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Kauza MODŘANY Power
Po rozšíření zprávy, že má v Čelákovicích stát nová kovovýroba, jsme
požádali vedení města o oficiální vyjádření. Uměle nafouknutá bublina
po předložení faktů postupně splaskává… str. 3

Téma čísla: Labe, Grado
Labe, Grado a čelákovická zdymadla vždy neodmyslitelně patřila 
k našemu městu. První dvě za posledních sto let dramaticky změnily
svou podobu, zdymadla se své proměny teprve mají dočkat. str. 8
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STRATEGICKÝ PLÁN FINIŠUJE!
Tvorba Strategického plánu rozvoje města do roku 2030 se chýlí ke

konci! Využijte poslední příležitost připomínkovat stanovené cíle

a určit priority města!

Strategický plán obsahuje nejenom vzdálené, tzv. strategické cíle,

které určují hlavní směřování v dané oblasti, ale také postupné kroky
a konkrétní specifické cíle, které říkají, co je potřeba udělat, aby se stra-
tegických cílů a VIZE města dosáhlo.

Strategický plán je členěn na osm klíčových oblastí rozvoje města:
1. Životní prostředí, 2. Zdravotnictví a sociální oblast, 3. Podnikání,

zaměstnanost, služby, cestovní ruch, 4. Infrastruktura a doprava,

5. Školství, vzdělávání, kultura, 6. Sport, volný čas, rekreace, 7. Řízení,

provoz a rozvoj města, bezpečnost, 8. Vzhled města a bydlení.

Na tvorbě Strategického plánu se aktivně podílí několik desítek odbor-
níků – zástupců Městského úřadu, představitelů města, občanů, podnika-
telů, zástupců neziskových organizací, škol, městských organizací, spor-
tovních klubů a dalších. Návrhy ve Strategickém plánu zohledňují řadu
podkladů, mezi jinými i výsledky průzkumu názorů občanů a výstupy
veřejného setkání z jara tohoto roku. Finální verzi Strategického plánu
budou zastupitelé města projednávat na svém prosincovém zasedání.

Pracovní verze Strategického plánu bude zveřejněna na webové
stránce města od 10. do 24. listopadu 2011. Zde také naleznete všechny
informace o průběžných výstupech strategického plánování. Tištěná pra-
covní verze Strategického plánu bude k nahlédnutí na podatelně Městské-
ho úřadu. Své připomínky a návrhy můžete zasílat do 23. 11. 2011 koordi-
nátorce Petře Kolenské na e-mail: petra.kolenska@celakovice.cz nebo je
předat v podatelně MěÚ Čelákovice, obálku prosím označte „Strategické
plánování“.

Přijďte připomínkovat pracovní verzi Strategického plánu, určit priority
a navrhnout, co se má ve městě změnit na:

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ 
24. listopadu 2011

v Kulturním domě od 18.00 do 20.00 hodin

Hlavním cílem setkání, kterého se účastní vedení města, je společně
prodiskutovat a podrobně připomínkovat stanovené cíle a opatření
a označit ty, které jsou pro Vás důležité. Přijďte navrhnout konkrétní

změny, které bude třeba v dalších letech realizovat!

ZAHÁJENÍ ADVENTU VE MĚSTĚ
sobota 26. listopadu 2011
8.00 hod. hřiště u ZŠ J. A. Komenského
BOHUSLAV GAMBRINUS CUP

14. ročník turnaje v bandy-hokeji

8.30 – 11.30 a 14.00 – 17.30 hod. Galerie U Radnice v Rybářské ulici
ZAHÁJENÍ ADVENTU

K poslechu zahraje Druhej dech Ládi Weyrostka, vánoční dekorace, 
keramika, proutěné výrobky a plno dalších vánočních dárků...

9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod. Městské muzeum
KRAJINY Z BLÍZKA I Z DÁLKY

výstava obrazů Jaroslava Mokrého ve vstupní místnosti Muzea
STO LET NAŠEHO SKAUTINGU

výstava ve výstavní síni Muzea
13.00 – 17.00 hod.
VÁNOČNÍ DROBNOSTI s MDDM

výtvarné dílny a řemesla, výroba dekorací, ukázky řemesel

10.00 hod. ZUŠ Jana Zacha
ČESKÝ BETLÉM

slavnostní zahájení výstavy keramických prácí žáků VO ZUŠ

10.00 – 16.00 hod. ZŠ Kostelní
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Všichni, kdo se chtějí podívat, bývalí i budoucí žáci, jsou srdečně zváni.

13.00 – 19.00 hod. Statek v Rybářské ulici
ADVENTNÍ JARMARK

tradiční řemeslný vánoční trh, občerstvení...

14.00 – 19.00 hod. Na Hrádku
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ MĚSTSKÉHO VÁNOČNÍHO STROMU

Bohatý program, vánoční trhy, občerstvení...
15.30 – 17.00 hod. KOMBINOVANÝ PROGRAM ŽÁKŮ ZUŠ

17.00 hod. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU MĚSTA

17.30 hod. UV SHOW

18.00 hod. KONCERT

14.00 – 17.00 hod. Gymnázium Čelákovice
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ

15.00 – 18.00 hod. Městská knihovna
ZAHÁJENÍ ADVENTU

Slavnostně vyzdobená knihovna, inspirace na dárky, pro čtenáře darova-
cí certifikáty. Součástí odpoledne – kvízy a soutěže o ceny nejen pro děti.

15.00 – 17.00 hod. klubovna MDDM v KD
ANDĚLÍČCI

výroba vánočních dekorací, pro volně příchozí děti a rodiče

19.00 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie
ADVENTNÍ KONCERT

Vystoupí Pavla Bočková (varhany) za doprovodu trumpetisty Jiřího Bach-
tíka. Zazní adventní chorály J. S. Bacha a J. Brahmse. Pořádá Spolek pro
varhanní hudbu Čelákovice.

19.00 hod. Kulturní dům
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

21.00 hod. Irish Music Pub, Statek v Rybářské ulici
MESSAGE

koncert pražské bluesrockové kapely
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Informace zdarma přímo do vašeho telefonu.
Služba Města Čelákovic umožňuje upozornit

na krizové situace, náhlé události apod.

Registrujte se zasláním SMS na číslo:

605 733 680
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování:

IK CELAK REGISTRUJ

(pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ)

POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány!

Je důležité dodržet formát zasílané SMS,
jinak nedojde k přihlášení nebo odhlášení.

SMS INFOKANÁL

Váš starosta

ČERNÁ KRONIKA

Městská policie = služba občanům
Jste svědky porušování zákona nebo veřejného

pořádku? Kontaktujte Městskou policii! 

Strážníci jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu.608 334 301

Čelákovice na pustém ostrově
Titulek mnoho prostoru pro fantazii nepone-

chává, přesto není mým cílem psát o izolaci
města nebo hře na schovávanou. Právě naopak,
jde mi o „zahraniční“ politiku našeho města. Hra-
nicemi se v tomto případě myslí nikoliv státní, ale
hranice katastru Čelákovic. Zahraniční politika
se dá dělat aktivně nebo pasivně.V Čelákovicích
známe spíše tu pasivní část, kromě spolupráce
v oblasti veřejné správy se na nějaké aktivní
kontakty s okolními městy téměř nedá pomyslet.
Jen aby se k nám náhodou někdo nepodíval
nebo aby občané nechtěli vědět, že jinde se to
dělá trochu jinak a třeba i lépe.

Čelákovice, jedno z největších měst našeho
regionu, se nyní konečně rozhodly porozhléd-
nout po okolí a navázat kontakty s okolními
městy. Už před volbami jsem mluvil se starosty
Brandýsa a Lysé a navrhl jim užší spolupráci
našich měst. Podobná aktivita je pro město vždy
přínosná, chtěl jsem ji proto iniciovat i z pozice
opozičního zastupitele. Cesta byla nakonec jed-
nodušší, a tak se mi velmi brzy podařilo domlu-
vit základy spolupráce našich měst. Pak
nezbývalo než počkat, až ji posvětí i obecní
zastupitelstva a Memorandum měst na Labi
bylo na světě.

Starostové obcí Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, Čelákovice a Lysá nad Labem jej
podepsali začátkem října. Svým podpisem
deklarují vůli spojit se v prosazování společných
zájmů, ve vyhledávání společných projektů
a oslovení dalších měst v našem regionu.

Nežijeme totiž na pustém ostrově a nechápu,
že jsme se tak dlouhá léta chovali. Čelákovice
musí být jedním z lídrů našeho regionu, právě
my musíme přicházet s návrhy, které propojí
města Středního Polabí. Jsme veliké město, byť
cynik by mohl dodat, že s politickou kulturou
maloměsta.

Nyní máme jak memorandum, tak první spo-
lečný projekt, který připravujeme už na příští
rok. Jeho cílem je podpořit turistickou návštěv-
nost regionu a také prezentovat místní podnika-
tele. Každé město určí garanta projektu, kteří
budou zodpovědní za realizaci projektu. Za
naše město to jeho PR manažerka, Petra
Kolenská.

Nezbývá než si vyhrnout rukávy a vrhnout se
do práce.

Městská policie informuje o svých zásazích

2. října, zloděj šrotu v areálu TOS-MET

Při hlídkové činnosti zjistili strážníci pohyb
osob v areálu slévárny TOS-MET. Hlídka areál
prohlédla a nalezla dva muže (29 a 30 let), kteří
se jí svěřili, že zde chtěli odcizit kovový šrot.
Oběma byla uložena bloková pokuta 1000 Kč
a byli vykázáni z areálu.

2. října, na hřbitově si hráli na vojáky

V 17.30 hod. při kontrole hřbitova byla hlídkou
MP zjištěna skupina dětí, které si zde hrají na
vojáky. Hlídka chlapcům důrazně vysvětlila, že
se jedná o místo zcela nevhodné k jakýmkoli
hrám, a chlapce s ohledem na jejich věk z místa
vykázala.

6. října, platil falešnými penězi

Těsně před zavírací dobou zaplatil muž v pro-
dejně na Masarykově ulici falešnými penězi.
Městští strážníci zasahovali společně s Policií
ČR. Policie celou věc převzala a podezřelého
odvedla k výslechu.

7. října, kontrola požívání alkoholu na 

veřejnosti

Společná akce Městské policie Čelákovice
a místního oddělení Policie ČR byla zaměřena
na porušování nové vyhlášky města, která
zakazuje podávání a konzumaci alkoholu na
veřejných místech. Hlídky společně prošly ob-
vyklá místa, kde se schází skupinky omladiny,
a kontrolovaly jejich chování. Ani v jednom
případě nebylo zjištěno porušování vyhlášky.

14. října, pokuta za alkohol na veřejnosti

Operátor kamerového systému oznámil, že
na lavičce u CMC sedí dva muži a popíjejí kra-
bicové víno. Hlídka na místě přestupek vyřešila
blokovou pokutou a muže z místa vykázala.

16. října, lupič v lékárně

Před devátou večer požádala Policie ČR
o prověření oznámení, že v zadním traktu lékár-
ny v Masarykově ulici se nějaký muž chce vlou-
pat do domu. Hlídka po prohlídce okolí nalezla
muže schovaného v křoví, kterého zadržela
a předala Policii ČR k dalšímu opatření.

VÝZVA
pro podávání žádostí o „dotace z rozpočtu

Města Čelákovic pro rok 2012 v oblasti

výchovy a vzdělávání, kultury, sportu

a dalších volnočasových aktivit“

• Dotaci lze poskytnout na základě úplné
žádosti předepsané poskytovatelem.
• Žádosti o dotace lze podávat prostřednictvím
podatelny Městského úřadu v Čelákovicích
s uvedením příjemce: odbor školství, informací
a kultury, v termínu do 30. listopadu 2011.
• Zásady města Čelákovic pro poskytování 
finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdě-
lávání, kultury, sportu a dalších volnočasových
aktivit a formulář žádosti naleznou žadatelé na
internetových stránkách města Čelákovic
www.celakovice.cz (úvodní strana a Městský
úřad – formuláře).

Oznamuje přerušení dodávky elektřiny

úterý 8. listopadu 2011

7.30 – 9.30 hod.
v ulicích: Rumunská, Sokolovská, Vančurova, 
J. A. Komenského (včetně budovy ZŠ 
a Gymnázia);
10.00 – 12.00 hod.
v ulicích: Na Stráni, U Kapličky, Na Nábřeží;
12.30 – 14.30 hod.
v ulicích: Spojovací, Sokolovská, Rumunská
(včetně budovy MŠ), U Potoka, J. Zeyera, 
U Učiliště (včetně budovy učiliště).

ČEZ Distribuce, a. s.
poruchová linka 840 850 860

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
středa 23. listopadu 2011

od 18.00 hod. v Kulturním domě

Aktuální program ZM bude vyvěšen týden

před zasedáním na úřední desce Města a na

webových stránkách Města.

NAŠIM SENIORŮM
Město Čelákovice pořádá dne 2. 12. 2011

od 14.00 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích

vánoční setkání pro seniory našeho města.

Během odpoledne vystoupí „V NÁLADĚ Kvintet“
(dříve Veselinka) pod řízením Zdeňka Švancara
s programem písní lidových, ze Semaforu, 
z filmů a popu. Zájemci se mohou hlásit na
odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ 
nejpozději do 25. 11. 2011 (tel.: 326 929 119).

Těšíme se na Vaši návštěvu.
odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
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Analýza financí městských organizací
Finanční výbor Zastupitelstva inicioval zpracování analýzy hospodaření vybraných

příspěvkových organizací města. Analýzy se zabývají jak výdaji organizací včetně mezd, tak

počtem jejích zaměstnanců.

V dnešní neobyčejně složité době, ve které žijeme, je slovo finance zmiňováno každým dnem
a všichni si začínáme uvědomovat, jak důležitou oblast našeho života tvoří. Jako členové finančního
výboru jsme si vzali za cíl pomoci našim zastupitelům napříč politickým spektrem s ozdravením finan-
cí a přípravou podkladů, na jejichž základě bude možno schválit a provést nutné změny ve struktu-
ře a způsobu financování města. S těmito změnami je samozřejmě spjato i mnoho nepopulárních
kroků, které všichni známe z vlastních rodinných financí. Musíme se snažit hledat cesty k úsporám
a využívat všech možností k získání dodatečných příjmů. Vše je však určitým způsobem limitováno
a naším úkolem je najít optimální cestu, která bude přínosem pro všechny obyvatele Čelákovic.

Jedním z prvních reálných kroků, se kterými přišel finanční výbor, bylo doporučení, aby Město
vypracovalo analýzu hospodaření příspěvkových organizací města s ohledem na mzdové výdaje.
Tento návrh vzbudil již na svém počátku poměrně velký názorový střet, ačkoliv se ve své podstatě
jedná pouze o vyhotovení analýzy současného stavu fungování jednotlivých složek města. Tato ana-
lýza je však nezbytně nutná pro nastavení dalších kroků, které budou směřovat ke skutečným změ-
nám, jež nám pomohou zkvalitnit strukturu a způsoby financování.

Cílem těchto změn není rušení služeb, které město pro občany nabízí, ale právě naopak zajiš-tění
jejich bezproblémového fungování do budoucna. Finance jsou jakýmsi krevním oběhem pacienta
a bez jejich uzdravení a správného fungování není možné zajistit kvalitní fungování ostatních funkcí
města. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem příspěvkovým organizacím za vypracování poža-
dované analýzy a věříme, že vzájemnou spoluprací dosáhneme požadovaného cíle, který přinese
prospěch všem obyvatelům Čelákovic. Václav Vlasák a Miloslav Uhlíř

Metrostav dokončuje stavbu křižovatek na náměstí, hlavní průjezdná komunikace

je připravena pro otevření veřejnosti 25. listopadu.

UŽ JEN DNY SE ODPOČÍTÁVAJÍ
DO ZPRŮJEZDNĚNÍ NÁMĚSTÍ

V dolní části náměstí směrem k Sadům 
17. listopadu se od půlky října chodí po nových
dlažebních kostkách. Další úpravy pokračují jak
směrem k horní části náměstí, tak k ulici 
U Kovárny. Zprůjezdnění této části náměstí kon-
cem října však zabránil zhotovitel stavby, spo-
lečnost Metrostav. Vedlo ho k tomu několik tech-
nických důvodů. Hlavním je zachování kvality
čerstvě dokončených komunikací, nejsou totiž
pevně napojeny na okolní povrchy a automobi-
lový provoz by je mohl poškodit. Navíc v přípa-
dě nehody či úrazu na nezkolaudované komuni-
kaci, prakticky na staveništi, se pojišťovny
zdráhají plnit své závazky k pojištění občanů. Po
několika jednáních proto nakonec zhotovitel
a Město dospěli k přijatelnému kompromisu.
Náměstí se neotevře jednosměrnému provozu
do ulice U Kovárny, jak se původně plánovalo,
zato však bude hlavní průjezdní komunikace
náměstí zprovozněna místo v prosinci ještě
v listopadu.

Tři neděle, po které náměstí ještě zůstane
autům uzavřené, se ve srovnání s ochranou
zdraví a majetku občanů i kvalitou budoucí
komunikace jeví jako nepodstatné. V úvahu
jsme vzali i zkušenosti s objízdnými trasami,
které po našem rozšíření fungují bez větších
problémů,” vysvětlil důvody kompromisu starosta
města Josef Pátek.

Metrostav slíbil předat dokončenou hlavní

průjezdní komunikaci městu 21. listopadu.

Pokud bude vše v pořádku, 22. listopadu

proběhne kolaudace a 25. listopadu se

náměstí otevře automobilové dopravě. Po dobu
výstavby střední části náměstí bude autobusová
zastávka přemístěna do ulice Stankovského.

Za dva měsíce od uzavření náměstí získala jeho
východní část jasné obrysy. Za další tři neděle se má
hlavní silnice otevřít automobilové dopravě. Při porov-
nání s léta trvající uzavírkou ulice Kostelní se to zdá až
jako zázrak. -pek-

EIA NENÍ EKOLOGICKÝ AUDIT
Čelákovice požadovaly ekologický audit, zprávu EIA nechtěl Kraj

EIA (Environmental Impact Assessment) – hodnotí vlivy budoucí výroby na okolí
Ekologický audit – hodnotí již existující zatížení životního prostředí v místě výroby

Zjišťovací zprávu pro EIA předložila společnost MODŘANY Power Ministerstvu zdravotnictví, Stře-
dočeskému kraji, Krajské hygienické stanici, Inspekci životního prostředí i nadřízenému úřadu
v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Žádná z institucí zprávu EIA nepožadovala, žádost města
by tak byla jednoznačně zamítnuta. Město si proto prosadilo podmínku v podobě ekologického
auditu a likvidaci nalezených ekologických zátěží v téměř sto let staré továrně. Jednak kvůli
chráněnému ložisku rašeliny, ale i kvůli blízkému ochrannému pásmu zdroje pitné vody.

KAUZA MODŘANY Power
Shrnutí
Žádost o vyjádření města

MODŘANY Power požádaly Město o vyjádře-
ní k záměru výstavby nové haly na pozemku,
který vlastní a který je pro průmyslovou výrobu
určen. Součástí případného správního řízení
musí být i vyjádření Města Čelákovic. Právo veta
ovšem nemá, hodnotí se pouze oprávněnost
jeho připomínek. Žádost o povolení stavby spo-
lečnost dosud nepodala.

