
m ě s t a  Č e l á k o v i c

Zastupitelská aréna str. 8
V lednu byla obnovena rubrika Zastupitelská 

aréna, ve které na otázky pokládané jednotli-

vými volebními stranami odpovídají zastupitelé 

města. 

Téma měsíce:  str. 10–11
Výročí čelákovických školních budov  
Devítková výročí si letos připomínají čtyři školní 

budovy na území města. Oslavy 50 let existence 

budovy tzv. „nové školy“ budou připomenuty 

v ulici J. A. Komenského dne 9. května.

Orka skončila druhá v národní lize str. 18
Finále národní ligy ve florbalu mezi Jaroměří 

a Čelákovicemi rozhodlo o tom, že hráči TJ So-

kol Jaroměř postupují do druhé nejvyšší soutěže 

mužů a Orka florbal z Čelákovic skončila v ná-

rodní lize na druhém místě.

z obsahu
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V KVĚTNU BUDE ZAHÁJEN
ZKUŠEBNÍ PROVOZ CYKLOVĚŽE

Na Bílou sobotu, tentokrát 20. dubna, náměstím 5. května zněly lidové písně. V rámci akce „Veselé Velikonoce“, vystoupila řada folklorních souborů. Foto: ML

V blízkosti výpravní budovy žst. Čelákovice 

vybudovala Správa železniční dopravní cesty 

zcela novou cyklověž, která bude sloužit pro 

ukládání celkem 118 jízdních kol. Na architek-

tonickém řešení se podílela společnost design 

cité +, s. r. o., a její rozměry jsou 11,4 metrů 

na výšku a 8,4 metrů v průměru. Non-stop pro-

voz cyklověže bude zabezpečovat město Čelá-

kovice.

Všichni majitelé In karty Českých drah budou 

mít nárok na slevu ve výši 5 Kč na úschovu kola 

v cyklověži. Kola mohou mít na sobě i cyklis-

tické doplňky, bagáž, dětskou sedačku, přilbu 

nebo tašku s nákupem. Pro uložení a vyzvednutí 

kol slouží vstupní modul s platebním terminálem 

a informačním monitorem. Podrobné návody 

k úschově a k použití převlékárny a dalších 25 

skříněk jsou zpracovány v českém a anglickém 

jazyce. Jízdní kola a elektrokola do hmotnosti 

až 50 kg budou po celou dobu monitorována 

kamerovým systémem. Pro elektrokola bude 

k dispozici i nabíjecí stanice.

Pro dotčenou lokalitu zároveň schválila Rada 

města dne 16. dubna smlouvu o dílo se spo-

lečností Laboro ateliér na zpracování projekto-

vé dokumentace k akci s názvem „Čelákovice 

– zpracování PD – přednádražní prostor a par-

kovací dům“, přičemž na výstavbu parkovací-

ho domu může město Čelákovice získat dotaci 

v rámci ITI projektů až do výše 90 %.

Petr Studnička, místostarosta I
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úvodník Respondeo, z. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

tel./fax: 325 511 148 (kancelář Nymburk)
mobil: 775 561 848 (pí Zajíčková)
e-mail: poradna@respondeo.cz
            info@respondeo.cz
http://www.respondeo.cz
Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné pro-
fesionální poradenství je poskytováno každou 
1. středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. 
v budově radnice na náměstí 5. května (vedle 
podatelny). Více informací na uvedených kon-
taktech.

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

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

Reklamace roznosu
Zpravodaje

Vážení čtenáři, protože redakční rada zazname-
nala stížnosti na roznos našeho periodika (zajiš-
ťuje za úplatu Česká pošta, s. p., pobočka Če-
lákovice), zveřejňujeme, jak je možné reklamaci 
na roznos uplatnit.
Nejlépe zaslat co nejdříve e-mailem na 
zpravodaj@celakovice.cz 
adresu, kam nebyl Zpravodaj dodán.
Redakce bude mít jasnou představu o rozsahu 
stížností a zároveň je předá zodpovědné osobě, 
která zajistí nápravu. Děkujeme za pochopení.

Na náměstí 5. května!
Internetové připojení zdarma je dostupné na 

ploše náměstí pod názvem NAMESTI_free.

Je omezeno vždy na dobu jedné hodiny, a to 

pod uživatelským jménem: celakovice a hes-

lem: celakovice.

KATALOG místních
podniků, firem,

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

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 

Květen je lásky čas
Je před námi jeden z nejhezčích měsíců 

v roce, květen, zvaný zároveň i máj, lásky čas. 

Věřím, že jste se zastavili pod rozkvetlou třeš-

ní. Jak praví lidová moudrost – dívka na první-

ho máje nepolíbená do roka uschne…

Před patnácti lety se v první květnový den sta-

la Česká republika novým členským státem 

Evropské unie. Za uplynulé období se poda-

řilo městu Čelákovice získat na dotacích z Ev-

ropských strukturálních a investičních fondů 

a Fondu soudržnosti přibližně 120 milionů 

korun. Jen v letošním roce má město schvá-

lenu dotaci ve výši 6,2 mil. Kč z Integrovaného 

regionálního operačního programu na pořízení 

nové cisternové automobilové stříkačky pro 

Jednotku sboru dobrovolných hasičů Čeláko-

vice nebo 5,2 mil. Kč na vybudování nových 

funkcí informačních systémů města Čelákovic.

V průběhu druhého květnového týdne budou 

zastupitelé města rozhodovat mimo jiné o po-

skytnutí programových dotací na podporu 

poskytovatelům sociálních služeb a lze po-

čítat s rozdělením asi 400 tis. Kč jednotlivým 

žadatelům. 

Postupně se rozebíhá prodej bytů ve vlastnic-

tví města Čelákovic na území Milovic. Zatím 

bylo schváleno celkem 10 záměrů na prodej 

bytových jednotek, přičemž minimální kupní 

cena se pohybuje v rozmezí mezi 1 a 2 mil. 

Kč. Město postupuje dle schválených pravi-

del, která jsou zveřejněna na internetových 

stránkách www.celakovice.cz v sekci Bytová 

politika.

V rámci protidrogové prevence přijel do Čelá-

kovic 10. dubna Protidrogový vlak. Tato jed-

norázová aktivita byla součástí projektu Pre-

vence rizikového chování dětí a mládeže. 

V oblasti sportu souhlasili radní města s ter-

míny, kdy nebude v Městském bazénu od 

vybraných skupin plavců vybíráno vstupné. 

Zcela bezplatně si budou moci zaplavat děti 

do 15 let 1. června u příležitosti Mezinárodního 

dne dětí, 29. a 30. června všichni žáci a stu-

denti k ukončení školního roku, všichni plavci 

19. července a 12. srpna na konci a začátku 

plavecké sezony, senioři 29. září u příležitosti 

Mezinárodního dne seniorů a všichni návštěv-

níci 31. prosince.

Věřím, že využijete svého volebního práva a ve 

dnech 24.–25. května se zúčastníte voleb do 

Evropského parlamentu. 

Přeji všem občanům města příjemně prožité 

májové dny!

Nikola Ottl, místostarostka II

 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, pře-

pravy, třídění, využívání a odstraňování komu-

nálních odpadů je stanoven roční poplatek za 

osobu nebo nemovitost, byt, v roce 2019 ve 

výši 552 Kč, 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

POJĎTE S NÁMI DÁL ZLEPŠOVAT ČELÁKOVICE
Ve městě Čelákovice vytváříme občanskou infrastrukturu Mobilní rozhlas, skládající se z dobrovol-

ných kontaktních údajů na občany, kteří v Čelákovicích bydlí, pracují, podnikají nebo zde studují 

jejich děti. Díky tomu jsme schopni zvýšit úroveň informovanosti a celkově více občany zapojit do 

dění v Čelákovicích.

Díky Mobilnímu rozhlasu budete vždy automaticky informováni o aktuálním dění v Čelákovicích 

včetně upozornění na vznik mimořádných situací, odstávek, poruch nebo výpadků energie v místě 

vašeho bydliště, o pozvánkách na akce pro rodiny, kulturní nebo sportovní a o dalším důležitém.

Veškerá aktuální oznámení můžete dostávat přímo do mobilu buď prostřednictvím SMS zprávy nebo 

prostřednictvím upozornění díky mobilní aplikaci Zlepšeme Česko + Mobilní rozhlas. Registraci do 

Mobilního rozhlasu můžete provést velmi jednoduše a zdarma pomocí následujících způsobů:

n Přes mobilní aplikaci Zlepšeme Česko + Mobilní rozhlas pro Android a iOS;

n přes webovou stránku www.celakovice.mobilnirozhlas.cz;

n vyplněním a předáním registračního letáku na Městském úřadu Čelákovice.

Nová občanská infrastruktura Mobilní rozhlas umožňuje zapojení více občanů do kulturního a spor-

tovního dění, efektivnější a modernější komunikaci mezi občanem a úřadem, zvýšení čistoty veřej-

ných prostranství a také rychlejší a efektivnější informování o vzniklých technických problémech ve 

veřejných prostorech. Vše je pochopitelně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních úda-

jů GDPR.

Více informací najdete na webových stránkách města: www.celakovice.cz.

Josef Pátek, starosta

Pilotní projekt cyklověže v Čelákovicích má nový typ 

opláštění, šatnu pro cyklisty a odkládací skříňky. V Čes-

ku se jedná o 13. cyklověž. Zdroj: Biketower

Gastro festival 
na čelákovickém náměstí
V sobotu 8. června se na čelákovickém náměstí 

a v přilehlé Rybářské ulici uskuteční v čase od 

7.00 do 12.00 hod. tradiční farmářský trh. Od 

11.00 do 22.00 hod. bude probíhat VIII. ročník 

Setkání na náměstí. V rámci kulturního festivalu 

vystoupí letos Anna K., Žlutý pes, Jaroslav Hut-

ka, O5 a Radeček, Čiperkové, skupina bubeníků 

nebo žáci Základní umělecké školy Jana Zacha 

Čelákovice. Akce bude doplněna o gastro fes-

tival nesoucí název „Vinný košt“. Jeho součástí 

bude nabídka 14 českých a moravských vinařů, 

kvalitních gastronomických pochoutek ve stán-

cích i food truckech. Víno bude naléváno pou-

ze do festivalových sklenic, které si zakoupíte 

na místě a které vám budou připomínat tento 

příjemný den po celý rok. V přípravě je rovněž 

festival označovaný jako „jaHODY“ prezentující 

tradiční místní surovinu v různých podobách. Po 

celý den nebude umožněn průjezd vozidel přes 

náměstí 5. května! Organizátorem akce je Kul-

turní dům Čelákovice, příspěvková organizace. 

Těšíme se na vaši účast.

Petr Studnička, místostarosta I

Starosta Josef Pátek spolu s místostarostou Petrem 

Studničkou a místostarostkou Nikolou Ottl se zúčastnili 

ve dnech 11.–12. dubna historicky první společné pra-

covní cesty vedení města s řediteli městských organi-

zací spojené s poradou. Cílem cesty byly obec Nižbor 

a městyse Karlštejn a Liteň. Na Státním hradu Karlštejn 

byla připravena prohlídka posvátných prostor hradu 

včetně Kaple sv. Kříže. Porady se zúčastnili ředitelé 

a ředitelky devíti příspěvkových organizací zřízených 

městem Čelákovice a velitel Městské policie Čelákovi-

ce. Z pracovních důvodů byli z účasti omluveni ředite-

lé čtyř příspěvkových organizací, ředitelka společnosti 

Q-Byt Čelákovice a velitel Jednotky sboru dobrovolných 

hasičů Čelákovice. Zdroj: archiv města Čelákovic

Foto: -dv-
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Obnova sekčních šoupat 
bude pokračovat i letos

V roce 2019 bude provedena obnova sekčních 

šoupat uzavíracích uzlů vodovodního řadu 

v několika lokalitách na území města. Realiza-

ci zakázky zabezpečí společnost 1. SčV. Kaž-

dá etapa bude vyžadovat několikahodinovou 

odstávku pitné vody. Občané dotčených loka-

lit budou informováni v dostatečném časovém 

předstihu a bude zajištěno náhradní zásobo-

vání pitnou vodou pomocí cisteren.

Jménem města Čelákovic se předem omlou-

váme občanům za způsobené komplikace!

Josef Pátek, starosta

Miroslav Opa, místostarosta III

Etapizace obnovy do konce roku 2019 dle 

1. SčV

PŘERUŠENÍ DODÁVEK PITNÉ VODY

středa 15. 5. 8.00–18.00 hod.

J. Nerudy, Lipová, Jungmannova, Majakov-

ského, J. Zacha, Družstevní, Dobrovského, 

Zárubova

středa 5. 6. 8.00–18.00 hod.

Stankovského, Rybářská, náměstí 5. května

středa 19. 6. 8.00–16.00 hod.

Jaselská, 28. října, U Hájku, U Hřiště, Žižkova

středa 26. 6. 8.00–16.00 hod.

Havlíčkova, J. Zeyera, P. Bezruče, Sv. Čecha, 

H. Kvapilové

středa 11. 9. 8.00–16.00 hod.

Hybešova, Vančurova, V Zátiší

pronájem obecního bytu

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

dou vybráni tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. Okruh zájemců není 

nijak omezen.

RUMUNSKÁ Č. P. 1447, BYT Č. 2, ČELÁKO-

VICE

Byt č. 2 o velikosti 1+kk o celkové ploše 

24,79 m2 (započitatelná plocha 23,41 m2 – sklep 

je započten ½ plochy), sestávající z těchto pro-

stor: 1. pokoj 15,90 m2, kuchyňský kout 1,73 m2, 

předsíň 1,84 m2, koupelna + WC 2,56 m², sklep 

2,76 m².

Byt je situovaný v 1. podlaží třívchodového 

pětipodlažního cihlového domu s valbovou 

střechou. Vytápění a dodávka teplé vody jsou 

zajištěny z kotelny v domě. Výše nájemného je 

minimálně 3 512 Kč měsíčně (150 Kč/m2 a mě-

síc) a je předmětem nabídky (jedná se pouze 

o nájemné, bez záloh na služby).

