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Den otevřených dveří na ČOVce
Na str. 6 říjnového vydání Zpravodaje přinášíme fotogalerii z průběhu Dne otevřených dveří 
na čelákovické čistírně odpadních vod, kterou v průběhu třetí zářijové soboty navštívilo téměř 
100 osob.

Téma čísla: Senioři
V Čelákovicích žije více než 1 600 obyvatel starších 65 let. Proto je téma na str. 10 – 11 zaměře-
no na seniory, činnost pečovatelské služby, farní charity i odboru sociálních věcí a zdravotnictví
čelákovického městského úřadu.  

50. ročník Velké ceny Čelákovic v běhu hodinovém
Dne 1. září 2012 se v Houšťce uskutečnil jubilejní ročník v běhu hodinovém. Vítězný výkon Jiřího
Wallenfelsa a další informace o závodu jsou zveřejněny v rubrice Sport na str. 15.

z obsahu

Ukázka z tvorby Daniela Krejbicha (www.danielkreibich.net), jehož výstava bude slavnostně zahájena v sobotu 6. října od 10.00 hod. v Městském muzeu v Čelákovicích.

Dílo Daniela Krejbicha je zastoupeno
v řadě evropských a amerických sbírek
(např. Meller Merceux Gallery v Oxfordu,

Galerie La Feme v Praze, ve španělském
Alcorcónu či ekvádorském Quitu). Nyní od 
6. do 28. října 2012 můžete zhlédnout pří-
značně laděnou výstavu „Podzim na obra-
zech Daniela Krejbicha“ v Městském muzeu
v Čelákovicích, přístupnou denně mimo
pondělí 9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

„Obrazy krajin jsou záznamem, vzpomínkou
na scenérii, která mi učarovala. Ať už to je ang-
lický či francouzský venkov, nebo pražské
parky. Někdy vznikají hned po návratu, někdy
i řadu let poté. O to je pak větší radost, když se
podaří věrně zachytit tehdejší dojem.
Krajinomalba mne provází od počátku tvorby,
kam se vedle velmi častých figurálních témat
časem přidává i čistá abstrakce,“ řekl o své
tvorbě Daniel Krejbich.

Autor, rodilý Pražan, absolvoval Fakultu
architektury ČVUT (1989 – 1999), Vysokou
školu uměleckoprůmyslovou (1991 – 1992, figu-
rální kresba u prof. akad. mal. Borise Jirků),
L'Ecole nationale supérieure d'architecture de
Strasbourg (1992 – 1993, design nábytku).

SLAVNOSTNÍ VEČER U PŘÍLEŽITOSTI 
UDĚLENÍ VÝROČNÍ CENY 
MĚSTA ČELÁKOVIC 2012
28. října v Kulturním domě
Výtěžek ze symbolického vstupného bude předán na sbírkové konto Centra Paraple, o. p. s.
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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

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.731 136 156

ČERNÁ KRONIKAŘíjen ve znamení prvního udělení Výroční ceny města
V Čelákovicích zahajujeme novou tradici. Město totiž udělilo první Výroční cenu města. A jelikož

bych byl rád, aby se tato tradice stala naprosto výjimečnou a jakýmsi „večerem roku“, bude se výroč-
ní cena pravidelně udílet 28. října, v den státního svátku, kdy všichni slavíme vznik Československé
republiky v roce 1918.

Cesta k udělení první výroční ceny byla velmi dlouhá a trvala téměř dva roky. První idea výroční
ceny přišla v roce 2011, kdy byl předložen první návrh Statutu výroční ceny ke schválení
Zastupitelstvem. Následovalo období nominací, které se uzavřelo na konci března 2011. Výroba ceny
také nebyla jednoduchá věc. Co člověk, to názor. Jsem velmi rád, že se ve výtvarném ztvárnění
podařilo skloubit historii města použitím pečeti čelákovického primase Pavla Ježdíka, díky němuž za
třicetileté války Čelákovice nezanikly a který je jedním z mých vzorů ve vedení města. A zároveň
symboliku řeky Labe, která je vyvedena skleněnou vlnou. Za výtvarné pojetí patří velký dík Michalu
Burdovi a Jaroslavu Špačkovi, kteří nad jejím ztvárněním strávili mnoho a mnoho hodin svého času.

Slavnostní večer, který se bude konat v Kulturním domě, bude ozdoben koncertem Orchestru
Bohumíra Hanžlíka a také charitativní akcí. Koupí vstupenky za 50 Kč přispějete na konto Paraple,
které ten samý den pořádá s přímým přenosem České televize na ČT1 „Dobročinnou akademii“.

Jsem velmi hrdý na tuto novou tradici, protože ocenit své vlastní občany je správná věc, která se
doposud nerealizovala. Využijte tedy možnosti a buďte u toho! Předprodej vstupenek na historicky
první udělení Výroční ceny města Čelákovic již probíhá…

Váš starosta

¹¸
KONEC LETNÍHO ČASU

neděle 28. 10. 2012
ve 3.00 na 2.00 hod.

STÁTNÍ SVÁTEK
VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ
REPUBLIKY

V neděli 28. října 2012 
v 10.00 hod.
budou za účasti 
zástupců města
položeny květiny 
u pomníku padlých
na náměstí 5. května.

ZVEME K ÚČASTI

4. září, ztracený chlapec
Po šesté hodině večer telefonicky oznámil ze

zaměstnání muž, že jeho paní postrádá syna,
se kterým se vydali do Tesca. Hlídka se oka-
mžitě telefonicky spojila s matkou a začala
podle jejího popisu 4,5letého chlapce hledat.
Zhruba za hodinu MP oznámilo informační 
centrum Tesca, že u nich mají plačícího chla-
pečka. Všem se velice ulevilo, když se prokáza-
lo, že se jedná o pohřešovaného chlapce. Ten
sám došel do Tesca, kam mířili s maminkou.

20. září, kontrola konzumování alkoholu
V odpoledních hodinách provedly společně

hlídky Městské a státní policie kontrolu míst
oblíbených mládeží ke scházení se. Důvodem
bylo zjistit, zda nedochází k narušování veřejné-
ho pořádku či konzumaci alkoholu osobami
mladšími 18 let. Žádné porušení právních před-
pisů nebylo zjištěno.

25. září, výtržnost v restauraci
Ve večerních hodinách oznámil MP provozo-

vatel jedné z restaurací vykázání muže ze
svého zařízení z důvodu výtržnosti. Hlídka toho-
to 36letého muže zastihla na náměstí. Zjistila,
že je silně rozrušen, a dle sdělení, že se léčí na
psychiatrii, je epileptik a bydlí sám se starší mat-
kou. Proto muže dovedla domů, ale vzhledem
k jeho stavu a zdravotnímu stavu matky raději
přivolala RZS, která si muže převzala.

27. září, požár v areálu TOSu
Hlídka MP při pravidelné obchůzce zjistila, že

v jedné ze skladových budov v areálu bývalého
TOSu vypukl požár. Ve 3.05 hod. toto nahlásila
a po celou dobu asistovala na místě. Uzavřela
Stankovského ulici a odkláněla dopravu.

Tento rozsáhlý požár si vyžádal několikahodi-
nový hasební zákrok, který prováděly jednotky
z celého blízkého okolí.

Zemřel Ing. Josef Šalda
Čest jeho památce!

Dne 27. září 2012 po těžké nemoci zesnul Ing. Josef Šalda (1944 – 2012), dlouholetý 
zastupitel a člen vedení města Čelákovic. Ke smutečním kondolencím, které k rodině přicházejí
ze všech stran, se připojilo i Město Čelákovice v čele se starostou Josefem Pátkem, 
místostarostou Milošem Sekyrou a pracovníky Městského úřadu.

