupi-

ny Hudba školám 28. června pro všechny žáky 

(náklady částečně hradila škola) jsme oslavy 

Dne dětí uzavřeli. Dne 9. června se škola pre-

zentovala na čelákovickém náměstí prodejním 

stánkem s výrobky dětí, učitelů, školní jídelny 

a samozřejmě jsme nezapomněli na charitu. 

Podpořená byla tentokrát chráněná dílna spo-

lečnosti Život bez bariér z Nové Paky. V červnu 

vyjeli žáci naší školy jako tradičně na týdenní 

pobyt do Anglie, tentokrát do Oxfordu. Organi-

zace se také jako obvykle ujala pí Michelčíková. 

Autobus nám pomohli zaplnit žáci ZŠ Kostelní. 

V červnu také kulminovaly akce na oslavu stát-

nosti – s pí Svobodovou navštívili žáci 2. stup-

ně Národní památník hrdinů, výstavu Doteky 

státnosti i Židovské muzeum v Praze. Branný 

den na celé škole organizoval p. Bukač a děti 

poznaly to, co my, starší, známe z hodin branné 

výchovy – topografii, stavění stanů, výcvik psů, 

práci policie i hasičů. V rámci branného dne byl 

vyhlášen cvičný poplach a školu jsme všichni 

opustili za necelých 8 minut. Když si všichni 

uvědomíme, že k tomu všemu učitelé uzavírají 

školní rok, známkují, vyplňují výkazy a tabulky, 

uklízejí třídy a kabinety – není divu, že se všich-

ni bez výjimky na zaslouženou dovolenou těší. 

Přejeme všem učitelům, nejen těm z naší školy, 

aby si pořádně odpočinuli a načerpali nové síly 

do dalšího školního roku. 

vedení školy

Stonehenge, nejslavnější megalitická památka na svě-

tě, je prehistorický monument nacházející ve Wiltshire 

v Anglii. Foto: archiv školy

Soutěž SCOOL WEB 2018 
jsme vyhráli

Začátkem června jsme se zúčastnili konference 

SCOOL WEB 2018, kde mimo přednesení od-

borných témat o webových stránkách vyhlašo-

vali výsledky soutěže o nejlepší školní web pro 

rok 2018.

Naší škole se podařilo uspět hned dvakrát 

a vyhrát obě kategorie. 1. místo v hlasování ve-

řejnosti, tímto bych chtěl poděkovat všem hla-

sujícím, a v kategorii B – plně organizované ZŠ – 

jsme rovněž obsadili 1. místo. Děkujeme za vaši 

podporu a budeme se i nadále snažit vás infor-

movat o novinkách a akcích ve škole, využívat 

nový web jako další komunikační kanál s vámi 

rodiči a na webu zveřejňovat veškeré dostupné 

informace.                         Jiří Kyliánek, ředitel

Věda má budoucnost – 
další úspěch naší školy

Naše škola je již druhým rokem zapojena do 

projektu Věda má budoucnost, jehož partne-

rem je ŠKODA AUTO. Cílem programu je zkva-

litnit výuku matematiky a fyziky na základních 

školách. Pedagogové se v průběhu programu 

seznámili s různými inovacemi a novými tren-

dy v přírodovědných a technických oborech. 

Vyvrcholením celého projektu byla aplikace 

poznatků a zapojení dětí do bádání. Žáci 8. B 

pod vedením Ivety Holečkové dokázali vyhrát v 

konkurenci dalších 15 škol z celé ČR. Jako téma 

svého projektu si zvolili skryté cukry v potravi-

nách. Odměnou pro vítězný kolektiv byl zájezd 

pro celou třídu do iQLandie v Liberci, který si 

všichni náležitě užili. Do projektu jsou zapojeni 

i další pedagogové školy Pavlína Hrušková, Jiří 

Kyliánek, Viktor Douša a v minulém roce karié-

rový poradce František Šturma.     vedení školy

ARS POETICA 2018 
Puškinův památník

Po vítězství v krajském kole jsme se zúčastnili 

52. ročníku celostátní přehlídky dětí z celé ČR 

ARS Poetica – Puškinův památník. Náš žák 

Vojtěch Dovalil, který vyhrál krajské kolo, získal 

i mimořádné ocenění na této přehlídce vítězů 

jednotlivých krajů z ČR. Gratulujeme a děkuje-

me za vzornou reprezentaci školy na této pres-

tižní akci, v níž poslední tři roky získáváme oce-

nění. Děkujeme rovněž učitelům ruského jazyka 

za pomoc a jazykovou přípravu našich dětí.

Lenka Šudová, učitelka

Úspěch našich studentů
Dne 9. února 2018 se na gymnáziu konala pro 

studenty kvinty a I. A dvouhodinová beseda 

s názvem „Energie – budoucnost lidstva“, kde 

přednášeli naši přední odborníci na energeti-

ku. Na této velmi zajímavé besedě se studenti 

dozvěděli, jaký je globální pohled na energetiku 

v současném světě, uvědomili si hodnotu a dů-

ležitost energie, jaké jsou typy energetických 

zdrojů, jejich výhody a nevýhody. Přednáška se 

setkala s velkým ohlasem.

Na tuto besedu navázalo korespondenční kolo 

soutěže tříčlenných družstev s názvem „Co víš 

o energetice“. Naši studenti se do řešení úkolů 

korespondenčního kola se zájmem pustili. Naše 

dvě družstva se umístila v postupující pětici, 

a tak se kvalifikovali do finálového kola soutěže.

Družstva budou soutěžit nejen ve vědomostech, 

ale i ve fyzické zdatnosti a psychické odolnosti, 

což jsou právě ty vlastnosti, které musí splňovat 

uchazeč o místo operátora jaderného reaktoru. 

Pořadatelé připravili také v rámci finále řadu za-

jímavých aktivit, např. exkurzi do vodní elektrár-

ny Dalešice.

Gratulujeme postupujícím a držíme jim palce ve 

finále v Třebíči.

Zuzana Kerečaninová

Spolupráce s Akademií
věd nabyla

na Veletrhu vědy
konkrétních rozměrů

Celoškolní exkurze na Veletrh vědy dne 8. červ-

na obohatila studenty v širokém spektru věd-

ních oborů a rozšířila jejich obzory v možnos-

tech, které jim budoucí studium na vysokých 

školách přináší.

Žáci se mohli přesvědčit, že spolupráce s Aka-

demií věd je velmi progresivní. Studenti vyššího 

gymnázia, kteří jsou aktivně zapojeni do výzkumu, 

svou práci na veletrhu prezentovali, a motivovali 

tak své spolužáky nejen k zodpovědnému přístu-Z týdenního pobytu v Anglii. Foto: archiv školy
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pu ke vzdělávání, ale i k aktivnímu využívání mož-

ností, které jim pedagogové gymnázia zajišťují.

Program pro žáky začal panelovou diskuzí na 

téma Fakenews a zhlédnutím biografického 

dokumentu o českém astrofyzikovi Jiřím Gry-

garovi. V oddělení expozic žáci projevili největší 

zájem o interaktivní exponáty z oblasti biologie, 

environmentální výchovy a fyziky. Navázali jsme 

spolupráci se špičkovým výzkumným pracovi-

štěm v Dolních Břežanech, a těšíme se na jeho 

přednášky. Na veletrhu jsme si prostředí tohoto 

vysoce sofistikovaného pracoviště předem pro-

hlédli ve virtuální realitě.

Velkým přínosem byly expozice literatury a umě-

ní. Žáci, v této době znalí digitální fotografie, si 

vyzkoušeli vyvolání fotografie z negativu. Velmi 

kvalitní a poučnou přednášku jsme vyslechli na 

téma procesu restaurování a archivování umě-

leckých děl.

Veletrh vědy byl podnětným začátkem pro reali-

zaci dalších edukativních akcí pro naše žáky.

Na co se mohou nejen budoucí primáni těšit? 

Na přednášky v HiLASE centru v Dolních Břeža-

nech, interaktivní přednášku Institutu makromo-

lekulární chemie, přednášky České ornitologické 

společnosti, návštěvu Rozária Botanické zahra-

dy v Průhonicích, archeologické projekty ve spo-

lupráci s Archeologickým ústavem AV ČR.

Yvona Cintlová

Studenti Gymnázia na Veletrhu vědy. Foto: archiv 

gymnázia 

mateřská škola
J. A. Komenského 1586, Čelákovice
tel.: 326 741 347
e-mail: komenskeho.ms@seznam.cz
http://msjak.cz

Úspěšný rok tanečního 
oboru

V letošním školním roce se konaly soutěžní pře-

hlídky tanečních oborů ZUŠ, které vyhlašuje 

MŠMT, a přehlídky scénického tance pro mlá-

dež a dospělé pod záštitou Ministerstva kultury. 

Náš taneční obor se úspěšně zúčastnil v Kolíně 

a v Praze obou přehlídek. V přehlídkách získal 

několik ocenění a postupy do dalších kol. Dvě 

tzv. Zlatá pásma, Stříbrné pásmo, ocenění po-

roty Za vtipnou choreografii a diplom Za zpra-

cování námětu. Choreografie „Rekviem za sen“ 

získala Cenu poroty za interpretaci sóla v podá-

ní Radka Stránského a zároveň nominaci na Ce-

lostátní přehlídku scénického tance v Jablonci 

nad Nisou. Všichni tanečníci získali Pamětní listy 

za účinkování na přehlídkách. Chtěla bych jim 

všem poděkovat, odvedli výborné výkony. Záro-

veň se soutěžními skladbami jsme připravovali 

se žáky tance pro závěrečné představení TO. 

Představení se dolaďovalo tradičně na semináři 

v Českém Šumburku, kam jezdíme se staršími 

žáky již 25 let. Program byl nabitý, kromě cho-

reografií i technika současného tance a základy 

pantomimy s odbornými lektory pražské AMU. 

Počasí nám letos přálo, a tak došlo i na pěší 

výlet do Bozkovských jeskyní, který se dětem 

líbil, i když jsme potom museli prodlužovat tré-

ninky do pozdních večerních hodin. Seminář byl 

zakončený dvěma představeními v hezkém pro-

středí divadla v Tanvaldu.

Ve středu 16. května se konalo toto předsta-

vení s názvem „Setkání v parku aneb Příběh 

staré lavičky“ v Kulturním domě v Čelákovicích. 