Nabídky se předkládají v zalepené neprů-

hledné obálce označené nadpisem: Pro-

nájem bytu č. 2, Rumunská č. p. 1447, 

Čelákovice.

Byt si lze prohlédnout po domluvě s pracov-

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

PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK

V obálce bude uvedena jednoznačná výše na-

bídky nájemného v korunách za byt a měsíc, 

dále závazek zájemce, že na účet města složí 

jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemné-

ho v souladu s ustanovením § 2254 občanské-

ho zákoníku a Zásadami pro pronajímání bytů 

v majetku města Čelákovic, a identifikační úda-

je zájemce (jméno, příjmení, rodné číslo, úplná 

adresa, telefonní popř. jiné spojení). Dále bude 

čestným prohlášením doložena způsobilost 

k právním úkonům, prohlášení o tom, že žadatel 

nevlastní objekt k bydlení, a prohlášení o tom, že 

není veden v Centrálním registru dlužníků ČR.

Závazný a konečný termín pro předložení 

nabídek od případných zájemců je:

středa 15. května do 10.00 hod. v podatelně 

MěÚ Čelákovice.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Vyhodnocení nabídek provede komise jmeno-

vaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny 

nabídky předložené po stanoveném termínu, 

neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-

hující konkrétní výši nabídky nájemného v koru-

nách, neobsahující požadovaná prohlášení či ji-

nak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší než je 

minimální cena nájemného uvedená v tomto zá-

měru. Na základě předložených nabídek sestaví 

komise pořadí zájemců o pronájem. V případě 

předložení více shodných nabídek na 1. místě 

vyzve komise zájemce, kteří nabídky předloži-

li, k dalšímu kolu soutěže stejným způsobem. 

Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv 

příčiny odstoupí nebo nesplní stanovené pod-

mínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájem-

ci v pořadí. V případě, že nebude k dispozici, 

bude vypsáno nové nabídkové řízení. 

Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 

pěti pracovních dnů od obdržení usnesení RM 

o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojná-

sobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné 

a zálohy na služby za běžný měsíc ve stejném 

termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva 

k předmětnému bytu na dobu určitou v trvání 

2 let. Současně budou předány klíče od bytu 

a byt bude protokolárně předán. Pokud ve 

stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, 

nájemné a zálohy na služby za běžný měsíc, 

bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. 

V případě, že nebude k dispozici, bude vypsáno 

nové nabídkové řízení.

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

Finanční záležitosti

Rada města schválila rozpočtové opatření – 

změnu rozpočtu města Čelákovic 2019 č. 3. 

Administrátor veřejných zakázek města

Rada města schválila uzavření a text rámcové 

smlouvy se společností ISES, s. r. o., na plnění 

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČE-

LÁKOVICE – administrátor veřejných zakázek 

zadávaných v režimu zákona“ s dobou platnosti 

4 roky nebo do výše finančního limitu 2 000 000 

Kč bez DPH. Dílčí ceny přitom jsou – konzultač-

ní a poradenská činnost 907,50 Kč včetně DPH/

hod.; veřejná zakázka malého rozsahu 45 980 

Kč včetně DPH; zjednodušené podlimitní řízení 

54 450 Kč včetně DPH; nadlimitní v otevřeném 

řízení 82 280 Kč včetně DPH.

Lávky přes Čelákovický potok

Rada města schválila uzavření a text příkazní 

smlouvy s KŠ PREFA, s. r. o., jako zhotovitelem 

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s ná-

zvem „ČELÁKOVICE – 2 lávky přes Čelákovický 

potok“ v celkové ceně 4 716 014,35 Kč včetně 

DPH.

Dotace města

Rada města rozhodla o poskytnutí programo-

vých dotací na podporu poskytovatelů sociál-

ních služeb níže uvedeným žadatelům a schvá-

lila uzavření příslušných veřejnoprávních smluv:

n EDA cz, z. ú. (SML/2019/080), 9 000 Kč;

n Vyšší Hrádek, p. s. s. (SML/2019/084), 49 010 

Kč;

n Respondeo (SML/2019/085), 40 000 Kč;

n Oblastní charita Kutná Hora (SML/2019/086), 

20 000 Kč.

Rada města rozhodla o poskytnutí individuál-

ních dotací níže uvedeným žadatelům a schvá-

lila uzavření příslušných veřejnoprávních smluv:

n fyzické osobě M. K. (SML/2019/073/DI-

-SPP4), 49 000 Kč – na náklady spojené 

s uspořádáním cyklo-orientačního závodu 

ROAD ADVENTURE 13. 4. 2019;

n Smíšené organizaci zdravotně postižených 

Čelákovice, z. s. (SML/2019/033/DI-SPR2), 

50 000 Kč – na náklady spojené s pořádáním 

výletů a zájezdů, na úhradu vstupenek a do-

pravy na kulturní akce, na náklady spojené 

s pronájmem sálu Kulturního domu a na další 

náklady spojené s aktivitami spolku.

Rada města dále udělila výjimku z čl. 4.4 Zásad 

pro poskytování dotací z rozpočtu města Če-

lákovic I/6/2018 ze dne 27. 11. 2018 k žádosti 

o dotaci z rozpočtu města podané Římskokato-

lickou farností Čelákovice a doporučila Zastupi-

telstvu města vyhovět této individuální žádosti 

o dotaci.

Poradní orgány

Rada města zřídila s účinností od 20. března 

pracovní skupinu k návrhu systému přerozdě-

lení dotací z rozpočtu města s počtem 7 členů, 

a to ve složení: Martin Bajer, předseda, Martin 

Flekač, Sabina Karlová, Aleš Kužílek, Petr Maty-

áš, Martin Spilka a Marek Tichý.

Dále Rada města odvolala p. Karla Turka z po-

vodňové komise ke dni 2. dubna a jmenovala 

jejím novým členem ke dni 3. dubna p. Tomáše 

Brázdu.

Výběr z usnesení RM č. 6–7/2019.            -dv-



květen 2019 / 5

zprávy z radnice

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
V PÁTEK DNE 24. KVĚTNA 2019 OD 14.00 DO 22.00 HODIN

A V SOBOTU DNE 25. KVĚTNA 2019 OD 8.00 DO 14.00 HODIN

INFORMACE PRO VOLIČE
Právo hlasovat na území České republiky do Ev-

ropského parlamentu má:

občan České republiky,

n který je zapsán v seznamu voličů pro volby 

do Evropského parlamentu, popř. hlasuje na 

voličský průkaz a nejpozději 25. května 2019 

dosáhl věku 18 let;

n u nějž nevznikla překážka výkonu volebního 

práva (nemá omezenou svéprávnost k výko-

nu volebního práva nebo omezenou osobní 

svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu).

občan jiného členského státu EU,

n který je zapsán v seznamu voličů pro volby 

do Evropského parlamentu, popř. hlasuje na 

voličský průkaz a nejpozději 25. května 2019 

dosáhl věku 18 let;

n který je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů 

přihlášen k trvalému nebo přechodnému po-

bytu na území ČR (tj. nejméně od 10 dubna 

2019);

n u něhož nevznikla překážka výkonu volební-

ho práva (nemá omezenou svéprávnost k vý-

konu volebního práva nebo omezení osobní 

svobody z důvodu ochrany zdraví lidu).

Občané ČR, kteří se přestěhují po 14. dubnu 

2019, nemohou být zapsáni automaticky do 

seznamu voličů pro volby do EP v místě nové-

ho trvalého pobytu, ale pouze tehdy, předloží-

-li obecnímu úřadu do uzavření seznamu voličů 

pro volby do EP potvrzení o vyškrtnutí ze se-

znamu z místa původního trvalého pobytu (toto 

potvrzení může volič předložit i ve dnech voleb 

okrskové volební komisi ve volební místnosti 

v místě trvalého pobytu).

HLASOVÁNÍ A HLASOVACÍ 
LÍSTKY

Volič po příchodu do volební místnosti proká-

že svou totožnost a státní občanství České 

republiky platným cestovním, diplomatickým 

nebo služebním pasem České republiky anebo 

cestovním průkazem nebo platným občanským 

průkazem.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích líst-

ků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. 

Na hlasovacím lístku může přitom zakroužko-

váním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů 

uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, 

kterému z kandidátů dává přednost.

Voliči, který se neodebral do prostoru určeného 

pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební 

komise hlasování neumožní.

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Každému voliči budou nejpozději 3 dny přede 

dnem voleb do Evropského parlamentu dodány 

hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče 

okrsková volební komise dodá za chybějící, škr-

tané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

Více informací k volbám do Evropského par-

lamentu naleznete na webových stránkách 

www.celakovice.cz – sekce VOLBY 2019.

MÍSTA KONÁNÍ VOLEB 
V ČELÁKOVICÍCH

Ve městě máme celkem 11 volebních okrsků. 

Volební okrsky jsou voličům stanoveny dle mís-

ta trvalého pobytu.

OKRSEK č. 1

volební místnost v MŠ v Přístavní ulici 333/18

Pro ulice: 28. října, Alej Jiřího Wolkera, Dělnická, 

Chodská, Jaselská, Jilmová, Křižíkova, Květi-

nová, Lidická, Lísková, Miroslava Maška, Pod 

Přerovskou cestou, Polská, Pražská, Přístavní, 

Ruská, Šípková, Táboritská, Trnková, U Hájku, 

U Hřiště, U Labe, U Mostu, V Lukách, Zahradní, 

Zdeňka Austa, Žižkova.

OKRSEK č. 2

volební místnost v Technických službách 

v ulici Čelakovského 1429/4, zasedací míst-

nost – vchod z ulice Lipové

Pro ulice: B. Němcové, Čelakovského, Dobrov-

ského, Družstevní, Dvořákova, J. Nerudy, J. Za-

cha, Jungmannova, K Bílému vrchu, Karla Otty, 

Kozovazská, Krajní, Lipová, Majakovského, 

Mochovská, Na Požárech, Příční, Rooseveltova, 

Třebízského, Václava Kálika, Zárubova.

OKRSEK č. 3

volební místnost v Kulturním domě, Sady 

17. listopadu 1380/6, klubovna č. 6

Pro ulice: Boženy Koutníkové, Bratří Čapků, 

Bratří Petišků, Dr. Baizy, Dr. Čihákové, H. Kva-

pilové, Havlíčkova, J. Zeyera (747/5, 895/1, 

901/15, 923/4, 948/7, 970/13, 972/3, 989/11, 

999/9, 1023/16, 1034/20, 1042, 1044, 1095/18, 

1166, 1167/14, 1212/17, 1214/8, 1262/12, 1506, 

1611), Jana Kamaráda, Jiráskova, Masarykova, 

P. Bezruče, Palackého, Petra Jilemnického, Pod 

Skalkou, S. K. Neumanna, Svatopluka Čecha, 

U Podjezdu, U Potoka, V Rybníčkách, Vašát-

kova.

OKRSEK č. 4

volební místnost v ZŠ v Kostelní ulici 457, 

učebna v přízemí

Pro ulice: Bratří Vlasáků, Dukelská, Fügnerova, 

Husova, Jaroslava Kruckého, Jiřinská, Kaplán-

kova, Kollárova, Kostelní, Matěje Červenky, Na 

Hrádku, Rybářská, Sedláčkova, Sukova, U Ko-

várny, U Stabenovky, U Zdymadel, V Nedani-

nách, Ve Skále, Ve Vrbí.

OKRSEK č. 5

volební místnost v hasičské zbrojnici v ulici 

Prokopa Holého 1664

Pro ulice: B. Smetany, Krátká, Na Švihově, Pro-

kopa Holého, Rumunská (1446/14, 1447/13, 

1448/12, 1486/18, 1487/17, 1488/16), Sokolov-

ská.

OKRSEK č. 6

volební místnost v ZŠ v ulici J. A. Komenské-

ho 414/7, učebna č. 239 v přízemí vpravo

Pro ulice: Na Nábřeží, Na Stráni, U Kapličky.

OKRSEK č. 7

volební místnost v MŠ v Rumunské ulici 1477

Pro ulice: J. Zeyera (1474/29, 1475/30), Průmy-

slová, Rumunská (1437/20, 1438/21, 1449/9, 

1450/8, 1451/7, 1452/6, 1453/5, 1454/4, 

1455/3, 1456/2, 1457/38, 1458/37, 1459/36, 

1460/35, 1461/34, 1462/33, 1463/32, 1464/31), 

Spojovací, Volmanova.

OKRSEK č. 8

volební místnost v pobočce Městské knihov-

ny V Prokopě 1349/89

Pro sídliště V Prokopě.

OKRSEK č. 9

volební místnost v klubovně na hřišti v Záluží 

v ulici První 115

Pro ulice: Cihelna, Ke Strážnímu domku, Čtvrtá, 

Druhá, Haškova, K. Brabce, Mstětická, Na Ra-

dosti, Pátá, První, Třetí, U Tratě, V Zahrádkách, 

Vořechovka, Zálužská.

OKRSEK č. 10

volební místnost v pobočce Městské knihov-

ny v Sedlčánkách v ulici Zábranské 133

Pro ulice: Bezejmenná, Čelákovská, U Dubu, 

U Studánky, Pavla Ježdíka, Ferlesova, Františka 

Chvátliny, Fučíkova, Josefa Klicpery, K Borku, 

Ke Křížku, Komenského, Matěje Koštíře, Míro-

vé náměstí, Na Hrázi, Na Paloučku, Na Plácku, 

Na Vošverku, Na Výsluní, Pavla Ježdíka, Pod 

Mlejnkem, Průběžná, Před Labem, Smetanova, 

U Mlýnské strouhy, U Přívozu, Za Labem, Za 

Školou, Zábranská, Zájezd.

OKRSEK č. 11

volební místnost v ZŠ v ulici J. A. Komenské-

ho 414/7, učebna č. 238 v přízemí vpravo

Pro ulice: Hybešova, J. A. Komenského, náměs-

tí 5. května, Sady 17. listopadu, Stankovského, 

V Zátiší, Vančurova.

odbor organizační
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Stanou se Čelákovice 
„velmocí“

s UHPC lávkami?
Čelákovická 242 metrů dlouhá lávka přes Labe 

je vybudována z materiálu UHPC, kterou se 

označují ultra-vysokopevnostní betony. Hlavní 

výhodou UHPC je velmi vysoká pevnost, která 

umožňuje zmenšit průřezy konstrukcí, a snížit 

tak vlastní hmotnost konstrukce či vytvářet uni-

kátní architektonické stavby. Velkou výhodou je 

výrazně delší trvanlivost konstrukce, jejíž život-

nost se uvádí i více než na 200 let. 

