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Setkání na náměstí str. 10
VIII. ročník oblíbené kulturní akce se uskuteč-

nil 8. června a letos poprvé byl spojen s Vin-

ným koštem. V podobném duchu se akce 

uskuteční i v příštím roce, konkrétně v sobotu 

6. června.

Organizace školního roku 2019/2020 str. 12
Přestože začaly letní prázdniny, informujeme 

o organizaci školního roku 2019/2020. Školní 

výuka začíná opět v pondělí 2. září.

Vodáci hostili mistrovství ČR str. 23
Čelákovičtí vodáci byli hostiteli závodu Českého 

poháru a mistrovství České republiky v 6 ka-

tegoriích, jejichž účastníci se utkali ve sprintu, 

slalomu, plavání a ve sjezdu s vloženou střel-

bou.

Nové hřiště na kurtech str. 23 
Do provozu bylo uvedeno nově zrekonstruované 

hřiště a odrazová zeď v areálu tenisových kurtů. 

Tenisový klub Čelákovice provedl rekonstrukci 

díky vlastním finančním prostředkům a dotaci 

města Čelákovic.

z obsahu
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SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ STAVBY 
MODERNIZACE ŽST. ČELÁKOVICE

Osmé Setkání na náměstí s gastrofestivaly Vinný košt a jaHODY provázelo v sobotu 8. června velmi příjemné počasí a můžeme konstatovat, že máme za sebou jeden z nejpo-

vedenějších ročníků tradičních čelákovických slavností. Foto: Jana Vondráčková

„Rekonstrukce stanice Čelákovice byla první 

etapou optimalizace celého úseku z Lysé nad 

Labem do Prahy-Vysočan, kterou SŽDC jako 

investor rozdělila na více staveb. Letos v květnu 

bylo předáno staveniště další etapy v navazu-

jícím úseku do Lysé nad Labem a zároveň od-

startovala soutěž na zhotovitele stavby v traťo-

vém úseku Mstětice – Praha-Vysočany,“ uvedl 

generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Celková přestavba stanice začala 11. ledna 

2017. Hlavním cílem prací bylo vybudovat jed-

no ostrovní a dvě vnější nástupiště a také dva 

komunikacemi propojené podchody pro pěší 

a cyklisty na spojnici výpravní budova – Kozo-

vazská a Kollárova – Mochovská.

Rekonstruovaný úsek má délku 1 850 metrů, 

postupně zde bylo demontováno kolejiště včet-

ně trakčního vedení, nově se vybudovalo sedm 

většinou elektrifikovaných kolejí různé délky. 

Dva nové, komunikacemi s lávkou propojené 

podchody s bezbariérovými přístupy i výtahy 

přivádějí cestující z více směrů na tři nástupiště.

Součástí prací byla vedle úprav železničního 

svršku a spodku s odvodněním rovněž rekon-

strukce mostů, výstavba nové návěstní lávky, 

moderního zabezpečovacího a sdělovacího 

zařízení včetně napájení a kabelových rozvodů. 

Předmětem stavby byly dále úpravy prostor pro 

výpravčí, vybudování přístřešků pro cestující, 

informačního, kamerového a orientačního sys-

tému, rozhlasového zařízení a oplocení plnícího 

současně protihlukovou funkci. Osadil se také 

nový mobiliář.

Pokračování na str. 3

Po více než dvou letech prací, konkrétně po 884 dnech, skončila rekonstrukce železniční sta-

nice Čelákovice. Stavbu, která byla první ze souboru investičních akcí na trati z Prahy do Lysé 

nad Labem, slavnostně ukončila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) ve čtvrtek 13. červ-

na. Jejím zhotovitelem byla společnost Elektrizace železnic Praha.
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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

Léto 2019
Milí spoluobčané,

žákům, studentům a pedagogickým i nepe-

dagogickým pracovníkům začalo období let-

ních prázdnin. Přeji všem, aby si letní období 

užili a strávili hezké chvíle na dovolených, ať 

už v tuzemsku, nebo v zahraničí. Věřím, že se 

všichni odpočatí a v pořádku vrátíte do Čelá-

kovic.

V červenci bude probíhat archeologický vý-

zkum v lokalitě, kde bude následně zaháje-

na dostavba nového pavilonu Základní školy 

v Kostelní ulici. Stavební práce byly společ-

ností Eurovia CS zahájeny na optimalizaci 

železniční trati v úseku Lysá nad Labem – 

Čelákovice. Našeho města se tyto staveb-

ní práce dotknou především v letech 2020 

a 2021 v souvislosti s výměnou železničního 

mostu přes řeku Labe. 

Intenzivně se zabýváme vyhodnocením veřej-

né zakázky na výstavbu vodovodního přivadě-

če a kanalizační stoky do místní části Záluží, 

abychom mohli tyto práce v letošním roce 

zrealizovat, a v roce příštím bude probíhat vý-

stavba kanalizace ve vnitřním Záluží. Rovněž 

budou probíhat práce na výstavbě dvou lávek 

z materiálu UHPC přes Čelákovický potok 

v Sadech 17. listopadu. V letním období bude 

vybudována klimatizace v sálu Základní umě-

lecké školy Jana Zacha ve Vašátkově ulici, vy-

měněna bude druhá polovina oken v tělocvič-

ně Základní školy v ulici J. A. Komenského. 

Dokončovány budou práce na rekonstrukci 

chodníků z betonové zámkové dlažby v ulicích 

Rooseveltově, Čelakovského a Mochovské.

V letním období jsou připraveny tradiční kul-

turní akce, na které vás co nejsrdečněji zvu. 

V Městském muzeu bude od 13. července do 

29. září probíhat zajímavá výstava Dávní sou-

sedé – Keltové v Záluží, zpracovaná s využitím 

poznatků a nálezů z archeologických výzkumů 

ve jmenované místní části. 

Čelákovické filmové léto nebude chybět ani 

letos, nicméně jednu změnu jsme připravili. 

Zatímco čtvrteční a páteční promítání bude 

probíhat tradičně na čelákovickém náměstí, 

pak sobotní film bude promítán v parku Na 

Hrádku v blízkosti Městské knihovny. V čer-

venci začíná projekce ve 21.30 hodin. V rámci 

Čelákovického kulturního léta budou sobotní 

večery v Sadech 17. listopadu u Kulturního 

domu obohaceny o hudební vystoupení.

Přeji vám hezké sváteční dny a příjemně pro-

žitý červenec!

Josef Pátek, starosta

 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

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

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

SMLOUVU JE MOŽNÉ UZAVŘÍT KDYKOLI.
V případě zájmu ji kontaktujte denně v době od pondělí do pátku mezi 7.30 a 16.00 hod.

Kostelní 26, 250 88 Čelákovice,
tel.: 326 999 801, 721 361 041, e-mail: pscelakovice@volny.cz, www.pscelakovice.cz 

Tištěný přehled akcí „Podzim v Čelákovicích“. POZOR, BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „Podzim v Čelákovicích“ (plakát; Zpravodaj města) obsahující

akce od čtvrtku 5. září do neděle 8. prosince je v pátek 9. srpna 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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Pokračování ze str. 1

Rekonstrukcí prošla i historická výpravní budo-

va, projekt byl navíc doplněn o výstavbu cyklo-

věže a úpravu prostor bývalé restaurace, které 

čekají na nového nájemce. Pod vedením archi-

tekta byly části budovy sladěny a došlo i k čás-

tečnému opláštění, které skrývá klimatizační 

jednotky nebo odpadkové koše.

Nová cyklověž nabízí ve 13 úrovních prostor do-

hromady až pro 118 jízdních kol. Jedná se o za-

řízení, které bude mít dobíjecí systém na elektro-

kola a možnost uložení věcí do bezpečnostního 

boxu. Poplatek za uschování jízdního kola na 

24 hodin je 5 Kč, majitelé In karty Českých drah 

mají první den každé úschovy zdarma. Součástí 

stavby je též převlékárna a 28 úložných schrá-

nek. Uložení věcí ve schránkách je zpoplatněno 

částkou 10 Kč/5 dní. SŽDC vůbec poprvé prá-

vě v Čelákovicích zajistila tyto služby cestujícím 

v rámci modernizace železniční stanice.

Zhotovitelem stavby byla společnost Elektrizace 

železnic Praha se subdodavateli, kterými byly 

firmy AŽD Praha, Metrostav, Swietelsky Rail CZ, 

mmcité nebo OK stavby. Celkové investiční ná-

klady dosáhly 682 904 833 Kč bez DPH. Projekt 

je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro 

propojení Evropy (CEF). Maximální výše podpo-

ry EU tvoří 83,07 % z celkových způsobilých ná-

kladů. Národní financování zajišťuje Státní fond 

dopravní infrastruktury.

Město Čelákovice financovalo ze svého roz-

počtu prodloužení podchodu z ostrovního ná-

stupiště až do lokality Krátká Linva, která bude 

v budoucnu významnou rozvojovou zónou ve 

městě, a rovněž vybudování kamerového sys-

tému v podchodu spojujícím ulice Kollárovu 

a Mochovskou. Z městského rozpočtu byl rov-

něž hrazen dočasný nájem náhradních parko-

vacích ploch v Křižíkově ulici v blízkosti průmy-

slového areálu Kovohutí, které mohli cestující 

bezplatně užívat. 

Na návrh města byla zpracována ve velkofor-

mátovém provedení podbarvená fotografie že-

lezničního mostu přes řeku Labe, jejíž autorkou 

je Jana Vondráčková. Město se rovněž finančně 

podílelo spolu se společností Elektrizace želez-

nic Praha na vydání 180stránkové obrazové pu-

blikace Vladimíra Lendera s názvem „Optimali-

zace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 

2. stavba – I. část žst. Čelákovice, 2017–2019“. 

Společnost Elektrizace železnic Praha připravila 

z průběhu stavby desetiminutovou videopre-

zentaci.

Město Čelákovice připravuje v rámci dotač-

ní výzvy ITI rovněž revitalizaci přednádražního 

prostoru a výstavbu nového parkovacího domu 

pro 100 osobních automobilů v prostoru mezi 

výpravní budovou a cyklověží podél Masaryko-

vy ulice.

STAVBA MODERNIZACE 

ŽST. ČELÁKOVICE V ČÍSLECH

Oficiální zahájení stavby: 12. ledna 2017

Oficiální ukončení stavby: 31. července 2019

Délka rekonstruovaného svršku: 1,502 km

(km 7,573 – km 9,075)

Nová nástupiště: 2 vnější, 1 ostrovní

Nové podchody: 2

Zabezpečení železničního přejezdu závorami: 1

Průměrný počet cestujících v pracovní den: 

6 152 osob

Celková cena stavby: 826 314 848 Kč vč. DPH

Petr Studnička, místostarosta I

Přehledná situace stavby Modernizace žst. Čelákovice zákresem do ortofoto mapy projekční společností SUDOP 

Praha, a. s.

Slavnostního ukončení stavby Modernizace žst. Čelá-

kovice se zúčastnili ve čtvrtek 13. června (zleva) zástup-

ci společnosti Elektrizace železnic Praha, a. s., města 

Čelákovic a Správy železniční dopravní cesty, s. o. Za 

město Čelákovice se akce zúčastnili starosta Josef Pá-

tek, místostarosta I Petr Studnička a místostarostka II 

Nikola Ottl. Zdroj: město Čelákovice

Jednotka 471 City Elefant u vnějšího nástupiště v žst. Čelákovice. V pozadí je vidět automatická kolárna (cyklověž) 

pro 118 jízdních kol. Zdroj: Vladimír Lender

Železniční stanice Čelákovice v červnu 2019 po celkové rekonstrukci za více než 800 milionů korun. Zdroj: SŽDC
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Pane starosto, popište z vašeho pohledu 

současný stav samosprávy města!

JP: „Město Čelákovice má stabilní samosprá-

vu, v Zastupitelstvu jsou zastoupeny pouze tři 

volební strany, Rada města je tvořena dvěma 

z nich. Jsem moc rád, že město Čelákovice je 

zcela oddlužené a nemá žádné úvěry ani půjčky. 

Díky většině v Zastupitelstvu můžeme realizovat 

zásadní strategické investice, na které se čekalo 

mnoho let. Zmíním tři nejdůležitější – dostavbu 

Kamenky, výstavbu kanalizace v Záluží a rekon-

strukci staré zástavby v Jiřině.“

Můžete ještě prozradit čtenářům Zpravoda-

je, jaké další projekty město připravuje?

JP: „Připravuje se nebo je již v realizaci celá řada 

investičních projektů menšího charakteru. Na-

příklad probíhá rekonstrukce chodníků ve třech 

ulicích Za Dráhou, dokončen byl nový povrch 

ulice U Dubu v Císařské Kuchyni. Zahájena bude 

výstavba lávek přes Čelákovický potok v Sadech 

17. listopadu. Probíhá výměna sekčních šoupat 

na vodovodním řadu, aby mohl být rozdělen do 

uzavíratelných oblastí. Je před námi rozsáhlá 

oprava haly BIOS, která slouží primárně pro výuku 

tělesné výchovy žáků základní školy. Vedle inves-

tic se zabýváme i podporou kulturních a sportov-

ních akcí, možnou úpravou systému poskytování 

dotací z rozpočtu města, připravujeme oslavy 

30 let svobody a demokracie, které se uskuteč-

ní 17. listopadu a ve městě budou odhaleny dvě 

pamětní desky. Vypořádáváme se s personálními 

změnami a začneme postupně připravovat rámec 

rozpočtu města pro příští kalendářní rok.“

Pane místostarosto Studničko, do vaší kom-

petence spadají školství, kultura, doprava 

PRÁZDNINOVÝ ROZHOVOR S VEDENÍM MĚSTA ČELÁKOVIC
Od ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Čelákovic, které se uskutečnilo 7. listopa-

du 2018, stojí v čele města starosta Josef Pátek (JP) a místostarostové Petr Studnička (PS), 

Nikola Ottl (NO) a Miroslav Opa (MO). Sedmičlennou Radu města doplňují Ondřej Holzman, 

Marek Skalický a Jarmila Volfová. 

a územní plánování. Jak byste definoval ak-

tuální stav těchto agend?

PS: „Ve školství jsem rád, že máme schválenou 

dotaci a podařilo se zahájit dostavbu nového pa-

vilonu v areálu Základní školy v Kostelní ulici. Za 

důležité považuji řešení prostor jednotlivých škol 

a školských zařízení včetně využití nových bu-

dov pro Základní uměleckou školu Jana Zacha 

a Městský dům dětí a mládeže. V oblasti kultury 

došlo ke změně na ředitelském postu v Měst-

ské knihovně. Zásadní je, že i nadále je nabídka 

kulturních aktivit velmi bohatá. Potěšila mne vy-

soká účast na VIII. ročníku Setkání na náměstí, 

který jsme poprvé spojili s Vinným koštem. Toto 

propojení zachováme i pro příští rok, aktuálně 

připravujeme opět publikaci s přehledem všech 

akcí, které se v roce 2020 budou ve městě ko-

nat. Jsem moc rád, že jsme se mohli zapojit do 

realizace projektu na podporu vzdělávání v ob-

lasti hudby, kterou podpořil Mezinárodní vise-

grádský fond. V oblasti dopravy došlo ke zvýšení 

počtu autobusových spojů na lince 655, rovněž 

je za námi kompletní rekonstrukce žst. Čelákovi-

ce a před námi optimalizace dalšího úseku trati 

mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi. V oblas-

ti územního plánování proběhlo veřejné projed-

nání Návrhu územního plánu Čelákovic. Obdrželi 

jsme zhruba 250 připomínek a námitek, které 

nyní vypořádáváme ve spolupráci s výkonným 

pořizovatelem.“

Paní místostarostko Ottl, vy máte ve své ges-

ci sociální věci, zdravotnictví, protidrogovou 

politiku, bytové a nebytové hospodářství 

a sport. Co je v těchto záležitostech ve měs-

tě nového?

NO: „Letos jsme podpořili sociální služby pro-

střednictvím programových dotací. Zabýváme 

se úpravou Zásad pro poskytování dotací z roz-

počtu města od roku 2020. Získali jsme histo-

ricky nejvyšší dotaci na provoz příspěvkové or-

ganizace Pečovatelská služba Čelákovice od 

Středočeského kraje. Letos se tradiční Setkání 

seniorů uskuteční v průběhu roku dvakrát, jedno 

bylo v červnu, to další proběhne v prosinci. Pra-

covní skupina se věnuje primární prevenci dětí 

a mládeže, byl zde Protidrogový vlak a vyhod-

nocovali jsme výsledky tříletého projektu, který 

probíhal na obou základních školách a v Měst-

ském domě dětí a mládeže. V oblasti bytové-

ho hospodářství se nově v obálkové metodě 

stanovila minimální cena nájemného ve výši 

150 Kč/m2 a především Zastupitelstvo města 

rozhodlo o prodeji více než 220  bytů vlastně-

ných městem Čelákovice v Milovicích. Tyto 

příjmy chceme  využít na strategické rozvojové 

projekty ve městě.“

Pane místostarosto Opo, do Vaší kompeten-

ce spadají investice a Městský stadion. Jaký 

je posun v těchto agendách?