Zúčastnilo se ho všech 110 dětí, které navště-

vují taneční obor. Již tradičně jsme pozvali do-

poledne diváky ze základních škol a večer bylo 

slavnostní představení pro veřejnost. Letošní 

představení bylo věnováno 100. výročí založení 

Československé republiky. Při tancích zazně-

la hudba od Antonína Dvořáka přes písničky 

60. let až do dnešní doby. Všichni tančili s velkou 

radostí, tanec na jevišti si užívali a za to jim patří 

můj dík. Představení bylo svižné, diváci tleskali 

do rytmu na známé melodie. Závěr představe-

ní byl však velmi nečekaný pro mě i pro diváky. 

Dvacet pět bývalých žáků TO mě velmi mile pře-

kvapilo a společně připravilo a obnovilo můj 18 

let starý tanec – Bolero na hudbu Maurice Rave-

la – v původní choreografii a kostýmech. Byl to 

velmi krásný a dojímavý zážitek nejen pro mě, 

ale i pro diváky ve zcela zaplněném sále. Krásná 

oslava 25 let představení tanečního oboru ZUŠ 

Čelákovice. Děkuji!

Svým žákům přeji krásné, veselé prázdniny.

Alena Smržová, vedoucí tanečního oboru

Závěr večera v Kulturním domě s názvem Setkání 

v parku aneb Příběh staré lavičky. Foto: Alena Smržová

Vrcholné slavnosti
U nás ve školce se stále něco děje. Pořádáme 

plno divadel, výletů a dokonce i akcí, na které 

jsou zváni rodiče.

Dětský den jsme s předstihem oslavili 28. 

května „Velkým námořnickým představením“. 

Všichni jsme se převlékli za námořníky, piráty 

nebo mořské panny. Zhlédli jsme divadlo o pi-

rátech, kde si zahrály i děti, zasoutěžili jsme si, 

zatančili a užili plno legrace.

Dne 1. června probíhala akce „Den dětí aneb 

Zasaď si strom“, které se mohli zúčastnit i ro-

diče. Děti dostaly lopatky a směly se podílet na 

sázení 6 stromů, které budou zkrášlovat naši 

MŠ a v létě nám poskytnou stín.

Další společnou akcí s rodiči byl 11. června 

„Akční naučný program s dravci a sovami“. Pan 

Semecký nás seznámil s životem různých druhů 

dravců, které chová a cvičí. Děti si mohly zblíz-

ka prohlédnout a pohladit sovičku a ti nebojác-

ní si mohli vyzkoušet přílet dravce na rukavici. 

Do akce se zapojili i rodiče, kteří nám předvedli 

svou odvahu při přistání orla nebo výra na ru-

kavici.

Poslední naší akcí bylo 19. června „Sportovní 

odpoledne na Městském stadionu“. Všechny 

děti a paní učitelky z naší školy předvedly ro-

dičům svá vystoupení na hudbu „Spartakiáda“ 

a zarecitovaly báseň. Vyvrcholením této akce 

bylo vypouštění balónků ve státních barvách. 

Po zasloužené odměně si děti zasportovaly na 

připravených stanovištích pod vedením trenérů 

Spartaku. Dost nás ten den hřál skvělý pocit, že 

děti vedeme nejen ke sportu, ale i k lásce k naší 

vlasti.

Tímto bychom chtěli poděkovat organizátorům 

a rodičům, kteří s touto akcí pomáhali.

Můžeme tedy říci, že školní rok 2017/2018 je 

završen, a těšíme se na další, ale ještě před tím 

přejeme léto plné sluníčka a krásně strávené 

prázdniny.

Jitka Dohnálková

Námořnický den. Foto: Jana Vondráčková

Sportovní odpoledne. Foto: Jana Vondráčková 

Den dětí aneb Zasaď si strom. Foto: -dv-



18 / zpravodaj města čelákovic

kultura / volný čas

Noc kostelů 2018
Ve sboru Církve brarské jsme ještě před rokem 

věřili tomu, že v roce 2018 budeme již fungo-

vat v nově otevřeném kostele naproti nádraží. 

Dokončovací práce ale přinesly řadu nových 

komplikací a stavba se protáhla. Přesto jsme se 

rozhodli pozvat hosty do improvizovaných pod-

mínek a připravit program v ještě nedokončené 

budově.

Cestu si do nového kostela našlo v průběhu ve-

čera kolem 150 lidí. Návštěvníci si mohli nejprve 

poslechnout koncert mladých hudebníků – oce-

nili jsme dobrou akustiku sálu. Zaujala také dvě 

krátká, ale poutavá vystoupení taneční skupin-

ky pod vedením Hedviky Kořínkové. Zájemci si 

mohli poslechnout zasvěcený výklad Marka Ko-

řínka o stavbě a projít si prostory nového kos-

tela. Dozvěděli se také odpovědi na otázky, jak 

bude stavba využívána, o jejím financování a jak 

jsou některé věci řešeny technicky.

Další část večera byla věnována zážitkům 

Jana Luhana, Ondřeje Matesa a Jiřího Svobo-

dy z jejich společné dubnové cesty do Izraele. 

Vyprávění bylo doprovázeno promítáním foto-

grafií. 

Poslední část Noci kostelů vyplnila hudební pro-

dukce členů mládeže Církve bratrské v Čeláko-

vicích. S mládeží si rádi zazpívali i mnozí z těch, 

kteří vydrželi do pozdních nočních hodin.

Věříme a doufáme, že na Noc kostelů 2019 bu-

deme moci pozvat návštěvníky již do plně fun-

gující sborové budovy u nádraží!

Program v Husově sboru Církve českosloven-

ské husitské byl již tradičně zaměřen na histo-

rii spjatou s Čelákovicemi. Letos byla tématem 

„osmičková“ výročí a jejich památky v Čeláko-

vicích. Na přednášce s promítáním připomenul 

Ivan Vaňousek mj. letadlo spadlé v roce 1938, 

Kulturní dům postavený roku 1948 nebo purk-

mistra Ferlese – účastníka událostí roku 1848, 

a z hlubší minulosti primase Ježdíka a defenes-

traci roku 1618. 

Koncert „Varhaník v akci“, který následoval, měl 

velký úspěch. Vystoupení A. Brožkové a J. Pro-

kopa bylo přenášeno na plátno v kněžišti, takže 

posluchači vedle hudebního zážitku se zájmem 

sledovali dění na kúru. Publikum vyslechlo ně-

kolik skladeb klasických autorů, které střídal 

zpěv. Zaznělo trojí Ave Maria v podání T. Kož-

narové a Biblické písně v podání M. Koláře.

Ve středu 30. května na afterparty pro organi-

zátory Noci kostelů jsme se dozvěděli několik 

statistických čísel z letošního 10. ročníku:

n  celkem 332 zapojených objektů, tj. kostelů, 

kaplí, modliteben;

n  v nich na 1 740 programových bodů;

n  nahlášeno přibližně 124 000 vstupů (51 kos-

telů ještě vstupy nenahlásilo);

n  34 kostelů se do Noci kostelů zapojilo letos 

prvně;

n  37 kostelů se zúčastnilo všech ročníků pořá-

daných v pražské arcidiecézi.

Také zástupci Husova sboru jako dlouholetí or-

ganizátoři obdrželi sadu hrnečků jako ocenění.

Jsme rádi, že naše město stálo u počátku této 

novodobé tradice a že se jí dostává záštity od 

starosty města.

Jan Luhan a Tomáš Jeřábek,

Církev bratrská,

Mira Poloprutská,

Církev československá husitská

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).

sobota 7. 7. 18.30 hod.

MUZIKA V NÁLADĚ

koncert před KD

sobota 21. 7. 18.30 hod.

FEFERON

koncert před KD

sobota 28. 7. 18.30 hod.

DEKAMERON

koncert před KD

sobota 4. 8. 18.30 hod.

DRUHEJ DECH

koncert před KD

středa 19. 9. 19.00 hod.

SEX, ČACHRY A KULTURA PRO VŠECHNY

Komedie z televizního studia v podání Divadla 

Pavla Trávníčka, vstupné: 300 Kč v předpro-

deji, 350 Kč na místě.

středa 17. 10. 19.00 hod.

JIŘÍ SCHMITZER

koncert, vstupné: 260 Kč v předprodeji

čtvrtek 22. 11. 20.00 hod.

PARTIČKA

vstupné: 480 Kč v předprodeji

pátek 23. 11. 19.00 hod.

4TET

koncert, vstupné: 590 Kč v předprodeji

pondělí 17. 12. 19.00 hod.

PERFECT DAYS

Divadelní romantická komedie nejen o ženách 

a nejen pro ženy. Hrají: Lenka Vlasáková, Jan 

Dolanský, Petra Jungmanová, Dana Syslová. 

Vstupné: 400, 360 Kč v předprodeji.

do pátku 31. 8.

Městská knihovna

S FOTOAPARÁTEM PO NOVÉM ZÉLANDU

Výstava fotografií cestovatelky Markéty Klímové 

ke zhlédnutí ve výpůjčních hodinách knihovny.

do pátku 31. 8.

Městská knihovna

BARVY V NÁS

Výstava obrazů malovaných horkým voskem 

Blanky Stuchlíkové ve výpůjčních hodinách 

knihovny. 

čtvrtek 5. 7. – neděle 16. 9.

Městské muzeum

ZA KROVKAMI SVĚTA KRAJ

Velká letní přírodovědně zaměřená výstava pří-

stupná ve výstavní síni muzea denně 9.00–12.00 

hod. a 13.00–17.00 hod.

sobota 7. 7. 9.00–14.00 hod.

Městské muzeum

KOŠÍKÁŘSKÝ KURZ

Vede mistr tradiční rukodělné výroby Petr Král.

sobota 7. 7. 15.00–17.00 hod.

Městské muzeum

PLETENÍ Z VRBOVÉHO PROUTÍ

Pletení dna košíku – vede mistr tradiční rukoděl-

né výroby Petr Král.

čtvrtek 12. 7. 21.30 hod.

náměstí 5. května

PREZIDENT BLANÍK

Čelákovické filmové léto

pátek 13. 7. 21.30 hod.

náměstí 5. května

TLUMOČNÍK

Čelákovické filmové léto

Před promítáním (od 18.00 hod.) koncert skupi-

ny DRUHEJ DECH a filmový dokument „#wor-

king2gether“ o návštěvě jihokorejské nohejba-

lové reprezentace v roce 2017 v Čelákovicích.

sobota 14. 7. 8.30 hod.