„Odešel člověk, kterého jsem si velice vážil pro jeho lidské kvality a vztah k Čelákovicím.
Vždy se řídil heslem „Vše pro blaho obce“ a říkal věci tak, jak o nich byl přesvědčený, i když
třeba zrovna nebyl onen názor v oblibě. Město tak letos ztratilo již třetího významného komu-
nálního politika, který se do poslední chvíle zajímal o veřejné dění a aktuální situaci ve městě.
Naše soustrast směřuje hlavně k jeho rodině, manželce, dětem a vnoučatům,”  řekl Josef
Pátek, starosta města. 

Vedení města Čelákovic nechalo do doby pohřbu Ing. Josefa Šaldy vyvěsit černou vlajku.
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MÍSTA KONÁNÍ VOLEB v Čelákovicích
Volební okrsky jsou voličům stanoveny dle ulice trvalého pobytu.

Volební okrsek č. 1
volební místnost – místnost Mateřské školy, ul. Přístavní č. p. 333
Pro ulice: Alej Jiřího Wolkera, Dělnická, Chodská, Jaselská, Jilmová, Křižíkova, Květinová, Lidická,
Lísková, Miroslava Maška, Pod Přerovskou cestou, Polská, Pražská, Přístavní, Ruská, Šípková,
Táboritská, Trnková, U Hájku, U Hřiště, U Mostu, U Přívozu, V Lukách, Zahradní, Zdeňka Austa,
Žižkova, 28. října

Volební okrsek č. 2
volební místnost – zasedací místnost Technických služeb Čelákovice, vchod z ul. Lipová č. p. 1429
Pro ulice: B. Němcové, Čelakovského, Dobrovského, Družstevní, Dvořákova, J. Nerudy, J. Zacha,
Jungmannova, K Bílému vrchu, Karla Otty, Kozovazská, Krajní, Lipová, Majakovského, Mochovská,
Na Požárech, Příční, Rooseveltova, Třebízského, Václava Kálika, Zárubova

Volební okrsek č. 3
volební místnost – místnost v Kulturním domě, Sady 17. listopadu č. p. 1380
Pro ulice: Bratří Čapků, H. Kvapilové, Havlíčkova, J. Zeyera (mimo č. p. 1474 – 1475), Jiráskova,
Masarykova, P. Bezruče, Palackého, Petra Jilemnického, S. K. Neumanna, Svatopluka Čecha,
U Podjezdu, U Potoka, V Rybníčkách, Vašátkova

Volební okrsek č. 4
volební místnost – učebna v přízemí Základní školy, ul. Kostelní č. p. 457
Pro ulice: Dukelská, Fügnerova, Husova, Jaroslava Kruckého, Jiřinská, Kaplánkova, Kollárova,
Kostelní, Matěje Červenky, Miroslava Zachara, Na Hrádku, Rybářská, Sedláčkova, Sukova,
U Kovárny, U Stabenovky, U Zdymadel, V Nedaninách, Ve Skále, Ve Vrbí

Volební okrsek č. 5
volební místnost – zasedací místnost v patře hasičské zbrojnice, ul. Prokopa Holého č. p. 1664
Pro ulice: B. Smetany, Krátká, Na Švihově, Prokopa Holého, Rumunská (č. p. 1446 – 1448
a č. p. 1486 – 1488), Sokolovská, U Učiliště

Volební okrsek č. 6
volební  místnost – místnost v Kulturním domě, Sady 17. listopadu č. p. 1380
Pro ulice: Na Nábřeží, Na Stráni, U Kapličky

Volební okrsek č. 7
volební místnost – zasedací místnost Q-BYT, spol. s r. o., ul. J. Zeyera č. p. 1697
Pro ulice: Boženy Koutníkové, Bratří Petišků, Dr. Baizy, Dr. Čihákové, Jana Kamaráda, J. Zeyera 
(č. p. 1474 – 1475), Pod Skalkou, Rumunská (mimo č. p. 1446 – 1448 a č. p. 1486 – 1488), Spojovací,
Volmanova

Volební okrsek č. 8
volební místnost – pobočka Městské knihovny, V Prokopě č. p. 1349
Pro ulice: V Prokopě

Volební okrsek č. 9
volební místnost – místnost ve Sportovním klubu Záluží, ul. První č. p. 115
Pro ulice: Cihelna, Čtvrtá, Druhá, Haškova, K. Brabce, Mstětická, Na Radosti, Pátá, První, Strážní
domek, Třetí, U Hřiště, V Zahrádkách, Vořechovka, Zálužská

Volební okrsek č. 10
volební místnost – restaurace Na Vošverku, Husova 121, Sedlčánky
Pro ulice: Dělnická, Družstevní, Ferlesova, Františka Chvátliny, Fučíkova, Husova, Jiráskova,
Jiřinská, Josefa Klicpery, K Borku, Komenského, Matěje Koštíře, Mírové náměstí, Mokrých, Na
Paloučku, Na Výsluní, Pavla Ježdíka, Pod Mlejnkem, Před Labem, Smetanova, U Mlýnské strouhy,
U Přívozu, V Zátiší, Za Školou, Zájezd a Císařská Kuchyně – ul. Bezejmenná, Mochovská,
U Studánky, Čelákovská

Volební okrsek č. 11
volební místnost – místnost družiny Základní školy, ul. J. A. Komenského č. p. 414, učebna č. 238
Pro ulice: Hybešova, J. A. Komenského, náměstí 5. května, Sady 17. listopadu, Stankovského,
V Zátiší, Vančurova

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

pátek 12. října od 14.00 do 22.00 hod.
a sobota 13. října 2012 od 8.00 do 14.00 hod.

Veškeré informace o říjnových
krajských volbách,
kandidátní listiny stran
a především první výsledky
voleb najdete na webu:

www.volby.cz

HLASOVÁNÍ
Každému voliči budou dodány 3 dny přede
dnem konání voleb hlasovací lístky a pokyny, jak
hlasovat. V den voleb volič může obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební místnosti.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem České republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
K zajištění pořádku a důstojného hlasování ve
volební místnosti je každý povinen uposlech-
nout pokynů předsedy okrskové volební komise.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, jinak mu okrsková volební komise hlaso-
vání neumožní.

VÝZVY
• Rada města Čelákovic vyzývá volební subjek-
ty a občany města k nominaci členů do 
redakční rady Zpravodaje města Čelákovic.
Nominace předávejte/zasílejte do podatelny
Městského úřadu, náměstí 5. května 1, 250 88
Čelákovice, e-mail: mu@celakovice.cz.

• Žádáme občany, kteří splnili v roce 2012 pod-
mínky pro vracení poměrné části příspěvku na
vybudování technické infrastruktury v lokalitě
SEDLČÁNKY – JIH, aby předali odboru FaP
MěÚ Čelákovice aktuální bankovní spojení
společně s kopií kolaudačního rozhodnutí.
Kontakt: Karel Majer, vedoucí, tel.: 326 929 121,
e-mail: karel.majer@celakovice.cz

TAJEMNÍKA ÚŘADU
V pátek 12. října 2012 NENÍ

z technických důvodů na Městském úřadu 
v Čelákovicích ÚŘEDNÍ DEN.

UPOZORNĚNÍ
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O  Č E M  J E D N A L I  Z A S T U P I T E L É
Zápisy a usnesení ze zasedání

Zastupitelstva a Rady města
naleznete

na www.celakovice.cz
nebo jsou

připraveny k nahlédnutí
na sekretariátu Městského úřadu.

O  Č E M  J E D N A L I  R A D N Í  M Ě S TA

Dne 5. září se zasedání účastnilo pouze 12
zastupitelů, a tak řada bodů programu nakonec
nebyla pro dostatečnou podporu projednávána,
anebo k nim nebyla přijata usnesení.