MO: „Jak již jsem uváděl v červnovém úvodníku 

Zpravodaje, jsou před námi největší investiční 

akce v historii města. Dostavba Kamenky a vše 

s tím spojené za zhruba 150 mil. Kč, výstavba 

kanalizace v Záluží za zhruba 80 mil. Kč, rekon-

strukce staré zástavby Jiřiny rozdělená do něko-

lika etap za 250 mil. Kč. Významná je i investice 

SŽDC jak do rekonstrukce čelákovického nádra-

ží za téměř 900 mil. Kč, tak optimalizace úseku 

trati mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi za 

téměř 2 mld. Kč. V projekční přípravě je výstav-

ba parkovacího domu v blízkosti žst. Čelákovice 

a celá řada dalších menších investičních projek-

tů. Ve věci Městského stadionu zatím nedošlo 

k posunu v řešení majetkoprávních záležitostí, 

takže připravovaná revitalizace nemůže být za-

hájena. “                                  Jindra Chourová, 

členka redakční rady Zpravodaje

o čem jednali zastupitelé a radní města

Finanční záležitosti

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opat-

ření – změnu rozpočtu města Čelákovic 2019 

č. 5.

Dotace města

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí 

programových dotací na podporu poskytovate-

lů sociálních služeb níže uvedeným žadatelům 

a schválila uzavření příslušných veřejnoprávních 

smluv:

n Semiramis, z. ú. (SML/2019/078), 55 000 Kč;

n Rodinné centrum Routa, z. s. (SML/2019/079), 

50 000 Kč;

n Farní charita Neratovice (SML/2019/081), 

100 000 Kč;

n Domácí hospic Nablízku, z. ú. (SML/2019/082), 

50 000 Kč;

n Fokus Praha, z. ú. (SML/2019/083), 40 000 Kč.

Dále rozhodlo o poskytnutí individuální dotace 

Římskokatolické farnosti Čelákovice, 230 000 

Kč, a schválilo uzavření příslušné veřejnoprávní 

smluvy (SML/2019/105/DI-CPR1).

Výroční cena 2019

Zastupitelstvo města udělilo Výroční cenu měs-

ta Čelákovic 2019 paní Jarmile Volfové za dlou-

holeté působení v samosprávě města Čeláko-

vic, za šíření dobrého jména města v celé České 

republice i zahraničí, a za významný přínos 

v uplatňování principů svobody a demokracie.

Dále schválilo předání výtěžku ze vstupného na 

slavnostní večer, který bude uspořádán u pří-

ležitosti předání Výroční ceny města Čelákovic 

za rok 2019, nadaci Výbor dobré vůle – Nadace 

Olgy Havlové.

Výběr z usnesení ZM č. 4/2019.

Nájem prostor v Záluží

Rada města schválila záměr uzavřít dodatek č. 1 

k nájemní smlouvě č. SML/2017/200 uzavřené 

dne 31. 8. 2017, spočívající ve změně nájemce 

v záhlaví smlouvy z Prague Panthers – juniors, 

z. s., na SK Panthers Čelákovice, z. s., a v čl. VI 

odst. 1 se mění doba na dobu určitou, a to do 

31. 12. 2030, z důvodu udržitelnosti dotace, 

ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

Rekonstrukce chodníků Za Drahou

Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo s DIS 

Praha, s. r. o., jako zhotovitelem zakázky malého 

rozsahu s názvem „Čelákovice – rekonstrukce 

chodníků Rooseveltova, Čelakovského, Mochov-

ská“, v celkové ceně 3 447 767,44 Kč včetně DPH. 

Peněžitý dar

RM schválila darovat PP Hospitals, s. r. o., Ne-

mocnice Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 

částku 20 000 Kč.

Dotace města

Rada města rozhodla o poskytnutí individuál-

ních dotací níže uvedeným žadatelům a schvá-

lila uzavření příslušných veřejnoprávních smluv:

n fyzické osobě L. Š. (SML/2019/118/DI-SPP6), 

49 106 Kč – na náklady spojené se zajištěním 

programu na Letním sport. táboře v Křižanově;

n fyzické osobě M. F. (SML/2019/119/DI-SPP7), 

48 000 Kč – na náklady spojené s uspořádá-

ním Mistrovství ČR v nohejbale v Čelákovicích.

Výběr z usnesení RM č. 10/2019.               -dv-
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Alžběta Kursová, Dominika Šimonek, Jan Zemánek, Vojtěch Vilímek, 

Dominika Veselá,

Jakub Pondělíček, Diana Tomečková, Beata Blahoutová, Dominik Přibyl, 

Anna Štanglerová,

Zora Brožková, Matyáš Bauer, Emílie Podzimková, Daniel Mařík, Christopher Robert 

Purdy a Milan Bartůněk.

Foto: Jiří Suchý

Přivítáni do života byli
v sobotu 1. června 2019

tito noví občánci města Čelákovic

Vítání občánků
Je to jako pohádka,

když začne se život děťátka.

Přinese lásku, radost i smích,

stane se pokladem rodičů svých.

Tradicí, a věřím, že tradicí milou a mezi rodiči vítanou, se v našem městě 

stal slavnostní obřad vítání nových občánků.

Na obřad zveme rodiče s dětmi ve věku přibližně 6–8 měsíců, podmínkou 

je trvalý pobyt dětí na území města Čelákovic. Pokud zde rodiče s mimin-

kem bydlí, ale hlášeni k trvalému pobytu jsou jinde, je možno se o účasti 

na vítání občánků domluvit na odboru pro občanské záležitosti Městského 

úřadu Čelákovice.

Vítání občánků probíhá od září nebo října daného roku do května, případ-

ně června následujícího roku (školní rok). Samotný obřad trvá přibližně 

20 minut, jeho slavnostní atmosféru zajistí prostředí obřadní síně a přede-

vším pak kulturní vystoupení dětí z Mateřské školy v Přístavní ulici a žáků 

Základní umělecké školy Jana Zacha. Součástí obřadu je uvítání nových 

občánků, podpis rodičů do pamětní knihy narozených, kde je uvedeno 

jméno, příjmení a datum narození jejich dítěte. Poté je předán rodičům 

dar v upomínku na slavnostní den. Během obřadu je možno fotografovat 

a natáčet. Přítomen je také profesionální fotograf, který fotografuje pro 

Zpravodaj města Čelákovic, a je možno si domluvit i profesionální fotogra-

fování po skončení obřadu. Nijak neomezujeme počet příbuzných a hostů 

pozvaných rodiči dítěte, všichni jsou vítáni.

Pro zajímavost uvádím pár statistických údajů z vítání občánků v období 

od října 2018 do června 2019. Přivítali jsme celkem 104 dětí, z toho 51 

holčiček a 53 chlapečků. 

Jaké bylo nejčastější jméno u přivítaných dětiček? Nejčastějšími holčičími 

jmény jsou Ema/Emma a Kristýna. U chlapečků nejčastějšími jmény jsou 

Jan, Martin a Matyáš.

Nakonec mi dovolte, abych touto cestou poděkovala všem, kteří se podí-

lejí na přípravě obřadu a svým vystoupením vytvářejí slavnostní atmosféru 

při vítání nových občánků města Čelákovic.

Obrovský dík patří především dětem z Mateřské školy Přístavní, které pod 

vedením paní učitelky Radky Křížové přednášejí krásné básničky, dále 

panu učiteli Základní umělecké školy Janu Šturmovi a jeho žákům Karo-

línce Špitálské, Daliboru Kolínkovi a Vítku Körnerovi za milé a uklidňující 

kytarové tóny.

Všem přejeme krásné léto plné sluníčka a pohody, předškolákům z Mateř-

ské školy šťastné vykročení do „velké školy“ a mnoho úspěchů.

Radka Körnerová, vedoucí odboru pro občanské záležitosti

Ema Kratochvílová, Nela Vališová, Lukáš Kříž, Julie Kratochvílová, Martin Fanta, Vik-

torie Dušková a Nela Kratochvílová. S kytarou je Karolína Špitálská, učitelka Radka 

Křížová. Foto: Jiří Suchý
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Co je vlastně azbest?
V souvislosti s naší halou a školní tělocvičnou 

BIOS je v posledních týdnech skloňováno v ně-

kolika pádech slovo „azbest“. Co to vlastně je 

za látku?

Azbest neboli osinek je vláknitý silikát přírodního 

charakteru, který je součástí několika minerálů. 

Jedná se o dlouhá, oddělená a tenká vlákna, 

která jsou bez zápachu i chuti. Azbest je neroz-

pustný, netěkavý a v životním prostředí velmi 

stálý – nedochází tedy u něj k chemickým změ-

nám či rozpadu, a pokud je umístěn v uzavře-

ných prostorách/kapslích, nedochází ani k jeho 

šíření do okolí. Zejména díky své ohnivzdornos-

ti, pevnosti a chemické stálosti se v minulém 

století začal používat ve stavebnictví a hojně se 

využíval až donedávna. 

Při mechanickém/fyzickém narušení povrchu 

stavebních součástí, zdiva, krytin či minerálů, 

kde je azbest přítomen, dochází k uvolňování 

jeho jednotlivých vláken do okolního prostředí, 

což je pro člověka nebezpečné. V opačném pří-

padě ale k jeho inhalaci člověkem dojít nemů-

že. A toto je právě případ i naší BIOSky, azbest 

pevně „uvězněný“ uvnitř zdiva nemůže bez 

mechanického zásahu do něj jakkoli zdraví lidí 

uvnitř ani vně haly ohrozit.

Marek Skalický, radní

K problematice azbestu 
v BIOSce

Musím reagovat na nesmyslnou „azbestovou 

kauzu“ spojenou s tělocvičnou BIOS, kterou se 

snaží jistá skupina lidí v našem městě rozvířit.

Nejprve mi dovolte krátký exkurz do historie. 

Tělocvična BIOS byla dána do provozu v roce 

1988 a já v ní strávil osm let povinné školní do-

cházky při výuce tělesné výchovy, stejně tak, 

jako v ní tráví tento čas mé děti. Když jsem se 

na konci roku 2010 stal starostou města, tak 

jsme se tématem azbestu ve školních zařízeních 

opravdu zabývali se vší odpovědností, proto-

že azbest byl i v konstrukci budovy CHANOS. 

Z tohoto důvodu jsme v roce 2011 objednali 

od certifikované firmy měření azbestových vlá-

ken v obou budovách. V budově BIOS nebyla 

naměřena ŽÁDNÁ azbestová vlákna! Prostě 

ŽÁDNÁ! Velmi citlivý přístroj, který se na toto 

používá, nezaznamenal ani při nejcitlivějším 

nastavení detekce vlákna azbestu! Je to dáno 

tím, že materiál v BIOSce je stavebně STABIL-

NÍ! Nedojde-li tedy k hrubému mechanickému 

zásahu do konstrukce budovy, je riziko uvolnění 

vláken a vlivu azbestu NULOVÉ. Vnímám snahy 

reprodukovat azbest jako problém, který všich-

ni „dýcháme“, jen co vejdeme do BIOSky. Ale 

tyto zkratky, fabulace a manipulace odmítám! 

Azbest není žádná těkavá látka! Azbest použitý 

v BIOSce má protipožární charakter a vlákna se 

mohou uvolnit jen při fyzickém narušení mate-

riálu. Tedy v lomu, tření z povrchu desky, či při 

mechanickém narušení zdiva. K tomuto v BIOS-

ce může v současné době dojít jen a pouze při 

kontaktu například balónu se stropní deskou, 

která je z azbestu, ale která je velmi vysoko. Ji-

nak NIKOLIV! V rámci rekonstrukce BIOSky ale 

stropní desky odstraníme a tedy jediné rizikové 

místo, co se azbestu týče, zmizí.

K odkazu na právní dokumenty uváděné pe-

tenty se k problematice vyjádřil rovněž mís-

tostarosta III Miroslav Opa: „Směrnice 77.EEC 

z 26. 7. 1999 pojednává o sbližování právních 

a správních předpisů členských států EU tý-

kajících se omezení uvádění na trh a používá-

ní některých nebezpečných látek a přípravků 

(azbest). Tato směrnice v žádné své části ne-

pojednává o tom, že by ze stávajících staveb 

měl být odstraňován azbest. A už vůbec ne-

pojednává o tom, že by měl být odstraňován 

azbest uzavřený v kapslích. Směrnice pojednává 

o tom, že dané látky nesmí být nadále uváděny 

na trh a používány. Mimochodem daná směrni-

ce již není platná. Její datum platnosti vypršelo 

31. 5. 2009. Vyhláška č. 221/2004 Sb. je vyhláš-

ka, kterou se stanoví seznamy nebezpečných 

chemických látek a nebezpečných chemických 

přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno. Ani 

tato vyhláška již není v platnosti. Byla ve dvou 

krocích nahrazena a dnes je převzata zákonem 

350/2011 Sb., o chemických látkách a chemic-

kých směsích a o změně některých zákonů (tzv. 

chemický zákon). Mohu potvrdit, že rekonstruk-

ce školní tělocvičny bude plně v souladu jak 

s ustanoveními již neplatné směrnice 77.EEC, 

tak vyhlášky č. 221/2004 Sb., a ji nahrazujícího 

zákona č. 350/2011 Sb. Žádný azbest ke stavbě 

použit nebude.“

K vlastní rekonstrukci. Máme zpracovaný pro-

jekt, soutěžili jsme dodavatele stavebních pra-

cí. Lhůta pro odevzdání nabídek byla 17. 6. 

2019, aktuálně je v přípravě podpis smlouvy 

o dílo s vítěznou firmou. V rámci projektu bude 

vyměněna podlaha, kompletně vyměněn strop 

(odstranění pohledového azbestu a nahrazení 

jiným, zdravotně nezávadným podhledem), vy-

měněna svítidla, kompletně opravena střecha 

(opět včetně odstranění azbestu). Předpoklá-

dané dokončení rekonstrukce je v lednu 2020. 

Ano, cena je nemalá, ale likvidace azbestových 

desek je věc neskutečně drahá a na celkovém 

rozpočtu této investiční akce se podílí v desít-

kách procent ceny zakázky.

Azbest zůstane pouze ve vnitřních kapslích 

obvodových stěn, které jsou do značné míry 

prosklené, kde z definice věci nehrozí jakékoliv 

mechanické namáhání, a tedy únik do okolního 

prostředí, a nepředstavuje tedy zdravotní riziko.

Naším cílem je bezpečná tělocvična, která pri-

márně slouží výuce tělesné výchovy pro žáky 

základní školy v Kostelní ulici. Proto po rekon-

strukci měření zopakujeme, aby bylo napros-

to jasné, že budovu lze bezpečně provozovat 

a používat.

Chceme vrátit žákům a učitelům tělocvičnu, kte-

rá bude po všech stránkách bezpečná a bude 

splňovat potřeby výuky tělesné výchovy. Veš-

keré další využití, například sportovními spolky 

v době mimo výuku, velice vítáme a jsme za to 

rádi, nicméně primárním účelem této školní tě-

locvičny je školní výuka.

Josef Pátek, starosta

Hala BIOS. Foto: -dv-

střípky z činnosti 
městské policie

V př ípadě  potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Strážníkům MP oznámila žena zmizení dvoule-

té dcery v době, kdy šla na malý nákup a dceru 

nechala v autě. Hlídka vyslechla náhodné svěd-

ky a našla dítě živé a zdravé v obchodě, kde si 

vzalo dětský nákupní košík a „nakupovalo“.

Žena oznámila, že u obchodního domu je přivá-

zán k zábradlí dehydrovaný pes. Hlídce se ne-

podařilo zjistit majitele, a tak ohaře odvedla na 

služebnu a dala mu vodu a granule. Majitel se 

později telefonicky přihlásil, byl poučen a pes 

mu byl předán.

Na služebnu MP donesli poctiví občané nale-

zenou peněženku. Podle v ní založených pí-

semností byl zjištěn majitel, avšak s bydlištěm 

ve velmi vzdáleném městě. MP oslovila kolegy 

z tohoto města s prosbou o součinnost, a proto 

mohli peněženku předat majiteli, jenž byl v Če-

lákovicích na návštěvě. 

Po přívalových deštích poskytly hlídky pomoc 

občanům při uzavírání ulic, čištění kanalizace 

i zapůjčením vlastního čerpadla jednoho stráž-

níka obyvatelům v Rooseveltově ulici při odčer-

pávání vody ze sklepa.

Hlídce MP byla oznámena krádež tržby v jedné 

z restaurací. Oznamovatelka poskytla záznam 

z vlastního kamerového systému. Na základě 

místní znalosti hlídka s největší pravděpodob-

ností pachatele ztotožnila a předala věc Policii 

ČR. 

Bylo přijato oznámení zdravotnického zaříze-

ní, že v bytě osoby hospitalizované pátý den 

se nachází psi, kočky a další zvířectvo. Majitel 

žije sám a o zvířata se nemá kdo postarat. Hlíd-

ka zjistila, že se o zvířectvo chodí starat pří-

buzný. Ten na místě hlídce prokázal, že je vše 

v pořádku.