U Kapličky 1705

MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURNAJ V JOKGU

korejský národní sport podobný nohejbalu

sobota 14. 7. 21.30 hod.

náměstí 5. května

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR

Čelákovické filmové léto

neděle 15. 7. 8.00–11.00 hod.

Kostelní 22, vchod z ulice U Kovárny (dům Čeň-

ka Jandy)

Noc kostelů v Čelákovicích. Foto: archiv Miry Polo-

prutské

PRODEJNÍ BURZA

především akva-tera, s možností využít chova-

telské poradny

středa 1. – pátek 31. 8.

Městské muzeum

SRPEN 1968 V ČELÁKOVICÍCH

Malá výstava v infocentru přístupná denně 

9.00–12.00 hod a 13.00–17.00 hod.

kam ve volném čase
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SETKÁNÍ NA NÁMĚSTÍ SE LETOS TĚŠILO REKORDNÍMU ZÁJMU
Letošní, v pořadí již sedmé Setkání na náměs-

tí se vydařilo. Pestrý program přilákal na čelá-

kovické náměstí rekordní počet návštěvníků, 

a to již od samého začátku. Program zahajo-

vala tradičně ZUŠ Jana Zacha Čelákovice sérií 

vystoupení svých talentovaných žáků. Již 

tomuto úvodnímu hudebnímu vystoupení 

přihlíželo příjemně zaplněné náměstí. S velkým 

úspěchem se setkalo i vystoupení mladého 

zpěváka Pavla Callty, který přilákal početné, 

převážně teenagerské publikum. Po jeho vy-

stoupení následovalo exhibiční vystoupení na 

kolech.

Další program byl již zaměřen na starší cílovou 

skupinu. Legendární country skupina Přímá 

linka v čele s kapelníkem Tomášem Linkou, 

přivezla na naše náměstí příjemnou atmosféru 

a rozhodně, jak se zdálo, má v našem městě 

slušnou posluchačskou základnu. Další minuty 

patřili hitům kapely Lucie. Do Čelákovic je přive-

zl profesionální oficiální revival, složený ze skvě-

lých muzikantů.

Jedním z vrcholů nabitého dne byla bubenická 

show nejlepšího českého souboru bubeníků 

Groove army. Kluci ze souboru si pochvalovali 

skvělou atmosféru na akci a nechali se slyšet, 

že málokde se setkali s tak bouřlivými ovacemi.

Vrcholem večera bylo vystoupení legendy čes-

kého bigbeatu skupiny Olympic. Ti přijeli do Če-

lákovic ve skvělé formě a zahráli zcela zaplně-

nému náměstí většinu svých nesmrtelných hitů.

Letošní Setkání se nadmíru povedlo. Díky krás-

nému počasí a atraktivnímu programu byla ná-

vštěvnost akce největší ze všech sedmi ročníků. 

Již teď chystáme program na příští rok a těšíme 

se na vás.

Tomáš Staněk, 

ředitel Kulturního domu Čelákovice, p. o.

Společné focení.

Vystoupení legendy českého bigbeatu skupiny Olympic.

Program zahájila ZUŠ Jana Zacha Čelákovice.

Pavel Callta.

Country skupina Přímá linka s Tomášem Linkou.

Taneční vystoupení. Exhibice na kolech. Děti ráje. Foto na stránce: archiv KD
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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

Den otevřených hrobů
Na čtvrtek 7. června letošního roku připravilo 

archeologické pracoviště Městského muzea 

v Čelákovicích zajímavou a neobvyklou akci, 

když umožnilo všem zájemcům nahlédnout pod 

pokličku své práce a přizvalo veřejnost na zá-

chranný archeologický výzkum, který probíhal 

v Záluží na místě budoucího sportoviště. Zde 

bylo po odkrytí části půdy odborníky identifiko-

váno jedenáct archeologických objektů, kromě 

dvou zásobních jam (sloužily ke skladování zá-

sob, zejména obilí) se jedná především o devět 

kostrových hrobů. Pomocí průvodního materiá-

lu nalezeného v hrobech, jako jsou spony, šper-

ky či zbraně, datovali muzejní pracovníci toto 

zálužské pohřebiště do období laténské kultury 

(konkrétně do doby asi 300 let před Kristem), 

kdy na našem území sídlili Keltové.

Netřeba si nic nalhávat, archeologové jsou do-

dnes značnou částí veřejnosti vnímáni jako po-

někud nudní podivíni, kteří se jen hrabou v zemi 

a tím komplikují a zdržují budování rozličných 

bohulibých staveb. A právě tenhle stereotyp se 

pokusili čelákovičtí muzejníci svou akcí narušit 

a poopravit. Návštěvníci byli provedeni po celé 

ploše výzkumu, byl jim podán zasvěcený, leč 

srozumitelný výklad a byly zodpovězeny všech-

ny jejich trefné i všetečné dotazy. Celkem si tuto 

příležitost nenechalo ujít více než 120 zvídavých 

spoluobčanů, odborníky na keltskou problema-

tiku počínaje a maminkami s malými dětmi kon-

če. Prohlédli si hroby v různých fázích odkrytí, 

spatřili na vlastní oči kostry i milodary uložené 

v místě jejich posledního odpočinku a v nepo-

slední řadě viděli archeology při práci v terénu, 

a tak získali konkrétnější představu o tom, co 

tato práce obnáší (ač z ní vlastně viděli jen část).

Závěrem mi dovolte poděkovat jak městu Če-

lákovice jako investorovi stavby, tak hlavně 

návštěvníkům Dne otevřených hrobů za jejich 

zájem o akci a shovívavost k drobnému zdržení 

stavby sportoviště. A samozřejmě i čelákovic-

kým archeologům v čele s Katalin Almássy za 

realizaci dobrého nápadu a zejména za kvalitně 

provedený výzkum. S jeho výsledky vás sezná-

míme v některém z příštích vydání Zpravodaje. 

hrg

Komentované vycházky
Čelákovicemi známými 

i neznámými
Muzeum a infocentrum (TIC) nabízí všem zájem-

cům komentované vycházky městem s průvod-

cem. Vycházky se uskuteční za každého počasí. 

Trasa s 11 zastávkami vede z TIC ve tvrzi (mu-

zeum) přes centrum města do Volmanovy vily, 

jejíž některé prostory budou speciálně pro tuto 

příležitost zpřístupněny. 

Nadcházející termíny (vždy od 14.00 hod.):

pátek 27. července;

pátek 24. srpna;

sobota 29. září;

sobota 27. října.

V případě zájmu se objednávejte na e-mailu: 

infocentrum@celmuz.cz. Vstupné snížené 60 

Kč (děti povinné školní docházkou, studenti, 

důchodci) a plné 90 Kč. Úhrada vstupného se 

uskuteční před začátkem komentované vycház-

ky v TIC. Délka vycházky činí přibližně 120 mi-

nut (2,3 km). 

Skupiny min. 15 osob si mohou domluvit ko-

mentovanou vycházku i v jiném než ve stanove-

ném termínu, vždy však minimálně s třídenním 

předstihem, aby bylo možné vycházku technic-

ky zajistit.

Těšíme se na váš zájem.

David Eisner, ředitel muzea

Za krovkami světa kraj
Od 5. července do 16. září si mohou návštěvníci 

našeho Městského muzea v jeho výstavní síni 

prohlédnout výstavu s názvem „Za krovkami 

světa kraj“. Výstava je průřezem sbírky amatér-

ského sběratele pana Pavla Hubeného z Tišic, 

který se této své zálibě věnuje již od 8 let. Tehdy 

začínal se sbíráním motýlů, ale záhy přešel na 

brouky, kterým se věnuje dodnes. Jeho sbír-

ky čítají několik tisíc exponátů z celého světa. 

Kromě českých sběrů vyráží na různé expedice 

také do ciziny – na Krétu, do Kyrgyzstánu, Jor-

dánska i dalších zemí světa. Sám však brouky 

nejen odchytává, ale také vyměňuje a nakupu-

je od ostatních zahraničních sběratelů. Přijďte 

se podívat například na krásně zbarvené krov-

ky brouků z Jižní Ameriky, Afriky či Asie. Je-

jich velikost vás v některých případech možná 

i překvapí (vystaven bude i největší brouk světa 

Titanus giganteus), ale vaše oko i mysl budou 

každopádně potěšeny nádherou a rozmanitostí 

těchto malých tvorů.

František Doubek, přírodovědec muzea

Adosomus roridus. Foto: P. Hubený

Zvídavost nemá spodní věkovou hranici… Foto: archiv muzea

Masivní bronzový náramek z výbavy hrobu č. 6. Foto: 

archiv muzea
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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

městská knihovna
Na Hrádku 1092, Čelákovice
tel.: 326 991 515, 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://knihovna.celakovice.cz

Volnočasové aktivity
s námi

Léto je v plném proudu a my máme v MDDM 

stále napilno. V průběhu letních prázdnin vrcho-

lí naše sezona pořádáním nejrůznějších letních 

táborů a soustředění. Nabídka je velmi pestrá 

a nás těší, že je o naše tábory stále velký zájem.

A protože se zahájení dalšího školního roku 

kvapem blíží, jistě přemýšlíte, do jakých krouž-

ků přihlásíte své děti. Pomoc při rozhodování 

o nejvhodnější aktivitě můžete nalézt na Fes-

tivalu volnočasových aktivit, který proběhne 

8. září na zahradě MDDM od 14.00 do 18.00 

hod. Budou se zde prezentovat naše kroužky, 

budou připraveny různé dílny, ukázky. Čeká vás 

muzika, divadlo i tanec. A v neposlední řadě se 

zde můžete zapsat do našich kroužků. Vítáme 

jak známé tváře, tak i nováčky.