Hned v úvodu jednání byl představen nový
ředitel KD Mgr. Tomáš Staněk, který nastoupil
do funkce k 1. září 2012. 

Následně měl složit slib nový zastupitel Petr
Kolínko, ale z důvodu omluvy z jednání, se tento
bod posunul na příští zasedání.

Rada města
Na programu jednání byla, z důvodu doplně-

ní počtu členů Rady města na stanovených 7,
volba členů Rady. Kandidáty byli: Ing. Jaroslav
Ryneš (nominace KSČM), Mgr. Marek Skalický
(nominace TOP O9  a ODS) a Ing. Petr
Studnička (nominace ODS).

Schválena byla tajná forma volby a proběhla
celkem dvě kola. Protože nebyl žádný z kandi-
dátů zvolen, zařazuje se tento bod opět na další
jednání Zastupitelstva 1. 10.

Změny ve výborech ZM
Na členství ve finančním výboru rezignoval

p. Pavel Machačka, ZM jeho rezignaci přijalo.
Následně byl aklamací za člena FV zvolen
Ing. Martin Lupa. 

Kontrolní výbor zaznamenal také změny. ZM
vzalo na vědomí rezignaci pí Aurelie
Kochanové.

Finanční záležitosti města
ZM vzalo na vědomí jak úpravy rozpočtu

města pro rok 2012 č. 8, 9 a 10, tak i rozbor hos-
podaření města za období od 1. 1. do 30. 6. 2012.

Vyhlášky města
Na programu jednání bylo aktualizování dvou

vyhlášek města, a to č. E 1/2012, o stanovení
míst, na kterých mohou být provozovány loterie
a jiné podobné hry, která nahrazuje vyhlášku E
2/2010 a č. E 2/2012, o místních poplatcích,
která nahrazuje vyhlášku E 2/2011 ve znění E
6/2011.

První laureát Výroční ceny města
Zastupitelé udělili Výroční cenu města

Čelákovic 2012 panu Bohumíru Hanžlíkovi,
bývalému řediteli ZUŠ Jana Zacha, za význam-
ný přínos k rozvoji školství a kultury. Slavnostní
večer u příležitosti předání ceny se uskuteční
v neděli 28. října 2012 od 19.00 hod. v KD.

Mimořádné zasedání Rady bylo svoláno 
na 17. 9.

Dohled nad realizací projektu náměstí 
5. května

Radní schválili smlouvu o poskytování 
expertní pomoci na služby související 
s dohledem nad realizací projektu „Revitali-
zace náměstí 5. května v Čelákovicích“ 
v rámci Regionálního operačního programu
NUTS II Střední Čechy mezi Městem 
Čelákovice a Ing. Evou Julišovou v hodnotě 
83 000 Kč.

Evropský týden mobility v Čelákovicích 
Plán akcí probíhajících ve dnech 17. až 22. 9.

2012 na území města za účasti zástupců měst-
ských organizací konaných v rámci „Evropského
týdne mobility v Čelákovicích“ RM schválila.

Ulice Václava Kálika
Jako nejvhodnější nabídku na veřejnou

zakázku malého rozsahu „Čelákovice, ul.
Václava Kálika – obnova kanalizace 2“ radní
schválili nabídku firmy RYBÁŘ stavební, s. r. o.,
v celkové ceně 349 497 Kč včetně DPH.
Zároveň schválili i předloženou smlouvu o dílo 
s touto firmou. -dv-

STAROSTA ODPOVÍDÁ
„Jsem obyvatelkou Záluží a v historii jsem

často slýchala, jak Záluží je konečně na řadě,
jak se vše zde bude realizovat, konečně sem
poplynou peníze. Jak to ale bývá, skutek utek.
Máme osadní výbor, který neustále na radnici
klepe na dveře s požadavky, a musím uznat, že
takové ty drobné věci, které pomáhají ulehčit
běžný život (kontejnery, zastávka, vývěska
a další), se dělají, ale dlouho jsem neslyšela, jak
to je s těmi hlavními investicemi pro Zálužáky.
Moc děkuji za odpověď.    

Jana D.“

Dobrý den,
jsem velmi rád, že spolupráce s osadním výbo-
rem Záluží je na velmi dobré úrovni. Scházíme
se pravidelně na schůzkách, kde vždy obdržíme
aktuální podněty a potřeby občanů v Záluží
a zároveň provedeme zpětnou vazbu podnětů
z minulé schůzky. Moc rád bych zde prostřed-
nictvím Zpravodaje poděkoval všem členům
osadního výboru za jejich práci, neboť svůj
volný čas obětují ve prospěch ostatních souse-
dů ze Záluží, a zvláště předsedovi Romanu
Přívozníkovi, který se této funkci věnuje s plným
nasazením a výrazně i pomohl při přípravě
kanalizačního a vodovodního přivaděče.

Nyní ke klíčovým investičním akcím v Záluží.
Na přivaděč kanalizace a vodovodu jsme

dohodnuti se všemi soukromými vlastníky
a zbývá jen zasmluvnit posledního vlastníka.
Také probíhá zasmluvnění s organizacemi typu
Krajský úřad, SŽDC ad. Jsem tedy optimista
a mohu neskromně prohlásit, že projekt je dnes
nejdále, jak kdy byl. Vše směřujeme tak, aby se
příprava žádosti o územní rozhodnutí uskutečni-
la v první půli roku 2013. Po získání územního
rozhodnutí začneme okamžitě projektovat vlast-
ní řady a přípojky.

Ve věci veřejného osvětlení jsme připraveni
celou akci v zimě soutěžit a realizaci zahájit 
v první polovině příštího roku. Během posled-
ních měsíců jsme nechali zpracovat projekt
a vše projednat se stavebním úřadem. Jelikož
se realizace kabelového vedení ČEZ odsouvá
nejdříve na rok 2014, jsem přesvědčen, že
s veřejným osvětlením, vzhledem k jeho stavu,
nemá smysl čekat. Zároveň se Záluží už letos
konečně dočká vánočních ozdob v období
adventu. Josef Pátek

ULICE VÁCLAVA KÁLIKA
Při přípravě realizace ulice Václava Kálika

bylo zjištěno, že ve východní části (při ulici
Zárubově) je kanalizační stoka v havarijním
stavu. Neprodleně proto bylo zahájeno zadáva-
cí řízení na zhotovitele, ve kterém byla vybrána
firma RYBÁŘ stavební, s. r. o. 

Realizace opravy kanalizační stoky byla
zahájena 11. 9. 2012 a dokončena 25. 9. 2012.
V souběhu s opravou kanalizace probíhaly též
zemní práce pro výstavbu samotné komunika-
ce. Při zahájení prací v úseku u ulice
Dobrovského byly zjištěny defekty na kanaliza-
ční stoce. Práce na opravě tohoto úseku byly
zhotovitelem vybraným na základě zadávacího
řízení zahájeny v prvním říjnovém týdnu. Po
dobu realizace oprav budou práce na komuni-
kaci pokračovat ve zbylém úseku.

Kompletní dokončení rekonstrukce ulice
Václava Kálika předpokládáme na konci října
2012.

Kateřina Kandlová, odbor rozvoje města
V současné době realizuje Město Čelákovice rekonstrukci ulice Václava Kálika, jejíž dokončení je předpokládáno
na konci tohoto měsíce. Foto: archiv ORM
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Z diáře vedení města

Kampaň upozorňující na problémy s automobily a zároveň nabízející možnosti
a výhody alternativních druhů dopravy nese jméno „Evropský týden mobility“. 
V letošním roce probíhala od 16. do 22. září již po jedenácté, a to na téma 
POHYB SPRÁVNÝM SMĚREM!