Hlídka MP si všimla na zemi ležícího staršího 

muže. Uvedl, že spadl z kola, a stěžoval si na 

bolest ruky a žeber. Hlídka přivolala záchrannou 

službu, ale vyšetření neprokázalo žádné závaž-

né zranění.

Strážníci MP byli vysláni k případu pořezání 

asi dvouletého dítěte sklem z rozbité sklenice. 

Hlídka nezjistila závažný stav, záchranná služba 

přesto převezla dítě s matkou do nemocnice. 

Strážníci nalezli poškozené odpadkové koše. 

Vyrozuměli Technické služby, které zajistily je-

jich opravu. Strážníkům se podařilo zajistit dů-

kazy a vytipovat možného pachatele. Ten byl 

předvolán na služebnu MP k podání vysvětlení 

a na základě předložených důkazů se přiznal. 

Přestupkové jednání pachatele bylo vyřešeno 

v příkazním řízení pokutou.  
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Otázka
????????????? ?

Peníze získané z prodeje bytů v Milovicích 

„neprojíme“, ale proinvestujeme! Finanční 

prostředky nesmí být použity na spotřebu 

a provoz města, ale naopak na nezbytné 

investiční a rozvojové projekty v Čelákovicích. 

Za ODS mámě několik priorit, které z těchto 

peněz chceme financovat. Jako prioritní po-

važujeme Domov pro seniory, novou budovu 

Základní umělecké školy „Zachovka“, novou 

budovu Městského domu dětí a mládeže, 

novou sportovní halu, revitalizaci Městského 

stadionu a nový vodojem. Rozhodně jsou 

důležité rovněž investice do stávajících ne-

movitostí sloužících školství, kultuře, sportu, 

sociálním službám a dalším aktivitám občanů 

města. Jsme si vědomi, že tyto investice 

nepřinesou okamžitý prospěch, ale přispějí 

k získání budoucího užitku. V rozvoji města 

je třeba myslet nejen na současnou gene-

raci, ale i na generace budoucí. Prostředky 

chceme proinvestovat dle moderního principu 

3E, tedy hospodárně, účelně a efektivně. 

Očekáváme finanční stimul ve výši přibližně 

250 milionů korun.

Nikola Ottl, zastupitelka

Zastupitelé zvolení za PRO Č se k tématu

nevyjádřili.

Finanční prostředky z prodeje milovických 

bytů by měly jít primárně zpět do našeho 

města, tedy měly by sloužit na investice do 

městských zařízení, resp. na jejich obno-

vu nebo údržbu. Záměrně píši „městských 

zařízení“, jelikož třeba na obnovu komunikací 

či údržbu zeleně apod. by tyto finance jít 

z podstaty věci neměly. Nabízí se samozřej-

mě možnost tyto získané prostředky použít 

na obnovu městských bytů, což zcela jistě 

podpoříme. Zároveň bychom však rádi část 

peněz využili na stavbu nové sportovní haly 

a s ní spojené náklady, jako např. nákup po-

zemku, zpracování projektu apod. Za zvážení 

stojí také použití těchto financí na výstavbu 

nového vodojemu, který město nutně potře-

buje.

Marek Skalický, zastupitel

Které investice jsou pro vás prioritou při využití finančních
prostředků z prodeje milovických bytů?

ODS ANO 2011PRO Č

V souladu s pravidly rubriky Zastupitelská aréna položila otázku volební strana ANO 2011.

I.C.E. KARTA
Pravidla pro vyplnění I.C.E. KARTY slouží-

cí k informaci v situaci tísně a ohrožení života 

nebo zdraví pro složky záchranného systému. 

I.C.E. KARTU najdete jako součást tohoto čís-

la Zpravodaje, a to na stránkách 15–16, nebo 

na odboru pro občanské záležitosti či podatel-

ně Městského úřadu. Dotazy zodpoví pí Jana 

Šmejkalová, tel.: 326 929 118.

Údaje:

Záleží jen na vás, jaké kolonky v tiskopisu vy-

plníte.

Umístění:

Viditelné místo v bytě. Na dveře lednice mag-

netkou či na vchodové dveře ze strany bytu.

Alergie:

Velmi významná kolonka, zvláště alergie na 

léky, pyl atd. 

Nemoci:

Pro záchranáře je důležité vědět, jaké máte sou-

časné nemoci a zda jste nemoc prodělali před 

rokem, nebo před 20 lety. 

Léky:

Uvádějte název opsaný z krabičky, včetně 

množství (například 80 mg), dále dávku (na-

příklad 1 tableta) a pak dávkování (například 

1–0–1).

Kontakty:

Osoby blízké, kterým vy sami určíte pořadí. 

Uvést můžete rodinné příslušníky, sousedy či 

přátele, je to zcela na vás. Mělo by jít o lidi, kte-

rým věříte a kterým byste rádi dali vědět o své 

situaci.

výběrové řízení
na obsazení pracovní pozice

Úředník – referent/ka odboru stavebního 
úřadu MěÚ Čelákovice

Pracovní poměr: na dobu neurčitou (možno 

i zpočátku na zkrácený úvazek).

Místo výkonu práce: Městský úřad Čelákovice.

Platové zařazení: 10. platová třída dle NV 

č. 222/2010 Sb. a 341/2017 Sb., v plat. znění.

Termín nástupu: 1. září 2019 nebo dohodou.

Předpoklady:

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

o úřednících“).

Kvalifikační předpoklady:

n vysokoškolské vzdělání v bakalářském studij-

ním programu nebo vyšší odborné vzdělání 

v oboru stavebnictví.

Výhodou při výběrovém řízení je:

n praxe v oboru stavebnictví;

n zkouška odborné způsobilosti při územním 

rozhodování a při rozhodování na úseku sta-

vebního řádu a vyvlastnění;

n znalost zákona o územním plánování a sta-

vebním řádu (stavební zákon);

n řidičský průkaz sk. B.

Další požadované dovednosti a schopnosti:

n uživatelská znalost MS Office + pozitivní 

vztah k PC;

n spolehlivost;

n pečlivost a příjemné vystupování.

Charakteristika vykonávané práce:

n výkon stavebního úřadu.

Přihlášky s požadovanými doklady (podrob-

ně viz webové stránky města) a určené for-

mě je nutno doručit nejpozději do pátku 23. 

srpna 2019, 11.00 hod., osobně do podatel-

ny MěÚ Čelákovice, nebo poštou na adresu 

MěÚ Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 

Čelákovice.

Kontakt + další informace: Ilona Luštincová, 

vedoucí OSÚ, tel.: 326 929 135; Ondřej Přeno-

sil, tajemník MěÚ, tel.: 326 929 160.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výbě-

rové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevy-

brat žádného uchazeče.

Nikola Ottl, místostarostka II

TÍSŇOVÁ ČÍSLA:

155 Záchranná služba
150 Hasiči
158 Policie ČR
156 Městská policie
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Čelákovice
a drážní místopis

Historie nemá ráda „kdyby“. Ale i ona jistě uzná, že kdyby se realizoval původní záměr tra-

sovat železnici z Nymburka do Prahy přes Brandýs nad Labem, nyní by Čelákovice vypadaly 

úplně jinak, než je známe dnes, a v lepším případě by jimi procházela lokálka Mochov–Nera-

tovice. Osud však naštěstí karty zamíchal ve prospěch našeho města…

Události druhé poloviny 19. století směřova-

ly k prudkému rozvoji železnice a bylo pou-

ze otázkou času, kdy bude Praha propojená 

s Vídní třetí tratí. Koncese k výstavbě tzv. „Po-

labské dráhy“, tedy spojení Nymburka s Děčí-

nem s odbočnou větví do Prahy, byla vydána 

25. června 1870. Spory kolem vedení „pražské 

větve“ měly za následek oddálení vojensko-

-technické revize trasy až na podzim 1871, kdy 

bylo definitivně rozhodnuto o vedení nové želez-

nice přes Čelákovice. Díky hraběnce Rohanové, 

významně lobující za samostatné nádraží v Lysé 

nad Labem, byl opuštěn záměr společného ná-

draží pro Lysou a Čelákovice u kaple svatého 

Václava, nedaleko mostu přes Labe, čímž bylo 

předurčeno, že rovněž Čelákovice budou mít 

své vlastní nádraží. Již na jaře 1872 byla prove-

dena politická pochůzka v úseku Lysá – Chvaly 

(dnes Praha-Horní Počernice) a v květnu se sta-

vební práce mohly rozeběhnout. A rozběhly se 

z dnešního úhlu pohledu závratným tempem, 

vždyť již na konci května 1873 projížděly v celé 

trase pracovní vlaky a veřejná doprava byla za-

hájena 4. října 1873.

Čelákovické nádraží bylo malou stanicí se dvě-

ma dopravními kolejemi (určenými pro jízdy 

vlaků) a jednou kolejí manipulační (určenou pro 

nakládku a vykládku zboží). Tato situace byla 

neuspokojivá a prodloužení manipulační koleje 

v roce 1881 bylo pouze kosmetickou úpravou. 

Ruch ve stanici dále zesílil po vzniku místní drá-

hy Mochov – Čelákovice – Brandýs nad Labem, 

na které byl veřejný provoz zahájen 11. ledna 

1883 (na větvi do Mochova byla osobní dopra-

va zahájena až v roce 1939). Místní dráha, jak 

bylo v té době zvykem, měla vlastní nádraží, 

rovněž se třemi kolejemi, a do stanice Polabské 

dráhy byla napojena spojovací kolejí. Nádražní 

budova místní dráhy stojí doposud a najdeme ji 

na Masarykově ulici pod číslem popisným 55. 

Rostoucímu provozu na železnici čelákovické 

nádraží zoufale nevyhovovalo a rekonstrukce 

kolejiště v roce 1899 spočívající v přidání jedné 

koleje bylo slabou náplastí, zejména pro místní 

podnikatele.

Skutečný pokrok nastal až po zhruba 40 letech, 

po vzniku Československa, kdy vzrostl význam 

spojení východ – západ, kterému stařičká trať 

nemohla vyhovovat. V rámci zdvoukolejnění 

celé trati z Lysé nad Labem do Prahy-Vysočan 

došlo ke stavbě prakticky nové stanice, ale také 

k přeložkám tratě jak směrem na Lysou, tak na 

Mstětice. Stavba druhé koleje byla zahájena 

1. července 1923 a dvoukolejný provoz v úse-

ku Čelákovice – Mstětice-Ostrov byl zahájen 

14. června 1926 a do Lysé nad Labem se rozjely 

pravidelné vlaky po nové koleji 15. května násle-

dujícího roku. Podoba nádraží vydržela dalších 

přibližně 40 let, kdy došlo k úpravám kolejiště 

na jeho mstětické straně. V tomto období mělo 

dojít také k dalšímu významnému mezníku v ži-

votě „naší“ dráhy – její elektrizaci. Plány se ale 

nepodařilo dodržet, a tak pravidelný provoz 

v elektrické trakci byl zahájen až s platností 

jízdního řádu 1976/77. A nádraží získalo na asi 

40 let tvář, jakou si pamatuje většina z nás.

Z pohledu cestujícího bylo významné zřízení že-

lezniční zastávky Čelákovice zastávka nedaleko 

továrny Josefa Volmana a hlavně zastávky Če-

lákovice-Jiřina. Ale železnice je živá především 

z nákladní dopravy a pro ni jsou důležitým prv-

kem železniční vlečky, umožňující přímé napo-

jení průmyslových, zemědělských nebo jiných 

podniků na železniční síť. Na území Čelákovic 

jich vzniklo několik, první byla vybudována již 

v roce 1907 do podniku Stabenow (později Ko-

vohutě). Následovaly vlečky do cihelny v Záluží, 

továrny na obráběcí stroje, vlečka Ladislava Bu-

kovského (těžba štěrkopísku), uhelných skladů, 

Čelákovické nádraží s částí nástupiště a nákladní pokladny v 70. letech 20. století – pohled od jihovýchodu 

z kolejiště s cestujícími. Zdroj: Městské muzeum v Čelákovicích

Výpravní budova nádraží s výzdobou k IX. Všesokolskému sletu s lidmi na krytém nástupišti v roce 1932 – pohled od 

severovýchodu. Zdroj: Městské muzeum v Čelákovicích
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ale také podniku Škoda a v neposlední řadě také 

do depozitáře Národního technického muzea 

(NTM). Pro dění na čelákovickém nádraží byly 

ale důležité také vlečky do cukrovaru (později 

mrazíren) v Mochově a vlečky v Lázních Tou-

šeni (cukrovar, Prefa, Stavby mostů). Pro svou 

výjimečnost nelze zapomenout ani na zajímavé, 

byť občasné, přepravy do mochovské rozvodny 

Čechy-střed. V současnosti je většina z těch-

to vleček ale zrušena, některé jsou nesjízdné 

a vlečky do mochovské rozvodny, depozitáře 

NTM a areálu firmy FV Plast jsou využívány pou-

ze sporadicky. Sporadické je rovněž i přistavo-

vání nákladních vozů přímo v Čelákovicích a tak 

téma

čilý posun na nádraží zůstane již zřejmě navždy 

pouhou vzpomínkou.

K železnici patří neodmyslitelně, stejně jako 

k ostatním druhům dopravy, také nehody, které 

se nevyhnuly bohužel ani našemu městu – a byla 

jich celá řada. Například 15. října 1901 došlo na 

nádraží ke srážce osobního vlaku s nákladním, 

při které se 3 lidé zranili těžce a 20 osob vyvázlo 

s lehkými zraněními. Byla to ale pouze přede-

hra k dějství, které osud přichystal na 6. pro-

sinec 1919. Po nedorozumění mezi výpravčími 

ve stanicích Čelákovice a Mstětice-Lázně Ost-

rov se proti sobě vydaly po stejné koleji osobní 

vlak a rychlík. Výsledek byl nevyhnutelný, cenu 

nejvyšší zaplatili 4 lidé, 45 si odneslo těžká a 59 

lehká zranění. Tato tragická událost se řešila 

na celostátní úrovni a i ona přispěla k urychlení 

zdvoukolejnění trati z Lysé do Prahy. Za připo-

menutí stojí také dva méně známé případy, při 

kterých rovněž vyhasly lidské životy. První se 

udál 25. června 1932, kdy se z vlaku přepra-

vujícího mládež na Všesokolský slet do Prahy 

vyklonil 16letý mladík, a to tak nešťastně, že 

hlavou narazil do konstrukce mostu přes Labe. 

Ještě větší smůlu měl ale zaměstnanec dráhy, 

který 16. dubna 1960 prováděl kontrolu zabez-

pečovacího zařízení. Poté, co vystoupal na ještě 

mechanické vjezdové návěstidlo, se toto začalo 

vychylovat ze své osy, až jej nakonec gravita-

ce, společně s dotyčným pracovníkem, složila 

k zemi. Příčinou tohoto neštěstí byla nadměrná 

koroze konstrukce návěstidla v místě jeho styku 

s betonovým základem.

K drážnímu provozu patří nejen samotná želez-

nice, ale také úzkokolejné provozy. Na tyto v na-

šem městě již téměř nenajdeme přímou památ-

ku, ale přesto ve své době sehrály důležitou roli, 

a nemožno je tedy opomenout. Příkladem může 

být drážka zálužské cihelny, jejíž jedna větev 

ještě na začátku 60. let vedla propustkem pod 

hlavní tratí směrem k Mochovu. Úzkorozchodná 

drážka sloužila také pro odvoz vytěžených písků 

od břehu Labe k železniční vlečce Ladislava Bu-

kovského a nezanedbatelný rozsah měly také 

drážky používající se při regulaci Labe. Úzko-

kolejné dráhy kdysi patřily k běžné technologii 

používané při železničních stavbách a byly k to-

muto účelu použity i v Čelákovicích.

V letošním roce dokončenou rekonstrukci na-

šeho nádraží máme všichni jistě ještě v čerstvé 

paměti. Nejbližší roky nám přinesou rekonstruk-

ci mezistaničního úseku Lysá nad Labem – Če-

lákovice, jejíž dominantou bude nový most přes 

Labe, a v horizontu několika lety by měla násle-

dovat také přestavba tratě mezi Čelákovicemi 

a Mstěticemi, charakteristická přeložkou hned 

za čelákovickým nádražím. Podoba železnice 

v našem městě by se pak měla ustálit na několik 

dlouhých let. A kdo ví, možná jich bude „tradič-

ních“ přibližně čtyřicet.

Téma zpracoval

Peter Bado

Schématické znázornění kolejiště (1 čára = 1 kolej) žst. Čelákovice v charakteristických etapách jeho existence. 

Zdroj: vlastní zpracování

Výpravní budova žst. Čelákovice s vnějším nástupištěm po dokončení stavby Modernizace žst. Čelákovice v červnu 

2019 – pohled od severovýchodu. Zdroj: Správa železniční dopravní cesty

Foto: -dv-
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V pořadí již osmé Setkání na náměstí se velmi 

povedlo. Za úspěchem letošního ročníku stálo 

hned několik faktorů. V první řadě to byl velmi 

silný hudební program.