Vyjádření města: Odstraňte ekologické zátěže

Vzhledem ke schválení projektu klíčovými
státními institucemi Město požadovalo alespoň
ekologický audit pozemku, odstranění závad-
ných látek v areálu staré továrny, snížení hluku
a emisí z výroby a příspěvek na stavbu silnice
uvnitř areálu TOS, na které se podílí většina
tamních firem a která svede nákladní dopravu
z města.

Nový těžký průmysl ve městě?

Záměr MODŘANY Power je tepelně ohýbat
již vyrobené kovové trubky. Na rozdíl od někte-
rých čelákovických podniků není tato spole-
čnost registrována ani v registru znečišťovatelů,
který musí evidovat všechny podniky zatěžující
životní prostředí.

Nadměrná produkce zplodin?

Jediným zdrojem zplodin z produkce podniku
by byl plynový kotel. Jejich použití je v plynofi-
kovaném městě zcela běžné. Dvojnásobný
objem, a tím i produkci zplodin, má např. kotel-
na panelových domů v ulici Na Stráni.

Otázky pro starostu Josefa Pátka
Proč město požadovalo ekologický audit?

„Projekt proběhl kolečkem po klíčových odbo-
rech úřadu. Rada města vzala v úvahu i zjišťo-
vací zprávu EIA, která byla předložena Kraji,
a rozhodla se navíc požadovat ekologický audit
a odstranění škodlivých látek, čímž by se jed-
nou pro vždy vyřešily zátěže na pozemku staré
továrny. MODŘANY Power připomínky akcepto-
valy a zahrnuly je do projektu.“

Jak situace vypadá nyní?

„K dnešnímu dni není podaná žádná žádost
o stavební ani územní řízení a vzhledem k organi-
začním změnám ve společnosti MODŘANY Power
a odložení její žádosti o dotaci CzechInvestu je
budoucnost celého projektu ve hvězdách.“

Proč tedy kauza vůbec vznikla?

„Jedním důvodem může být konkurenční boj,
stačí se podívat, kterým podnikům by mohla
nová hala konkurovat byť jen odlákáním odbor-
ných pracovníků nebo specializovaných děl-
níků. Druhý faktor je možná ještě prozaičtější,
průmyslová zóna sousedí nevelikou zdí s dříve
veřejně přístupným volmanovým parkem, jehož
krásu si mnozí z nás ještě pamatují a kde nyní
stojí několik nových vil. A do třetice, když nejsou
žádné reálné problémy, musí se přeci alespoň
uměle vytvářet…“

A na závěr, myslíte si, že takovýto podnik

by měl stát v areálu bývalého TOSu?

„Jedná se o průmyslovou zónu, nelze zde
tedy striktně vyloučit výrobní podnik tohoto cha-
rakteru. Každopádně i pro město je to lepší vari-
anta, než stavět fabriky na „zelené louce“, jak
tomu v nedávných letech bylo, dokonce para-
doxně hned vedle tohoto areálu. Díky účelové
změně územního plánu se zde ze zahrádek
stala nová fabrika.“
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Memorandum o spolupráci měst
14. října podepsali starostové měst Brandýsa

nad Labem-Staré Boleslavi, Čelákovic a Lysé nad
Labem tzv. Memorandum měst na Labi. Zavazují
se v něm ke spolupráci v rámci regionu i mimo něj.
Prvním z projektů, který chtějí realizovat, jsou spo-
lečné turistické noviny, jejichž cílem je přilákat do
středního Polabí turisty. (zleva Jiří Havelka – Lysá
nad Labem, Josef Pátek – Čelákovice, Ondřej
Přenosil – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav).

O čem jedna l i  r adn í
Zásady pro stavbu vjezdů

RM uložila místostarostovi I zpracovat zása-
dy pro stavbu vjezdů na soukromé pozemky
občanů, projednat je v komisi pro rozvoj města
a Místní agendu 21, na odborech MěÚ a před-
ložit návrh zásad Radě města.

Darování pozemků městu – Fermata, Refix

Zastupitelstvo dne 7. 9. 2011 schválilo smlou-
vu na odprodej pozemků firem Fermata
a REFIX pro umístění chodníku u severní strany
sídla Fermaty podél silnice v Rooseveltově ulici.
Po zaslání schválených smluv k podpisu se
však ozval spolumajitel obou těchto firem
s návrhem, že by uvedené pozemky městu
raději daroval. Dar půdy o výměře 504 m2 Rada
města s díky přijala.

Doplnění komunikací V Rybníčkách

RM schválila smlouvu o dílo s firmou
Mgr. A. J. Cicoň, autorizovaný architekt, na pro-
jektovou dokumentaci – doplnění komunikací
pro pěší oblast V Rybníčkách v ceně 76 500 Kč.

Oprava střech domů v ul. Prokopa Holého

RM na základě doporučení výběrové hodno-
tící komise schválila jako pro město nej-
výhodnější nabídku firmy VERTIKÁL Chrudim,
spol. s r. o., na realizaci veřejné zakázky „Opra-
va střešních krytin – ul. P. Holého, Čelákovice“
za 648 714 Kč vč. DPH. Oprava plechových
střešních krytin, kterými do bytů zatéká, se týká
bytových domů v ul. Prokopa Holého č. p. 1170,
1172, 1173, 1174, 1175, 1176 a 1178.

Pítko a informační tabule na náměstí

RM schválila zřízení pítka na náměstí 5. květ-
na v Čelákovicích v předpokládaných nákladech
cca 100 000 Kč bez DPH ve střední části námě-
stí, tak aby sloužilo pro osvěžení občanů a záro-
veň připomínalo umístění studny „Barbora“. RM
dále pověřila odbor kultury, aby ve spolupráci
s Městským muzeem a komisí pro kulturu, sport
a cestovní ruch připravila návrh informační tabu-
le, která bude instalována na nově revitalizo-
vaném náměstí a bude informovat o umístění
studny Barbora a pivovaru. RM schválila i použi-
tí závěsné telefonní kabiny z nabídky společnos-
ti O2 Telefonica, jejíž umístění musí společnost
projednat s vlastníkem nemovitosti. Další práce
nad rámec zakázky (infostánek a průpis dlažby
pivovaru do náměstí) byly zrušeny z důvodu
vysokých finančních nákladů.

Směrnice k zadávání veřejných zakázek

RM schválila „Směrnici I/8/2011 k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu Městem
Čelákovice“, jejíž přípravou byla na základě
mandátní smlouvy pověřena společnost DV

Consult, Praha 9. Návrh byl projednán na
Zastupitelstvu města, společnost DV Consult
zapracovala vznesené připomínky a RM dle
doporučení Zastupitelstva směrnici schválila.

Žulové schodiště do Kamenky

Na základě doporučení výběrové komise 
schválila RM jako pro město nejvýhodnější
nabídku firmy Hausdorf granit, s. r. o., Nové
Jirny, na dodávku venkovního žulového scho-
diště do objektu ZŠ Kostelní v Čelákovicích za
cenu 169 926 Kč včetně DPH. Akce je součástí
rekonstrukce fasády a vstupu do historické
budovy Základní školy.

Podpora azylového domu v Brandýse nad

Labem-Staré Boleslavi

RM na základě doporučení sociální komise
schválila finanční podporu z humanitárního
fondu z položky ostatní případné humanitární
příspěvky ve výši 8 000 Kč Azylovému domu sv.
Gerarda pro matky s dětmi v Brandýse nad
Labem-Staré Boleslavi.

Nové zásady dotacím pro sport a kulturu

RM schválila „Zásady města Čelákovic pro
poskytování finančních příspěvků v oblasti
výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších
volnočasových aktivit“ s účinností od 7. 10.
2011. Zásady upravují způsob poskytování fi-
nančních příspěvků z rozpočtu města Čelákovic
právnickým i fyzickým osobám, především
občanským sdružením působícím v oblasti
výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších
volnočasových a občanských aktivit.

Výjimka na počet dětí v mateřských školách

Na základě požadavku ředitelek MŠ
v Čelákovicích a v souladu se školským záko-
nem povolila Rada města výjimku z počtu dětí
v mateřských školkách, a to za předpokladu
zachování kvality předškolního vzdělávání a spl-
nění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví.

Poháry pro Mezinárodní soutěž v kulturistice

a fitness ČR

RM schválila podporu Mezinárodní pohárové
soutěže v kulturistice a body fitness 2011
pořádané v Čelákovicích Svazem kulturistiky
a fitness ČR. Město Čelákovice poskytne tři
poháry pro vítěze.

Optimalizace železniční trati 231 Lysá –

Vysočany

RM vzala na vědomí informace o akci „Optima-
lizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 1.
stavba“, která je realizována v období červenec
2011 – září 2012. Rekonstrukce této trati je reali-
zována z prostředků Státního fondu dopravní
infrastruktury a z Fondu soudržnosti EU.

Návrh železničního jízdního řádu 2011/2012

RM vzala na vědomí informace o Návrhu
železničního jízdního řádu 2011/2012 a konsta-
tovala, že na tratích 074 i 231 nedojde k reduk-
ci počtu železničních spojů a zůstane zachován
současný rozsah vlakové dopravy i pro období
od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012.

Přechody do Záluží a v ulici Rooseveltově

RM schválila smlouvu o dílo na vypracování
projektové dokumentace a inženýrskou činnost
na akci „3x přechod pro chodce“ od firmy 3K
Značky, s. r. o., Říčany, v ceně 37 800 Kč včetně
DPH. Jedná se o přechod v ulicích Roosevel-
tově a 28. října a o přechody do Záluží.

Anonymní schránky v rámci katastru města

RM schválila na základě doporučení bezpeč-
nostní komise zřízení schránky na podněty
občanů, která bude umístěna na dveřích Měst-
ského úřadu a vybírána každý den pracovnice-
mi podatelny.

Nová hrušňová alej Pod Přerovskou cestou

RM projednala a schválila cenovou nabídku
Ing. Jan Alberta, zahradnické, lesnické služby,
Říčany, na realizaci nové alejové výsadby v ulici
Pod Přerovskou cestou jako pro město nej-
výhodnější a souhlasí s úhradou 88 800 Kč za
dodávku a výsadbu 37 okrasných hrušní.

Aktualizace povodňového plánu

Povodně patří k nejčastěji se vyskytujícím
přírodním katastrofám způsobujícím obrovské
materiální škody a v některých případech i ztráty
na životech. Cílem aktualizace je škodlivé účinky
omezovat, včas informovat a rychle spolupracovat.

RM aktualizovaný Povodňový plán města Čelá-
kovic schválila a zřídila povodňovou komisi města
ve složení: Josef Pátek, předseda; Miloš Sekyra,
1. zástupce; Karel Turek, 2. zástupce a členové:
Antonín Dušek, Radek Fedaček, Jaroslav Jelínek,
Jiří Hanzl, Jindřich Týč, Petra Kolenská, Jan Baran.

Odvolání proti opravnému rozhodnutí odboru

výstavby

RM schválila odvolání Města Čelákovice proti
opravnému rozhodnutí Městského úřadu
Čelákovice, odboru výstavby čj. MUC/09529/2011,
které mění počet bytů v objektu firmy STOPRO-
INVEST, s. r. o., Bytový soubor Čelákovice –
Náměstí, z původního počtu 48 bytů + 2 ate-
liéry na 55 bytů + 2 ateliéry. -pek-

Zápisy a usnesení ze zasedání 

Zastupitelstva a Rady města naleznete

na www.celakovice.cz nebo jsou

připraveny k nahlédnutí na sekretariátu

Městského úřadu.

OTÁZKA MĚSÍCEZVOLTE MOTTO STRATEGICKÉHO PLÁNU
Členové Řídící skupiny navrhli motto Strategického plánu, což je stručné vyjádření 

charakteru města. Uvádí VIZI města i celý Strategický plán jeho rozvoje a vystihuje to,

jaké město má být, případně jaké je.

Motto se může následně používat i samostatně jako charakteristika města, např. Litoměřice –
„Zahrada Čech“, Uherské Hradiště – „Pulsující srdce Slovácka“, Poděbrady – „Město našich srdcí“
apod. Otázka pro měsíc listopad tedy zní: Jaké MOTTO našeho města se Vám líbí?

Čelákovice – perla Polabí

Čelákovice – město vzájemného porozumění

Čelákovice – polabské srdce

Čelákovice – srdce Polabí

Čelákovice – zelené město na Labi

Pište na adresu anketa@celakovice.cz, Městského úřadu nebo hlasujte na webu města.

Čelákovice – zelený domov na Labi

Čelákovice – doma na Labi

Čelákovice – město tradic

Čelákovice – město pro život

Čelákovice – město v zeleni
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Z diáře vedení města

Cyklostezka v Sedlčánkách pozastavena
„Dobrý den, pane místostarosto,

dozvěděla jsem se několik závažných informací o cyklostezce, která má vést podél Labe do Sed-
lčánek. Bydlím v Sedlčánkách již několik let a mám je ráda i díky jejich blízkosti k Labi. I proto si mys-
lím, že cyklostezka je dobrý nápad, lidé by ji určitě využili k procházkám a výletům. Nyní jsem se ale
dozvěděla, že by měla být v některých místech velmi úzká (snad 1 metr) a musely by se kvůli ní
kácet krásné vzrostlé stromy, které cestu lemují. Co je na tom pravdy? 

Děkuji za Váš čas a oficiální informace. Jana S.“

Čelákovická cyklostezka je součástí velkého projektu Labské cyklostezky, která má vést od pra-
mene řeky až po Hamburk. Město proto na pokračování své části cyklostezky – od železničního
mostu až k bývalému přívozu v Sedlčánkách – nechalo tento rok vypracovat projekt. S tímto projek-
tem pak podalo žádost o tzv. územní rozhodnutí na místní stavební úřad. Pro vydání rozhodnutí 
potřebuje stavební úřad i souhlasné vyjádření majitelů pozemků a jejich sousedů. Většinovým 
majitelem a zároveň sousedem pozemků dotčených plánovanou cyklostezkou je státní podnik 
Povodí Labe, který se stavbou souhlasil při splnění několika podmínek:
1) Komunikace bude od břehové hrany Labe vzdálena 1,5 metru a její šířka se z původních 2,5 metrů

navýší na 3 metry. Tato podmínka by znamenala vykácet vzrostlé stromy, o kterých píšete, a v ně-
kterých případech by stezka zasáhla i do soukromých zahrádek, což ale Město nemůže splnit.

2) Komunikace nebude označena jako cyklostezka, ale pouze cyklotrasa. To z cyklostezky určené
jen pro bezpečnou rekreaci občanů de facto vytváří obslužnou komunikaci pro veškerá motorová
vozidla vč. popelářů.

3) Povodí Labe nesouhlasí s umístěním jakéhokoliv mobiliáře. Což znamená žádné lavičky, žádné
koše, žádné keře či nové stromy a dokonce ani veřejné osvětlení, což je u cyklostezky vedené
městem prakticky nutnost.

4) Navýší se únosnost komunikace pro průjezd těžké techniky Povodí Labe. Kromě projektem
navrženého průjezdu obslužné techniky Technických služeb by na komunikaci měla přístup i těžká
technika Povodí Labe.

K projektu se vyjadřovali i občané, kteří si nepřejí, aby cyklostezka vedla okolo jejich zahrad, nebo
požadují, aby jim Město postavilo vjezd na jejich pozemek. Osadní výbor Sedlčánky naopak navrhl
vést nikoliv cyklostezku po břehu Labe, ale cyklotrasu po stávajících obslužných komunikacích (Pří-
stavní, Ruská, Dělnická, P. Ježdíka, K Borku, Jiřinská, Mírové náměstí, Komenského a Zájezd zpět
k břehu Labe).

Vzhledem k uvedeným skutečnostem a překážkám, které v tuto chvíli není možné vyřešit, Město
vzalo koncem října svou žádost o územní rozhodnutí zpět. Stavba cyklostezky se proto bohužel
odkládá. Miloš Sekyra, místostarosta I

5. října, pracovní skupina k Muzeu

Rada města ustanovila pracovní skupinu k ře-
šení otázek Městského muzea.Na její druhé schůz-
ce se sešlo vedení města, ředitel Muzea, vedoucí
odboru kultury a odboru finančního a plánovacího
a ředitelka Ústavu archeologické památkové péče
středních Čech Mgr. Irena Benková. Zabývali se
systémem evidence nálezů v centrální evidenci
sbírek a jeho aplikací v čelákovickém Muzeu.
Zajímavá byla informace ředitelky Ústavu o uza-
vírání dohod se stálými zaměstnanci Muzea. Tuto
praxi totiž v Ústavu památkové péče nemají. Ředi-
telka Ústavu si vyžádala další podklady, aby se
v situaci před další schůzkou lépe orientovala.

7. října, stadion a smírčí komise ČSTV

Smírčí komise ČSTV, která řešila nejasné
vlastnické vztahy na čelákovickém Městském
stadionu, se zúčastnili místostarostové Jaroslav
Ryneš a Miloš Sekyra a představitelé subjektů,
které na Městském stadionu působí, TJ Spartak
a SK Union. Komise projednala vztahy všech
dotčených subjektů a možnosti města převzít
celý areál do své správy. Tu doposud zajišťoval
na základě výpůjčky od ČSTV SK Union, svému
úkolu se však dle vyjádření Města věnuje mini-
málně a Městský stadion chátrá.

17. října, Městský stadion a minihřiště

Vedení města se sešlo s představiteli SK Union,
který má Městský stadion spravovat, aby řešili jeho
stav a zejména minihřiště, které potřebuje nutné
opravy. SK Union se zavázal, že minihřiště opraví,
aby bylo nejpozději na jaře 2012 bezpečné.

18. října, spolupráce Policie ČR a Města

Miloš Sekyra, místostarosta pro bezpečnost
jednal o spolupráci mezi Policií ČR a Městem.
Nejen v oblasti drogové problematiky, ale
i o společných hlídkách Městské policie
a Policie ČR, kterých by se účastnil vždy jeden
strážník a jeden policista.

21. října, otázka změny trasy autobusové

linky č. 427

Místostarosta Miloš Sekyra, zástupce
ROPIDu, dopravce a Dopravní inspektorát se
sešli nad návrhem změnit trasu autobusové
linky č. 427 vedoucí od Mochova přes Sedlčán-
ky do Čelákovic a zpět. Proti navrhované změně
se vyjádřil jak Dopravní inspektorát, tak zástup-
ci ROPIDu a dopravce.

25. října, Muzeum a Ministerstvo kultury

Starosta Josef Pátek, místostarosta Jaroslav
Ryneš a radní Marek Skalický jednali na Minis-
terstvu kultury ve věci Muzea, a to zejména,
metodické pomoci. Doporučení pro město
Čelákovice vyznívá zcela jednoznačně, upravit
zřizovací listinu Muzea tak, aby nastavila jasná
pravidla a ošetřila nyní nejasnou formulaci týka-
jící se archeologické činnosti.

24. 10. David Eisner a Josef Pátek prezentují žákům
osmých a devátých tříd místních základních škol vznik
samostatné Československé republiky a události roku
1918. Foto: -pek-

NA POZICI STRÁŽNÍK 

Městské policie v Čelákovicích

Pracovní poměr: na dobu NEURČITOU
Nástup možný 1. 12. 2011.

Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nej-

později: do 11. listopadu 2011 do 12.00 hod. na
adresu MěÚ nebo předejte do podatelny.
Na obálce v levém horním rohu uveďte:

„Výběrové řízení – zaměstnání – „STRÁŽNÍK
Městské policie“ a adresu přihlašovaného.
Kontakt + další informace: velitel Městské

policie Radek Fedaček, tel.: 326 929 150.