Veronika Kratochvílová

Nabídka kroužků
pro školní rok

2018/2019
Posláním naší příspěvkové organizace je zajistit 

smysluplné trávení volného času pro všechny 

věkové kategorie, převážně pak pro děti a mlá-

dež. Díky pestré nabídce, která se každým ro-

kem stále rozšiřuje a přizpůsobuje novým tren-

dům, se může naše město pyšnit širokou škálou 

volnočasových aktivit. Myslíme na vás i pro pří-

ští školní rok a již nyní připravujeme opět spous-

tu zajímavých kroužků, na které je možné se hlá-

sit již nyní. Více informací o kroužcích naleznete 

na našich webových stránkách, které se budou 

průběžně aktualizovat, do kroužků se můžete 

hlásit i telefonicky v přípravném prázdninovém 

týdnu a po celé září. 

SPORTOVNÍ

Pohybové hry: pro děti od 3 let do 1. třídy, kaž-

dou středu – Eva, Naďa.

Plavání: pro děti od 140 cm do 15 let, 10hodi-

nový výcvik – Miloš, Eva.

Atletika: pro děti 1.–9. roč., středa a pátek – 

Jarda, Renata.

Střelecký kroužek: pro děti od 10 let, středa 

a pátek – Roman.

Florbal: přípravka pro předškoláky a školáky, 

úterý a čtvrtek – Zuzka.

Volejbal: pro děti od 5. třídy, středa a pátek – 

Klára.

Bocce: pro děti, mládež a dospělé se zdravot-

ním znevýhodněním, středa – Eva, Martina.

Orienťáček: pro děti 1.–6. roč., středa – Mar-

kéta, Martina.

In-line: pro předškoláky a školáky – Veronika.

Aerobik: pro předškoláky a školáky – Veronika.

TURISTIKA

Medvíďata a Medvědi: pro děti 1.–9. roč., čtvr-

tek – Jindřich, Mirka.

Táborové muzicírování: pro školáky, mládež, 

dospělé, neděle – Jaromír.

Klub táborových příznivců: pro naše táborníky 

– Martina.

TANEČNÍ

Break dance: pro školáky a mládež – Petr.

Street dance: pro předškoláky a školáky, mlá-

dež – Petr.

TS Piškvorky: pro děti 1.–2. roč., pátek – Katka, 

Karolína.

TS A je to: pro děti 2.–3. roč., pátek – Katka, 

Karolína.

TS Lentilky: pro děti 3.–5. roč., pátek – Radka, 

Karolína.

TS Flash: pro děti 5.–7. roč., pátek – Karolína.

TS Scarlett: 8.–9. roč., pátek – Radka, Karolína.

ŘEMESLNÉ

Hraboši: pro děti od 4. třídy, mládež, dospělé, 

pondělí a středa – p. Strach.

Košíkování: pro děti a mládež, ve vypsaných 

termínech – Alena.

Korálkování: pro děti, mládež, dospělé, soboty 

– Tereza.

Paličkování: pro děti od 5. třídy, mládež, do-

spělé, úterý – Alice.

ESTETICKÉ A VZDĚLÁVACÍ

Foto design: pro děti od 6. třídy, mládež, do-

spělé, středa – Marek.

Žonglování s POI: pro školáky, mládež, dospě-

lé, středa – Michal.

Divadlo od paty až k hlavě: pro školáky a mlá-

dež, čtvrtek – Lucie.

Angličtina pro mládež a dospělé: úterý – 

p. Hrdinka.

Šachy: pro děti 1.–5. roč., pátek – Robert.

Lodní modeláři: pro děti 5.–9. roč., úterý – 

Karel.

Magic: pro děti se znalostí AJ, středa – Tonda, 

Zdeněk.

Foto: pro děti a mládež – Kamil.

Hrajeme si s krtkem: Verča.

VÝTVARNÉ

Výtvarka: pro děti školáky, čtvrtek – Lucie.

Kutílek: pro předškoláky do 4. třídy, pondělí – 

Martina.

Kutil: pro školáky 2. stupeň, úterý – Martina.

Tvořílek: pro předškoláky – 3. třída, pátek – 

Verča.

Podrobné informace o kroužcích zjistíte na 

našich webových stránkách nebo v sobotu 

8. 9. 2018 na Festivalu volnočasových aktivit,

který se uskuteční na zahradě MDDM 

v Havlíčkově ulici.

Hledáme nové vedoucí
kroužků

Máte rádi děti a chcete s nimi pracovat? Není 

vám lhostejné, jakým způsobem tráví děti vol-

ný čas a můžete jim pomoc ho smysluplně vy-

plnit? Umíte něco, co láskyplně předáte dál? 

Pokud ano, rádi vás uvítáme do svého týmu. 

Neváhejte a ozvěte se nám (kontakty viz výše).

Knihovna o prázdninách
VÝSTAVY

Po dobu letních prázdnin, v červenci a srpnu, 

jsou přístupné v prostorách knihovny dvě vý-

stavy, a to výstava obrazů malovaných horkým 

voskem Blanky Stuchlíkové s názvem Barvy v 

nás – enkaustikou, technikou pocházející ze 

starověké antiky, jsou vytvářeny dech beroucí 

krajiny, abstrakce, zátiší či květiny, a výstava fo-

tografií cestovatelky Markéty Klímové s názvem 

S fotoaparátem po Novém Zélandu – nedotče-

ná příroda a dva rozdílné ostrovy, přírodní krásy, 

které byste hledali v desítce zemí, od krásných 

pláží, přes sopky a gejzíry až po ledovce a fjordy 

s tuleni.

Výstavy jsou přístupné ve výpůjčních hodinách 

knihovny.

Obraz Blanky Stuchlíkové

Mount Cook. Foto: Markéta Klímová

UPOZORNĚNÍ

Od pondělí 30. července do pátku 10. srpna 

bude v knihovně zavřeno z důvodu čerpání do-

volené. Vážení čtenáři, navštivte knihovnu do 

této doby a vyberte si včas knížky na tyto dva 

týdny. Posledním výpůjčním dnem je 27. čer-

venec. K vrácení knih můžete využít samoob-

služný návratový box „bibliobox“ u vchodu do 

knihovny. Budeme se na vás těšit od pondělí 

13. srpna.

Krásné léto a pěkné chvíle s knížkou vám přejí 

knihovnice.

Lenka Herčíková
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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

Háčkování pro začátečníky i pokročilé, 

úterý 10. 7., 10.00–12.00 hod., Jurta.

Váš podvečer – opékání buřtů, čtvrtek 12. 7. 

a 26. 7., 18.00–20.00 hod., zahrada Routy.

Bubnování v Jurtě nebo na zahradě Routy 

dle počasí pro všechny volně příchozí, každé 

úterý 15.00–16.00 hod.

Raduga – setkávání přátel ruského jazyka 

a literatury, každou poslední středu v měsíci 

18.00–19.00 hod., Jurta.

Stále nabízíme k zapůjčení rodinnou vstupen-

ku do Botanické zahrady a do Historického 

centra Botanicus za 100 Kč/den pro 2 + 2, 

rezervace na tel.: 728 660 493.

Nabídka pro maminky novorozených miminek 

– půjčujeme domů Monitor dechu Babysense 

II pro miminka, informace na tel.: 728 660 493.

RC Routa od nového školního roku v rámci 

projektu „ROUTA dětem pokračuje“ podpo-

řeného Operačním programem Zaměstnanost 

opět otevírá odpolední Dětský klub určený 

pro děti prvního stupně ZŠ z Čelákovic. Pro-

jekt představuje ucelený soubor aktivit umož-

ňující zaměstnaným rodičům sladit pracovní 

rytmus a péči o děti. Budeme provozovat ne-

jenom Dětský klub s prodlouženou otevírací 

dobou, v pracovním týdnu vždy v 12.00–19.00 

hod., ale navíc zajistíme převody dětí ze školy 

do klubu i z klubu na kroužky. Zarezervujte si 

místo v Dětském klubu již nyní.

Prázdninový provoz v Routě

n První týden v červenci zavřeno;

n komunitní sociální pracovnice se vám mo-

hou věnovat úterky a čtvrtky v 10.00–12.00 

a 13.00–16.00 hod.;

n Jurta otevřena po–pá v 9.00–18.00 hod.

Memorial Cup 2018
V sobotu 12. května pořádal Modelářský klub 

Brandýs nad Labem na Gradě 17. ročník soutě-

že lodních modelů Memorial Cup. Soutěž je po-

řádána na počest členů klubu Josefa Floriana, 

Petra Uzla, Jiřího Vorlíčka a Zdeňka Horského. 

Soutěží se ve čtyřech kategoriích o čtyři putovní 

poháry, každý nese jméno jednoho uvedeného 

člena.

Aby v sobotu vše řádně probíhalo, bylo nutné 

v pátek odpoledne připravit na hladině Grada 

dvě soutěžní tratě a startovní mola. Tady se 

sluší poděkovat čelákovickým rybářům, že nám 

část Grada na pořádání soutěže uvolnili.

V sobotu ráno se sjeli soutěžící, bylo jich nejví-

ce za poslední tři roky. Přivezli s sebou modely, 

jejichž stavbě věnovali stovky, a těm složitějším 

i tisíce hodin. Diváci tak mohli vidět například 

makety amerických bojových lodí USS Texas 

a USS Kidd, jejichž skutečné vzory jsou ve Spo-

jených státech jako muzea, model lodi poháně-

ný funkčním parním strojem nebo model tlačné-

ho remorkéru s nákladní vanou, který je možné 

i dnes občas vidět na Labi.

Soutěžní jízdy modelů probíhaly za krásné-

ho letního počasí a značné divácké účasti až 

do 14.30 hod. Potom následovalo vyhlášení 

výsledků a předání pohárů. Letos klub využil 

dotačního programu města Čelákovic a získal 

dotaci na materiálové vybavení a na věcné ceny 

pro juniory, aby pro ně byla soutěž atraktivněj-

ší a abychom cenami, které tvořily komponenty 

pro ovládání modelů, podnítili jejich další mode-

lářskou činnost.

Příští, již 18. ročník soutěže proběhne opět na 

jaře na stejném místě.

Karel Majer

Maketa americké bojové lodi USS Texas. Foto: KM

Modely lodí. Foto: KM

modeláři

Rybářská omladina
na Řehačce

Ve dnech 8.–10. června se tradičně na tůni Ře-

hačka u Lysé nad Labem konala akce, na kterou 

jsme se všichni dlouho a moc těšili – rybářské 

soustředění dětí a mládeže našeho místního 

spolku.

