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Prodej bytů v Milovicích str. 5
Čelákovičtí zastupitelé schválili pravidla prode-
je bytů ve vlastnictví města Čelákovic na území 
města Milovic. V první etapě se jedná o prodej 
182 milovických bytů. O prodeji bytových jed-
notek v Čelákovicích se v současné době ne-
uvažuje.

Nový ředitel Technických služeb str. 8
Rada města jmenovala s účinností od 1. dubna 
novým ředitelem Technických služeb Tomáše 
Brázdu, se kterým si můžete přečíst rozhovor  
v dubnovém vydání Zpravodaje.

Pět let farmářských trhů ve městě str. 9
Provozovatelka Polabských farmářských trhů  
v Čelákovicích se ohlíží za pěti lety, kdy provo-
zuje trhy na náměstí 5. května. Ty se sem vrátily 
dne 12. dubna 2014.

Téma měsíce: 80 let Volmanovy vily  str. 12–13
Člen redakční rady Zpravodaje Ivan Vaňousek 
přináší v dubnovém tématu měsíce ucelené  
informace o významné nemovité kulturní památ-
ce na území města Čelákovic – Volmanově vile, 
o jejímž vybudování bylo rozhodnuto před osmi 
desítkami let.

z obsahu
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Už v minulém čísle Zpravodaje jsme vás  
informovali o kulatém výročí naší Základní  
školy v ulici J. A. Komenského. Padesát let je 
významným mezníkem nejen v životě člověka, 
i škola má za sebou nejeden úspěch, školní  
zdi by mohly vyprávět spoustu zajímavých  
příběhů, vždyť třídami za padesát let prošlo  
obrovské množství lidí – ať už žáků, tak i učitelů 
a ostatních zaměstnanců.
Věříme, že si hodně z nich najde ve čtvrtek 
9. května 2019 mezi 9.00 a 17.00 hodinou čas 
a do školy se zase podívá.
Zavzpomíná na školní léta, prohlédne si připra-
vené výstavy a projekce, vrátí se v čase o pár let 
nebo i pár desítek let zpět, poslechne si před-
nášku pracovníků muzea o historii školy, pro-

hlédne staré fotografie atd. Vystaveny budou  
i kroniky s bohatou fotodokumentací, které ma-
pují historii čelákovického školství, nejen historii 
naší školy. Pečlivě chystáme upomínkové před-
měty, které budoucím majitelům připomenou 
jejich školu. 
Každý zúčastněný obdrží brožuru s informa-
cemi o současnosti této školy, zájemci se  
budou moci zapojit do připravovaných soutěží 
a v neposlední řadě i ochutnat vyhlášené koláče 
naší školní jídelny. Pozvaní čestní hosté dosta-
nou při slavnostním brunchi příležitost zavzpo-
mínat na dobu svého působení ve vedení školy  
a jistě se z paměti vynoří nejedna veselá  
historka.

Pokračování na str. 20

OSLAVY 50. VÝROČÍ „NOVÉ“ 
ŠKOLY SE BLÍŽÍ

Vedení města přeje všem občanům Čelákovic, Sedlčánek, 
Císařské Kuchyně a Záluží a návštěvníkům města veselé Velikonoce, 
bohatou pomlázku, hodně štěstí, hlavně však radost, jež jaro věští.

Josef Pátek, starosta	 																																																												Petr	Studnička, místostarosta I
Nikola	Ottl, místostarostka II                                                              Miroslav	Opa, místostarosta III

Od 22. do 24. března proběhl v modlitebně Církve bratrské Legoprojekt. Celkem více než 40 dětí vystavělo za dva dny přes 250 staveb jak z připravených stavebnic, tak  
i z volných kostiček podle své fantazie. Městečko bylo veřejnosti představeno v neděli 24. března odpoledne při slavnostní vernisáži. Ještě týž den večer dobrovolníci lego  
rozebrali zpět do krabic a putovní sada byla odvezena do dalšího města. V průběhu roku se totiž Legoprojekt uskuteční v desítkách dalších českých měst. Čelákovičtí pořadatelé  
věří, že se k nám zase někdy Legoprojekt vrátí, a děkují všem dětem za nádherné stavby a dobrovolníkům za pomoc. Foto: -dv-
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ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 41 (rok 2019), číslo 4. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, www.celakovice.cz,  
IČO 240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 6 100 kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice,  
náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice, Dagmar Vitáčková – redakce, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Petr Studnička – předseda, Martin Ba-
jer, Jindra Chourová, Roman Štěrba, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca 1 500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, není-li 
na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf –  
www.celakovice.cz, oddíl Informace, sekce Zpravodaj. Tiskne: Iva Vodáková – Durabo, Na Stráni 1301, 250 88 Čelákovice, IČO 12229385, www.durabo.cz. Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí 
nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 3. 4. 2019 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 5/2019 je 15. 4. 2019.

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.

str. 2 prosinec 2016

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

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

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

Váš starosta
Josef Pátek

ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE
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 úvodník

Na náměstí 5. května!
Internetové připojení zdarma je dostupné 
na ploše náměstí pod názvem NAMESTI_free.
Je omezeno vždy na dobu jedné hodiny, a to 
pod uživatelským jménem: celakovice
a heslem: celakovice.

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

info@opnymburk.cz
http://www.opnymburk.cz
Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné pro-
fesionální poradenství je poskytováno každou  
1. středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. v bu-
dově radnice na náměstí 5. května (vedle poda-
telny). Více informací na uvedených kontaktech.

KATALOG místních 
podniků, firem, podni-
katelů, služeb apod.

Aplikace s názvem „KATALOG FIREM“, 
která je součástí webových stránek města  
www.celakovice.cz (pod oddílem Organiza-
ce/služby), nabízí zdarma místním podnikům 
a podnikatelům dát o sobě vědět.
Žádáme proto všechny ty, kteří sídlí v našem 
městě či zde poskytují služby, aby využili této 
možnosti a vyplněním on-line formuláře se 
do katalogu ZDARMA zaregistrovali.

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY VE ŽLUTÝCH

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

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Mochovská č. p. 116, 250 88 Čelákovice

tel.: 326 992 682

PROVOZNÍ DOBA
 út 10.00–15.00 
 st  12.00–18.00
 čt 10.00–15.00
 pá  12.00–18.00
 so 9.00–12.00 14.00–17.00

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA ČELÁKOVIC
NABÍDKA SLUŽEB

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

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

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

Kalendář akcí na webu města
Na titulní stránce webových stránek města Čelákovic – www.celakovice.cz je Kalendář akcí  
ve městě, který informuje o akcích, jež aktuálně ve městě probíhají. Pro zveřejnění svých akcí 

v tomto kalendáři můžete zaslat informace na e-mail: kalendar@celakovice.cz nebo  
se zaregistrovat na stránkách města a poté si akce sami přidávat a popřípadě i editovat.

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

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

V pátek 23. prosince 2016 
NENÍ na Městském úřadě 

v Čelákovicích ÚŘEDNÍ DEN.

upozornení
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Na náměstí 5. května!
Internetové připojení zdarma je dostupné na 
ploše náměstí pod názvem NAMESTI_free.
Je omezeno vždy na dobu jedné hodiny, a to 
pod uživatelským jménem: celakovice a hes-
lem: celakovice.

KATALOG místních
podniků, firem, 

podnikatelů, služeb apod.
Aplikace s názvem „KATALOG FIREM“, která je 
součastí webových stránek města www.celako-
vice.cz (pod oddílem Organizace/služby), nabízí 
zdarma místním podnikům a podnikatelům dát 
o sobě vědět.
Žádáme proto všechny ty, kteří sídlí v našem 
městě či zde poskytují služby, aby využili této 
možnosti a vyplněním on-line formuláře se do 
katalogu ZDARMA zaregistrovali.

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 

Vážené a milé čtenářky,
vážení a milí čtenáři,

jsem rád, že jste se začetli do dubnového 
vydání Zpravodaje města Čelákovic. Jedná 
se o jeden z důležitých informačních kaná-
lů, jehož cílem je seznamovat vás s aktuální 
činností samosprávy, státní správy a životem 
v našem městě. Dalšími zdroji jsou interneto-
vé stránky www.celakovice.cz, oficiální profil 
Město Čelákovice na sociální síti facebook 
a rovněž od ledna 2019 nově zaváděná aplika-
ce Mobilní rozhlas. 
Další informace naleznete na úředních des-
kách a výlepových (plakátovacích) plochách 
města. A samozřejmě vynechat nesmím ve-
řejná zasedání Zastupitelstva města, přičemž 
před zahájením každého z nich můžete v čase 
od 18.00 do 18.45 hodin pokládat představi-
telům samosprávy dotazy spadající do jejich 
kompetence. V přípravě je rovněž pravidel-
ný chat s členy Rady města, během kterého 
budete moci rovněž pokládat otázky k zod-
povězení. A někteří občané kladou dotazy 
i prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím.
Dne 1. dubna se ujal funkce nový ředitel Tech-
nických služeb Čelákovice Tomáš Brázda. 
Od dubna probíhá opět ve městě svoz bio-
logicky rozložitelného odpadu. Ve dnech  
4.–5. dubna probíhají zápisy dětí do 1. tříd 
základních škol v ulicích J. A. Komenského 
a Kostelní, ve dnech 2.–3. května proběhnou 
zápisy k předškolnímu vzdělávání dětí v ma-
teřských školách zřízených městem Čelákovi-
ce. V dubnu a květnu probíhá rovněž přijímací 
řízení do Základní umělecké školy Jana Zacha.
V jarním období vás zvu na dvě akce na če-
lákovickém náměstí. V sobotu 20. dubna se 
uskuteční akce „Veselé Velikonoce“, na které 
během Polabských farmářských trhů vystoupí 
folklórní soubory Venkovská dudácká muzika 
Bedrník nebo Folklórní soubor Jizera Liberec. 
Autorkou velikonočních ilustrací v tomto vydá-
ní Zpravodaje je Lenka Klosová. Budu rád za 
doporučení místních umělců, kteří se ujmou 
zpracování dalších ilustrací ve vánočním Zpra-
vodaji.
V pátek 26. dubna oslavíme Den Země. V po-
slední dubnový den se uskuteční pálení čaro-
dějnic, a to v zahradě Městského domu dětí 
a mládeže v Havlíčkově ulici a v Sedlčánkách 
U Přívozu. 

Hezký duben a příjemně prožité svátky jara 
vám všem upřímně přeje

Petr Studnička, místostarosta I

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

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

SEPARUJTE TYTO
PLASTY A NÁPOJOVÉ

KARTONY VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET

Tištěný přehled akcí Léto v Čelákovicích“. POZOR, BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „Léto v Čelákovicích“ (plakát; Zpravodaj města) obsahující akce 
od středy 5. června do pátku 6. září je v pátek 3. května 2019. 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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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 2019.

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů je stanoven poplatek na rok 
2019 ve výši 552 Kč/osoba, který je splatný do 
30. června 2019.

n VODNÉ a STOČNÉ
pro rok 2019 v Čelákovicích:
vodné = 39,71 Kč/m3 bez DPH
stočné = 36,45 Kč/m3 bez DPH
celkem 76,16 Kč/m3 bez DPH
celkem 87,57 Kč/m3 vč. DPH
(rok 2018: vodné 41,45 Kč/m3 bez DPH, stočné = 31,94 
Kč/m3 bez DPH, celkem 73,39 Kč/m3 bez DPH, cel-
kem 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, cel-
kem 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)

informace

Nový informační kanál města – Mobilní rozhlas
Od 1. ledna 2019 město Čelákovice oficiálně využívá novou službu pro informování občanů o vzniku 
mimořádných událostí. Původní SMS Infokanál nahradila nová, moderní služba Mobilní rozhlas, ke 
které se mohou všichni občané registrovat zcela bezplatně:
n pomocí on-line registračního formuláře na adrese: celakovice.mobilnirozhlas.cz;
n vyplněním a odevzdáním registračního formuláře do podatelny Městského úřadu Čelákovice, kde 

je formulář k dispozici;
n osobně u správců IT, odbor organizační Městského úřadu Čelákovice, kteří vám s registrací rádi 

pomohou.
Registrací do Mobilního rozhlasu budete automaticky informováni nejen o vzniku mimořádných 
situací, ale i o plánovaných odstávkách, haváriích a poruchách v místě vašeho bydliště.
Spolu se službou Mobilní rozhlas můžete využít také mobilní aplikaci pro chytré telefony s iOS nebo 
Androidem s názvem Zlepšujeme Česko, kam vedle mimořádných situací zasíláme další informace 
o konání kulturních a sportovních akcí.
Mobilní rozhlas budeme jako hlavní informační kanál pro občany města Čelákovic nadále rozvíjet  
a informovat vás o jeho možnostech.
Více informací naleznete na webových stránkách města www.celakovice.cz.

Ondřej Holzman, radní

ZÁPIS
do MATEŘSKÝCH ŠKOL

pro školní rok 2019/2020
zřízených městem Čelákovice proběhne

ve čtvrtek 2. května od 8.00 do 16.00 hodin
a v pátek 3. května od 8.00 do 16.00 hodin.

S sebou: řádně vyplněnou žádost, rodný list 
dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.
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o čem jednali zastupitelé a radní města

Finanční záležitosti
Rada města schválila rozpočtové opatření – 
změnu rozpočtu města Čelákovic 2019 č. 2. 
Svým 13 příspěvkovým organizacím schválila 
odpisový plán na rok 2019.

Dotace města
Rada města rozhodla o poskytnutí individuál-
ních dotací níže uvedeným žadatelům a schvá-
lila uzavření příslušných veřejnoprávních smluv:
n fyzické osobě nepodnikající D. V. (SML/2019/ 

055/DI-SPP1), 10 500 Kč – na náklady spoje-
né s pořádáním nohejbalového turnaje trojic 
žen ve sportovní hale Vikomt;

n fyzické osobě nepodnikající L. K. (SML/2019/056/ 
DI-SPR1), 20 000 Kč – na náklady spojené s po-
řádáním 6. ročníku Jarní sousedské zábavy;

n fyzické osobě nepodnikající K. Š. (SML/2019/ 
069/DI-SPP3), 10 000 Kč – na náklady spo-
jené s pořádáním 2. ročníku závodu o pohár 
města Čelákovic a 2. ročníku Orion Cupu 
v králičím hopu dne 19. 4. 2019 a dne 26. 10. 
2019 ve sportovní hale Vikomt.

Rada města rozhodla o neposkytnutí indivi-
duální dotace na náklady spojené s tenisovou 
a sportovní přípravou dětí a mládeže v Čeláko-
vicích fyzické osobě podnikající J. V.

Rekonstrukce v Jiřině
Radní souhlasili se zadáním části nadlimitní ve-
řejné zakázky na stavební práce „VHI a komuni-
kace v lokalitě Jiřina“ s názvem „Technologická 
část PSOV Jiřina včetně souvisejících objektů“ 
specifikované projektem „Rekonstrukce PSOV 
Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě“ 
zpracovaným Project ISA, spol. s r. o., postu-
pem dle zákona. Následně schválili zadání části 
uvedené nadlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce společnosti 1. SčV, a. s.

Administrátor veřejných zakázek města
Rada města schválila zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Ad-
ministrátor veřejných zakázek zadávaných 
v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek“ postupem dle čl. 3 odst. 1 
Směrnice č. I/11/2018 k zadání veřejných zaká-
zek malého rozsahu společnosti ISES, s. r. o.

Nová elektroinstalace v Kulturním domě
Rada města schválila uzavření a text smlou-
vy o dílo mezi městem Čelákovice a SATER – 
PROJEKT, s. r. o., jako zhotovitelem na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu k akci s ná-
zvem „Čelákovice – Zpracování PD – oprava 
elektroinstalace v Kulturním domě v Čelákovi-
cích” v celkové ceně 418 660 Kč včetně DPH.

Alej Jiřího Wolkera
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
mezi městem Čelákovice a Project ISA, 
spol. s r. o., jako zhotovitelem na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu k akci s názvem „Če-
lákovice – Zpracování PD – Alej Jiřího Wolke-
ra – obnova vodohospodářské infrastruktury” 
v celkové ceně 955 537 Kč včetně DPH.

Potvrzení ve funkci
Rada města nevyhlásila konkurs na pracovní 
místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Čeláko-
vice, J. A. Komenského 1586, příspěvková or-
ganizace, a potvrdila od 1. 8. 2019 současnou 
ředitelku Hanu Henyšovou bez vyhlášení kon-
kursu ve funkci.
Výběr	z	usnesení	RM	č.	4–5/2019.												-dv-

V první fázi byly za město nominovány k prově-
ření tři možné vhodné objekty. Jednalo se o do-
stavbu historické budovy radnice na náměstí  
5. května, využití rodného domku Čeňka Jandy 
a rekonstrukci budovy bývalé školy v Sedlčán-
kách.
V březnu 2018 bylo město informováno, že ve 
veřejné soutěži programu Éta Technologic-
ké agentury ČR (TA ČR) nebyl návrh projektu  
vybrán k řešení. V dubnu loňského roku byl 
projektový záměr upraven a byl zpracován čás-
tečně upravený návrh projektu. Ve 2. veřejné  
soutěži programu výzkumu a vývoje ÉTA TA 
ČR, jejíž výsledky byly vyhlášeny dne 9. května 
2018, byl návrh projektu TL02000357 „Kvalitní 
a udržitelná veřejná výstavba: funkční speci-
fikace, rozhodování a komunikace ve staveb-
ních projektech“ podpořen a schválen k ře-
šení. Celkem bylo do veřejné soutěže podáno  

Budova bývalé školy v Sedlčánkách byla zařazena do výzkumného projektu 
Technologické agentury ČR

V roce 2017 oslovilo České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) prostřednictvím 
Krajského úřadu Středočeského kraje a Svazu měst a obcí ČR obce a města v Česku, 
zda by měly zájem zapojit se do řešení projektu zaměřeného na participativní 
navrhování udržitelných budov. Město Čelákovice vyslovilo zájem o účast při řešení 
projektu realizovaného Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT.

362 návrhů projektů, do hodnocení postou-
pilo 352 návrhů projektů, z nichž bylo pod-
pořeno celkem 137, což znamená 38% míru  
úspěšnosti.
Cílem projektu je vytvořit metodiku zadávání 
kvalitních veřejných stavebních projektů, která 
popíše procesní vazby participativního designu 
na přípravu stavebních projektů, metody za-
pojení cílových skupin a rozhodovací modely. 
Metodiku doplní softwarový nástroj, který bude 
sloužit pro snadnější administrativu přípravné 
fáze projektu, bude obsahovat knihovnu metod, 
příklady konkrétních kritérií pro nejčastěji soutě-
žené typy budov i např. veřejných prostranství 
a umožní jednodušší sběr podnětů, zpracování 
dat a jejich vizualizaci. 
Projekt bude ověřován ve dvou městech (Pra-
ha, Čelákovice), přičemž za naše město bude 
probíhat ověřování na kulturní památce, budově 

bývalé školy v Sedlčánkách. Jedná se o opuště-
nou budovu, která byla postavena v roce 1909 
stavitelem Josefem Podařilem podle plánu  
Antonína Novotného z Prahy. Od roku 1976 
sloužila budova jako Okresní materiálové stře-
disko zřízené odborem školství okresu Praha-
-východ. V současné době je budova nevyu-
žívaná. Samotný projekt rekonstrukce budovy 
bývalé školy bude zpracován v druhé polovině 
letošního roku. 

Josef Pátek, starosta, 
Petr Studnička, místostarosta I

Foto: Michaela	Jindřišková
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výběrové řízení na obsazení pracovních pozic

ÚŘEDNÍK – REFERENT/KA 
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ  A REFERENT/KA 
SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY 
A SAMOSPRÁVY (dvě pozice)

Pracovní poměr: na dobu určitou po dobu ma-
teřské a rodičovské dovolené.

Místo výkonu práce: Městský úřad Čelákovice.

Platové zařazení: 9. plat. třída dle NV č. 
222/2010 Sb. a 341/2017 Sb., v plat. znění.

Termín nástupu: červen–červenec 2019.

Předpoklady:
n stanovené § 4 zákona 312/2002 Sb., („zákon 

o úřednících“);
n stanovené § 110 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách (plná svéprávnost, bez-
úhonnost, zdravotní způsobilost a odborná 
způsobilost podle tohoto zákona).

Kvalifikační předpoklady:
n vyšší odborné vzdělání získané absolvová-

ním vzdělávacího programu akreditovaného  
podle zvláštního právního předpisu v obo-
rech vzdělání zaměřených na sociální práci  
a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, 
sociální a humanitární práci, sociální práci, 
sociálně právní činnost, charitní a sociální 
činnost.

Další požadované dovednosti a schopnosti:
n empatie a sociální cítění s ohledem na klienty 

veřejného opatrovnictví;
n asertivní jednání, komunikativnost, příjemné 

vystupování;
n organizační schopnosti; časová a pracovní 

flexibilita;
n uživatelská znalost MS Office;
n řidičský průkaz sk. B.

Výhodou při výběrovém řízení je:
n zkouška zvláštní odborné způsobilosti v soci-

álních službách;
n zkouška zvláštní odborné způsobilosti při vý-

konu veřejného opatrovnictví;

n znalost právních předpisů souvisejících 
s charakteristikou vykonávané práce;

n znalost problematiky samosprávy a státní 
správy (zákon o soc. službách, obcích, správ-
ní řád).