Bližší informace na www.celakovice.cz.

MÍSTOSTAROSTA ODPOVÍDÁ

ZÁKAZ ALKOHOLU NA VEŘEJNOSTI MÁ PRVNÍ VÝSLEDKY
V říjnu uložila Městská policie jen dvě blokové pokuty za alkohol. Informace o nové vyhlášce

o zákazu podávání a požívání alkoholu na veřejnosti se mezi lidmi rychle rozšířila.
Při našich pravidelných pochůzkách městem nás příjemně překvapilo, že se o vyhlášce vědělo

ještě před jejím schválením na Zastupitelstvu 7. září. Za celý měsíc říjen jsme tak za alkohol uložili
jen dvě blokové pokuty. Jednou operátor kamerového systému zjistil muže popíjející víno za CMC,
ihned informoval hlídku, která mužům uložila pokutu. Ve druhém případě našli strážníci v parku u KD
spícího muže, který byl zjevně pod vlivem alkoholu. Alkohol u sebe neměl, tvrdil, že v parku nepil,
a tak jsme mu uložili blokovou pokutu za veřejné pohoršení. Věřím, a Městská policie se o to zasa-
dí, že vyhláška bude i nadále takto respektována a přispěje ke klidu a pořádku ve městě.

ZABEZPEČTE SVÉ CHATY V ZAHRÁDKÁŘSKÝCH KOLONIÍCH
Přišlo chladné počasí, zahrádkářská sezona skončila a zahrádky i chatové kolonie osiřely. Měst-

ská police na těchto místech provádí namátkové kontroly a lokality prochází. Působí tak preventivně
proti vandalům a zlodějům, kteří tato místa s oblibou navštěvují. Pokud byste byli svědky podezřelé-
ho chování, oznamte to na náš telefon 608 334 301. Strážníci jsou na místě do několika minut
a mohou díky Vašemu upozornění účinně zasáhnout.. Radek Fedaček, velitel MP

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC 
PŘI OBJASŇOVÁNÍ VRAŽDY

Děkuji strážníkům Městské policie a členům
Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice za obě-
tavý přístup a výraznou pomoc Policii ČR při
pátrací akci v neděli 23. října 2011. Ve svém
volném čase, někteří i po 12hodinové noční
směně, pomáhali policistům od ranních hodin
až do odpoledne v pátrací akci související 
s vraždou pražského taxikáře v Čelákovicích.
Poděkování samozřejmě patří i policistům 
Policie ČR neboť hlavně jejich zásluhou byl
pachatel podezřelý z tohoto násilného činu
zadržen v rekordně krátkém čase.

Miloš Sekyra,

místostarosta pro dopravu a bezpečnost
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Městský úřad Brandýs n. Labem-St. Boleslav

odbor vnitřní správy

INFORMACE OBČANŮM
Dnem 1. 1. 2012 vstupuje v platnost novela

zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průka-
zech. Na základě této novely se dnem 1. 1. 2012
začínají vydávat nové „občanské průkazy se
strojově čitelnými údaji“ a „občanské průkazy se
strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektro-
nickým čipem“ (dále jen e-OP).

K tomuto datu se přestanou vydávat stávající
občanské průkazy se strojově čitelnými údaji.
K plynulému přechodu na nový typ občanských
průkazů byla ze strany Ministerstva vnitra ČR
přijata některá opatření, která se promítnou také
do činnosti našeho úřadu.

Občanské průkazy:

Dnem 14. prosince 2011 se zastavuje
u našeho úřadu příjem žádostí o stávající typ
občanského průkazu.

Dnem 30. listopadu 2011 končí příjem žádos-
tí u obcí, které doposud přijímaly žádosti pro
zpracování naším úřadem. V rámci naší působ-
nosti se jedná o obce: Čelákovice, Dřísy, Kleca-
ny, Líbeznice, Měšice, Odolena Voda, Škvorec
a Úvaly.

Poslední stávající občanské průkazy tyto
obce vydají poslední úřední den tohoto kalen-
dářního roku.

Rovněž dnem 30. listopadu 2011 bude zasta-
ven příjem žádostí o stávající občanské průkazy
pro ostatní úřady s přenesenou působností
v rámci celé ČR.

Od 2. ledna 2012 se budou přijímat žádosti
a vydávat veškeré občanské průkazy pouze na
pracovištích Městského úřadu Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav ve Staré Boleslavi
a v Biskupské 7, Praha 1. Na pracovišti v Praze
budou k vyzvednutí rovněž všechny občanské
průkazy, o které bylo požádáno dle dřívějšího
znění zákona a nebyly dosud vyzvednuty na
úřadech shora vyjmenovaných obcí.

Vzhledem k technickému vybavení nutnému
ke zpracování žádosti o občanský průkaz nelze
po tomto datu žádosti o občanské průkazy
a jejich výdej provádět v rámci působnosti naše-
ho úřadu mimo tato dvě uvedená pracoviště!

O nové e-OP bude možno nadále požádat
a následně si je i vyzvednout na kterémkoliv
věcně příslušném úřadu s přenesenou působ-
ností na celém území ČR.

Nově se začne vydávat e-OP rovněž pro děti
mladší 15 let. Tento doklad bude platit na území
EU a správní poplatek za jeho vydání bude
50 Kč a bude mít pětiletou platnost.

Cestovní doklady:

V důsledku přechodu na nový typ e-OP bude
ovlivněno rovněž vydávání „pasu se strojově
čitelnými údaji a nosičem biometrických údajů“
(dále jen e-pas). Bude přepracováván celý sys-
tém programového vybavení pracovišť pro zpra-
cování a výdej e-pasů.

V důsledku tohoto opatření bude od 19. pro-
since 2011 přechodně zastaven příjem žádostí
o vydání e-pasů. Nadále bude vydáván pouze
pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat
s biometrickými údaji (tzv. BLESK). Použitelnost
tohoto pasu je v některých zemích omezena!

Do stejného data je možno ještě požádat
o zápis titulu do pasu. Po tomto datu lze titul
zapsat pouze do tzv. pasu BLESK, ale jen do
konce roku 2011. Od 1. 1. 2012 již tento zápis
do všech druhů pasů nebude ze zákona možný.

Zbyněk Zeman,

vedoucí odboru vnitřní správy

PŘIHLASTE SE O KRAJSKÉ DOTACE
Sportovní subjekty, občanská sdružení, příspěvkové organizace, podnikatelé a ostatní mají

možnost podat žádost o finanční prostředky z Fondů Středočeského kraje. Hejtman Středočeského
kraje David Rath vyhlašuje výzvou možnost podávání žádostí o dotace z Fondů Středočeského kraje
pro rok 2012. Jedná se o tyto středočeské fondy: 1) Fond sportu, volného času a primární prevence;
2) Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS; 3) Fond kultury a obnovy památek; 4) Humani-
tární fond; 5) Fond cestovního ruchu a podpory podnikání; 6) Fond rozvoje obcí a měst; 7) Fond život-
ního prostředí a zemědělství. Žádosti je možné podávat do 15. prosince 2011 (15.00 hod.) pro-
střednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz, nebo písemně na
příslušném formuláři vygenerovaném internetovou aplikací prostřednictvím pošty, nebo osobně na
podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 65 Praha 5.

odbor školství, informací a kultury MěÚ

PARKOVACÍ PRŮKAZ OZNAČUJÍCÍ VOZIDLO 
PŘEPRAVUJÍCÍ OSOBU TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU

Dnem 4. 10. 2011 byl vydán ve Sbírce zákonů prováděcí
právní předpis – vyhláška č. 290/2011 Sb., kterou se mění
vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úpra-
va řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdě-
jších předpisů.

Obsahem novely vyhlášky je zavedení nového dokladu „Par-

kovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce

zdravotně postiženou“ (č. O7), který nejdéle do konce roku
2012 nahradí stávající doklad „Označení vozidla přepravujícího
osobu těžce zdravotně nebo těžce pohybově postiženou O1“.

Náležitosti potřebné pro vydávání nových parkovacích prů-

kazů:

- průkaz totožnosti (OP);
- fotografie vystihující aktuální podobu držitele o rozměru

35x45 mm;
- osobní přítomnost držitele z důvodu nutnosti podpisu na par-

kovacím průkazu;
- průkaz ZTP nebo ZTP/P, kde se do rubriky Úřední záznamy

zapíše série a číslo vydaného nového označení v případě, že v rubrice nebude již dostatek místa,
bude potřeba vydat i nový průkaz ZTP nebo ZTP/P, proto bude zapotřebí ještě další fotografie
o rozměru 35x45 mm;

- při převzetí se musí zároveň vrátit původní zvláštní označení motorového vozidla.

SV. JAN NEPOMUCKÝ PO OBNOVĚ
Socha světce z roku 1723, kulturní památka, byla restaurována zkušenou rukou sochaře-restau-

rátora Josefa Vitvara. Město Čelákovice neuspělo v dotačním programu Středočeského kraje pro rok
2011, přesto byla obnova památky realizována a plně hrazena z městských prostředků v celkové
výši 138 125 Kč.

Pro tento rok byly restaurátorské práce ukončeny a dílo předáno zástupcům města za odborné
asistence pracovníků Národního památkového ústavu a odboru územního plánování a památkové
péče MěÚ Brandýs n. L.-Stará Boleslav. Součástí předávacího protokolu je dohoda o posouzení kva-
lity retuše památky po jejím vyschnutí v jarních měsících, kdy bude zároveň provedena korekce spár
a další hydrofobizace.

Pro absolutní dokončení restaurátorských prací chybí ještě zhotovení a osazení spodního stupně
schodiště, resp. čtvrtého schodu, jehož fragmenty byly pod sochou nalezeny. Ty jsou prozatím ulo-
ženy zčásti ve Tvrzi Na Hrádku, zčásti jako historická připomínka čtvrtého schodu u základu sochy.
Navrácení původní podoby památky je propočteno na dalších 158 140 Kč. Proto Rada města trvala
na novém zadání veřejné zakázky a posunutí akce do příštího roku. Vytvořila tak prostor pro pokus
o získání finančních prostředků z některých dotačních programů.

Stejně tak je plánováno architektonicko-stavební řešení úpravy okolí sochy.
Marie Vávrová, vedoucí odboru školství, informací a kultury

Socha byla osazena za pomoci jeřábu. Foto: -pek- Provizorní úprava okolí. Foto: -dv-
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Odbor rozvoje města je jednou z nejstěžejnějších částí Městského úřadu. Má na

starost plánování a následně i realizaci nové podoby města, která se neustále

vyvíjí, takže práce na jeho rozvoji nikdy nekončí. Téměř vše, co město postaví

nového nebo co se jen rekonstruuje, vychází z dílny tohoto odboru, byť se může

jednat o projekty jiných oddělení, odborů nebo příspěvkových organizací města.

Jeho pracovnice zajišťují většinu výběrových řízení města, bez kterých se státní

správa v rámci zachování transparentního zadávání zakázek placených z veřej-

ných peněz nedokáže obejít.

Odbor rozvoje města

Odbor rozvoje města

stará radnice, 2. patro

Dana Teichmanová, vedoucí
tel.: 326 929 138
e-mail: dana.teichmanova@celakovice.cz
územní plánování, velké investiční akce

Kateřina Kandlová

tel.: 326 929 152
e-mail: katerina.kandlova@celakovice.cz
administrativa velkých projektů

Jana Šťastná

tel.: 326 929 141
e-mail: jana.stastna@celakovice.cz
investiční akce, výběrová řízení

Marie Žabová

tel.: 326 929 139
e-mail: marie.zabova@celakovice.cz
výběrová řízení, investiční akce

Martyrium výběrových řízení

Sebemenší investiční akce se neobejde bez
hned několika výběrových řízení. Nejprve se
vybírá, kdo zpracuje projektovou dokumentaci,
následuje výběr zhotovitele, který akci provádí,
a současně u větších staveb i výběr technické-
ho dozoru investora (TDI), který akci za Město
kontroluje. Když je navíc akce pod dotací, musí
se ve výběrovém řízení zvolit i společnost, která
má na starosti dotační management. „Dotační
management je služba, která městu pomáhá,
aby veškeré formality, a není jich okolo dotace
právě málo, proběhly v pořádku a včas. Samo-
zřejmě věcnou náplň zajišťujeme my,“ vysvětlu-
je vedoucí odboru rozvoje Dana Teichmanová.

Pracovnice odboru se shodují, že okolo výbě-
rových řízení i realizace projektů je neuvěři-
telného papírování.
„Také máme spolu 
s odborem výstavby/
stavebním úřadem
jeden z největších
archivů z celého
úřadu,“ poznamenává
Marie Žabová, jejíž většinu pracovní náplně
zabere právě příprava výběrových řízení.
Náročná není jen příprava akce, ale i průběh její
realizace. „Musíme hlídat toky peněz, fakturaci,
celkové účtování, kvalitu prováděných prací
a řešit neočekávané problémy, které s sebou
přináší téměř každá stavba. Po dokončení akce
je nutné zajistit všechny podklady pro stavební
úřad k podání žádosti o kolaudaci a v konečné
fázi stavbu předáváme do majetku Města, tedy
hospodářskému odboru,“ vypočítává agendu
okolo akcí vedoucí odboru.

Další z pracovnic odboru Jana Šťastná má na
starosti realizaci investičních akcí, které se pře-
vážně týkají komunikací a infrastruktury. Zajišťo-
vala investiční akce nových obytných zón,
komunikace a inženýrské sítě. „Projekty jako

rekonstrukce ulice
Masarykovy, Sed-
láčkovy nebo oblast
Sedlčánek mám na
starost od začátku až
do konce. Od výběro-
vých řízení přes reali-
zaci stavby až po

kolaudaci a její předání do majetku města,“ říká
Jana Šťastná.

Územní plánování města a posuzování

projektů

Vedoucí odboru rozvoje města má ve své
agendě i územní plánování města. „Územní plán
je pro město základní dokument, který určuje
využití všech ploch na jeho území. Veškeré
změny nebo nové stavby musí odpovídat územ-
nímu plánu. Nemůžete si tak například postavit
továrnu uprostřed vilové čtvrti nebo naopak
domek na samotě v poli,“ vysvětluje Dana Tei-
chmanová. Podobu územního plánu schvaluje
Zastupitelstvo města, jeho zásadní úprava, kte-
rou městu nařizuje zákon, startuje příští rok.
Plán musí být v souladu s krajským územním
plánem i plánem celé republiky, posuzují se však
i požadavky občanů města.

Poslední činností odboru je vyjadřování se
k cizím projektům a záměrům. Konečné stano-
visko obvykle vydává Rada města. Odbor roz-
voje ve spolupráci s komisemi Rady a ostatními
odbory Městského úřadu pro její rozhodnutí při-
pravuje veškeré podklady a odborná stanovis-
ka. „Nejprve se projekty posuzují z hlediska
územního plánu, s jehož regulativy musí být
projekt v souladu. Dále se hodnotí celková kon-
cepce řešení lokality, napojení na stávající infra-
strukturu a dopravní napojení a další - jednodu-
še vliv stavby na její okolí i celé město,“
vypočítává vedoucí odboru a dodává, „Město je
účastníkem řízení, může vznášet připomínky
a požadavky, jejich oprávněnost pak posuzuje
stavební úřad.“ -pek-

Odbor často připravuje výběrová řízení i pro
jiné odbory či městské organizace. „Jsou to
velmi různorodé akce, takže se ke každému
výběrovému řízení musí přistupovat individu-
álně, aby vyhovělo specifickým požadavkům
a aby zadávací řízení bylo v souladu se záko-
nem a směrnicemi města. Nejčastěji odbor vypi-
suje zakázky malého rozsahu. Zakázky podli-
mitní a nadlimitní jsou méně časté, o to větší
důslednost musí být dodržována při jejich admi-
nistraci,“ říká Marie Žabová.

Typy zakázek a akce „pod dotací“

Zakázky, které město zadává ve výběrových
řízeních, se dělí do tří typů. Nejdřív jsou zakáz-
ky malého rozsahu. Na dodávky a služby
nepřekračují hranici 2 milionů korun, stavební
zakázky pak 6 milionů korun bez DPH. Dalším

typem jsou podlimitní zakázky na dodávky
a služby do 5 milionů korun a na stavební práce
do 20 milionů korun. Do poslední kategorie
nadlimitních zakázek spadají dodávky a služby
nad 5 milionů korun a stavební zakázky přesa-
hující 125 milionů korun.

„I bez nové směrnice nám tento rok přibyla
spousta práce. Od ledna do června letošního
roku jsme připravily přes 30 výběrových řízení,“
popisuje nárůst práce svého odboru Dana Tei-
chmanová. Od 7. října se odbor řídí novou směr-
nicí, která upravuje postupy při zadávání
zakázek malého rozsahu. Nejnáročnější ze
všech projektů jsou podle odboru hlavně akce
financované z dotací. V tuto chvíli odbor pracuje
hlavně na dvou, pro město nebývale velkých
akcích, které jsou zároveň pod dotací – revitali-
zace náměstí a intenzifikace ČOV.

„Dotaci město získá na základě určitého pro-
jektu a jakákoliv jeho změna je složitá a vždy ji
musí předem schválit poskytovatel dotace, což
může u velkých akcí plánovaných dlouho dopře-
du představovat problém. Do země nevidíte, při
realizaci se tak může objevit něco, s čím nikdo
dopředu nepočítal,“ vysvětluje Dana Teichmano-
vá. Důležitou součástí realizace projektů jsou
proto i tzv. kontrolní dny, kterých se u velkých
akcí účastní až dvě desítky lidí. Na kontrolních
dnech se hodnotí průběh stavby, zda je v soula-
du s harmonogramem, řeší se kvalita provádě-
ných prací a probíhá i finanční kontrola akce. „Ke
každé důležité akci města se koná průměrně
jeden kontrolní den týdně. Na všechny se
musíme pečlivě připravit,“ dodává vedoucí odbo-
ru. I proto na odboru přibyla letos v létě posila
v podobě Kateřiny Kandlové, která zajišťuje
administrativu k dotační akci revitalizace náměstí.

„I bez nové směrnice nám tento rok přibyla spousta práce. Od ledna

do června letošního roku jsme připravily přes 30 výběrových řízení,

přičemž v minulých letech to byly průměrně tak 3 do měsíce,“ 

popisuje nárůst práce svého odboru Dana Teichmanová.

Jeden z nejdůležitějších a také nejvytíženějších odbo-
rů města drží pohromadě energické ženy, které si umí
poradit s nejedním zapeklitým výběrovým řízením
nebo enormní akcí, jako je rekonstrukce náměstí
(zleva: Marie Žabová, Kateřina Kandlová, Dana Tei-
chmanová a Jana Šťastná).



Labe, Grado
8 téma 11/2011 

Labe je řeka s největší plochou povodí 51.392 km2, která pramení na Labské

louce v Krkonoších. Odtud teče nejprve na jih a poté na jihovýchod. U Pardubic

se stáčí k západu a posléze severozápadně k Děčínu. V Mělníku přibírá význam-

nou českou řeku Vltavu. U Hřenska opouští Labe území České republiky a teče do

Spolkové republiky Německo. Délka toku je 1.154 km, z toho v Čechách 358 km.

Řeka odvodňuje 62,5 % území našeho státu. Na středním a dolním toku je Labe

významnou dopravní vodní cestou, kterou po téměř celém toku kopírují

železniční trati.