Úlovek nade vše – kapr 83 cm. Foto: archiv spolku

Kdo by se také netěšil, vždyť strávit pár nocí 

u vody bez rodičů a ještě k tomu rybařit je snem 

snad každého. V pátek všechny děti dorazily na 

Řehačku, rozloučily se s rodiči, od kterých ješ-

tě dostaly něco dobrého k snědku, a začaly si 

stavět stany. Po krátkém přivítání od vedoucích 

rybářského kroužku již nic nebránilo vytouže-

nému rybolovu. Děti, vybavené pruty a kvalitní 

nástrahou, začaly lovit rybky a bylo krásné sle-

dovat jejich radost při podhledu na ulovenou 

rybu. V deset hodin byl ukončen rybolov a děti si 

vlezly do spacáků a usínaly v očekávání dalšího 

dobrodružného dne.

Druhý den byl v sedm hodin budíček, rozcvič-

ka a výborná snídaně, po které následoval malý 

závod v lovu ryb. Děti se rozdělily do dvojic, 

obsadily volná místa u břehu a závodily. Krásný 

závod, v němž celkově ulovily něco přes třicet 

kilogramů cejnů a plotic. Po výtečném obědě, 

připraveném od mistra kuchařského Broučka, 

se děti mohly vykoupat a odpočinout si 

ve stínu při přednášce o přípravě krmení a tak-

tice zakrmování od známého českého rybáře 

Pavla Vohralíka alias Bobrmana. Přednáška byla 

neuvěřitelně poutavá a každý si odnesl spous-

tu dobrých poznatků. Poté děti mohly jít opět 

rybařit.

Ovšem ne všechny rybařit šly, protože někte-

ré z nich čekaly těžké zkoušky, aby se mohly 

stát rybáři s povolenkou. Komise byla přísná, 

ale všech 10 nakonec uspělo. To bylo radosti. 

I z pasování úspěšných dítek do cechu rybář-

ského, při kterém je hospodář plácl rybářským 

právem a byly osprchovány mokrým podběrá-

kem.

Následovalo vyhlášení vítězů dopoledního zá-

vodu a všechny děti byly odměněny za snahu 

dárky, které přivezl zmíněný Bobrman a také 

předseda našeho územního svazu Dušan Hýb-

ner. Ten nás poctil svou návštěvou již při příjez-

du dětí. Po večeři (výtečné Broučkovo palačinky 

s tvarohem a jahodami) začal noční lov úhořů. 

Bohužel bez úhořů, nicméně jeden úlovek byl 

nade vše. Úžasný kapr 83 cm, kterého zdolal 

malý špunt z kroužku úplně sám. Nádhera.

Probuzení do posledního dne bylo smutné. Na 

dětech byl vidět smutek z blížícího se konce to-

hoto víkendu. Po tradiční rozcvičce a po snídani 

děti nafasovaly rukavice a pytle a uklidily revír 

od odpadků, které zde zanechali návštěvníci 

Řehačky. No a to byla tato akce téměř u konce. 

Odměnili jsme ještě děti pamětními kapříky za 

mimořádné výkony v celoroční práci v krouž-

ku, pak děti si sbalily své stany a s nahozeným 

prutem čekaly na příjezd svých rodičů. Akce se 

mimořádně vydařila a všichni se opět těšíme, až 

v červnu 2019 pojedeme. Kam? Na ryby přece! 

Na Řehačku!

rybáři

Děkuji všem, kteří pomáhali na této akci, zejmé-

na vedoucím kroužku Martinu Petrželovi a Jir-

kovi Škábovi.

Pavel Jindřich, hospodář spolku
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Houby Čelákovicka – 
lesklokorky

Jako v minulém článku ze série o jedlých nebo 

léčivých a zároveň méně známých houbách 

z oblasti Čelákovicka zůstaneme u skupiny-

„chorošů“. Tentokráte se bude jednat o skupinu 

nejedlých chorošů, ale s léčivými účinky a s ro-

dovým názvem lesklokorka. V ČR je známo cel-

kem 6 druhů lesklokorek, z toho jeden druh je 

velmi běžný a ostatní jsou nehojné nebo přímo 

vzácné. Přímo na území Čelákovic jsme v po-

sledních letech zaznamenali výskyt třech druhů:

Lesklokorka ploská

Zdaleka nejhojnější z našich lesklokorek vytváří 

vytrvalé talířovité plodnice dosahující velikosti 

10 až 30 centimetrů. Roste velmi hojně na mrt-

vých kmenech a pařezech listnáčů, výjimečně 

i jehličnanů.  Z vrchu má matný povrch – jakoby 

posypaný hnědým prášek (jedná se o usazené 

výtrusy). Spodní výtrusná část je bělavá a po 

otlačení hnědnoucí. Bývá uváděná jako potenci-

álně léčivá. V Čelákovicích ji při troše pozornosti 

můžeme najít celoročně, a to hned na několika 

místech. Velmi hojná je také v nedaleké Lipov-

ce.

Lesklokorka lesklá  

Vytváří talířovité plodnice o velikosti 3–25 cm 

na tenké nožce, které vyrůstají z bází kořenů 

a pařezů, nejčastěji dubů, výjimečně i jiných list-

náčů. Je nápadná svou lesklou červnohnědou 

barvou. Je známá pod názvem RISHI a v čín-

ském léčitelství je jako léčivá používaná již od 

starověku. V současné době je v asijských ze-

mích pěstována uměle a produkty z ní prodává-

ny jako doplněk stravy. V ČR je udávána jako 

nehojná. V Čelákovicích již několik let sledujeme 

její opakovaný výskyt na dubovém pařezu v jed-

nom z městských parků. 

Lesklokorka tmavá 

Tvoří plodnice velmi podobné lesklokorce plo-

ské, od které se makroskopicky odlišuje poně-

kud „kopytovějším“ tvarem plodnice a tmavší 

barvou na řezu. Jedná se o vzácnější teplomilný 

druh – jako hojnější je uváděn pouze na jižní Mo-

ravě. Roste z bází a kořenů živých i odumřelých 

listnáčů. V Čelákovicích jsme ji jako „nový druh“ 

zaznamenali poprvé – a to na rozpadajícím se 

pařezu javoru jasanolistého.  

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek, 

Spolek houbařů Čelákovice

Lesklokorka leská, 23. 8. 2017, Čelákovice. Foto: Mi-

roslav Rudolf

Lesklokorka tmavá, 19. 5. 2018, Čelákovice. Foto: Mi-

roslav Rudolf

Významné ocenění pro 
Josefa Kadeřávka

Dne 11. června se uskutečnila výroční členská 

schůze Spolku houbařů Čelákovice. Mimo běž-

ný program byl na jejím pořadu neobvyklý bod. 

Miroslav Rudolf předal jménem České mykolo-

gické společnosti (dále jen ČMS) Josefu Kade-

řávkovi „Čestné uznání s právem nosit odznak 

pozvánky do okolí

Výstava Květy a Festival věštění
4 dny plné barev, květin, lásky

Při 22. ročníku celostátní výstavy Květy se návštěvníci přenesou do zlatých šedesátých let a hnutí 

hippies. Tým aranžérů Českého zahrádkářského svazu vytvoří nezapomenutelná zákoutí a vazby 

krásných květin v tomto stylu. Aranž květin na ploše 2 200 m2 bude hýřit barvami. Návštěvníci se 

budou moci zeptat v rámci bezplatné odborné poradny, např. jak se správně starat o růže, co nej-

více podpoří muškáty v jejich růstu a jak se účinně bránit všudypřítomným mšicím, ale také budou 

moci pohovořit se zástupci specializovaných základních organizací. K pohodové návštěvě expozice 

ČZS přispěje i tradiční vinařský koutek s nefalšovanou živou cimbálovou muzikou. V rámci výstavy 

proběhne slavnostní křtění nové odrůdy lilie a také již 8. ročník finále Floristické soutěže v aranžo-

vání květin. Soutěž je vyhlášena ve třech kategoriích: žáci základních a středních škol a pro členy 

ČZS. Finále soutěže proběhne v pátek 13. července. Veškeré soutěžní práce budou moci návštěvníci 

zhlédnout až do konce výstavy.

Současně probíhá i Festival věštění – astrologie, numerologie, výklad z karet – tarot, z křišťá-

lové koule, siderického kyvadla, astropsychologie, chiromantie, výklad snů. Za symbolickou 

festivalovou cenu si můžete nechat nahlédnout do života, osudu a budoucnosti. Potkáte 

zde zkušené kartářky, vědmy a čarodějky. Čeká vás doprovodný program plný přednášek, seminářů 

a tematických vystoupení na téma magie, ezoterika, osud, partnerské vztahy, duše a zdravý životní 

styl. Na stáncích zakoupíte léčivé kameny, kouzelná vykuřovadla, amulety a talismany a další před-

měty běžného čarodějného života. Vystoupí zde známé osobnosti ze světa kultury.

Výstavy se uskuteční na výstavišti v Lysé nad Labem od čtvrtka 12. do neděle 15. července 

vždy v čase 9.00–17.00 hod., více na: www.vll.cz.                                                                                red

Dny lidové architektury Středočeského kraje
14.–22. července 2018

Po loňském úspěšném 1. ročníku Dnů lidové architektury Středočeského kraje v Muzeu li-

dových staveb středního Povltaví na Vysokém Chlumci se v letošním roce uskuteční jejich 

2. ročník, tentokrát se slavnostním zahájením 14. července v Polabském národopisném muzeu 

v Přerově nad Labem, kde se v 11.00 hod. uskuteční i křest drobné publikace „Lidové stavby Stře-

dočeského kraje – severovýchod“. Ta je koncipovaná jako tematicky zaměřený průvodce, který ná-

vštěvníkům přiblíží nejen trasu Putování za lidovými stavbami Nymburska, ale také další význačné 

a často unikátní památky vesnické architektury v severovýchodní části Středočeského kraje (v okre-

sech Nymburk, Mladá Boleslav, Kolín a Kutná Hora), jež zpravidla unikají zrakům běžného turisty. 

K dispozici bude v infocentrech, v muzeích i na dalších obvyklých místech.