V letošním roce se do kampaně zaregistrovaly díky zájmu škol, podpoře
Městské policie, MUDr. Pavla Rusého a lektorky severské chůze Nordic Walking
Ing. Aleny Křivánkové Mračkové i Čelákovice. Ve smyslu motta kampaně se 
uskutečnilo hned několik zajímavých aktivit.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

Zdá se Vám, že aut v ulicích Čelákovic při-
bývá? Mně ano. Stačí je jen spočítat. U nádraží
jich ráno stává na novém parkovišti a v jeho pro-
dloužení na osm desítek. Proč přibývají? Asi
většina lidí si řekne: je to moderní doba a tomu
se nevyhneme! Ne všude aut přibývá tak radi-
kálně a naopak ve vyspělých zemích kolem
nádraží bývají počty kol rozhodně vyšší než
automobilů. Jsou však v Čelákovicích podmínky
pro jízdu na kole? Jistě jsou, neboť město leží
v rovině. Je to však jen jeden z pohledů na pod-
mínky každodenní cyklistiky. Jak se cyklisté
vypořádají s automobily a nevyznačenými cyk-
listickými trasami a cyklostezkami? Je všude
dostatek stojanů? Jezdí děti do škol autem
s rodiči, anebo na kole? To všechno by šlo změ-
nit ve prospěch zdravějšího životního prostředí,
neboť prach vířený auty a jimi vypouštěné škod-
liviny dýcháme. 

Připravuje se zásadní změna územního plánu
a při té příležitosti se jistě bude řešit doprava
a cyklisté budou jedním z nejvýznamnějších
úkolů k řešení. Je tu i otázka obchvatu města,
na který si ještě nějaký čas počkáme, byť byl již
v r. 2003 zařazený mezi investiční akce Kraje.
V tuto chvíli jsou však nejdůležitější naše indivi-
duální rozhodnutí, co uděláme pro své zdraví

Strážníci Městské policie při besedě s žáky 3. tříd. 
Foto: archiv Městské policie

a kolik věnujeme aktivnímu pohybu po městě
pěšky, na kole, anebo při jízdě autem. Tu posled-
ní variantu volím já sám nejčastěji a nejsem
dobrý příklad.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY nám všem
dal příležitost udělat POHYB SPRÁVNÝM
SMĚREM, změnit svůj přístup a najít ten správ-
ný směr. Snad alespoň částečně pomohla kam-
paň v Čelákovicích i expozice na Václavském
náměstí v Praze, kde byly vystaveny ekologičtě-
jší dopravní prostředky. Za rok si můžeme říci,
co se změnilo.       Mirek Iglo, člen Rady města

1. září, Setkání na náměstí
Vedení města spolu se zástupci projektanta,

zhotovitele a ROP Střední Čechy slavnostně
přestřihli pásku zrekonstruovaného náměstí.

3. září, vítání prvňáčků
Starosta Pátek a místostarosta Sekyra uvítali

nové prvňáčky na čelákovických základních
školách. Škola J. A. Komenského otevřela pět
tříd a ZŠ Kostelní třídy tři.

7. září, obchvat města
Místostarosta Sekyra a vedoucí odboru roz-

voje města Teichmanová jednali na Krajském
úřadu o přípravě obchvatu města Čelákovic.
Obsahem jednání byla nová smlouva o spolu-
práci.

15. září, Den otevřených dveří ČOV
Spolu s pracovníky VaK Mladá Boleslav při-

pravili místostarosta Sekyra a vedoucí ORM
Teichmanová pro občany města komentované
prohlídky nově intenzifikované čistírny odpad-
ních vod. Zájem byl překvapivě velký, na tři pro-
hlídky přišlo téměř sto občanů.

21. září, slavnostní přestřižení pásky rekon-
struované silnice II/245

Místostarosta Sekyra a vedoucí ORM
Teichmanová se zúčastnili slavnostního otevře-
ní rekonstruované silnice II/245 včetně nové
kruhové křižovatky za účasti zástupců Úřadu
regionální rady regionu soudržnosti Střední
Čechy a dodavatele.

22. září, vítání občánků
Po prázdninové přestávce se opět rozeběhlo

pravidelné vítání občánků, na kterých starosta
města slavnostně spolu s rodiči vítá nové
čelákováčky. Velký dík za vytvoření slavnostní
atmosféry patří panu učiteli Šturmovi ze ZUŠ 
a paní učitelce Radové z MŠ Přístavní.

22. září, předání bezpečných branek Městu
Starosta Pátek, místostarosta Sekyra, náměs-

tek hejtmanky Chládek spolu s vedením SK
UNION převzali na Městském stadionu dva
kusy bezpečných branek.

25. září, studenti na radnici
Starosta Pátek přivítal žáky čelákovického

gymnázia na radnici a u příležitosti hodiny
občanské nauky je provedl radnicí a informoval
o obecním zřízení v České republice.

Poslední letní den letošního roku byla v Čelákovicích
slavnostně přestřižena páska nově zrekonstruované
silnice mezi Toušení a Čelákovicemi. Foto: archiv ORM

Jak se Ti líbí nové náměstí?
Takto se mně teď často ptají mí přátelé a příbuzní. Občas nechtěně zaslechnu, že na toto téma

spolu mluví i lidé, kteří se náhodně setkali na ulici či při nákupu. Předpokládám, že kdo se tak ptá,
má na novou podobu náměstí už i vlastní názor a je rád, když od tázaného uslyší podobný.

Nedávno jsem na „Malvínách“ potkal kolegu – také inženýra architekta, čelákovického rodáka
a zeptal jsem se ho, co si o novém náměstí myslí. To, co mi odpověděl, potěšilo i mě. Naše názory
se totiž také shodly. Lze je shrnout takto:
• odklonění dopravy k jižní straně náměstí, zvýšení nájezdů na vozovku a nové značení je řešení,

které jistě učiní celý prostor dopravně klidnější a bezpečnější;
• umístěním a tvarem osvětlovacích těles získala centrální část náměstí poněkud pietní charakter;
• oživením osy náměstí jsou použité vodní prvky, uplatňující se v pohledech od západu a východu

i v dílčích prostorech před radnicí, pomníkem a před CMC;
• dostavbou proluky je náměstí konečně po mnoha letech opticky celistvé, přičemž prostor zůstal

vtipně komunikačně otevřený směrem k jihu.
Považuji za přirozené, že všichni občané i návštěvníci města nemusejí být realizovaným řešením

nadšeni. Těm si dovoluji vzkázat – zvyknete si, stejně jako si zvykli ti naši předkové, kterým se možná
nelíbila parková úprava náměstí, provedená před 75 lety.

Přeji našemu náměstí, aby žilo v setkáních lidí, kulturou, prodejními trhy, přilehlými restauracemi
a zelení. Přeji mu také, aby dobře sloužilo svému účelu a aby se k němu všichni slušně chovali.

Ivan Vaňousek

Letecký pohled na nově zrekonstruované náměstí 5. května v Čelákovicích. Foto: Miroslav Břeský
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KLESNE HLADINA LABE
Mimořádné manipulace na Labi proběh-

nou od 1. 10. do 28. 10. 2012 a jsou pláno-
vány v době plavební odstávky, která je pro-
jednána se všemi dotčenými subjekty, jako
jsou Státní plavební správa, zástupci plaveb-
ních společností ad. V uvedeném období je
podle Státní plavební správy přerušen
veškerý plavební provoz v daných úsecích
a v podstatě na celém středním Labi.
Hladina klesne až o dva metry.