LABE

Labe, Grado a čelákovická zdymadla vždy neodmyslitelně patřila k našemu

městu i přesto, že původní říční lázně Grado známe jen z fotografií a meand-

rovité říční koryto Labe změnila už na počátku minulého století regulace

k nepoznání. Z charakteristických vodních prvků v našem městě zůstávají

nezměněna už jen zdymadla. Ta však chce státní podnik Povodí Labe nechat

příští rok uzavřít kvůli nutným opravám. Důvodů, proč se v tomto čísle věnovat

právě vodě, je opravdu mnoho…

Čelákovice – město Polabské nížiny
Město Čelákovice je vybudováno při levém

břehu řeky Labe. Nížina kolem středního toku
Labe s nadmořskou výškou okolo 200 metrů byla
osídlena téměř nepřetržitě od mladší doby
kamenné. Již v raném středověku existovala na
vyvýšené labské terase slovanská osídlení. Od
počátku osídlení bylo významnou složkou obživy
lidí rybářství a zemědělství. Již ve 14. století byl na
Labi pod tvrzí vybudován mlýn, který v 16. století
patřil k největším a technicky nejdokonalejším
v Čechách.Po roce 1922 se dostaly Čelákovice ve
známost říčními lázněmi Grado na labském ost-
rově, zničeném regulací řeky do konce roku 1937.

Grado a regulace toku
Na jednom z panelů naučné stezky vedoucí

mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi se lze
o Gradu dočíst následující: „Ostrov v roce 1922,
s jednoduše upraveným břehem a písčitými
plážemi pro koupající, táhnoucí se v délce
téměř 3 km od bývalého jezu u železničního
mostu v Jiřině až ke Káranému, měl všechny
předpoklady ke zřízení prosperujících říčních –
písečných lázní. Půvabnému a ve dny volna pro
Pražany snadno dostupnému přírodnímu kou-
pališti se dostávalo ze strany návštěvníků stále
větší pozornosti a zároveň zájmu, přízně i pod-
pory ze strany ministerstva zdravotnictví
a dalších zemských i pražských úřadů. Tisíce
Pražanů využívá zvláštní vlaky se sníženým
jízdným vypravované z Prahy do Čelákovic
a zpět. Přívoz pod kostelem je nedostačující
a tak Správa lázní ještě v témž roce nechává od
ženijního vojska postavit dřevěný most, který
vedl z břehu pod kostelem přímo ke koupališti.“

Do toku řeky zasahoval člověk různými způ-
soby. Například za vlády Rudolfa II. bylo vyko-
páno nové koryto řeky Jizery k Labi, jejichž sou-
tok byl do té doby u Staré Boleslavi. Následně
se přesunul do dnešních míst v Lázních Touše-
ni. Avšak první úvahy o lepší splavnosti Labe
padly již za vlády Karla IV. Až koncem 19. stole-
tí se regulaci toku dostalo větší pozornosti a od
počátku 20. století bylo přistoupeno k realizaci.
Největší tempo v úpravách nastalo ve třetí
etapě, kdy byla dokončena zdymadla, mj.
i v Čelákovicích (1937) od firmy Lanna.

K úpravám řečiště a k rekonstrukcím zdyma-
del bylo přistoupeno v páté fázi, která byla
zahájena v roce 1963. Cílem bylo zajistit plynu-
lou přepravu energetického uhlí do tepelné
elektrárny ve Chvaleticích. Při běžném provozu
jezdilo až 400 lodí měsíčně v každém směru.

Jez a plavební komora na Labi v Čelákovicích
byly postaveny v roce 1938 v rámci úpravy toku
v říčním úseku 31,690 až 36,690 (říční km
34,950). Stavbou byly zrušeny dva jezy na Labi
– na pravém břehu u mlýna pod železničním
mostem a na levém břehu u mlýna provozo-
vaného nadále náhonem zřízeným v délce
530 m ve starém řečišti. Hlavními objekty vod-
ního díla jsou jez, rybí přechod, mlýnský náhon
a plavební komora.

Po jezové obslužné lávce je povolen veřejný
přechod Labe do rekreační oblasti Grado.

Jméno dali řece snad Keltové, kteří její

povodí (včetně českého území) obývali

ve starověku. Původní keltské slovo

(snad 'elb') znamenalo prostě „(velká)

řeka“ a objevuje se v názvech mnoha

řek ve Švédsku (älv v Ume älv, Lule älv,

Pite älv atd.). Podle některých pramenů

má jméno původ v indo-evropském

základu, znamenajícím bílý, světlý, čistý.

V antických pramenech se řeka zmiňuje

jako Albis ve významu bílý, světlý, čistý.

České jméno je pravděpodobně odvoze-

no z germánského Alba pomocí přesmy-

čky. Labe je označováno za jedinou čes-

kou řeku, jejíž název není v ženském

rodě.

Jednolodní plavební komora je umístěna
u levého břehu. Má půdorysné rozměry 85 x
12 m a hloubku nad záporníkem 3,0 m. V hor-
ním i dolním ohlaví jsou vzpěrná vrata ovládaná
hydraulickými servoválci. Plnění a prázdnění
komory se provádí dlouhými obtoky zaklenuté-
ho tvaru o rozměrech 160 x 220 cm.

Petr Studnička
Zdroj: Povodí Labe, s. p.

Foto: Manufactory

Foto: Manufactory

Labská stezka je označením mezi-

národního koridoru nejen pro vodní

turismus, ale i pro cykloturistiku. Její

celková délka je 1 230 km, z toho na

území Německa činí 860 km. O český

úsek se stará Nadace Partnerství.
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Přechod na druhý břeh Labe byl pro Čelákovice a jeho obyvatele vždy samo-

zřejmostí, o které málokdo pochyboval. Přesto se však v říjnu rozšířila zpráva, že

se mají zdymadla kvůli opravě zavírat a pro veřejnost se už neotevřít. Položili jsme

proto stejné otázky dvěma mužům, kteří jsou o budoucnosti lávky informováni

nejlépe. Řediteli Povodí Labe Jiřímu Feyglovi a starostovi města Čelákovic,

Josefu Pátkovi.

BUDOUCNOST ZDYMADEL

V září letošního roku bylo slavnostně pode-
psáno Memorandum o podpoře rozvoje vodního
turismu na řece Labi a cestovního ruchu podél
řeky Labe se zahrnutím všech jejích přítoků.
Slavnostního aktu podpisu Memoranda byl
přítomen i náměstek ministra pro místní rozvoj
Michal Janeba, do jehož gesce spadá regionál-
ní rozvoj a cestovní ruch, který vyzdvihl iniciati-
vu Zlatého pruhu Polabí a všech přistupujících
subjektů, kterých je více než třicet. Podepsané
memorandum vytváří rámec pro konkrétní spo-
lupráci, koordinaci a propagaci všech stran při
rozvoji cestovního ruchu na významné vodní
cestě při využití lodní dopravy.

PODPORA VODNÍHO TURISMU NA LABI
Šířka koryta řeky dosahuje 50-100 m a je již

téměř zcela regulované a využívané pro dopra-
vu lodí až do přístavu ve Chvaleticích. Původní
charakter si Labe zachovalo v tzv. polabinách,
které tvoří malebné pruhy původní labské kraji-
ny s lužními lesy a loukami, při labišťatech
(původní ramena Labe), tůních a jezerech.
Jeden z nejucelenějších pruhů polabin po obou
stranách Labe je mezi Kolínem a Poděbrady
(například labišťata u Hradišťka, kde se nachází
i slovanské hradiště). Díky písečnému dnu je
Labe využíváno na řadě míst ke koupání.

V letech 2010-2011 byla zpracována na zákla-
dě objednávky Krajského úřadu Středočeského

Grado na panoramatické fotografii. Foto: Manufactory

kraje jako jeden z výstupů nadnárodního projek-
tu LABEL (Labe – Elbe) Vyhledávací studie infra-
struktury rekreační plavby na Labi ve Středo-
českém kraji. Řeka Labe protéká Středočeským
krajem v délce 108 km mezi Týncem nad Labem
a Dolními Beřkovicemi.V tomto úseku je vybudo-
váno a využíváno 16 plavebních stupňů.V průbě-
hu posledních let probíhá jejich postupná moder-
nizace, mimo jiné za účelem zvýšení bezpečnosti
při proplavování plavebními komorami, a to uzpů-
sobením vyvazovacích prvků též pro turistická
a sportovní plavidla. Z hlediska potřeb pro rekre-
ační plavbu je vybavenost minimální, především
se jedná o přístavní můstky pro osobní lodě. -ps-

Je pravda, že Povodí Labe chce uzavřít

obyvatelům Čelákovic jediný přechod přes

řeku, který ve městě mají?

Jiří Feygl: „Ano, je to pravda. Povodí Labe,
státní podnik, připravuje celkovou rekonstrukci
stavební části vodního díla, jehož součástí je
i jezová lávka. Přechod bude nutné uzavřít.“

Josef Pátek: „Město o nutnosti rekonstrukce
lávky ví už řadu let. Lávka sloužila vždy jako
manipulační pro obsluhu zdymadel. To, že po ní
mohla přecházet veřejnost, byla pouze dobrá
vůle Povodí Labe. I proto město připravilo pro-
jekt lávky V Nedaninách. Bohužel při pokusu
najít ve výběrovém řízení zhotovitele stavby na
jaře 2009 byla vysoutěžena vyšší cena, než si
město mohlo dovolit.“

Z jakých důvodů dojde k rekonstrukci zdy-

madel?

Jiří Feygl: „Stavební část vodního díla je ve
velmi špatném stavu. Ve stavebním posudku ze
dne 12. 6. 2011 byl stav lávky označen jako kri-
tický a rekonstrukci již nelze odkládat.“

Josef Pátek: „Stavební posudek máme k dis-
pozici. Snažili jsme se proto s Povodím Labe
jednat o možnosti spolufinancování oprav zdy-
madel nebo zaplacení alespoň nutných oprav
Městem tak, aby zdymadla zůstala pro veřej-
nost otevřená. Bohužel nenašlo se technické
řešení, které by vyhovovalo dnešním normám.
Normy na schody a bezbariérový přístup jsou
takové, že prakticky vylučují, resp. neúměrně
prodražují případnou adaptaci lávky na pou-
žívání veřejností.“

Proč právě nyní? Informovali jste město

dopředu?

Jiří Feygl: „Rekonstrukce pilířů, lávky a elek-
troinstalace vodního díla je připravována již cca
4 roky. Město bylo informováno a realizace byla
odsouvána mimo jiné s ohledem na městem
plánovanou stavbu nové veřejné lávky v oblasti
Nedanin, která se dle sdělení zástupců města
v současné době nebude realizovat.“

Josef Pátek: „První informaci o tom, že se
má akce realizovat už příští rok, jsme dostali na
společné schůzce 30. srpna. Peníze na novou
lávku jsme dojednávali už před tímto datem,
nyní jsme ale postaveni před nové problémy
týkající se spojení obou břehů. Rozhodně si
neumím představit, že Čelákováci zůstanou
odříznuti od druhého břehu.“

Odkdy a hlavně na jak dlouho se mají zdy-

madla uzavřít?

Jiří Feygl: „Tato akce je zařazena v návrhu
plánu oprav a investic Povodí Labe, státní pod-
nik, na rok 2012. V současnosti je dokončována
projektová dokumentace. Zahájení a vlastní
realizace bude závislá na projednání této akce
včetně výběru dodavatele. Předpokládáme
zahájení ve 2. čtvrtletí roku 2012 a trvání cca 2
roky, ale bude to ještě upřesněno.“

Josef Pátek: „Víme, že je celá věc akutní.
Jednali jsme proto s 1. náměstkem ministra
zemědělství, pod které státní podnik Povodí
Labe spadá, o možnosti provést pouze nutné
opravy do doby, než se postaví lávka V Nedani-
nách. Ta by měla stát 50 milionů korun, tedy
čtvrtinu ročního rozpočtu Čelákovic. Město na ni
nyní nemá a ani v dohledné době nebude mít
peníze. Vyjednáváme proto dotační prostředky
nejen na Fondu dopravní infrastruktury, ale
i různých ministerstvech a dalších dotačních
programech.“

Spolupracujete s městem Čelákovice na

provizorní variantě přechodu přes Labe?

Jiří Feygl: „Na jednání se zástupci města byly
zatím jen zvažovány případné varianty přechodu.“

Josef Pátek: „K celému problému přistupuje-
me velmi odpovědně. Je nám totiž jasné, že
pokud Město nezajistí kvalitní přístup na druhý
břeh řeky, bude veřejnost využívat železniční
most. Úrazů, i smrtelných, zde bylo již tolik, že
takové riziko nechceme a nemůžeme podstoupit.
Proto máme připravených několik variant. První je
počkat s opravou do postavení lávky. Varianta
lávky spojené s úpravou železničního mostu kvůli
lodní dopravě v tuto chvíli nepadá v úvahu, proto-
že revitalizace tratě byla odložena ke konci druhé-
ho desetiletí. Další variantou je zřídit přívoz. Zís-
kat licenci na jeho provoz je velmi náročné
a nyní už i časově prakticky nemožné. Hledáme
tedy někoho, kdo již potřebná povolení má
a přívoz pro nás bude provozovat. Oslovil jsem
starosty měst a obcí, které zkušenosti s přívo-
zem na Labi a Vltavě mají, stejně jako sou-
kromé firmy, které provozují plavbu na českých
řekách. Možností, jak přívoz řešit, tak máme
několik včetně provozování např. parníčku v let-
ních měsících. Vše ovšem závisí na financích.

Na každý pád se jako nejjednodušší řešení stále
jeví provizorní oprava zdymadel a jejich využití do
doby, než se postaví nová lávka. To však nezávisí
na městě, ale Povodí Labe. Město je stále připra-
veno s touto variantou pomoci nejen finančně.“



●●  Znáte už VĚTRNÍČEK? Někteří asi ano a pro
Vás ostatní vysvětlení: Je to mateřská škola –
nově otevřená v Čelákovicích v rámci soukromé
vzdělávací instituce MILLS, s. r. o., se sídlem
nám. 5. května č. p. 2.

Vstup je z ulice Rybářské přes zahradu, která
je ve dvoře mezi budovami CMC a radnicí.
Zahrada se upravuje a doplňuje herními prvky
pro aktivní využití času dětí tráveného venku.

Větrníček dětem nabízí nejen příjemné pro-
středí, milé a hodné paní učitelky, ale především
dobře připravený a zorganizovaný program. Jen
v září už s nimi byly v ZOO Chleby, v divadélku
a na „hodině“ lesní pedagogiky. Děti si zkusily
v rámci ukázkové hodiny pracovat s hlínou,
vyrobily drobné předměty pro sebe i své nejbliž-
ší a mohly se přihlásit do kroužku keramiky.
V nabídce však jsou i další kroužky, a to anglič-
tina s rodilými mluvčími, pohybové taneční hry,
plavání nebo saunování.

Děti se do Větrníčku přijímají průběžně.V přípa-
dě zájmu kontaktujte pí Vlaďku Lipovskou na
tel.: 603 911 005, e-mail: vetrnicek@mills.cz.

Telefonní číslo do třídy 734 832 541.

Michaela Myšková a Monika Montfortová,
majitelky školy, vedle Větrníčku připravují otevřít
od září 2012 i dvě třídy soukromé základní školy
VĚTRNÍK se zaměřením na výuku jazyků
a sportovní přípravu. Kromě samotné výuky
bude pro děti zajištěna na odpoledne i bohatá
zájmová umělecká a sportovní činnost.

Více informací najdete na www.mills.cz.

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ

●●  Služba osobní asistence

Zatímco pečovatelská služba je českými
seniory hojně využívána, OSOBNÍ ASISTENCE

je často spojována spíše s osobami se zdravot-
ním postižením. Osobní asistence přitom může
být vítanou službou i pro seniory.

Pečovatelské služby mají vesměs pětidenní
pracovní dobu. Osobní asistence je připravena
zajistit pomoc 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
V objednaných hodinách vykonává osobní asi-
stent přesně to, co si uživatel přeje, např. pomů-
že s oblékáním, s osobní hygienou, s vařením
a podáním jídla, s péčí o domácnost, s dopro-
vody k lékaři, na úřady, na procházku, za kultu-
rou či sportem…

V Čelákovicích můžou zájemci o osobní asi-
stenci využít o. s. HEWER. Částečně hrazenou
službu – max. 100 Kč/hod. (stanoveno zákonem
o soc. službách) si lze sjednat na uvedených
kontaktech. Tel.: 274 781 341, 736 505 554

nebo e-mailu: strednicechy@pecovatel.cz.

Podrobné informace najdete na
www.pecovatel.cz. -dv-
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●●  Ve čtvrtek 27. října v 8.00 hod. byl slavnostně
otevřen nový HYPERMARKET TESCO.

První zákazníci byli přivítáni ochutnávkou
výrobků a celý den byl proložen zábavným pro-
gramem. Na děti čekal oblíbený Michal Nesvad-
ba a malování na obličej, na dospělé pak Ivan
Vodochodský se svou kulinářskou show.

Hypermarket s prodejní plochou 3 000 m2

a 240 parkovacími místy se nachází v tzv. prů-
myslové zóně v Toušeňské ulici č. p. 2042, hned
vedle prodejny Billa. Téměř osmdesát zamě-
stnanců, z šesti set uchazečů, se bude starat
o Váš příjemný nákup. Sortiment Tesca tvoří
přibližně z dvou třetin potraviny a z poslední tře-
tiny spotřební zboží, jako jsou hračky, drogerie,
kosmetika, papírnictví, elektronika, domácí
a sportovní potřeby či oděvy značek F&F a Che-
rokee. Zaplatit je možné v korunách nebo
v eurech, samozřejmostí jsou platební karty, na
celkem jedenácti pokladnách. Sedm pokladen
je standardních a čtyři samoobslužné - ty jsou
určeny především pro odbavení malých nákupů.
Více informací například o věrnostním programu
Clubcard najdete na webových stránkách
http://www.itesco.cz.

Provozní doba Tesca:

po – ne 7.00 – 22.00 hod.

V období kolem vánočních svátků a nového
roku bude provozní doba upravena takto:
st 14. – pá 23. 12. 6.00 – 24.00 hod.
so 24. 12. 6.00 – 14.00 hod.
ne 25. 12. zavřeno
po 26. 12. 8.00 – 22.00 hod.
út 27. – pá 30. 12. 7.00 – 22.00 hod.
so 31. 12. 7.00 – 17.00 hod.
ne 1. 1. zavřeno
Od 2. 1. platí běžné otevírací hodiny.

Součástí hypermarketu je i pasáž s doplňko-
vými službami, jako jsou prodejny květin
FLAMENGO (http://www.flamengo-kvetiny.cz),
tabáku a vín DON PEALO (http://www.
donpealo.cz), módního oblečení S.A.M.

(http://www.obleceni-sam73.cz), dětského oble-
čení BABY TOM, klenotů, dále chovatelských
potřeb ZOO BUDDYSHOP, kavárna COTE

D´AZUR CAFÉ, a bankomat České spořitelny,
a. s., samoobslužný automat na výkup lahví 
a telefonní automat.
Provozní doba pasáže:

po – ne 9.00 – 21.00 hod.