Atraktivním průvodem bubeníků s exhibicí po 

náměstí začínal program již od dopoledne. Na 

pódiu pak program startovala tradičně ZUŠ 

Jana Zacha Čelákovice, která hned zkraje při-

lákala na náměstí početný dav diváků. V dalších 

hodinách patřilo prostranství před pódiem pře-

devším dětem a teenagerům. Na stagi se vystří-

dali Čiperkové, kteří patří do špičky místní dět-

ské produkce, talentovaná zpěvačka, muserka 

a youtuberka Naty či populární Pavel Callta. 

V podvečer připomněl výročí 30 let od revolu-

ce Jaroslav Hutka, který má ve svém repertoáru 

bohatou zásobu zlidovělých písní. Vrchol večera 

pak obstaral trojlístek kapel O5aRadeček, Žlutý 

pes a Anna K. Poslední jmenovaná, která patří 

mezi to nejlepší z české hudební scény již více 

než 20 let, sklidila opravdu mohutné ovace zce-

la zaplněného čelákovického náměstí.

Druhým, neméně atraktivním lákadlem byl pro 

letošní účastníky „Setkání“ i Vinný košt. Na ná-

městí 5. května se sjelo okolo patnácti renomo-

vaných moravských vinařů, aby představili svou 

produkci. To vše bylo doplněno dobrým jídlem 

v rozsáhlé gastro zóně, jejíž součástí byl i pro-

jekt jaHODY pod taktovkou Vysoké školy hote-

lové v Praze.

Když k tomu připočteme velmi příjemné počasí 

a pečlivou organizaci, můžeme konstatovat, že 

máme za sebou jeden z nejpovedenějších roč-

níků tradičních čelákovických slavností.

Tomáš Staněk, 

ředitel Kulturního domu Čelákovice

OSMÉ SETKÁNÍ NA NÁMĚSTÍ

Lákadlem pro účastníky „Setkání“ byl i Vinný košt a rozsáhlá gastro zóna, jejíž součástí byl i projekt jaHODY.

Moderátor Karel Kašák, místostarosta I Petr Studnička 

a zástupce Vinného koštu Jiří Vrtiš.

Žáci ŽUŠ Jana Zacha Čelákovice.

Hvězda festivalu Anna K. 

Foto na stránce: Jana Vondráčková

Vystoupení skupiny Žlutý pes s frontmanem Ondřejem 

Hejmou.

Jaroslav Hutka – folkový hudebník, skladatel, písničkář, 

signatář Charty 77.

Pavel Callta známý z českého kola soutěže Eurovision 

Song Contest, kde s písni Never Forget skončil v TOP6. Oblíbené bubenické vystoupení skupiny Groove Army.

Představení pro děti „Čiperkové“.
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Komponovaný sobotní program Městského 

muzea, Základní umělecké školy Jana Zacha, 

Kulturního domu a Městské knihovny proběhl 

ve spolupráci s husitskou a katolickou círk-

ví. Byl slušně navštíven, což dokládají snímky 

z téměř plného nádvoří tvrze. Lákal především 

program Svatojánské divadelní pouti na nádvoří 

tvrze. Prostřednictvím divadla a Husova sboru 

bylo připomenuto letošní 600. výročí vypuknu-

tí husitské revoluce. V muzeu byla připravena 

vzpomínka na roky 1939 a 1989 formou výsta-

vy a projekce fotografií o Čelákovicích před 30 

lety. Děti vyhledávaly oblíbené malování na ob-

ličej, poníky na projížďku v parku, tamní tvoření 

bublin a provazové aktivity, s nimiž vypomohli 

místní skauti. Zájemci navštívili výstavy v mu-

zeu, knihovně a v Husově sboru, pod dohledem 

knihovny se zapojovali do společné soutěže 

nebo se účastnili komentovaných prohlídek „od 

kostela ke kostelu“. Večer někteří navštívili kon-

cert Slavné hudební maličkosti z počátků tvůr-

čího období našich klasických hudebních veli-

kánů. Programovou tečkou byla ohňová show 

„Kazatel“, která byla připomínkou role kazatelů 

v počátcích husitství.

První ročník Busking festu byl velmi příjemnou 

akcí. Hned na několika místech ve městě jste 

mohli zaslechnout hudební produkci pouličních 

hudebníků – buskerů. Cyklistům a bruslařům 

zpestřili muzikanti projížďku u lávky přes Labe, 

v parku Na Hrádku dotvářeli příjemnou atmo-

sféru odpoledne plného dalších aktivit, v parku 

u Kulturního domu zpříjemnili posezení na ven-

kovní zahrádce, na náměstí pak donutili kolem-

jdoucí se alespoň na chvíli zastavit, pobavit se 

a nasát energii pouličních umělců.

Více fotografií najdete na webových stránkách 

www.celmuz.cz nebo www.celakovice.cz.

David Eisner,

ředitel Městského muzea v Čelákovicích,

Tomáš Staněk, 

ředitel Kulturního domu Čelákovice

NAPŘÍČ MĚSTEM V SOBOTU 22. ČERVNA

U Labe zpíval také Lukáš Grüner, účastník X Faktoru 

pocházející z Berouna, prezentující se jako „Mr. G“.

Foto na stránce: -dv-

Výstava fotografií motocyklového cestovatele Jaroslava 

Šímy v Městské knihovně.

Malování na obličej v Městském muzeu.

Dětské představení Pipi Dlouhá punčocha na nádvoří 

tvrze.

Žáci divadelního oboru ZUŠ Jana Zacha uvedli celkem 

sedm představení v rámci Svatojánské divadelní pouti.

Provazové aktivity skautů v parku.

V rámci Busking festu vystoupil na náměstí 5. květ-

na Slovák Peter Júhas, známý z letošního finále The 

Voice, ke kterému se připojili místní mladí hudební-

ci Petr Kerber, ukulele, a Jan Švejda, akordeon. Toto 

společné vystoupení mělo velký úspěch 

Čelákovický busker Lukáš Heinz zpíval u lávky.

Pouliční umělec Stanley Voda na náměstí 5. května.

Akustické vystoupení šumperské kapely Trocha Klidu 

v Sadech 17. listopadu.

Mezi osmi národními finalisty Eurovize 2019 byl i zpě-

vák, kytarista a skladatel Tomáš Boček, kterého bylo 

možné slyšet v parku Na Hrádku.
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO 
ROKU 2019/2020

Období školního vyučování ve školním roce 

2019/2020 začne ve všech základních ško-

lách, středních školách, základních umě-

leckých školách a konzervatořích v pondělí 

2. září 2019.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního

vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno

v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý

29. a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí

23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. led-

na 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna

2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na

pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro 

Čelákovice stanoveny od pondělí 2. do pátku

8. března 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 

9. dubna 2020. Hlavní prázdniny budou tr-

vat od středy 1. července 2020 do pondělí

31. srpna 2020.

Období školního vyučování ve školním roce

2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. Volná pracovní pozice
Přijmeme pro školní rok 2019/2020 asistenta 

pedagoga. 

Nástup 1. 9. 2019. Výše úvazku 0,6. 

Požadujeme odpovídající kvalifikaci. 

Své žádosti se životopisem zasílejte na e-mail: 

reditelka@msjak.cz.

Ředitelka školy si vyhrazuje právo nevybrat žád-

ného z uchazečů.

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

mateřská škola
Přístavní 333, Čelákovice
tel.: 326 994 165
e-mail: info@mspristavni.cz
http://www.mspristavni.cz

Rozloučení s mateřskou 
školou

V pátek 31. května na zahradě Mateřské školy 

v Přístavní ulici pasoval urozený rytíř celkem 29 

našich „studentů“ na školáky. Počasí nám přálo 

a celý program si děti, rodiče i paní učitelky hez-

ky užili. Proběhly ukázky, co se děti naučily na 

kroužcích jógy, aerobiku a angličtiny. Po slav-

nostním pasování, přípitku a buřtících čekala na 

děti šipkovaná podél řeky Labe, kde plnily různé 

úkoly, a skládaly tak „mateřinkovou maturitu“. 

Rodiče zanechali své ratolesti na noc v zajetí 

školkových skřítků, kteří pro ně schovali na za-

hradě poklad a ještě další překvapení. 

I přesto, že se někomu maličko zastýskalo, noc 

zvládli naši malí školáčci na jedničku a rodi-

če si je všechny v pořádku v sobotu ráno vy-

Soutěž Mladý chemik
Celostátní soutěž Hledáme nejlepšího Mladého 

chemika ČR se těší stále rostoucí popularitě. 

Sedmého ročníku klání se zúčastnilo na osm-

náct tisíc žáků z 660 základních škol. Čtyřicet 

nejlepších postoupilo do národního finále.

Soutěž je určena žákům osmých a devátých 

tříd a jejím cílem je popularizace chemie jako 

perspektivního studijního i pracovního oboru. 

Krajská kola probíhala od října loňského roku 

v deseti pořadatelských centrech a skládala se 

z testu teoretických znalostí a prověrky labora-

torních dovedností. Celková účast v krajských 

kolech, jež pořádaly střední odborné školy 

v jednotlivých regionech, rozhodla o počtu 

postupujících do celostátního finále. Nejvíce 

finalistů získala SPŠCH Pardubice, kterou re-

prezentovalo šest soutěžících. MSŠCH Praha 

vyslala pět žáků, po čtyřech pak SPŠCH Brno, 

SOŠTZ Lovosice, SPŠCH Ostrava, ISŠ-COP 

Valašské Meziříčí, SŠLCH Olomouc a SUPŠ 

Karlovy Vary. Tři postupující připadli SPŠ Hra-

nice, dva finalisté zastupovali SPŠ Otrokovice.

Sedmý ročník celostátního finále se uskutečnil 

11. června 2019 v prostorách Fakulty chemicko-

-technologické Univerzity Pardubice. U čtyřiceti

finalistů proběhlo testování teoretických znalostí 

a zkouška praktických dovedností v laboratoři.

Celostátní finále ale neproběhlo jen v soutěžním

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

duchu, nabídlo i řadu jiných zážitků. Umožnilo 

soutěžícím přeskočit období středoškolských 

studií a na jeden den se z nich stali vysoko-

školáci. K dispozici měli veškerý servis, který 

k tomu patří: vyzkoušeli si práci v nejmoderněj-

ších laboratořích, poobědvali v menze, přespali 

na univerzitních kolejích. Nechyběly ani ukázky 

efektních pokusů, exkurze v prostorách fakulty, 

projekce krátkých filmů nebo odborná přednáš-

ka pro učitele či zábavná vzdělávací science 

show Michaela Londesborougha.

Nejlepší finalisté získali i příslib prospěchového 

stipendia v případě pozdějšího studia na fakul-

tě. Předešlé ročníky soutěže totiž ukázaly, že 

mnozí talentovaní chemici se po maturitě vra-

cejí, aby zde završili své vzdělání. Slavnostní 

vyhlášení výsledků proběhlo na akademické 

půdě za účasti řady významných hostů. Všichni 

finalisté si odnesli hodnotné ceny, ti nejlepší zís-

kali notebook, dron, chytré hodinky či telefon. 

Soutěž Mladý chemik ČR je největším oboro-

vým kláním svého druhu, jehož popularita rok 

od roku stoupá. Letošní ročník soutěže přinesl 

nejen rekordní účast žáků, ale i pokračující zá-

jem partnerských společností, většinou členů 

Svazu chemického průmyslu ČR, které Mladé-

ho chemika podporují od regionálních kol až po 

celostátní finále. Touto podporou vyjadřují i svůj 

postoj k potřebě atraktivní výuky chemie na zá-

kladních školách.

A proč jsem se o soutěži Hledáme nejlepšího 

Mladého chemika tak podrobně rozepsala? Dů-

vodem je, že jedním ze 40 finalistů této soutěže 

se stala naše žačka 9. ročníku Magda Mazačo-

vá, která v celostátním kole získala krásné 20. 

místo.

Ještě jednou jí tímto gratuluji a přeji hodně 

úspěchů, nejen na pražské průmyslové škole 

chemické, kam po ukončení naší základní školy 

odchází, ale i v dalším studiu i životě. Ještě mi 

dovolte jedno přání chemikářky nakonec – jen 

více takových studentů!

Jana Goliášová, učitelka chemie

zvedli. Loučení se školkou bylo milé a veselé.

Přejeme dětem vykročení do školy tou správ-

nou nohou a hodně štěstí do prvních životních 

povinností.

kolektiv školy

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

Taneční obor
Jako každý rok jsme na začátku května jeli na 

taneční soustředění do Českého Šumburku, 

abychom zdokonalili své taneční dovednosti a 

rozšířili škálu pohybových znalostí. 

Celý týden jsme se jako obvykle věnovali na-

cvičování tanců na závěrečné vystoupení. Vy-

zkoušeli jsme si nové techniky improvizace 

díky lektorce Veronice, která nás naučila nám 

zatím neznámé pohybové kousky. V letošním 

roce jsme měli také možnost zdokonalit své 

dovednosti v klasickém baletu s lektorkou Kat-

kou, která nás prováděla i technikou moderního 

tance. Na závěr soustředění jsme vystupovali v 

hezkém prostředí divadla v Tanvaldu, kam přijeli 

zatančit také mladší žáci tanečního oboru.

Celé soustředění se povedlo a letošní týden 

jsme si, a to ve velmi hojném počtu tanečnic a 

tanečníků, užili. 

Vše vedlo k našemu již zmiňovanému závěreč-

nému představení s názvem „Na filmovém fes-

tivalu“, které se uskutečnilo 15. května v Kultur-

ním domě Čelákovice. 

Díky všem, kteří se podíleli na tanečním semi-

náři i přípravě vystoupení, a samozřejmě díky 

dvěma našim úžasným učitelkám paní Smržové 

a paní Novákové, mělo naše představení velký 

úspěch. Celý večer se odehrál v duchu filmové-

ho festivalu, a tak jsme si zatancovali na známé 

melodie z filmů. 

I přes veškerou námahu a dřinu jsme si všechno 

moc užili a už teď se těšíme na příští rok.

žáci II. stupně tanečního oddělení

Závěrečné květnové vystoupení. Foto: Alena Smržová

ZUŠ OPEN 2019
Koncert na schodech

Dne 31. května letošního roku se konala již po-

třetí nejrozsáhlejší kulturní akce v historii České 

republiky, která upozorňuje na význam umělec-

kého vzdělávání dětí. Akce konané v rámci ZUŠ 

OPEN mají za cíl posílit respekt, zviditelnit práci 

i aktivity základních uměleckých škol a prezen-

tovat celou šíři umění mimo jejich běžně užívané 

prostory. V České republice funguje 488 základ-

ních uměleckých škol, ve kterých studuje 247 

tisíc žáků.

Naše škola v tento den již tradičně uspořáda-

la Koncert na schodech, kde vystoupilo okolo 

100 žáků hudebního oboru školy. Koncert byl 

zaměřen na prezentaci školních hudebních těles 

a pěveckého sboru.

Akce, kterou pořádá Nadační fond Magdaleny 

Kožené a podílí se na ní řada kulturních insti-

tucí i uměleckých osobností, je, co do počtu 

účinkujících, největší kulturní událostí v České 

republice. Do vystoupení ZUŠ Open se zapojilo 

i mnoho profesionálních umělců včetně symfo-

nických orchestrů.

Viktorija Hanžlíková Krafová, ředitelka

Květnové vystoupení žáků ZUŠ Jana Zacha Čelákovice 

v rámci ZUŠ Open na schodech v Sadech 17. listopa-

du. Foto: -dv-

Od soboty 25. května do neděle 23. června byla v Městském muzeu v Čelákovicích přístupná výstava výtvarného 

oboru ZUŠ Jana Zacha s názvem „MALÝ SALÓN 2019 – SVOBODA: DVEŘE DO SVĚTA“. Foto: -dv-
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Dne 6. června 2019 ve věku 

68 let nás navždy opustila po 

krátké těžké nemoci naše ma-

minka a babička paní Jana 

KADLECOVÁ.

rodina

Dne 26. července 2019 uply-

ne druhý rok, co nás náh-

le opustil náš milovaný syn 

a bratr Miroslav PETRŽEL.

Ti, kdo jste ho znali a měli 

rádi, vzpomeňte s námi.

rodiče a bratr Tomáš

Pokrok?
Že prý NASA bude pořádat turistické výlety ra-

ketou na vesmírnou stanici. Letenka má stát asi 

miliardu Kč. Budou tedy lítat lidé bohatí, kteréžto 

slovo znamená, že jsou ve vztahu k drahým ko-

vům podobní Bohu, jenž podle proroka Aggea 

říká: „Mé jest stříbro a mé jest zlato.“ A možná 

že budou i přistávat na Zemi podobným způso-

bem jako Bůh v 15. století př. n. l., který popsal 

Mojžíš v knize Exodus v kap. 19. Tři dny předem 

obdržel Mojžíš vzkaz, že ten, který mu kdysi řekl, 

že jim bude za Boha, sestoupí před zraky všeho 

lidu na horu Sinai. Avšak nikoli v bělostném ob-

laku, osvětlovaném hrou nebeských světel, za 

zvuků trub andělských a dýmu z nejvzácnějších 

kadidel, ale zato za přísných bezpečnostních 

opatření:

1. Kolem hory se musí vytyčit hranice, za kterou

nesmí žádný člověk ani jiné hovado.