-red-

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  NA ČOV
V sobotu 15. září 2012 se na čelákovické

ČOV uskutečnil Den otevřených dveří.
Možnosti prohlídky nově intenzifikované čis-

tírny odpadních vod v průběhu tří komentova-
ných prohlídek využilo téměř sto občanů, 
z toho třicet dětí.

Místostarosta Miloš Sekyra přivítal návštěvníky a po-
skytl základní informace o průběhu intenzifikace ČOV.

Ukázka sedimentace kalů.

Celým provozem provázeli a na dotazy návštěvníků odpovídali z akciové společnosti VaK Mladá Boleslav Pavel
Otta, vedoucí provozu kanalizací a ČOV a Václav Šákr, vedoucí čistíren odpadních vod.

Velký zájem o proces čištění odpadních vod projevili i
ti nejmenší návštěvníci.

SVĚTELNÁ SIGNALIZACE
V PROKOPĚ

V první polovině září proběhlo přemístění
světelné signalizace přechodu pro chodce řídící
provoz chodců z lokality V Rybníčkách
k obchodnímu centru. Vzhledem ke stavbě kru-
hové křižovatky zde již semafor není třeba, a je
proto nově umístěn na silnici II/245 u autobu-
sové zastávky V Prokopě a železniční zastávky
na trati vedoucí z Čelákovic do Neratovic. Do
provozu byl semafor (na fotografii vpravo) uve-
den dne 13. 9. 2012. -orm-

Nabírání vzorku vyčištěné vody na odtoku z ČOV.
Foto: archiv ORM

Poděkování
Děkujeme pracovníkům VaK Mladá Boleslav,

a. s., kteří se ochotně podíleli na průběhu celé-
ho dne. vedení města

Prohlídka s ukázkou monitoringu a řízení provozu
ČOV.
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Přiv í táni  do ž ivota byl i  v sobotu 22. září 2012

Eliška Šteflová, Jiří Bartoloměj Jíra, Tadeáš Narovec, 

Ondřej Mareš, David Králik, Klára Fulínová,

Anna Kopecká,

Marek Brožek, Jonáš Pekárek, Adéla Vaňková,

Ema Bursíková, Lukáš Mažerik a David Šich.
Foto: Jiří Suchý

t i to noví  občánci  města Čelákovic:

Společenská kronika
Blahopřejeme našemu Petru BAJEROVI

k pětašedesátinám.
Mnoho zdraví, pohody a chovatelských úspě-

chů přejí houbaři.

Dne 11. 10. 2012 oslaví naše maminka, babič-
ka a prababička paní Miroslava VINKLEROVÁ
své 85. narozeniny.

Do dalších let přeje hodně zdraví a spokoje-
nosti dcera Iveta s rodinou.

Dne 23. října oslaví své
životní jubileum 70 let pan
František BODLÁK.

Do dalších let přejeme
pohodu, štěstí a pevné
zdraví.

Blahopřejí manželka,
syn a dcery s rodinami.

Dne 18. 10. 2012 uply-
ne 5 let od úmrtí mého
milovaného manžela a na-
šeho tatínka a dědečka
pana Karla ZEMANA.
Vzpomeňte, prosím, s námi.

Manželka Jiřina
a dcery s rodinami

Dne 26. 10. 2012 by se
dožila naše maminka 
paní Aloisie PATZELOVÁ
100. výročí narození.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.
Eva Vrabcová a František

Patzel s rodinami

ZVÍTĚZÍ VŮLE OBČANŮ?
Jsem jedna z 11 000 obyvatel Čelákovic. Před deseti lety jsem na poslední chvíli 

sehnala podpisy pro petici týkající se připomínek k územnímu plánu města. Jednalo se o požadavky
na zřízení železniční zastávky v Jiřině, vybudování jednoduché lávky přes Labe 
u železničního mostu, protipovodňová opatření a kultivaci pásu zeleně od Jiřinského potoka 
po tenisové kurty.

První dva body byly přijaty do 1. změny územního plánu. V té době byl starostou pan Šalda.
Po volbách v roce 2002 se na dobu dvou volebních období stal starostou pan Klicpera. Pravidelně

jsem se informovala, jak to vypadá jak se zastávkou, tak s lávkou. Starosta Klicpera měl jiné priori-
ty, proto jsem se obrátila na místostarostu Hnízda, kterému se podařilo uvést vlakovou zastávku
v Jiřině do provozu. V roce 2010 se starostou stal pan Pátek. Po jeho nástupu byla organizována
široká anketa, ve které občané dali lávku přes Labe na přední místo. Starosta Pátek zdědil řadu roz-
dělaných akcí, včetně rekonstrukce středu města. Nyní, když skončila revitalizace náměstí, dal na
vědomí veřejnosti současný starosta, že jeho zajímají priority občanů a že chce uskutečnit stavbu
lávky přes Labe.

Téměř současně dostávám do schránky zprávu – Návrh změn na radnici. Zde se opět nabízí do
vedení radnice bývalý starosta s návrhy, ve kterých o lávce přes Labe není ani slovo.

Proto píšu tento dopis. Občané nemohou být nikdy dost prozřetelní a ani se nenadějí a nebude na
radnici nynější, občanům vstřícné vedení. Občané pocítili uvolnění napětí na radnici. Jsou aktivnější
jak v komisích, tak ve výborech. Velký ohlas měla tvorba dlouhodobého výhledu na rozvoj a činnost
města. A proto bych chtěla vyzvat občany, pokud můžete, zúčastňujte se veřejných zasedání
Zastupitelstva. A kdo se zúčastnit nemůže a má k dispozici internet, na kterém běží on-line vysílání
celého zasedání, tak pozorně sledujte, co kdo navrhuje, jak hlasuje. Je to podklad pro to, koho
v příštích volbách ne/volit.

Alena Bašusová

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
Podle tohoto hesla probíhalo odpoledne 2. září na dopravním hřišti u „nové“ školy již 16. Loučení

s prázdninami, připravené místní organizací KSČM. A přestože na náměstí probíhala předvolební
kampaň primátora Mladé Boleslavi, sešlo se na něm 208 dětí s rodiči. Z jejich reakcí se radovali
všichni, kteří toto odpoledne připravovali.

Díky obětavosti pořadatelů a za materiální i finanční pomoci místních podnikatelů 
se podařilo zajistit mnoho známých i nových soutěží a hlavně mnoho odměn pro úspěšné 
soutěžící. Bylo milé až dojemné poslouchat jejich hodnocení – je to krásné, prima, fajn, 
bezva… – a sledovat, s jakou zvědavostí vytahovali z tašek drobné dárečky. Odnášeli si i pěkný
pamětní list.

Nově byl na hřišti stánek s knihami darovanými občany našeho města, jež si mohl kdokoli odnést
zdarma, nebo za obnos, který si určil sám. Těšilo nás, že o knihy byl zájem, i to, jak rodiče sami
přesvědčovali děti, že právě tuto knihu si musí přečíst, protože ji sami četli rádi. A děti také vybíraly
a slibovaly, že vybranou knížku opravdu přečtou. Darované peníze budou použity při přípravě dalšího
Loučení s prázdninami.

Atraktivním závěrem odpoledne bylo několik skvělých akcí. Členové Městské a státní policie před-
váděli zajištění pachatele přímo v areálu mezi přítomnými účastníky, nejprve s pomocí služebního
vozidla a zbraní, potom za použití bojové techniky a vycvičeného psa. Otevřeli dětem i svá auta, aby
si je mohly důkladně prohlédnout. 

Přímo nadšeně bylo přivítáno hasičské auto, které dětem opět přivezlo očekávanou pěnu.
Brouzdaly se v ní nejen nejmenší, malé, ale i odrostlejší.