Charakteristika vykonávané práce:
n výkon státní správy na úseku sociální a zdra-

votní péče;
n sociální práce na obci, činnosti sociální práce 

vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace 
a k sociálnímu začleňování osob;

n výkon opatrovníka občanů s omezenou způ-
sobilostí soudně svěřených do opatrovnictví 
městu;

n spolupráce s Pečovatelskou službou Čeláko-
vice, p. o.;

n sociální poradenství a různorodá pomoc sta-
rým a zdravotně postiženým občanům v sou-
ladu s právními předpisy.

Přihlášky s požadovanými doklady (podrobně 
viz webové stránky města) a v určené formě je 
nutno doručit nejpozději do pátku 12. dubna 
2019, 11.00 hod. osobně do podatelny MěÚ 
Čelákovice, nebo poštou na adresu MěÚ Čelá-
kovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice.

Kontakt + další informace: Radka Körnerová, 
vedoucí OOZ, tel.:  326 929 148.

ÚŘEDNÍK – REFERENT/KA ODBORU 
SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC MĚÚ 
ČELÁKOVICE

Pracovní poměr: na dobu neurčitou.

Místo výkonu práce: Městský úřad Čelákovice
.
Platové zařazení: 9. plat. třída dle NV č. 
222/2010 Sb. a 341/2017 Sb., v plat. znění.

Termín nástupu: červen 2019 nebo dohodou.

Předpoklady:
n stanovené § 4 zákona 312/2002 Sb., („zákon 

o úřednících“).

Kvalifikační předpoklady:
n vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání 

s maturitní zkouškou.

Výhodou při výběrovém řízení je:
n vzdělání stavebního/technického směru;
n praxe v oblasti investiční činnosti;
n praxe ve státní správě/samosprávě;
n administrativní schopnosti; 
n znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a staveb. řádu (staveb. zákon), 
v plat. znění;

n řidičský průkaz sk. B.

Další požadované dovednosti a schopnosti:
n uživatelská znalost MS Office + pozitivní 

vztah k PC;
n organizační a komunikační schopnosti;
n vysoká flexibilita a spolehlivost;
n pečlivost a příjemné vystupování.

Charakteristika vykonávané práce:
n příprava nebo realizace jednotlivých investic 

menšího rozsahu nebo částí velkých investic;
n příprava výběrových řízení investičních akcí 

po věcné stránce;
n příprava a zajišťování dokumentace pro řízení 

se stavebním úřadem a realizaci akcí;
n územní plánování – administrativní činnosti 

v rámci pořizování územně plánovací doku-
mentace včetně vystavování vyjádření;

n příprava, správa a udržování aktuálnosti pa-
sportů majetku.

Přihlášky s požadovanými doklady (podrobně 
viz webové stránky města) a v určené formě je 
nutno doručit nejpozději do pondělí 15. dubna 
2019, 11.00 hod. osobně do podatelny MěÚ 
Čelákovice, nebo poštou na adresu MěÚ Čelá-
kovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice.

Kontakt + další informace: Kateřina Kandlová, 
vedoucí OSMI, tel.: 326 929 152.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tato výbě-
rová řízení kdykoliv v jejich průběhu nebo nevy-
brat žádného uchazeče.

Vzhledem k tomu, že vlastnické právo v před-
mětných domech (č. p. 501, 502, 606, 621) již 
není nijak omezeno, přistupuje město Čelákovi-
ce k prodeji jednotek, jejichž způsob využití je 
byt nebo jiný nebytový prostor. Preferován je 
prodej jednotek nájemcům se zájmem o koupi 
jednotky a prodej na volném trhu, přičemž pro-
dej jednotek je vyloučen právnickým osobám. 
Stejně tak prodej více než jedné bytové jednotky 
stejné fyzické osobě je vyloučen. Prodej jedno-
tek se uskuteční v souladu s občanským záko-

níkem. Pravidla prodeje jednotek v plném znění 
jsou zveřejněna na internetových stránkách 
www.celakovice.cz v sekci Bytová politika.
Východiskem pro stanovení kupní ceny bude 
cena v místě a čase obvyklá, stanovená na zá-
kladě znaleckého posudku. Úhrada kupní ceny 
formou splátek se nepřipouští. Prováděním čin-
ností spojených s prodejem jednotek je pověře-
na společnost Q-Byt Čelákovice, spol. s r.o., se 
sídlem J. Zeyera 1697, Čelákovice.
V druhé etapě bude probíhat prodej jednotek 

v pěti bytových domech v ulici Topolové, ve 
kterých město Čelákovice vlastní 3/5 domů  
(č. p. 614, 615, 616, 617 a 618). Celkem se 
bude jednat o 50 bytů. Finanční prostředky  
vygenerované z prodeje milovických bytů  
budou určeny výhradně na financování strate- 
gických investic na území města Čelákovic.  
Jedná se například  výstavbu Domu seniorů,  
víceúčelové sportovní haly nebo revitalizaci 
Městského stadionu. O prodeji bytových jed-
notek v Čelákovicích  samospráva města v sou-
časné době neuvažuje.

Josef Pátek, starosta, 
Nikola Ottl, místostarostka II,

Jarmila Volfová, radní, jednatelka společnosti 
Q-Byt Čelákovice

Podmínky prodeje bytů ve vlastnictví města Čelákovic 
na území města Milovic

Zastupitelstvo města Čelákovic na svém zasedání konaném dne 13. února schválilo svým 
usnesením č. 3/2019/3.1 Pravidla postupu při prodeji bytových jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovic v obci Milovice. V první etapě se jedná o prodej jednotek ve čtyřech bytových do-
mech v ulicích Armádní, Průběžné a Lesní s celkovým počtem 182 bytů. 
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Pravidla volební kampaně 
Rada města svým usnesením č. 5/2019/6.2  dne 5. března schválila 
pravidla  volební kampaně pro území města Čelákovic před volbami 
do Evropského parlamentu v roce 2019.

Propagace kandidující politické strany, poiitického hnutí, koalice anebo 
jejich kandidáta nebo volební agitace ve prospěch kandidující politické 
strany, poiitického hnuti, koalice anebo jejich kandidáta, stejně tak i sděle-
ní v neprospěch jiné kandidující politické strany, politického hnutí, koalice 
anebo jejich kandidáta
– je možná:
n přenosnými panely do výšky a záborové plochy max. 2 m s podmínkou 

bezpečného instalování a rozmístění na veřejném prostranství po doho-
dě s městem Čelákovice, 

 úhrada: 75 Kč za 1 m2 a den;
n jednodenními stánky a akcemi na veřejném prostranství po dohodě 

s městem Čelákovice (diskuze s voliči, volební materiály…),
 úhrada: zdarma.
– není možná:
n ve Zpravodaji města Čelákovic;
n na webových stránkách města Čelákovic;
n na oficiálním facebookovém profilu města Čelákovic;
n prostřednictvím aplikace „Mobilní rozhlas“ města Čelákovic;
n na výlepových plochách města Čelákovic.

V průběhu volební kampaně je zakázáno:
n umístění volebních panelů na lampách veřejného osvětlení a městských 

stavbách;
n umístění volebních panelů na náměstí 5. května a přilehlých parcelách 

(č. 3201/1, 3201/3, 3202/1, 3202/3, 3202/4, 3202/5, 3202/6);
n vylepování plakátů bez souhlasu vlastníka plochy a svévolné vylepování 

na výlepové plochy města;
n pořádání předvolebních akcí a provozování volebních stánků na místě 

a v době konání kulturních, sportovních či jiných akcí města Čelákovic, 
stejně tak akcí pořádaných organizacemi, které město Čelákovice zřizu-
je. Pořádání předvolebních akcí a provozování volebních stánků je dále 
zakázáno v době a místě konání Farmářských trhů provozovaných na 
základě smlouvy s městem Čelákovice a akcí pořádaných jinými sub-
jekty na základě předchozího souhlasu města Čelákovic.

Voličské průkazy
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parla-
mentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České repub-
liky.
Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního 
úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu  
a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento 
seznam veden.
Obecní úřad může voličský průkaz VYDAT NEJDŘÍVE 15 dnů přede 
dnem voleb, tj. nejdříve 9. května 2019:

n osobně voliči;
n nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče 

žádajícího o vydání voličského průkazu (plná moc se týká pouze PŘE-
VZETÍ voličského průkazu, nikoliv žádosti o voličský průkaz);

n anebo voliči zašle průkaz na jím uvedenou adresu.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb: 
n podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nej-

později v pátek 17. května 2019 do 16.00 hod., obecnímu úřadu. Toto 
podání musí být 

 n v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče;
 n nebo v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím 
  datové schránky voliče (NELZE poslat žádost elektronicky 
  s elektronickým podpisem voliče!).
n osobně do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského 

parlamentu; tedy do 22. května 2019 do 16.00 hod.

Voliči jiných členských států EU
Občan jiného členského státu EU, který má právo volit, tzn. že splňuje 
podmínky uvedené v § 5 zákona o volbách do Evropského parlamentu 
(alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je po dobu nejméně 45 dnů, 
tj. nejméně od 10. dubna 2019, přihlášen k trvalému nebo přechodnému 
pobytu na území České republiky a nenastala u něj překážka ve výkonu 
volebního práva) a není uveden v dodatku stálého seznamu voličů, projeví 
svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České 
republiky tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je 
přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu, nejpozději 40 dnů 
přede dnem voleb, tj. nejpozději do 16.00 hod. dne 14. dubna 2019, 
žádost o zápis do seznamu EP. Občan jiného členského státu EU, který 
má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České re-
publiky a nebyl zapsán v seznamu EP na území České republiky již v před-
chozích volbách do Evropského parlamentu, není zanesen do seznamu 
EP automaticky, ale musí o tento zápis požádat.

Z výše uvedeného důvodu bude v neděli 14. dubna 2019  
od 8.00 do 16.00 hod. zajištěna služba na Městském úřadu 
Čelákovice.

Více informací naleznete na webových stránkách města www.celakovice.
cz v sekci „Volby“ a na odboru pro občanské záležitosti MěÚ Čelákovice, 
pí Körnerová a pí Tanglová, tel.: 326 929 148, 326 929 151.

Martin Chramosta, vedoucí odboru organizačního

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU VE DNECH 
24. A 25. KVĚTNA 2019
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Pro další informace sledujte vývěsní skříňku pro seniory, která je umístě-
ná mezi okny na obchodě v Masarykově ulici č. p. 226. Z ní se dozvíte, 
kdy a kde se co koná.

KONTAKTY
Anděla Nosková, e-mail: anybety@seznam.cz, 
nebo seniori@celakovice-mesto.cz,
tel.: 608 750 633
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

senioři

Co budeme dělat?
Tak to chvíli vypadalo, že ta kamna budeme muset odepsat, ale počasí si 
s námi hraje a třeba by nám za nimi bylo někdy dobře. Jenže, stejně nikdo 
taková kamna nemá, tak není co řešit, co říkáte?
Takže co nás čeká. A je to tady. Pracujeme na výletě. Pojedeme, až bude 
trochu tepleji. A to sice ve středu 22. května 2019. Podíváme se do Příbra-
mi a okolí. Podrobněji jsem vám o výletě napsala do vašich e-mailů a do 
vývěsní skříňky. Tak se podívejte.
Co se týče našich aktivit, změnilo se místo konání Trénování paměti. Pod 
křídla si nás vzaly Technické služby. Již jsme tam byli a musíme říci, že 
jejich prostorná místnost je pěkná. Takže spokojenost. Také se změnil za-
čátek pondělního cvičení na 9.30 hod. Počítačové kurzy se také líbí a ve 
všech skupinách je ještě pár míst volných. To proto, že každá škola má 
dostatek počítačů. Máte tedy možnost přijít a zkusit, zda by vám ten který 
vyhovoval.
Pokud si někdy nevíte rady se svou prací na počítači, můžete zadat do-
taz na e-mail: pcpomsen@seznam.cz, nebo zavolat našeho počítačového 
poradce na tel.: 777 020 721. Dostáváme nabídky aktivit z Toušeně. Tyto 
nabídky vám přeposílám do e-mailů a také to kopíruji do skříňky. Takže 
kdo nemá počítač, má možnost se do skříňky podívat. Mějte se hezky, 
a i když se to venku mračí a fouká, vy se nemračte, udělaly by se vám 
vrásky a ještě by vám to neslušelo.

Anděla	Nosková
Daniel Lefter, Tomáš Čáp, Antonín Valenta, Marek Jindra,

Martin Josef Jíra, Bedřich Hájek, Rozálie Kurková, Prokop Vreštiak,

Kristýna Malá, Amálie Klímová, Patrik Dolejš, Antonín Červinka a Terézia Nimsová.
Foto: Jiří	Suchý

Přivítáni do života byli
v sobotu 23. března 2019

tito noví občánci města Čelákovic

Claudinka a Tomášek Kasalických – jsou první narozená miminka roku 2019 v našem 
městě. Narodila se 3. ledna 2019. Foto: archiv	města
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Tomáš Brázda (TB) se narodil v roce 1965 a pochází z Kounic, kde navštěvoval základní školu. 
Vyučil se truhlářskému řemeslu, kterému se věnoval v letech 1982–2002. V roce 1994 se pře-
stěhoval do obce Břežany II, ve které si postavil dům. V komunálních volbách v listopadu 2002 
získal mandát zastupitele obce a byl zvolen starostou. Tuto funkci vykonával až do listopadu 
loňského roku.

Proč jste se roz-
hodl přihlásit do 
výběrového řízení 
na pozici ředitele 
Technických slu-
žeb Čelákovice?
TB: „Rozhodnutí o při-
hlášení se do vý-
běrového řízení na 
funkci ředitele Tech-
nických služeb Če-
lákovice vzniklo na 

základě ukončení mé činnosti v zastupitelstvu 
obce. Vzhledem k tomu, že v obci jsem malé 
technické služby zakládal a provozoval, zkusil 
jsem své zkušenosti uplatnit ve výběrovém řízení 
na tuto pozici.“
Jaké profesní zkušenosti můžete uplatnit při 
výkonu funkce ředitele?
TB: „V průběhu výkonu truhlářského řemesla 
jsem od roku 1992 zastával i funkci vedoucího 
provozu. Zde jsem měl ve výrobě 7–10 pracovní-
ků. Další zkušenosti mohu uplatnit z pozice sta-
rosty obce. V průběhu uplynulých 16 let se na 
základě výběrových řízení v obci Břežany II zho-
tovily větší stavby, například vodovod, kanaliza-
ce a čistírna odpadních vod, zasíťování pozemků 
pro výstavbu 38 nových rodinných domů, nová 

mateřská škola pro 58 dětí. Obec zaměstnávala 
na úklid a údržbu obce 5–7 zaměstnanců, kteří 
prováděli tyto práce – údržba veřejného osvět-
lení, správa kanalizace a čistírny odpadních vod, 
údržba a oprava komunikací a chodníků, výsad-
ba a údržba zeleně.“
S jakou vizí a plány přicházíte do příspěvko-
vé organizace zřízené městem Čelákovice?
TB: „Vstupem do nového zaměstnání – pro-
středí je nejprve nutné poznat jeho funkčnost 
a schopnost reagovat na potřeby města a obča-
nů dle podmínek možných v provozu. Přijít do  
nového zaměstnání a měnit zaběhnuté věci by 
bylo špatným rozhodnutím. Vzhledem k tomu, 
že Čelákovice znám z pohledu návštěvníka a teď 
je poznávám i z jiné pozice, nejde ihned přichá-
zet s novými nápady a předkládat nové návrhy.“
Jak vnímáte současné fungování a rozsah 
činnosti čelákovických Technických služeb? 
Plánujete nějaké změny?
TB: „Z pohledu nového pracovníka musím Tech-
nické služby jen chválit. Přístup zaměstnanců k pl-
nění úkolů je svědomitý, požadované úkoly jsou 
s péčí řádně plněny. Touto cestou bych si dovo-
lil poděkovat bývalému panu řediteli Turkovi za 
ochotu a vstřícnost při předávání svých zkušenos-
tí z vedení organizace, seznamování mě s novým 
prostředím a ostatními činnostmi týkajícími se 

Technických služeb. Poděkování patří též i ostat-
ním vedoucím pracovníkům za jejich vřelé přijetí.“
Čemu se věnujete ve volném čase?
TB: „Ve volném čase se věnuji údržbě domu 
a práci na zahradě, dále jsou mými koníčky tu-
ristika, rybaření a myslivost. Přes léto si občas 
zahraji nohejbal, v zimě si rád zalyžuji. Závodně 
se již šest let věnuji šipkám.“
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů 
při řízení Technických služeb!

Petr Studnička, 
předseda redakční rady Zpravodaje

Novým ředitelem Technických služeb Čelákovice je od 1. dubna Tomáš Brázda

Rozhovor s provozovatelkou Polabských farmářských trhů

Za dobu pěti let už můžete leccos vyhodnotit. 
Jak jste spokojeni s farmářskými trhy v Če-
lákovicích? 
PH: „Když jsme trhy přebírali po předchozím 
provozovateli, měli jsme obavu, zda budou zá-
kazníci ochotní trhům dát druhou šanci. Naštěstí 
se ukázalo, že naše obavy byly zbytečné, a trhy 
se brzy staly součástí sobotního života v Čelá-
kovicích. V dnešní době mají čelákovické trhy 
velmi dobré jméno a často na ně jezdí i prodejci, 
kteří dávají přednost Čelákovicím před velkými 
městy.“
Kde všude provozujete farmářské trhy a jsou 
zřetelné nějaké odlišnosti mezi jednotlivými 
obcemi?
PH: „V současné době provozujeme trhy  

i v Mladé Boleslavi, Nymburce, Milovicích, Be-
nátkách nad Jizerou, Turnově a Mnichově Hra-
dišti. Letos na podzim to bude již deset let, kdy 
nás napadlo přivést farmářské trhy i na náměstí 
měst v našem okolí. Rozdíly jsou poměrně vel-
ké, nejen ve spolupráci s místními radnicemi, 
technickém zázemí, ale i v chování zákazníků. 
Čelákovické trhy byly od počátku zajímavé za-
pojením místních obyvatel a zájmových skupin. 
Díky tomu se na trhu například pekl chléb, hrá-
ly zde místní kapely, skauti rozdávali betlémské 
světlo a látkové sáčky na ovoce a zeleninu, míst-
ní podnikatelky se účastnily velikonočních trhů 
a mnoho dalšího.“
O který sortiment mají zákazníci v Čelákovi-
cích největší zájem?
PH: „Místní zákazníci jsou velmi věrní a jsme 
velice rádi, že se pravidelně vracejí. Hitem če-
lákovických trhů jsou mléčné výrobky, vajíčka,  
sezonní zelenina i ovoce a na jaře květiny a sad-
ba. Nesmíme opomenout grilovaná kuřata ane-
bo italské speciality, kde se tvoří fronty již od 
rána.“
Kde se mohou občané dozvědět informace 
o tom, jaký sortiment bude v danou sobotu 
na trzích nabízen?
PH: „Na facebooku Polabské farmářské trhy zve-
řejňujeme každý týden novinky a upozorňujeme 

na různé speciality. Aktuality o trzích jsou na 
www.trhyfarmarske.cz.“
Je možné nějakým způsobem inovovat na-
bídku na farmářských trzích?
PH: „Průběžně vyhledáváme nové producenty, 
a pokud jejich sortiment na trhu ještě chybí, lá-
káme je k vyzkoušení čelákovických trhů. Pokud 
by někdo z čtenářů na trhu chtěl prodávat, pří-
padně měl tip na někoho ve svém okolí, budeme 
rádi, když nám dají vědět.“
Jak hodnotíte spolupráci s městem Čeláko-
vice a s jednotlivými prodejci? V čem vidíte 
největší problémy, které by se měly řešit?
PH: „Předchozí i současné vedení města bylo 
a je výborným partnerem. Skvěle funguje spo-
lupráce při akcích pořádaných městem nebo 
místními spolky. Náměstí je úžasně prostorné 
a je zde dobré technické zázemí, takže z naše-
ho pohledu vše funguje na jedničku. Spolupráce 
s prodejci je občas složitá, ale to je každá prá-
ce s lidmi. Mnoho z nich známe již od počátku 
vzniku trhů a vztahy jsou spíše přátelské, protože 
jsme toho za ty roky společně mnoho prožili.“
Je při Vaší činnosti pro Vás závazný Kodex 
farmářských trhů, anebo jste se k němu ne-
připojili?
PH: „My, jakožto jedni z prvních organizátorů 
trhů v Česku, jsme dokonce byli součástí kon-
ference, kde se Kodex farmářských trhů formu-
loval. Kodex shrnuje základní myšlenky a zásady 
trhů, s nimiž se plně ztotožňujeme, a trhy podle 
nich provozujeme.“                     Petr Studnička, 

předseda redakční rady Zpravodaje

Pavlína Honzů (PH), která provozuje Polabské farmářské trhy na čelákovickém náměstí, se 
ohlíží za uplynulými pěti lety. Trhy se na náměstí 5. května v Čelákovicích vrátily 12. dubna 
2014 a od té doby probíhají téměř každé sobotní dopoledne. Za dobu své existence si našly 
mnoho stálých zákazníků a příznivců.