●●  V říjnu byl otevřen bar s atmosférou Latinské
Ameriky nesoucí název CUBANITO. Podávají
zde světově známé koktejly, pořádají barman-
ská vystoupení a jiné živé produkce. Prostor
baru v Rybářské ulici č. p. 155 (budova známá
jako „Fontána“) je možné si rezervovat k sou-
kromým akcím.
Provozní doba:

po zavřeno
út – čt 19.00 – 24.00 hod.
pá – so 19.00 – 02.00 hod.
ne zavřeno

Ve stejné budově se nachází i nové BABY

CAFE, které jak název napovídá, je určeno pře-
devším rodičům s dětmi. Kromě posezení
u kávy, čerstvých ovocných šťáv, koktejlů, zmrz-
linových shaků a sladkostí je zde pro nejmenší
připraven hrací koutek a pohádkové kino, pro
dospělé možnost zdarma využít připojení na
internet.

Nevíte, kde uspořádat pro své dítě oslavu?
Právě BABY CAFE je jednou z možností.
Provozní doba:

po zavřeno
út – pá 10.00 – 18.00 hod.
so – ne zavřeno

Rezervace a další informace o obou provo-
zovnách na tel.: 775 177 771 nebo e-mailu:
cubanito@cubanito.cz.

Webové stránky www.cubanito.cz jsou
zatím ve výstavbě. -dv-



MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, Čelákovice

Vedoucí sauny: Miloš Bukač
Telefon: 326 995 361 – pokladna
www.celakovice-mesto.cz/sauna

Provozní doba od 1. 11. 2011:

pondělí 14.00 – 22.00 muži 
úterý 17.00 – 22.00 smíšená
středa 14.00 – 22.00 muži
čtvrtek 16.00 – 22.00 ženy
pátek 12.00 – 22.00 muži
sobota 14.00 – 20.00 ženy
neděle ZAVŘENO

17. 11. otevřeno

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice

Vedoucí bazénu: Miloš Bukač
Telefon: 326 991 766 – pokladna, kancelář
www.celakovice-mesto.cz/bazen

Provozní doba od 1. 11. 2011:
po 17.30 – 21.30
út 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
st 6.15 – 7.45 19.00 – 21.30

(18.00 – 19.00 ZP Metal-Aliance)

čt 18.00 – 21.30
pá 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
so 12.00 – 21.00

(11.00 – 12.00 ZP Metal-Aliance)

ne 10.00 – 21.00
(9.00 – 10.00 pouze senioři)

17. 11. otevřeno 16.00 – 21.30

Hřiště s umělým povrchem
(u bazénu)

Rezervace a správa areálu: září až červen –
Městský bazén, tel.: 326 991 766, 605 317 954

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR

KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Mochovská 116, 250 88 Čelákovice

tel.: 326 992 682
www.celakovice-mesto.cz/ts/ 

e-mail: ts@celakovice-mesto.cz

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

Občanská poradna Nymburk, o. s.

Osobní poradenství v budově Radnice I fun-
guje v Čelákovicích každou první středu

v měsíci od 13.00 do 17.00 hod.

V případě akutní potřeby je možné se domlu-
vit na poskytnutí konzultace mimo konzultační 
hodiny nebo i mimo kancelář (např. v bytě 
klienta či na jiném dohodnutém místě).
Občané mohou poradnu kontaktovat:
• telefonem 325 511 148 (pouze pondělí

a středa 9.00 – 16.00 hod.), 775 561 848;
• e-mailem info@opnymburk.cz nebo 

poradna.nymburk@centrum.cz.

Další informace o činnosti na

www.opnymburk.cz

DARUJ KREV 
Termíny odběru krve:

• v ordinaci 

MUDr. Hany Ježkové,

Sady 17. listopadu 1007, 
Čelákovice,
tel.: 326 992 290
každé poslední

úterý v měsíci

• v nemocnici v Brandýse n. L.-St. Boleslavi,

Brázdimská 1003, Brandýs nad Labem,
tel.: 326 902 781
každé první pondělí v měsíci

MĚŘENÍ
RIZIKOVÝCH TUKŮ
Nechte si zdarma změřit rizikové tuky každé

pondělí v KD Čelákovice, vestibul u předpro-
deje, vždy v 9.00 - 12.00 hod.
Další konzultace na tel. 602 976 602.

informace 1111/2011  

POTĚŠTE PEJSKY Z ÚTULKU
Pes sice nechápe, že jsou zrovna Vánoce,

ale dostane-li pamlsek, novou hračku či

cokoliv jiného, jistě to radostně ocení.

Můžete donést různé psí pochutiny, konzervy,
mlsoty i hračky na odbor životního prostředí

(OŽP) MěÚ Čelákovice. Vaše dárky pejsky
nejen potěší, ale i prospějí jejich zdraví. Vybírej-
te, prosím, jen krmivo určené pro psy.

Kancelář OŽP najdete v ul. Stankovského,
v Obecním domě (naproti Albertu), nad poštou
v I. patře (dveře č. 1).

Pochutiny i dárečky budou předány pejskům, kteří žijí dočasně v psím útulku VELAS v Lysé

n. L., aby i oni pocítili kouzlo Vánoc.

Pejsci mají v útulku místo ke spaní, svou mísu na jídlo, možnost proběhnout se v kotci a pečlivou
ošetřovatelku s laskavým slovem, která se snaží, aby se v útulku cítili co nejlépe. To vše je ale pro
psí nalezence málo. Každý pes by si přál mít svého pána, kterému by mohl nabídnout svou oddanou
lásku. Někteří pejsci mají štěstí, že si je člověk odvede k sobě domů brzy po tom, co byli umístěni
v psím domově, ale někteří žijí v útulku i několik týdnů nebo měsíců, než si je někdo vezme do své
péče. Plno pejsků musí strávit v útulku i Vánoce, a protože doba vánoční je časem, kdy si lidé roz-
dávají dárky, nemělo by se zapomínat i na věrné čtyřnohé kamarády lidí. V útulku nejsou vlastní
vinou, ale nezodpovědností člověka.

Pokud máte zájem, můžete psí útulek VELAS v Lysé n. L. navštívit i na Štědrý den v dopo-

ledních hodinách. Bude se nadělovat pejskům.

Jinak také vždy každou první sobotu v měsíci v době 9.00 – 11.00 hod.

Psí útulek VELAS, Hrabanov 535, Lysá n. L., tel.: 723 342 174, 602 664 839

Více na: http://www.pejscilysa.wz.cz/kontakt.htm

Pečovatelská služba
města Čelákovic

Kostelní 26
tel.: 326 999 801, 721 361 041

Služba je poskytována týmem kvalifikova-
ných pracovníků, kteří dbají na dodržování práv
uživatelů a poskytování kvalitní pečovatelské
služby. Snahou Pečovatelské služby města
Čelákovic je rozšířit působnost své služby do
míst, kde je tato služba nedostatečná či dosud
stále chybí.

Posláním je kvalitně poskytovat pomoc, pod-
poru a péči seniorům a osobám se sníženou
soběstačností. Poskytovaná podpora umožňuje
uživatelům žít nadále běžným způsobem života
ve vlastních domácnostech – ve městech i na
venkově. Služba klade důraz na individuální pří-
stup, lidskou důstojnost a posilování sociálního
začleňování.

Pečovatelská služba poskytuje tyto základní

činnosti:

• pomoc při zvládání běžných úkolů péče
o vlastní osobu;

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu;

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy;

• pomoc při zajištění chodu domácnosti;
• zprostředkování kontaktu se společenským

prostředím;
Součástí nabízených služeb je i základní sociál-
ní poradenství.

Okruh osob, kterým je služba poskytována:

Pečovatelská služba je poskytována osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo postižení,
a rodinám s dětmi (v případě narození trojčat),
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby. Dagmar Piskáčková, vedoucí

UPOZORNĚNÍ
POZOR NA UZÁVĚRKU ZMČ!
Uzávěrka prosincového barevného čísla (12-2011)
Zpravodaje je v úterý 15. 11. 2011, a to do
14.00 hod. Číslo vyjde cca 2. 12. 2011.

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY

VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET!

PET = 1
HDPE = 2
LDPE = 4
PP = 5
PS = 6
C/PAP = 81
C/DAP = 84
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22 let po listopadu 1989
Už je to neuvěřitelných 22 let od doby, kdy nám vládla jen jedna strana, která navíc byla prodlou-

ženou rukou velmoci zvané Sovětský svaz, zkráceně Ruska. Této závislosti jsme se zbavili, zrovna
tak výjezdních doložek, devizového příslibu a můžeme volně cestovat po celém světě. Jsme však
spokojeni? Dle médií nám do spokojenosti chybí poměrně dost, lépe řečeno nespokojenců je dost.
Příčina? Nemáme se tak dobře, jako naši západní sousedé, objevují se stále nějaké korupční skan-
dály, za které není nikdo potrestán, a politická scéna je rozhádaná – na celostátní a často i na komu-
nální úrovni. Jak z toho ven?

Celkem chápu zlobu mnohých, že za svůj plat v restauraci v Rakousku zaplatí cenu oběda mini-
málně dvojnásobnou. Zapomínají ale, že krátce po roce 1989 ten rozdíl se rovnal osminásobku a že
přes všechny problémy síla naší měny stoupá. A bude to trvat ještě několik let, kdy bude srovnatel-
ná s Rakouskem, Německem nebo dalšími státy. Nejde ale o oblast materiální, ale také o duchovní
a mezi ni patří i politická kultura. Řada nás žehrá na excesy politiků, ale neudělá nic pro to, aby je
znejistilo. Pokud členské základny politických stran budou tak malé jako dosud, nebude při výběrech
jejich lídrů žádná konkurence. Pokud se pak objeví „reklamní akce“ kroužkování na hlasovacích líst-
cích odspoda, může to skončit tím, že poslancem se stane někdo, kdo s praktickou politikou nemá
žádné zkušenosti. Proč politické strany obsazují plný počet kandidátů na hlasovacích lístcích? Proto,
aby ti na nevolitelných místech se mohli při volebních kampaních tzv. otrkat a aby se poznalo, zda
na rozhodování v politice mají jednak náturu, ale i vytrvalost. Ono totiž angažování se v politice zabe-
re dost času a ten, komu jde jen o jeho osobní prospěch, si snadno spočítá, že vlastně lepší je trávit
svůj volný čas tenisem nebo jinou zábavou.

Asi jsem k 22 letům od listopadu nenapsal nic slavnostního, ale jak víme z naší historie, často po
22 letech přijde určitá krize, často doprovázená generačním střetem. Jde o to, abychom takové obdo-
bí překonali. A to odvisí od osobní iniciativy nás, občanů. Říká se, že vláda je jen zrcadlem občanů
státu. Josef Šalda

Společenská kronika
Dne 24. 9. 2011 oslavil

90. narozeniny náš nej-
starší člen pan Václav

MAREŠ.

Členem hasičů je od
roku 1951. Dlouhá léta
vykonával funkci zbrojmist-
ra a materiálně technické-
ho referenta. Je držitelem
nejvyššího hasičského
vyznamenání, titulu „Zasloužilý hasič“. K jeho
narozeninám mu celý sbor přeje vše nejlepší 
a hlavně hodně zdraví do dalších let.

SDH Čelákovice

Manželé Hana a Jan FERLESOVI dne 
21. října 2011 oslavili 60. let společného života
– tedy diamantovou svatbu. Přejeme jim, aby ve
zdraví, lásce a pohodě spolu šťastně žili ještě
mnoho let.
Dcera, syn s rodinou, vnučky, vnuci a pravnuci

31. 10. oslavila své 90.
narozeniny paní Marta

SVOBODOVÁ. Vše nejlep-
ší, hodně spokojenosti a
hlavně pevné zdraví přejí:
dcera Jana, vnoučata

Vilda a Gábina a pra-

vnouček Matýsek.

Dne 8. 11. 2011 oslaví
své 50. narozeniny Luboš

JIRKOVSKÝ.

Celá jeho rodina,

manželka, dcery s part-

nery a vnouček Vašík, by
mu touto cestou rádi
popřáli hodně štěstí, zdra-
ví, lásky a tolik humoru
jako doposud.

Dne 29. 11. 2011 oslaví
pan Jiří SOUČEK 75.
narozeniny. Do dalších let
pevné zdraví, hodně štěstí
a lásky přejí manželka,

dcery Mirka a Blanka 

s rodinami.

Dne 7. 10. 2011 uplynu-
lo 20 let od úmrtí pana
Františka MATOUŠKA a 
v letošním roce by oslavila
100 let paní Jaroslava

LINHARTOVÁ a 104 let
pan Josef LINHART.

Kdo jste je znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.

Matouškovi

Poděkování
Ráda bych poděkovala vedoucí DPS ve Staré

Boleslavi pí Vyplákové za vyzvání k vystavení
mých keramických prací a pí Husárikové, ředi-
telce knihovny v Čelákovicích, která moji pre-
zentaci léta podporuje. Tato výstava pro mne
znamenala veliký úspěch.

Drahoslava Drábková

PODZIM, KULTURA
A SPOLKOVÁ ČINNOST

V rámci akce „Celostátní týden knihoven
2011“ uspořádala Městská knihovna krásnou
výstavu „Rodinné slavnosti – současnost
i minulost“. Návštěvník zhlédl mnoho exponátů
s tématem svatba (fotografie, šaty, oznámení
apod.), zabijačka, křtiny, biřmování atd. To vše
jak ze současnosti, tak i z dvacátého a dokonce
i devatenáctého století. Byl jsem velice překva-
pen, jak zajímavou výstavu lze uskutečnit
i o takovém mnohdy opomíjeném tématu. Jistě
nebylo jednoduché získat k zapůjčení tolik
zajímavých exponátů a celou výstavu instalovat.
Za to všechno patří veliké poděkování celému
kolektivu knihovny v čele s paní Soňou Husári-
kovou.

Musím se zároveň zmínit i o činnosti spol-
kové. Letošní podzim byla tradičně na vysoké
úrovni uspořádána výstava chovatelů, která je
hojně navštěvována. Následný týden uspořádal
svou výstavu mykologický klub. Zde jsem byl
velice překvapen, že v době slabého výskytu
hub se podařilo vystavit 202 druhů! Za organi-
zaci obou akcí patří dík zejména pánům Bajero-
vi a Kadeřávkovi. Oba jmenovaní při tom kon-
statovali, že dotace Města na činnost jejich
sdružení v podstatě umožňuje tyto akce
pořádat. Můžeme si jenom přát více takových
akcí a obětavých organizátorů i v dalších letech.

Luboš Choura, místopředseda komise
Rady pro kulturu, sport a cestovní ruch

Kurzy zdarma pro zdravotně postižené

ze středních Čech

PODPORUJEME VAŠI
SAMOSTATNOST

Cílem projektu je podpora zaměstnanosti

zdravotně postižených osob s důrazem na

vlastní podnikání. Projekt ovšem není

zaměřen pouze na nezaměstnané, ale také

na ty, kteří jsou ztrátou pracovního místa

ohroženi nebo jen uvažují o změně svého

pracovního místa například právě kvůli zdra-

votnímu postižení.

Kurzy, které jsou součástí projektu, budou
zaměřeny na zvýšení sebevědomí, komunika-
čních a prezentačních dovedností a motivace
účastníků a také přímo na zahájení vlastního
samostatného podnikání. Konkrétně jde o osvě-
dčené a prověřené „Motivační kurzy“ a „Rekva-
lifikační kurzy základů podnikání.“ V rámci pro-
jektu bude klientům nabídnut také
„E-learningový kurz základů podnikání pro
osoby zdravotně postižené“. Nedílnou a možná
nejvýznamnější součástí projektu je také indivi-
duální pomoc a poradenství účastníkům projek-
tu zejména v případě, že se skutečně rozhod-
nou začít se samostatnou podnikatelskou
činností.

Kurzy a následné poradenství jsou zdar-

ma a uskuteční se od podzimu 2011 do

srpna roku 2013.

Více informací:

tel.: 733 194 928, 222 365 819, e-mail:
dohnal@aczprace.cz, www.aczprace.cz

Fotografie rodinných slavností, které byly vystaveny 
v Městské knihovně. Foto: Soňa Husáriková
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Foto: J. CH.

Třída 2. A vyrazila ve čtvrtek 29. 9. na sportovní šesti-
kilometrovou vycházku do přírody. Cestou děti plnily ve
skupinkách úkoly – hledaly trasu podle návodu a odpo-
vídaly na úkoly. Několikrát si během dopoledne stihly
i pohrát – v Toušeni sbíraly v parku kaštany a balanco-
valy na obří kládě, tvořily na písečném břehu Malvín
a ještě si zahrály fotbal na umělém hřišti Na Nábřeží.

Foto: J. CH.

Základní škola
Kostelní 457

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

Dne 26. 11. 2011 u příležitosti rozsvícení

městského vánočního stromu proběhne Den

otevřených dveří v naší Kamence v době od

10.00 do 16.00 hodin.

Všichni, kdo se chtějí podívat, bývalí i budou-
cí žáci, jsou srdečně zváni.

Čteme dětem
Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli

moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáh-

nout? Čtěme dětem!

Toto jsou věty, které jsou mottem projektu
„Celé Česko čte dětem“ – projektu, který je
zaštiťován Ministerstvem kultury. Cílem projektu
je podpora emocionálního (psychického,
myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mláde-
že. I naše škola Kamenka se již v roce 2009
přihlásila k účasti – zapojilo se mnoho rodičů
našich dětí i dalších osobností našeho města.
Všichni přicházeli s knihami, které četli v dětství
nebo které chtějí současným dětem přiblížit.
Podařilo se nám besedovat a číst i s takovými
osobnostmi, jako je předseda Strany zelených
pan Ondřej Liška nebo fotbalová legenda Vladi-
mír Šmicer.

Letos začínáme opět s pravidelným před-
čítáním, a tak žáci prvních a druhých ročníků již
absolvovali počáteční čtecí chvilku s knihou 
J. Čapka – babička žáka Viléma z druhé třídy
nám přečetla o tom, jak si „pejsek s kočičkou
upekli dort“. Vše proběhlo v příjemné atmosféře
na naší chodbě u klavíru, kde jsme si na závěr
společně zazpívali písničku.

Babičce Libušce velmi děkujeme za pěkné
čtení a těšíme se na další chvilky strávené spo-
lečně nad knihou!

Milí rodiče, prarodiče a naši příznivci, přijďte
nám také číst a staňte se „ochránci dětského
čtenáře“! Jindra Chourová

Adaptační kurz šesťáků
Již podruhé proběhl na začátku školního roku

adaptační kurz pro šesťáky. Jeho cílem je
vzájemné poznání s novými spolužáky a též
s novým třídním učitelem jinde než ve školních
lavicích. Mimo školu se většina chlapců a dívek
chová přirozeněji a ti, kteří při vyučování mnoh-
dy nemohou prožít aspoň malý úspěch, překva-
pí svými nápady a jinými vlastnostmi než ve
škole.

Počasí jako na objednávku zpříjemnilo 5 dnů
společného pobytu obou našich 6. tříd v hotelu
Štikov u Nové Paky.

Bohatý a rozmanitý program, který byl pro
děti připraven, bezvadná a přátelská atmosféra
vytvořily dohromady partu 35 dětí, které spo-
lečnými silami se snažily o co nejlepší výsledek
v rámci svých vylosovaných skupinek. Ať již
úkoly z návštěvy ZOO a Safari ve Dvoře Králové
n. L., kde jsme strávili celý den, nebo návštěva
Klenotnice v Nové Pace, celodenní pěší výlet na
hrad Pecka či společně strávené večery u tábo-
ráku nebo skupinové hry a úkoly napomohly
k získání nových poznatků pro život a ke vzniku
nových kamarádství.