Závěrem děkujeme všem, kteří jakkoliv přispěli k úspěšnému rozloučení s prázdninami.
Zveme vás již nyní na další, už 17. ročník zábavného odpoledne pro naše děti.   

Květa Kašparová

Pocta generálu Tomáši Sedláčkovi
v Lázních Toušeni

Urna s popelem armádního generála
v. v. Ing. Tomáše Sedláčka (* 8. ledna 1918 ve
Vídni), který zemřel 27. srpna 2012 v Praze,
bude na jeho přání uložena na hřbitově
v Lázních Toušeni. Pietní akt se uskuteční
v neděli 21. října 2012 s vojenskými poctami
Armády ČR. Průvod s hudbou Hradní stráže
vyjde od místní sokolovny ve 13.30 hod. jvk
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Zmíněných dvaasedmdesát hodin uplyne od
12. do 14. října. Během této doby proběhne
v naší republice řada dobrovolnických akcí.
Kdykoliv ve výše uvedeném termínu – a záro-
veň jakkoliv dlouho v takto daném časovém roz-
mezí – se obětaví lidé v Čechách, na Moravě
i ve Slezsku pustí do činností, jimiž pomohou
druhým, přírodě, zkrátka okolí.

A nebudou v tom sami. Tou dobou totiž přilo-
ží ruku k svému vyhlédnutému dílu i jejich
neznámí kolegové v partách nadšenců na
Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku, ve
Slovinsku či v Bosně a Hercegovině. Zmíněný
projekt probíhá v některých evropských zemích
už více než deset let a za tu dobu se do něj
zapojilo přes 200 000 dobrovolníků. U nás zved-
la pomyslnou pořadatelskou rukavici Česká
rada dětí a mládeže (ČRDM) a povědomí o pro-
jektu šíří pod názvem „72 hodin – Ruku na to!“.

„Smyslem projektu je zapojit během dvaase-
dmdesáti hodin co nejvíce dobrovolníků
a ukázat jim, že stačí málo, aby dokázali
mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopni
změnit věci, které se jim nelíbí,“ vysvětluje
místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka, hlavní
koordinátor. Pokud vás myšlenka 72 hodin zau-
jala, vše potřebné snadno zjistíte na webu
www.72hodin.cz.

Pro případ, že by snad nadšencům nechyběl
elán, ale netušili by, do čeho konkrétně se pus-
tit, inspiraci jim nabídne databáze na webu
příbuzného projektu ČRDM „Nelíbí se mi to“
(www.nelibisemito.cz). Oč se jedná? Komu

není lhostejné, jak jeho okolí vypadá, má nyní
k dispozici nový nástroj, jehož pomocí může na
zanedbaný kout naší republiky alespoň upozor-
nit. Prostřednictvím Facebooku pak může data-
bázi míst nevábného vzhledu sdílet poměrně
široká komunita; může o ní vést diskusi, hodnotit
jednotlivé její položky a snažit se o dílčí nápravu.

„K dispozici je již také aplikace pro mobilní
telefony,“ doplňuje Ondřej Šejtka. „Majitelé tele-
fonů s operačním systémem Android mohou
jednoduše vyfotit například posprejovanou zeď
a její obrázek pomocí mobilního telefonu ihned
umístit do interaktivní mapy,“ vysvětlil, jak může
přidání nového záznamu také fungovat.

Text na internetových stránkách projektu
„Nelíbí se mi to“ je vcelku výmluvný: Máš plné
zuby rozmlácených a zanedbaných míst, špíny
a neochotných lidí? Nemůžeš se na to již více
dívat? Ukaž, co se ti nelíbí, a označ to na mapě.
Ať to všichni vidí! Na webu také probíhá hlaso-
vání o nejodpudivější kout v ČR: každý uživatel
může přidat svůj záporný hlas – a tímto „lajko-
váním naruby“ ukázat ostatním, že ani jemu se
dané místo vůbec nelíbí.

Na monitorech svých PC si mohou mapu
s rozrůstající se databází zobrazit – stejně jako
každý jiný – odpovědní magistrátní úředníci
a další činitelé místních samospráv, respektive
majitelé daných objektů. Databáze může být
užitečná jednak jim, a jednak i případným dob-
rovolníkům, kteří by se chtěli na odstranění něk-
teré z „vad na kráse“ – byť té sebenepatrnější –
sami podílet… ČRDM

Může jít třeba o uspořádání hudebního vystoupení v domově pro seniory, o zor-
ganizování sportovního klání pro děti z dětského domova, o úklid parku. Nebo
o vyčištění potoka, o obnovu studánky, o opravu dětského hřiště, o nový nátěr zdi
počmárané sprejery… Když se rozhlédnete po svém okolí, jistě vás samotné
napadne, co se tu dá změnit k lepšímu. Chtělo by to vlastně jen pár lidí, kteří
nejsou lhostejní. A trochu toho času. Řekněme tak tři dny. Neboli 72 hodin.

72 HODIN PROTI LHOSTEJNOSTI

PODZIMNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

TS Čelákovice pořádají svoz tříděného
komunálního odpadu. Vytříděný komunální
odpad z domácností je možné zdarma ode-
vzdat na uvedených místech v následujících
sobotách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

6. 10.
ulice Jiráskova, parčík mezi ulicemi Majakov-
ského a Jungmannovou
13. 10.
Záluží u hřiště, Císařská Kuchyně u pomníčku,
Sedlčánky u požární zbrojnice

Na uvedených místech v určeném čase
mohou občané zdarma odevzdat tyto druhy
vytříděného komunálního odpadu: papír,
sklo, plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, tex-
til, kompostovatelný odpad ze zahrad.

Lze zde odevzdat i velkoobjemový odpad
z domácností, který nelze umístit do popel-
nice. Z technických důvodů nelze vybírat
nebezpečný odpad, suť, stavební odpad a
zeminu! Současně zde lze odevzdávat elekt-
rozařízení jako zpětný odběr – lednice, spo-
ráky, pračky, televize, monitory, výpočetní
techniku a podobně. 

Uvedené komodity lze průběžně odevzdat
celý rok i na sběrném dvoře „Na Špičce“,
Mochovská 116.

www.celakovice-mesto.cz/ts

Mapa projektů 72 hodin, kde i ten Váš bude v přípa-
dě registrace vidět. Kdy a jak přihlásit projekt na
webové stránce a co vyplnit? Dobrovolnický projekt
můžete na webové stránce www.72hodin.cz přihlašo-
vat až do samotného začátku, tedy do pátku 12. října.
Budete potřebovat: název a popis projektu, předpo-
kládaný počet účastníků, adresu, na které se bude
projekt konat, jméno, věk a kontakt na vedoucího sku-
piny (koordinátora), ilustrační fotografii k projektu.

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.

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, Čelákovice
Telefon: 326 995 361 – pokladna
www.celakovice-mesto.cz/sauna

Provozní doba od 1. 10.:
pondělí 15.00 – 22.00 společná
úterý 15.00 – 22.00 společná 

- solný a medový peeling zdarma
středa 15.00 – 22.00 společná
čtvrtek 15.00 – 22.00 ženy
pátek 10.00 – 22.00 společná
sobota 10.00 – 13.00 společná

13.00 – 20.00 ženy
neděle 10.00 – 22.00 společná

- solný a medový peeling zdarma

Jednotlivé vstupné: beze změn

Permanentky: akceptují se již prodané
nově 2 000 Kč/20 vstupů

1 500 Kč/20 vstupů/senior

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice
Vedoucí bazénu: Miloš Bukač
Telefon: 326 991 766 – pokladna, kancelář
www.celakovice-mesto.cz/bazen

Provozní doba říjen:
po 18.30 – 21.30

út 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30

st 6.15 – 7.45 20.00 – 21.30
(19.00 – 20.00 plavání se ZP)

čt 18.00 – 21.30

pá 6.15 – 7.45 17.15 – 21.30

so 16.00  – 21.00
(11.00 – 12.00 plavání se ZP)

ne 10.00 – 12.00 16.00  – 21.00
(9.00 – 10.00 pouze senioři)

ne 28. 10.       stejné časy jako každou neděli

Hřiště s umělým povrchem
(u bazénu)
Rezervace a správa areálu:
září až červen – Městský bazén, tel.: 326 991 766,
605 317 954

SBĚR OBLEČENÍ
Farní charita Čelákovice pořádá v pondělí 

15. a úterý 16. října od 15.00 do 18.00 hod.
podzimní sbírku oblečení, obuvi apod. Sbírka
se koná v areálu děkanství, Kostelní č. p. 455.
Žádá se, aby vše bylo čisté, oblečení vyžehlené.