Starosta Josef Pátek a místostarosta I Petr Studnička 
navštívili v pondělí 4. března Městskou knihovnu. Při 
osobním setkání vyslovili poděkování za dlouholetou 
obětavou práci ve prospěch knihovnictví v našem měs-
tě bývalé ředitelce Soně Husárikové a zároveň uvedli do 
funkce nově jmenovanou ředitelku Naděždu Pickovou, 
které popřáli mnoho úspěchů při výkonu její funkce. 
Zdroj: archiv	Městské	knihovny	Čelákovice,	p.	o.

Poděkování
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ODS ANO 2011PRO Č

Otázka  

????

Jsme potěšeni, že Čelákovice jsou jedním 
z prvních středočeských měst, kde byla in-
stalována mobilní monitorovací stanice měřící 
kvalitu ovzduší. Největším znečišťovatelem 
jsou bezpochyby lokální topeniště. Věříme, 
že se jako občané budeme chovat k vzdu-
chu, který dýcháme, ohleduplně. Dalším 
znečišťovatelem jsou těžké provozy. Zde se 
musíme spoléhat především na rozhodnutí 
Středočeského kraje, který nebude snižovat 
požadavky na ochranu ovzduší v integrova-
ných povoleních. Velmi oceňujeme činnost 
místního odboru životního prostředí za svědo-
mitou práci s městskou zelení a za trend, kdy 
ročně vysazujeme více stromů, než pokácí-
me. Zcela nové lokální biocentrum vznikne 
u Výmoly, kde bude vysazeno více než 100 
nových stromů. K odlehčení dopravy přispěje 
výhledově vybudování nového silničního 
obchvatu a odvedení tranzitní dopravy mimo 
centrum města. K ochraně ovzduší přispěje 
bezpochyby podpora bezmotorové dopravy 
(chůze, cyklistika) a větší využívání ekologické 
železnice. Chraňme naši planetu!

Milena	Přívozníková, zastupitelka

Zastupitelé zvolení za PRO Č se k tématu 
nevyjádřili.

Kvalitu ovzduší v našem městě ovlivňují 
4 hlavní zdroje: prvním je kontaminační mrak 
související s lokalitou Prahy, případně Mělníka 
a Neratovic – s tím bohužel nenaděláme nic. 
Druhým jsou lokální průmyslové zdroje jako 
např. v Čelákovicích výrazný Tosmet – zde 
je nutná intenzívní komunikace vedení města 
s těmito firmami o zlepšujících opatřeních 
i větší informovanosti. Třetím je doprava – její 
redukce v centru města výrazněji ovlivní až 
plánovaný obchvat, další potenciální scénáře 
jako např. zákaz vjíždění automobilů do 
centra města jsou prakticky nerealizovatelné. 
A čtvrtým zdrojem, dle mého soudu velmi vý-
znamným, jsou lokální topeniště – zde záleží 
na každém z nás, jak k vytápění svých obydlí 
přistupujeme, tedy co vše spalujeme a také 
čím to spalujeme – město může kontrolovat 
domácí topeniště při důvodném podezření, 
že majitel domu nelegálně spaluje odpady 
nebo topí neschváleným palivem, a znečišťuje 
tak ovzduší. Je možné také využít opětovné 
dotace na nové kotle (www.opzp.cz).

Marek Skalický, zastupitel

Co by podle vás pomohlo ke zlepšení kvality ovzduší
v našem městě?

ODS ANO 2011PRO Č

Alternativní varianta by zabrala více než deseti-
násobek plochy, který se v současné době buď 
už využívá k bydlení, nebo se na ní s výstavbou 
počítá. Regionální řešení by také pohltilo o po-
lovinu více zemědělského půdního fondu včetně 
vysoce bonitní zemědělské půdy, v neposlední 
řadě s alternativní variantou trasy vůbec nepočí-
tá 41 obcí na svém území a především je záměr 

v nesouladu se Zásadami územního rozvoje jak 
hl. m. Prahy, tak Středočeského kraje. Naopak 
základní varianta SOKP je v souladu se Zásada-
mi územního rozvoje hl. m. Prahy i Středočes-
kého kraje a v souladu s územními plány obcí, 
kterými bude procházet.
Základní varianta okruhu se začala připravovat 
v roce 1995. Teprve letos, tedy po 24 letech, je 

vypořádána většina stížností a jsou účinná nut-
ná opatření, aby se mohla stavba skutečně roz-
běhnout. Nyní je zcela klíčové vyjednávat s do-
tčenými pražskými městskými částmi, obcemi 
a Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky 
o konkrétní podobě projektu okruhu, který bude 
vycházet ze stávající stopy tak, aby dopad na ži-
votní prostředí a začlenění do urbanismu města 
byly co nejcitlivější.
Jediná realizovatelná je jižní varianta okruhu. 
Existuje i regionální varianta, ale v této trase 
už vznikly stavební parcely a vyrostly rodinné 
domy. A navíc získat souhlas jednačtyřiceti do-
tčených obcí by vedlo ke zpoždění minimálně 
dvacet let.

              Petr Studnička, místostarosta I, 
Miroslav Opa, místostarosta III

Silniční okruh kolem Prahy se městu Čelákovice nepřiblíží

Hlavní město Praha bude pokračovat v přípravách základní (červené) varianty SOKP, jejíž trasa je v souladu s územ-
ně-plánovací dokumentací. Nutné je dobudovat 42 km komunikací. Alternativní (zelená) trasa SOKP by měla délku 
68 km, ale není v souladu ani s územními plány obcí ani se zásadami územního rozvoje dvou krajů – hl. m. Prahy 
a Středočeského. Zdroj: Magistrát	hl.	m.	Prahy,	Institut	plánování	a	rozvoje	hl.	m.	Prahy

Rada hl. m. Prahy definitivně rozhodla, že se nebude zabývat delší (alternativní, regionální) 
variantou Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP), jejíž trasa by se významně přiblížila i městu 
Čelákovice, ale bude nadále pokračovat v přípravě kratší (základní, jižní) varianty.

Otázku pro toto vydání zaslali zastupitelé za ANO 2011.
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Jarní svoz tříděného
komunálního odpadu

Technické služby Čelákovice budou pořádat 
svoz tříděného komunálního odpadu. Vytří-
děný komunální odpad z domácností bude 
možné zdarma odevzdat na uvedených mís-
tech v následujících sobotách vždy od 8.00 
do 12.00 hod.

6. dubna
ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského
a Jungmannovou

13. dubna
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u pobočky knihovny

Na uvedených místech v určeném čase mo-
hou občané zdarma odevzdat tyto druhy vy-
tříděného komunálního odpadu: Papír, sklo, 
plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, textil, 
kompostovatelný odpad ze zahrad. Lze zde 
odevzdat i velkoobjemový odpad z domác-
ností, který nelze umístit do popelnice.
Z technických důvodů nelze vybírat nebez-
pečný odpad, suť, stavební odpad a zeminu! 
Současně zde lze odevzdávat elektrozařízení 
jako zpětný odběr – lednice, sporáky, pračky, 
televize, monitory, výpočetní techniku a po-
dobně. Uvedené komodity lze průběžně ode-
vzdat celý rok i na sběrném dvoře „Na Špičce“, 
Mochovská 116, www.celakovice-mesto.cz/ts/.

Nádoby na BIO odpad (hnědé popelnice o obje-
mu 240 l) jsou od dubna až do konce listopadu 
opět vyváženy ve čtrnáctidenních intervalech 
– shodně s termíny svozu popelnic na směsný 
komunální odpad.
První termíny vývozu tedy připadají na 1., 2., 
8. a 9. dubna 2019 podle příslušné svozové ob-
lasti.
Podrobný popis odpadů, které do nádob patří 
či nepatří, je vylepen na každé popelnici. Upo-
zorňujeme, že do BIO popelnic nepatří žádné 
plastové obaly, BIO odpad je nutné z obalů do 
popelnic vysypat!

Pokud jste si v loňském roce hnědou popelnici 
nevyzvedli, je možné tak učinit v úředních dnech 
na odboru životního prostředí Městského úřadu 
Čelákovice, budova Stankovského 1650, 1. pa-
tro, dveře č. 1. Popelnici si pro své č. p. nebo 
č. e. může přijít vyzvednout každý, kdo nestihl 
předchozí termíny a má v Čelákovicích zapla-
cen poplatek za odpady pro letošní rok. Nabí-
zíme i možnost vyzvednutí dalšího kusu hnědé 
popelnice pro domy, které jsou obývány více 
rodinami, nebo pro ty, kterým kapacita nádoby 
na BIO odpad nedostačuje.

odbor	životního	prostředí

omalovánka

OD 1. DUBNA JE OPĚT SVÁŽEN BIO ODPAD
Z RODINNÉ ZÁSTAVBY
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střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

OTEVŘENÁ CHATKA
Ve čtvrtek 28. 2. hlídka MP Čelákovice zjistila, 
že dřevěná chatka na cestě mezi zahrádkářskou 
kolonií a firmou Amirro má násilně otevřené 
dveře. V okolí této chatky byla také skládka od-
padků, nejspíše po bezdomovcích. Hlídka také 
zjistila, že se zde bezdomovci skutečně schá-
zejí a přespávají. Jako majitel chatky byl zjištěn 
starší muž z Prahy, který na chatku již několik 
let nejezdí. Celá věc bude postoupena na OO 
PČR Čelákovice.

PRASKLÉ POTRUBÍ
V pátek 1. 3. v nočních hodinách obdržela hlídka 
MP Čelákovice telefonické oznámení od občana, 
že nedaleko od vodárny směrem na Mstětice vy-
téká velké množství vody. Hlídka MP kontaktova-
la Středočeské vodárny a ty informovaly správce 
sítě, 1. SčV. Později se hlídce ozval technik z VaK 
Zápy, že o závadě již ví a jede ji opravit.

ZABOUCHNUTÉ DVEŘE
V sobotu 9. 3. obdržela hlídka MP Čelákovice 
telefonické oznámení občanky z domu s pečo-
vatelskou službou, že si nechtěně zabouchla 
dveře do bytu. Hlídka kontaktovala Hasičský 
záchranný sbor. Na místo události se následně 
dostavila hlídka PČR, HZS Brandýs nad Labem 
– Stará Boleslav i Sbor dobrovolných hasičů. 
Člen HZS zabouchnuté dveře otevřel bez poru-
šení zárubní nebo dveří. 

GARÁŽ
V pondělí 11. 3. přijala hlídka MP telefonické 
oznámení od občana, že garáž v Strojařské ul. 
sousedící s jeho garáží je zřejmě vykradená. 
Před garáží ležel ulomený visací zámek a vy-
páčený zámek FAB. Hlídka MP proto přivolala 
na místo PČR a asistovala jako nezúčastněný 
subjekt při vstupu do garáže. Jako nájemce ga-
ráže byl zjištěn občan z Prahy, proto hlídka MP 
požádala obvodní oddělení MP Praha s žádostí 
o jeho kontaktování. Hlídka PČR garáž zajistila 
a věc si převzala k dalšímu šetření.

PODVODNÍCI
Ve čtvrtek 14. 3. telefonicky oznámila hlídce MP 
obyvatelka Čelákovic, že v ulici J. Zeyera se po-
hybuje posádka v blíže nezjištěné červené do-
dávce a nabízí zhotovení žlabů. Zřejmě se jedná 
o podvodníky. Hlídka MP propátrala lokalitu, 
avšak s negativním výsledkem. O události byla 
informována i PČR. 

OPILÁ ŽENA
V neděli 17. 3. v noci telefonicky oznámila ob-
čanka, že v Lipové ul. se pohybuje žena, jež 
předtím ležela na chodníku, a je zřejmě opilá 
a dezorientovaná. Hlídka MP podnapilost po-
tvrdila a ženu ukrajinské národnosti doprovodila 
domů poté, co se podařilo zjistit, že bydlí v Če-
lákovicích.

PROTI
DROGOVÝ

VLAK

FUNKČNÍ INTERAKTIVNÍ UNIKÁTNÍ

REVOLUTION TRAIN
ČESKÁ TOUR

JARO 2019

vlaková stanice Čelákovice

program pro ZŠ dle předchozí rezervace od 8:00 do 14:20 hod., pro veřejnost 
od 15:30 do 18:00 hod., VSTUP DÍKY MĚSTU ČELÁKOVICE ZDARMA
program začíná každých 20 minut a trvá 90 minut

6 VAGÓNŮ, 4 KINOSÁLY, 8 INTERAKTIVNÍCH MÍSTNOSTÍ 
A SKUTEČNÝ PŘÍBĚH O DROGOVÉ ZÁVISLOSTI
DĚTI VE VĚKU 10 - 12 LET V DOPROVODU DOSPĚLÉ OSOBY

ČELÁKOVICE
10. 4. 2019

NÁRODNÍ 
PROTIDROGOVÁ
CENTRÁLA

co nového ve městě

V pasáži Sluníčko, v Masarykově ulici č. p. 96, 
byla otevřena nová prodejna.
Můžete zde, jak název „Květinové krabičky“  
napovídá, zakoupit dárkovou květinovou kra-
bičku nebo sladkou krabičku pro děti, pokojo-
vé květiny, ale i různé ruční výrobky. V nabídce  
je i květinová vazba – svatební, smuteční, vy-
pichovaná aranžmá a dekorace dle ročního  
období.
Vše je možné vidět na facebooku Květiny  
Čelákovice nebo na webových stránkách  
www.kvetinycelakovice.cz. Na přání zákazní-
ka lze do krabičky zakomponovat např. uzeniny, 
zrcátko, šperk apod.
Odpovědnou vedoucí zde je Dana Fialová. Kon-
takt pro objednávky pro závoz květin k zákaz-
níkovi, v časovém rozmezí 9.00–12.00 a 14.00–
17.00 hod., je e-mail: zabka.dana@seznam.cz  
a tel.: 720 045 141.
Doručení v jiný čas lze domluvit či stačí napsat 

den a hodinu doručení do poznámek v on-line 
objednávce.

Provozní doba
po–pá 8.30–12.00 14.00–17.30 hod.
so 8.00–11.00 hod.                           -dv-

Foto: -dv-

Květinové krabičky
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80 let Volmanovy vily
Až do konce roku 1939 žil továrník Josef Volman s rodinou v nevelké vilce dodnes stojící ve 
Stankovského ul. Vydělané peníze investoval od poloviny 20. let do podniku, ale nezapomí-
nal ani na bydlení svých dělníků a úředníků. Nové rodinné sídlo, které mělo reprezentovat 
i úspěšnou firmu, se rozhodl vybudovat až v roce 1938.

Oslovil dva mladé, osmadvacetileté architekty 
a nechal jim „volnou ruku“. Na předložený návrh 
reagoval prý slovy: „dobrá kluci, tak to postav-
te“. Lze ale předpokládat, že „kluci“ v přípravě 
projektové dokumentace museli akceptovat jak 
továrníkovy požadavky a vize, tak připomínky 
budoucího zkušeného stavitele. V Čelákovi-
cích pak vznikla (po předchozí úpravě terénu) 
v průběhu jednoho roku unikátní pozdně funk-
cionalistická stavba, kterou dnes někteří odbor-
níci srovnávají s brněnskou vilou Tugendhat od 
světoznámého architekta Ludwiga Mies van der 
Rohe.

Poloha a popis
Objekt – vila (č. p. 1200) stojí od listopadu 1939 
západně od továrního areálu vpravo od bývalé 
silnice z Čelákovic do Toušeně na pozemku, je-
hož severní část se prudce svažuje k bývalému 
labskému rameni. Byla založena na obdélníko-
vém půdorysu o rozměrech asi 20 x 15 m při 
hraně zmíněného svahu. Z jihu a východu obklo-
poval vilu rovinný anglický (krajinný) park, který 
směrem k západu přecházel v užitkovou zahra-
du se skleníkem a v hospodářský dvůr s gará-
žemi, konírnou a s dalšími drobnými stavbami. 
Nechyběl ani tenisový kurt. Parkem s mnoha 
zajímavými dřevinami se vinuly pěší a jezdecké 
cesty kolem několika figurálních plastik, altánu 
a jezírek s lávkou. Součástí areálu se stala vrát-
nice (č. p. 1201) při jižním okraji pozemku, chrá-
něného kovovým plotem a vstupní bránou z díl-
ny čelákovických řemeslníků. Ve svahu směrem 
k severu byla lovecká chata.

Hlavní vstup se zádveřím v úrovni terénu je od 
roku 1939 chráněn výrazným závětřím, otevře-
ným ve směru sever-jih, od západu uzavřeným 
obloukovou kamennou zdí se zaskleným ot-
vorem. Na vstupní vestibul se šatnou navazu-
je přijímací místnost, obytný (obývací) prostor 
propojený s jídelnou a hospodářským zázemím 
(kuchyní atd.). Z vestibulu vede schodiště do  
1. patra, jehož středem je hala, volně přecházejí-
cí v otevřený obývací prostor s krbem. Z haly se 
vstupovalo do soukromých místností továrníka 
a jeho adoptivní dcery (ložnic a obývacích po-
kojů s vlastním příslušenstvím), do pokoje pro 
hosty rovněž s vlastním příslušenstvím a na ote-
vřenou jižní terasu, resp. lodžii se schodištěm 
do parku s bazénem. Ve druhém patře byla klu-
bovna s kulečníkovým stolem a další hostinský 
pokoj rovněž s vlastním příslušenstvím. Zbývají-
cí, větší část půdorysu 2. patra sloužila jako od-
počinková letní terasa (jakési solárium) s mož-
ností výsadby nízkých rostlin na malou plochu 
ledvinovitého tvaru. V suterénu, který z pohledu 
od severu vypadal jako přízemí, byl původně byt 
hospodyně a služky, prádelna, kotelna ústřední-
ho vytápění, sklady a další technické prostory.
Navenek i uvnitř měla budova většinu atributů 
(charakteristických znaků) funkcionalistické ar-
chitektury. Jednoduchou hladkou fasádu, v na-
šem případě obloženou travertinovými deskami 
(sladkovodní sedimentární pórovitá hornina, po-
dobná vápenci). Volný půdorys, resp. propojené 
společné obývací vnitřní prostory, otevřenost 
do exteriéru a pásová okna. Zajímavým proti-
kladem těchto atributů jsou v případě Volmano-
vy vily např. rustikální pískovcové obklady částí 
obvodového zdiva nebo konkávní (směrem od 
pozorovatele prohnutá), výše zmíněná kamenná 
(pískovcová) zeď závětří, kryjící prostor hlavního 
vstupu do objektu od západu. Tyto významné, 
poněkud romantizující detaily zjemňují funkcio-
nalistickou strohost objektu. Celkový i z dneš-
ního hlediska luxusní charakter vily umocňovaly 
použité materiály (jemně pórovitý travertin, růz-
nobarevné mramory, chromované či nerezové 
prvky a propracované detaily). 

Autoři
Karel Janů (*1910, †1995) – návrh a realizace 
vily (spolu s Jiřím Štursou) je jeho nejznámějším 
dílem. Ve 30. letech člen levicové Pokrokové 
architektonické skupiny (PAS) – Karel Janů, 
Jiří Štursa, Jiří Voženílek. V 50. letech ředitel 
Československých stavebních závodů (ČSSZ). 
Od roku 1959 profesor Fakulty stavební ČVUT 
v Praze (1963–1965 děkan fakulty). V letech 
1965–1969 náměstek ministra školství, pak do 
roku 1972 zpět na ČVUT.

Jiří Štursa (*1910, †1995, z rodiny sochaře Jana 
Štursy) – návrh a realizace vily (spolu s Karlem 

Janů) je jeho nejznámějším dílem. Ve 30. letech 
člen levicové Pokrokové architektonické sku-
piny (PAS). V letech 1952–1954 děkan Fakul-
ty architektury a pozemního stavitelství ČVUT 
v Praze (FAPS). Pak profesor na Stavební fa-
kultě ČVUT. Kontroverzním návrhem a realizací 
byla (spolu s manželkou a Otakarem Švecem) 
monumentální úprava okolí a podnože Stalino-
va pomníku na okraji Letenské pláně v Praze 
(1949–1955).

Karel Bíbr (*1887, †1972) – podle projektu Jiřího 
Štursy a Karla Janů vedl výstavbu továrníkovy 
vily od listopadu 1938 do listopadu 1939, kte-
rou prováděla jeho čelákovická firma. Architekt 
a stavební podnikatel usídlený v Čelákovicích. 
Autor řady obytných domů a administrativních 
budov po celé ČR, např. bývalého Okresního 
soudu v Brandýse nad Labem. Pro Josefa Vol-
mana pracoval od poloviny 30. let – navrhoval 
a realizoval některé výrobní a administrativní 
budovy jeho továren v Čelákovicích a Žebráku. 
V prvních poválečných letech předseda pláno-
vací a regulační komise Národního výboru v Če-
lákovicích. 