Celodenní bohatý doprovodný program ve skanzenu zahrne ukázky tradičních řemesel (kovář, koší-

kář, drátenice, přadlena aj.), prodej regionálních výrobků, vystoupení folklorních souborů, komento-

vané prohlídky expozic muzea, tematické výstavy, prezentace, hry pro děti a také možnost posezení 

s občerstvením.                                                                                                                           red

ZLATÝ CANTHARELLUS“. Jedná se o nejvyšší 

ocenění, které ČMS uděluje významným hou-

bařským odborníkům a mykologům za jejich ce-

loživotní činnost, a to většinou u příležitosti vý-

znamného životního jubilea oceněného. Josefu 

Kadeřávkovi jej ČMS udělila především za jeho 

asi 50letou významnou činnosti v oblasti hou-

bařské a mykologické osvěty. Je také prvním, 

kdo v 60leté historii čelákovického spolkového 

houbaření toto ocenění obdržel. Ještě jednou 

gratulujeme!

Spolek houbařů Čelákovice

 Oceněný Josef Kadeřávek. Foto: Miroslav Rudolf
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Starosta Josef Pátek (JP) se zeptal držitele 

titulu vicemistra z Mistrovství Čech v kul-

turistice do 72 kg, které se uskutečnilo 

13. května v Mladé Boleslavi, Víta Modráka 

(VM) na jeho sportovní úspěchy.

JP: Kdy jsi začal cvičit a co tě k tomu vedlo?

VM: „Cvičit jsem začal před třemi roky, protože 

jsem chtěl vypadat lépe. Zpočátku jsem si cvičil 

pro sebe, bez žádných větších ambicí.“ 

JP: Kdy ses rozhodl zúčastnit prvních závo-

dů?

VM: „Od začátku jsem cvičil pravidelně, něko-

likrát v týdnu a nikdy jsem trénink nevynechal. 

V lednu 2017 jsem oslovil mého dnešního tre-

néra Petera Tatarku, který je dvojnásobným 

mistrem Evropy v kulturistice. Do světa fitness 

a kulturistiky jsem začal více pronikat a stalo se 

to mým životním stylem. Asi před rokem jsem 

se rozhodl, že vyzkouším i účast na závodech.“

JP: V čem spočívala příprava na kulturistic-

kou soutěž a jak dlouho trvala?

VM: „Příprava trvala pod vedením trenéra čty-

ři měsíce, spočívala v hubnutí tělesného tuku 

a podkožní vody a trénincích. Na začátku přípra-

vy jsem měl 85 kg a na závodech 72 kg, a to té-

měř bez podkožního tuku. Intenzivní trénink byl 

6x týdně, zaměřený na jednotlivé partie. Od tre-

néra jsem měl jídelníček, který spočíval v sedmi 

porcích jídla denně, které jsou připraveny přesně 

na gramy. Celé čtyři měsíce to bylo o sebeodří-

kání a velké disciplíně. Nejnáročnější byl posled-

ní týden superkompenzace.“

JP: Čekal jsi hned na prvních závodech me-

daili?

VM: „Takový úspěch jsem rozhodně nečekal. 

Řekl jsem si, že nemám co ztratit a chci si to 

vyzkoušet bojovat o co nejlepší umístění. Na 

Mistrovství Čech jsem skončil na 2. místě, a stal 

se tak vicemistrem Čech! O týden později jsem 

závodil na Mistrovsví České republiky, kde jsem 

skončil na 4. místě a pouze o tři body mi uniklo 

3. místo. Za mě je tato jarní sezona velmi úspěšná.“

JP: Budeš chtít zase někdy závodit?

Vicemistr z Mistrovství Čech v kulturistice do 72 kg 
je z Čelákovic!

Sedmnáctiletý Vít Modrák z Čelákovic obsadil na květ-

novém Mistrovství Čech v kulturistice v dorostenecké 

kategorii do 72 kg senzační 2. místo. Na Mistrovství 

České republiky ve Velké Bíteši skončil na čtvrté příčce. 

Blahopřejeme! Zdroj: -vm-

VM: „Natolik mě ten úspěch motivoval, že se 

chci zlepšovat a zase se časem připravit na dal-

ší závody a být o něco lepší. Už se těším, až se 

společně s Peterem budeme připravovat. Roz-

hodně se závoděním nekončím, naopak se mi 

hodně zalíbilo! Kulturistika je sport, ve kterém 

jsem se našel, je to něco, co mě hrozně moc 

naplňuje. Chtěl bych poděkovat mému trenérovi 

a především mé rodině, protože bez její podpory 

bych to nikdy nezvládl…“

JP: Děkuji za rozhovor!                 

Josef Pátek

V září otevíráme již
4. ročník Děti na startu!

Sportovní akademie Čelákovice se zapojila do 

celorepublikového projektu „Děti na startu“, 

jehož podstatou je přinést dětem jak talento-

vaným, tak netalentovaným ve věku od 4 do 9 

let radost z pohybu a bez stresu z očekávaných 

výkonů. Vzhledem k úžasnému nadšení dětí 

a rodičů otevíráme od září již 4. ročník a máme 

z toho velkou radost!

Všeobecná sportovní průprava děti komplexně 

připraví na pozdější zvládání specializovaných 

sportovních disciplín a sport je přitom nepře-

stane bavit. Výuka je pestrá a zábavná. Dětem 

se pohybová aktivita po deseti minutách mění. 

Malí sportovci se nejdříve věnují atletice, pak 

gymnastice, v půlce hodiny se přejde na míčo-

vé hry, motorická cvičení a na závěr nechybí ani 

soutěže. Děti zde cvičí s radostí a bez stresu 

z výkonů. Rádi bychom touto cestou přivedli ke 

sportu co nejvíce dětí. Kurzy kopírují školní rok 

(září–prosinec a únor–červen), v rámci dese-

timěsíčního tréninkového bloku se uskuteční 

40 lekcí (1x týdně 60 minut). V našem pří-

padě se jedná o středu od 15.15 do 16.15 

hod. ve sportovní hale Vikomt. Přihlášky přijí-

máme  nejpozději do 5. září. Bližší informace 

naleznete na www.sportovni-akademie.com 

www.detinastartu.cz, nebo na tel.: 776 635 588, 

777 065 089.

Helena Dozorcová

Střípky z naší činnosti
Od ledna naše organizace pořádá každou třetí 

neděli v měsíci akvaristické burzy spojené s cho-

vatelskou poradnou. Na Velikonoce jsme připra-

vili na náměstí v rámci velikonočních oslav malou 

expozici námi chovaných zvířat. Další akce pro-

běhla dne 1. června v MDDM, kde se již tradič-

ně zúčastňujeme s našimi chovanci oslav Dne 

dětí. Největší atrakcí opět byla možnost „vstou-

pit“ do výběhu s králíčky, pohladit je a nakrmit 

z ruky. 

Od března, kdy jsme obdrželi oficiální výpověď ze 

současného nájmu, jsme hledali nové použitelné 

prostory. Po několika jednáních a prohlídkách vy-

tipovaných prostor, kdy jsme zažili spoustu emocí 

a zklamání, přišla nabídka od města Čelákovice 

na pronájem domku a zahrádky v Kostelní ulici. 

Zahrádka je sice menší, ale díky za ni. Po doho-

dě jsme podepsali smlouvu o zápůjčce a zahájili 

práce na úpravě zahrady a opravě domku. Trávu 

a křoviny jsme vysekali křovinořezem, vyřezali ná-

lety, ořezali uschlé větve na tůji, zastřihli krouce-

nou vrbu a jalovcovou kleč. Je až neuvěřitelné, že 

jsme tímto bioodpadem naplnili kontejner o ob-

jemu 8 m3. Dále se nám podařilo opravit a zpro-

voznit pumpu. A začali jsme s opravami vnitř-

ních omítek a malováním. Mám pocit, že nové 

pronajaté prostory nám chovatelům vlily nové 

síly a nadšení. Za poslední měsíc jsme odpra-

covali téměř 300 brigádnických hodin. Věřím, 

že stihneme vše opravit a přestěhovat v daném 

termínu.

Na červencovou akvaburzu (v neděli 15. 7.) vás 

všechny srdečně zveme již do nových prostor 

na adrese Kostelní 22 – se vstupem z parčíku 

za CMC, tj. z ulice U Kovárny (bývalý prostor 

košíkářské expozice Městského muzea, rodný 

domek Čeňka Jandy).

V září plánujeme v těchto prostorách uspořádat 

Místní podzimní chovatelskou výstavu. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo nám 

jsou nakloněni a podporují naši činnost, a roz-

loučit se dnes již trochu opomíjeným chovatel-

ským motem: „Pro krásu, radost a užitek“.

Jiří Cháb, ČSCH ZO Čelákovice

chovatelé
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Nabídka kurzů na školní 
rok 2018/2019

Od září 2018 otevíráme oblíbené plavecké kurzy 

pro malé i větší děti, plavecké kurzy pro dospě-

basketbal

aerobik lé, aquaaerobic, vodní pólo, přípravku plavecké-

ho oddílu a do druhého roku fungování vstupuje 

také plavecký oddíl Patriot Čelákovice. Ceny 

zůstávají ve stejné výši.

PONDĚLÍ

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

Vodní pólo (14.25–15.10 hod.)

Plavecký kurz pro děti 5–7 let ZAČÁTEČNÍCI 

(14.40–15.10 hod.)

Plavecký kurz pro děti 5–7 let (15.15–16.00 

hod.)

Plavecký kurz pro děti 7–15 let (15.15–16.00 

hod.)

Přípravka plaveckého oddílu (15.45–16.45 hod.)

Plavecký oddíl – Patriot Čelákovice, z. s. 

(15.45–16.45 hod.)

STŘEDA

Vodní pólo (15.00–15.45 hod.)

Plavecký kurz pro děti 5–8 let (15.00–15.45 

hod.)

Plavecký kurz pro děti 5–7 let ZAČÁTEČNÍCI 

(15.15–15.45 hod.)

Plavecký kurz pro děti 5–7 let (15.45–16.30 

hod.)

Plavecký kurz pro děti 7–15 let (15.45–16.30 

hod.)

Plavecký kurz pro děti 5–7 let (16.35–17.20 

hod.)

Plavecký kurz pro děti 7–15 let (16.35–17.20 

hod.)

Plavecký kurz pro děti 5–7 let (17.20–18.05 

hod.)

Plavecký kurz pro děti 7–15 let (17.20–18.05 

hod.)

Přípravka plaveckého oddílu (18.00–19.00 hod.)

Plavecký oddíl – Patriot Čelákovice, z. s. 