Sbírka je určená i pro sociálně potřebné spo-
luobčany z Čelákovic. Oblečení pro sebe i své
děti si můžou vybrat v úterý 16. října na stejném
místě od 16.00 do 18.00 hod.

Občanská poradna Nymburk, o. s.
Osobní poradenství v budově Radnice I 

funguje v Čelákovicích každou první středu 
v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. V případě
akutní potřeby je možné se domluvit na poskyt-
nutí 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
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ROUTA
tel.: 604 146 682 (ne SMS!)
e-mail: info-routa@seznam.cz 

http://www.rc-routa.cz 

Mateřské centrum 
Najdete nás v zadní části Obecního domu

Stankovského 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) 

Otevřeno máme: 
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 za-
městnání, 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
Karolina Švechovičová, přihlášky a info 731 310 509.
• Kurzy masáží kojenců a batolat
Vede porodní asistentka Karolina Švechovičová,
nutno přihlásit na tel.: 731 310 509.

Akce v říjnu:
• Setkání dvojčat a vícerčat
Pá 5. 10. od 15.00 do 18.00 hod.
• Křesťanské setkání
St 10. 10. od 19.00 hod., zúčastnit se může
každý bez ohledu na příslušnost či nepřísluš-
nost k církvi.
• Fotografování dětí a rodin
So 13. 10. s fotografkou Markétou Jirákovou,
informace a přihlášky: Kateřina Lencová, tel.:
604 955 630.
• „O mašince Tomášovi“
St 17. 10. od 10.00 hod., čtení pohádek pro
nejmenší od 18 měsíců.
• Líčení zdarma
Pá 19. 10. dopoledne, informace a přihlášky: sl.
Ferlesová, tel.: 724 105 196.
• Drakiáda
Ne 21. 10. od 15.00 hod., vezměte svého draka
a přijďte na fotbalové hřiště do Záluží!
• „O kobližkovi“
St 24. 10. od 10.00 hod., divadélko pro nej-
menší, vhodné pro děti od 18 měsíců.

RC ROUTA v plném nasazení
Podzim ochlazuje počasí, možná přijdou i plís-
kanice a my chystáme spoustu zajímavých akcí
pod střechou.

MUDr. Halka Korcová, lékařka, psychotera-
peutka, psychiatrička
Sobota 20. 10. od 9.00 do 14.00 hod. –
Náročné situace v rodině aneb Jak to říci
dětem
Je něco, co do dětských uší nepatří? Nebo
upřímnost především? Jak zacházet směrem
k dětem s tématy, které jsou i pro nás obtížná?
Jak se bavit s dětmi o intimitě a o sexu?

Sobota 10. 11. od 9.00 do 14.00 hod. –
Partnerská komunikace v rodině
Interaktivní seminář určený zejména pro páry,
partnerský dialog, různé druhy partnerské
komunikace. Proč muži někdy nekomunikují?
Fauly a zakázané věty.

PhDr. Ilona Špaňhelová, dětská psycholožka
Pondělí 8. 10. od 9.00 hod. – Dítě, matka,
babička
Středa 31. 10. od 9.00 hod. – Výchova a vývoj
3 – 6 let

Semináře se konají v JAZYKové škole,
Sedláčkova č. p. 107, Čelákovice. Zavolejte
a rezervujte si místo.

MUDr. Dušan Kolařík, primář gynekologicko-
porodnického oddělení Nemocnice Nymburk
Středa 17. 10. od 19.00 hod. – Antikoncepce,
aneb Co byste chtěly vědět nebo co byste
měly vědět
Beseda v prostorách MC Čelákovice.

INFOCENTRUM
tel.: 604 146 682
po – pá 8.00 – 12.00 a 15.00 – 19.00 hod.

Klub náhradních rodin Routa
Mgr. Hana Brodníčková, speciální pedagožka,
pěstounka, autorka knih Dary se přece nevra-
cejí a Sama bych se v nebi bála
Sobota 20. 10. od 14.00 hod. – Citová depri-
vace a rané trauma
Seminář v Modlitebně CB ve Vašátkově ulici
č. p. 288. Pro děti bude zajištěn program.
Přihlášky a bližší informace Jana Luhanová,
tel.: 731 172 650, e-mail: nahradnirodiny
@seznam.cz. Doprovodný program pro děti
i seminář – ZDARMA.

NOVINKA – Angličtina s rodilým mluvčím
Kurz pro předškoláky, školáky do 8 let, výuka
jazyka se zkušeným rodilým mluvčím v MŠ J.
A. Komenského a MC Čelákovice, Dominika
Fijalová, tel.: 721 355 798, e-mail: routa-anglic-
tina@seznam.cz.

Základní škola
J. A. Komenského 414

tel.: 326 998 211
e-mail: info@zs.celakovice.cz
http://www.zs.celakovice.cz 

Příjemné změny
Ovoce do škol

Od září 2012 navštěvuje naši školu 630 žáků,
z toho 436 žáků 1. stupně. Právě pro ty je určen
státem dotovaný program Ovoce do škol.
V tomto programu jsme byli zapojeni 2 roky,
v průběhu roku 2011/12 jsme dočasně z tohoto
programu vystoupili, jelikož jsme nebyli spoko-
jeni s kvalitou dodávaného ovoce (dodávané
ovoce bylo nahnilé, plesnivé, bylo nutné ho
třídit). Intenzivně jsme proto sháněli spolehlivěj-
šího dodavatele a podařilo se nám získat kon-
takt na firmu BOVYS, jejíž nabídka nás příjemně
překvapila. Program Ovoce do škol garantuje
zdarma ovoce dětem 1. stupně ve výši 30
Kč/měsíc. Námi oslovená firma je schopná
v dotované finanční výši zabezpečit 1 kus ovoce
pro každého žáka 1. stupně každý týden.
Dalším velkým problémem je ve škole s 436
žáky 1. stupně distribuce. I v tomto případě nám
vyšla firma vstříc. Rozvoz začal druhý zářijový
týden a po několika měsících provozu budeme
moci říct, zda naše volba byla správná.

Pitný box
Pro zdraví nás všech je samozřejmě důležité

dodržování pitného režimu. Začátkem září nás
oslovil tatínek našeho žáka, pan Zdeněk Klučina,
s nabídkou instalace pitného boxu se sycenou
a nesycenou pitnou vodou. Zakoupení, instalaci,
doplňování a provoz zajišťuje a škola díky tomuto
velkorysému sponzorskému daru získává zdravé
občerstvení zcela zdarma pro všechny své žáky
i zaměstnance. Box naleznete v místě u hlavního
vchodu společně s informacemi o ekologických
aktivitách školy. Samotné pořízení a využívání boxu
je jedním z největších přínosů k ochraně životního
prostředí, které jsme, jako škola, mohli přijmout.
Za dar i touto cestou ještě jednou děkujeme.