Využití, „zpamátnění“ a devastace
Továrník Volman využíval nové sídlo pouhé  
4 roky. Zemřel v necelých šedesáti letech dne 
16. dubna 1943 jako vdovec již od roku 1933. 
Továrnu včetně vily převzal jeho zeť Jiří Růžek 
a vedl ji od znárodnění v roce 1945 až do roku 
1948. Po únoru téhož roku využíval celý areál 
TOS Čelákovice, n. p.
Rodina Jiřího Růžka musela vilu opustit. Než 
v ní byla zřízena mateřská škola, sloužila krátce 
přechodně k příležitostným režimním a podni-
kovým oslavám a byla využívána při společen-
ských akcích. Park byl zpřístupněn veřejnosti. 
Od 3. května 1958 je areál vily zapsán v Ústřed-
ním seznamu kulturních památek České repub-
liky (ÚSKP) pod č. 16217/2 – 4124 (typ ochra-
ny – nemovitá kulturní památka). Ochrana se 
vztahuje na vilu č. p. 1200, vrátnici č. p. 1201, 
park a na pozemky vymezeného areálu. Stav 
památky byl ještě v době zapsání do seznamu 

Továrník Josef Volman. Foto: Internet

Architekt Karel Bíbr. Foto: soukromá	sbírka
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hodnocen jako dobrý. Po roce 1989, resp. od 
roku 1990 bylo využití vily jako mateřské školy 
v souvislosti s restitučním řízením ukončeno. 
Průtahů v restitučním řízení, absence ochrany 
objektu a nezájmu využili „těžaři“ kovů, zařizo-
vacích předmětů, příležitostní zloději čehokoliv 
a jiní vandalové. Došlo k postupné devastaci 
objektu a ke znehodnocení parku.

Záchrana, obnova a soutěžní ocenění
V roce 1996 získala (koupila) rozhodující část 
areálu od rodiny bývalých majitelů čelákovická 
společnost Vila Volman, k. s., a s cílem uvést 
objekt do původního stavu se stala investorem 
rekonstrukce. Tento záměr se podařilo zreali-
zovat v období od března 2003 do srpna 2015. 
Součástí realizace byl náročný podrobný sta-
vebně historický a technický průzkum objektu, 
na jehož základě byly za účasti památkářů vy-
brány vhodné materiály a prvky k rekonstrukci. 
V interiéru musely pak být odstraněny nepů-
vodní stavební konstrukce (pozůstatky údržby 
a přizpůsobení prostoru předchozímu využití). 
Sanováno muselo být i narušení nosných žele-
zobetonových konstrukcí. Dobové vnější traver-
tinové obložení zčásti chybělo a zbývající po-
škozený obklad bylo nutno obnovit celoplošně 
kamenem z původní lokality. V této souvislosti 
byla provedena i moderní tepelná izolace budo-
vy bez zjevného zesílení obvodových stěn. Také 
rekonstrukce interiérů vily vycházela ze snahy 
o nejvyšší možnou autenticitu. Byla velmi nároč-
ná, protože původní materiály (podlahy, obklady 
stěn, zařizovací předměty atd.) se zachovaly 
pouze výjimečně, nebo jen částečně. Autorem 
návrhu obnovy je projektová kancelář Tichý & 
Kolářová, s. r. o., spolupracující specialisté na 
stavebně-technický průzkum a památkáři. Re-
konstrukci provedla SP Stavební, s. r. o. Odbor-
né posouzení parku před jeho úpravou provedl 
botanik Václav Větvička.
V soutěži „Stavba roku 2016“ získala Volmano-
va vila zvláštní cenu (cenu poroty) „za citlivou 
rekonstrukci zdevastované ojedinělé památky 
funkcionalistické architektury nejen v Česku“. 
Předsedkyně poroty paní Radomíra Sedlá-
ková, docentka na fakultě architektury ČVUT 
v Praze, komentovala udělení ceny slovy: „Re-
konstruována byla s obdivuhodnou pečlivostí, 
s citem pro původní charakter, s vědomím, že 
jde o mistrovské dílo, které si nezaslouží, aby 
bylo poškozeno. Výsledek je obdivuhodný – 
jako by nebylo těch několik desetiletí jiného či 
žádného využívání. Jakoby vila byla právě do-
končena a jen čeká na vybavení nábytkem. Tra-
vertin, mramor i korek, stejně jako dřevo a sklo 
a několik prvků vestavěných polic dávají tušit, 
že nábytek bude lehký a pohodlný, že opojení 
prostorem nebude narušeno… Obnovena byla 
i střešní terasa s trávníkem s poněkud neče-
kaným ledvinovitým půdorysem, obnoven byl 
bazén (jenž dostal soudobé pohotovostní za-
střešení). Obnovena byla také příjezdová cesta 
s krytým místem k zastavení a elegantní točnou 
pro pohodlný odjezd… Původní autoři by byli 
spokojeni.“
K tomu není co dodat, možná jen poděkovat 
investorovi a projektantům, že nejen pro sebe, 
ale i pro Čelákovice a Česko zachránili toto vý-
jimečné dílo.

Téma zpracoval
Ivan	Vaňousek

téma

Městské muzeum nabízí všem zájemcům „Ko-
mentované vycházky Čelákovicemi známými 
i neznámými“ s průvodcem. Trasa o deseti za-
stávkách začíná na nádvoří tvrze a vede Kos-
telní ulicí okruhem přes centrum města až do 
Volmanovy vily, která je speciálně pro tuto příle-
žitost zčásti zpřístupněna.
Podrobnější informace jsou k dispozici na 
webových stránkách www.celmuz.cz. Vypsa-
né termíny vycházek (uskuteční se za každého 
počasí), vždy od 14.00 do 16.15 hod.: 26. 4.,  
31. 5., 28. 6., 26. 7., 30. 8., 27. 9., 25. 10.  
a 29. 11.
Vstupné: základní 90 Kč, snížené 60 Kč (děti 

povinné školní docházkou, studenti, důchod-
ci). Úhrada se uskuteční před začátkem ko-
mentované vycházky v infocentru. V případě 
zájmu o rezervaci se objednávejte na e-mailu:  
infocentrum@celmuz.cz. Skupiny minimálně  
15 osob si mohou domluvit termín komentova-
né vycházky i v jiný než stanovený termín, vždy 
však minimálně s třídenním předstihem.
V souvislosti s jinak veřejnosti nepřístupnou 
Volmanovou vilou byla vydána Absolventská tu-
ristická vizitka č. A 456, kterou je možné zakou-
pit také v infocentru při úhradě vstupného na 
vycházku nebo na prohlídku expozice muzea. 
Cena vizitky je 15 Kč.                                      red

Vila před rekonstrukcí. Foto: Internet

Vila po rekonstrukci. Foto: Internet

Pozvánka na komentované vycházky Čelákovicemi
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chodíme kolem nich

Dne 29. dubna oslaví své 70. 
narozeniny pan Petr BAŘINA.
Milý Petře, přejeme Ti mnoho 
zdraví, štěstí a spokojenosti 
do dalších let.

manželka, Filip a děti
 s rodinami

Dne 7. března 2019 nás na-
vždy upustil milovaný manžel, 
tatínek a dědeček pan Rudolf 
PIKAL – posuzovatel holubů.
Budeme na Tebe s láskou 
vzpomínat.

manželka Jana, synové 
Rudolf a Petr a vnoučata

S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům  
a známým, že nás dne 26. března 2019 na-
vždy opustila naše drahá manželka, maminka, 
sestra, švagrová, teta a snacha Vlasta Veselá  
CHUDOBOVÁ ve věku 49 let.
Vlajdinko, nikdy na Tebe nezapomeneme. S lás-
kou manžel Petr s dětmi a celou rodinou.

Dne 8. dubna by oslavila 90. 
narozeniny a 6. května uply-
ne 5 let od chvíle, kdy nás 
opustila moje maminka paní  
Růžena PETRBOKOVÁ.
Vzpomíná dcera Dana s ro-
dinou.

Dne 9. dubna vzpomeneme 
prvního výročí, kdy nás opus-
til pan Jiří ŠTEFL.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte na něj s námi.

manželka Dana, děti Jirka  
a Jana s rodinami

Dne 18. dubna by oslavila 
100. narozeniny paní Marie 
KARBULOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
na ni s námi.
Stále vzpomínají dcera Jiřina 
a syn Josef s rodinami.

Dne 18. dubna uplyne 5 let od 
úmrtí naší milované maminky 
a babičky paní Marie JARE-
ŠOVÉ. Vzpomeňte s námi, 
kdo jste ji znal, v našich srd-
cích zůstává dál.

Petr a Šárka s rodinami

společenská kronika

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. 

Děkujeme neznámému nálezci a také Městské 
policii Čelákovice za vrácení dokladů, které 
jsme dne 7. března ztratili.

manželé	Buldrovi

Děkujeme touto cestou Městské organizaci 
KSČM Čelákovice za krásné prožití sobotního 
odpoledne dne 9. března při oslavě MDŽ.
Po všech stránkách bylo velmi dobře připraveno 
– dobré jídlo, pěkná hudba a příjemné prostředí 
pro posezení.
Všem organizátorům, a především panu Duní-
kovi, děkujeme.

manželé	Opletalovi	ze	Záluží

poděkování

Záhada Velkého pátku
Roku 29 se konala tajná schůzka za účasti Je-
žíše, Petra, Jakuba a Jana. Když byli na místě, 
Ježíš začal cosi odříkávat a oni si mysleli, že se 
modlí. Tu však viděli, že jeho tvář se mění, jeho 
oděv se stává zářivě bílým a oni náhle usnuli. 
Po probuzení viděli Ježíše se dvěma muži, kteří 
„okázavše se v slávě, vypravovali o smrti jeho, 
kterou měl podstoupit v Jeruzalémě“. Petr hned 
věděl, že je to Mojžíš, který už byl 1 500 let mr-
tev, a Eliáš, od jehož zmizení uplynulo 900 let. 
Bylo mu to ve spánku vsugerováno? A tu „slá-
vu“ popsal v 6. století př. n. l. Ezechiel jako léta-
jící dopravní prostředek podobný dnešním dro-
nům se čtyřmi rotory. Co se ještě Ježíš dověděl, 
vyplývá z událostí, jež následovaly. Ukřižování 
tedy nebyl jeho nápad, ale proč s ním souhla-
sil? To víme od Lukáše: „I stalo se, když se do-
plnili dnové vzetí jeho vzhůru, že on se na tom 
ustavil, aby šel do Jeruzaléma“. Slíbili mu totiž, 
že ho za to vezmou s sebou, až budou opou-
štět Zemi, a řekli mu kdy. Avšak kdyby přitom 
Ježíš nebyl naživu, nebylo by mu to nic platné. 
K jeho popravě proto muselo dojít za každou 
cenu v pátek, aby na jeho vzkříšení měli celou 
sobotu, kdy Židé zůstávají doma. Také nesměl 
být ukamenován, ale ukřižován, a proto k tomu 
muselo dojít o velikonočním svátku, kdy v Jeru-
zalémě bude Pilát se žoldnéři a davy lidí, kam 
se mohli vmísit provokatéři, aby křičeli: ukřižuj. 
K tomu došlo roku 30. Ježíšovi byl připraven 
osel, večeřadlo a „iškariotská pojistka“ v po-
době Jidáše. V pátek v 9 hodin byl ukřižován,  
v 15 hodin byl jako mrtvý sejmut z kříže a ulo-
žen do připravené hrobky. V neděli ráno tam šly 
ženy a dva muži jim řekli, že Ježíš žije. Potom 
byl Ježíš za přítomnosti učedníků „nesen do 
nebe“ a dva muži jim řekli, že stejným způso-
bem se zase navrátí. Kdyby ho nesli andělé, jistě 
by jim to nemuseli říkat.

Miloslav	Kolínko

Záhadná stavba
Je duben, aprílový měsíc, tedy čas pobavit nebo 
naštvat čtenáře nějakou kachnou. Nabízím toto. 
Najdete doma fotografii bez popisu a hádáte, co 
to může být a kde. Stavba předválečného opev-
nění kdesi v pohraničí? To vyloučíte, protože 
tehdejší bunkry nebyly z tvárnic ani cihelné. To-
též by jistě platilo pro obří studnu, vodojem, pro 
nádrž čehokoliv či protiletecký kryt nebo výběh 
pro nějaká zvířata. Pak fotku odložíte, protože 
vás přestane bavit.
Zkusíme to jinak. Představte si, že jste v Čelá-
kovicích v roce 1961, jdete na procházku poli 
směrem k Toušeni a narazíte na staveniště 
s výstražnými tabulkami „Vstup zakázán“, což 
samozřejmě přiláká vaši zvědavost, a začnete 
se „pídit“. Velký stavební ruch vás nepřekva-
pí (jeden zedník, jedno kolečko s čímsi, jeden 
prázdný kalfas). Zajímavý je ale krásný kruhový 
půdorys. Jak to asi ten chlap dělá, že to nemá 
šišatý – pomyslíte si. Žádné bednění, žádné ša-
blony a vůbec, co to bude?
Nechci vás dlouho napínat, je to prvních pár „ši-
chet“ zděného komínu tovární teplárny. Ten pře-
ce všichni známe. Dnes už ale nekouří, protože 
kotelna je plynová a onen komín byl na uhlené 
spaliny, tedy hodně vysoký, aby popílek nepa-
dal na město. Zbývá jen uhádnout jeho výšku 
v metrech.
Nabízím a) 38, b) 83. Zkuste si tipnout.  
Kdo uhádne, dá si panáka – ale za své. Tak na 
zdraví 

Ivan	Vaňousek

Foto: soukromá	sbírka
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VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
V Čelákovicích

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ – kostel Nanebevzetí Panny Marie
neděle 14. 4. Květná neděle – bohoslužba 9.30 hod.
čtvrtek 18. 4. Zelený čtvrtek – Mše sv. na památku Večeře Páně 17.30 hod.
pátek 19. 4. Liturgie Velkého pátku 17.30 hod.
sobota 20. 4. Bílá sobota – Velikonoční vigilie 20.00 hod.
neděle 21. 4. Hod Boží velikonoční 9.30 hod.
pondělí 22. 4. Velikonoční pondělí – bohoslužba 9.30 hod.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ – Husův sbor
neděle 14. 4. Květná neděle – připomenutí Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma 9.30 hod.
čtvrtek 18. 4. Zelený čtvrtek – poslední Večeře Páně s obecenstvím kolem stolu 17.00 hod.
pátek 19. 4. Velký pátek – Pašije, čtení Písma o utrpení a smrti Pána Ježíše 17.00 hod.
neděle 21. 4. Hod Boží velikonoční – slavnost Vzkříšení Pána Ježíše Krista 9.30 hod.
pondělí 22. 4. Velikonoční alleluja – koncert duchovní hudby 17.00 hod.

CÍRKEV BRATRSKÁ – modlitebna v Masarykově ulici č. p. 2083
čtvrtek 18. 4. Zelený čtvrtek – sederová večeře 18.00 hod.
pátek 19. 4. Velkopáteční setkání 18.00 hod.
sobota 20. 4.  Vernisáž abstraktních obrazů Jany Dörflové 18.00 hod.
neděle 21. 4. Velikonoční bohoslužba 9.30 hod.
 Společná velikonoční vycházka (nejen) pro rodiny s dětmi 14.00 hod.

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ – modlitebna Církve bratrské v Masarykově ulici 
č. p. 2083
neděle 14. 4. Květná neděle – bohoslužba 14.00 hod.

V Lysé nad Labem
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ – kostel na náměstí B. Hrozného
čtvrtek 18. 4. Připomínka poslední večeře – poslech hudby s večeří páně 19.00 hod.
pátek 19. 4.  Připomínka Kristova ukřižování – bohoslužba s večeří páně 9.00 hod.
neděle 21. 4. Neděle vzkříšení – bohoslužba s večeří páně 9.00 hod.

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV – modlitebna v Poděbradově ulici č. p. 117
neděle 21. 4. bohoslužba 10.00 hod.

Velikonoční alleluja
Populární píseň nesoucí název „Hallelujah“ vydal v roce 1984 Leonard Cohen a v původním znění se 
dotýká toho, co starobylý výraz alleluja znamená. To slovo pochází z hebrejštiny, bylo převzato do 
latiny a používá se i v češtině – znamená to „Chvalte Hospodina“.
Výraz haleluja se objevuje v Bibli ve starozákonních žalmech, což jsou písně a modlitby, kterými už 
nějaké tři tisíce let Boží lid oslavuje Hospodina. Sbírka žalmů je v Novém zákoně nejčastěji citova-
nou starozákonní knihou. Svědčí to o velké oblibě těchto písní mezi prvními křesťany, takže časem 
získaly pevné místo v křesťanské bohoslužbě. Radostné zvolání „Alleluja!“ se postupem času stalo 
jedním z nejpoužívanějších slov při bohoslužbě. V římském ritu je výrazem charakteristickým pro 
velikonoční dobu. 
Velikonoce tedy nejsou jenom vítání jara, pomlázka nebo barvení vajíček. To jsou tradiční lidové 
zvyky, které mnohdy mají původ ještě v předkřesťanské éře a dokreslují nám největší křesťanské 
svátky. Velikonoce jsou totiž ústředními svátky církevního roku, které mají mnohem větší význam 
než Vánoce.
Velikonoční svátky jsou pro křesťany zvláštní kombinací vážnosti a smutku, který je vystřídán ne-
změrnou radostí. Připomínáme si poslední dny života Ježíše Krista. Na Květnou neděli (týden před 
Velikonocemi) si připomínáme jeho slavný příjezd do Jeruzaléma a to, jak ho lidé nadšeně vítali. Na 
Zelený čtvrtek prožíváme poslední večeři a loučení s Ježíšem, jeho zajetí, výslechy, nespravedlivý 
soud, ponížení a utrpení, které na Velký pátek vrcholí jeho ukřižováním. Potom nastává doba čekání 
a nejistoty učedníků. Bílá sobota je den velkého ticha. A je to den velkého Božího tajemství. Bílá 
sobota je den, po němž je objeven prázdný hrob. Sobota je tedy tím dnem, kdy se udál ten největší 
zázrak a Ježíš opustil svůj hrob. Je to den naděje, která se změní v radost nedělního rána, kdy slaví-
me Hod Boží velikonoční a Ježíšovo Vzkříšení. Zazní velikonoční „alleluja“.
Celých padesát dní po Velikonocích a každou neděli v roce slaví křesťané vzkříšení Ježíše Krista 
a radost z toho, že ve vzkříšení máme podíl na jeho naplněném životě. Výrazem této radosti jsou 
rozmanité zpěvy Alleluja.                                                                   Mira Poloprutská, farářka CČSH

POZVÁNKA NA KONCERT
V závěru velikonočních svátků se rozezní ra-
dostné Alleluja také v Husově sboru. Koncert 
v podání sopranistky Dany Krausové a seve-
ročeského instrumentálně-vokálního souboru 
SoliDeo nám přiblíží velikonoční radost a naději, 
která přímo dýchá ze skladeb 13.–18. století. 
Koncert je nástrojově bohatý a rozmanitý a jistě 
zaujme i malé posluchače, koná se na Pondělí 
velikonoční 22. dubna v 17.00 hod. za finanční 
podpory města Čelákovic. Srdečně zveme.

rada	starších	NO	CČSH	v	Čelákovicích

Mezi obyvateli Čelákovic 
najdeme 

přes 110 Dobrých andělů
Dobrým andělem 
se stává každý, 
kdo přispívá na-
daci Dobrý anděl, 
a prostřednictvím 
pravidelných fi-
nančních příspěv-
ků tak pomáhá 
rodinám s dětmi, 
které zasáhla váž-
ná nemoc. Díky 

těmto darům pak mohou jejich rodiče uhradit 
výdaje spojené s léčbou – například častou 
dopravu do nemocnice, doplatky léků, speci-
ální stravu, zdravotnické pomůcky, rehabilitace 
a další potřebné terapie.
Dobří andělé pomáhají i u nás. „Celkově již dárci 
pomohli více než 6 218 rodin, z Čelákovic po-
chází 3 z nich. Dárců, Dobrých andělů, u vás 
najdeme přes 110. Děkujeme všem, kteří se 
rozhodli nezištně pomáhat druhým. Každý den 
vidíme, že i malý příspěvek pomůže a dokáže vy-
kouzlit úsměv na tváři,“ vzkazuje čtenářům Petr 
Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl.
Naprostá transparentnost – veškeré příspěvky 
dárců nadace Dobrý anděl odevzdává potřeb-
ným rodinám do posledního haléře, protože je 
její provoz hrazen ze soukromých zdrojů Petra 
Sýkory a dalších filantropů. Navíc získává každý 
dárce, který se zaregistruje na www.dobryandel.
cz, i přístup do svého Andělského účtu, kde vidí 
konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá. Aktu-
álně nadace každý měsíc přijme 100 nových žá-
dostí o pomoc a celkem odesílá příspěvky více 
než 3 400 rodinám.            Dobrý anděl, nadace
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do pátku 31. 5. 15.00–18.00 hod.
Galerie v altánu, Vašátkova 818
SNĚNÍ NAD VZNEŠENOU REALITOU
Výstava obrazů Vladislavy Mlady Jiráskové,  
přístupná od úterý do soboty.

pátek 5. 4. 20.30 hod.
Irish Music Pub
ZNOUZECNOST
koncert

sobota 6. – pondělí 22. 4.
Městské muzeum
NEPÁLSKÁ HORA DUCHA
Himálajské putování kolem osmé nejvyšší  
hory světa Manáslu očima fotografa Petra  
Vodáka. Výstava přístupná zdarma ve výstavní  
síni muzea denně 9.00–12.00 hod. a 13.00–
17.00 hod. 
V sobotu 6. 4. od 10.00 hod. vernisáž výstavy.

sobota 6. 4.  21.00 hod.
Irish Music Pub
THE YESTERTONES AND LYNDON TOWN
koncert

středa 10. 4. 15.30–18.00 hod.
nádraží
REVOLUTION TRAIN/PROTIDROGOVÝ VLAK
Všeobecný preventivní program skrze interak-
tivní a zážitkové vzdělávání, vstup zdarma.

pátek 12. 4. 21.00 hod.
Irish Music Pub
JIMIBAND
koncert

sobota 13. 4. 8.00–12.00 hod.
RC Routa, Sedláčkova 107
JARNÍ BLEŠÁK

sobota 13. 4. 9.00 hod.
blízké okolí Čelákovic
ODEMYKÁNÍ LESA
vycházka s houbaři po okolí

sobota 13. 4. 9.00–11.00 hod.
start na náměstí 5. května, cíl areál loděnice
VEJŠLAP JARNÍM POLABÍM
startovné: 50 Kč, děti do 6 let zdarma

sobota 13. 4. 10.15 hod.
hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí tým Dolní Bousov. 

sobota 13. 4. 21.00 hod.
Irish Music Pub
ZPĚVÁČCI SOKOLOV
koncert

pondělí 15. 4. 18.00 hod.
Galerie v altánu
POVÍDÁNÍ O KNIHÁCH
malířky Vladislavy Mlady Jiráskové

pondělí 15. 4. 18.30 hod.
Městská knihovna
AUSTRALSKÉ KVĚTOVÉ ESENCE – SÍLA 
PŘÍRODY
přednáška Terezy Hirth o tom, jak úspěšně  
léčit současné zdravotní potíže dětí i dospě-
lých. 

středa 17. 4. 19.00 hod.
Městské muzeum
JAROSLAV JEŽEK VĚČNĚ ŽIVÝ
Komponovaný hudební pořad s průvodním slo-
vem Zdeny Zvěřinové. 