2. Kdo hranici překročí, nesmí zůstat naživu, ale

musí být ukamenován nebo zastřelen.

3. Teprve, až bude dáno znamení trubkou, může

být hranice zrušena.

Mojžíš píše: „I stalo se dne třetího, když bylo

ráno, že bylo hřímání s blýskáním, a hustý ob-

lak na té hoře. Zvuk také trouby velmi tuhý, až

se zhrozil všechen lid. Hora pak Sinai všecka

se kouřila, proto že sestoupil na ni Hospodin

v ohni, a dým z ní vystupoval jako dým z vápeni-

ce a hora se třásla velmi hrubě.“

Dnes by televizní noviny přinesly asi takovou

zprávu: „V ranních hodinách, za přísných bez-

pečnostních opatření, přistál na Sinaji Hospodin. 

Podle svědků bylo slyšet hřmot a vidět plameny,

které šlehaly z trysek přistávacího modulu. Těs-

ně před dosednutím zesílil řev motorů, když byl

zvýšen jejich tah. Modul zahalil oblak zvířeného

prachu, plynů a jedovatých zplodin z paliva. Kdo

byl jimi zasažen, byl zastřelen.“

Za jakých bezpečnostních opatření asi budou

přistávat naši „bohu podobní“?

Miloslav Kolínko

Čelákovické paneláky
Těm nejstarším je už přes 60 let. Nejmladším 

kolem třiceti. Zpočátku byly přijímány s rozpa-

ky, často vnímány jako symboly režimu, pak 

vysmívány, nyní zdá se – mnohými spokojeně 

obydleny. Z různých zdrojů se dozvíte, že život-

nost panelových domů byla kdysi deklarována 

na čtyřicet až padesát let. Tato čísla se ale ne-

týkala nosné železobetonové konstrukce, jejíž 

trvání (pokud nezatéká do spojů) může být té-

měř neomezené. Ona životnost se týkala hlav-

ně vnitřního technického vybavení, otvorových 

výplní, materiálů pro úpravu vnitřních a vnějších 

povrchů atd. Výměna instalací, bytových jader, 

materiálů a zařizovacích předmětů po jejich do-

žití se sice v době zrodu těchto domů předpo-

kládala, ale – a to je kámen úrazu – z různých 

důvodů (mimo jiné i pro finanční náročnost) se 

opozdila. S tím se dodnes potýkají obce, města, 

bytové podniky, družstva, společenství vlastníků 

atd., včetně Čelákovic. Zdá se ale, že v mnoha 

případech je to čelákovické potýkání úspěšné. 

Od výměny otvorových výplní přes částečnou 

náhradu umakartových bytových jader siliká-

tovými až po dodatečné izolace vnějších stěn. 

60 let od prvních maturit v Čelákovicích
V sobotu 8. června odpoledne se v Restauraci U Bohuslavů sešlo 20 bývalých absolventů čeláko-

vické JSŠ, aby si připomněli, že od jejich úspěšné maturitní zkoušky, která byla vůbec první v historii 

Čelákovic, uplynulo neuvěřitelných 60 let.

Ve svém středu uvítali i svou oblíbenou profesorku paní Boženku Kašparovou. Po slavnostním přípit-

ku a srdečné zdravici pana místostarosty I Petra Studničky každý z přítomných krátce zrekapituloval 

svou profesní kariéru i osobní život. Vzpomínalo se i na zážitky ze studentských let, na třídní profe-

sorku Zdenku Musilovou a na spolužáky, kteří již nejsou mezi námi. Na závěr setkání obdržel každý 

několik sponzorských suvenýrů z historie města a společnou fotografii účastníků.

František Bodlák, Václav Pýcha

chodíme kolem nich

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali SDH 

Čelákovice. V sobotu 15. června ve večerních 

hodinách místní hasiči přijeli velice rychle od 

nahlášení k události spadlého stromu na náš 

pozemek, kde zatarasil přístup a příjezd do 

domu. Díky rychlému, profesionálnímu ale i vy-

čerpávajícímu nasazení, jelikož bylo velké dusno 

a déšť, byl strom odstraněn.

Ještě jednou moc děkujeme!

Pavel a Alena Bařinovi, Čelákovice

Svědčí o tom mimo jiné i barevné řešení většiny 

fasád zdejších paneláků, které za posledních 

několik let opravdu „prokoukly“.

Ivan Vaňousek

Stankovského ulice. Foto: -dv-

Ulice J. A. Komenského  Foto: -dv

Yuzu Sushi Restaurant
Od 1. června je v provozu nová restaurace ne-

soucí název Yuzu Sushi Restaurant, zaměřující 

se na sushi a thajskou kuchyni. Nachází se na 

adrese V Prokopě 1551 v Čelákovicích. V blíz-

kosti je dostupné parkoviště, autobusová i vla-

ková zastávka. Otevřeno je od úterý do neděle 

v čase 11.00–21.30 hod. Telefon 777 725 777, 

facebook Yuzu Sushi Restaurant. Ceny jídel se 

pohybují mezi 80 a 300 Kč. Odpovědným ve-

doucím je Marek Češpiva.

co nového ve městě

Absolventi čelákovické JSŠ. Foto: Jan Klaban

INFORMACE REDAKCE
Ve Zpravodaji města Čelákovic od čísla 5/2018 

s ohledem na obecné nařízení GDPR platné od 

25. května 2018 je možné publikovat zdarma gra-

tulaci pouze s vlastnoručním písemným souhla-

sem publikované osoby.
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dopisy

Souhlasím s využitím těchto údajů  
pro potřeby IZS při mém ošetření.

podpis

I.C.E. KARTA Údaje slouží k informaci v situaci tísně
a ohrožení zdraví nebo života

V Y P L Ň T E  T I S K A C Í M  P Í S M E M

DATUM VYPLNĚNÍ ZDRAVOTNÍ 
POJIŠŤOVNA

JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL DAT. NAROZENÍ
NEBO R.Č. 

ALERGIE

NEMOCI  OD KDY ?

LÉKY – NÁZEV DÁVKA DÁVKOVÁNÍ

KONTAKTY NA BLÍZKÉ OSOBY

POŘADÍ  JMÉNO A PŘÍJMENÍ  MĚSTO  VZTAH  TELEFON

1

2

3

JMÉNO A KONTAKT NA 
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

www.seniorivkrajich.mpsv.cz

Projekt: Implementace politiky stárnutí 
na krajskou úroveň 
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207
Copyright © ZZS JMK, 2018 
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I.C.E. KARTA

I.C.E. KARTA

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

 155  Záchranná služba

 150  Hasiči

 158  Policie ČR

 156  Městská policie

 112  Integrovaný záchranný systém
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do pátku 30. 8.

Městská knihovna

MOTOCYKLY S VŮNÍ DÁLEK

Výstava fotografií motocyklového novináře, fo-

tografa, cestovatele a dobrodruha Jaroslava 

Šímy.

do úterý 31. 12.

Městské muzeum

OD UPÍRŮ K POPRAVIŠTI

Menší expozice v podzemí čelákovické tvrze 

přístupná denně 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

neděle 7. 7. 18.00 hod.

Husův sbor

KONCERT VARHANNÍ HUDBY

v podání Andrey Brožkové a Josefa Prokopa, 

zazní díla J. S. Bacha, W. A. Mozarta, L. Boëll-

manna, J. Stanleyho, J. Kř. Kuchaře, J. Pachel-

bela a dalších.

sobota 13. 7. – neděle 29. 9.

Městské muzeum

KELTOVÉ V ZÁLUŽÍ

Výstava ze sbírek muzea, které v Záluží proved-

lo řadu archeologických výzkumů, přístupná ve 

výstavní síni denně 9.00–12.00 a 13.00–17.00 

hod.

V sobotu 13. 7. od 10.00 hod. vernisáž výsta-

vy.

čtvrtek 18. 7. – pátek 19. 7. 21.30 hod.

náměstí 5. května

ČELÁKOVICKÉ FILMOVÉ LÉTO

filmy: Občan Havel a Skleněný pokoj

sobota 20. 7. 21.30 hod.

park Na Hrádku

ČELÁKOVICKÉ FILMOVÉ LÉTO

film Léto s gentlemanem

neděle 21. 7. 8.00–11.00 hod.

Kostelní 22, vchod z ulice U Kovárny

PRODEJNÍ BURZA

především akva-tera, s možností využít chova-

telské poradny

pátek 26. 7. 14.00–16.15 hod.

Městské muzeum

ČELÁKOVICEMI ZNÁMÝMI I NEZNÁMÝMI

komentovaná procházka

 kultura

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 6. 7. 18.30 hod.

DRUHEJ DECH

koncert před Kulturním domem

sobota 13. 7. 18.30 hod.

TROJBOY

koncert před Kulturním domem

sobota 27. 7. 18.30 hod.

DRUHEJ DECH

koncert před Kulturním domem

sobota 3. 8. 18.30 hod.

FEFERON

koncert před Kulturním domem

sobota 10. 8. 18.30 hod.

DEKAMERON

koncert před Kulturním domem

pondělí 23. 9. 19.00 hod.

JOSEF FOUSEK – ZKRÁTKA BEZ POZLÁTKA

Recitál svérázného básníka, písničkáře 

a humoristy, o životě, láskách, strastech, udá-

lostech smutných i radostných, s nezaměnitel-

ným nadhledem a citem pro výjimečnost oka-

mžiku. Vstupné: 240 Kč – platí ZTP a senior 

sleva

Foto: archiv umělce

středa 9. 10. 19.00 hod.

MŮŽEM I S MUŽEM

Vtipná autorská feérie 4 žen, 4 archetypů a jed-

na velká touha po lásce. Hrají: Kateřina Kaira 

Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jitka Sed-

láčková, Dáša Zázvůrková. Vstupné: 320 Kč.

neděle 3. 11. 19.00 hod.

HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK

vstupné: 690 Kč, 590 Kč

úterý 12. 11. 19.00 hod.

DVA NAHATÝ CHLAPI

Bláznivá komedie, hrají: Martin Zounar, Ro-

man Vojtek/Martin Kraus, Lucie Benešová, 

Daniela Šinkorová, vstupné: 360 Kč a 320 Kč, 

platí ZTP a senior sleva.

úterý 26. 11. 19.00 hod.

VANDRÁCI

Talk show s herci Pavlem Liškou, Honzou Ré-

vaiem a režisérem Hynkem Bernardem, cestu-

jících tři měsíce po Střední Americe. Cestopis-

ný večer s vandráky, kteří na své přednášce 

představí i to, co se nevešlo do jejich cesto-

vatelsko-zábavného pořadu, vstupné: 290 Kč.

neděle 8. 12. 15.00 hod.

KOUZELNÁ ŠKOLKA – MICHAL NA HRANÍ

dětské představení Michala Nesvadby, vstup-

né: 169, 189 a 200 Kč 

pondělí 16. 12. 19.00 hod.

ZŮSTANE TO MEZI NÁMI

talk show s Evou Holubovou a Bobem 

Kleplem, vstupné: 390 Kč

NOC KOSTELŮ 2019
Letošní program Noci kostelů v Husově sboru 

byl ovlivněn probíhajícím malováním interiéru. 

Nedá se ovšem říci, že by to bylo ke škodě. 

Vstup do objektu byl letos zajištěn přes přilehlou 

zahradu. Návštěvníci mohli ocenit její rozkvetlou 

výsadbu a povšimnout si Husova kamene i po-

selství, které je na něm zaznamenáno, či si vy-

chutnat v komorním prostředí zimní modlitebny 

recitál violoncellisty Jana Pecha. Ale ani lešení 

v kostele nevadilo tomu, aby zde zazněla hud-

ba.

V závěru programu byli přivítáni také před-

stavitele města starosta Josef Pátek a místosta-

rosta I Petr Studnička. 

Děkujeme našemu městu za finanční podporu 

rekonstrukce a rovněž panu starostovi za kaž-

doroční záštitu čelákovické Noci kostelů.

Mira Poloprutská, farářka CČsH

Foto: archiv CČsH
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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

Sedlčánská knihovna 
stojí za návštěvu

Knihovna má dlouholetou historii, první zmínka 

je z roku 1918, kde se stal knihovníkem p. Tich-

na. Nejdříve sídlila do roku 1945 v Císařské Ku-

chyni, v roce 1946 byla přestěhována do školy 

v Sedlčánkách.

V roce 1968 se stala pobočkou Místní lidové 

knihovny v Čelákovicích se samostatnou pů-

sobností. Po panu Tichnovi převzala pobočku 

pí Richtermocová, dále pak J. Kolářová, V. Su-

ková, J. Veselý, J. Lebedová a M. Klicperová. 

Od roku 2004 tuto funkci zastává V. Daňkovská.

Vzhledem ke špatnému stavu budovy byla 

knihovna roku 2012 přestěhována do bývalé 

hasičské zbrojnice v ulici Zábranské. Roku 2016 

byla celkově zrekonstruovaná a v roce 2017 

bylo otevřeno nové dětské oddělení, které uví-

talo mnoho dětí i rodičů. Knihovna má ve svém 

fondu 2020 knih, z toho 772 dětských.

V prvním čtvrtletí letošního roku navštívilo po-

bočku 95 návštěvníků a celkem výpůjček bylo 

224. Z toho nejvíce beletrie dospělé i dětské.

Pro čtenáře přihlášené v Sedlčánkách jsou

k dispozici výpůjčky na několika místech –

v hlavní budově knihovny Na Hrádku, na poboč-

kách V Prokopě a v Sedlčánkách.

Zároveň pořizujeme pro své čtenáře nové kni-

hy. Nejvíce se půjčují thrillery a detektivky, ro-

mantické a historické romány. Mládež zajímá

fantasy a doporučená četba ve školách. Pokud

žádaný titul nemáme, není problém ho objednat

v jiné knihovně formou meziknihovní výpůjční

službou. Čtenáři mají zájem hlavně o novinky,

svými tipy na ně nám pomáhají k rozšíření na-

bídky knižního fondu.

V roce 2018 bylo na pobočkách zřízeno inter-

netové připojení firmou czela.net, které využívají

čtenáři pro své potřeby.

Knihovna je jediným kulturním zařízením v Sedl-

čánkách, přijďte se podívat, na nové čtenáře se

těší vaše knihovnice.

Vendulka Daňkovská

LÉTO V KNIHOVNĚ
Knihovna bude otevřená i během léta. Kromě 

půjčování knih, audioknih, e-knih a časopisů si 

během výpůjčních hodin můžete prohlédnout 

v oddělení pro dospělé výstavu fotografií dopl-

něných informacemi motocyklového cestovate-

le Jaroslava Šímy. Tato výstava je součástí jeho 

oslav dosažení hranice jeden a půl milionu kilo-

metrů v sedle motocyklu. V dětském oddělení si 

připomeneme 70. výročí založení nakladatelství 

Albatros. Přijďte si zavzpomínat na knížky svého 

dětství.                                    Naděžda Picková

DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
Od pondělí 29. července do pátku 9. srpna 2019 

bude v knihovně zavřeno z důvodu čerpání do-

volené. K vracení knih během dovolené můžete 

využít samoobslužný návratový box u vchodu 

do knihovny. Těšíme se na vás od pondělí 12. 

srpna 2019.

Městská knihovna Čelákovice přeje čtenářům 

příjemně strávený čas s knížkou během prázd-

nin a dovolených.                   Naděžda Picková

městské muzeum
Na Hrádku 464, Čelákovice
tel.: 326 991 556, fax: 326 991 192
e-mail: info@celmuz.cz
http://www.celmuz.cz

Výstava Dávní sousedé
V sobotu 13. července bude slavnostně 

zahájena výstava „Dávní sousedé“. Uply-

nul pouhý rok, co jsme zkoumali v Záluží de-

vět „pohřbů“ z mladší doby železné. Materiál 

z nich je tak zajímavý, že jsme se snažili 

co nejrychleji připravit výstavu, na které uvidíte 

výsledky našeho snažení. Prezentujeme nej-

hezčí a nejzajímavější šperky a zbraně. Získáte 

představu o módě a kultuře našich keltských(?) 

předků. A v neposlední řadě se dozvíte, kolik 

práce, analýz, šikovnosti a opatrnosti je za-

potřebí k dosažení těchto výsledků. Výstavu 

můžete zhlédnout ve výstavní síni muzea do 

29. září.

Katalin Almássy, Jitka Růžičková

Doprovodný obrázek Lucie Třešňákové k výstavě „Dávní sousedé“.

Interiér pobočky Městské knihovny v Sedlčánkách. Foto: archiv knihovny
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volný čas

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

MDDM slaví výročí 30 let 
od svého založení

Rok 2019 je jubilejním rokem pro celý náš do-

meček. V září to bude již 30 let od jeho otevření. 

Od té doby navštěvuje naše zájmové kroužky již 

druhá generace dětí z celého okolí. 