Na území města budou letos vybudovány další 

dvě lávky z UHPC materiálu, a to přes Čeláko-

vický potok. Poslední z lávek ze stejného ma-

teriálu bude vybudována po realizaci investiční 

akce související s vybudováním kanalizační 

stoky do místní části Záluží. První projektovaná 

lávka je nahrazením stávajícího nevyhovujícího 

mostku ze Sadů 17. listopadu do Vašátkovy uli-

ce, kde bude opraven i svah vedoucí od potoku 

do ulice. Druhá vyprojektovaná lávka spojuje 

zahradu Městského domu dětí a mládeže s par-

kovištěm v blízkosti ulice V Rybníčkách nedale-

ko Kulturního domu. Třetím projektem je dotčen 

přechod přes potok mezi ulicemi Bratří Čapků 

a Bratří Petišků. Dvě nové lávky vybuduje letos 

na základě rozhodnutí Rady města společnost 

KŠ Prefa. Pro následující týdny se omlouváme 

za dočasně zhoršené podmínky pro pěší a cyk-

listy v dotčeném území. Věříme, že lávky zpří-

jemní překonání Čelákovického potoka.

Josef Pátek, starosta

Miroslav Opa, místostarosta III

Vyhodnocení veřejného projednání 
Návrhu územního plánu Čelákovic

Po veřejném projednání Návrhu územního plánu Čelákovic, které se uskutečnilo 24. ledna, byly 

shromážděny do 31. ledna námitky a připomínky. Ty byly v polovině února předány výkonnému po-

řizovateli k administrativnímu zpracování. Celkem bylo učiněno 244 podání na 814 stranách, přičemž 

námitek a připomínek je celkem 240 na 806 stranách. Pro srovnání – k předchozímu společnému 

jednání bylo uplatněno celkem 222 podání na 810 stranách. Vyhodnocení projednávání podání pro-

běhne v první polovině měsíce června, rovněž budou uplatněna stanoviska dotčených orgánů státní 

správy a Krajského úřadu Středočeského kraje. Následně bude zpracován návrh na vydání Územ-

ního plánu Čelákovic s jeho odůvodněním a pořizovatel předloží Zastupitelstvu města ke schválení 

vydání nového Územního plánu Čelákovic. Po čtvrt století se dočkají Čelákovice na lokální úrovni 

nové územně plánovací dokumentace.

Petr Studnička, zastupitel určený k pořízení územního plánu

Výkres veřejně prospěšných staveb na území města a v jeho okolí. Zdroj: Jitka Fikarová

V železniční stanici Čelákovice byl přistaven 

v rámci projektu „Revolution Train“ – Protidro-

gový vlak – po dobu jednoho dne ve středu 

10. dubna od 8 do 20 hodin. Akce byla jednou 

ze součástí městem Čelákovice financované-

ho projektu Prevence rizikového chování dětí 

a mládeže. Protidrogový vlak od rána postupně 

navštívili žáci 2. stupně základních škol zříze-

ných městem a v odpoledních hodinách byla 

prohlídka určena pro širokou veřejnost. Pro-

gram trval 90 minut a byl určen jak pro školní 

skupinky od 12 do 17 let, tak i pro veřejnost. 

Vítáni byli i rodiče, protože náznaky užívání drog 

se objevují již u dětí ve velmi nízkém věku.

Cílem vlakového programu Revolution Train je 

prostřednictvím zapojení lidských smyslů za-

působit na návštěvníka a inspirovat jej k pozi-

tivním životním volbám. V Protidrogovém vlaku 

byly představeny mechanismy, kterými drogová 

závislost vzniká až do důsledků, které v životě 

závislého čekají. Díky zapojení do reálného pří-

běhu, emotivním situacím a interaktivnímu pří-

stupu dokáže program zaujmout a dát prostor 

k přemýšlení nad nebezpečím legálních i nele-

gálních drog. 

Prohlídky se zúčastnilo v průběhu dne celkem 

370 osob, z toho 233 žáků základních škol, 16 

učitelů, 5 hostů a 116 občanů. Pro zajímavost 

Do Čelákovic přijel Protidrogový vlak
– v sousedních městech navštívilo vlak v Lysé 

nad Labem 376 osob a v Brandýse nad Labem 

399 osob. 

Ráda bych tímto poděkovala oběma základ-

ním školám i Městskému domu dětí a mládeže 

za pomoc při realizaci tohoto jednorázového 

projektu. 

Nikola Ottl, místostarostka II

Foto: archiv města

Našim seniorům
Město Čelákovice pořádá ve čtvrtek dne 

20. června od 14.00 hod. v Kulturním domě 

Čelákovice „Letní setkání“ pro seniory naše-

ho města. Během odpoledne vystoupí Muzika 

v náladě pod řízením Zdeňka Švancara s pro-

gramem písní lidových, ze Semaforu, z filmů 

a popu. Zájemci se mohou hlásit na odboru 

pro občanské záležitosti nejpozději do 14. červ-

na (tel.: 326 929 118, 119).

Těšíme se na vaši návštěvu!

odbor pro občanské záležitosti

Lávky z UHPC zjednoduší překonání Čelákovického 

potoka na třech místech ve městě. Zdroj: odbor správy 

majetku a investic
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Ke kvalitě ovzduší
v Čelákovicích

Protože minulou otázku do tzv. zastupitelské 

arény jsme pokládali my, počkali jsme na od-

povědi kolegů ze zastupitelstva, a nyní připoju-

jeme svůj názor.

Ke zlepšení kvality ovzduší může přispět kromě 

úprav lokálních center znečišťování především 

zodpovědná územně plánovací politika. Čeláko-

vice jsou město s limitovaným katastrem a his-

toricky poměrně výrazným podílem průmyslové 

výroby. Konverze průmyslových závodů a pozůs-

tatků jejich areálů v intravilánu na smíšené zóny 

s městskou vybaveností, případně redukce vý-

robních areálů a požadavek na jejich ekologický 

provoz, se měly stát jedním ze zásadních úkolů 

pro nový územní plán. Především vytlačování těž-

kého průmyslu z center bydlení je podle názoru 

PROČky pro rozvoj Čelákovic a zdravé ovzdu-

ší ve všech ohledech klíčové. V tomto ohledu 

vidíme ale celou řadu problematických roz-

hodnutí vedení města, jako například ponechat 

těžký průmysl v areálu Kovohutí. Tím se původní 

vizi  a v konečném důsledku zlepšení kvality 

ovzduší ve městě vzdalujeme. Tématu se dále 

věnujeme i na našem FB PRO Čelákovice. Vaši 

PROČáci.

Zdeňka Tichá, Marek Tichý, Miloš Bukač, 

zastupitelé za PRO Č

Šedé kontejnery na oddělené odkládání kovových 

odpadů. Foto: archiv města

NOVINKA – kontejnery 
na kovové odpady

V průběhu měsíce dubna byly na 7 vybraných 

stanovišť pro třídění odpadů v našem městě 

rozvezeny šedé kontejnery pro oddělené odklá-

dání drobnějších kovových odpadů. Jejich ob-

sluhu bude zajišťovat společnost AVE CZ odpa-

dové hospodářství, s. r. o. Kontejnery najdete na 

těchto místech: v Záluží u parku, v Sedlčánkách 

poblíž křižovatky ulic Zábranské a Průběžné, 

v Jiřině u vstupu na fotbalové hřiště (Jaselská 

ulice), Za Drahou poblíž křižovatky ulic Lipové 

a J. Zacha, V Prokopě proti hřišti, u parkoviště 

střípky z činnosti 
městské policie

V př ípadě  potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Zaměstnanec Českých drah oznámil, že v Čelá-

kovicích v kolejišti leží velká taška s podezřelým 

obsahem. Hlídka zjistila, že obsahuje jen bez-

cenné kovové předměty, a taška byla zlikvido-

vána ve sběrném dvoře města.

Hlídka přijala telefonické oznámení, že na cyk-

lostezce u Labe byl nalezen papoušek, patrně 

Agapornis Fišerův, ve špatném fyzickém stavu 

a podchlazený. Kroužek na noze byl nečitelný. 

Strážníci ho umístili do teplé místnosti na slu-

žebně. Pátrání po majiteli bylo úspěšné.

Hlídka byla OO PČR Čelákovice požádána 

o součinnost při pátrání po psychicky nemoc-

ném muži, který by mohl být i nebezpečný. 

Tento den bylo hlídce také oznámeno, že se 

v Čelákovicích pohybuje podezřelý muž. Hlídka 

ho nalezla a potvrdila, že se jedná o hledaného 

muže. Za asistence strážníka byl převezen RZS 

do zdravotnického zařízení.

Během noční služby si hlídka všimla jedoucího 

motorového vozidla, které nesvítilo. Vozidlo bylo 

zastaveno a řidič byl na nedostatek upozorněn. 

Byl z něho silně cítit alkohol a dechová zkouška 

stanovila hladinu alkoholu na více než 1,5 pro-

mile. Případ převzala hlídka PČR.

Hlídce bylo v ranních hodinách oznámeno, že 

v Sadech 17. listopadu hoří dřevěná bouda na 

hračky. Hlídka uhasila požár hasicím přístrojem 

ze služebního vozidla. Hasiči už jen zkontrolo-

vali požářiště.

Hlídka byla požádána OO PČR Čelákovice 

o asistenci při odchytu medvěda s mládě-

tem pohybujících se podle oznámení volně 

u hypermarketu Tesco. Údajné medvědy se 

nepodařilo nalézt, ale byla nalezena volně pobí-

hající tibetská doga. Byla odchycena a předána 

majiteli.

Strážník v době svého volna uslyšel na ulici vo-

lání „zloděj, chyťte ho“ a viděl dva běžící muže. 

Pomohl poškozenému se zadržením zloděje 

s použitím donucovacích prostředků a prokázal 

příslušnost k Městské policii. Cizince, který se 

právě vloupal do rodinného domu a odcizené 

věci měl ještě při sobě, převzala PČR.

Hlídka si povšimla zaparkovaného podezřelé-

ho vozidla. Zjistila, že bylo nedávno odcizeno 

v Praze, a proto informovala OO PČR, která pří-

pad převzala.

Začátkem dubna byla hlídka informována o ná-

lezu podezřelého předmětu připomínajícího 

minometný granát. Hlídka uzavřela okolí nále-

zu a pro důvodné podezření, že jde skutečně 

o granát, byli přivoláni policejní pyrotechnici, 

kteří předmět odvezli k odborné likvidaci.

ve Spojovací ulici (před křižovatkou se Sokolov-

skou) a v centru města v ulici J. A. Komenského 

z boku prodejny Albert.

Co do nich patří? Viz obrázek samolepky, kterou 

budou kontejnery opatřeny – všechny (i objem-

né) kovové odpady můžete samozřejmě i nadále 

odevzdávat v našem sběrném dvoře.

Věříme, že se tyto kontejnery osvědčí. Jejich za-

vedením jsme v Čelákovicích uzavřeli nabídku 

nádob pro základní vytříditelné odpady.

Marek Skalický, radní, 

a odbor životního prostředí

Odpady v roce 2019
Složenky k uhrazení poplatku za komunální 

odpad budou rozneseny během měsíce květ-

na. Na základě OZV E 1/2018 města Čelákovic 

o místním poplatku za provoz systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů činí sazba 

ročního poplatku za osobu nebo nemovitost, 

byt, v letošním roce 552 Kč.

Plátci za domácnost si mohou na alonži zkon-

trolovat, za které osoby poplatek hradí. Splat-

nost poplatku je jako každý rok do 30. června.

Poplatek lze uhradit buď přímo na poště, v ho-

tovosti na pokladně MěÚ nebo bezhotovostně 

převodem ze svého bankovního účtu. Připomí-

náme, že u bezhotovostní platby je nutné uvést 

variabilní i specifický symbol, aby došlo ke 

správnému spárování vaší platby při elektronic-

kém přenosu dat.

Vzhledem k tomu, že neobdržení složenky ne-

zbavuje poplatníka povinnosti poplatek uhradit, 

žádáme poplatníky, kteří se zdržují mimo adre-

su trvalého pobytu a nenahlásili svoji doručova-

cí adresu, aby tak učinili na odboru finančním 

a plánovacím pí Richterové, tel.: 326 929 123, 

e-mail: dana.richterova@celakovice.cz.

odbor finanční a plánovací
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Otázka
????????????? ?

Jsem jednoznačně PRO obnovení filmového 

magazínu o dění ve městě. V minulosti město 

takový magazín již mělo a tento pořad se 

osvědčil. Program byl šířen pomocí kabelové 

televize, a neměl tedy dostatečný divácký 

potenciál. Ale doba je dál. Město má svůj 

youtube kanál, na kterém tato videa budou 

moci být k dispozici a přístup na internet 

je dnes mnohem lehčí, než tenkrát přístup 

na kabelovou televizi. Obecně naprosto 

souhlasím s tím, že každý další informační 

zdroj o dění ve městě je dobrý, a navíc do 

budoucnosti bude mít i zajímavou historickou 

vypovídací hodnotu, jako když se dnes v ne-

děli dopoledne díváme na padesát let starý 

Československý filmový týdeník. Obsahem 

tohoto měsíčníku by mohly být nejen zprávy 

z radnice, ale také informace o proběhlých 

kulturních a sportovních akcích a také po-

zvánky na další. Věřím, že to bude zajímavá 

podívaná nejen pro čelákovické občany. Jak 

by se takový měsíčník mohl jmenovat? Budu 

rád za vaše návrhy! Napište mi je na 

starosta@celakovice.cz.