čtvrtek 18. – pondělí 22. 4.
Sedlčánky
ŘEHTÁNÍ A POMLÁZKA

čtvrtek 18. – pondělí 22. 4.
Čelákovice – Jiřina
VELIKONOČNÍ ŘEHTÁNÍ

sobota 13. 4. 8.00–18.00 hod.
sportovní hala Vikomt, U Učiliště 1683
O POHÁR MĚSTA ČELÁKOVIC
2. ročník závodu v králičím hopu

pátek 19. 4. 10.00 hod.
náměstí 5. května
CELONÁRODNÍ ČTENÍ BIBLE
veřejné čtení Bible

sobota 20. 4. 7.30–13.00 hod.
náměstí 5. května
VESELÉ VELIKONOCE
Venkovská dudácká muzika Bedrník, Folklórní 
soubor Jizera Liberec, divadlo Mazec, Folklórní 
soubor Šáteček, velikonoční návody s MDDM 
Čelákovice, malá výstava drobného zvířectva 
Českého svazu chovatelů, farmářský trh.

sobota 20. 4. 21.00 hod.
Irish Music Pub
QWIL
Koncert

sobota 20. – neděle 21. 4.
tenisové kurty U Kapličky 1705
TENISOVÝ TURNAJ
okresního přeboru kategorií mladšího žactva 
a dorostu

neděle 21. 4. 8.00–11.00 hod.
Kostelní 22, vchod z ulice U Kovárny (domek 
Čeňka Jandy)
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít chova-
telské poradny

pondělí 22. 4. 17.00 hod.
Husův sbor
VELIKONOČNÍ ALLELUJA
Koncert duchovní hudby v podání sopranistky 
Dany Krausové a severočeského instrumentál-
ně-vokálního souboru SoliDeo.

středa 24. 4. 17.00–20.00 hod.
Galerie v altánu, Vašátkova 818
MALOVÁNÍ SNOVÉHO OBRAZU
cena i s materiálem 300 Kč

čtvrtek 25. 4. 17.00 hod.
Městské muzeum
MEDIOLOBIVIA
Přednáška o rodu kaktusů vysokohorské jižní 
Ameriky na nalezištích i v kultuře, přednáší Mi-
lan Kůrka.

pátek 26. 4. 9.00–12.00 hod.
náměstí 5. května
DEN ZEMĚ
Pořádá město Čelákovice ve spolupráci 
s MDDM Čelákovice.

pátek 26. 4. 14.00–16.15 hod.
Městské muzeum
ČELÁKOVICEMI ZNÁMÝMI I NEZNÁMÝMI
komentovaná vycházka

sobota 27. 4. 9.00–17.00 hod.
hřiště u ZŠ J. A. Komenského
MEMORIÁL LADISLAVA BÁČI
soutěž v požárním útoku přípravek až dorostu

sobota 27. 4. – neděle 19. 5.
Městské muzeum
STŘEDNÍ ČECHY BĚHEM STAVOVSKÉHO 
POVSTÁNÍ A ČESKÉ VÁLKY (1618–1621)
Výstava přístupná ve výstavní síni muzea denně 
9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod., zapůjčuje Stát-
ní oblastní archiv.
V sobotu 27. 4. od 10.00 hod. vernisáž výstavy.

úterý 30. 4. 16.00 hod.
Sedlčánky, U Přívozu
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
opékání buřtů, soutěžní disciplíny

úterý 30. 4. 18.00 hod.
zahrada MDDM v Havlíčkově ulici
ČARODĚJNICE

středa 1. 5. 8.00–16.00 hod.
náměstí 5. května
ORIENTAČNÍ BĚH MĚSTEM ČELÁKOVICE
start závodu v 11.00 hod.

středa 1. – neděle 12. 5.
Husův sbor
VÝSTAVA OSOBNÍCH PAMÁTNÍČKŮ

sobota 4. – neděle 26. 5.
Městské muzeum
OBRAZY LUĎKA SVATONĚ
Malá autorská výstava, kterou tvoří především 
krajiny tvořené suchým pastelem nebo olejem, 
v infocentru muzea denně 9.00–12.00 a 13.00–
17.00 hod. 
V sobotu 4. 5. od 10.00 hod. vernisáž výstavy.

sobota 4. 5. 10.15 hod.
hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union A hostí tým SK Český Brod B.

pondělí 6. 5. 18.00 hod.
Galerie v altánu
MÍCHÁNÍ VLASTNÍHO PŘÍRODNÍHO PARFÉMU
cena 400 Kč
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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).

čtvrtek 4. 4. 20.00 hod.
VLADIMÍR MIŠÍK A ETC + TRIO MERTA – 
JAN HRUBÝ A ONDŘEJ FENCL
bigbeatový dvojkoncert, vstupné: 300 Kč

čtvrtek 11. 4. 19.00 hod.
NEZMAŘI
koncert a křest Velkého zpěvníku skupiny Ne-
zmaři, vstupné: 280 Kč

sobota 13. 4. 19.00 hod.
PRAVÝ DOMÁCÍ PLES
Hraje Gurmania band, vstupné: 250 Kč.

neděle 14. 4. 15.00 hod.
PAT A MAT
pořad pro děti, vstupné: 160, 200 Kč

neděle 28. 4. 15.00 hod.
MATÝSEK A ZDNĚK POLACH
vstupné: 200 Kč

sobota 11. 5. 10.00 hod.
ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA
15. ročník nepostupové taneční soutěže pořá-
dané MDDM Čelákovice.

středa 15. 5. 8.30, 9.45, 19.30 hod.
TANEC 2019
Závěrečné představení žáků tanečního oboru 
ZUŠ Jana Zacha.

pátek 17. 5. 19.00 hod.
OLYMPIC – PERMANENTNÍ TOUR 2019
koncert rockové legendy, vstupné: 490, 690 Kč

úterý 28. 5. 9.30 hod.
ZLATOVLÁSKA
Pořad pro MŠ a volné příchozí, vstupné: 50 Kč.

středa 29. 5. 19.00 hod.
TCHÝNĚ NA ZABITÍ
Hra o vztazích, hrají: D. Homolová, L. Zedníč-
ková, A. Kulovaná, M. Kraus, vstupné: 320, 
360 Kč, platí ZTP a senior sleva.

pátek 31. 5. 18.00 hod.
KONCERT NA SCHODECH
Vystoupení žáků ZUŠ Jana Zacha Čelákovice.

úterý 7. 5. 10.00–12.00 hod.
ZŠ J. A. Komenského
PRŮVOD ŽÁKŮ MĚSTEM
Oslavy 50. výročí školy – oblečení evokující uply-
nulá desetiletí, zastávky a hudební vystoupení.

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

středa 8. 5. 14.30 hod.
budova radnice
FOTOGRAFIE MICHAELY JINDŘIŠKOVÉ
vernisáž výstavy v Galerii na schodech

středa 8. 5. 15.00 hod.
námestí 5. kvetna
PROMENÁDNÍ KONCERT
Malá dechovka Kmochovka v doprovodu ma-
žoretek.

čtvrtek 9. 5. 9.00–17.00 hod.
ZŠ J. A. Komenského
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Oslavy 50. výročí školy – setkání absolventů 
uplynulých 50 let, doprovodné akce: výstava 
archivních fotografií, prodejní prezentace dět-
ských výrobků, hudební vystoupení žáků, slav-
nostní brunch apod.

V sobotu 9. března se uskutečnil v Kulturním domě v pořadí již pátý Reprezentační ples města Čelákovic. Tentokrát 
na téma „Rebelové“. K tanci a poslechu hrál Bigband Felixe Slováčka. Obohacením večera bylo předtančení Olgy 
Šípkové a Marka Dědíka a mladého závodního páru. Foto:	Jiří	Suchý
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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

Jarní vycházky
do lužního lesa

Na měsíc duben připravilo naše Městské mu-
zeum komentované vycházky do okolní přírody. 
Jejich koncept je na stejném základě jako histo-
rické vycházky po Čelákovicích. Také se bude 
jednat o vycházky v délce asi 2,5 hodiny, jejichž 
zpoplatnění zůstává stejné jako u historických 
vycházek. Obdobná je rovněž rezervace na tyto 
vycházky, tedy e-mailem či jiným způsobem 
přes infocentrum.
Trasa povede od tvrze kolem mlýnského náho-
nu k lávce a dále pak přes Grado až do Lipovky 
a jejího okolí. Po cestě se návštěvníci dozvědí 
něco o tom, jak se okolní krajina v minulosti vy-
tvářela, a proč tedy dnes má takový vzhled, jaký 
má. Neopomeneme ani prvky, které jsou pro 
zdejší okolí typické a dávají zdejší přírodě jedi-
nečný ráz. U cíle vycházky si něco povíme o le-
sích v okolí, jejich typech a vývoji. Zajímavým 
bude jistě zejména takzvaný jarní aspekt v luž-
ních lesích, který by měl být právě v této době 
aktuální a termíny vycházek se tomu časově 
přizpůsobí. Proto bude dobré sledovat strán-
ky muzea, kde jednotlivé termíny upřesníme. 
Prozatím počítáme s první polovinou dubna, 
kdy jsou naplánované tři vycházky, vždy jedna 
týdně. V případě většího zájmu a s ohledem na 
počasí je možné přidání dalšího termínu.

František Doubek, přírodovědec muzea

Od upírů k popravišti
Od 1. dubna je v podzemí muzea zpřístupně-
na expozice skromného rozsahu, která vychází 
z velkorysejší úspěšné výstavy na přelomu let 
2016 a 2017 „Byli v Čelákovicích upíři?“. Něko-
lik vybraných a podruhé uplatněných panelů se 
zaměřuje na problematiku odkrytí atypického 
čelákovického pohřebiště v roce 1966, na vam-
pyrismus, revenantství a na problematiku života 
jedinců z okraje společnosti. Nově vznikla kulisa 
středověkého popraviště.
Přijďte se podívat, jste zváni.

David Eisner, ředitel

Nepálská „Hora ducha“
V sobotu 6. dubna bude v Městském muzeu 
slavnostní vernisáží zahájena výstava fotografií 
Petra Vodáka s názvem Nepálská „Hora du-
cha“. Přístupná bude do pondělí 22. dubna.
„Vidět vrcholky Himálaje byl můj sen. Když se 
naskytla reálná možnost se tam skutečně do-
stat, ani na vteřinu jsem neváhal. Vybral jsem 
trek „Okolo Manáslu“. Složil jsem první zálohu 
a začal zjišťovat, kudy trek vlastně vede a co 
všechno mám mít s sebou. Začal mi maratón 
šílenství: „Co když to nezvládnu? Co když mi 
bude něco chybět?“
Manáslu (známá také jako Kutang) je s 8 163 
metry nad mořem osmou nejvyšší horou světa. 
Nachází se v pohoří Mansiri Himal v oblasti ne-
pálského Himálaje. Název pochází ze sanskrtu 
a lze jej přeložit jako „Hora ducha“.
Až tam si člověk uvědomil, jak je malý oproti hi-
málajskému masivu. Himalájský masiv je svým 
způsobem živel, ke kterému bylo potřeba přistu-
povat s pokorou. Vidět majestátní štít Manáslu 
je zážitek. Nádhera! Je to veliká hora, celá bílá 
od věčného ledu a sněhu.
Putovali jsme třináct dní, ušli přes dvě stě kilo-
metrů a vystoupali do prvního základního tábora 
pod vrcholem hory Manáslu. Dál jsme pokračo-
vali přes sedlo Larkya La (5 160 m n. m.) zpět do 
civilizace. Cestou původní přírodou s vysokými 
vrcholy hor jsme potkávali místní obyvatele, 
kteří na nás byli laskaví, obzvláště děti. Zdejší 
způsob života byl velice prostý a obdivuhodný. 
Snažil jsem vše toto zachytit do svých snímků 
a jejich atmosféru přenést na návštěvníky mu-
zea v Čelákovicích.“                          Petr Vodák

Himálajský masiv. Foto: archiv	vystavovatele

Pozvánka na výstavu
do Galerie v altánu

Galerie v Altánu, Vašátkova č. p. 818, Čelá-
kovice, pořádá výstavu obrazů Vladislavy 
Mlady Jiráskové „Snění nad vznešenou re-
alitou“ přístupnou do 31. května 2019, a to 
vždy v úterý až sobotu od 15.00 do 18.00 hod. 
V jiné dny a hodinu po domluvě (na tel.: 724 
509 945).
V. M. Jirásková je malířka a spisovatelka, ale 
i aromaterapeutka i bylinářka. Imaginativní 
a snové obrazy jsou inspirované lidovými pra-
meny, pohádkami, mýty a legendami. Uvidíte tu 
víly, létající labutě, zakleté ptáky, tajemné zahra-
dy i duše rostlin. Na výstavě najdete i přírodní 
voňavé léčivé výrobky – čaje, svíčky, mýdla. 
Autorka řady knih naučí vás, jak uvařit 80 dru-
hu polévek, jak vyrobit vlastní parfém a jak být 
šťastna každý den.

Obraz Vladislavy	Mlady	Jiráskové

DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY
15. dubna v 18.00 hod. – povídání o autor-
ských knihách
O tom, jak vytvořit léčivou domácnost, uvařit v ní 
spoustu léčivých polévek a naučíme se recepty 
z barokní apatyky. Knihy nakladatelství Eminent 
– Léčivá domácnost, Síla léčivých polévek, Re-
ceptář z barokní apatyky. Vstupné dobrovolné.
6. května v 18.00 hod. – míchání vlastního pří-
rodního parfému
Povídání o aromaterapii, bylinkách i léčivém 
kouři. Velmi poutavé setkání nad vůněmi, které 
vás doslova nadchnou svou rozmanitostí, účin-
kem i moudrostí, které rostliny v sobě ukrývají. 
Dozvíte se také cenné informace o tom, co je to, 
když se řekne přírodní a chemické. Cena 400 Kč 
za míchání vlastního parfému.
24. dubna v 17.00–20.00 hod. – malování sno-
vého obrazu
Přijďte si zkusit namalovat svůj snový obraz. 
Malířka vás povede tak, abyste zvládli namalo-
vat svou představu. Nemusíte mít žádné před-
chozí malířské zkušenosti, protože tvořit a ma-
lovat může každý. Při dobrém počasí malování 
na zahradě, jinak v galerii Altán. Vhodné pro 
dospělé, seniory i starší děti s rodiči. Přihláše-
ní na tel.: 724 509 945. Cena včetně materiálu  
300 Kč.
Další informace na www.few.webnode.cz. 
Srdečně vás zveme!                   Irina	Füzéková
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městská knihovna
Na Hrádku 1092, Čelákovice
tel.: 326 991 515, 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://knihovna.celakovice.cz

Velikonoční řehtání
v Jiřině

Zelený čtvrtek
10.00 (sraz v Jiřině u kapličky v Ruské ulici); 
16.00 hod.
Velký pátek
4.00; 10.00; 14.00 a 16.00 hod.
Bílá sobota
4.00; 8.30 hod. – koleda (sraz před hospodou 
U Kubelků)

Večer autorského čtení
V rámci celostátní akce Březen – měsíc čtená-
řů uspořádala naše knihovna večer autorského 
čtení na téma Tajemné stezky Polabí s knihami 
Jana Řehounka. Autor 46 knih převážně literatu-
ry faktu vyprávěl o svých zážitcích při získávání 
informací pro své knihy. Autorské čtení má svůj 
půvab v tom, že autor zároveň doplňuje čtené 
texty zajímavostmi z míst, o nichž píše, a bez-
prostředně reaguje na otázky posluchačů. Jan 
Řehounek je výborný vypravěč a tématy z naše-
ho regionu včetně pověstí potěšil a pobavil své 
posluchače.                 Soňa	Husáriková

Čtenář roku 2019
Významným bodem programu večera bylo 
předání ceny čtenáři roku letos nazvané „Mistr 
četby 2019“, jelikož v letošním roce se vybíral 
nejlepší čtenář mezi muži. Cílem této aktivity po-
řádané od roku 2011 Svazem knihovníků a in-
formačních pracovníků ČR je posilovat spole-
čenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří 
služby knihoven nejvíce využívají. Základními 
kritérii letošního ročníku bylo pravidelné půjčo-
vání knih alespoň 1x měsíčně, nejvyšší počet 
výpůjček v uplynulém roce a vztah čtenáře ke 
knihovně.
Čelákovickým „Mistrem četby 2019“ se stal Jiří 
Rosecký, rodák z našeho města.
Láska ke knihám vznikala u pana Roseckého už 
ve školních letech. Od svých 10 let, kdy chodil 
na měšťanskou školu v Čelákovicích, pomáhal 
spolu s několika spolužáky v knihovně odbor-
nému učiteli R. Fraňkovi a A. Jindřichovi, jeho 
zástupci v knihovně, která tehdy sídlila ve škole. 
V roce 1945 pomáhal se stěhováním knihovny 

do Sedláčkovy ulice. S výjimkou dvou let strá-
vených na vojně je čtenářem naší knihovny neu-
věřitelných 77 let! Pan Rosecký rád v mládí četl 
dobrodružné knihy, vzpomíná na knihy F. Soko-
la – Tůmy a Jana Vrby. V současnosti čte váleč-
né a historické romány, cestopisy, nevyhýbá se 
ani literatuře faktu. Dnes patří k jeho oblíbeným 
autorům např. Vlastimil Vondruška. V loňském 
roce přečetl 285 knih z naší knihovny. Oceně-
ní pana Roseckého by mohlo být také nazváno 
Cenou za celoživotní věrnost knize. 
Srdečně mu ještě touto cestou děkujeme a bla-
hopřejeme!                              Soňa	Husáriková

Australské květové
esence – síla přírody

Městská knihovna vás srdečně zve v pondělí  
15. dubna v 18.30 hod. na přednášku Terezy Hirth.
Dnešní zrychlený svět s sebou přináší řadu 
zdravotních potíží. Přepracovanost, stres, úna-
va, deprese u dospělých nebo porucha pozor-
nosti u dětí. Jak s touto vážnou psychickou 
zátěží pracovat? Australské květové esence  
jsou dokonalým dílem přírody, které v každém 
z nás dokáže najít podvědomé vzorce, jež je  
potřeba vyčistit, a oddat se tak spokojenému 
životu. Jsou skvělým pomocníkem jak na zdra-
votní, tak psychické potíže. Úžasně pomáhají 
dětem.

Ilustrační foto: archiv	přednášející

Přijďte si poslechnout přednášku Terezy Hirth, 
která pracuje s esencemi i aromaterapií, v Čelá-
kovicích vede pravidelné meditace i soukromou 
poradnu a věnuje se mj. také léčivým aromate-
rapeutickým masážím a umělecké fotografii.