Velkým potěšením pro nás všechny byla pro-
jížďka na živém velbloudovi, kterou zajistil
tatínek jednoho z žáků a připravil nám i bohatý
program při návštěvě v ZOO. Tímto bychom rádi
panu Luthovi poděkovali za jeho obětavý
a skvělý přístup.

Snad jen dodáme, že tento druh pobytů je pro
všechny děti, které přicházejí na 2. stupeň,
nejen zkouškou jejich vlastních možností
a schopností, ale i dobrým způsobem pro nás
učitele, jak poznat své nové žáky a pokusit se
utvořit prima kolektiv, se kterým strávíme zbytek
jejich školní docházky.
Lenka Šudová a Miroslav Renner, třídní učitelé

Co jsme o čelákovických stromech nevěděli
V úterý 11. října jsme přivítali na naší škole Petra Petříka, vědeckého pracovníka Botanického ústa-

vu AV ČR v Průhonicích. Žáci devátého ročníku pak měli možnost vyslechnout si z úst tohoto 
skutečného odborníka zajímavou přednášku o stromech v Čelákovicích.

Seznámili se tak s aktuálním stavem zeleně na území města, naučili se rozeznávat některé druhy
dřevin a na prezentovaných fotografiích si prohlédli řadu památných a dalších unikátních stromů,
z nichž mnohé se nacházejí v těsném sousedství Kamenky. V neposlední řadě byli žáci obeznáme-
ni s důsledky necitlivého a nešetrného přístupu k dřevinám. Přednáška byla zakončena praktickou
částí, v níž si děti měly možnost ověřit své znalosti dané problematiky.

Děkujeme panu doktoru Petříkovi za přínosný program, jímž se snažil obohatit vědomosti našich
žáků, a věříme, že po jeho zaníceném výkladu nemusíme mít o budoucnost stromů v našem městě
žádné obavy. František Šturma

MDDM
Havlíčkova 691

tel.: 326 991 217, tel./fax: 326 995 959
e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz

http://www.mddmcelakovice.cz

AKCE
sobota 5. 11. 9.15 – 16.00 hod.
Praha
MUZEUM STRAŠIDEL

Výlet s Alenou Zradičkovou pro předem při-
hlášené – účastníky příměstských táborů a další
zájemce, děti, mládež a dospělé (děti do 2. tř.
s doprovodem).

neděle 13. 11. 13.00 – 16.30 hod.
MDDM
CARVING

Vyřezávání z ovoce a zeleniny, výtvarný kurz –
s Jarkou Konvalinkovou, pro děti od 4. tř.,
mládež, dospělé, předem přihlášené.

neděle 13. 11. 14.00 – 17.30 hod.
MDDM
BATIKOVÁNÍ, MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Výtvarný kurz „Základy řemesel“ s Alenou 
Zradičkovou, děti od 4. tř., mládež, dospělé, 
předem přihlášené.

pátek 18. 11. 8.00 – 12.00 hod.
klubovna MDDM v KD
ARTEFILETIKA – Zdravotní výchova trochu

jinak

S Helenou Jandurovou (místo školy, v době ředi-
telského volna v ZŠ), pro předem přihlášené děti
ze 4. tříd ZŠ J. A. Komenského (zdarma).

pátek 18. 11. 14.00 – 17.00 hod.
MDDM
ADVENTNÍ VĚNEČKY Z OVČÍHO ROUNA

Výtvarné odpoledne se Sašou Oppovou (v době
ředitelského volna v ZŠ), pro děti od 3. tř., pře-
dem přihlášené.

sobota 19. 11. 14. 00 – 16.00 hod.
klub Čajovna (budova TS v Lipové ulici, Za
Dráhou)
KLUB DESKOVÝCH HER

Hravá sobotní odpoledne pro děti, mládež,
dospělé, rodinné týmy, vede Martina Slováková.

sobota 19. 11. 17.00 – 21.30 hod.
klub Čajovna (budova TS v Lipové ulici, Za
Dráhou)
JAMKLUB

Hraní na bubny a další hudební nástroje, pro
mládež a dospělé, předem přihlášené. Jamo-
vání jen tak pro radost s pozvanými hosty.

neděle 20. 11. 14.00 – 17.30 hod.
MDDM
ADVENTNÍ VĚNCE

Vazba adventních věnečků a dekorací se Sašou
Oppovou, pro děti od 4. tř., mládež, dospělé,
předem přihlášené.

sobota 3. 12. 14. 00 – 16.00 hod.
klub Čajovna (budova TS v Lipové ulici, Za
Dráhou)
KLUB DESKOVÝCH HER

Hravá sobotní odpoledne pro děti, mládež,
dospělé, rodinné týmy, vede Martina Slováková.

neděle 4. 12. 17.00 – 18.30 hod.
klub Čajovna (budova TS v Lipové ulici, Za
Dráhou)
PŘEDVÁNOČNÍ TÁBOROVÉ ZPÍVÁNÍ

S Alenou Zradičkovou a s hosty, pro volně
příchozí děti i rodiče a další kamarády táboro-
vých písniček a pro účastníky příměstských
táborů MDDM.
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Městské muzeum
Na Hrádku 464

tel.: 326 991 556, tel./fax: 326 991 192
e-mail: cmm@volny.cz

http://www.muzeum-celakovice.com

Městské muzeum a skautské stře-
disko Čelákovice si Vás dovolují
pozvat na výstavu, věnovanou
výročí českého skautingu.

Víte, že letos skauti slaví výročí?

Že skauting existuje ve 214 zemích světa?

Že během historie českého státu byl třikrát

zakázán totalitními režimy, a přesto vždy

znovu povstal?

Znáte skauty, nebo si je představujete jen

z knížek?

Přijďte poznat skauty lépe!

Pokud se chcete dozvědět, z jakých myšlenek
skauting vychází, jaké jsou jeho cíle a program,
prohlédnout si staré fotografie čelákovických skau-
tů, nahlédnout do skautských kronik a dozvědět
se něco o současné skautské činnosti, určitě si
nenechte ujít výstavu v Městském muzeu.

Vernisáž výstavy bude dne 19. listopadu

2011 od 10.00 hod. Výstava potrvá do neděle

8. 1. 2012 a bude přístupná denně mimo 

pondělí 9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

Jaroslav Mokrý

KRAJINY Z BLÍZKA I Z DÁLKY
Od soboty 26. 11. 2011 do úterý 31. 1. 2012

bude k vidění ve vstupní místnosti Městské-

ho muzea v Čelákovicích výstava obrazů

Jaroslava Mokrého.

Dílo Jaroslava Mokrého je typickým příkla-
dem zaujetí krajinou. U obrazů, kde je tématem
les a česká krajina, volí umírněnou barevnost
ovlivněnou zdejším světlem. V kontrastu je
cyklus maleb věnovaný pobřeží a prosluněné-
mu jihu. V těchto obrazech se objevují čisté
a jasné barvy a náměty zároveň poskytují svo-
bodu a velkorysost projevu. Autora zajímá půso-
bení světla v krajině stejně tak, jako to bylo
u impresionistických malířů Francie. Zároveň
však inklinuje místy až van Goghovským rukopi-
sem k expresionismu a gestičtějšímu projevu
štětcem. Malby jsou koloristicky přesvědčivé,
divák cítí z námětu atmosféru zobrazovaného
místa a iluzí se nechává vtáhnout do výjevu.
Obrazy fungují jako celek a návštěvníci výstavy
se v průběhu zimních dnů jistě nechají rádi
okouzlit prosluněnými výjevy. Tomáš Spevák

Výstava bude přístupná denně mimo pon-

dělí 9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod. Slav-

nostní vernisáž se uskuteční v neděli 27. 11.

2011 od 14.00 hod. v Síni Jana Zacha.

Městská knihovna
Na Hrádku 1092

tel.: 326 991 515, fax: 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://www.celakovice-mesto.cz/knihovna/

Týden knihoven v Čelákovicích
(nejen) ve slavnostním

V letošním roce se MěK připojila již k 15.
ročníku celostátní akce Týden knihoven a při-
pravila pro veřejnost, tak jako každý rok, pro-
gram na celý týden. Návštěvníci se mohli
zúčastnit dvou besed a výstavy.

Na první z besed Za volantem s Karlem

Čapkem nám motoristický novinář a cestovatel

POZVÁNKA
na besedu s Jaroslavem Šímou

ve čtvrtek 24. listopadu 2011 v 17.30 hod.

S DAKAREM I BEZ
Dobrodruh, novinář a především neúnavný

cestovatel Jaroslav Šíma navštívil v letošním
roce spolu se svou manželkou již čtvrtý konti-
nent. Jižní Ameriku procestovali v sedle testo-
vaného motocyklu BMW F 800 GS společně se
slavnou Rallye Dakar. Po jejím skončení se
navíc sami vydali objevovat krásu Peru
a Bolívie.

Přijďte se dobře naladit
Koncert klavíristy Jakuba Zahradníka se zpěvem Zuzy Ďurdinové a hráče na foukací harmoniky

Charlieho Slavíka si můžete poslechnout v Městském muzeu v úterý 22. listopadu od 19.00 hodin.
Básník i skladatel, nejen šansonů, Jakub Zahradník je znám posluchačům rozhlasové stanice Vlta-

va a Radia Proglas a čtenářům časopisu Harmonie.
Základem repertoáru jeho skupiny tvoří písně v češtině a zhudebněné básně od Jakubových

věhlasných básnických kolegů z Anglie – Katriny Porteous a Keitha Armstronga. Bývají tu a tam dopl-
něné o slavné světové šlágry nebo instrumentální skladby v neobvyklých úpravách. Jakub Zahrad-
ník se souběžně zabývá sólo recitály, při nichž dává vyniknout svým improvizačním klavírním schop-
nostem, občas zpívá a čte ze své poezie.

Zahradníkova hudba je poslechová a vychází ze šansonu, jazzu, vážné hudby, folku a dalších
žánrů, které spojuje v jeden působivý a originální umělecký jazyk. Nádherně vyznívá v akustických
sálech zámků a kostelů, a proto věříme, že se Vám bude líbit její provedení i v síni Jana Zacha
v našem Muzeu. Za Spolek přátel čelákovického muzea zve Petr Polnický

pan Zdeněk Vacek přiblížil neznámou cestu
Karla Čapka do Alp, po které se v jeho stopách
vydal s expedicí na trasu 3 500 km sedmi státy.
Stylově Škodou Rapid z roku 1940, stejným
typem, jaký vlastnil Čapek, a doprovodnou Ško-
dou Fabia Combi RS. Posluchači měli možnost
vyslechnout řadu zajímavostí z osobního života
K. Čapka, srovnání zkušeností z cest v roce
1937 s těmi dnešními, ale také porovnání obou
vozidel z pohledu řidiče. Zdeněk Vacek vydal
o své pozoruhodné cestě knihu, pro zájemce je
také ve fondu knihovny.

Další nabídkou knihovny byla beseda s cviči-
telkou Martinou Perlíkovou na téma: Jóga –

zdroj vnitřního klidu a energie pro každo-

denní život. Její vyprávění včetně osobní zku-
šenosti nám přiblížilo filozofii jógy jako přístupu
k životu. Jóga není pouze cvičení těla, dechu
a mysli, zahrnuje všechny stránky života kom-
pletně. Po ukázkách z klasické sestavy jógy
jsme se zúčastnili krátké relaxace.

Celý týden byla knihovna oděna do slavnost-
ního. Téma velké výstavy znělo Rodinné slav-

nosti. Ve třech podlažích budovy na návštěv-
níky čekala řada exponátů zapůjčených ze
soukromých sbírek více než padesáti čtenářů
knihovny. Od dobových fotografií předků přes
mnohotvárné svatební oblečení a další doplňky
po slavnostní stolování a výzdobu. Výstava se
setkala s velkým zájmem veřejnosti i zdejších
škol. Kolektiv knihovny velmi děkuje za důvěru
a pomoc všem, kdo nám ochotně zapůjčili své
rodinné poklady, a udělali tak radost všem
příchozím. Soňa Husáriková,

ředitelka Městské knihovny Čelákovice

Foto: Soňa Husáriková Foto: -dv-
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Dne 10. října vystoupilo v kostele Nanebevzetí
Panny Marie duo Jan Kvapil (zobcové flétny)
a Jan Čižmář (loutny, kytary). Oba muzikanti,
absolventi Royal Academy of Music v Londýně,
se specializují na staré nástroje, které instruk-
tivně předvedli. Hudba raného i vrcholného ital-
ského baroka inspirovala posluchače k otázkám

Fotografie z koncertu Hudba v chrámech barokních
Benátek. Účinkovali Jan Kvapil – zobcové flétny a Jan
Čižmář – loutny. Foto: Eva Zahrádková

Spolek pro varhanní hudbu otevře advent Bachovými chorály
po tom, jací lidé byli naši předkové, pokud
poslouchali hudbu tak vysoké duchovní i este-
tické úrovně. Oba umělci byli ve velice živém
kontaktu s publikem a komorní charakter jejich
programu dokonale korespondoval s akustic-
kými dispozicemi čelákovického kostela. Doufej-
me, že i přes tentokrát nižší účast publika se do
něj vrátí s některým ze svých dalších koncert-
ních celků.

Čas adventu chce Spolek pro varhanní hudbu
otevřít s další absolventkou Royal Academy of
Music, Pavlou Bočkovou. Žákyně profesorky
Ireny Chřibkové pokračuje po loňském absolu-
toriu v Londýně (u profesorky Susan Landale)
ve studiích na pražské HAMU. Během pobytu
v Británii vystupovala ve významných koncert-
ních prostorách a katedrálách (např. Duke´s
Hall a Queen Elisabeth´s Hall v Londýně, Lei-
cester Cathedral, Queen´s College Cambridge)
a obdržela dvě první ceny za interpretaci (Henry
Richards Prize, Eric Thiman Prize).

Vystoupí společně s trumpetistou Jiřím Bach-
tíkem, který HAMU dokončil loni. Na programu
mají především adventní chorály J. S. Bacha a J.
Brahmse. Koncert bude jistě důstojným uvede-
ním do meditativního ticha adventu. Koná se Foto: archiv Pavly Bočkové

v sobotu 26. 11. 2011 v 19.00 hodin. Uzavře tak
program Zahájení adventu v Čelákovicích.

Těšíme se na Vaší návštěvu.
Spolek pro varhanní hudbu, Čelákovice

Mateřské centrum 
Najdete nás v zadní části Obecního domu

Stankovského č.p. 1650
(vchod z ulice Na Stráni)

tel.: 774 048 044
e-mail: info-mccelakovice@seznam.cz

www.mccelakovice.cz
(nabízíme zasílání programu a dalších

informací na Váš e-mail) 

OTEVÍRACÍ DOBA:

pondělí 9.00 – 12.00 pro maminky a miminka
úterý otevřena pouze malá herna
středa 9.00 – 12.00
čtvrtek 9.00 – 12.00
pátek 9.00 – 12.00

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

• Bezplatné hlídání dětí v MC

pro děti od 2,5 let rodičům hledajícím si zamě-
stnání, středa 8.00 – 12.00 a 15.00 – 19.00
hod., bližší informace na našem webu;
• Předporodní kurzy

út 17.00 – 19.00 hod., vede porodní asistentka
Bc. Karolina Švechovičová, přihlášky a info 
731 310 509;
• Kurzy masáží kojenců a batolat

vede porodní asistentka Bc. Karolina Švechovi-
čová, nutno přihlásit na tel.: 731 310 509.

AKCE V LISTOPADU:

• Výchova a vývoj dítěte 12-18 let

út 8. 11. v 17.00 – 19.00 hod., přednáška
PhDr. I. Špaňhelové, akce RC Routa;
• Divadélko pro nejmenší „Boudo, budko“

st 9. 11. v 10.00 hod., vhodné pro děti od 18
měsíců;
• Křesťanské setkání

st 9. 11. v 19.00 hod., zúčastnit se může každý
bez ohledu na příslušnost či nepříslušnost
k církvi;
• „Lampiónový průvod“

st 10. 11. v 17.00 hod., sraz u MC;

• Líčení zdarma

pá 11. 11., informace a přihlášky: pí Ferlesová,
tel.: 724 105 196;
• Výchova a vývoj dítěte – mladší školní věk

pá 11. 11. v 17.00 – 19.00 hod., přednáška
PhDr. I. Špaňhelové, akce RC Routa;
• „O Krtečkovi“

st 16. 11. v 10.00 hod., čtení pohádek pro
nejmenší od 18 měsíců;
• Sourozenecké vztahy

st 16. 11. v 8.30 – 14.30 hod., přednáška
PhDr. I. Špaňhelové, akce RC Routa;
• Zdravá výživa u dětí i dospělých

po 21. 11. v 19.00 – 20.00 hod., beseda pro
rodiče;
• Kurz komunikace

st 23. 11. v 8.30 – 14.30 hod., PhDr. I. Špaňhe-
lové, akce RC Routa;
• Skáču dobře, skáču rád – pod střechou

ne 27. 11. v 9.00 – 11.00 hod., 10 nafukovacích
hradů pod jednou střechou.

ROUTA
tel.: 604 146 682 (ne SMS!)
e-mail: info-routa@seznam.cz 

http://www.rc-routa.cz 

Naše vzdělávací a informační činnost – cykly
pozitivní rodičovství, rodina a partnerské

vztahy podpořené MPSV ČR.

MUDr. Halka Korcová, lékařka, psychoterapeutka
Čt 8. 12. Chronický stres v rodině od 9.00
hod. v JAZYKové škole, Sedláčkova 107.

PhDr. Ilona Špaňhelová, dětská a rodinná 
psycholožka:
út 8. 11. Výchova a vývoj 12-18 let od 19.00 do
21.00 hod. v MC;
pá 11. 11.Výchova a vývoj dítěte mladší škol-

ní věk od 17.00 do 19.00 hod. v MC;

st 16. 11. Sourozenecké vztahy od 9.00 do
11.00 hod. v JAZYKové škole, Sedláčkova 107;
st 23. 11. Komunikace rodič dítě od 8.30 do
14.30 hod. v JAZYKové škole, Sedláčkova 107.

Chceme již teď upozornit na seminář pořádaný
v rámci projektu Rodina a práce i pro Čelákovi-
ce, financován z prostředků ESF prostřednic-
tvím OPLZZ.
Mgr. Monika Čuhelová, psycholožka, lektorka
seminářů zaměřených na slaďování rodiny,
práce a osobního života, time-managementu,
komunikace v rodině:
Slaďování rodiny a práce prakticky, st 7. 12.

od 9.00 do 13.00 hod. + diskuse v JAZYKové
škole, Sedláčkova 107.
Interaktivní seminář zaměřen na podporu účast-
nic/účastníků v harmonickém slaďovacím proce-
su, lektorka vychází z praxe a příběhů.
Zavolejte a rezervujte si místo, nabízíme dopro-
vodné hlídání dětí.

Klub náhradních rodin

so 5. 11. seminář Biologická rodina přijatých

dětí, Bc. Jana Frantíková, od 15.00 hod.
v modlitebně Církve bratrské, Vašátkova 288.
Program pro děti v blízké sokolovně, Masaryko-
va 585. Přihlášky a další informace:
Jana Luhanová, tel.: 731 172 650, e-mail:

nahradnirodiny@seznam

Klub Táta v akci chystá také v listopadu další
dílnu v TOSu.