K této příležitosti jsme uspořádali jedinečnou, 

dvoudenní sportovní soutěž pro děti čeláko-

vických základních škol. Dny atletiky, které se 

uskutečnily 12. a 13. června, byly milou vzpo-

mínkou na bývalé sportovní soutěže. Celkem té-

měř 1 000 dětí soutěžilo v tradičních atletických 

disciplínách během těchto parných dvou dnů. 

Hodnotilo je 25 rozhodčích a pomáhalo na 30 

dobrovolníků. Velký dík patří žákům z 9. B ze ZŠ 

J. A. Komenského za jejich úžasnou pomoc při 

organizaci. 

Další akcí, kterou si připomeneme těchto jedi-

nečných 30 let, bude Festival volnočasových 

aktivit, který připravujeme na 7. září 2019.

Veronika Kratochvílová

Dny atletiky. Foto: archiv MDDM

Velký turnaj v ringu
V sobotu 18. května jsme se sešli na zahradě 

MDDM v Čelákovicích už na devatenáctém roč-

níku turnaje v ringu. Soutěžilo patnáct tříčlen-

ných družstev podle pravidel rekreačního ringa, 

a to i tentokrát ve třech věkových kategoriích: 

mini (do 11 let), junioři (12–15 let) a senioři (nad 

15 let). Po registraci týmů a zahájení turnaje se 

rozběhly na všech třech hřištích líté boje. Poča-

sí nám přálo, sluníčko se na nás smálo po celý 

den. Nakonec jsme rozdali diplomy a ceny sou-

těžícím.                                       Jindřich Vaňek

Turnaj v ringu. Foto: archiv MDDM

Taneční kroužek
Protože je to letos 10 let, co vedu pod MDDM 

taneční kroužek, rozhodla jsem se pro malou 

rekapitulaci. 

Taneční skupiny mám dvě, a to děti ve věku 10 

a 12 let. Kdo si letos zakoupil lístky na ples Mí-

čových kouzelníků, Hasičský nebo Pravého do-

mácího časopisu, ten mohl v přestávce zhléd-

nout právě naše taneční představení. 

Každým rokem se účastníme několika tanečních 

soutěží, ve kterých se nám daří, a zdi pokojíčků 

tak mohou plnit další diplomy a medaile. 

Trénujeme jednou týdně jednu hodinu, což 

v konkurenci je zoufale málo. Přípravu však 

nepodceňujeme a jezdíme i na taneční soustře-

dění. Protože se věnujeme scénickému tanci, 

mnohdy na spolupráci přizveme i profesionální 

pomoc. Letos jsem požádala Milana Valentu, 

který vyučuje aikido a sám letos získal 2. dan, 

aby nám pomohl se skladbou Samurajové. Děv-

čata tak pod jeho taktovkou pronikla do tajů 

boje s mečem. 

Nelze opomenout veliké díky paní Čurdové, je-

jíž kostýmy jsou originální a nepřehlédnutelné. 

Dále bych ráda poděkovala Láďovi Weyrostkovi 

za muziku a Jakubu Žemličkovi za rekvizity. 

Velmi oblíbeným místem jsou Poděbrady, od-

kud si každoročně odvážíme přední umístění. 

Nejinak tomu bylo i letos, kdy si všechna děvča-

ta navlékla stříbrnou medaili. V Uhříněvsi jsme 

vybojovali stejné umístění a z Mladé Boleslavi 

jsme si odváželi stříbro a bronz.

Vrcholem sezony ale zůstává domovská soutěž 

Čelákovická duběnka. Už proto, že se všichni 

chtějí ukázat maminkám, tatínkům, babičkám, 

dědečkům, zkrátka všem. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat MDDM 

Čelákovice za letošní organizaci a krásné ceny 

a těšíme se na příští rok!

Kateřina Žemličková

Taneční kroužek. Foto: archiv MDDM

Hurá na tábory
Celý rok se v MDDM připravuje nespočet sou-

těží, výtvarných a řemeslných akcí pro děti 

mateřských a základních škol, ale i pro širokou 

veřejnost. Celý týden se konají zájmové kroužky 

nejrůznějšího zaměření, od sportovních přes ře-

meslné, výtvarné, hudební. Máme napilno celý 

školní rok, ale nezahálíme ani o prázdninách. 

Jednou z hlavních náplní naší práce je vyplnit 

dětem smysluplně jejich volný čas. A tak přišel 

čas letních táborů. V letošním létě organizuje 

MDDM 10 letních táborů, z toho dva příměst-

ské. Děti se s námi a našimi táborovými vedou-

cími vydají na nejrůznější kouty České republiky, 

ale i do zahraničí, zažijí dobrodružství, zahrají 

si tradiční táborové hry a poznají nové přátele 

i upevní vztahy už vytvořené. Na táborových 

programech pracujeme v průběhu celého roku 

a je nám jistě velmi dobrou vizitkou neutuchající 

zájem našich malých i větších cestovatelů a dů-

věra rodičů. 

Přejeme všem krásné slunné léto a budeme se 

těšit opět v září na našich kroužcích a akcích.

Naděžda Pokorná, ředitelka

Letní tábor. Foto: archiv MDDM

Program na prázdniny?
Hledá se žena pro Fexta

Turistická soutěž Fextovo území propojí nej-

hezčí místa středního Polabí i v roce 2019. Ve 

čtvrtém ročníku se Fext vydá hledat ženu. I le-

tos budou účastníci cestovat, sbírat nálepky do 

hracího archu a ti nejpilnější si vyslouží odměnu. 

Místo rozkládací mapy dostanou cestovní no-

týsek, kde bude prostor i pro zápisky a razítka 

z míst. Koho si Fext vybere, se soutěžící dozvě-

dí po dosbírání předepsaného počtu nálepek. 

Celkem 15 míst propojí v roce 2019 turistická 

soutěž Fextovo území 4. Úkolem soutěžících 

bude všechna místa obejít nebo objet na kole, 

zjistit odpověď na soutěžní otázku a vyzvednout 

si nálepku do hracího archu. Fext, ústřední po-

stava soutěže, si bude vybírat nevěstu. Na koho 

jeho volba padla, se dozvíte, pokud se vám po-

daří získat alespoň 10 nálepek. I letos budou 

k dostání speciální nálepky se žolíkem, a to na 

vybraných kulturních a sportovních akcích. 

Fextův notýsek si můžete zdarma vyzvednout 

na všech zapojených zastávkách. V Čelákovi-

cích jsou k dostání v turistickém informačním 

centru. Veškeré podrobnosti najdete na www.

polabsketoulky.cz. 

MAS Střední Polabí, z. s.
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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

Jurta, do 21. 7. zavřeno, od 22. 7. po–pá 

10.00–18.00 hod.

Opékání buřtů, čtvrtek 23. 7., 18.00–20.00 

hod., zahrada Routy, buřtíky s sebou.

Velký závod malých kaček, sobota 31. 8., 

16.00–19.00 hod., u areálu vodáků, tradič-

ní benefiční závod pořádaný se sdružením 

Dlouhá cesta, start v 17.00 hod. Doprovodný 

program: kolodovádění – vlastní kola s sebou, 

vysokozdvižná plošina, večer promíní filmu 

Špunti na vodě.

Novinka od října – Příprava pro žáky 9. tříd 

k přijímacím zkouškám na střední školy 

z matematiky a českého jazyka, kurzy bu-

dou probíhat každé úterní odpoledne od října 

2019 do dubnové zkoušky 2020, lektorky: čes-

ký jazyk Vratislava Tomášková, matematika 

Petra Imlaufová, celkem 20 vyučovacích bloků 

v prostorách RC Routa, info a přihlášky Moni-

ka Žatečková, tel.: 728 660 493.

Kurz A, pro max. 6 žáků, 2 x 60 min. (+ 15 min.

přestávka), úterý 15.30–17.45 hod., cena: 

4 600 Kč, kurz bude otevřen při minimálním 

počtu 5 žáků.

Kurz B, pro max. 12 žáků, 2 x 60 min. 

(+ 15 min. přestávka), úterý 15.30–17.45 hod., 

cena: 3 800 Kč, kurz bude otevřen při minimál-

ním počtu 10 žáků.

houbařské okénko

Jaká bude houbařská 
sezona?

Jakákoliv odpověď na otázku v nadpise je po-

chopitelně značně nejistá. Co potřebují houby 

ke svému růstu? Obecně platí, že až na několik 

málo suchomilných a houbařsky nevýznamných 

druhů potřebují především vodu. Houby obsa-

hují asi 90 % vody, takže bez dostatku vláhy 

prostě nejsou (resp. nevytváří plodnice). V tom 

se liší od rostlin. O trochu lépe jsou na tom 

dřevní houby (tj. houby rostoucí ze dřeva), které 

dokážou z dřevní hmoty, z které vyrůstají, vody 

„vytáhnout“ i v období relativně silného sucha. 

Houbaři jsou pak odkázáni především na jed-

lé druhy chorošů, např. sírovec žlutooranžový. 

Druhou věc, co houby ke svému růstu potřebu-

jí, je správná teplota. Zde je situace mnohem 

rozmanitější. Jsou vysloveně teplomilné druhy, 

např. hřib dubový, holubinka nazelenalá, celá 

NÁBOR
Modelářský klub v Rybářské ulici č. p. 161 přijí-

má nové zájemce o činnost v kroužku mladých 

modelářů – věk od 9 let. Další informace na tel.: 

606 234 557.

Modely vytvořené členy klubu. Foto: archiv klubu

skupina tzv. vzácných barevných hřibů a i ně-

které druhy bedel. Naopak hřib hnědý, hřib 

kovář či klouzky dokážou růst jak za poměrně 

vysokých letních teplot, tak za teplot pozdní-

ho podzimu. Dalším příkladem může být velmi 

chutný a nedoceněný hnojník obecný, který ne-

snáší teplotu větší než 20 °C. A pak jsou hou-

by, které potřebují ke svému růstu tzv. mrazivý 

či studený šok. Teplota musí na dobu několika 

hodin poklesnout k nule či pod ni. Typickým pří-

kladem je hlíva ústřičná. 

V případě, že je dostatečná vlhkost a správná 

teplota, potřebují houby ještě čas – resp. dobu, 

po kterou tyto příznivé podmínky trvají. Pak zá-

leží na druhu houby, kdy začne vytvářet plod-

nice. První se objevují tzv. terestrické druhy (tj. 

druhy rostoucí ze země), jako jsou špičky, pe-

čárky (žampiony), penízovky či některé druhy 

bedel a hnojníků. Ty se mohou začít objevovat 

již po několika dnech od takového „pořádného 

zapršení“. Mnohem déle – asi 10 dnů – potře-

bují ke svému „objevení“ hřibovité druhy hub, 

dále např. holubinky, muchomůrky atd. – obec-

ně mykorhizní druhy (tj. druhy žijící v symbióze 

s některými druhy stromů). Naopak pro růst hub 

je naprosto likvidační déle panující horko a su-

cho navíc doprovázené relativně silným hor-

kým větrem, který vše dokonale a velmi rych-

le vysuší. Žel, v našem okolí takovéto počasí 

převládá v posledních letech od poloviny jara 

do poloviny podzimu. Proto jsou houbařské 

sezony v našem okolí velmi slabé. Za houbami 

pak musíme mnohem dále. Např. v loňském 

roce rostly v našem okolí hřibovité houby pou-

ze v první polovině listopadu a ani v té době to 

nebyl plošný růst. A jindy velmi hojné podzimní 

druhy čirůvek a strmělek loni nerostly prakticky 

vůbec.

Na otázku v nadpisu článku jsme neopovědě-

li. Prostě nevíme, ale přejeme všem sezonním 

i celoročním houbařům pro růst hub příhodné 

podmínky, příjemné chvilky strávené v přírodě 

a patřičnou dávku houbařského štěstí. A pro jis-

totu připomínáme zlaté pravidlo houbaření: „Ke 

konzumaci sbírám jen to, co znám.“ V případě 

nejasností či pochyb při určovaní nalezených 

hub se bez váhání obraťte na členy našeho hou-

bařského spolku. Kontakty: M. Rudolf (604 836 

690), J. Kadeřávek (737 086 504), e-mail: spo-

lekhoubomil@seznam.cz.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek, 

Spolek houbařů Čelákovice

Hřib hnědý, Kersko, 31. května 2019. Foto: Miroslav 

Rudolf
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Hasiči nejen hasí…
V sobotu 18. května patřila startovní čára druž-

stvu dospělých, které se vydalo k Probošťské-

mu jezeru na soutěž „O staroboleslavský po-

hár“, kde určitě nezklamalo, neboť díky účasti 

dvou mužů musely ženy zvládnout trať pro 

muže, která je nejen delší, ale i o další materiál 

náročnější. Zanechalo za sebou další čtyři týmy 

mužů a celkově se umístilo na 7. místě.

V sobotu 25. května patřil Městský stadion 

hasičům, kde mezi sebou poměřovali síly do-

spělí. Dopoledne bojovaly pouze týmy dospě-

lých – mladších v disciplínách štafetový běh 

4 x 100 m s překážkami a 100 m s překážkami. 

Odpoledne se k týmům mladším připojili závod-

níci v kategorii dospělých starších, aby se utkaly 

opět v královské disciplíně – požární útok. Zde 

nás zastupovaly ženy starší, a přestože je zra-

dil materiál, vybojovali ve své kategorii 2. místo. 

V ostatních kategoriích jsme zastoupení neměli.

V neděli 26. května se setkala družstva doros-

tenců a dorostenek a jednotlivci dorostenky 

a dorostenci, aby se utkali v postupovém okres-

ním kole soutěže dorostu. Za příznivého počasí 

jsme měli v kategorii dorostenek jednolivkyň tři 

želízka v ohni. Holky bojovaly, co jim síly stačily, 

a tak Zuzka a Míša Vyskočilovy skončily na mís-

tě nejcennějším ve svých kategoriích, otevřely si 

bránu do dalšího kola a budou náš sbor a náš 

okres Praha-východ reprezentovat začátkem 

léta na krajském kole v Mladé Boleslavi.

Nyní se pomalu připravujeme na sezonu pod-

zimní, která pro dospělé začne začátkem září.

Martina Tomečková, jednatelka

Míša a Zuzka Vyskočilovy s Kristýnou Zikmundovou. 

Foto: Jitka Švejdová

Soutěžní jaro u mladých 
hasičů

Sobotou 27. dubna odstartovala hasičská 

soutěž dětí. Prvním společným kláním byl do-

mácí 16. ročník „Memoriálu Ladislava Báči“ 

konaný právě 27. dubna na hřišti u ZŠ v ulici 

J. A. Komenského. Na tento ročník soutěže 

v požárním útoku dětí a dorostu dorazilo do-

hromady 34 družstev. V kategorii mladších žáků 

soutěžilo 15 družstev, ve starších 14 družstev 

a v dorostu 5 družstev. Soutěž zahájil velitel 

sboru pan Hanzl a místostarosta III Miroslav 

Opa. Následně byl odstartován závod v požár-

ním útoku a družstva mladších se vrhla do boje. 

Nejvíce síly v mladších žácích mělo družstvo 

SDH Úvaly, které zvítězilo časem 24,91 vteřin, 

hasiči domácí družstva z SDH Čelákovice skončila 

s časem 34,71 s na 6. místě a s časem 36,86 s 

na 8. místě. Hned po mladších nastoupili starší 

– v ostřejším boji vyhrálo družstvo z SDH Kříž-

kový Újezdec v čase 23,34 s. I v této kategorii

jsme měli zastoupení dvou družstev, která brala

10. místo v čase 30,70 s a 14. místo v čase

49,45 s. Vyhlášení těchto kategorií proběhlo ješ-

tě před obědem. Po přestavení základen a do-

plnění energie v tradičním stánku u Veverků za-

čala soutěžit i družstva dorostu. Vítězný pohár

si nakonec odnášelo družstvo z SDH Modletice

s časem 29,99 s.

Druhý květnový víkend se na Městském sta-

dionu sešla družstva mladých hasičů z celého

okresu, aby zde bojovala v postupové okresní

soutěži hry Plamen. Soutěžní klání probíhalo

celý víkend. I přes horké sobotní počasí a ná-

sledné ochlazení prudkým deštěm bojovali zá-

vodníci jako lvi. V sobotním dopoledni soutěžili

mladší i starší žáci v disciplínách 4 x 60 m s pře-

kážkami a štafety dvojic, odpoledne po výbor-

ném obědě, který v sobotu i v neděli zajišťovala

jídelna ze ZŠ Kamenka, pak měřili síly pouze

starší žáci, a to v disciplínách útok CTIF a štafe-

ta CTIF. Neděle patřila královské disciplíně po-

žární útok. Zde jsme měli zastoupení v kategorii

mladších 2 družstva, která si odnesla celkově 8.

a 9. místo ze 13 družstev, a v kategorii starších

6. místo z 10 družstev.