Naděžda	Picková, ředitelka

Autorka ilustrací
Narodila jsem se 
v Duchcově. Do 
svých pětadvaceti 
jsem žila a studo-
vala v Praze. Po 
seznámení s mým 
mužem jsem chvíli 
cestovala a hledala 
místo, kde bychom 
mohli společně žít. 
Souhra šťastných 
náhod nás zavála do Čelákovic, které jsou na-
ším domovem už skoro pětadvacet let.
Poznala jsem tu spoustu skvělých lidí. Někteří 
byli u zrodu Mateřského centra, jiné potkávám 
každý den v prostorách ZŠ, která je mým praco-
vištěm. S mnoha známými i přáteli se setkávám 
v knihovně, v obchodech, v muzeu, v MDDM, 
na ulici. Zdravíme se s mnoha mými žáky a je-
jich rodiči. Celý svůj život jsem tíhla ke knihám, 
kreslení, ručním pracím a cestování. 
Toto všechno, má práce a také moje rodina 
a blízcí přátelé, známí i sousedé (nejen srdcem 
i vzdáleností), mi často pomáhá, když mi je ou-
vej. 
Všem vám za to patří můj dík. Přeji vám krásné 
Velikonoce.                                 Lenka	Klosová

Mistr četby 2019 pan Jiří Rosecký. Foto: archiv	knihovny
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Přijímací řízení pro
školní rok 2019/2020

HUDEBNÍ OBOR
Do hudebního oboru přijímáme žáky od 6 let na 
základě přijímací talentové zkoušky: zpěv jed-
noduché lidové písně a orientace v rytmu.
Termíny přijímacích zkoušek:
úterý 30. dubna v 17.00 hod.
úterý 7. května v 17.00 hod.
Škola má možnost zapůjčit některé hudební ná-
stroje.
Podmínkou studia hry na klavír je vlastní nástroj 
– pianino, nikoliv elektrický nástroj. Ve výjimeč-
ném případě může škola do hudebního oboru 
přijmout žáky od 5 let.
VÝTVARNÝ OBOR
Do výtvarného oboru přijímáme žáky od 6 let.
Požadavky k přijímací zkoušce: malba, kres-
ba. Zájemci s sebou mohou na ukázku přinést 
vlastní domácí práce.
Termíny přijímacích zkoušek:
pátek 26. dubna v 17.00 hod.
středa 15. května v 17.00 hod.
TANEČNÍ OBOR
Do tanečního oboru přijímáme chlapce i dívky 
od 6 do 10 let. Předpoklady pro studium v ta-
nečním oboru: tělesné dispozice, rytmické vní-
mání.
Termíny přijímacích zkoušek:
čtvrtek 16. května v 17.00 hod.
středa 22. května v 17.00 hod.
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Do literárně-dramatického oboru přijímáme 
žáky od 6 let. Předpoklady pro studium v literár-
ně-dramatickém oboru: vyjadřovací schopnosti 
(vyprávět příhodu, vtip, recitovat báseň, zahrát 
pohádkovou postavu), pohybové schopnosti, 
fantazie, rytmus, zpěv.
Termíny přijímacích zkoušek:
pondělí 15. dubna v 17.00 hod.
úterý 14. května v 18.00 hod.
STUDIO PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
Určeno pro předškolní děti, které nejpozději 
v srpnu 2019 dovrší pět let. Výuka probíhá v do-
poledních hodinách.
Termíny přijímacích zkoušek:
pátek 3. května v 17.00 hod.
pátek 10. května v 17.00 hod.

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

Jan Bláha, zástupce ředitelky

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

Mikrojesle pro Čelákovice
Ekolandia, o. p. s., provozuje v Čelákovicích 
mikrojesle podpořené z Evropského sociálního 
fondu projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/000 
3625. V současné době jsou jesličky v plném 
provozu od 7.00 do 17.00 hod. a jsou plně  
využívané 10 dětmi ve věku od 1 po 3 roky.
Děti společně s chůvami podnikají pravidelné 
procházky, chodí na hřiště, poznávají okolí, pra-
cují s keramikou, přírodními materiály a učí se 
nové věci.

Všechny zájemce o umístění dětí pro škol-
ní rok 2019/2020 zveme na den otevřených 
dveří, který se uskuteční 24. dubna od 10.00 
do 12.00 hod. v prostorách mikrojeslí na  
adrese Jiráskova 243, Čelákovice.

Zápis na nový školní rok proběhne 7. květ-
na 2019 od 10 do 14 hod.

Jarmila	Omelková

Den otevřených dveří
Srdečně zveme k nám do mateřské školy na 
den otevřených dveří 10. dubna od 16.00 do 
18.00 hod. V areálu je možné si prohlédnout fo-
tografie mapující 40letou historii školky od jejího 
otevření do současnosti. Malí návštěvníci obdrží 
drobné dárečky.
Těšíme se na vás.

Dagmar Horáčková, ředitelka

Ponožkový den
Naše „Mateřídouška“ se připojila k celosvětové 
výzvě na podporu lidí s Downovým syndromem 
– ponožkový den.
Ve čtvrtek 21. března skutečně všechny děti 
i paní učitelky dorazily do školky ve stylu hesla 
„na každou nožku jinou ponožku“.
V době často zmiňovaného slova inkluze a in-
tegrace, jsme touto akcí dětem přiblížily, že 
nejsme všichni stejní a že někteří potřebují naši 
větší podporu a pomoc.
Ale hlavně, že i když jsou odlišní, jsou to naši 
kamarádi!

Dagmar Horáčková, ředitelka

Pokračování ze str. 1

Pro bývalé pedagogy je připraveno společné 
setkáni s občerstvením (čas a místo na po-
zvánce níže), protože bývalí kolegové se spolu 
jistě budou chtít v klidu setkat a popovídat si, 
prohlédnout fotografie, kroniky a třeba i školní 
nástěnky a výzdobu tříd, protože učitelská pro-
fese se z krve odchodem do důchodu rozhodně 
nevytratí. 
Těšíme se ale na všechna setkání, protože ten, 
kdo do školy tento den přijde, sem přijde proto, 
že má „svou“ školu rád, nezapomněl na léta zde 
strávená a zajímá ho, jak se tu žije dnes. Takoví 
pozitivně naladění absolventi dodávají energii 
do další práce i nám. Těm, kteří tu pracujeme 
dnes, denně se podílíme na výchově a vzdělá-
vání naší nejmladší generace, školu udržujeme 
a budujeme, aby při dalším kulatém výročí byla 
ještě krásnější. 
Přijďte, těšíme se na vás.

zaměstnanci	školy

Srdečně zveme všechny bývalé kolegy
a kolegyně na 

„Přátelské posezení (nejen) s Milošem“
9. května 2019 od 14.00 hod.

učebna č. 241 (přízemí chodba B)

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

mateřská škola
Rumunská 1477, Čelákovice
tel.: 326 910 911
e-mail: rumunska.ms@seznam.cz
http://ms-materidouska.cz
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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

Řemesla Polabí
V průběhu března proběhl již dvanáctý ročník 
soutěžní výstavy Řemesla Polabí. Do soutěže 
i na výstavu se sešlo letos rekordních více než 
220 ukázek tradičních českých řemesel nejen 
z Čelákovic, ale z celého širokého okolí. Veli-
ce nás těší, že si výstava získává své příznivce 
i mimo naše město a díky příznivému ohlasu 
okolních měst i další prestiž. Posláním výstavy 
je podpořit tradiční řemesla s použitím klasic-
kých materiálů a technik a uchovat jejich výro-
bu jako kulturní dědictví dalším generacím. Za 
úspěch považujeme, že se soutěže zúčastňují 
děti, dospělí i senioři, a dochází tak k prolínání 
a předávání zkušeností napříč několika gene- 
racemi. 
Letos bylo vyhlášené téma Maraton na počest 
stého výročí narození vynikajícího atleta a za-
kladatele Večerního běhu Rudolfa Vichery. Byť 
ryze sportovní téma, přesto se povedlo přenést 
do řemeslných technik ve velmi zdařilých pra-
cích. Výstavu doprovázely ukázky z deníků če-
lákovické lehké atletiky s dobovými fotografiemi 
a texty samotného Rudolfa Vichery a dalších 
atletů.
Velký dík patří především všem vystavovatelům 
a soutěžícím, kteří svými nádhernými výrob-
ky pomohli zaplnit výstavní síně a díky nimž je 
možné tuto výstavu uskutečnit. V neposlední 
řadě děkujeme za skvělé zázemí Městskému 
muzeu, městu Čelákovice za podporu a celému 
týmu výtvarníků, grafiků a dalších zaměstnanců 
Městského domu dětí a mládeže. Díky jejich píli 
a nasazení se mohla tato výstava otevřít veřej-
nosti. 

Velikonoce
Velikonoční návody pro žáky prvních a druhých 
tříd základních škol v Čelákovicích probíhají od 
1. do 15. dubna. Děti si zde v dopoledních hodi-
nách, za doprovodu učitelů vyrábí tradiční kras-
lice a další velikonoční dekorace. 
Na Bílou sobotu, 20. dubna, vás zveme na 
tradiční velikonoční dílny, které se uskuteční 
na náměstí společně s farmářskými trhy. Děti 
i dospělí si zde mohou ozdobit vejce či vyro-
bit drobné velikonoční dekorace, chlapci pak 
uplést pomlázku. Dílny jsou k dispozici od 9.00 
do 13.00 hod. 

Pozvánka na Den Země
V pátek 26. dubna se v dopoledních hodinách 
na náměstí uskuteční oslava Dne Země. Pro 
žáky mateřských a základních škol, ale i pro 
volně příchozí bude připraven zábavní program 
z oblasti ekologie. Na děti čekají soutěže a kví-
zy, které prověří jejich znalosti o třídění odpadu, 
vyrobí si hmyzí domeček a vyzkouší si, jak lépe 
chránit přírodu a chovat se co nejekologičtěji 
v běžném životě a nevytvářet zbytečný a nad-

bytečný odpad. K vidění budou i další dopro-
vodné akce od spřátelených spolků z Čelákovic 
a dalších místních podniků. Společnost AVE 
opět dorazí se svým popelářským vozem. Routa 
představí svůj Dobročinný obchůdek – recyk-
lace věcí k dalším účelům, a v jejich dílničce si 
děti budou moc vyrobit čelenky a nákrčníky. 
Dalším z hostů bude obchod bez obalu Zrnko 
z Lysé nad Labem a 1.SčV, a. s., se svým vod-
ním barem. Akci pořádá MDDM Čelákovice ve 
spolupráci s městem Čelákovice.

Čarodějnice
Čarodějnický rej se zábavním doprovodným 
programem, soutěže, vyrábění, vyhlášení nej-
hezčích masek, opékání buřtíků a čarodějnic-
ká diskotéka, to vše a mnohem více vás čeká 
v podvečer 30. dubna na zahradě MDDM. 

Čelákovická duběnka
Taneční soutěž pro amatérské taneční skupi-
ny a začínající kroužky se uskuteční 11. května 
v Kulturním domě Čelákovice. Případní zájem-
ci naleznou podrobnější informace na našich 
webových stránkách.

Veronika	Kratochvílová

Slavnostní vernisáž výstavy Řemesla Polabí se usku-
tečnila v Městském muzeu v Čelákovicích v sobotu  
16. března. Foto: archiv	Městského	muzea

Úspěchy výtvarného oboru
Výtvarný obor ZUŠ Jana Zacha Čelákovice se 
i letos může pochlubit úspěchy svých žáků. 
Velkou radost jsme měli z přijetí žáků na střed-
ní umělecké školy. Pečlivou přípravou k talen-
tovým zkouškám na Střední uměleckou školu 
Václava Hollara v Praze se výborně nachystala 
naše dlouholetá žákyně výtvarného odděle-
ní Adéla Jiráková (ze třídy pí Tůmové), která 
naši školu navštěvuje již od předškolního Stu-
dia. A uspěla! Z velkého množství uchazečů se 
umístila na předním místě přijatých žáků. Tato 
prestižní výtvarná škola s velkou tradicí je jed-
nou z nejstarších škol s výtvarným zaměřením. 
Byla založena již v roce 1920 a studovala zde 
řada významných umělců a osobností. 
Na Střední školu oděvního a grafického designu 
v Lysé nad Labem se s úspěchem dostaly další 
dvě naše dlouholeté žákyně – Bára Jorsová (ze 
třídy pí Tůmové) na obor grafický design a Kris-
týna Poučková (ze třídy pí Hermanové) na obor 
oděvní design. I tato škola má vynikající úroveň 
a již několik našich žáků s úspěchem tuto školu 
studuje nebo absolvovalo.
Přijatým žákyním gratulujeme!
Je zřejmé, že pokud žáci navštěvují naši školu 
od raného dětství a vydrží až do absolventského 
ročníku a pokud je umělecká činnost baví a do-
statečně se jí věnují, úspěchy se dostaví. 
Žáci našeho oddělení se také každým rokem 
účastní několika výtvarných soutěží. Mezi ně pa-
tří Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice, 
Komenský a my, Příroda kolem nás – soutěž vy-
hlášená Českým zahrádkářským svazem a růz-
né soutěže základních uměleckých škol.
Ve výtvarné soutěži na téma „Prameny a tajem-
né hlubiny“, vyhlášené ZUŠ Velké Popovice, se 
umístilo v různých kategoriích hned několik žáků 
– Josef Pátek, Silvie Kleinová, Tomáš Malík, Ni-
col Jeníková, Kateřina Bouzková a Alex Smrek.
U ostatních soutěží čekáme na vyhlášení vý-
sledků. Doufáme, že i tam se naši žáci umístí. 
Účast na soutěžích je pro žáky velmi motivující. 
Radost z úspěchu, diplom a nějaký malý dárek 
žáky vždy velmi potěší a dostanou novou chuť 
do další práce.
Pokud si budete chtít prohlédnout celoroční 
práce žáků výtvarného oboru, máte možnost. 
V květnu bude zahájena již tradiční závěrečná 
výstava „Malý salón“, letos na téma, které je 
spojeno s 30. výročím svobody a demokracie 
naší země – „Dveře do světa“. Pod tímto názvem 
jsou různými výtvarnými technikami zpracována 
témata objevování a poznávání světa za hrani-
cemi naší vlasti. Žáci se inspirovali např. ces-
továním, přírodou i díly světoznámých umělců. 
Vernisáž výstavy se koná 25. května od 10.00 
hod. na nádvoří čelákovického muzea. Výstava 
potrvá do 23. června. Jste srdečně zváni!

Jolana Tůmová, vedoucí výtvarného oboru
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pozvánky do okolí

Veterán párty 2019
Prožijte krásný den ve společnosti historických 
vozidel, motocyklů a strojů (do roku výroby 
1970), a to v sobotu 27. dubna od 9.00 hod. 

v areálu Chvalské tvrze v Praze-Horních Počer-
nicích.
Dobové kostýmy návštěvníků jsou vítány. Jako 
doprovodný program budou živá hudba, sou-
těže o nejzajímavější vozidlo, kostým, nejstarší 
vozidlo atd. Vstupné je dobrovolné.
Pokud jste příznivcem či rovnou majitelem jaké-
hokoliv historického vozidla, stroje, dokumenta-
ce či jiných materiálů a chcete se spolu s námi 
zapojit do zajímavé činnosti s tím spojené nebo 
se jen scházet s podobně „postiženými“ lidmi, 
kontaktujte nás na našem klubovém e-mailu.
Pro ostatní nabízíme účast na našich akcích. 
Můžete se aktivně zúčastnit např. našich kaž-
doročních srazů a s nimi spojených výstav, kde 
své exponáty můžete sami prezentovat. A jako 
návštěvníci jste samozřejmě také zváni na 
všechny námi pořádané akce – více na www.
khv-pocernice.cz.
Na té dubnové se na vás těšíme. 

Klub	historických	vozidel	Horní	Počernice

XI. národní přehlídka
sokolských divadel

Česká obec sokolská s podporou Ministerstva 
kultury ČR pořádá pro jedenáct souborů z Čech 
a Moravy tradiční divadelní předhlídku v soko-
lovně v Lázních Toušeni.

sobota 27. dubna
10.00 hod. (Mratín)
Eduardo Rovner: Vrátila se jednou v noci
14.00 hod. (Louňovice pod Blaníkem)
Jára (da) Cimrman: Švestka
17.00 hod. (Kroměříž)
Astrid Saalbachová: Taneční hodina
20.00 hod. (Předměřice nad Labem)
Filip Jan Zvolský: Zážitek, s. r. o.

neděle 28. dubna
10.30 hod. (Třešť)
Jiří Teper: O malé hastrmance – pohádka
16.00 hod. (Jilemnice)
William Shakespeare: Sen noci svatojanské

sobota 18. května
10.00 hod. (Lázně Toušeň)
Carlo Goldoni: Poprask na laguně
16.00 hod. (Praha – Kampa)
Miroslav Horníček: Dva muži v šachu
20.00 hod. (Česká Skalice)
Michaela Doleželová, Janka Ryšánek Schmied-
tová: Tři grácie z umakartu

neděle 19. května
10.30 hod. (Rokycany)
Hans Christian Andersen: Princezna na hrášku 
– pohádka
14.00 hod. (Lázně Toušeň)
Alice Kofláková – Ondřej Menoušek: Ein stein, 
zwei stein!
16.00 hod. (Praha – Strašnice)
Jiří Halberštát – Jana Semschová: Jsem tu kvůli 
daním!

sobota 8. června
15.00 hod. (spojené sokolské soubory Praha – 
                     Kampa a Lázně Toušeň)
Ladislav Stroupežnický: Naši furianti

Jan	Králík

Skautské středisko
Čelákovice

22. únor je narozeninovým dnem zakladatelů 
světového skautingu, říká se mu Den sesterství 
nebo Den zamyšlení.
Děvčata z našeho střediska již deset let slaví 
tento den tím, že si starší skautky připravují pro 
mladší světlušky drobné hry a aktivity v klubov-
ně. Letos jsme využili aktivit, které připravila 
světová skautská organizace WAGGGS, a té-
matem bylo „Leadership“, tedy vedení, vůdcov-
ství. Hry se tedy zaměřovaly na prvky vůdcov-
ství jako podporu seberozvoje a sebevzdělávání 
a vytváření bezpečného prostředí, kde se lidé 
nebojí projevit svůj názor a podporu ostatních. 
Družinu vlčat vede Honza, nadšený horolezec 
s právě dokončeným instruktorským kurzem, 
a snaží se svou láskou k lezení nakazit i ostat-
ní. S vlčaty se již dvakrát vypravili do Prahy na 
lezecký boulder.
Roveři se poslední dobrou scházejí poněkud 
sporadicky. Ovšem když už se sejdou, jsou je-
jich schůzky nabité. Na té poslední se klasicky 
hrálo na kytaru a zpívalo. Krom toho také pro-
běhlo seznámení s dobrovolnickým projektem 
missing maps, který usiluje o zmapování oblastí 
v rozvojových zemích, aby tamním lidem mohla 
být snáze zprostředkována pomoc. Mapuje se 
podle satelitních a leteckých snímků buď v mo-
bilní aplikaci Map Swipe, nebo na počítači. Po-
lovina roverů je tím už téměř posedlá a soutěží-
me, kdo zmapuje větší oblast.
Světlušky během března měly jednu neobvyk-
lou schůzku. Na začátku vyrazily na připravenou 
šipkovanou, na jejímž konci čekali dva špinaví 
koníci Bounty a Marcus. Musely je vyčistit a za 
odměnu se mohly všechny trochu povozit.
V dubnu nás čeká Alko – hra s alobalovou koulí. 
Je to akce na podporu třídění hliníkového od-
padu. Pokud hliník třídíte, je možné ho k nám 
zanést do klubovny v průběhu schůzek. In-
formace, kdy se schůzky konají, naleznete na 
webových stránkách střediska: http://skaut. 
info.                                            Bětka	Svoboda

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

Bubnování s Janou, úterky 15.00–16.45 hod., 
Jurta, 15.00–15.45 hod. bubínky pro děti, 
16.00–16.45 hod. drum circle dospěláci.

Skupinové doučování, čtvrtky 15.00–16.30 
hod., Routa.

Job Klub Routa, pátky (ne sváteční), 8.30–
12.30 hod., e-mail: routa.javorska@seznam.cz.

Psychologická poradna – Dana Kynclová,  
2 úterky v měsíci, 14.00–18.00 hod., Routa, 
psychologické poradenství pro rodiny, vč. dětí 
a mládeže, objednávky: Lenka Rosenkranco-
vá, tel. 732 727 161, e-mail: routa.rosenkran-
cova@seznam.cz.

Velké závody pro malé děti, středa 10. 4., 
start závodů v 16.00 hod. před KD Čelákovice,  
s sebou odstrkávadla, kola, koloběžky, tříkol-
ky atd., připraveny i další soutěže pro děti.

Dopolední relax v Jurtě, čtvrtek 11. a 25. 4., 
10.00–12.00 hod., přijďte strávit čtvrteční do-
poledne ve stylu odpočinku, hudby, tance, 
pohody…

Klub náhradních rodin – Pět jazyků lásky, 
sobota 13. 4., 10.00–16.00 hod., Routa, se-
minář pro pěstouny, lektor Jana Frantíková. 
Zdarma pro pěstouny, kteří uzavřeli dohodu  
o výkonu PP s RC Routa. Program pro pře-
dem přihlášené děti zajištěn. Přihlášky a info: 
Lenka Slováková, tel.: 603 538 763, e-mail: 
slovakova.routa@seznam.cz.