Josef Pátek, zastupitel

Ano, PROČ ne. Je dobře, když existuje pří-

stup k vyváženému mixu informací. Opět zde 

ale platí, že vedení města by v magazínu mělo 

být spíše dramaturgem, a ne hercem v hlavní 

roli. Jinak se totiž může magazín „pyšnit“ 

podtitulem „Chceme pokračovat, a proto ve-

deme nepřerušenou volební kampaň do roku 

2022 a klidně i dále“.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

O dění ve městě se dá jistě informovat jinými 

prostředky, než je filmový magazín. Potřebný 

vynaložený čas a finanční prostředky na fil-

mový měsíčník by jistě šly využít lépe a o dění 

lze velmi efektivně informovat ve Zpravodaji, 

na webových stránkách města či na face-

booku města. Za mě tedy filmový magazín ne.

Martin Bajer, zastupitel

Jste pro obnovení měsíčního filmového magazínu
o dění ve městě?

ODS ANO 2011PRO Č

Otázku pro toto vydání zaslali zastupitelé za ODS.

senioři

Suchý květen, mokrý 
červen

Zdravím vás, vážení a milí senioři. I když pra-

nostika říká, že pokud bude květen suchý, měl 

by ho vystřídat mokrý červen. Ale jak nám bylo 

již ukázáno, myslím, že bude spíš sucho stále. 

No nic, přát si to můžeme, ne? Nicméně květen 

je krásný měsíc, který by nás měl nakopnout do 

dalších, pak již letních měsíců, k plně optimis-

tické náladě. A tak proč ne? Klubové pondělky 

v restauraci v Rumunské ulici zde vzpomenu 

dva. Plno bylo 18. března, kdy jsme měli i hu-

debníky, tři – kytaristu, houslistu a harmonikáře, 

takže o krásný mnohohlasý sbor nebyla nouze. 

Zpívalo se jako o život. Hudebníkům patří velké 

díky! Následné ohlasy byly kladné. Trochu jiný 

byl pondělek 8. dubna, to se nás sešlo nějak po-

málu. Možná to způsobilo sluníčko a práce na 

zahrádkách. Ovšem o co nás bylo méně, o to 

jsme měli více hudebníků. A jakých! U jednoho, 

a to pana Blechy z pečovatelského domu, jsme 

obdivovali písničky snad z 30. let. Hrál a krás-

ným plným hlasem zpíval staré písničky, až 

srdce plesalo. Nebránil mu ani jeho věk 90 let. 

Další kytaristi se trochu opozdili z důvodů za-

městnání. A tak nám to pak vynahradili. Krásně 

hráli a zpívali. Aljoša Nejman sice nehraje profi, 

ale Petru Hájkovi z Daltonů bravurně stačil. Moc 

a moc jim děkujeme a doufáme, že nám ještě 

někdy třeba v zimě přijdou zahrát. Repertoár 

Tučného, Olympiku a další známé písničky jsme 

si s nimi zpívali bezmála do 22 hodin. A to je 

to nabití, které zejména po zimě potřebujeme. 

Je prokázáno, že hudba ošetřuje nejen mozek, 

ale i celé tělo ožije. A protože se dnes málokde 

zpívá a hraje, proto to děláme my. Setkáme se 

ještě naposledy v květnu 13. od 15.00 hod. zase 

„Na Nové“, a pak až 9. září.

Na květen nemám žádného hudebníka, tak po-

kud budeme chtít, můžeme si zazpívat sami. Ale 

jak jsem viděla, i povídání nám jde skvěle.

Dne 22. května jedeme na výlet. Jistě jste už 

všichni, kteří chcete jet, přihlášeni na Městském 

úřadu. Odjezd je v 8.00 hod. z náměstí. Pokud 

byste měli nějaké dotazy, zavolejte mi nebo 

napište.

Počítačové kurzy končí, ale opět začnou se za-

čátkem školního roku 2019/2020.

Těším se na setkání s vámi na výletě.

Anděla Nosková

Klubové posezení seniorů, pondělí 18. března. Foto: 

soukromý archiv

Angličtina jede
Angličtina provází dnešního člověka na každém 

kroku, a tak i my, čelákovické seniorky, jsme 

znovu zasedly do školních lavic, abychom oprá-

šily své dávné znalosti angličtiny. Nelehký úkol 

učitele na sebe vzal pan Miloš Špringr. Trpěli-

vě a s úsměvem nám vysvětluje znovu a zno-

vu a opakuje probranou látku. Výuka probíhá 

v příjemné a přátelské atmosféře. Proto se na ni 

každou středu těšíme. Za to mu vyslovujeme 

velké díky a uznání. Thank you our dear teacher!

Poděkování patří také paní Anděle Noskové, 

která je hlavní organizátorkou seniorských akcí 

v Čelákovicích. Stejně tak představitelům měs-

ta, kteří naše aktivity podporují a pomáhají je 

realizovat.       seniorky – studentky angličtiny

Pro další informace sledujte vývěsní skříňku 

pro seniory, která je umístěná mezi okny na 

obchodě v Masarykově ulici č. p. 226. Z ní se 

dozvíte, kdy a kde se co koná.

KONTAKTY

Anděla Nosková, e-mail: anybety@seznam.cz, 

nebo seniori@celakovice-mesto.cz,

tel.: 608 750 633

PC, e-mail: pcpomsen@seznam.cz, 

tel.: 777 020 721,

odbor pro občanské záležitosti Městského 

úřadu, 

tel.: 326 929 118 – 119
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Všechny kostely a modlitebny církví, které jsou 

členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady 

církví ČR, jsou každoročně zvány k připojení do 

Noci kostelů, která je příležitostí otevřít se co 

nejširší veřejnosti ve večerní a noční atmosféře 

PROGRAM V ČELÁKOVICÍCH

Husův sbor, Husova č. p. 1060/4

18.00 hod. zahájení, zvonění

18.30 hod. koncert v zimní modlitebně: recitál violoncellisty Jana Pecha

20.00 hod. komentovaná prohlídka interiéru

18.00–21.00 hod. V interiéru Husova sboru budou v květnu probíhat restaurátorské práce – 

 návštěvníci budou mít ojedinělou příležitost nahlédnout do jejich zákulisí.

Modlitebna Církve bratrské, Masarykova č. p. 2083

18.00–18.40 hod. koncert mladých talentů

18.45–18.50 hod. tanec skupiny Aurora

19.00–19.40 hod. koncert skupiny AniMuk

19.45–19.50 hod. tanec skupiny Aurora

20.00–20.45 hod. kostely ve 20. a 21. století aneb Moderní sakrální architektura

21.00–21.45 hod. 100 let české měny

22.00–22.30 hod. komentovaná prohlídka stavby

22.40–23.59 hod. ztišení, duchovní hudba, volny program

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Na Hrádku

19.00–22.00 hod. Průvodci odpoví na otázky ze života farnosti a chodu kostela, který bude

 možné v průběhu večera samostatně prohlédnout.

 Výstava starých ornátů a dalších liturgických předmětů, které jsou běžně

 ukryty v depozitáři fary.

 komentované prohlídky s Jaroslavem Špačkem

 hudební vystoupení farního sboru, meditace, na závěr malé překvapení

Noc kostelů se bude letos konat v pátek 24. května

a nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím 

prostřednictvím hudby, umění, zážitků…

Loňská Noc kostelů v České republice zazna-

menala na půl milionu návštěvnických vstupů ve 

více než 1 500 kostelech, kde pořadatelé připra-

vili přes 7 000 programů. Program Noci kostelů 

nyní v České republice připravuje již téměř 700 

kostelů a modliteben. Informace o Noci kostelů 

a programech najdete na internetových strán-

kách www.nockostelu.cz.Záštitu nad pořádá-

ním Noci kostelů každoročně přebírají nejvyšší 

představitelé všech církví, ale také osobnosti 

veřejného života. V Čelákovicích záštitu pravi-

delně přijímá starosta Josef Pátek.

Vizuální styl Noci kostelů 2019 je společný pro 

všechny pořadatele a všechny zapojené země. 

Autorkou návrhu je rakouská grafička Vera Rie-

der. Mottem je každý rok jiný biblický verš, je-

hož součástí je právě slovo noc.V letošním roce 

je to verš z knihy proroka Izaiáše (30. kapitola, 

verš 29): „Dáte se do zpěvu jako v tu noc, kdy 

se zasvěcuje svátek.“ Mohli bychom jej para-

frázovat takto: „Budete zpívat písně jako v noci, 

kdy se slaví svátek. Budete naplněni radostí jako 

poutníci v čase svátků, kdy se ubírají za zvu-

ku hudebních nástrojů do chrámu.“ Obsahem 

tohoto verše je všechno podstatné, co se pojí 

k Noci kostelů. Hovoří se zde o noci, o putování 

do chrámu a také o zpěvu, hudbě a slavnostní 

atmosféře, která prostupuje prostory chrámu 

a naplňuje každého příchozího.

Čelákovičtí organizátoři Noci kostelů věří, že 

také v letošním roce přinese návštěvníkům nové 

zážitky a poznání v oblasti slova, obrazu i hudby.

Mira Poloprutská, farářka CČsH Čelákovice

Husův sbor Modlitebna Církve bratrské Kostel Nanebevzetí Panny Marie
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Výročí čelákovických
školních budov

Počátky školství v našem městě sahají daleko do minulosti. Vyplývá to ze zápisu v městské 

knize (založené v roce 1366), v němž je v roce 1389 zmíněn „rector scholae“ jménem Pavel. 

V té době ovšem nešlo o školství v dnešním slova smyslu. Zmíněný rektor učil možná jen 

vybrané děti, nejspíš ve světnici dřevěného stavení farní školy někde Na Hrádku.

Následující text „hemžící“ se devítkami na kon-

cích letopočtů obsahuje dnes již nepoužívané 

pojmy „obecná škola, národní škola, měšťan-

ská škola“. K tomu jsem nalezl toto vysvětlení: 

obecná škola (první stupeň tzv. národní školy) 

býval typ určený k prvotnímu vzdělávání dětí, 

zavedený v českých zemích v rámci rakousko-

-uherské monarchie v roce 1869 v souvislosti 

s povinností školní docházky. Druhým stupněm 

byla škola měšťanská. Tento systém převzalo 

s drobnými úpravami i školství československé. 

Po roce 1948 byly obecné školy v ČSR přejme-

novány na národní (sám jsem do té čelákovické 

spolu s ostatními spolužáky chodil). Nové typy 

škol, např. osmiletky, vznikly až po roce 1953.

Škola v dnešní Kostelní ulici

Byla postavena jako obecná v roce 1889, před 

sto třiceti lety, respektive přistavěna ke školní 

budově ze 17. stol. (Pozn. – tato přízemní, pův. 

jednotřídní škola Na Hrádku vedle děkanství, 

obnovená po zničení ve třicetileté válce, byla 

sice v roce 1794 zvýšena o jedno podlaží, ale 

počátkem 80. let 19. stol. už nestačila zvyšující-

mu se počtu dětí z Čelákovic, Sedlčánek, Císař-

ské Kuchyně a Záluží). Z rukopisu Antonína Fer-

lesa „Paměti král. komorního města Čelákovic 

n. L.“ vyplývá, že příprava výstavby nové školy 

zahájená na základě naléhání okresní a zemské 

školní rady v roce 1883 nebyla jednoduchá. 

Několikrát se měnilo zadání (požadovaný po-

čet tříd) i zpracovatelé plánů. „Zapotila“ se při 

tom nejen pětičlenná místní školní rada, v níž 

byly zastoupeny také Sedlčánky, ale i zpraco-

vatelé jednotlivých verzí návrhu. Konečné slovo 

měla c. a k. Okresní školní rada v Karlíně. Při-

jala návrh na sedmitřídní školu od doporuče-

ného architekta Suly, odněkud z Prahy. Cena 

na pořízení budovy činila po snižovací dražbě 

20 500 rakouských zlatých a práce byly zadá-

ny zednickému mistru Václavu Kadeřábkovi 

z Českého Brodu. Práce na stavbě zahájil v září 

1888 a dokončil je v srpnu následujícího roku. 

Dne 27. září 1889 se uskutečnila kolaudace. 

Po odstranění zjištěných závad vysvětil budo-

vu brandýský vikář a staroboleslavský kanovník 

Pilát. Týž den – 21. října, byla škola předána 

k užívání. O 5 let později vznikla školní zahrada. 

První učitelský sbor včetně řídícího Josefa Žáka 

a katechety byl sedmičlenný. Dovolte nyní pře-

skočit několik desetiletí souvisejících s historií 

této školy, abych připomněl poněkud pozapo-

menuté jméno jednoho z pedagogů, který se 

do její historie zapsal v době německé okupa-

ce českých zemí, tedy za protektorátu. Sociální 

demokrat Jaroslav Krucký učil v této škole od 

30. září 1939. To již spolupracoval s českým 

protinacistickým odbojem, konkrétně s Ústřed-

ním vedením odboje domácího (ÚVOD) a od 

podzimu téhož roku s Petičním výborem Věrni 

zůstaneme (PVVZ). Po příchodu do Čelákovic se 

rychle zapojil i do činnosti místních odbojových 

skupin. V listopadu 1942 si pro něj do školy při-

šlo gestapo a v roce 1944 byl odsouzen k trestu 

smrti. Jeho statečnost a oběť nám, žákům této 

školy, připomínalo v 50. letech minulého stole-

tí její vedení velkou podobiznou v hale přízemí 

dnešní „staré“ budovy. Závěrem této kapitolky 

si dovoluji malé odlehčení. Občas uvažuji, proč 

se škole v Kostelní ulici neoficiálně říkává „Ka-

menka“, když je od sklepa až po krov postavena 

z cihel, vyrobených patrně v některé z místních 

či okolních cihelen.