Martina Tomečková, jednatelka

Memoriál Ladislava Báči. Foto: Radek Henyš

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 
1.–19. července a 12. srpna – 1. září

po–so – – 16.00–21.00
ne – 11.00–12.00 16.00–20.00

(9.00–11.00 senioři)

Pozn.: V průběhu otevírací doby pro veřejnost může být 

kdykoli jedna plavecká dráha vyhrazena k jiným účelům.

Pohár je náš
Po dvou letech Katka Marešová opět získala 

v celorepublikových závodech mládeže v závo-

dech agility konaných 15. června ve Zbraslavi 

u Brna pohár Českomoravské kynologické unie

ve své kategorii. Tentokráte však již s novým 

parťákem, mladým pejskem její babičky, Ble-

kym. Spolu jsou velkým talentem, pejskovi ne-

jsou ani 2 roky, a již splnili 2 zkoušky a získali v 6 

závodech 4 vítězství.

Se svým bývalým parťákem Claydem, který 

musel ukončit závodní činnost ze zdravotních 

důvodů, se rozloučila stylově, druhým místem 

v Polabském poháru. Velikou zásluhu na jejích 

úspěších má kromě trenérky Jitky Marouškové 

i její starší sestra Klárka. I ta se činila. Obháji-

la titul champion A3 a kvalifikovala se se svým 

pejskem Montym na MS sheltií ve Švýcarsku. 

Děvčata nám dělají svým přístupem ke svým 

pejskům a sportu velikou radost.

Vladimír Mareš

Malé baletky bodovaly
Největší úspěch našeho tanečního oddělení 

v baletu se zrodil na mezinárodní baletní soutěži 

Plzeňský střevíček. Dvě naše nejmenší holčičky, 

Kája s Dominičkou, nás reprezentovaly na sou-

těži s duetem Rozvíjej se poupátko v kategorii 

do 7 let. Na soutěži samozřejmě panovala i troš-

ku tréma, obzvláště když hlavním předsedou byl 

v tomto oboru svým jménem nejznámější taneč-

ník našeho Národního divadla pan Vlastimil Ha-

rapes. Přes všechnu dřinu na trénincích si naše 

dvě předškolačky vysloužily ocenění přímo od 

pana Harapese. Vzhledem k jejich první účas-

ti na takovéto soutěži, poměrně nízkému věku 

a obrovské konkurenci je získané 3. místo vel-

ký úspěch. Po dalších zkušenostech a velkém 

úspěchu to samozřejmě nebyla poslední soutěž, 

které jsme se zúčastnily, a budeme pracovat 

dále na dalších nominacích, protože ty jsou pro 

dívky největší odměnou za všechnu práci a dři-

nu, kterou vydávají na trénincích. Příští rok se 

samozřejmě chystáme znovu do Plzně, třeba 

i s větším počtem zájemců se zúčastnit.

Více informací najdete na www.aktra.cz.

Nicole Dvořáková, AKTRA.cz

Vyhlášení baletní soutěže Plzeňský střevíček s V. Hara-

pesem. Foto: archiv spolku AKTRA.cz
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fotbal

Pro fotbalisty Unionu skončila mistrovská sou-

těž středočeské I. A třídy. Umístění uprostřed 

tabulky – na 7. místě – odpovídá výkonnosti 

týmu. Tentokrát měli svěřenci trenéra Skuhra-

vého štěstí na zranění, která oslabila mužstvo 

až v závěru. Pokud se podíváme podrobněji na 

tabulku, tak můžeme konstatovat jisté výhrady 

k domácím zápasů, k zápasům na půdě soupe-

řů došlo ke zlepšení až na jaře. Podívejme se na 

poslední zápasy tohoto ročníku.

SK UNION–TJ ZÁRYBY 2:4

Branky: Náhlovský 2

Zápas dvou rozdílných poločasů. V první části 

měli domácí herní převahu, ujali se vedení, když 

obě branky padly z pokutových kopů. Druhý 

poločas přinesl rozčarování pro diváky. Union 

„ztuhnul“, vytratil se pohyb a hosté dirigovaní 

Krulichem převzali iniciativu a otočili skóre ve 

svůj prospěch.

FK PŠOVKA MĚLNÍK–SK UNION 4:2

Branky: Pánek, Bílek

Zápas přinesl jen průměrný fotbal. Union se 

musel obejít bez pěti hráčů ze základu, a tak 

domácí z mírné převahy vytěžili dvě branky. Po 

přestávce nejprve Pánek krásnou střelou snížil, 

ale hrubé individuální chyby rozhodly ve pro-

spěch domácího týmu. Bílkova branka v závěru 

již nic neřešila.

SK UNION–AFK SEMICE 6:0

Branky: Kadeřábek 5, Pánek

Jednoznačná převaha domácích v „derby“ 

přinesla více než přesvědčivé vítězství. Zejmé-

na Kadeřábek byl při chuti a postaral se nejen 

o hattrick, ale i o „bůra“. Hosté se sice snažili,

ale fotbalovost jim výrazně chyběla.

SOKOL REJŠICE–SK UNION 1:0

V prvním poločase měl Union více ze hry, vy-

tvořil si několik dobrých možností, ale ukazatel 

skóre se nezměnil. V úvodu druhé části domácí 

povedenou střelou otevřeli skóre. Karta se obrá-

tila, domácí měli častěji balon, leč diváci se další 

branky nedočkali. Remíza by byla odpovídající.

SK UNION–SK KOSMONOSY 3:3, penalty 1:4

Branky: Náhlovský, Pánek, Bílek

Hosté, kteří měli již jistý postup, otevřeli skóre 

technickou střelou v 8. min. Po dvaceti minu-

tách Union góly Náhlovského z penalty a Pánka 

otočil skóre. Po přestávce hosté nejprve srov-

nali a v 73. min. šli do vedení. Konečnou podo-

bu výsledku dal v 88. min. Bílek. V rozstřelu se 

lépe soustředili hosté.

DOROST – patří mezi nejúspěšnější mužstva 

Unionu. V tabulce středočeské I. A třídy drží od 

začátku podzimu druhou příčku za Benátkami.

FK BRANDÝS–SK UNION 0:3, branky: Buriá-

nek 2, Janák; SK UNION–SOKOL KOSTOM-

LATY 2:0, branky: Buriánek, Drbohlav; DOL-

NOBOUSOVSKÝ SK–SK UNION 2:5, branky: 

Janák, Buriánek 2, Šamša; SK UNION–SOKOL 

ZELENEČ 2:2, branky: Janák, Brodský.

STARŠÍ ŽÁCI – výrazné zlepšení na jaře posu-

nulo Union ze dna tabulky do klidného středu, 

a tak v nadstavbě bojovali o 9.–12. místo, když 

v celkové tabulce skončili na 6. místě.

TATRAN RAKOVNÍK–SK UNION 3:4, branky: 

Homola, Jiří Fantík, Lopatář, Sebera; SK UNI-

SK UNION – fotbalový ročník 2018/2019 skončil
ON–HOŘOVICKO 6:0, branky: Lopatář 3, Se-

bera 2, Janeba; SK KOSMONOSY–SK UNION 

1:1, branky: Jan Fantík; SK UNION–TATRAN 

RAKOVNÍK 3:3, branky: Kratochvíl 2, Janeba 

z penalty 1; HOŘOVICKO–SK UNION 4:0.

V nadstavbové minitabulce je následující umís-

tění: 1. Kosmonosy, 2. SK Union. 3. Tatran Ra-

kovník, 4. Hořovicko, z toho vyplývá, že žáci 

Unionu obsadili celkově 10. místo z 24 účastní-

ků Krajského přeboru.

MLADŠÍ ŽÁCI – se utkali o 3.–4. místo s Dobříší 

a bohužel v obou zápasech podlehli 1:4 a 1:2, 

a tak obsadili v konečném součtu 4. místo.

T. RAKOVNÍK–SK UNION 2:2, branky: Ku-

bečka, Bartoň; SK UNION–HOŘOVICKO 4:2,

branky: Kubečka 2, Flek, Bartoň; SK KOS-

MONOSY–SK UNION 3:5, branky: Kodera 4,

Manhart; SK UNION–T. RAKOVNÍK 3:1, bran-

ky: Pařízek, Bartoň, Kuchař; HOŘOVICKO–SK

UNION 1:1.

Minitabulka mladších žáků: 1. SK Union, 2. Kos-

monosy, 3. Hořovicko, 4. Tatran Rakovník.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – v turnajové skupině 

okresního přeboru C skončila na 4. místě s 38 

body. STARŠÍ PŘÍPRAVKA – výsledky nebyly 

dostupné.

Vedení klubu děkuje všem příznivcům za pod-

poru mužstva v soutěžním ročníku 2018/2019 – 

zachovejte nám přízeň i nadále!

Milan Šikl

Zkušený obránce Jirka Homola nastoupil ve všech jar-

ních zápasech. Foto: L. Malinovský

karate

Úspěšná sezona 
SK karate Dragon

Zisk 120 medailí, to je průběžná bilance Spor-

tovního klubu karate Dragon v polovině letoš-

ního roku. Naši reprezentanti se zúčastnili šesti 

národních a mezinárodních soutěží olympijské-

ho karate, na kterých jsme se vždy umístili mezi 

nejlepšími kluby. 

Jednoznačně nejtěžším turnajem byl CZECH 

KARATE OPEN CUP, kterého se zúčastnilo bez-

mála 700 závodníků z 80 klubů a 18 zemí svě-

ta. Naši reprezentanti zde vybojovali 20 medailí 

v individuálních i týmových kategoriích. 

Další turnaje, na kterých jsme velmi dobře zabo-

dovali, byly Velká cena města Trutnova, Otevře-

né Mistrovství Moravy a Slezska a Národní po-

háry, které jsou zároveň nominačními turnaji na 

MČR Českého svazu karate (organizace WKF 

– olympijské karate).

Nejvyšší počet ocenění získali v letošním prvním 

pololetí následující reprezentanti klubu: Deni-

sa Brejchová, Daniel Brejcha, Matěj Lippert, 

Dominik Zachař, Eliška Mihalčatinová, Eliška 

Fidlerová, Vladimír Fafek, Jakub Fidler, Štěpán 

Svoboda, Jan Hoffmann, Víctor Sánchez, Linda 

Skalová, Václav Hudeček a Marek Nový. 

V době uzávěrky tohoto čísla odjížděli naši re-

prezentanti na Mistrovství světa v karate orga-

nizace WUKF, které se letos koná v Bratislavě. 

Tohoto šampionátu se zúčastní bezmála 2 500 

závodníků z celého světa. O průběhu a případ-

ných výsledcích vás budeme informovat v dal-

ším čísle tohoto periodika.

Martin Brejcha, předseda

Dragoňáci na Otevřeném Mistrovství Moravy a Slezska, 

kde vybojovali 14 medailí. Foto: archiv klubu

basketbal

Basketbal Čelákovice
V září 2018 byla otevřena minipřípravka basket-

balu pro ročníky dětí 2013–2015. Každé pondělí 

jsme celý rok poctivě trénovali, hráli si a vymýš-

leli nové hry, abychom si osvojili hru s míčem. 

Doufáme, že se nám podaří vychovat další ge-

neraci mistrů republiky tak, jako se to letos po-

vedlo našim U11 (ročníky 2008 a mladší).

Za celý basketbalový spolek bych ráda podě-

kovala všem, kteří hráli, i těm, kteří nám fandí,

a popřála pohodové letní měsíce. Budeme se 

těšit od 9. září 2019 ve stejný čas na stejném 

místě. Případné informace ráda zodpovím na 

e-mailu: sabinakarlova@seznam.cz, více na

https://www.basketcelakovice.cz.

Sabina Karlová

Minipřípravka basketbalu. Foto: archiv spolku
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FARNÍ CHARITA
NERATOVICE 

U Závor 1458, 277 11 Neratovice
tel.: 315 685 190, fax: 315 685 190

 http://neratovice.charita.cz
e-mail:

sekretariat@charita-neratovice.cz

Farní charita Neratovice v rámci zdravotní 
péče poskytuje i ošetřování akutních 

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

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

specializuje na tuto léčbu.

Vodácká závodní sezona 
je ukončena

VODÁCI Z ČELÁKOVIC V LOVOSICÍCH

Čelákovice reprezentoval vodácký oddíl v Lovo-

sicích pěti posádkami. Závodily ženy, junioři, ju-

niorky, starší a mladší žáci. Za podpory kamará-

dů a síly jarního slunce získala posádka juniorek 

tenis

Tenisový klub Čelákovice
Výsledky smíšených družstev

Soutěže smíšených družstev se blíží ke svému 

konci a stále je o co bojovat. Přejeme všem tý-

mům hodně štěstí do posledních kol soutěže. 

Dospělí 1. třída B: TK Čelákovice–TK Benešov 

5:4; LTC Mladá Boleslav–TK Čelákovice 2:7; TK 

Čelákovice–Sokol Říčany 4:5; dorost A 1. třída 

B: ČLTPK Čerčany–TK Čelákovice 2:7; TK Če-

lákovice–TK Benátky nad Jizerou 6:3; TK Če-

lákovice–LTC Mladá Boleslav 5:4; dorost B 3. 

třída B: TK Čelákovice–Mnichovo Hradiště 6:3; 

TJ Poděbrady–TK Čelákovice 6:3; LTC Bakov–

TK Čelákovice 7:2; starší žactvo 2. třída B: Tenis 

Vlašim–TK Čelákovice 0:9; TK Čelákovice–TJ 

Jiskra Zruč 6:3; TK Radošovice–TK Čelákovice 

7:2; mladší žactvo 1. třída B: TK Čelákovice–LTC 

Houštka 3:6; LTC Mladá Boleslav–TK Čelákovi-

ce 6:3; TK Čelákovice–LTC Kolín 9:0; babytenis 

– Memoriál Z. Kocmana: TK Čelákovice–Sokol

Nehvizdy A 6:4; Slavoj Český Brod–TK Čeláko-

vice 4:6; TK Čelákovice–Sportcentrum Ml. Bo-

leslav A 3:7.                                     výbor klubu

Za podpory města Čelákovic nově zrekonstruované 

hřiště a odrazová zeď. Foto: archiv TK Čelákovice

Družstvo mladšího žactva 2019. Foto: archiv TK Če-

lákovice

Sedlčánský orienťáček
Dne 15. června jsme si v parku Na Zájezdě spo-

lečně užili 1. sedlčánský závod v orientačním 

běhu. Sobotního odpoledního horka se nelekli 

malí ani velcí závodníci, kteří si na zbrusu nové 

mapě vyzkoušeli dvě připravené trasy. Na kratší 

trati je kromě hledání kontrol čekalo i luštění ši-

fer a rebusů. Děti si užily nejen závod samotný, 

ale i stylové odměny. Nikdo se neztratil a už teď 

se těšíme na další orientační pokračování.

Tomáš Jeřábek, Vlaďka Kuncová 

a Jiří Kratochvíl

Sedlčánský orienťáček. Foto: Jan Frantík

Čelákovický triatlon:
LABEMAN 2019

V sobotu 17. srpna se uskuteční od 13.00 hod. 

v prostoru levého břehu Labe pod zdymadly již 

5. ročník čelákovického triatlonu, LABEMAN

2019. Své výkony v kategoriích dospělých

muži, ženy a rodič s dítětem do 14 let poměří na

230 m plavání, 17 km na kole a 5 km běhu.

Dovolujeme si pozvat ale také děti ve věku od 6

do 9 let na 2. ročník dětské verze, LABEMÁNEK

2019. Sraz u Městského bazénu v 9.00 hod. Zá-

vodit se bude na 25 m plavání, 1 000 m kolo

a běh na 500 m.

Podrobné propozice pro závodníky, mapy tratí

a přihlášky najdete na www.celakovice-patri-

ot.cz a facebooku.

Patriot Čelákovice, spolek

místo první. Junioři se umístili třetí. Gratulace 

vítězům a velké díky fanouškům.

PO DÁLNICI D1 DO RAJHRADU ZA MEDAILÍ

Ani dálka, natož stav našich silnic nezastaví 

vodáky z Čelákovic reprezentovat naše krásné 

město. A vyplatilo se! Juniorky získaly zlato, ju-

nioři si dojeli pro bronz a mladší žáci si vybo-

jovali krásné druhé místo. Rádi se za rok zase 

vrátíme.

Žáci v Rajhradě. Foto: Jan Hellinger

ČELÁKOVICE MÍSTEM MISTROVSTVÍ

Letos byly Čelákovice hostitelem závodu ČP 

a mistrovství ČR v 6 kategoriích – muži, ženy, 

junioři, juniorky, starší a mladší žáci. Všechny 

tyto kategorie se utkaly ve sprintu, slalomu, pla-

vání a ve sjezdu s vloženou střelbou. Do těchto 

závodů se vrhly juniorky, které ač v neúplné po-

sádce, získaly 3. místo. Starší žáci si rovněž do-

jeli pro třetí místo. Velká gratulace patří mladším 

žákům, kteří získali nejen druhé místo, ale také 

veliký pohár za celý rok 2018/2019.