Váš podvečer – opékání buřtů, čtvrtek  
18. 4., 18.00–20.00 hod., zahrada Routy, buř-
tíky s sebou.
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houbařské okénko

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

Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

po 6.15–7.30 – 19.00–21.30
út – – 17.15–21.30
 (18.00–19.00 pronájem 2x dráha)
st 6.15–7.30 14.00–15.00 19.00–21.30
 (18.00–19.00 pronájem 2x dráha)
čt – – –
pá 6.15–7.30 14.00–15.00 17.00–21.30
so 11.00–12.00 16.00–21.00

(9.00–11.00 senioři/ZTP)
ne 11.00–12.00  16.00–19.30
(9.00–11.00 senioři)

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

PROVOZNÍ DOBA O SVÁTCÍCH

19. 4., 22. 4., 1. 5. a 8. 5. 2019       16.00–21.00

Znovu rekordně úspěšný 
rok v bazénu

Rok 2018 byl pro Městský bazén, který provo-
zujeme, opět rekordně úspěšný. Čelákovická 
sportovní hospodařila v roce 2018 s rekordně 
nízkou ztrátou 413 tis. Kč.
Příspěvek zřizovatele, tedy dotace města na 
provoz Městského bazénu, byl v roce 2018 
(stejně jako vždy v minulosti) ve výši 1,5 milionu 
korun. Důvodem rekordního účetního zisku 859 
tis. Kč (před odpisy dokonce 892 tis. Kč) jsou 
výrazně vyšší výnosy z vlastní činnosti (plavec-
ký výcvik ZŠ a MŠ, plavecké kurzy, příměstský 
tábor, prodej plaveckých pomůcek, zajištění 

autobusové dopravy atd.). Výše vlastních příjmů 
v roce 2018 dosáhla rekordní výše 6,43 mil. Kč 
(oproti příjmům 5,78 mil. Kč v roce 2017 a pří-
jmům 4,85 mil. Kč v roce 2016), a přesáhla tak 
o více než 2,75 mil. Kč průměrné příjmy Měst-
ského bazénu z období 2010–2015.
Tři roky po sobě se nám daří zlepšovat hospo-
daření Městského bazénu, takže rok 2019 je pro 
nás zlomový. Ukáže se, jestli jsme již dosáhli 
maxima možného (všechny plavecké bazény 
jsou více či méně ztrátové) nebo se nám podaří 
obrovský zázrak v podobě vyrovnaného hospo-
daření. Velké poděkování patří jako vždy všem 
zaměstnancům a našim spolupracovníkům, 
včetně nové „mladé krve“, kterou se snažíme 
chod bazénu na všech pozicích oživit.

Petr Bambas, ředitel

Houby Čelákovicka – 
štítovka jelení

Jednou z prvních velkých lupenatých hub, se 
kterou se můžeme setkat již brzo na jaře, je ští-
tovka jelení. Štítovek roste v ČR několik desítek 
druhů. Některé jsou relativně hojné, některé 
vzácné. Štítovka jelení je z nich nejhojnější – 
dalo by se říct, že je hojnější než všechny ostatní 
druhy štítovek dohromady.
Štítovka jelení vytváří 5–18 cm velké klobouky. 
Povrch klobouku je vláknitý, hnědé, šedohnědé 
či černohnědé barvy. V mládí má klobouk zvon-
covitý tvar, později je téměř plochý. Lupeny 
jsou volné, široké, poměrně husté. V mládí bílé, 
později narůžovělé. Třeň 5 až 12 cm vysoký, až  
2 cm tlustý, bělavý, podélně hnědě vláknitý. 
Dužnina bělavá. Vůně i chuť zemitá, nakyslá 
(bramborová).
Jedná se o jednu z nejranějších velkých masi-
tých lupenatých hub. Roste od začátku dubna 
až do listopadu. Nejčastěji ji nacházíme v lese 
na pařezech listnáčů, ale nepohrdne ani štěp-
kou z jehličnanů či opracovaným dřevem – 
např. starým železničním pražcem. Často se 
vyskytuje i mimo les – v parcích a zahradách. 
V Čelákovicích a okolí je dosti hojná.
Je to teoreticky jedlá houba, ale od konzuma-
ce odrazuje zemitý pach i chuť. Kuchyňsky má 
proto malé uplatnění – v podstatě je použitelná 
pouze nadrobno nakrájená do bramboračky.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek, 
Spolek houbařů Čelákovice

Štítovka jelení, okolí Čelákovic, 7. dubna 2014. Foto: 
Miroslav	Rudolf

Pozvánka
na odemykání lesa

Zveme všechny přátele přírody, lesa a houbaře-
ní na již tradiční akci „Odemykání lesa“. Tento-
kráte do lesů mezi Lysou nad Labem, Byšičkami 
a Čelákovicemi.
Termín 13. dubna 2019, odjezd v 7.51 hod. 
z čelákovického nádraží vlakem do Lysé nad 
Labem. Odtud pojedeme vlakem s odjezdem 
8.18 hod. do Lysé nad Labem – Dvorců (první 
zastávka vlaku). Asi v 8.20–8.30 hod. vyrazíme 
z Dvorců přes Karlov do Byšiček. Po krátké za-
stávce na návsi v Byšičkách budeme pokračo-
vat cestou vedoucí kolem tůní Byšická, Homol-

ka a Václavka k Labi. Po břehu Labe dojdeme 
na Grado a přes lávku do Čelákovic. Naši vý-
pravu zakončíme tradičně v restauraci v Kostel-
ní ulici posezením a krátkou demonstrací nale-
zených hub.
Po cestě prozkoumáme zdejší borové a dubové 
porosty a také lužní lesy kolem uvedených tůní. 
Pokusíme se zdokumentovat aktuální růst hub. 
Celková délka předpokládané trasy je asi 10 km.
Kontakt: M. Rudolf (604 836 690), J. Kadeřá-
vek (737 086 504), e-mail: spolekhoubomil@
seznam.cz. 

Spolek	houbařů	Čelákovice
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Orka je v semifinále 
Národní ligy

Základní skupina Národní ligy florbalu skončila 
a Orka v ní vybojovala druhé místo. Do čtvrtfiná-
le si tak mohla jako v pořadí druhá vybrat svého 
soupeře z týmů umístěných na pátém až osmém 
místě. Volba padla na tým Panthers Praha. I přes 
vyrovnanou vzájemnou bilanci, kdy každý tým 
vyhrál v základní části jeden zápas, byla Orka 
v této sérii hrané na tři vítězné zápasy favoritem.
ORKA–PANTHERS PRAHA 7:3
Do prvního zápasu série vstoupila Orka výraz-
ně lépe. Již v první minutě jsme se ujali vedení 
a do první přestávky již svítilo na ukazateli skóre 
3:0. Úvod druhé části vyšel ale lépe hostům a po 
dvou zásazích snížili na rozdíl jediné branky. 
Okamžitá gólová reakce po krásné akci dvojice 
Čáp, Strnad vrátila na naše hokejky znovu klid. 
Třetí třetinu jsme již měli znovu plně pod kon-
trolou a přidali jsme další tři branky, Panthers 
dokázali jedním zásahem skóre pouze korigovat. 
První vítězství v sérii tak patřilo zaslouženě Orce.
ORKA–PANTHERS PRAHA 3:4pn
Druhý zápas série již byl výrazně vyrovnanější. 
Pantheři se ujali vedení, ale do šaten se šlo za 
stavu 1:1. I ve druhé části se oba týmy přetaho-
valy o každou část hřiště, hostům se ale poda-
řilo vsítit dvakrát, zatímco Orce pouze jednou. 
Ve třetí třetině šla Orka za vyrovnáním, což se 
jí podařilo čtyři minuty před koncem. Poté se již 
nikdo neprosadil, zápas pokračoval prodlouže-
ním a rozhodovaly samostatné nájezdy. V nich 
se výrazně lépe dařilo Pantherům a díky vítěz-
ství vyrovnali čtvrtfinálovou sérii na 1:1.
PANTHERS PRAHA–ORKA 4:8
Třetí zápas začala lépe Orka a po pěti minu-
tách jsme vedli 2:0. Domácí Panthers ale zabrali 
a třemi brankami do přestávky skóre zápasu 
otočili. Od druhé třetiny se ale miska vah začala 
překlápět na stranu Orky. Díky třem úspěšným 
zásahům a pouze jedné inkasované brance 
jsme se znovu dostali do vedení. Třetí třetina 
pak byla v naší režii. Pantheři se snažili o vy-
rovnání, my jsme ale stříleli branky. Třemi góly 
jsme jasně rozhodli o našem vítězství a ujali se 
vedení v sérii 2:1. Čtyři branky si v tomto zápase 
připsal Jakub Čáp.
PANTHERS PRAHA–ORKA 4:10
Jediné vítězství dělilo Orku od postupu do se-
mifinále a domácím pak hrozil konec sezony. 
S tímto vědomím nastoupily oba týmy ke čtvr-
tému zápasu. Od samotného začátku Orka na 
hřišti dominovala a po deseti minutách již vedla 
3:0. První třetina nakonec skončila 5:2 pro Orku 
a domácím nezbývalo než vrhnout všechny síly 
ve druhé části do útoku. Pevná obrana Orky 
a smrtící brejky ale měly opačný efekt a po 
čtyřech trefách narostl náš náskok již na sedm 
branek. O zápasu tak bylo rozhodnuto a ve třetí 
třetině jsme si výsledek již jen pohlídali. Ondra 
Špalek zaznamenal v utkání dokonce pět bra-
nek. Po vítězství v sérii 3:1 na zápasy tak Orka 
postoupila do semifinále.
Do semifinále postoupily kromě Orky týmy Ja-
roměře, Pelhřimova a Traverzy Mukařov. Se-
mifinálové dvojice se již tvořily podle umístění 
v tabulce základní části, soupeřem Orky tak byl 
třetí tým Spartak Pelhřimov.

ORKA–SPARTAK PELHŘIMOV 7:5
První domácí zápas semifinále jsme odehráli 
v hale v Černošicích. Již od začátku bylo jas-
né, že hosté jsou výborně připraveni a Vojta 
Nockin bude mít v naší bráně co dělat. V první 
třetině se i díky výborným brankářům ujala jen 
střela Berana, a tak jsme šli do vedení. To jsme 
navýšili hned v úvodu druhé části z přesilovky, 
a když v polovině zápasu Beran zvyšoval na 
3:0, skóre vypadalo nadějně. Pelhřimov po naší 
hrubce sice dokázal snížit, ale Strnad nám před 
přestávkou vrátil tříbrankové vedení. Třetí třetina 
nicméně začala hororově, Pelhřimovu se v pěti 
minutách podařilo třemi zásahy stav vyrovnat. 
I nadále měli v této fázi více ze hry, ale střelecky 
se prosadila Orka. Dvěma góly jsme si vzali zpět 
vedení a vítězství pečetili střelou do prázdné 
branky při power-play hostů. Ti už jen korigova-
li stav těsně před koncem zápasu. Orka se tak 
ujala vedení v semifinálové sérii 1:0.
ORKA–SPARTAK PELHŘIMOV 4:3pn
Druhý zápas série začala opět lépe Orka. Skóre 
otevřel přesnou střelou Strnad a Doutnáč zvy-
šoval na dvoubrankový rozdíl ve vlastním osla-
bení. Naopak druhá část patřila hostům, kteří 
nejdříve snížili a poté v přesilové hře vyrovnali. 
O zápasu tak měla rozhodnout třetí třetina, ale 
nestalo se. Pelhřimov se ujal vedení a to držel 
až do samotného závěru. V poslední minutě jeli 
hosté trestné střílení, které neproměnili, a při 
naší závěrečné hře bez brankáře dvacet vteřin 
před koncem Čáp vyrovnal. Následovalo dese-
timinutové prodloužení, v němž Orka nastřelila 
břevno hostující branky, ale nikomu se vsítit 
nepodařilo. Rozhodnout se tak muselo v samo-
statných nájezdech. V nich se hráčům Orky po-
dařilo vsítit hned třikrát, Pelhřimov si připsal jen 
jednu trefu. Orka tak v dramatickém závěru zví-
tězila i ve druhém zápase semifinále a ujala se 
vedení v sérii 2:0. Od finálové účasti jí tak chybí 
jedno vítězství.
Důležité zápasy čekaly dorostence Orky ve 
druhé lize. Díky výborným výkonům a třem ví-
tězstvím z posledních čtyřech zápasů si kluci 
zajistili minimálně deváté místo, a definitivně 
tak před posledními dvěma koly odvrátili hrozbu 
sestupu.
FBC KUTNÁ HORA–ORKA 3:7, FLORBAL 
CHODOV B–ORKA 9:3, ORKA–TATRAN 
STŘEŠOVICE 10:8, ORKA–FBC PITBULLS 
KOLÍN 14:2.                                  

 Martin	Bajer

Zápas s Panthers Praha. Foto: Šimon	Zmátlo

florbal

Tenisový klub Čelákovice
Dva březnové víkendy jsme v našem areálu po-
řádali celostátní turnaje mladších žáků a žákyň. 
Děkujeme všem hráčům, kteří se těchto turnajů 
aktivně zúčastnili.
O víkendu 20.–21. dubna budeme již tradičně 
pořádat okresní přebory Praha-východ pro ka-
tegorie mladšího žactva a dorostu. Přijďte se 
podívat a povzbudit domácí hráče.
Pokud máte zájem o výuku tenisu pro vaše děti, 
informujte se na našich klubových stránkách 
www.tkcelakovice.cz v sekci akademie.

výbor	klubu

Vítek Šuráň se umístil v celostátním turnaji na 3. místě. 
Foto: archiv	klubu

tenis

FARNÍ CHARITA NERATOVICE 
U Závor 1458, 277 11 Neratovice

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

e-mail:
sekretariat@charita-neratovice.cz

Farní charita Neratovice v rámci zdravotní 
péče poskytuje i ošetřování akutních 

a chronických ran (bércové vředy,
proleženiny apod.). 

Při léčbě komplikovaných, chronických ran 
úzce spolupracuje s kožní lékařkou, která se 

specializuje na tuto léčbu.

Cyklisté! Zvyšte šanci
najít odcizené kolo!

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

ODDÍL ATLETIKY
Krajský přebor v přespolním běhu Čáslav
V neděli 17. března se v Čáslavi konal krajský 
přebor v přespolním běhu. Na startu jsme měli 
hned tři želízka v ohni. Kopcovitý terén v při-
lehlém parku u stadionu výborně vyhovoval  
Petrovi Špitálskému i Šimonu Luhanovi. Oba 
dva byli na stupních vítězů, Petr na 3. a Ši-
mon na 2. místě. Škoda že Šimon při doběhu 
na stadionu spadl, a připravil se tak o možnost 
usilovat o stupně nejvyšší. Klára Kobková v nej-
víc nabitém běhu mladších žákyň i přes drobné 
zdravotní komplikace, které jí nedovolily podat 
svůj nejlepší výkon, se umístila v popředí star-
tovního pole.
Za zmínku stojí také výkon Petra Luhana v ka-
tegorii veteránů, kterou suverénně vyhrál, tak-
že máme krajského přeborníka. V celkovém 
žebříčku v kategorii muži se umístil na krásném  
3. místě. Všem závodníkům osobně předávali
medaile Jarmila Kratochvílová a Ludmila For-
manová, obě mistryně světa.
Lepší začátek jara jsme si nemohli přát. Díky
všem.                       Miroslav Šup, oddíl atletiky

Pozvánka na závody na Městském stadionu 
v Čelákovicích vždy od 15.00 hod.
Přijďte fandit nejmladším dětem z atletické pří-
pravky na krajské závody v termínech:
3. 5. 1. kolo
31. 5. 2. kolo
21. 6. 3. kolo

Zleva Šimon Luhan, Klára Kobková a Petr Špitálský 
chvíli po vyhlášení. Foto:	Miroslav	Šup

ŠACHOVÝ KLUB
V soutěži družstev SŠS družstvo A v krajské 
soutěži prohrálo dne 24. února s družstvem TJ 
AŠ Mladá Boleslav A 1,5:6,5 a dne 17. března 
porazilo celek Sokol Sendražice A 3:5 a je tak 
před posledním kolem na skvělém 2. místě prů-
běžného hodnocení, což je nejlepší výsledek ŠK 
v celé jeho historii.
Družstvo B v regionálním přeboru prohrálo dne 
3. března s družstvem Sokol Brandýs nad La-
bem A v poměru 5:3 a drží se stále na 6. mís-
tě. Družstvo C v regionální soutěži porazilo

24. února celek TJ Kralupy nad Vltavou D 4,5:0,5
a dne 17. března družstvo ŠK JOLY Lysá nad
Labem H v poměru 0:5 a drží se rovněž na
2. místě průběžného hodnocení.
Dne 9. března se 7 našich dětí zúčastnilo
krajského přeboru do 8 let (HD 8) v Lysé nad
Labem, a to s velkým úspěchem – Sabina
Jeníková se stala krajskou přebornicí v dívčí kate-
gorii. Blahopřejeme! A ve dnech 9.–16. března se
5 našich mladých šachistů zúčastnilo MČR
mládeže v Koutech nad Desnou, kde se rovněž
neztratili a dosáhli solidních výsledků a hlavně
získali neocenitelné zkušenosti.
Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic
a blízkého okolí mohou získat další informace
na www.sachycelakovice.cz.

Libor Mrozinski

Sabina Jeníková (uprostřed) se stala krajskou přeborni-
cí v kategorii dívek. Foto:	Peter	Janda

STOLNÍ TENIS 
Základní část soutěže vrcholí – jdeme  
do play-off o postup!
A družstvo TJ Spartak Čelákovice sehrálo 
o víkendu 9.–10. března v domácím prostředí
předposlední dvojkolo základní části soutěže.
V sobotu jsme zvítězili nad předposlední TJ
Starkoč 14:4, v neděli nad Přezleticemi 15:3.
Oba zápasy byly jasnou záležitostí a zprávy
o průběhu včetně fotek naleznete na facebooku
– stolní tenis Čelákovice či na novém webu
www.stolniteniscelakovice.cz.
To hlavní nás ale čeká – boje o postup do kraj-
ského přeboru 1. třídy. V případě úspěchu v se-
mifinále nás o víkendu 13. (venku) – 14. dubna
(doma) čeká finále, zřejmě se silným celkem
Kutné Hory (případný 3. zápas 20. dubna, ven-
ku). Nás může těšit, že všichni hráči našeho
družstva – Petr Dvořák, Matěj Iglo, Tomáš Dra-
žinovský, Jirka Mlejnek a Jan Bodlák jsou zdraví
a hlavně Tomášovi a Jirkovi jde forma nahoru.
V každém případě budeme rádi, pokud nás při-
jdete povzbudit. Sledujte sociální média a vý-
věsku na sokolovně.
Sezona končí i obnovenému družstvu žen, kte-
ré po pauze hraje prvním rokem středočeskou
divizi. V základní sestavě Jana Smolíková, Iva-
na Lustigová, Yong Wangová Böhmová je ještě
čekají poslední dva zápasy. Stejně tak sezona
končí i okresním družstvům, B a C družstva
mužů se pohybují ve středu tabulky, „déčko“, za
které začínáme stavět mládež, v její spodní po-
lovině. Na příští sezonu již plánujeme zapojit do
soutěží dospělých 5–6 nejlepších z našich žáků.
Úspěšně probíhají i tréninky mládeže, kterým

se věnuje stále větší počet trenérů. Tři trénin-
ky týdně plus nedělní kempy se začínají pomalu 
projevovat v nárůstu jejich výkonnosti. Trénovat
chceme až do konce června a na prázdniny je 
pro mládež připraveno mj. ostré týdenní sou-
středění v Jaroměři.
Úspěšně rozvíjíme členskou základnu a věříme, 
že za podpory TJ Spartak Čelákovice jsme na 
dobré cestě obnovit důstojnou pozici stolního 
tenisu v Čelákovicích.                     Petr	Dvořák
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INZERCE

sanace po požáru •
sanace po škodách
způsobených vodou •
stavební práce • izola-
ce proti vlhkosti •
rekonstrukce objektů
• drenáže • malby •
nátěry • sádrokartony

Milan Kouřil
tel.: 775 267 437, 326 991 419
e-mail: mil.kouril@seznam.cz

www.sanace-rekonstrukce.cz

SAMAT Čelákovice, s. r. o.
TOVÁRNÍ 2004, ČELÁKOVICE

tel.: 326 993 805, mobil: 775 600 392
e-mail: info@samat-okna.cz

www.samat-okna.cz

vyrábí, dodává a montuje
plastová a hliníková

OKNA, DVEŘE, 
ZIMNÍ ZAHRADY,

ŽALUZIE, SÍTĚ PROTI HMYZU, PARAPETY,
PŘEDOKENNÍ ROLETY A GARÁŽOVÁ VRATA

ZDARMA ZAMĚŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

POLIKLINIKA ČELÁKOVICE, Stankovského 1643
Nabízíme volné prostory k pronájmu:
– provoz ambulance praktického lékaře;
– odborné lékařské ambulance.

Dále nabízíme prostory pro:
– prodejnu zdravé výživy, potravinových doplňků;
– prodejnu zdravotnických prostředků;
– další obchodní využití.

Též nabízíme prostory s možností úpravy např.:
– pro provoz fitness centra;
– pro rehabilitaci, masážní salon, pedikúru, manikúru, kadeřnictví apod.

Rozsah výměr jednotlivých nebytových prostor od 30 m2 do 750 m2.

Při dlouhodobém pronájmu je možné prostory upravit dle požadavků 
nájemce.

Bližší informace tel.: 777 775 111 nebo e-mailu: vojtisek@medigroup.cz

MICHAL - ŽALUZIE
PRODEJ, MONTÁŽ, OPRAVY

• horizontální • horizontální na plastová okna
• vertikální • venkovní rolety a markýzy

• žaluzie do střešních oken
• sítě proti hmyzu

Široký výběr materiálů za nízké ceny
Návrhy a zaměření zdarma

Tel.: 604 612 022, po 19. hod. 326 995 366
www.zaluzie.jex.cz

dodáváme a montujeme
plastová, hliníková a dřevěná okna a dveře

dále
žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu a parapety

Okna i okenní doplňky jsou vyráběny 
v České republice.