Škola v Sedlčánkách

V říjnu 1908 (v roce 60. výročí panování císaře 

Františka Josefa I.) obdržely Sedlčánky povo-

lení ke stavbě samostatné obecné dvojtřídní 

školy. Její přípravou byla pověřena zvolená sed-

mičlenná místní školní rada. Provedení stavby 

podle projektu c. a k. stavebního rady Antonína 

Novotného z Prahy bylo po vyhodnocení ofert-

ního (nabídkového) řízení zadáno staviteli Jose-

fu Podařilovi ze Starých Benátek (Benátky nad 

Jizerou) za 36 tis. rakouských korun. Celkové 

náklady na výstavbu včetně materiálu a dopra-

vy činily 53 972 korun. Škola byla dokončena 

26. listopadu 1909 (před 110 lety) a slavnost-

ně vysvěcena o 2 dny později. Její otevření se 

prý z „politických důvodů“ uskutečnilo až o rok 

později, kdy bylo 3. listopadu zahájeno vyučo-

vání. Tehdejší starosta Sedlčánek Josef Klicpe-

ra vysvětlil politické důvody takto: „Následkem 

německé obstrukce nebyl sněm Království čes-

kého dělným a z této příčiny nebyla také naše 

nová škola otevřena včas.“ My si toto vysvět-

lení můžeme dnes se znalostí průběhů jednání 

naší sněmovny představit tak, že otevření školy 

nemohlo být schváleno, protože poslanci ně-

mecké národnosti mluvili a mluvili… a na školu 

čas nevyšel. Prvním řídícím učitelem byl usta-

noven František Pohnětal z Kostelních Střímelic 

na Černokostelecku. V částečně podsklepené 

budově o dvou nadzemních podlažích s ho-

dinovou věží se vyučovalo do počátku 60. let 

20. stol. V roce 1976 v ní odbor školství ONV 

Praha-východ zřídil okresní materiálové středis-

ko. Po zrušení střediska byl objekt krátkodobě 

využíván jako ordinace lékaře, třídírna pošty 

nebo jako pobočka městské knihovny. Škola 

v Sedlčánkách je od února 2011 kulturní památ-

kou. Ministerstvo kultury ČR zdůvodnilo toto své 

prohlášení mimo jné tím, že se jedná o zachova-

lou kvalitní venkovskou veřejnou budovu, posta-

venou v eklektickém stylu (v architektuře sloh 

z druhé pol. 19. stol., odkazující na předcháze-

jící historická období a využívající jejich formální 

znaky na jedné stavbě). Školní budova bude re-

konstruována podle projektu, jehož vypracování 

se očekává do konce tohoto jejího jubilejního 

roku.

Školy v Kostelní ulici, stará a v pozadí „nová“ z roku 1889. Foto: soukromá sbírka Slavnost k otevření školy v Sedlčánkách. Foto: archiv Městského muzea
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Měšťanská škola na čelákovickém náměstí

Rozvoj průmyslu, související příliv obyvatel 

a přírůstek dětí na počátku 20. stol. urychlil re-

alizaci záměru místní školní rady na výstavbu 

další školní budovy. Povolení ke zřízení chla-

pecké měšťanské školy získalo město v roce 

1906. Učebny ve výše zmíněných zařízeních 

v Kostelní ulici ani provizoria v jiných objektech 

už totiž nestačila. Výběrem bylo určeno mís-

to pro výstavbu „měšťanky“ na severní straně 

náměstí vedle radnice, která měla tehdy ještě 

podobu z 2. pol. 18. stol. Město pak za 19 tis. 

rakouských korun vykoupilo k demolici skupinu 

tří sousedících středověkých domů. Po zdlou-

havém posuzování návrhů pěti autorů, z nichž 

někteří je několikrát měnili, byl přijat přepraco-

vaný projekt čelákovického stavitele Konstanti-

na Saxe na třípodlažní (suterén + dvě nadzemní 

podlaží) školní budovu v historizujícím pseudo 

či neobarokním slohu s prvky secese. Původně 

se třemi učebnami, kreslírnou a dvěma kabine-

ty v 1. patře, dvěma učebnami, bytem ředite-

le, tělocvičnou a šatnani v přízemí přístupném 

dnes zaslepenými vraty z náměstí. Saxův návrh 

už také počítal s vybudováním nové radnice. 

Nabídkovým řízením pak město zadalo vý-

stavbu školy královéhradeckému staviteli Jo-

sefu Novotnému, který z vypočtených nákladů 

95 931 rakouských korun 69 haléřů slevil 16,3 % 

a v březnu 1909, před sto deseti lety, zahájil 

stavbu zbouráním vykoupených domů. Po čet-

ných diskusích v průběhu výstavby o podobě 

hlavního (jižního) průčelí byla konečně škola po 

18 měsících dokončena. Slavnostní otevření zá-

roveň s vysvěcením se konalo 16. září 1910. Po 

dobu 65 let (včetně rozšíření ve 30. letech) slou-

žila budova svému účelu, i když její začlenění 

do českého školství se s jeho reformami něko-

likrát změnilo. Z již chlapecké a dívčí měšťanky 

se postupně stala osmiletka, pak jedenáctiletka 

a nakonec průmyslovka. V této souvislosti jis-

tě stojí za zmínku, že v červnu před 60 lety se 

na čelákovické jedenáctiletce uskutečnila první 

středoškolská maturita v historii zdejšího škol-

ství. V letech 1979–1989 byla budova bývalé 

měšťanky součástí komplexu krajské politické 

školy v systému politického vzdělávání KSČ. 

Dnes její umělecky provedené jižní průčelí začí-

ná pozvolna chátrat. 

Školní areál v ulici J. A. Komenského

Dne 1. září 1969 (před 50 lety) se poprvé ote-

vřely čelákovickým i „přespolním“ dětem dveře 

nové, tehdy „jen“ základní školy v dnešní ulici 

J. A. Komenského. Na tu dobu moderní školní 

budova z hlediska dispozičního i konstrukční-

ho řešení, postavená podle návrhu architekta 

Miloslava Cajthamla (1927–2011) z Krajského 

projektového ústavu v Praze. Předpokládám, že 

u mnohých návštěvníků mohl pohled do velké-

ho čtvercového atria uprostřed objektu vyvolat 

představu, jak si školní děti v této oáze klidu, 

oddělené od okolního světa, budou o přestáv-

kách za hezkého počasí protahovat na zdravém 

vzduchu svá těla „utrápená“ školními lavicemi. 

Jenže škola, i když atriová, není poklidné pro-

středí starověkého římského domu. Jen pro úpl-

nost uvádím, že přiléhající objekt školní kuchyně 

s jídelnou má obdobný, mnohem menší prostor. 

Školu postavili na nezastavěném pozemku, 

kterému se říkávalo „Bíbrova zahrada“ (Karel 

Bíbr, český architekt a stavitel, v Čelákovicích 

od roku 1928) se sadem a někdejším zahrad-

téma

nictvím rodiny jmenovaného. Její výstavba sice 

předznamenala vpád stavebního ruchu do cen-

tra Čelákovic, ale žádné domy v dříve poklidné 

ulici Jindřicha Čurdy, nazvané po roce 1948 

z vděčnosti za osvobození v roce 1945 Rudé 

armády, jí nepadly za oběť. Dvou až třípodlažní 

školní budova, jejíž nosnou kostrou je monto-

vaný železobetonový skelet, byla „potažená“ 

lehkými zavěšenými obvodovými panely (však 

se ještě možná dobře pamatujete – v létě vedro, 

v zimě chladno), skrývala 27 učeben, odborné 

pracovny, včetně výukové kuchyně, knihovnu 

a malý sál. Pavilon s tělocvičnou byl dokončen 

až o rok později. Objekt z roku 1969 se stal zá-

kladem dnešního školního areálu, jehož součás-

tí je kromě základní školy letos již 25 let Gymná-

zium Čelákovice – Fakultní škola FF UK Praha, 

sportoviště a dopravní hřiště. Původní budova 

prošla mnoha stavebními úpravami (např. za-

střešení a obvodový plášť), a i když dnes na 

první pohled vypadá jinak, její základní půdorys 

se nezměnil.

Téma zpracoval

Ivan Vaňousek

Původní podoba západního průčelí ZŠ v tehdejší ulici Rudé armády. Foto: archiv Městského muzea

Měšťanská škola na čelákovickém náměstí v roce 1910. Foto: archiv Městského muzea
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chodíme kolem nich

Máme radost, že se 1. května 2019 v plné du-

ševní i fyzické svěžesti dožívá devadesáti pěti 

let paní Eva PETRÁSOVÁ – naše maminka, 

babička, prababička, kamarádka. Přejeme jí 

pevné zdraví a hodně sluncem zalitých dnů.

Rodina a přátelé

77. a 88. narozeniny oslaví v tomto roce souro-

zenci František BODLÁK a Jiřina MRÁZOVÁ, 

roz. Bodláková z Jiřiny.

Hodně pohody a zdraví do dalších let přejí 

Jindřiška, Petr a Pavel (taky Bodláci).

Dne 2. dubna nás navždy 

opustila naše milovaná ma-

minka, babička a prababička 

paní Štěpánka TRMALOVÁ, 

ale v našich srdcích zůstane 

navždy.

Za projevené soustrasti všem 

přátelům a známým děkují dcery Štěpánka 

a Pavla s rodinami.

Dne 5. května uplyne 6 let od 

úmrtí milovaného manžela, 

tatínka a dědečka Miloslava 

BAUERA. 29. května by osla-

vil 80. narozeniny.

Stále vzpomíná manžel-

ka Iva, synové Petr, Ríša 

a vnoučata.

Dne 31. května 2019 tomu 

bude 15 let, co odešel pan 

Miloslav HOMOLA.

Stále vzpomíná manželka, 

dcera a syn s rodinou.

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. 

Vzpomínka
Byl květen 1945, Němci utíkali a mně byly 4 roky 

a dva měsíce. Byl jsem zrovna u babičky, když 

přišel dědeček a říkal jí, abych to neslyšel, že 

němečtí vojáci zastřelili u mostu přes Labe dva 

pány, kteří měli ty Němce zastřelit, kdyby chtě-

li s mostem něco udělat. Pak dědeček odešel, 

a když se vrátil, tak abych to zase neslyšel, říkal 

babičce, že někdo viděl dva německé vojáky, jak 

jdou polní cestou od křížku nahoru do kopce, na 

který vidíme z 1. patra našeho domu v Mochov-

ské ulici. Ta cesta vedla k malé pískovně na dru-

hé straně kopce, kam z okna nevidíme. Zato od-

poledne, když jsme byli na zahradě, viděli jsme 

dva náklaďáky plné pánů s flintami, jak jedou 

po silnici k Mochovu. Vyběhli jsme s babičkou 

před vrátka a viděli jsme, že jedou po té polní 

cestě, a když zmizeli za vrškem, bylo slyšet, že 

se tam střílí. Pak se auta zase objevila a vracela 

se kolem nás do města. To už u silnice stáli sko-

ro všichni, co jsme tam bydleli. Už z dálky bylo 

slyšet, jak si pánové zpívají, a viděli jsme, že za 

každým autem vlaje bílý prapor. Když jeli kolem 

nás, z druhého auta jim prapor spadl a přistál 

na silnici přímo před naším sousedem. Ten ho 

sebral, jenže to nebyl prapor, ale dlouhé pánské 

spodky a tam, co bývá břicho, byla malá kula-

tá dírka s černými okraji. Soused pravil, že je to 

pravé hedvábí, jaké nenajdeš na ulici každý den, 

a dírku že mu žena zašije. A kde jste mohli za 

války sehnat hedvábné spodky?

Miloslav Kolínko Komatsu
Dálkově ovládaný buldozer, či chcete-li bagr, 

pro úpravu dna řek a vodních ploch. Poprvé 

se v našem městě objevil na jaře 1977 v sou-

vislosti s budováním labské vodní cesty, po níž 

se z říčního překladiště v Lovosicích mělo vozit 

uhlí do nové chvaletické elektrárny. Tehdy to 

byla senzace nejen pro místní. Na bagr se sem 

jezdili dívat i odborníci z Prahy. „Mašina“ řízená 

ovladačem ze břehu, podobně jako klukovská 

hračka, jezdila po labském dnu a hloubila ko-

ryto, aby v něm neuvízly remorkéry s tlačnými 

čluny o nosnosti přes 1 000 t. Od té doby se 

Komatsu objevil v Čelákovicích už několikrát, 

naposledy letos v březnu. To už ale ne v sou-

visloti s dopravou uhlí, která skončila po 20 

letech. Povodí Labe používá tohoto veterána 

k čištění říčního dna nejen od nánosů písku. 

Občas přinese voda i stromy nebo bagr uvolní 

mohutné dubové kmeny, které přikryl písek již 

před staletími. Ty bývají černé, velmi tvrdé, až 

zkamenělé a některé z nich i opracované. Jeden 

z takových byl spolu s jinými vytažen i letos ne-

daleko městské čistírny odpadních vod. Možná, 

že je to pozůstatek nějaké zdejší či vzdálenější 

dávné stavby – čelákovického mlýnského jezu, 

Výroční členská schůze 
SOZP

Ve čtvrtek 28. března byla uspořádána výroční 

členská schůze Smíšené organizace zdravot-

ně postižených Čelákovice, zapsaný spolek. 

Začátek schůze již tradičně zpestřily svým vy-

stoupením děti z Mateřské školy v Přístavní 

ulici. Jednání pozdravil jménem města starosta 

Josef Pátek, který popřál členské základně hod-

ně úspěchů a pevné zdraví do dalších let. Do-

poručil členům, aby se zúčastňovali akcí, které 

připravuje a realizuje koordinátorka seniorských 

aktivit Anděla Nosková a o kterých se dozvídá-

me při pečlivém čtení Zpravodaje.

SOZP Čelákovice, z. s., měla k 31. prosinci 2018

celkem 234 členů, z toho 186 žen a 48 mužů. 

Podle zdravotních vad je s tělesným postiže-

ním 104 členů, vnitřně postižených 101 členů, 

zrakově postižených 14 a sluchově postižených 

15 členů. Osob vlastnících průkaz ZTP je 9 

a ZTP/P je 43.