Podzimní kolo čelákovického pokladu stále
běží, mapky k dostání v MC.

Pravidelná provozní doba
INFOCENTRA (604 146 682):

po – pá 8.00 – 12.00       15.00 – 19.00 hod.

Více informací o dalších akcích a aktivitách
našeho sdružení na webových stránkách.
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FOTBAL
JAK SI VEDOU FOTBALISTÉ UNIONU

Po pěti odehraných kolech získali fotbalisté
Unionu Čelákovice 5 bodů a to znamenalo
umístění ve druhé polovině tabulky. Soutěž pak
pokračovala dalšími zápasy:
SK UNION – VIKTORIA JIRNY 1:2

V tradičním derby se brzy ujali vedení hosté
a domácí vyrovnali Krausem v 52. min. Rozhod-
nutí přišlo v závěru zápasu, kdy rozhodl Kincl
o třech bodech pro hosty.
SOKOL BROZANY – SK UNION 6:0

První poločas přinesl vyrovnanou partii,
šance obou týmů, ale po přestávce dvě rychlé
branky domácích zcela rozložily obranou linii
Unionu a byl z toho debakl!
SLAVOJ ŽATEC – SK UNION 0:1

Hosté se ujali vedení již v 6. min. po střele
Ondry Kocha do opuštěné branky. V dalším
průběhu zápasu měla obě mužstva po dvou
vyložených šancích, ale skóre se již nezměnilo,
a tak Union odčinil ostudnou prohru z minulého
kola.
SK UNION – SLAVOJ VYŠEHRAD 2:1

Ve 4. min. po přihrávce Dalekoreje otevřel
skóre zápasu Kraus. Hosté po zaváhání naší
obrany srovnali ve 22. min. a v závěru půle
nedal šanci Kraus. Po přestávce se hra přeléva-
la z jedné strany na druhou a rozhodla 88. min.,
kdy Janda proměnil penaltu.

Před poslední třetinou podzimní části soutěže
je Union na 9. místě vyrovnané tabulky.

Foto z utkání Union – Vyšehrad 2:1.

Starší dorost

FK KUNICE – SK UNION 4:0, SK UNION –

POLABAN NYMBURK 2:1, SK UNION –

HOŘOVICKO 3:0, SK BENEŠOV – SK UNION

5:1.

Dorostenci jsou po 9. kolech až na 14. místě se
7 body – je co vylepšovat!

Mladší dorost

FK KUNICE – SK UNION 3:2, SK UNION –

POLABAN NYMBURK 5:1, SK UNION –

HOŘOVICKO 2:9, SK BENEŠOV – SK UNION

7:2.

Starší žáci

SLOVAN LYSÁ – SK UNION 1:0, SK UNION –

TATRAN RAKOVNÍK 3:0, TATRAN

SEDLČANY – SK UNION 0:0, SK UNION –

VELKÝ BOREK 5:3.

Starší žáci jsou v tabulce krajského přeboru na
6. místě.

Mladší žáci

SLOVAN LYSÁ – SK UNION 1:3, SK UNION –

TATRAN RAKOVNÍK 3:0, TATRAN

SEDLČANY – SK UNION 10:0, SK UNION –

VELKÝ BOREK 15:1.

Přípravka

SK ZELENEČ – SK UNION 1:4, SOKOL

KLECANY – SK UNION 1:6, SK UNION –

S. VYŠEHOŘOVICE 1:1.

Minikopaná

SK UNION – S. ŠESTAJOVICE 3:0, SK UNION

– S. VYŠEHOŘOVICE 5:6, SOKOL KLECANY

– SK UNION 1:6.

POZVÁNKA

NA DOMÁCÍ UTKÁNÍ „U HÁJKU“

• sobota 5. 11. od 10.15 hod.
SK UNION – CHMEL BLŠANY

• sobota 19. 11. od 10.15 hod.
závěrečné utkání podzimu
SK UNION – FK TEPLICE „B“

Více zajímavostí najdete na webu:
skunioncelakovice.cz Milan Šikl

Mistrovství ČR bylo generálkou 

na světový šampionát
Od pátku 30. září do neděle 2. října se

v pražské sportovní hale AC Sparta konalo

AQUILA AEROBIC & DANCE Mistrovství ČR

ve sportovním aerobiku, FISAF fitness

týmech a FISAF hip hop. Poslední domácí

soutěže před nadcházejícím světovým šam-

pionátem v Austrálii se zúčastnilo na 700

závodníků. Nechyběly ani závodnice z Aero-

bik Studia Čelákovice.

V pátek byla na programu základní kola
a semifinále dvou nejmladších kategorií, v sobo-
tu pak soutěžily o účast ve finále juniorské
a seniorské týmy. Nedělní soutěžní den odstar-
tovalo základní kolo a semifinále kategorie hip
hop. Poté už následovaly finálové boje v kate-
gorii kadet, 8-10 let a junior. Vyvrcholením byla
kategorie seniorů.

V kategorii kadetek se čelákovické závodnice
probojovaly na 2. místo – Daniela Loffelmannová,
8. místo – Kateřina Klozová a 10. místo – Nela
Vohradská.

V juniorských týmech obsadily Lucie Daleko-
rejová, Sabina Pavlíková a Veronika Švarcová 
2. místo.

V kategorii seniorek obhájila mistrovský titul
loňská mistryně světa Denisa Barešová: „Ocitla
jsem se na závodní ploše po půlroční odmlce
z důvodu zdravotních problémů, takže „souboj“
na závodní ploše jsem sváděla spíše sama se
sebou než se soupeřkami.“

6. místo obsadila Markéta Linhartová 
a 7. místo pak Denisa Herodesová.

V seniorských týmech bronzovou medaili zís-
kaly Sabina Horejcová, Anna Pačesová
a Markéta Linhartová. Vlaďka Barešová

AEROBIK

FBC ČELÁKOVICE
Po čtyřech odehraných kolech jsou Čelákovi-

ce, jak muži, tak žáci na prvních místech 
v tabulkách.

MUŽI

FBC ČELÁKOVICE - SK CÍRKVICE 21:2

Branky: Bartulík 6, Sluka 5, J. Krejza a Svobo-
da 4, Pařízek, Mostecký.

Soupeř přijel od Kutné Hory klubovým auto-
busem i s fanoušky a musel skousnout potup-
nou porážku od našich borců. Nejvíce branek v
tomto utkání, a to šest, dal Jan Bartulík, naše
nová posila, která je u nás na hostování z Tatra-
nu Střešovice.

FBC ČELÁKOVICE - SK BLACK DRAGONS

7:3

Branky: Mostecký, Kllíma 2, Pařízek, Sluka, 
J. Krejza.

V polovině utkání jsme vedli již 5:0 a o výsled-
ku bylo rozhodnuto.

FLORBAL
ŽÁCI

FBC ČELÁKOVICE - FBC LIBEREC 7:4

Branky: Drahoš 3, Jandourek, Král, Klauz, Lupey.
Utkání jsme nezačali dobře a po první třetině

prohrávali 1:3, ve druhé třetině jsme v
pozměněné sestavě hru vyrovnali, také i skore
utkání. Třetí třetina už patřila nám, vyhráli jsme
ji 3:0, a tím i celé utkání.

FBC ČELÁKOVICE - TJ SOKOL KOBYLISY 5:2

Branky: Jandourek 2, Drahoš, Klauz, Lupey.
V zaplněné hale fanoušky a rodiči dětí se

nám podařilo získat skalp silného soupeře.
Utkání bylo velmi vyrovnané a opět jsme lépe
zvládli třetí třetinu než soupeř, to rozhodlo.

PŘÍPRAVKA

přátelské utkání
FBC ČELÁKOVICE - LEV PODĚBRADY 4:4

Více na www.fbk.celakovice.cz nebo na
vývěsce v Masarykově ulici, prodejně NEPA
Čelákovice. Tomáš Holcman

ORKA
Ve třetím kole poháru se Orka utkala s prvoli-

govým celkem Plzně. Po výborném výkonu
zaslouženě vyhrála, a postoupila tak do dalšího
kola. V něm se o postup utká s nikým menším
než se čtrnáctinásobným mistrem ČR a čerstvým
finalistou Poháru Mistrů Tatranem Střešovice.

Orka – FBC Plzeň 4:2

Novou sezonu druhé ligy zahájila Orka ještě
v nekompletní sestavě, zato s několika novými
posilami. Po prvních pěti kolech po třech vítěz-
stvích patří Orce čtvrté místo s dvoubodovým
odstupem od čela tabulky.
Orka - BILLY BOY Mladá Boleslav B 8:5

T.B.C. Králův Dvůr - Orka 6:5 pn

FKÚ Ovocné Báze - Orka 5:7

Orka - FbŠ Bohemians B 7:5

Orka - FBC Kladno B 1:3

Své soutěže zahájily i ostatní kategorie, aktuál-
ní výsledky můžete sledovat na www.orka.cz.

Martin Bajer
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NOHEJBAL
Boj o 3. místo v extralize 
Šacung VHS Benešov 1947  - TJ Spartak

Čelákovice A 3:5

Čelákovice přepisují dějiny. Doslova se vetře-
ly mezi velikány české nohejbalové extraligy
a obsadily skvělé třetí místo. Tomu, komu zbyly
oči pro pláč a bramborová medaile, byli hráči
z Benešova. Po výborných výkonech s Modřice-
mi potvrdily i v tomto klíčovém zápase svoji třídu
a právem jim patřilo dekorování za třetí příčku
28. 9. 2011 v nymburské hale před televizními
kamerami.

„Velmi náročný zápas, hlavně na psychiku
hráčů. Byli jsme si vědomi soupeřova oslabení
v podobě neúčasti Kalase, Řeháka a Holuba,
ale ani my jsme nebyli kompletní. Chyběl Kadě-
ra, Kolenský nastupoval s horečkou
a u zraněného Flekače bylo otázkou času, kdy
odstoupí. V tomto výčtu jsme na tom byli hůře
než soupeř, a proto bych chtěl poděkovat všem
hráčům za předvedenou bojovnost, která je pro-
vázela i v momentech, kdy se nedařilo,“ zhod-
notil utkání trenér Čelákovic Michal Doucek.

Sestava Čelákovic: Kačírek, Kolenský, Spilka,
Frank, Flekač, Moc, Plachý, Vrtiška
Trenér Čelákovic: Doucek, Sládek
Ve finále Modřice porazily K. Vary hladce 5:1,
když vedly již 4:0. Jediný bod za K. Vary vybojo-
val v singlu Babka.

Pořadí extraligy ročníku 2011:

1. TJ Sokol SDS Exmost Modřice
2. SK LIAPOR WITTE K. Vary
3. TJ Spartak Čelákovice
4. Šacung VHS Benešov 1947

Foto z vítězného zápasu o třetí místo. Petr Flekač

Čelákovická poslední smeč
Za účasti třinácti družstev byl zahájen nohejbalový turnaj trojic. Nohejbalisté se takto rozloučili

s venkovní sezonou. Tato akce byla určena jak pro registrované, tak i neregistrované hráče a týmy
se formovaly losovanou metodou. Z dvou čtyřčlenných a jedné pětičlenné skupiny postoupilo do
play-off dvanáct mužstev. Douckové – Šafrové, Motlové – Rabasové, Frigosové – Frankové,
Kozákové – Spilkové. Do čtvrtfinále byli nalosováni přímo Vrťochové, Plašanové, Koleňákové
a Mocové. Do semifinále postoupili a dvojice utvořili Douckové – Plašanové a Koleňákové – Mocové.

V boji o třetí místo si to rozdali Koleňákové a Douckové. Po dramatickém boji nakonec výhru na
svou stranu strhli Koleňákové a obsadili třetí příčku. Ve finále se utkali Mocové a Plašanové. Po
výborných výměnách a skvělých smečích si nakonec vítězství po zásluze připsali Mocové a obsadi-
li první příčku, druzí se umístili Plašanové.

Pořadí: 1. Mocové (Moc, Sládek J. st., Farkaš R.), 2. Plašanové (Plašil, Sládková, Krčál), 
3. Koleňákové (Kolenský, Mareček B. st., Lupač), 4. Douckové (Doucek, Vild, Lexa). Petr Flekač

ATLETIKA
TJ SPARTAK Čelákovice

Krajské přebornice v soutěži družstev

Výsledky čelákovických závodnic v závěrečném
kole oblastního přeboru družstev žen 
skupiny B Středočeského kraje, konaného 
v září v Houšťce.

60 m (mimo soutěž)

1. Tichá Kateřina 9,43
2. Vocásková Nikola 9,60
3. Červená Karolína 10,20
4. Čechlovská Jana 10,23
5. Kubistová Barbora 10,24
6. Pikalová Barbora 10,30
8. Jislová Anežka 11,32

100 m

1. Strachová Nikola 13,1
3. Roušarová Kristýna 14,2
4. Cabrnochová Pavla 14,3
5. Vocásková Nikola 15,3
8. Čechlovská Jana 16,7
9. Pikalová Barbora 16,9

10. Červená Karolína 17,2
11. Kubistová Barbora 17,4

200 m

1. Strachová Nikola 28,82
3. Roušarová Kristýna 30,96
4. Tichá Kateřina 34,17
6. Červená Karolína 35,41
7. Pikalová Barbora 40,38

Dálka

1. Strachová Nikola 489
5. Macháčková Nikola 413
6. Vocásková Nikola 380
9. Kubistová Barbora 337

10. Tichá Kateřina 332
11. Čechlovská Jana 317
14. Pikalová Barbora 300
15. Jislová Anežka 297

Výška

1. Strachová Nikola 151
2. Cabrnochová Pavla 146

Oštěp

1. Macháčková Nikola 23,57
3. Michaliková Renata 21,09
4. Urbanová Hana 19,30
5. Strachová Nikola 18,67
7. Cabrnochová Pavla 18,18

Disk

2. Cabrnochová Pavla 19,69
3. Michaliková Renata 17,49
6. Urbanová Hana 16,05

1 500 m

4. Urbanová Hana 7:24,97

Koule 4 kg

1. Michaliková Renata 7,60
2. Macháčková Nikola 7,51
3. Urbanová Hana 6,77

400 m

1. Cocherová Jana 1:02,12
3. Macháčková Nikola 1:16,49
5. Urbanová Hana 1:26,57
7. Jislová Anežka 1:39,80

4x100 m

2. Čelákovice A (Cocherová, Strachová, 
Macháčková, Vocásková) 56,46

4. Čelákovice B (Tichá, Čechlovská, 
Pikalová, Kubistová) 1:03,39

Konečný výsledek po VI. kole

1. Spartak Čelákovice 392,5 22
2. Slavoj Český Brod 284,0 17
3. Neratovice 285,5 15
4. Sokol Roztoky 58,0 4

Družstvo žen Spartaku Čelákovice zvítězilo v
této soutěži poprvé. Ve všech věkových katego-
riích má talentované závodnice, s kterými se už
těšíme na halovou sezonu.

Jaroslav Ryneš, vedoucí soutěže
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VODNÍ MOTORISMUS

V neděli 16. října se konalo finále mistrovství
ČR Formule future v Kralupech nad Vltavou.
Přestože po ránu kvůli ranní mlze byl 
odložen start, během dne vysvitlo sluníčko,
a tak se poslední letošní závod mohl usku-
tečnit.

V kategorii M2 se povedlo prvenství Mila-

nu Chybovi a jen o pár sekund později dojel

další z čelákovických závodníků Matěj 

Petržel. Ve starší kategorii M3 obhájil 

Pohár Města Čelákovic
První říjnovou sobotu se v Čelákovicích konalo druhé kolo mistrovství ČR Formule future. Závod

se jel v příjemném prostředí Čelákovického vodáckého klubu, který svým zázemím přivítal závodníky
a příznivce motorářů z celé České republiky. Závod v dopoledních hodinách odstartovala kategorie
nejmladších účastníků M1, ve které nemáme bohužel zastoupení. V dalších kategoriích, které násle-
dovaly, si naši závodníci vedli výborně. V kategorii M2 se povedlo vybojovat hned dvě příčky na stup-
ních vítězů; 1. místo Matěj Petržel a 3. místo Milan Chyba. V kategorii M3 s nejlepším časem zvítězil
Zdeněk Hlaváček. Celkové prvenství a pohár města Čelákovic si tentokrát odvezl team z TJ Slavoj
Litoměřice. Doma zůstalo krásné druhé místo. Na podzimní říjnový den vyšlo letos velmi krásné
slunné počasí, atmosféra závodu byla vynikající a o stupních vítězů rozhodovaly opravdu setiny.

Veronika Brunerová

ČELÁKOVIČTÍ MAJÍ PRVENSTVÍ NA MISTROVSTVÍ ČR

prvenství Zdeněk Hlaváček a v nejstarší

kategorii M5 získal krásné druhé místo

Michal Fridrich. Po takovém úspěchu se není
čemu divit, že i v celkovém vyhlášení mistrů ČR
měli naši závodníci své vítěze.

Po sečtení všech umístění za celou sezonu
dopadlo vyhlášení více než příznivě.

Mistrem ČR 2011 se pro kategorii M2 stal

Matěj Petržel a v kategorii M3 Zdeněk Hla-

váček. Velký úspěch jsme také zaznamenali

v kategorii M5, kde Michal Fridrich vybojoval

celkové první místo a Eva Pikalová místo

třetí. Milan Chyba se umístil na celkovém

čtvrtém místě v kategorii M2.

Rozloučení se sezonou se nám vydařilo,
a tak nezbývá než pogratulovat čelákovickým
závodníkům za skvělou reprezentaci našeho
města a poděkovat trenérovi Václavu Marván-
kovi za skvělé vedení!

Veronika Marvánková

Šachový klub Spartak Čelákovice
V neděli 2. 10. 2011 jsme odehráli přede-

hrávku prvního kola regionálního přeboru. Silné-
mu soupeři ŠK JOLY Lysá n. L. „E“ (ratingově
druhý nejsilnější tým v soutěži) jsme bohužel
podlehli 2,5 - 5,5. Jedinou výhru jsme zazna-
menali na první šachovnici v partii Pavel Horký
(viz foto) – Pavel Postupa (1:0). Remízy uhráli
Petr Kopecký, Martin Sedlatý a Petr Válek, své
partie prohráli Kamil Kasal, Petr Tichý, Zbyněk
Jankovský a Libor Mrozinski.

Druhé kolo Sokol na Mělníce „B“ – ŠK Spar-
tak Čelákovice jsme sehráli opět se silnějším
soupeřem 30. 10. 2011. S ratingově přibližně
stejnými soupeři odehrajeme následující dvě
kola – třetí kolo ŠK Spartak Čelákovice – Sokol
Bakov n. Jiz. „B“ dne 13. 11. 2011, čtvrté kolo
ŠK Spartak Čelákovice – Sokol Nymburk „B“
dne 27. 11. 2011.

Úspěšně se rozběhla činnost šachového
kroužku mládeže při ŠK Spartak Čelákovice.
V současné době má pět členů a všichni dou-
fáme, že Gabriela Hladká (9 let), Ellyn Valesová
(6 let), David Gregor (8 let), Lukáš Janda (10
let) a Vojtěch Rubeš (7 let) u šachové hry vydrží,
a stanou se tak základem nové generace
čelákovického šachu. Dodatečná možnost
účasti dalších zájemců zůstává i nadále otevře-
na prostřednictvím vedoucího kroužku (Eduard
Platz, tel.: 602 281 027). Libor Mrozinski

ŠACHY

Foto: Libor Mrozinski Foto: Pavel Jindřich

BOHUSLAV GAMBRINUS CUP
SK Záluží pořádá pro širokou veřejnost již

14. ročník turnaje v bandy hokeji „Bohuslav

Gambrinus cup“.