ZAMĚŘENÍ ZDARMA
Provádíme i pozáruční servis oken a dveří

Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme
V Zahrádkách 100, Čelákovice-Záluží

Tel.: 777 163 533
e-mail: info@oknaslezak.cz

www.oknaslezak.cz

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
- podlahy – dřevěné, laminátové, vinylové 
 prodej, pokládka;

- pergoly – garážová stání;
- schody – ploty – podhledy;
- opravy dřevěných částí staveb;
- nábytek z masivu a lamina.

Radim Salamánek, tel.: 777 001 511,
e-mail: rsalamanek@seznam.cz
http://rezbarstvisalamanek.cz

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 
A DAŇOVÉ EVIDENCE
IRENA BREJCHOVÁ

Od 1. 1. 2017 
otevíráme provozovnu na adrese:

Na Panském 518, Lázně Toušeň
tel.: 775 158 344

www.uctobrejchova.cz

LYŽE · PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708, Praha 9 - Horní Počernice

Tel./fax 281 928 897, www.cyklopocernice.cz
Po, Út, St, Pá 9.00 - 18.00, Čt 9.00 - 19.00, So 9.00 - 12.00

RNDr. Petr BEYR, CSc.
soudní znalec, IČ: 71502912

Obor geologie, geofyzikální, geomechanický 
a pyrotechnický průzkum

Únosnost základových půd, vlivy dopravy, 
odstřelů, čerpání podzemních vod nebo pod-
dolování na občanské, dopravní a průmyslo-

vé stavby. Stabilita svahů, náspů a zářezů.
Kontakt:

e-mail: beyrp@seznam.cz
tel.: 732 117 568

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Barbora Diepoltová

www.diabetologiepraha9.cz
Tel.: 604 887 365

Axmanova 131, Praha 9 – Klánovice
Přijímáme nové pacienty.
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INZERCE
OPRAVY A PRODEJ

PRAČEK, MYČEK, SUŠIČEK

PAVEL BAŘINA
Sukova 1501, Čelákovice

TEL.: 326 992 190
+420 607 242 722 

e-mail: pavel.barina@seznam.cz

ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS

Continental
Brandýs nad Labem

nabízí práci ve výrobě, 
skladu i v kancelářích.

Přijďte se o volných pozicích 
dozvědět více!

úterý 6. 12. 2016
9.00 – 17.00 hod.

Kulturní dům
(Sady 17. listopadu 1380/6)

Každý návštěvník od nás
dostane dárek.

Ing. Tomáš a Jana KAVKOVI
mobil: 775 994 528, 775 994 529
tel.: 326 994 528 e-mail: tj.kavkovi@tiscali.cz

PRÁVĚ TEĎ je vhodná doba
na PROJEKTOVÁNÍ
vaší ZAHRADY
www.realizace-zahrady.cz

Přípravné a dokončovací stavební práce

Z E D N I C T V Í
Celkové rekonstrukce bytů, domů, chalup i památkových objektů.

Zajistíme veškeré stavební práce včetně revizí k realizaci stavby.

Kobera Roman zajistíme
tel.: 721 003 966 zahradnické
e-mail: kobera.roman@razdva.cz práce

ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE

DPH, mzdy, účetní poradenství
související daňová přiznání a přehledy

Vlastimil Šustr, tel.: 777 046 614
e-mail: vlastimil.sustr@volny.cz

ZMĚNA SÍDLA 
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

Mgr. Daniel Šimánek
Nové sídlo: Advokátní kancelář

Jana Nerudy 791/3, Čelákovice
Tel.: 603 898 890

PROVÁDÍME
veškeré zednické a obkladačské práce • rekonstrukce

bytů, balkonů, rodinných domů • nahazování a zateplová-
ní fasád •sádrokartonové konstrukce • elektroinstalace •

malířské, instalatérské (voda, odpady), zámečnické,
podlahářské a truhlářské práce

Kontakty:
Miroslav Königsmark, tel.: 777 181 470

Jiří Königsmark, tel.: 775 167 971
Nebo můžete využít nabídky tzv.

„HODINOVÉHO MANŽELA“.
Volejte na tel.: 777 181 470

do čtvrtka 22. 12. 2016 / M
ěstská knihovna

AD
VEN

T
V KN

IH
O

VN
Ě

Slavnostní výzdoba s vánoční náladou, čtenářské darovací certifikáty, Setkání 
pod strom

ečkem
 – pásm

o pohádek a básniček pro 1. třídy ZŠ, D
uch Vánoc 

s Charlesem
 D

ickensem
 pro 5. třídy ZŠ.

do neděle 29. 1. 2017 / M
ěstské m

uzeum
VÁN

O
ČN

Í U
B

R
O

U
SKY

Výstava ze soukrom
é sbírky Aleny Šedové přístupná ve vstupní síni m

uzea 
denně m

im
o pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

do neděle 26. 2. 2017 / M
ěstské m

uzeum
B

YLI V ČELÁKO
VICÍCH

 U
PÍŘ

I?
Půlstoletí od m

ediálně znám
ého archeologického výzkum

u – výstava přístupná 
ve výstavní síni m

uzea denně m
im

o pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

čtvrtek 1. 12. 2016 / 18.00 hod. / ZU
Š Jana Zacha

KO
N

CERT ŽÁKŮ

sobota 3. 12. 2016 / 14.00 hod. / M
ěstské m

uzeum
PO

STAVA U
PÍR

A N
APŘ

ÍČ LITER
ATU

R
O

U
O

dborná přednáška Pavlíny Víznerové k probíhající výstavě „Byli v Čelákovicích 
upíři? Půlstoletí od m

ediálně proslulého archeologického výzkum
u“.

sobota 3. 12. 2016 / 15.00–17.00 hod. / R
C R

outa, Sedláčkova č. p. 107
M

IKU
LÁŠ PŘ

IJD
E I D

O
 R

O
U

TY
m

ezigenerační m
ikulášská sobota

sobota 3. 12. 2016 / 21.00 hod. / Irish M
usic Pub

B
IG

 FIVE
koncert 

neděle 4. 12. 2016 / 16.00 hod. / H
usův sbor

ZPÍVÁN
Í S B

AR
B

O
R

KO
U

koncert souboru AniM
uk s m

ikulášskou nadílkou

pondělí 5. 12. 2016 / 17.00–19.00 hod. / M
D

D
M

M
IKU

LÁŠSKÉ VYRÁB
ĚN

Í S N
AD

ÍLKO
U

úterý 6. 12. 2016 / 18.00 hod. / ZU
Š Jana Zacha

KO
N

CERT ŽÁKŮ
pobočky Jirny

čtvrtek 8. 12. 2016 / 14.00 hod. / Kulturní dům
VÁN

O
ČN

Í SETK
ÁN

Í SEN
IO

R
Ů

m
ěsta Čelákovic

čtvrtek 8. 12. 2016 / 18.00 hod. / ZU
Š Jana Zacha

KO
N

CERT ŽÁKŮ

pátek 9. 12. 2016 / 17.00 hod. / Kulturní dům
M

ICH
AL JE KVÍTKO

D
ětské představení M

ichala N
esvadby, vstupné: 165 Kč.

úterý 13. 12. 2016 / 9.00–16.00 hod. / G
ym

názium
 Čelákovice

D
EN

 O
TEVŘ

EN
ÝCH

 D
VEŘ

Í

úterý 13. 12. 2016 / 18.00 hod. / restaurace M
ont Club, Kostelní č. p. 43/6

JED
LÉ H

O
U

B
Y

přednáška o využití jedlých nehřibovitých hub v kuchyni

úterý 13. 12. 2016 / 19.00 hod. / Kulturní dům
VÁN

O
ČN

Í KO
N

CERT M
ĚSTA ČELÁKO

VIC
Tradiční vánoční koncert O

rchestru Bohum
íra H

anžlíka. Vstupné: 200 Kč.

středa 14. 12. 2016 – úterý 3. 1. 2017 / 9.00–21.00 hod. / nám
ěstí 

5. května
ČELÁKO

VICE B
R

U
SLÍ

bruslení pro veřejnost na um
ělém

 ledě

čtvrtek 15. 12. 2016 / 9.30 hod. / Kulturní dům
VÁN

O
ČN

Í PO
Ř

AD
 S KŮ

ZLETEM
Pořad pro M

Š a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

čtvrtek 15. 12. 2016 / 17.30 hod. / M
ěstské m

uzeum
M

ISTRYN
Ě SVĚTA V ŠACH

U
 III

přednáška o Zsuzse Polgár šachového oddílu TJ Spartak Čelákovice

čtvrtek 15. 12. 2016 / 18.00 hod. / ZU
Š Jana Zacha

KO
N

CERT ŽÁKŮ

pátek 16. 12. 2016 / 16.00–18.00 hod. / nám
ěstí 5. května

O
D

PO
LED

N
E VÁN

O
ČN

ÍCH
 PŘ

ÁN
Í

Zábavní odpoledne na ledě se světelnou show
 žonglérské skupiny T.E.T.R.I.S. 

a zdobením
 vánočního strom

ku přáníčky.

sobota 17. 12. 2016 / 18.00 hod. / M
ěstské m

uzeum
VÁN

O
ČN

Í KO
N

CERT
Kom

orního souboru Bohum
íra H

anžlíka

neděle 18. 12. 2016 / 8.00–11.00 hod. / chovatelský areál, Stankovského 
č. p. 1774
PR

O
D

EJN
Í B

U
R

ZA
především

 akva-tera, s m
ožností využít chovatelské poradny

neděle 18. 12. 2016 / 16.00 a 18.00 hod. / M
ěstské m

uzeum
VÁN

O
ČN

Í KO
N

CERT
Kom

orního souboru Bohum
íra H

anžlíka

pondělí 19. 12. 2016 / 18.00 hod. / R
C R

outa, Sedláčkova č. p. 107
PO

 ZTRÁTĚ AN
EB

 N
A VÁN

O
CE SAM

A/SÁM
sdílený večer v předvánoční atm

osféře

pondělí 19. 12. 2016 / 19.00 hod. / Kulturní dům
FR

AN
KIE A JO

H
N

N
Y

D
ivadelní představení, hrají: Tereza Kostková a Aleš H

ám
a, vstupné: 300 Kč.

pátek 23. 12. 2016 / 19.30 hod. / Kulturní dům
H

EJ M
ISTŘ

E!
České a m

oravské koledy, pastorely starých m
istrů a nejznám

ější Česká 
vánoční m

še J. J. Ryby, účinkují: soubor D
ykyta, sbor Vox N

ym
burgensis 

a další, vstupné: 200 Kč.

sobota 24. 12. 2016 / 14.00 hod. / kaplička v Sedlčánkách
ZPÍVÁN

Í U
 K

APLIČKY

neděle 25. 12. 2016 / 20.00 hod. / Kulturní dům
TAN

CO
VÁN

Í PO
D

 STR
O

M
EČKEM

vánoční diskotéka

středa 28. 12. 2016 / 9.00 hod.
ZAM

YK
ÁN

Í LESA S VYCH
ÁZKO

U
Sraz účastníků v Kostelní ulici u sochy sv. Jana N

epom
uckého.

pátek 30. 12. 2016 / 20.00 hod. / Kulturní dům
SILVESTR

 N
AN

EČISTO
K tanci a poslechu hrají D

ruhej dech a Fobos, vstupné: 120 Kč.

pátek 6. 1. 2017 / 9.00–16.00 hod. / G
ym

názium
 Čelákovice

D
EN

 TŘ
ÍKRÁLO

VÝ
den českých tradic

úterý 10. 1. 2017 / 9.00–16.00 hod. / G
ym

názium
 Čelákovice

D
EN

 O
TEVŘ

EN
ÝCH

 D
VEŘ

Í

pátek 13. 1. 2017 / 20.00 hod. / Kulturní dům
PLES FLO

R
B

ALU
 A N

O
H

EJB
ALU

vstupné: 200 Kč

sobota 14. 1. 2017 / start 7.00–10.00 hod., cíl do 17.00 hod. / sokolovna
TŘ

ÍKRÁLO
VÝ PO

CH
O

D

sobota 14. 1. 2017 / 14.00 hod. / M
ěstské m

uzeum
KO

M
EN

TO
VAN

Á PR
O

H
LÍD

K
A VÝSTAVY

„Byli v Čelákovicích upíři? Půlstoletí od m
ediálně proslulého archeologického 

výzkum
u“ s Pavlínou M

aškovou, odbornicí v oblasti právní a funerální 
archeologie.

sobota 14. 1. 2017 / 14.00–17.00 hod. / M
D

D
M

ŠPER
K PO

K
AŽD

É JIN
AK

výtvarná dílna – šperky z korálků

neděle 15. 1. 2017 / 8.00–11.00 hod. / chovatelský areál, Stankovského 
č. p. 1774
PR

O
D

EJN
Í B

U
R

ZA
především

 akva-tera, s m
ožností využít chovatelské poradny

úterý 17. 1. 2017 / 9.30 hod. / Kulturní dům
ZO

U
B

KO
VÁ VÍLA

Pořad pro M
Š a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

úterý 17. 1. 2017 / 18.00 hod. / Kulturní dům
D

U
O

 JAM
AH

A
Koncert, jednotné vstupné: 250 Kč.

pátek 20. 1. 2017 / 20.00 hod. / Kulturní dům
RYB

ÁŘ
SKÝ PLES 2017

K poslechu a tanci hraje skupina D
ekam

eron, vstupné: 50 Kč, 
150 Kč/m

ístenka.

vkladacka.indd   2
28.11.2016   12:32:50
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volný čas / sportsport / inzerce

basketbal

fotbal

Zahájila
mistrovská soutěž

Zimní přípravné období skončilo a fotbalisté  
10. března vyběhli k zápasům o mistrovské
body. Pokud se ohlédneme za uplynulou přípra-
vou Unionu, tak můžeme konstatovat, že splnila 
svůj účel, i když s jistou rezervou. Účast hráčů 
byla lehce nad průměrem, celkem se vyhýbala 
zranění. Vydařilo se i krátké soustředění v Be-
nešově. Pokud se týká přípravných zápasů, tak 
úvod vyšel dobře (dvě vítězná střetnutí), druhá 
polovina již byla horší, a to včetně herního proje-
vu. I přes porážku 3:5 od Podolí byl výkon hráčů 
uspokojivý, horší to bylo s následujícími dvěma 
zápasy.
DUKLA JIŽNÍ MĚSTO–SK UNION 8:2
Než se stačili naši hráči rozkoukat, tak domácí 
celek vedl 3:0. Poté se hra srovnala, Kadeřábek 
snížil na 1:3, ale soupeř do půle ještě zvýšil. Po 
přestávce začal Union lépe, nedal však šance 
a v poslední dvacetiminutovce domácí přidali 
další branky.

Na Dukle JM se Unionu nedařilo. Bude to v mistrácích 
lepší? Foto: Jiří	Inneman

TJ KUNICE–SK UNION 2:1
Ani proti celku z I. B třídy nebyl Union domi-
nantní. Byla k vidění vyrovnaná hra, kdy se sou-
peř dostal do vedení, Bařina po rohu hlavičkou 
vyrovnal. Po přestávce se obraz hry nezměnil. 
Kunice vstřelily druhou branku přímo z rohové-
ho kopu. Možnost vyrovnat nevyužil Kadeřábek, 
když neproměnil penaltu.
Celkově sehrál Union pět utkání – dvě vítězná 
a tři prohraná – skóre 12:17. Nejvíce branek za-
znamenal Náhlovský – čtyři.
V neděli 10. března odehrál Union úvodní jarní 
utkání I. A třídy.
SK ÚVALY–SK UNION 0:0, na penalty 8:9
Úvodní utkání se hrálo na těžkém, rozmoklém 
trávníku. Union měl po celý první poločas častěji 
míč pod kontrolou, ale nedokázal nalézt recept 
na zhuštěnou obranu domácích. Po přestávce 
se hra vyrovnala a na obou stranách bylo něko-

lik nadějných situací, branka však nepadla, a tak 
o zisku druhého bodu rozhodovala střelba po-
kutových kopů. Rozřešení přišlo v desáté sérii,
kdy domácí hráč neproměnil a Kolovecký zajistil
výhru a dva body pro Union.
Příprava dorostu probíhala v místních podmín-
kách, zpestřením bylo soustředění v Českém
Dubu. Trenér Kujal naordinoval několik příprav-
ných zápasů:
ABC BRANÍK–SK UNION 3:1, branka: Choura,
FK KOLÍN–SK UNION 2:2, branky: Buriánek,
Červený, ADMIRA PRAHA–SK UNION 3:2,
branky: Linka, Janák.
Mistrovská soutěž dorostu se otevřela 23. břez-
na domácím zápasem proti Benátkám.
Starší žáci začínají svoji mistrovskou soutěž
stejně jako dorost, a tak rovněž hrají přípravné
zápasy: BOHEMIA PODĚBRADY–SK UNION
6:2.
Mladší žáci byli účastníky zimní ligy v Xavero-
vě a závěrečné dva zápasy měly tyto výsledky:
SK UNION–TJ STRAKY 5:0, SK UNION–FK
BRANDÝS 3:5.
Přípravky se zúčastnily několika halových tur-
najů. Z toho starší v Říčanech znovu uhrála
5. místo při skóre 9:14 se ziskem 6 bodů.

Milan	Šikl

Pozvánka na zápasy, vždy v sobotu od 10.15 
hod., na stadionu „U Hájku“:
13. 4. SK UNION A–DOLNÍ BOUSOV
4. 5. SK UNION A–SK ČESKÝ BROD B

Pandy na Mistrovství 
republiky

Basketbalový tým Pandy Čelákovice se kvalifi-
koval na Mistrovství republiky v kategorii do 11 
let, které se bude konat ve Žďáru nad Sázavou 
ve dnech 26.–28. dubna. Po výborných výsled-
cích v silné středočeské skupině, která je spo-
lečná i s Prahou, pod vedením trenérky Michae-
ly Uhrové se nejdeme pouze zúčastnit. 
Jak si vedou naše mladé basketbalové naděje, 
můžete sledovat na našich webových stránkách 
www.basketcelakovice.cz.

Basketbal	Čelákovice, spolek

Tým Pandy Čelákovice. Foto: archiv	spolku

SK karate Dragon zahájil 
sezonu na výbornou

O prvním březnovém víkendu letošního 
roku se konala soutěž v olympijském karate 
s mezinárodní účastí Velká cena města Trutnova. 
Tohoto zahajovacího turnaje sezony se zúčastnilo 
bezmála 400 závodníků ze 42 klubů z České 
republiky, Slovenska a Polska.
Na startu se představilo mnoho kvalitních zá-
vodníků a reprezentantů. Z našeho klubu se 
soutěže zúčastnilo z důvodu právě probíhajících 
jarních prázdnin „pouze“ 14 závodníků, kteří na 
tomto turnaji vybojovali celkem 24 medailí. Tím-
to výkonem jsme se stali jedním z nejúspěšněj-
ších klubů turnaje a byli jsme oceněni zlatým 
pohárem.
Velkým úspěchem bylo, že většina našich re-
prezentantů získala alespoň jednu medaili, a to 
od žákovských kategorií až po dospělé. Výbor-
ný výkon, před nadcházející soutěžní sezónou, 
zde předvedli především Denisa Brejchová, 
Daniel Brejcha a Matěj Lippert, kteří vybojovali 
tři a více medailí jak v kategoriích kata, tak v ka-
tegoriích kumite.
Dále musím vyzdvihnout výkon Štěpána Svobo-
dy, Honzy Hoffmanna, Denisy Brejchové, Dani-
ela Brejchy a Matěje Lipperta, kteří svým soupe-
řům nedali žádnou šanci a ve svých kategoriích 
dokázali zvítězit.
Všem závodníkům děkujeme za vzornou re-
prezentaci našeho klubu a města, gratulujeme 
všem medailistům a doufáme, že dále budou 
pokračovat v perfektních výkonech tak jako do-
posud.

karate

Vždyť v roce 2018 přivezli naši reprezentanti 
z různých národních a mezinárodních soutěží 
393 medailí, 23 titulů mistr ČR a 15 titulů vice-
mistr ČR. Největším úspěchem klubu byl v tom-
to roce především zisk 12 medailí z mistrovství 
světa ve Skotsku.

Martin Brejcha, předseda klubu

Úspěšní reprezentanti SK karate Dragon na zahajova-
cím turnaji sezony Velké ceně města Trutnova v olym-
pijském karate, kde vybojovali 24 medailí. Foto: archiv	
klubu
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skládačka

Veselé 
Velikonoce

Bílá sobota 20. dubna 2019, 7.30–13.00 hod.náměstí 5. května

BOHATÝ PROGRAM OD 9.00 DO 13.00 HODINFolklórní soubor Šáteček (9.00–9.50)  Folklórní soubor JIZERA 
Liberec (10.00–10.50)  Divadlo MAZEC (11.00–11.50)  Venkovská 

dudácká muzika Bedrník (12.00–12.50)  velikonoční dílny Městského
domu dětí a mládeže Čelákovice, p. o.  malá výstava drobnéhozvířectva Českého svazu chovatelů

FARMÁŘSKÉ TRHY OD 7.30 DO 13.00 HODIN
Zve město Čelákovice
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