(18.00–19.00 hod.)

ČTVRTEK

Plavecký oddíl – Patriot Čelákovice, z. s. 

(6.00–7.00 hod.)

Aquaaerobic (19.05–19.50 hod.)

Plavecký kurz pro dospělé (19.55–20.40 hod.)

Plavecký kurz pro dospělé (20.40–21.25 hod.)

PÁTEK

Plavecký oddíl (suchá příprava) – Patriot Čelá-

kovice, z. s. (14.00–15.00 hod.)

NEDĚLE

Aquaaerobic (20.05–20.50 hod.)

Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH

1.–15. července

po–so – – 16.00–21.00
ne – 11.00–12.00 16.00–20.00
  (9.00–11.00 senioři)

20. srpna – 2. září
po–so – – 16.00–21.00
ne – 11.00–12.00 16.00–20.00
  (9.00–11.00 senioři)

Pozn.: V průběhu otevírací doby pro veřejnost může být 

kdykoli jedna plavecká dráha vyhrazena k jiným účelům. 

Petr Bambas, ředitel

Ukončení jarní sezony
ve sportovním aerobiku

Ukončení závodní jarní sezony doprovodily 

skvělé výsledky jak na ME, tak na posledním 

závodě v Mladé Boleslavi a MČR v SAMC (sou-

těžní aerobic master class).

V polovině května se konalo MČR v SAMC, kte-

ré je vyhlašováno 1x ročně Českým svazem ae-

robiku a fitness v kategorii komerční aerobik. Na 

toto mistrovství se kvalifikují závodníci ze všech 

krajů České republiky během celého roku. Z ně-

kolika postupových kol se kvalifikuje pouze 15 

nejlepších závodníků do finále. Z našeho klu-

bu se do finále probojovala v dospělé katego-

rii Nela Vohradská a svým výkonem obsadila 

krásné 2. místo, přestože předešlé tři roky vždy 

vyhrála. Druhé místo také získala na Mistrovství 

Evropy ve sportovním aerobiku, které se kona-

lo 24.–26. května v Karlových Varech. Závodila 

v kategorii tříčlenných týmů, její závodní tým do-

plnila děvčata (Švihálková, Holubcová) z dvou ji-

ných klubů. S tímto skvělým výsledkem se dívky 

nominovaly i na MS, které tento rok proběhne 

v říjnu v holandském Leidenu.

Ve dnech 2.–3. června se také konal poslední 

závod jarní sezony v Mladé Boleslavi. Všechny 

naše závodnice opět podaly skvělé výsledky 

a reprezentovaly, při velkém počtu startujících, 

náš klub na výbornou, a to napříč všemi věko-

vými kategoriemi. Nejúspěšnější z nich se stala 

Jana Vavřičková, která v kategorii 11–13 let po-

tvrdila svou dominanci jako v předešlých závo-

dech a obhájila své prvenství. Druhou úspěšnou 

závodnicí v této kategorii se stala Kristýna Gru-

sová. Velmi dobře zacvičila svou náročnou se-

stavu v základním kole a obsadila 2. příčku. Bo-

hužel jí finálové kolo nevyšlo a získala 3. místo. 

V kategorii juniorů 14–16 let se ve velkém počtu 

závodnic neztratila na 5. místě Anna Špitálská. 

Vzhledem k tomu, že přešla z mladší kategorie 

do starší, kde jsou už velmi náročné prvky ob-

tížnosti, je to krásný výsledek.

Ráda bych tímto poděkovala všem rodičům za 

skvělou spolupráci a trpělivost, městu Čelákovi-

ce za podporu a dívkám za výbornou reprezen-

taci klubu. Věříme, že i podzimní závody nám 

přinesou mnoho radosti.

Vlaďka Barešová

Závodnice Nela Vohradská. Foto: archiv klubu

NÁBOR DĚTÍ
Pořádáme nábor dětí (nar. 2013–2015) do bas-

ketbalové přípravky – chlapců a dívek. Tréninky

budou probíhat v tělocvičně ZŠ J. A. Komen-

ského od září 2018, a to každé pondělí od 15.30 

do 16.30 hod.

Více informací o nás a naší činnosti na 

www. basketcelakovice.cz. Kontaktní oso-

ba: Sabina Karlová, tel.: 725 779 863, e-mail: 

sabinakarlova@seznam.cz.

Basketbal Čelákovice, spolek

Stříbrný tým z Mistrovství Evropy ve sportovním aerobi-

ku 2018. Foto: archiv klubu

Závodnice Kristýna Grusová. Foto: archiv klubu
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Fotbalový ročník 2017/2018 je minulostí. Fot-

balisté Unionu skončili v tabulce Středočeské 

I. A třídy na 11. místě se ziskem 45 bodů a skó-

re 63:51. Mužstvo mělo na víc, ale nevyrovnané 

výkony stačily na klidný střed tabulky.

SK UNION–BOHEMIA PODĚBRADY 1:3

První domácí porážku utrpěl Union od vedou-

cího mužstva tabulky. Diváci viděli vyrovnané 

utkání, ve kterém se hosté ujali vedení z penal-

ty, domácí měli v závěru poločasu dvě šance – 

nedali. Přesto po přestávce vyrovnali Pikousem, 

leč soupeř využil dvou zaváhání a postaral se 

o zisk tří bodů.

TJ JAWA DIVIŠOV–SK UNION 0:3

Po porážce z minulého kola vstoupil Union do 

zápasu aktivně a v 15. min. se brankou Kade-

řábka ujal vedení. Do přestávky přidal druhou 

branku Vacek. Domácí neměli výraznější šan-

ci a nedařilo se jim ani ve druhé půli. V závěru 

utkání upravil konečné skóre Kadeřábek na 0:3!

SK UNION–MNICHOVOHRADIŠTSKÝ SK 6:1

Domácí v rozmezí desáté až sedmnácté minuty 

získali tříbrankový náskok, když o góly se po-

starali Homola, Kadeřábek a Pikous. V závěru 

poločasu soupeř snížil, ale ještě před odcho-

dem do kabin stanovil Vacek skóre půle na 4:1. 

Obraz hry se nezměnil ani ve druhé části kdy 

další dvě branky přidali Vacek a Michal Pánek.

SK KOSMONOSY–SK UNION 1:2

Domácí měli lepší vstup do utkání a v 15. min. 

se ujali vedení. Hostům se podařilo z brejkové 

situace vyrovnat Kadeřábkem, a tak poločas 

skončil remízou. Po přestávce znovu Kadeřábek 

využil chyby brankaře a poslal Union do vedení. 

Kosmonosy v závěru ve snaze vyrovnat zatlačily 

soupeře, který si výhru nenechal vzít.

SK UNION–FC VELIM 1:1

K vidění bylo kvalitní, vyrovnané utkání. Hos-

té po půlhodině hry šli do vedení po rohovém 

kopu, v úvodu druhé části vyrovnal Vacek po 

přihrávce Bučka. Dále bylo k vidění několik pří-

ležitostí, ale skóre se již neměnilo. Bonusový 

bod si připsali hosté po penaltovém rozstřelu. 

DOROST

V tabulce středočeské I. A třídy se pohybuje 

uprostřed, což znamená, že v konečném účto-

vání obsadil 6. místo.

SOKOL KOSTOMLATY–SK UNION 2:4, bran-

ky: Hromas, Buriánek, Uher, Kostolány; SK 

UNION–SK VELKÝ OSEK 3:1, branky: M. Vl-

ček, Hromas, Pánek; SK UNION–FK ČERVENÉ 

PEČKY 14:1, branky: Uher 5, Drbohlav, Chou-

ra, Loskot 2, Nesládek, Janák, Hromas 1; SLA-

VOJ VRDY–SK UNION 3:0.

STARŠÍ ŽÁCI

Starší žáci Unionu skončili na předposledním 

místě v základní části krajského přeboru, ale 

udrželi suveréní postavení v tabulce nadstavbo-

vé části soutěže bez ztráty bodu.

FK ŘÍČANY–SK UNION 0:3, branky: Krato-

chvíl, Konečný; SK UNION–FK BRANDÝS 4:1, 

branky: Skuhravá, Kratochvíl, Jiří Fantík, Čejka; 

TATRAN RAKOVNÍK–SK UNION 0:5, bran-

ky: Sebera, Fantík, Linka, Šamša, Janák; SK 

UNION–SK ČESKÝ BROD 11:0, branky: 

Linka, Šamša 3, Janák 2, Homola, Skuhravá, 

Sebera.

MLADŠÍ ŽÁCI

Mužstvu mladších se lépe dařilo v základní 

části, v nadstavbě jsou výsledky nevyrovnané. 

V konečném pořadí je tým na 3. místě.

FK ŘÍČANY–SK UNION 0:12, branky: Sebe-

ra, O. Šuráň 3, Manhart 2, Vencl, P. Šuráň, Jan 

Fantík, vlastní 1; SK UNION–FK BRANDÝS 0:3; 

TATRAN RAKOVNÍK–SK UNION 2:8, branky: 

Sebera 4, Vencl, Skuhravá, O. Šuráň, Jiří Fantík; 

SK UNION–SK ČESKÝ BROD 10:2, branky: 

Sebera 4, Jiří Fantík 2, Netušilová, Skuhravá, 

Vencl, P. Šuráň.

PŘÍPRAVKY

V letošní sezoně ani jedno mužstvo nezískalo 

titul okresního přeborníka.

Vedení klubu děkuje svým příznivcům za pod-

poru v uplynulé sezoně a věří, že i nová sezona 

bude úspěšná.

Milan Šikl

Momentka z utkání Union–Velim. Foto: V. Malinovský

SK UNION – fotbalový finiš

Úspěšná sezona
pro SK karate Dragon

Zisk přes 200 medailí, to je průběžná bilance 

našeho klubu v polovině roku 2018. Od začátku 

roku až doposud se naši reprezentanti zúčastnili 

deseti národních a mezinárodních soutěží, na 

kterých jsme 5x získali ocenění za nejúspěšnější 

klub turnaje. 

Jedním z velkých mezinárodních turnajů byl GP 

Hradec Králové, pořádaný asociací S.K.I.F. CZ. 

Tento turnaj byl prověrkou před nadcházejícím 

světovým šampionátem S.K.I.F., který se bude 

konat příští rok v ČR.