Dnem konání je sobota 26. 11. 2011. Místem
je tradičně hřiště u ZŠ v ulici J. A. Komenského
v Čelákovicích. Začátek v 8.00 hod., vlastní
zápasy od 8.30 hod. Účast je zajištěna pro prv-
ních 16 přihlášených družstev ve složení 
3 hráči + brankář. Vítáme i nová družstva. Pro
přihlášky kontaktujte p. Königsmarka (Keňa)
tel.: 777 181 470. Po dobu zápasů je zajištěno
občerstvení.

BANDY HOKEJ

Den otevřených dveří 

MO ČRS Čelákovice
Již podruhé pořádala naše rybářská organi-

zace na parcele u zdymadel Den otevřených
dveří pro všechny příznivce rybářského sportu
a hlavně pro mladé a zvídavé zájemce o rybaři-
nu. Pro ně byly připraveny soutěžní disciplíny
v podobě poznávání ryb, rostlin a živočichů, zruč-
nosti, nahazování a mnoho jiných. Mohli si pro-
hlédnout moderní i dobovou rybářskou výbavu,
dále malá exkurze, na které jistě zaujaly sítě,
podběráky, lodičky a další potřeby užívané
rybáři při výlovech rybníků. Nejvíce asi zaujaly
kádě, ve kterých se proháněly ryby, a tak si
všichni mohli prohlédnout rybu pořádně zblízka.
Pro větší návštěvníky jsme přichystali odborné
semináře týkající se lovu na feeder, míchání
návnad a kaprařiny. Naše pozvání přijali man-
želé Kudlíkovi (závodní team CT Akvarius Ml.
Boleslav), kteří představili své „feeder“ montáže
a s neobyčejným zaujetím vysvětlovali přihlíže-
jícím, jak vypadá rybářská alchymie v praxi.
Kaprařinu v celé své kráse představili čeláko-
vičtí kaprařští nadšenci bratři Bařinové, kteří

RYBÁŘI
tel.: 603 715 678

e-mail: pajin-fly@volny.cz
http://www.mo-crs-celakovice.wbs.cz

ukázali přes svůj mladý věk tolik profesionality,
že by jim ji mohl závidět leckterý náš člen.
Chlapci si vyrábějí své vlastní nástrahy, a že
jsou úspěšné, dokázali výběrem nesčetných
fotografií se svými velkými rybami. Přímo na
břehu za parcelou si děti mohly vyzkoušet pod
vedením členů Rybářské stráže lov ryb a někte-
rým se i povedlo ulovit pěknou rybku. Všechny
děti, které absolvovaly soutěže, dostaly drobné
ceny a jako nádavkem si mohly na ohni opéci
buřta. Velmi krásné počasí nám přálo a my jsme
byli velice rádi, že ačkoli termín trochu kolidoval
s městskou oslavou „stoleté“ radnice, přilákal
mnoho dětí i dospělých, kterým jsme mohli pre-
zentovat naši činnost. Děkujeme za návštěvu
a příští rok na shledanou.

Pavel Jindřich a Jiří „Brouček“ Eichler

Velký úspěch členů našeho

Rybářského kroužku
Dne 1. 10. 2011 se v Mladé Boleslavi konal

krajský závod juniorů v přívlači na řece Jizeře,
na který jsme vyslali i své dva členy, Filipa Vydru
a Honzu Valíka. A právě malý Honzík Valík docílil
ve velké konkurenci krásného úspěchu
v podobě skvělého třetího místa. Gratulujeme!
Je vidět, že nám roste nová generace výbor-
ných rybářů. Rybářský kroužek nám dává do
budoucna záruku, že budeme mít na čem
stavět. Těšme se.

Pavel Jindřich

Závodník Matěj Petržel a spolujezdec Michal Fridrich,
který zde ručí za bezpečnost člunu.Foto:Pavel Samochin
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ZAHRÁDKÁŘI
http://www.czscelakovice.websnadno.cz

V dnešním povídání se zastavíme u jedné
lékařky! „MUDr.“ Pleurotus ostreatus. Právě od
listopadových dnů je ten její pravý čas k růstu ve
volné přírodě, ale dá se i pěstovat (jak na dřevě,
tak na slámě) a navíc díky marketům, lékárnám
a obchůdkům ordinuje prakticky nepřetržitě celý
rok. Myslím si, že jste uhodli: ta zázračná léči-
telka není nikdo jiný než hlíva ústřičná!

Tato lupenatá trsnatá houba obsahuje kromě
vitamínů řady B, D, C a K i množství stopových
prvků, jako železo, draslík, fosfor, sodík, zinek,
selen, bór, jód a především beta 1,3-D glukany.
Vše je doplněno množstvím důležitých proteinů
a polysacharidů (chitin a chitosan).

A jaké to má pro nás účinky?
Aplikace hlívy v různých úpravách jako běžné

jídlo (gulášek, řízečky, saláty) nebo houbový

prášek přidávaný do dalších různých pokrmů či
formou tablet (k dostání v lékárnách) upravuje:
především krevní tlak, snižuje hladinu choleste-
rolu v krvi, hladinu kyseliny močové, snižuje hla-
dinu cukru v krvi, pomáhá alergikům a astmati-
kům, pomáhá odstraňovat záněty a kloubní
a kožní onemocnění. Podporuje správnou funk-
ci jater, ledvin či slinivky a zlepšuje metaboliz-
mus a regeneraci vnitřních orgánů.

Je to prostě houba dlouhověkosti.
Kulinářská úprava je skutečně různorodá, ale

kdo houby „nemusí“, ale na zdravíčku mu zále-
ží, tak zmíněným houbovým práškem nic nezka-
zí. Stačí jedna kávová lžička.

Na fotografiích jsou časové etapy růstu plod-
nic ve volné přírodě.

Aleš Chvojka, MK Čelákovice

Den čtvrtý růstu Den devátý růstu – vhodné ke sběru         Foto: autor

Jak ten čas letí
Začínali ve Volmanově zahradnictví pánové

Mužík, Wolkmer a já, vystavovali v Městské kni-
hovně. Později pak v Krajské stanici mladých
přírodovědců (na faře) – pánové Hanuš, Hra-
decký, Vernek, až jsme zakotvili u chovatelů (př.
Bajer, taky člen MK). Vzpomenu pár jmen. Za
každým se skrývá nejen samorost, ale i člověk
mající rád přírodu a hlavně houby.

Mužik, Wolkmer, Hanuš, Hradecký, Vernek,
Jirousek, Adamec, Klučina, Kadeřávek J.,
Kadeřávek M., Bajer, Lexa, Macháček, Chvojka,
Borovský, Kult, Kunc, Hlaváček, Švecová, Baier,
Malý, manželé Čermákovi, Havelíkovi a další.

Musím se zmínit i o přátelích, kteří ať nejsou
nebo nebyli členy MK, vždy ochotně nezištně
pomáhali, např. Kavalec, Valehrach, Kabát,
Vašíčková, Bezucha, Jarý, manželé Špalkovi a jiní.

Letošní výstava se podařila a osobně ji řadím
mezi nejlepší. Proti jiným letům byla poměrně
vysoká návštěvnost (320 dětí – nejdále ze Dřís,
z dospělých pak Úpice a Žamberk). Vystaveno
bylo 221 druhů vyšších hub, z toho specialitky
jako např. Trsnatec lupenitý, Hřib pružný, Kozák
topolový, Muchomůrka ježohlavá, Muchomůrka
šiškovitá, Housenice cizopasná, Hřib příživný
apod. Výstava byla tradičně doplněna ukázkami
bonsají ze sbírek př. Váchy a Novotného. Další
její součástí byla část sbírky pěstitelky jiřin paní
Čermákové z Čečelic a ukázky lesních brouků
od př. Janů. Překvapili nás pacienti Atelieru 
6. smysl se svými opatrovnicemi, kteří přišli
s klobouky vlastní výroby, které znázorňovaly
jednotlivé druhy hub. Děkuji členům MK Čeláko-
vice a dále přátelům Čermákovým, Špalkovým,
Váchovi a Vocáskovi za zpestření vernisáže.

Poděkování zaslouží též příslušníci MP za
udržení pořádku v prostoru před výstavou. Díky
zaslouží také Město Čelákovice, neboť bez jeho
dotace by naše výstava byla poloviční.

Chraňte naše lesy!
Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

Zveme zahrádkáře, jejich známé a milovníky
pražských, jihočeských a moravských písniček
s kapelou Š. Kozáka „Staropražští heligon-

káři“ na společenský večer k ukončení sezony
zahrádkářů dne 11. 11. 2011 od 18.00 hod. do

Kulturního domu Čelákovice.

Vstupné 100 Kč (s večeří) pro zahrádkáře 
a pozvané, pro veřejnost 50 Kč (bez večeře).
Vstupenky k dostání u předsedů osad a př.
Bartůňka, Mochnače a Červenky.

Akvarijní raci na výstavách
v Čelákovicích

Klub chovatelů raků si při svém vzniku vytýčil
za cíle rozšířit svoji členskou základnu, propa-
govat chov raků a napomáhat při obnově popu-
lací raků. Od roku 2010 vystavuje na akvaris-
tické výstavě v Botanické zahradě v Praze na
Slupi a od června 2011 i v Čelákovicích.

Díky navázané spolupráci mezi čelákovic-
kými chovateli a klubem chovatelů raků, přede-
vším s panem Petrem Difkem, mohli tento rok
návštěvníci čelákovických chovatelských výstav
vidět zajímavou expozici akvarijních raků. Na
červnové výstavě navíc i větnamského sladko-
vodního kraba se skoro nevyslovitelným vědec-
kým názvem Somanniathelphusa Pax.

Pan Petr Difko své zkušenosti s chovem
krabů a raků předává formou besed na školách
či v řadě osobních a internetových diskuzí.
Podílí se na univerzitních projektech výzkumu
DNA u raka Procamburus falax. Spolupracuje
s Výzkumným ústavem rybářským a hydrobiolo-
gickým a na tvorbě nového krmiva pro raky
a kraby. Jeho články najdete v časopise Akva-
Tera fórum nebo na servrech Akvaristika.cz či
akva-tera.webnode.cz.

Přejeme panu Difkovi hodně úspěchů s jeho
svěřenci a věříme, že čelákovickým výstavám
zachová přízeň a v červnu 2012 jeho raky opět
uvidíme. David Macháček
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do čtvrtka 24. 11.

Městské muzeum
NAŠI PLAZI VE FOTOGRAFII

Výstava ve vstupní místnosti Muzea realizova-
ná ve spolupráci s Klubem přátel ocasatých
obojživelníků CAUDATA, Muzeem přírody
Český ráj a Stanicí přírodovědců Domu dětí
a mládeže hl. m. Prahy. Přístupná denně mimo
pondělí 9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

sobota 5. 11. 10.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
KUKI A MUKI

Tradiční sobotní loutkové představení pro děti
i dospělé.

sobota 5. 11. 19.00 – 21.00 hod.
Klub Čajovna (budova TS v Lipové ulici)
SAMEČEK VOD KOMÁRA BAND

Koncert hudební skupiny spojený s vernisáží
výstavy a autorským čtením.

čtvrtek 10. 11. 17.00 hod.
Městské muzeum
KAKTUSOVÉ BIOTOPY POHOŘÍ

CORDILLERA BLANCA V PERU

Přednáška Ing. Eduarda Chvosty, kurátora
kaktusových sbírek Botanické zahrady hl. m.
Prahy v Troji, ve spolupráci s Klubem kaktusářů
Čelákovice, vstup zdarma.

sobota 12. 11. 21.00 hod.
Irish Music Pub, Statek v Rybářské ulici
QWILL + FRAGMENTY

koncert

neděle 13. 11. 17.00 hod.
Sedlčánky, restaurace U Strnadů
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD V SEDLČÁNKÁCH

pondělí 14. 11. 17.30 hod.
Městská knihovna
VEČER AUTORSKÉHO ČTENÍ

Hosté večera: Příležitostné sdružení nezávislých
autorů (Luboš Svoboda, Jakub Pech, Lukáš
Janata, Jiří Zradička). Hudební doprovod ve
stylu free-jazzu a drum'n'bassu: Improvizované
origami (kytara: Zdeno Bayer, baskytara: Jakub
Pech, bicí: Jakub Pech, perkuse: Jiří Zradička).

středa 16. a čtvrtek 17. 11.

před ZŠ J. A. Komenského
VEČERNÍ BĚH MĚSTEM ČELÁKOVICE –

MEMORIÁL R. VICHERY

MDDM pořádá 37. ročník běžeckého závodu,
16. 11. – dětské kat., 17. 11. – kat. dospělých.

středa 16. 11. 21.00 hod.
Irish Music Pub, Statek v Rybářské ulici
CHARLIE & DIANA BLUES BAND

Připomenutí Sametové revoluce spojené s kon-
certem bluesové kapely.

sobota 19. 11. 10.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
KMOTŘIČKA ZUBATÁ

Tradiční sobotní loutkové představení pro děti
i dospělé.

sobota 19. 11. – neděle 8. 1. 2012

Městské muzeum
STO LET NAŠEHO SKAUTINGU

Výstava přístupná denně mimo pondělí 9.00 –
12.00 a 13.30 – 17.00 hod., slavnostní vernisáž
v sobotu 19. 11. od 10.00 hod.

neděle 20. 11. 8.00 – 11.00 hod.
areál děkanství, Kostelní ulice 455
PRODEJNÍ BURZA

především akva-tera, s možností využít chova-
telské a houbařské poradny

úterý 22. 11. 8.00 hod.
Gymnázium Čelákovice
„SLYŠTE, SLYŠTE!“

Ivan Urbánek: adventní příběh o narození Ježíše

úterý 22. 11. 19.00 hod.
Městské muzeum
VEČER ŠANSONŮ

Koncert klavíristy Jakuba Zahradníka se zpě-
vem Zuzy Ďurdinové a hráče na foukací harmo-
niky Charliho Slavíka, pořádá Spolek přátel
čelákovického muzea ve spolupráci s Městským
muzeem.

středa 23. 11. 9.00 – 17.00 hod.
Gymnázium Čelákovice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

čtvrtek 24. 11. 16.00 – 18.30 hod.
ZŠ J. A. Komenského
VÁNOČNÍ JARMARK

Čeká Vás příjemná vánoční atmosféra, poseze-
ní u šálku kávy nebo čaje s vánočním cukrovím,
vystoupení našich žáků, možnost nákupu vá-
nočních dekorací a přání, jízda na koních...

čtvrtek 24. 11. 17.30 hod.
Městská knihovna
S DAKAREM I BEZ

Beseda s dobrodruhem, novinářem a motoris-
tickým cestovatelem Jaroslavem Šímou.

čtvrtek 24. 11. 18.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ

čtvrtek 24. 11. 18.30 hod.
Městské muzeum
PLAZI ČESKÉ REPUBLIKY

Přednáška Mgr. Martina Šandery jako součást
doprovodného programu k výstavě Naši plazi ve
fotografii, vstupné dobrovolné.

sobota 26. 11.

ZAHÁJENÍ ADVENTU VE MĚSTĚ

podrobný program dne viz str. 1

sobota 26. 11. – pátek 7. 1. 2012

ZUŠ Jana Zacha
ČESKÝ BETLÉM

Výstava keramických prácí žáků VO ZUŠ, slav-
nostní zahájení v sobotu 26. 11. od 10.00 hod.

sobota 26. 11. – úterý 31. 1. 2012

Městské muzeum
KRAJINY Z BLÍZKA I Z DÁLKY

Výstava obrazů Jaroslava Mokrého ve vstupní
místnosti muzea přístupná denně mimo pondělí
9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod., slavnostní
vernisáž v neděli 27. 11. 2011 od 14.00 hod.
v Síni Jana Zacha.

pondělí 28. 11. – úterý 20. 12.

Městská knihovna
BESEDY PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

„Vánoční setkání u stromečku“ s 1. třídami,
„České Vánoce s Josefem Ladou“ pro 4. třídy,
„Duch Vánoc s Ch. Dickensem“ pro 5. třídy.

prosinec

Městská knihovna
ADVENT V KNIHOVNĚ

Slavnostně vyzdobená knihovna, inspirace na
dárky, pro čtenáře darovací certifikáty.

čtvrtek 1. 12. 17.00 hod.
ZŠ J. A. Komenského
MIKULÁŠSKÁ STEZKA ODVAHY

sobota 3. 12. 10.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
TŘI SNĚHULÁCI, GLORIA a MIKULÁŠ v ZUŠ

Tradiční sobotní loutkové představení pro děti
i dospělé.

sobota 3. 12. 19.00 – 21.00 hod.
Klub Čajovna (budova TS v Lipové ulici)
PLÁČE KOČKA

Koncert hudební skupiny spojený s vernisáží
výstavy a autorským čtením.

sobota 3. 12. 21.00 hod.
Irish Music Pub, Statek v Rybářské ulici
TmZtM

Koncert ostré punk-rockové kapely z Čelákovic.

neděle 4. 12. 16.00 hod.
Husův sbor
ADVENTNÍ KONCERT a možná přijde

i MIKULÁŠ

Vystoupí chrámový sbor VÁCLAV ze Staré
Boleslavi

pondělí 5. 12. 18.30 hod.
zahrada MDDM
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Kulturní dům
Sady 17. listopadu 1380
tel.: 326 991 358, tel./fax: 326 991 172
e-mail: jirina.kd@seznam.cz
http://www.celakovice-mesto.cz/kd
Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po – čt 14.00 –
16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupenky rezervujeme
48 hodin! Při ceně vstupného nad 100,- Kč mají seni-
oři nad 70 let po předložení OP slevu 50 %, vstupen-
ka je nepřenosná. V den konání kulturní akce není
předprodej vstupenek. Pokladna otevřena hodinu
před začátkem každého představení.

pátek 4. 11. 19.00 hod.
TRAVESTI SHOW – Scandal Ladies

s premiérovým programem, vstupné: 180 Kč

sobota 5. 11. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

country

úterý 8. 11. 9.30 hod.
AUTOŠKOLA

Výchovný pořad určený dětem MŠ a volně
příchozím. Vstupné: 40 Kč.

pátek 11. 11. 18.00 hod.
VEČÍREK

na závěr zahrádkářské sezony s tombolou
a ukázkami výpěstků. Vystoupí Staropražští
heligonkáři – pražská kapela Štěpána Kozáka.
Vstupné 100 Kč (s večeří) pro zahrádkáře
a pozvané, pro veřejnost 50 Kč (bez večeře).

sobota 12. 11. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

středa 16. 11. 11.00 hod.
IMATRIKULACE

nových studentů Gymnázia Čelákovice

sobota 19. 11. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

pondělí 21. 11. 19.30 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HYBŠE

Koncert s hosty Yvonne Přenosilovou, Irenou
Koukalovou, Veronikou Savincovou, Romanem
Tomešem a Otto Weissem, vstupné: 220 Kč.

pátek 2. 12. 14.00 hod.
VÁNOČNÍ POSEZENÍ SE SENIORY

sobota 3. 12. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

pondělí 5. 12. 9.30 hod.
HONZA A ČERT

Pořad určený dětem MŠ a volně příchozím.
Vstupné: 40 Kč