V roce 2018 byly pořádány oblíbené zájezdy do 

Polska, návštěvy divadel, a to do Divadla pod 

Palmovkou na představení Králova řeč a Doko-

nalá svatba. Výbor na jaře zorganizoval návště-

vu automobilky a muzea Škoda Mladá Boleslav, 

zámku Zákupy, podzimní výlet na zámek Mni-

chovo Hradiště a exkurzi do cukrovaru Dobro-

vice. Jinak se naši členové účastní i některých 

neformálních aktivit, například sobotního pla-

vání v Městském bazénu nebo zájezdů a re-

kondičních pobytů pořádaných Sjednocenou 

organizací nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Ve zprávě o činnosti zaznělo také poděkování 

městu Čelákovice a dalším městům i firmám za 

finanční a materiální pomoc, bez nichž by naše 

spolková organizace nemohla existovat.

Předseda spolku p. Smolík se zabýval proble-

matikou obměny členů výboru. Připomněl, že 

věkový průměr členů výboru je nyní 73,9 let. 

Vzhledem k tomu, že se v roce 2021 budou 

konat volby, velice rád by uvítal, kdyby se našli 

noví zájemci o práci ve výboru, revizní komisi 

anebo jako vedoucí úseku. 

Zájemcům o naši činnost připomínáme, že jsme 

pro ně k dispozici vždy každou první a třetí stře-

du v měsíci od 9.00 do 11.00 hod. v klubovně 

Kulturního domu.

Antonín Alexander, Smíšená organizace 

zdravotně postižených Čelákovice, z. s.

Výroční členská schůze Smíšené organizace zdravotně 

postižených Čelákovice v Kulturním domě. Foto: -dv-

dřevěného mostu, nebo jen masivní trám, který 

odněkud přinesla voda.

Ještě ale zpět k titulku příspěvku. Jak název 

stroje napovídá, jde o japonský výrobek. Továr-

na, kterou Japonci ve 20. letech minulého století 

založili a vyráběla původně jen traktory, je dnes 

světovým výrobcem stavebních strojů. Bagr Ko-

matsu se speciálním komínem může pracovat 

až v sedmimetrové hloubce.       Ivan Vaňousek

Opracovaný kmen uvolněný ze dna Labe u ČOV. Foto: iv

Komatsu na břehu Labe u bývalého přívozu. Foto: iv
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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).

sobota 11. 5. 10.00 hod.

ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA

15. ročník nepostupové taneční soutěže pořá-

dané MDDM Čelákovice, vstupné: 70 Kč.

středa 15. 5. 8.30, 9.45 a 19.30 hod.

TANEC 2019 – NA FILMOVÉM FESTIVALU

Závěrečné představení žáků tanečního oboru 

ZUŠ Jana Zacha Čelákovice, večerní vstupné: 

130 Kč.

pátek 17. 5. 19.00 hod.

OLYMPIC – PERMANENTNÍ TOUR 2019

koncert rockové legendy, vstupné: 690 Kč

Zdroj: VM ART production, s. r. o.

úterý 28. 5. 9.30 hod.

ZLATOVLÁSKA

Pořad pro MŠ a volně 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: 360 Kč, 

platí ZTP a senior sleva.

pátek 31. 5. 18.00 hod.

KONCERT NA SCHODECH

Vystoupení žáků ZUŠ Jana Zacha Čelákovice 

v rámci III. ročníku ZUŠ OPEN.

Ukliďme Česko 2019
Výmola

u sáňkovacího kopce
Chceme touto cestou poděkovat všem dvace-

ti malým i velkým dobrovolníkům, kteří strávili 

sobotní dopoledne 6. dubna úklidem Výmoly 

a jejích břehů. Nasbírali jsme toho požehnaně, 

až se z toho někteří v naší říčce nedobrovolně 

vykoupali. Vše jsme ale zvládli s úsměvem a už 

teď se těšíme na další setkání.

A na závěr apel na některé obyvatele Sedlčá-

nek, Císařské Kuchyně a možná i Čelákovic. 

Výmola opravdu není skládka ani kompostárna.

Jan Frantík, Jiří Kratochvíl, Martin Reimont, 

PRO Čelákovice, z. s.

Foto: archiv spolku

Moderní saunování
Saunamistři z naší Městské sauny mají za sebou 

úspěšnou premiéru na mistrovství ČR v sauno-

vých ceremoniálech – SaunaFest 2019, které se 

uskutečnilo ve dnech 28.–31. března v Praze. 

Výsledkem je skvělé 4. místo v týmové soutěži, 

které se zúčastnili Lukáš Skalík a Miroslav Šup 

se svým zábavným ceremoniálem Ristorante: 

Arriva la Bomba. Na bednu vítězů scházelo jen 

pár bodů, bylo to opravdu o fous, takže motiva-

ce kluků do účasti v dalším ročníku je obrovská! 

Je to další důkaz, že jdeme správným směrem, 

s nadšením, a ne jen pro zisk sauny. Úspěš-

ně jsme rozhýbali projekt dětského saunování 

a tradiční severské metličkování, pravidelně 

se účastníme odborných školení a seminářů, 

soutěží, pěstujeme bylinky za účelem aromate-

rapie v sauně apod. Snažíme se do Čelákovic 

přinášet nejnovější trendy a poznatky v oblasti 

moderního saunování, abychom mohli poskyto-

vat služby s patřičnou profesionalitou a hlavně 

radostí.

Radovan Štícha, provozovatel Městské sauny

Foto: archiv soutěžního týmu

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.
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kam ve volném čase

do neděle 12. 5.

Husův sbor

VÝSTAVA OSOBNÍCH PAMÁTNÍČKŮ

do 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., zapůjčena Stát-

ním oblastním archivem.

do pátku 31. 5. 15.00–18.00 hod.

Galerie v altánu, Vašátkova 818

SNĚNÍ NAD VZNEŠENOU REALITOU

Výstava obrazů Vladislavy Mlady Jiráskové, pří-

stupná od úterý do soboty.

do úterý 31. 12.

Městské muzeum

OD UPÍRŮ K POPRAVIŠTI

Menší expozice v podzemí čelákovické tvr-

ze přístupná denně 9.00–12.00 a 13.00–17.00 

hod., se vstupem zdarma.

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 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, Vašátkova 818

MÍCHÁNÍ VLASTNÍHO PŘÍRODNÍHO PARFÉMU

cena 400 Kč

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.

náměstí 5. května

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.

náměstí 5. května

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. 

sobota 11. 5. 9.00 hod.

Grado

MEMORIAL CUP + ČELÁKOVICKÝ TRIANGL

soutěže lodních modelářů

sobota 11. 5. 19.00–23.00 hod.

Hospoda U Kubelků

COUNTRY VEČER

příjemné posezení s písničkami ve stylu country 

neděle 12. 5. 14.00 hod.

Restaurace Na Vošverku

JARNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

tradiční posezení seniorů při hudbě a diskuzi

neděle 12. 5. 17.00 hod.

Husův sbor

KONCERT KE SVÁTKU MATEK

Účinkuje soubor AniMuk, pro maminky je při-

pravená kytička.

středa 15. 5. 19.00 hod.

Městské muzeum

ZANIKLÉ STAVBY FRANTIŠKA ANTONÍNA 

ŠPORKA

přednáška historičky Marie Kořínkové

čtvrtek 16. 5. 18.30 hod.

Městská knihovna

SEBELÁSKA JAKO ZÁKLAD DUŠEVNÍHO 

ZDRAVÍ

přednáška Ludmily Křivancové

sobota 18. 5. 10.00 hod.

Grado

ZÁVODY MODELŮ PARNÍKŮ

Skupinové vytrvalostní závody parníků poháně-

ných miniaturními parními stroji.

sobota 18. 5. 10.15 hod.

hřiště U Hájku

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

SK Union A hostí tým Záryb.

neděle 19. 5. 8.00–11.00 hod.

Kostelní 22, vchod z ulice U Kovárny

PRODEJNÍ BURZA 

především akva-tera, s možností využít chova-

telské poradny

pátek 24. 5. 18.00–24.00 hod.

Husův sbor, modlitebna Církve bratrské (Masa-

rykova 2083), kostel Nanebevztetí Panny Marie

NOC KOSTELŮ

přístupných veřejnosti se zajímavým progra-

mem (více viz str. 9)

sobota 25. 5. 9.30 hod.

Husův sbor

MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU

tradiční akce Pražské diecéze CČsH určená pro 

děti i rodiny

sobota 25. 5. 10.00 hod.

lávka u Labe

CB RUN OPEN

3. ročník charitativního běžeckého závodu pro

všechny generace

sobota 25. 5. – neděle 23. 6.

Městské muzeum

MALÝ SALÓN 2019 – SVOBODA: DVEŘE DO 

SVĚTA

Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Jana Za-

cha Čelákovice ve výstavní síni muzea přístupná 

denně 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod. 

V sobotu 25. 5. od 10.00 hod. vernisáž výstavy. 

středa 29. 5. 10.00 hod.

ZŠ Větrník (náměstí 5. května 2)

VĚTRNICKÁ NOTIČKA

2. ročník pěvecké soutěže

pátek 31. 5. 14.00–16.15 hod.

Městské muzeum

ČELÁKOVICEMI ZNÁMÝMI I NEZNÁMÝMI

komentovaná vycházka

pátek 31. 5. 14.00–17.00 hod.

zahrada MDDM

JAK SI HRAJEME NA TÁBORECH

Oslava Mezinárodního dne dětí s malou výsta-

vou drobného zvířectva Českého svazu chova-

telů, akce k 30. výročí založení MDDM.  

sobota 1. 6. 10.15 hod.

hřiště U Hájku

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

SK Union A hostí tým Semic.

sobota 1. 6. 14.00 hod.

Sedlčánky

DĚTSKÝ DEN – POHÁDKOVÝ LES

Krátká procházka okolím Sedlčánek za přítom-

nosti pohádkových bytostí s úkoly pro děti.

neděle 2. 6. 16.00–17.30 hod.

Městské muzeum

LÁSKA TO (NE)JSOU JEN PÍSMENA

Komorní recitál Jitky Moravcové s klavírním do-

provodem Petra Ožana, vstupné: 50 Kč.

čtvrtek 6. 6. 18.00 hod.

Městské muzeum

KODEX O VÁCLAVU IV.

Koncertní pořad k výročí úmrtí českého krále 

Václava IV. († 16. 8. 1419) a vypuknutí husitské 

revoluce. 

sobota 8. 6. 11.00–22.00 hod.

náměstí 5. května

SETKÁNÍ NA NÁMĚSTÍ VIII

Hudební festival, kde vystoupí: Anna K., Žlutej 

pes, Jaroslav Hutka, ZUŠ Jana Zacha Čelákovi-

ce, O5 a Radeček, Čiperkové, spojený s gastro 

festivaly „Vinný košt“ a „jaHODY“.

PROGRAM
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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

Hravé odpoledne s Andersenem. Foto: archiv knihovny

Hravé odpoledne
s Andersenem

V čelákovické knihovně proběhlo v pátek 

29. března Hravé odpoledne s Andersenem.

Děti i dospělí plnili v obou odděleních knihov-

ny různé úkoly zaměřené k 70. výročí založení 

nakladatelství Albatros. Návštěvníci si poradili 

s domalováním pejska a kočičky, vyluštili přeta-

hovačku, osmisměrku, házeli míčky do klobou-

ku kouzelníka Pokustóna, přiřazovali předměty 

k pohádkám a vybranou pohádku jim paní kni-

hovnice přečetla. Vyráběli z papíru pařezovou 

chaloupku a Pipi Dlouhou punčochu.

Dospělí návštěvníci vyplňovali jednoduchou 

anonymní anketu: Kde vznikla Noc s Anderse-

nem? Noc s Andersenem vznikla v roce 2000 

v knihovně v Uherském Hradišti. V době své 

smrti byl Hans Christian Andersen: slavný a me-

zinárodně uznávaný spisovatel. Vydává Alba-

tros knihy i pro dospělé? Ano, v edici Albatros 

Plus. Na všechny tři otázky odpovědělo správně 

pouze 5 čtenářů.

Odpolednem návštěvníky provázely knihovnice 

převlečené za pohádkové postavičky: Beruš-

ka, Ferda, Křemílek a Mikeš. Odměnou jim byly 

úsměvy více než stovky účastníků.

Naděžda Picková, ředitelka

Sebeláska jako základ 
duševního zdraví

Zveme vás na přednášku spisovatelky a knihov-

nice Ludmily Křivancové, která se koná ve čtvr-

tek 16. května od 18.30 hod. 

Lidé, kteří se neumějí mít rádi, častěji upadají 

do depresí. Většinou si neváží sami sebe, ne-

mají zdravou sebeúctu, neumějí říkat ne, často 

se přetěžují. Má-li člověk sám sebe rád, netrpí 

ani pocity méněcennosti ani není sobcem, kte-

rý myslí jen na sebe. Co to zdravá sebeláska je 

a jak se k ní dopracovat? Odpovědi se dozvíte 

na přednášce Ludmily Křivancové, knihovnice 

a spisovatelky, v naší knihovně.

Naděžda Picková, ředitelka

mddm
Havlíčkova 691, Čelákovice
tel.: 326 991 217, fax: 326 995 959
e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz
http://www.mddmcelakovice.cz

Taneční soutěž Duběnka
V sobotu 11. května se v čelákovickém Kulturním 

domě uskuteční jubilejní 15. ročník taneční sou-

těže Duběnka. Svými tanečními choreografiemi 

se předvedou týmy v pěti věkových kategoriích. 

Do soutěže se mohly přihlásit pouze amatérské 

taneční skupiny, začínající kroužky při základ-

ních školách či Domech dětí a mládeže. Bude 

zde k vidění několik tanečních stylů, jako je 

street dance, show dance, disko a modern 

dance. Po celou dobu soutěže bude v přileh-

lých prostorách probíhat doprovodný program, 

např. výtvarné dílny, řemeslné stánky, worksho-

py (některé aktivity zdarma, některé za po-

platek).

Den dětí
V pátek 31. května se na zahradě Městského 

domu dětí a mládeže opět bude slavit Den dětí. 

Dopoledne bude patřit žákům základních škol 

a odpoledne již tradičně veřejnosti. Od 14.00 do 

17.00 hod. bude zahrada otevřena všem dětem 

i rodičům. Letos je hlavním tématem „Jak si hra-

jeme s dětmi na táboře“. Přijďte si s námi zahrát 

nejrůznější osvědčené táborové hry a oslavit 

Den dětí. 