Ženy v Čelákovicích. Foto: Václav Kolář

Děkujeme všem sponzorům a organizátorům, 

protože bez vás by se tento krásný závod ne-

mohl uskutečnit! Krásné léto všem čtenářům, 

šťastné návraty nejen z vod, ale i cest. Těšíme 

se na další sezonu. Ahoooooj!

Karolína Drmotová, 

1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s.juniorky v Lovosicích. Foto: Jan Hellinger

Junioři v Lovosicích. Foto: Jan Hellinger
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TJ Spartak Čelákovice, z. s.

ODDÍL ATLETIKY
Atletika pro celou rodinu

Oddíl atletiky TJ Spartak Čelákovice, jako jedi-

ný ze Středočeského kraje, byl vybrán k účasti 

projektu „Pohybová gramotnost – Atletika pro 

celou rodinu“, který se koná pod Českým atle-

tickým svazem.

Cílem celého projektu je zvýšení pohybové gra-

motnosti u dětí a jejich rodičů, dovést je k zod-

povědnosti za své zdraví a také utužování mezi-

lidských vztahů v rodině.

V pátek 17. 5. proběhlo na stadionu v Čeláko-

vicích rodinné sportovní odpoledne. Přesně 45 

sportovních párů, složených z mladých atle-

tů a rodičů, si poměřilo své výkony ve čtyřech 

disciplínách. V nesoutěžní části si všichni mohli 

zasportovat s Denisou Rosolovou, několikaná-

sobnou mistryní České republiky, halovou mis-

tryní Evropy v běhu na 400 metrů a vicemistryní 

Evropy v běhu na 400 metrů překážek, a ukázat 

jí, že v Čelákovicích nejsme žádná béčka :-).

Cílem celé akce nebylo pokoření rekordů, ale 

užití si společných chvil spojených s pohybem.

Součástí projektu „Atletika pro celou rodinu“ je 

i sportování deseti vybraných rodin, které po 

dobu 6 měsíců spolu pravidelně trénují a za-

znamenávají si své výkony. Všem velké díky za 

přijetí výzvy a pravidelné rodinné sportovní zá-

polení.                            Radim Vysloužil, trenér

Střípky ze závodního jara atletiky Čelákovice

18. května, Milovická Míle 2019: Další oblíbe-

ný závod z jarních běhů proběhl v Milovicích.

A naši atleti u toho nemohli chybět. Tento rok

jsme si odvezli: Kuba a Tom Kazdovi i Anet-

ka Šupová získali 3. místa. Klára Kobková si

doběhla pro zlato a Pepča Včeláková krásné

6. místo.

26. května, jarní atletické závody Lysá nad

Labem: Celkem 19 zástupců našeho oddílu

se účastnilo vícebojařského klání jednotlivců

v Lysé nad Labem. Ve velké konkurenci oddílů

z okolí (Milovice, Nymburk, Lysá…) jsme získali

čtyři medaile. Zlatou vybojovala Anetka Šupo-

vá, stříbrnou Barča Vysloužilová a Honza Klein,

bronzovou Amelie Polívková.

31. května, Středočeská soutěž přípravek: Nád-

herný slunečný pátek se konalo 2. kolo Stře-

dočeské soutěže přípravek, které pořádá náš

oddíl. Měli jsme v zastoupení hned tři družstva. 

Naši atleti jsou v porovnání s konkurencí mladší, 

i přesto se družstvo A drží v polovině startovní-

ho pole.

Rádi bychom poděkovali všem rodičům, kteří 

nám pomáhají s organizací přípravkových zá-

vodů.

31. května, Mistrovství ČR ve vícebojích: Díky

výtečným výsledkům letošní sezóny se nomi-

noval na mistrovství ve Zlíně čelákovický atlet

Martin Buchta, který si vedl skvěle. Po třech

disciplínách okupoval bronzovou příčku a nako-

nec ve skvělém osobáku obsadil výborné páté

místo! Gratulujeme.

7. června, 2. kolo družstev mladšího žactva: Do

výsledků družstev mladšího žactva Staré Bo-

leslavi výrazně přispívá zejména náš svěřenec 

Martin Buchta svými největšími bodovými zis-

ky, díky kterému je tento oddíl zatím celkově na 

první příčce v kraji. Mladší žákyně taktéž vedou 

krajskou soutěž, a to i zásluhou naší vytrvalkyně 

Klárky Kobkové.

Miroslav Šup, předseda oddílu a trenér, 

Radim Vysloužil, trenér

Více na www.atletikacelakovice.cz nebo 

facebook atletikacelakovice.

NOHEJBALOVÝ ODDÍL
Nohejbalová sezona je v plném proudu, a tak 

všechny soutěže nabývají na dramatičnosti. 

Nečekala se hladká výhra A-týmu v Benešo-

vě, naproti tomu na MČR trojic žádnou velkou 

díru do světa neudělal. B-tým si hlídá druhou 

pozici v KP. Dorostenci zdolali favorita skupiny 

a uštědřili mu první prohru. Ženy po odchodu 

několika hráček zatím okusily radost jen z jedné 

výhry. V OP se lépe vede D-týmu. Druhé druž-

stvo se zatím spíše sžívá s novým prostředím.

ČELÁKOVICE–TJ AVIA ČAKOVICE A 2:6

Vedoucí tým extraligové soutěže byl nad mož-

nosti domácích borců.

SK ŠACUNG BENEŠOV 1947–ČELÁKOVICE 

A 0:6

Jeden z klíčových zápasů pro čelákovické, hrálo 

se o čtyři body a upevnění čtvrté příčky.

ČELÁKOVICE A–SK START PRAHA 6:0

V nekompletních sestavách měla navrch vždy 

domácí formace.

SKN ŽATEC–ČELÁKOVICE A 3:6

I přes neúčast tří hráčů, Šafr, Ftáčník, Holas, byli 

hosté mírnými favority, což dokazuje výsledek.

51. MČR trojic mužů v nohejbale

Již známe nového mistra v královské disciplíně

nohejbalu – je jím tým Modřic. Oproti dosavad-

ním ročníkům se stane mistrem na dva roky.

Neboť singlovou disciplínu bude na jednorá-

zových MČR každý rok doplňovat pouze jedna

z disciplín zbývajících. Tento rok to tedy budou

trojice. Rok 2020 bude patřit singlu a dvojicím.

A o rok později singl opět doplní trojice. A tak

stále dokola. Čelákovice nominovaly dvě forma-

ce. A-tým Čelákovic podlehl ve čtvrtfinále poz-

dějšímu vítězi Modřicím 0:2, B-tým nepostoupil

ze skupiny.

ČESKÝ BROD B–ČELÁKOVICE B 1:6

TJ LOKOMOTIVA NYMBURK–ČELÁKOVICE 

B 6:1

ČELÁKOVICE B–JIZERNÍ VTELNO 6:1

TJ VRDY–ČELÁKOVICE B 2:6

ČELÁKOVICE D–L. NYMBURK D 6:2

L. NYMBURK D–ČELÁKOVICE E 4:4

ČELÁKOVICE D–SK STRATOV 2:6

ČELÁKOVICE E–NYMBURK B 2:6

NK PODĚBRADY–ČELÁKOVICE E 6:2

Dorostenecká liga

ČELÁKOVICE–SK ŠACUNG BENEŠOV 1947 

3:4

Totální kolaps čelákovického družstva, jinak se 

nedá nazvat herní výpadek v druhé polovině zá-

pasu. 

AREAL CLUB ZRUČ-SENEC–ČELÁKOVICE 

1:6

O výhře hostů nebylo pochyb, otázka zněla 

o kolik.

TJ DYNAMO ČEZ Č. BUDĚJOVICE–ČELÁKO-

VICE 0:7

Čelákovice, byť v oslabené sestavě, neměly

s domácími žádnou práci.

ČELÁKOVICE–TJ RADOMYŠL 5:2

Šlágr kola vyzněl pro domácí, kteří si tak upevnili 

druhou příčku.

I. liga ženy

DTJ SANTOŠKA–ČELÁKOVICE 6:1

TJ SLAVOJ Č. BROD–ČELÁKOVICE 6:1

ČELÁKOVICE–TJ SOKOL VRŠOVICE II 2:6

ČELÁKOVICE–TJ AVIA ČAKOVICE 6:4

ČELÁKOVICE–TJ SLAVOJ Č. BROD 1:6

Petr FlekačAnetka Šupová – 1. místo, jarní závody Lysá nad Labem. Foto: Radim Vysloužil

Na snímku blokující Nesládek vlevo v zápase s Rado-

myšlí. Foto: Petr Flekač

sport
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ŠACHOVÝ ODDÍL
Hlavní akcí tohoto měsíce bylo Mistrovství čes-

ké republiky teamů hráčů do patnácti let a s ním 

spojený turnaj dvojic dětí do deseti let. Letos 

jsme měli v obou turnajích hojné zastoupení, 

dohromady 28 hráčů a hráček ve věku od 7 do 

ODDÍL STOLNÍHO TENISU
Přátelská utkání mládeže

V květnu jsme byli okoukat, jak se hraje semifi-

nále extraligy, a na červen jsme kromě tréninků 

zajistili i dvě přátelská utkání. V neděli 2. června 

se v sokolovně hrálo v bouřlivé divácké kulise 

proti ACS Přední Lhota. Do Čelákovic přijelo osm 

mladších a starších žáků prověřit naše schop-

nosti, a tak se hrálo na čtyřech stolech celkem 

32 singlů a 4 čtyřhry. Bylo k vidění spousta krás-

ných výměn, napínavých zápasů a hlavně bojov-

ný duch na obou stranách. V zápasech A-týmů 

se obě družstva po remíze 9:9 rozešla smírně 

a v zápasech B-týmů měli o jeden bod navrch 

hráči z ACS Přední Lhota a zvítězili 10:8.

Ve čtvrtek 13. června jsme hráli v Neratovicích 

v této sezoně poslední z přáteláků mládeže 

mezi TJ Spartak Čelákovice a TJ Neratovice. 

Čtyři nejlepší starší žáci poměřili síly s žáky 

z Neratovic, a tak se hrálo na čtyřech stolech 

turnajově každý s každým. Nejlepší výsledky 

měl hráč Neratovic následovaný naším Matě-

jem Vlčkem a Ondřejem Čechem. Kuba Dvořák 

a David Staněk skončili na děleném 4.–6. místě. 

Pravidelný a hlavně poctivý trénink se začíná 

projevovat.                                       Petr Dvořák

Sezona skončila, připravujeme se na další

V dubnu – postupem A-družstva z kvalifika-

ce do KP1 jsme ukončili soutěžní část sezony 

2018/2019. Považujeme ji velmi za úspěšnou, 

a to nejen díky postupu, ale zejména proto, že 

se podařilo obnovit práci s mládeží. O tom a dal-

ším směřování oddílu jsme rokovali na výroční 

schůzi 29. května. Kromě zprávy o sportovních 

úspěších byl ustaven nový výbor oddílu ve slo-

žení: Petr Dvořák, Jiří Míchal, Jana Smolíková, 

Matěj Leypold Iglo a Jakub Čech. Dále byla 

založena trenérská rada, která bude mít na sta-

rosti zejména organizaci práce s mládeží a je-

jich zapojení do soutěží mládeže i dospělých. 

Představili jsme nová družstva na příští rok – k 4 

družstvům dospělých přibude páté – složené 

výhradně z nejlepších žáků: Matěj Vlček, Ondřej 

Čech, David Staněk, Jakub Dvořák, Josef Wolf, 

které se bude účastnit okresních soutěží. Děti 

pro růst výkonnosti potřebují zejména hrát.

A-družstvo dospělých přijalo výzvu zahrát si

o soutěž výš – v divizi Středočeského kraje. Zá-

kladem týmu bude čtveřice Dvořák, Iglo, Dra-

žinovský, Mlejnek, která vybojovala postup, ale

jednáme o dalších vhodných posilách.

Plánujeme v omezené míře trénovat i o prázdni-

nách. Na přelomu června a července jedeme do

Jaroměře na týdenní soustředění. Poslední ví-

kend srpna věnujeme 3dennímu příměstskému

kempu v sokolovně. V září se uskuteční několik

přátelských utkání. Mezitím upravíme vlastními

silami prostor v sokolovně – 2 stoly jsou velký

krok kupředu.                                  Petr Dvořák

Více informací včetně fotogalerie naleznete na

webu www.stolniteniscelakovice.cz nebo na

FB Stolní tenis Čelákovice.

florbal

ORKA NA NISA OPEN 
2019

Již tradičně se Orka v červnu zúčastnila tříden-

ního turnaje NISA OPEN v Liberci. Ten přináší 

výbornou atmosféru a sportovní zážitky jak na 

hřišti, tak i mimo něj. Tentokrát se hrálo nejen na 

klasických místech, ale jedno hřiště bylo posta-

vené i v liberecké hokejové aréně, a tak si malí 

florbalisté mohli vyzkoušet atmosféru zápasu na 

velkém stadionu. S kluky do Liberce opět pu-

tovala i velmi početná fanouškovská základna 

složená z rodičů a sourozenců všech věkových 

kategorií. Všichni společně pak vytvořili při kaž-

dém zápase Orky neskutečnou atmosféru, kte-

rou nikdo z jiných týmů nevyrovnal.

Mladší žáci předvedli velké nasazení a bojovnost 

a kluci nakonec obsadili ve skupině čtvrté místo.

ORKA ČELÁKOVICE–FLORBAL TEPLICE 5:3

ORKA ČELÁKOVICE–TJ MÝVALOVÉ STARÝ 

HARCOV 3:7

ORKA ČELÁKOVICE–FBC PANTHERS LIBE-

REC 2:6

ORKA ČELÁKOVICE–SK FLORBAL BENE-

ŠOV 1:2

Starší žáci předváděli výborný florbal se spostou 

parádních akcí a se třemi výhrami a jednou re-

mízou vyhráli svou skupinu. V osmifinále pak 

prohráli ve velmi vyrovnaném zápase až na ná-

jezdy.

ORKA ČELÁKOVICE–FBC DOBRUŠKA 4:1

ORKA ČELÁKOVICE–ACEMA SPARTA PRA-

HA 3:0

ORKA ČELÁKOVICE–FBC SOKOL PŘEDMĚ-

ŘICE 2:1

ORKA ČELÁKOVICE–FLORBAL CHOMUTOV 

1:1

ORKA ČELÁKOVICE–FLORBAL SOKOLOV 

2:3 sn

Naši dorostenci se nenechali zahanbit, a i přes-

to, že měli velmi těžké soupeře, dokázali po-

stoupit ze skupiny z druhého místa. V osmifinále 

pak kluci nestačili na prvoligovou Spartu.

ORKA–IBF TUPPAR STŘEŠBORG 0:2

ORKA–TJ TURNOV 2:0

ORKA–IBK VOCASOVE 3:1

ORKA–FBK ORLICKO-TŘEBOVSKO 2:2

ORKA–SPARTA PRAHA 0:6

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem zú-

časněným. Od trenérů, kluků na hřišti po rodiče 

a fanoušky. Byli jste opět fantastičtí. 

Martin Bajer

Dětský den Orky
S ukončením sezony a s koncem školního roku 

uspořádala Orka tradiční dětské sportovní od-

poledne, které se uskutečnilo na náměstí před 

radnicí. Pro děti bylo nachystáno deset stano-

višť včetně florbalového hřiště. Kromě vlastní 

hry byl pro kluky a holky připraven měřič rych-

losti střelby, děti měly možnost si vyzkoušet, 

jaké to je být florbalovým brankářem, a procvičit 

se v dalších dovednostech. A jelikož se všem 

dětem podařilo úkoly úspěšně absolvovat, če-

kala je zasloužená odměna. Na akci jsme měli 

od naší reprezentace zapůjčený mistrovský po-

hár, zlatou medaili a podepsaný dres českých 

juniorských mistrů světa z května letošního 

roku, takže si děti mohly na chvíli vyzkoušet, 

jaké to je být mistrem světa. Poděkování patří 

všem účastníkům a těm, kteří se na pořádání 

a dobré atmosféře podíleli.             Martin Bajer

Tradiční dětské sportovní odpoledne s Orkou. Foto: 

archiv klubu

15 let. 3 týmy a 4 dvojice se statečně praly o bo-

díky. Výsledkem byla nejlepší umístění v historii 

našeho klubu, kdy naši svěřenci dosáhli na dva-

cáté místo v obou kategoriích. Tímto předčily 

jak své nasazovací pozice, tak naše očekávání. 

A protože všichni mohou hrát ještě minimálně 

rok ve svých kategoriích, už nyní se těšíme na 

příští výsledky.

Dne 7. května se uskutečnilo další, tedy již 

9. kolo našeho turnaje v bleskovém šachu. Ví-

tězem se stal Pavel Horký se ziskem 12 bodů.

Zajímavostí je i první zaznamenaná účast rodičů

našich žáků.

Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic

a blízkého okolí mohou získat další informace

na www.sachycelakovice.cz nebo na tel.: 604

713 180.                                          Peter Janda

Naši nejmladší Sabinka a Vojta v boji o mistrovské 

body. Foto: Peter Janda

Turnaj NISA OPEN – hromadná fotka Orky. Foto: Fran-

tišek Bača
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