Nejobsazenějším a jednoznačně nejtěžším 

turnajem byl GP Ústí nad Labem, kterého 

se zúčastnilo bezmála 600 závodníků z 13 

evropských států. Naši reprezentanti zde vy-

bojovali 21 medailí v individuálních i týmových 

kategoriích. 

Další turnaje, na kterých velmi dobře zabodovali 

naši reprezentanti, byly VC města Trutnova, Wa-

kizaši Cup Nymburk, Kesl Cup Praha, který byl 

zároveň nominačním turnajem na MČR ČSKe 

(WKF – olympijské karate). 

Mezi nejhezčí turnaje první poloviny tohoto roku 

je pro náš klub dnes již tradiční Lázeňský po-

hár, který probíhal v Karlových Varech a kde se 

bojovalo v nejobsazenějších kategoriích o tab-

lety a mobilní telefony. Z našeho SK se tohoto 

turnaje zúčastnilo 16 závodníků, kteří získali 30 

medailí. V celkovém pořadí klubů jsme vybojo-

vali 1. místo a získali ocenění za nejúspěšnější 

klub turnaje.

Největší počet ocenění za první polovinu závod-

ní sezony získali následující reprezentanti klubu: 

Daniel Brejcha – 28 medailí, Denisa Brejcho-

vá – 22 medailí, Jan Pajkrt – 14 medailí, Matěj 

Lippert – 12 medailí, Eliška Mihalčatinová – 12 

medailí, Vladimír Fafek – 12 medailí, Jakub Fidler 

– 12 medailí, David Soběslavský – 9 medailí, Filip 

Janda – 8 medailí, Eliška Fidlerová – 8 medailí, 

David Le – 7 medailí, Linda Skalová – 7 medailí, 

Dominik Zachař – 7 medailí, Dalibor Kolínko – 6 

medailí, Marek Churavý – 6 medailí, Štěpán Svo-

boda – 6 medailí a Rozálie Horadová – 5 medailí. 

Všem reprezentantům gratulujeme a věříme, že 

tato úspěšná medailová série soutěží bude po-

kračovat i nadále.

Martin Brejcha, 

předseda SK karate Dragon Čelákovice

karate

Úspěšní reprezentanti Dragonu. Foto: archiv klubu
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TJ Spartak Čelákovice

NOHEJBAL
Základní části nohejbalových soutěží se pomalu 

posouvají do závěrečných kol. V extralize ztratil 

A-tým doma cenný bod s posledním Žatcem, 

a to ho stálo první místo v tabulce. Potěšily však 

výhry v Karlových Varech a v Benešově. Trefně 

to okomentoval kapitán týmu M. Flekač: „Přijde 

mi, že jsme Jánošíci – bohatým bereme a chu-

dým dáváme“. Mužstvo je prozatím na druhém 

místě o bod za Vsetínem, kterého v posledním 

kole přivítá na svém hřišti.

SK LIAPOR WITTE K. VARY–ČELÁKOVICE 

A 2:6

Důležitá na vývoji utkání byla série dvou třízápa-

sových vítězných šňůr, na které soupeř zarea-

goval jen snížením ve vložence.

ČELÁKOVICE A–SKN ŽATEC 5:5

Čelákovičtí po výhře v Karlových Varech ode-

vzdali bod Žatci, a tak jako v posledním zápase 

doma proti Českému Brodu si diváci nemohli 

vychutnat radost z výhry.

SK ŠACUNG BENEŠOV 1947–ČELÁKOVICE 

A 4:6

Po úvodních dvojkách a trojkách byl stav neroz-

hodný 2:2. Pak následovala silná pasáž hostů, 

kteří se ujali vedení 2:5. Nakonec zápas potvrdili 

až v závěrečné dvojce.

B-tým se usadil se sedmi body na čtvrtém místě 

s poměrem zápasů 3 – 1 – 5. Ve Zbečníku sa-

hal po obou bodech, když si vypracoval náskok 

1:4, ale nakonec mu nevyšel závěr a zápas 

jenom „zplichtil“. K dalšímu zápasu zajížděl 

do Příšovic bez tří svých opor Bareše, Franka 

a Šlajse, a tak musel sáhnout po dvou hráčích 

z Jižní Koreje a trenérovi z A-týmu Douckovi. 

Musely se tak překopat všechny sestavy, což 

bylo znát na souhře všech formací, a také na 

výsledku 6:2. 

Dorostenci v průběhu svého působení v první 

lize zatím jen třikrát vyhráli, a to dvakrát s Karlo-

vými Vary 6:1 a 0:7 a jednou s Benešovem 4:3. 

Na domácím hřišti pak prohráli 0:7 s favoritem 

z Českého Brodu a jsou na pátém místě s devíti 

body a  poměrem zápasů 3 – 0 – 6.

V Krajském přeboru se nedaří C-týmu, který ale 

hraje oproti minulému roku vyšší soutěž. Figu-

ruje tak s jednou výhrou a sedmi prohrami na 

poslední, sedmé příčce.

Zato v Okresním přeboru si vede velmi zdatně 

D-tým, který do sestavy zapracovává mladé 

hráče z dorostu a tento tah mu přináší ovoce, 

což dokazuje umístění na druhé příčce.

Ženy si v nejvyšší soutěži vedou nad očekávání 

dobře. Velmi cenný bod si přivážejí z Českého 

Brodu za remízu 5:5. Zatím jedinou prohru utr-

žily ve Vršovicích, kde podlehly favoritu soutěže 

6:1. Ostatní své zápasy vyhrály a jsou na dru-

hém místě se sedmnácti body.

TJ SLAVOJ Č. BROD–ČELÁKOVICE Ž 5:5

LOKOMOTIVA NYMBURK–ČELÁKOVICE Ž 

2:6

TJ AVIA ČAKOVICE–ČELÁKOVICE Ž 4:6

TJ SOKOL VRŠOVICE II–ČELÁKOVICE Ž 6:2

TJ LITOHLAVY–ČELÁKOVICE Ž 1:6

ČELÁKOVICE Ž–TJ LITOHLAVY 6:3

Domácí zápasy na Městském stadionu

Extraliga sobota 1. 9. 14.30 Vsetín

II. liga sobota 26. 8. 9.30 Vsetín

Ženy neděle 2. 9. 14.00 TJ Slavoj 

   Český Brod

KP sobota 15. 9. 9.00 TJ Slavoj Vrdy

OP středa 31. 8. 17.00 MK Čelákovice

Další informace najdete na webových stránkách 

www.nohejbal-celakovice.cz.

Petr Flekač

ATLETIKA
Velkou radost nám udělal Adam Raška, student 

čelákovického Gymnázia, který prošel atletic-

kým kroužkem MDDM Čelákovice, pak atle-

tickým oddílem TJ Spartak Čelákovice a dnes 

je členem Atletiky Stará Boleslav a trénuje ho 

David Linhart. Když Eva Bukačová a Naděžda 

Pokorná nám Adama předávaly do oddílu, upo-

zorňovaly na jeho přednosti. Letos se stal troj-

násobným krajským přeborníkem, a to nejlepší-

mi výkony v ČR v běhu na 60 m (7,30 s) a 150 m 

(17,14 s) a v dálce (588 cm).

Milým překvapením byly výkony starších žákyň 

(prvním rokem) Elišky Šíchové a Natálie Levé, 

které vyhrály všechny své rozběhy, ale na finále 

to zatím nestačilo. Velký výkonnostní skok za-

znamenala Barbora Smolková, kterou soupeřky 

připravily o čtvrté místo – 2 závodnice až na cí-

lové čáře. Sabina Strachová prožívá složité ob-

dobí a nedaří se jí.

V letošním roce jsme uspořádali v Čelákovicích 

řadu závodů, podařilo se nám získat doskočiš-

tě pro skok vysoký. Zbývá zajistit plachtu proti 

dešti a můžeme se těšit na další výsledky našich 

skokanů.

Jaroslav Ryneš

Trojnásobný krajský přeborník Adam Raška. Foto: Pa-

vel Raška

FOTBAL – ZLATÝ SPARTAK
Je to tak! S nadšením oznamujeme, že i přes 

četné překážky se podařilo vybudovat základ-

nu malých fotbalistů, která sklízí první velký 

úspěch. Mladší přípravka pod vedením trenéra 

Tomáše Zápotockého s předstihem zvítězila 

v jarním kole divize E OFS Praha-východ. S ná-

skokem 18 bodů před posledním kolem jim zla-

to už nikdo nevezme.

Velká gratulace všem! Jen tak dál a přejeme 

krásné léto . Podrobnější informace o činnosti 

fotbalového klubu přineseme v září. 

oddíl fotbalu TJ Spartak Čelákovice

Turnaj Vyžlovka. Foto: Martina Tomková

Dětský den Orky
S ukončením sezony a s koncem školního roku 

uspořádala Orka tradiční dětské sportovní od-

poledne, které se uskutečnilo na náměstí. Pro 

děti bylo připraveno deset stanovišť včetně flor-

balového hřiště před radnicí, kde si mohli kluci 

a holky zahrát spolu s mužskými oporami Orky 

hrajícími Národní ligu. Vzácným hostem byl Petr 

Kološ, florbalový reprezentant a hráč Mladé Bo-

leslavi, se kterou letos získal mistrovský titul. 

Pro kluky a holky byl připraven měřič rychlosti 

střelby, děti měly možnost si vyzkoušet, jaké to 

je být florbalovým brankářem, nacvičit si přes-

nost střelby a další florbalové dovednosti. Po-

časí se nám vydařilo, a tak se sportovních úko-

lů zúčastnilo přes 120 dětí. A jelikož se dětem 

podařilo úkoly úspěšně absolvovat, byli všichni 

odměněni drobnými cenami. Poděkování patří 

všem, kteří se na pořádání a dobré atmosféře 

podíleli.

Martin Bajer

Dětský den s florbalem na náměstí. Foto: Martin Bajer



32 / zpravodaj města čelákovic

volný čas / sport

zpravodaj32 / aj města čelákovic

volný čas / spoort

L É TO

2 /

SOBOTA

14.7.
SOBOTA

18.8.

12.7.
FILM NA PŘÁNÍ

16.8.
FILM NA PŘÁNÍ

13.7.
HUDEBNÍ KONCERT

17.8.
HUDEBNÍ KONCERT

FILMOVÉ