Dny atletiky
Ve dnech 13.–14. června pořádáme pro všech-

ny žáky čelákovických základních škol a Gym-

názia Čelákovice Dny atletiky. Akce je k oslavě 

výročí 30. let od založení našeho Městského 

domu dětí a mládeže. 

Letní tábor Bulharsko
V termínu 29. června – 17. července 2019 po-

řádáme tradiční letní tábor v Bulharsku. Děti 

jsou ubytované v chatkách se sociálním zaříze-

ním asi 50 m od písečné pláže v kempu Kiten 

(56 km jižně od Burgasu). V ceně tábora je zajiš-

těna strava 5x denně, pitný režim, cesta autobu-

sem. Tábor je určen dětem od 10 do 20 let. Zbývá 

posledních pár míst, v případě zájmu kontaktujte 

hlavní vedoucí tábora Evu Bukačovou na tel.: 

326 991 217.

Letní tábor 
Cesta do středu země

…tentokrát skrz České středohoří. V termínu 

26. července – 9. srpna 2019 v areálu Kne-

splíkov u obce Mentaurov. Klasický letní tá-

bor, ubytování v chatkách, v ceně je zahrnuta

strava, pitný režim, cesta autobusem a další po-

žitky a odměny. Zájemci se mohou hlásit hlavní-

mu vedoucímu Milanu Homolkovi na tel.:

725 006 270.

Veronika Kratochvílová

Taneční soutěž Duběnka 2018. Foto: archiv MDDM

Foto: archiv knihovny
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rc routa +
mateřské centrum
Sedláčkova 107, Čelákovice
Stankovského 1650, Čelákovice
(zadní vchod budovy pošty)
tel.: 739 033 163
e-mail: info@rc-routa.cz
http://www.rc-routa.cz
fb: Mateřské centrum Čelákovice a RC Routa

Kurz první pomoci, pondělí 6. 5., 18.00 hod., 

Routa, kurz je určen pro širokou veřejnost, tre-

néry a pracovníky s dětmi a mládeží. Cena se-

mináře 50 Kč, včetně potvrzení o absolvování 

semináře.

Bubnování s Janou, úterý 15.00–16.45 hod., 

Jurta, 15.00–15.45 hod. bubínky pro děti, 

16.00–16.45 hod. drum circle dospěláci.

Dopolední relax v Jurtě, čtvrtek 9. a 23. 5., 

10.00–12.00 hod., přijďte strávit čtvrteční do-

poledne ve stylu odpočinku, hudby, tance, 

pohody…

Opékání buřtů, čtvrtek 16. 5., 18.00–20.00 

hod., zahrada Routy, buřtíky s sebou.

Dětský bleší trh, sobota 18. 5., 8.00–20.00 

hod., zahrada Routy, přijďte prodat to, co se 

vám již doma nehodí, nebo svým nákupem 

podpořit obchodního ducha mladých prodej-

ců, prodejci (do 15 let) se mohou registrovat 

na tel.: 606 660 421.

Hranice ve vztahu – nikdy není pozdě…, 

čtvrtek 30. 5., 18.00 hod., Jurta, diskuse s Mí-

lou Hlávkovou.

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, e-mail: routa.rosenkrancova@seznam.cz,

tel.: 732 727 161.

Skupinové doučování, čtvrtky 15.00–16.30 

hod., Routa, Martina Cermanová.

Job Klub Routa, pátky 3., 17. a 31. 5., 8.30–

12.30 hod., Markéta Javorská, tel.: 608 723 

465, e-mail: routa.javorska@seznam.cz.

Účastníci projektu. Foto: Barbora Zíková

Také jsme se připojili…
Máme rádi vodu, ale také přírodu. Ani my ne-

jsme lhostejní k našemu okolí, proto jsme se dne 

6. dubna připojili k projektu „Ukliďme Česko“. Zú-

častnilo se celkem 32 vodáků a 16 přátel, kteří se

pokusili vyčistit oblast kolem Labe. Odměnou pro 

Zahájení Vejšlapu na náměstí. Foto: Barbora Zíková
Květen v Husově sboru

Rada starších náboženské obce Církve česko-

slovenské husitské zve čelákovické občany do 

Husova sboru na tradiční, ale také nové kulturní 

a společenské programy.

Do 12. května bude v zimní modlitebně instalo-

vána Výstava osobních památníčků. V minulosti 

patřil památník k vybavení všech dívek, často 

i chlapců, dnes je to ukázka krasopisu a výtvar-

né zručnosti dřívějších generací a pro každé-

ho majitele krásná osobní památka a studnice 

vzpomínek. Otevřeno bude úterý, pátek, sobo-

ta, neděle od 14.00 do 16.00 hodin.

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.

všechny zúčastněné byly opečené buřty v areálu 

loděnice, které po práci chutnaly náramně. 

Karolína Drmotová,

1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s.

Vejšlap jarním Polabím
Každý rok pořádají vodáci pro všechny zájemce 

o procházku přírodou Vejšlap jarním Polabím

a letos tomu nebylo jinak. Start celé akce za-

počal v 9 hodin v Čelákovicích před Městským

úřadem. Pro účastníky si vodáci připravili cel-

kem tři trasy – 10 km, 15 km a 30 km. Připojilo

se celkem 185 lidí, což je veliký úspěch. Ačkoliv

počasí tentokrát nevyšlo, tak příroda svoji jar-

ní krásu skutečně nezapřela. Účastníci si tedy

udělali krásnou procházku jarní přírodou, do-

zvěděli se spoustu informací o zde žijících zví-

řatech, rostoucích rostlinách i původu koryta

Labe. Všechny trasy bylo možno jet například

na kole či koloběžce – to už záleželo na prefe-

renci účastníků. Na trasách bylo také 11 stano-

višť, která zpestřila celý tento pochod a navigo-

vala účastníky, kteří nevěděli, kudy pokračovat,

aby se nám někdo nezatoulal. Všechny trasy

byly zakončeny v areálu loděnice, kde byl při-

praven pestrý program – svezení na pramici,

kanoi i motorovém člunu, jízda na koni, hasiči,

soutěže a jiné atrakce pro děti. Také zde bylo

připraveno pro všechny zúčastněné občerstve-

ní. Akce se vydařila a vodáci se na vás všechny

těší opět za rok!

Karolína Drmotová, 

1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s.

Na sobotu 12. května v 17.00 hodin připravuje-

me již tradiční rodinný Koncert ke Svátku matek. 

Opět nás navštíví čelákovický sbor AniMuk se 

svým jarním repertoárem a maminky obdrží ky-

tičku a přáníčko.

Na středu 22. května se chystá autokarový výlet 

do Čáslavi a na zámek Kačina. Zájemci se mo-

hou hlásit u pí Evy Mayerové, tel.: 724 627 813.

Na konec května připadnou dvě tradiční akce. 

V pátek 24. května od 18.00 do 21.00 hodin to 

bude další ročník Noci kostelů 2019.

Hned v sobotu 25. května následuje tradič-

ní diecézní akce pro děti a rodiny Malování na 

chodníku. Malování se u nás již konalo v roce 

2016 a letos se opět vrací do našeho Husova 

sboru s tématem „Noemova archa“. Vedle vý-

tvarné činnosti budou pro děti připraveny sou-

těže na farní zahradě a hudební vystoupení 

Beruška Bandu z Roztok u Prahy. Všichni malíři 

obdrží věcné odměny.

Milí přátelé, těšíme se na setkání s vámi v na-

šem Husově sboru!

Rada starších náboženské obce CČsH 

v Čelákovicích

Sbírat bylo opravdu co. Foto: Barbora Zíková

Foto: archiv CČsH
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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)

PROVOZNÍ DOBA VE STÁTNÍ SVÁTEK

8. 5.   16.00–21.00

Pozn.: V průběhu otevírací doby pro veřejnost může být 

kdykoli jedna plavecká dráha vyhrazena k jiným účelům.

Houby Čelákovicka – 
řasnatka vosková

Jak opakovaně uvádíme, jaro je období, kdy 

růstu hub dominují vřeckovýtrusné houby. Ve-

dle různých druhů smržů, kačenek, chřapáčů, 

ucháčů či ohnivců jsou relativně hojnou sku-

pinou řasnatky. U nás se setkáváme nečastěji 

s řasnatkou voskovou, která vytváří 2–10 cm 

velké plodnice. V mládí jsou kulovité s drobným 

otvorem na vrcholu, později baňkovité až mis-

kovité. Okraj plodnice je zprvu rovný, později 

pilovitý, až nepravidelně potrhaný. Vnější strana 

plodnice je šupinkatá, otrubičnatá, jakoby vos-

ková. Barva je okrově žlutá až hnědožlutá. Třeň 

je velmi krátký nebo chybí. Dužina je částečně 

průsvitná a jako u většiny vřeckovýtrusných hub 

dosti křehká.

Řasnatka vosková, Čelákovice, 10. dubna 2017. Foto: 

Miroslav Rudolf

Roste od dubna do listopadu obvykle ve shlu-

cích několika plodnic na tlejících rostlinných 

zbytcích – na kompostech, pařeništích, koň-

ském trusu, také na mulčovací kůře či štěpce. 

Je relativně hojná.

Je to teoreticky jedlá houba, ale pro velmi snad-

nou zaměnitelnost s ostatními druhy řasnatek ji 

nelze ke sběru doporučit. Od konzumace odra-

zuje také ne úplně příjemný pach a v neposlední 

řadě typ substrátu, ze kterého vyrůstá.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek

Odemykání lesa
Dne 13. dubna uspořádal Spolek houbařů Če-

lákovice tradiční akci „Odemykání lesa“. Akce 

se zúčastnilo 36 příznivců přírody, houbaření 

a mykologie především z Čelákovic a blízkého 

okolí (+ tři psi). Dorazili i přátelé z houbařského 

spolku Poděbrady a nechybělo ani několik „Pra-

žáků“. Tentokrát jsme se vydali z Dvorců přes 

rozcestí Karlov do Byšiček. Žel, více než měsíc 

trvající sucho růstu hub příliš nepřálo. Až na vý-

jimky jsme proto nacházeli dřevokazné houby 

– především choroše. Na krásné historické by-

šické návsi nás přivítal předseda místního osad-

ního výboru pan Josef Koštíř. Ve svém proslovu

nás seznámil s historií obce/osady a s folklor-

ními slavnostmi, které v osadě pořádají. Poté

jsme provedli slavnostní symbolické odemknutí

lesa a uspořádali krátkou demonstraci dosud

nalezených hub. Z Byšiček jsme se vydali luž-

ním lesem k Labi a po břehu Labe jsme pokra-

čovali na Grado a přes lávku do Čelákovic. Asi

9 km dlouhou trasu jsme zakončili společným

posezením v restauraci spojeným s opékáním

Modely lodí na Gradě
V sobotu 11. a 18. května budou na Gradě 

k vidění modely lodí. V sobotu 11. května po-

řádá Modelářský klub Brandýs nad Labem již 

18. ročník soutěže Memorial Cup. Souběžně

s touto soutěží proběhne soutěž MDDM Čelá-

kovice pro modeláře do 15 let Čelákovický trian-

gl. Zahájení obou soutěží je v 9 hodin.

Následující sobotu 18. května budou poprvé na 

Gradě modely parníků, které jsou poháněny mi-

niaturními parními stroji. Zahájení je v 10 hodin, 

po obědě jsou na programu skupinové vytrva-

lostní závody parníků. Akce se konají u Hospo-

dy Grado.

MK Brandýs nad Labem

Foto: archiv MDDM

buřtů a mini výstavkou nalezených hub. Celkem 

se nám podařilo nashromáždit plodnice 18 dru-

hů hub. Za zmínku stojí především nález ohňov-

ce borového, řasnatky voskové či pěkného trsu 

jedlé opeňky měnlivé.

Miroslav Rudolf

Čestný předseda spolku Josef Kadeřávek rituálně ode-

myká les. Foto: Miroslav Rudolf

Improvizovaná výstavka nálezů. Foto: Miroslav Rudolf
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fotbal

florbal

Předčasné jarní počasí vyhovuje průběhu fot-

balových soutěží. Terény jsou kvalitní, není po-

třeba překládat zápasy, a tak soutěže nabírají 

obrátky. Dobrou jarní pohodu nabrali i fotbalisté 

Unionu, kteří si v úvodních šesti kolech připsa-

li 7 bodů, což je posunulo do horní poloviny 

průběžné mistrovské tabulky. Škoda zbytečné 

domácí porážky od Dolního Bousova, umístění 

mohlo být ještě lepší. 

SK UNION–FC VLAŠIM B 1:2

Branka: Bílek

V utkání dobré úrovně se již v 10. min. hosté 

ujali vedení. Na obou stranách se střídali kom-

binační akce, hlavně na straně domácích byla 

velká snaha po vyrovnání. To přišlo v 71. min., 

kdy po rohovém kopu dorážel Bílek. Již v na-

staveném čase se podařilo hostím rozhodnout 

o výhře 2:1.

SOKOL PĚČICE–SK UNION 0:4

Branky: Jiří Homola 2, Pikous, Filip

Unionu vyšel skvěle vstup do zápasu a již ve

4. min. se radoval Homola z vedoucí branky.

V dalším průběhu udržovali hosté mírnou převa-

hu a v závěru poločasu navýšili skóre brankami

Pikouse a podruhé Homoly na 3:0. Po přestáv-

ce se obraz hry příliš nezměnil a konečnou po-

dobu výsledku dal v 88. min. Filip.

SK UNION–SLOVAN LYSÁ N. L. 2:2, penalty

4:5

Branky: Pánek, Kadeřábek

Derby přineslo kvalitní fotbal. V první půli byli

hosté dravějším celkem, což jim přineslo mírnou 

převahu vyjádřenou brankou Poborského ve

42. min. Do druhé části domácí přeskupili řady,

zlepšili pohyb a výsledkem bylo vyrovnání z ko-

pačky Pánka. Leč soupeř po chvíli získal vedení 

zpět. V 70. min. zajistil remizu Kadeřábek. V pe-

naltovém rozstřelu byli úspěšnější hosté.

MNICHOVOHRADIŠTSKÝ SK–SK UNION 2:3

Branky: Pánek 2, Kadeřábek

V 15. min. se prodral k zakončení Pánek a Uni-

on vedl 1:0. Hosté kontrolovali hru, přesto do-

mácí ve 42. min. vyrovnali. Těsně před přestáv-

kou vrátil Unionu vedení Pánek na 2:1. Ve druhé 

části domácí vyvinuli snahu po vyrovnání, ale 

nejprve Kadeřábek zvýšil na 3:1 a domácí stačili 

jen upravit výsledek na konečných 2:3.

SK UNION–DOLNOBOUSOVSKÝ SK 1:2

Branka: Pavel Bařina

I když domácí byli favoritem, body si odvezl 

soupeř. Na obou stranách bylo několik vylože-

ných příležitostí, které zůstaly nevyužity. V závě-

ru první půle otevřeli skóre hosté a po přestávce 

přidali druhou trefu. V samém závěru korigoval 

brankový poměr hlavou Bařina. Střela Pánka do 

břevna již nic neřešila.

Dorost – účastník středočeské I. A třídy – zahájil 

jarní část mistrovské soutěže proti vedoucímu 

celku tabulky. Byl to souboj mezi prvním a dru-

hým celkem. SK UNION–FK BENÁTKY N. J. 

0:3, SK AKUMA ML. BOLESLAV–SK UNION 

0:0, SK UNION–SOKOL LIBIŠ 1:1, MNICHO-

VOHRADIŠTSKÝ SK–SK UNION 2:5.

Starší žáci – jsou v tabulce oblastního přeboru 

na předposledním místě. Se svými soupeři do-

káží udržet vyrovnanou hru, ale koncovka je bíd-

ná. SK ZELENEČ–SK UNION 2:1, SK UNION–

FC MĚLNÍK 1:2, SK ČESKÝ BROD–SK UNION 

0:10, SK UNION–BOHEMIA PODĚBRADY 3:2.

Mladší žáci – na rozdíl od starších bojují o čelo 

tabulky spolu s týmy Poděbrad a Českého Bro-

du. SK ZELENEČ–SK UNION 1:4, SK UNION–

FC MĚLNÍK, SK ČESKÝ BROD–SK UNION 

3:3, SK UNION–BOHEMIA PODĚBRADY 1:3.

Pozvánka na zápasy, vždy v sobotu od 

10.15 hod., na stadionu „U Hájku“:

4. 5. SK UNION A–ČESKÝ BROD B

18. 5. SK UNION A–ZÁRYBY

1. 6. SK UNION A–SEMICE

Milan Šikl

Orka skončila v národní 
lize druhá

Po semifinálovém vítězství nad Spartakem Pel-

hřimov, kdy Orka vyhrála všechny tři zápasy sé-

rie, jsme nastoupili do finále NFL proti vítězi zá-

kladní části Jaroměři. Všechna utkání byla velmi 

vyrovnaná, Jaroměř ale nakonec byla úspěšněj-

ší a sérii ovládla v poměru 3:1 na zápasy. Orka 

tak bude o postup do první ligy bojovat v bará-

žové sérii s týmem Z.F.K. Petrovice.

SPARTAK PELHŘIMOV–ORKA ČELÁKOVICE 

3:6

Domácí šli do tohoto zápasu s vědomím, že 

musí vyhrát, pokud chtějí sérii prodloužit. Orce 

naopak po dvou předešlých vítězstvích stačila 

k postupu do finále jediná výhra. Po vyrovnané 

první třetině se ve druhé části Orka ujala jedno-

brankového vedení. Závěrečná třetina pak byla 

již plně v naší režii, když jsme Pelhřimov třemi 

góly v řadě zlomili, domácí v závěru pak již jen 

korigovali. Orka tak po jednoznačné sérii po-

stoupila do finále národní ligy, ve které ji čekal 

celek Jaroměře.

TJ SOKOL JAROMĚŘ–ORKA ČELÁKOVICE 

8:9

První zápas série byl nesmírně dramatický. 

Těsně před koncem první třetiny domácí ved-

li již 3:0, Orka ale dvěma trefami do přestávky 

snížila. I ve druhé části dokázala Jaroměř znovu 

odskočit na rozdíl tří branek, ale stejně tak po 

dvou našich zásazích se šlo do závěrečné čás-

ti pouze s jednobrankovým mankem. Na jejím 

začátku domácí znovu dvakrát skórovali, pak 

ale následovala silná desetiminutovka Orky, ve 

které zaznamenala čtyři branky a stav otočila ve 

svůj prospěch. Opaření domácí již nedokázali 

zareagovat, a tak si první vítězství v sérii připsa-

la Orka.

TJ SOKOL JAROMĚŘ–ORKA ČELÁKOVICE 

8:4

Druhé utkání vyznělo lépe pro domácí celek. 

Orka kupila individuální chyby a nedařilo se jí 

efektivně zakončovat. První i druhou třetinu byla 

Jaroměř shodně o jednu branku lepší, v závě-

rečné části si pak domácí své vítězství pohlídali, 

a vyrovnali tak stav finálové série na 1:1.

ORKA ČELÁKOVICE–TJ SOKOL JAROMĚŘ 

9:10

V domácím prostředí Orka začala velmi aktivně 

a soupeře přehrávala, nedokázala ale ze svých 

šancí vytěžit více než pouhý jeden gól. Po pře-

stávce již byla hra vyrovnaná, ale Jaroměř pro-

kázala svou efektivitu v zakončení a odskočila 

Orce do tříbrankového vedení. V závěrečné 

části jsme ale výrazně zabrali a tři minuty před 

koncem na tabuli svítil vyrovnaný stav 9:9. Orka 

si v závěru vypracovala výborné šance, ale po 

chybě v naší rozehrávce z brejku nakonec roz-

hodli o svém vítězství hosté.

ORKA ČELÁKOVICE–TJ SOKOL JAROMĚŘ 

4:5

Orka potřebovala pro prodloužení série vyhrát. 

Vstup do zápasu se jí vydařil a ujala se vedení. 

Hosté ale dokázali srovnat. Oba soupeři se ten-

tokrát na každý gól výrazně nadřeli a byla znát 

zlepšená obranná hra obou celků. Za nerozhod-

ného stavu 4:4 přišla rozhodující branka Jaro-

měře deset minut před koncem zápasu, Orka 

ani přes velký tlak nedokázala žádnou šanci 

proměnit, a hosté se tak mohli radovat z vítěz-

ství v zápase i v celé finálové sérii.

Martin Bajer

Zápas s Jaroměří. Foto: Vendula Horváthová

SK UNION – Mistrovská soutěž nabírá obrátky

Momentka z utkání Union–Lysá. Foto: L. Konečný
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TJ Spartak Čelákovice, z. s.

STOLNÍ TENIS
Úspěch v play-off a postup mužů A do KP1!

Víkend 13.–14. dubna byl vyhrazen prvním dvě-

ma zápasům finále play-off, ve kterém jsme se 

střetli s druhým nejsilnějším celkem skupiny 

Kutnou Horou A, který jen shodou nepříznivých 

okolností loni z KP1 právě do naší skupiny spa-

dl. A protože v sezoně jsme to s ním měli 1:1 

(13:5 a 7:11), očekával se hodně tuhý boj. Celé 

finále ale díky téměř dokonalému výkonu všech 

našich hráčů dopadlo úplně jinak.

Finále 1:

ČELÁKOVICE A–SOKOL KUTNÁ HORA A 10:2

Body: obě čtyřhry, Dvořák 3/3, Iglo 2/2, Draži-

novský 1/2, Mlejnek 2/3

Sobotní utkání začalo vyhranými čtyřhrami, 

a když Matěj Iglo s Tomášem Dražinovským 

vydřeli své první zápasy a Mlejnek s Dvořákem 

dali hladce své první singly, bylo k úžasu dva-

cítky hostujících diváků najednou 6:0 a vlastně 

dohráno. V závěru si ještě Jirka Mlejnek poradil 

se soupeřovou dvojkou Štusem a Petr Dvořák 

neztratil ani set s dvojkou soutěže Valou. Výhru 

10:2 nečekal asi vůbec nikdo z přítomných, ale 

byl to jen první krok.

Finále 2:

SOKOL KUTNÁ HORA A–ČELÁKOVICE A 3:9

Body: obě čtyřhry, Dvořák 3/3, Iglo 2/3, Mlejnek 

1/1, Dražinovský 1/1

V neděli byla matematika jasná – uhrát remízu, 

a to se i přes únavu a domácí prostředí kutno-

horských podařilo. Základem byly opět vyhrané 

debly, následované třemi výhrami Dvořáka, Igla 

a Mlejnka. Zejména Matěj Iglo zápas s Dusilem 

vydřel, Jirka Mlejnek pak potvrdil o víkendu 

svůj životní výkon hladkým sestřelem domácí-

ho Švarce. Za stavu 1:5 už bylo o postupujícím 

jasno, a když Dvořák přidal dva povinné body 

a Dražinovský s Iglem po bodu, jelo se zvesela 

slavit.

Základem úspěchu v sezoně byla zejména naše 

vyrovnanost, kvalitní debly a fakt, že Dvořák 

(69:1) a Iglo (51:9) jsou jedničkou a trojkou celé 

soutěže. Ke konci sezony po zranění hodně 

stoupala forma Tomáše Dražinovského. Samo-

statnou kapitolou byl výkon Jirky Mlejnka v po-

sledních 6 zápasech, korunovaný skóre 5/7 ve 

finále. 17 výhrami hodně pomohl i Honza Bod-

lák.

Chceme tímto poděkovat TJ Spartak Čelákovi-

ce za podporu a hlavně – všem divákům, kteří 

nás celou sezonu chodili podporovat, a dokon-

ce s námi jeli i na finálový zápas ven.

Máme nejlepšího staršího žáka okresu!

V neděli 17. března v Káraném skončila série 

okresních bodovacích turnajů mládeže. Vyni-

kající 2. místo v kategorii mladších žáků obsadil 

Jakub Čech, který až po boji prohrál své finále 

s říčanským Menclem. Z dalších mladších žáků 

zaujal Jakub Dvořák 7. místem, dále skončili 

8. Tomáš Musil, 13. Kuba Novotný, 17. Adam

Michelčík a 19. Anna Pýchová. V kategorii star-

ších žáků obsadil Patrik Marfinec 3. místo, Matěj 

Vlček 7. místo, David Staněk 8. místo, 10. skon-

čil Josef Wolf a 13. Jakub Kruška. Celkové hod-

nocení seriálu sezony 2018/2019 – starší žáci: 

1. místo Patrik Marfinec, Matěj Vlček skončil na

7. místě a Josef Wolf 11., mladší žáci: 5. mís-

to Ondřej Čech, 9. Jakub Novotný, 12. Tomáš 

Musil, 14. Adam Michelčík. Gratulace!

Úspěchy i v krajském bodovacím turnaji mlá-

deže

Závěrečným turnajem 6. dubna v Neratovicích 

skončila i krajská série bodovacích turnajů mlá-

deže, kde jsou hráči rozděleni podle výkonnosti 

do divizí bez ohledu na věkovou kategorii. Vyni-

kajícího úspěchu zde dosáhl Jakub Šnajdr, kte-

rý coby dorostenec svoji divizi C vyhrál. V téže 

kategorii pak Patrik Marfinec jako starší žák vy-

bojoval skvělé 5. místo, což je pozitivní vzhle-

dem k tomu, že má v kategoriích mládeže ještě 

několik sezon před sebou. Gratulujeme oběma!

Petr Dvořák

Tým mužů A postupuje do KP1. Foto: archiv klubu

ŠACHOVÝ ODDÍL
V dubnu jsme úspěšně zakončili soutěž druž-

stev SŠS. Družstvo A v krajské soutěži prohrálo 

dne 31. března s družstvem KS Říčany 1925 F 

2:6 s tím, že výsledné pořadí jsme již stejně ne-

mohli ovlivnit, a proto se dala příležitost zahrát 

si tak vysokou soutěž našim mladým šachis-

tům. Družstvo A dosáhlo v závěrečném pořadí 

na vynikající 2. místo mezi 12 družstvy (8 výher, 

3 prohry), což je od založení ŠK nejlepší dosaže-

ný výsledek. Družstvo B v regionálním přeboru 

prohrálo dne 24. března s družstvem TJ Kralupy 

nad Vltavou 3:5 a 7. dubna remizovalo s JOLY 

Lysá nad Labem G 4:4. Celkově se mezi 11 

družstvy umístilo na 7. místě (3 výhry, 2 remizy, 

5 proher), což je solidní výsledek potvrzující kva-

lity družstva. Družstvo C v regionální soutěži po-

razilo 31. března družstvo Pravého Hradce v po-

měru 3:2 a celkově obsadilo mezi 12 družstvy 

skvělé 2. místo závěrečného pořadí (10 výher, 

1 remíza). Líheň mladých čelákovických talentů 

vedených trenéry Robertem Kubíčkem, Pete-

rem Jandou a Zbyňkem Jankovským začíná při-

nášet své výsledky i v soutěžích dospělých, a to 

je skvělá zpráva pro budoucnost čelákovického 

šachu.

Dne 23. března v Úvalech se 5. kola krajského 

přeboru mládeže jednotlivců Region SD – Polabí 

zúčastnilo 19 hráčů z Čelákovic s velmi dobrými 

výsledky. 

Šachové družstvo z Čelákovic se dne 6. dubna 

poprvé zúčastnilo finále středočeského kraj-

ského přeboru družstev mládeže 2018/2019, 

a to s velkým úspěchem. A i když to podru-

hém kole vypadalo na debakl, následující výhra 

nad Buštěhradem znamenala vzkříšení elánu 

a nadějí. Jako nováčci jsme skončili těsně druzí 

a jako jediní jsme porazili vítěze. 

Dne 13. dubna jsme se již tradičně zúčastnili 

6. ročníku Turnaje čtyř měst v Pečkách, ve kte-

rém jsme po loňském 2. místě letos vybojovali 

vítěznou trofej.

Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic 

a blízkého okolí mohou získat další informace 

na www.sachycelakovice.cz.

Libor Mrozinski
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