Děkujeme i našemu zřizovateli za výstavbu
nových přístupových schodů k budově školy.
Staré již byly značně opotřebované a hrozilo
nebezpečí úrazu.

Informace o dalších novinkách a změnách
v životě školy naleznete na našich webových
stránkách. vedení školy



Senioři
Stárnutí je proces, který se týká nejenom samých seniorů, ale nás všech,

začíná od narození a končí až smrtí. Období stárnutí je provázeno řadou
spíše regresivních změn v různých oblastech života jedince, a proto je tato
životní etapa mnohdy chápána jako období nemoci, nemohoucnosti
a samoty. Tyto předsudky u některých přetrvávají dodnes. Snahou společ-
nosti by mělo být tyto postoje změnit, a to aktivním přístupem a zajišťo-
váním takových podmínek, které by přispěly ke zlepšení kvality života 
seniorů, a změnily tak negativní postoj, který ke stáří zaujímá většina lidí.
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Průběh stárnutí a stáří je ovlivňován nejenom
biologickými faktory, ale také vztahem jedince
a společnosti. Odchodem do důchodu se ruší
sociální vazby, a tak narůstá větší potřeba sdru-
žování, což pro starého člověka znamená pocit
bezpečí, vzájemnou pomoc a usnadnění života.
V této fázi života totiž nastává nebezpečí, že se
starý člověk izoluje. Tak může dojít ke vzniku
různých psychických poruch, snižuje se jeho
fyzická a duševní výkonnost, snadno podléhá
různým onemocněním. Starý člověk ztrácí
zájem o to, co se děje kolem něj, což může vést
k lhostejnosti, až apatii. S odchodem do důcho-
du se také mění ekonomické zajištění. Přísun
financí klesá, a tak se v určité míře mění také
životní úroveň. Cílem společnosti by měla být
podpora zdravého životního stylu a zdravého
stárnutí, která by vedla ke zlepšení zdravotního
stavu obyvatelstva, k omezení růstu počtu
závislých seniorů a k podpoře aktivního života
seniorů.

V posledních letech jsme mohli zaznamenat
výrazné zlepšení úrovně péče o seniory, ať už
zdravotní, nebo sociální. Změny můžeme pozo-
rovat i v nabídce sociálních služeb, kde hlavní
snahou je nejenom zlepšit kvalitu života senio-
rů, ale také podpořit setrvání v domácím pro-
středí co nejdéle, a vyhnout se tak pobytu
v zařízení.

V našem městě je poskytována sociální péče
pomocí Pečovatelské služby města Čelákovic.
Pomoc vychází z individuálních potřeb a chrání
před sociálním vyloučením tak, aby senior mohl
setrvat i nadále ve svém domově. Pečovatelská
služba je poskytována vyškolenými pečovatel-
kami, v náležité kvalitě a takovým způsobem,
aby bylo zajištěno dodržování lidských práv
a základních svobod osob. Pečovatelská služba
je terénní a ambulantní, poskytuje se v pracov-
ních dnech ve vymezeném čase v domácnos-
tech osob a zařízení sociálních služeb. Služby
pečovatelské služby si hradí každý klient sám,
většina klientů pobírá příspěvek na péči, ze
kterého se služby hradí. Sídlo Pečovatelské 

služby města Čelákovic se nachází v Domě
s pečovatelskou službou, Kostelní 26, Čelákovi-
ce. Je zde technické zázemí pečovatelské 
služby – prádelna, středisko osobní hygieny
a pedikúra. Zájemci o poskytování pečova-
telské služby se mohou obrátit na vedoucí 
pečovatelské služby, tel.: 326 999 801, 
721 361 041.

Sociální služby včetně poradenské poskytují
v našem městě i další organizace, např. Farní
charita Neratovice, Osobní asistence Hewer,
Svaz neslyšících a nedoslýchavých,
Sjednocená organizace nevidomých a slabo-
zrakých, Smíšená organizace zdravotně posti-
žených, Občanská poradna Nymburk a další.

Sociální péče zajišťuje pomoc osobám
v nepříznivých životních podmínkách. Větší část
péče je věnována právě seniorům. Sociální
péče zahrnuje kromě služeb sociální péče také
hmotné zabezpečení. Ze sociálního pojištění se
poskytuje starobní důchod, vdovský, vdovecký
důchod. Další hmotnou pomoc, při které může
pomoci stát, vyplácí úřady práce. Jedná se
o příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu,
příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby
se zdravotním postižením, pomoc v hmotné
nouzi. O tyto sociální dávky lze požádat na
Úřadu práce pro Prahu-východ, náměstí
Republiky 3, Praha 1. Dále se jedná o dávku
státní sociální podpory - příspěvek na bydlení,
o který se může požádat na Úřadu práce pro
Prahu-východ, kontaktní pracoviště Brandýs
nad Labem, Jiřího Wolkera 603 (poliklinika).
O tyto dávky je možné požádat při splnění urči-
tých kriterií.

Pracovnice odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví jsou připraveny pomoci s jakýmkoliv pro-
blémem, což se týká jak žádostí o konkrétní
sociální dávky, tak i pomoci o zajištění sociál-
ních služeb. Samozřejmě jde i o poradenskou 
činnost.

V okolí se nachází několik Domů pro seniory.
Největší je Domov seniorů Jenštejn, dále
Domov Na Zámku Lysá nad Labem, Domov

V ČELÁKOVICÍCH ŽIJE VÍCE NEŽ 1 600 OBYVATEL STARŠÍCH 65 LET
Pod Kavčí skálou Říčany, Domov seniorů Úvaly,
Domov pro seniory Dřevčický park. Žádost do
Domů seniorů se podává přímo konkrétnímu
zařízení.

Domy s pečovatelskou službou máme dva,
jeden na adrese Kostelní 26 a druhý na adrese
Na Hrádku 462. Domy s pečovatelskou službou
nejsou ústavní zařízení sociální péče, ale mají
statut domů zvláštního určení. Představují formu
individuálního bydlení seniorů. Smyslem domů
s pečovatelskou službou je poskytování
usnadněných sociálních služeb při zachování
plné samostatnosti občanů. Byty v domech jsou
pronajímány na základě nájemní smlouvy. Je
zde poskytována pečovatelská služba, jejíž pra-
covní doba a rozsah je dán soběstačností oby-
vatel. Žádosti o umístění do domů s pečovatel-
skou službou jsou k dispozici na odboru
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Čelákovice.

Šárka Špírková, 
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Město Čelákovice pořádá každoročně pro seniory
vánoční setkání v kulturním domě. V letošním roce se
uskutečnilo i hudební odpoledne na Kamence. 

Foto: -dv-

V domě s pečovatelskou službou v Kostelní ulici je 30
malometrážních bytů. Do provozu po rekonstrukci byl
objekt uveden před 14 lety, v říjnu 1998.      Foto: -dv-

Město Čelákovice pořádá pro seniory
našeho města:

• zájezdy na okolní hrady a zámky,
• zájezd na výstavu Zahrada Čech 

v Litoměřicích,
• vánoční setkání seniorů v kulturním domě,
• výtvarné odpoledne v Klubu důchodců 

v DPS.

Senioři se mohou zúčastnit rovněž kurzů
nabízených Městským domem dětí a mládeže.



Pečovatelská služba Čelákovice
Kostelní 26
Tel.: 326 999 801, mobil: 721 361 041
E-mail: snitila@celakovice-mesto.cz
http://www.celakovice.cz
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Čelákovice, 
náměstí 5. května 1, přízemí

Šárka Špírková, vedoucí odboru
tel.: 326 929 118
e-mail: sarka.spirkova@celakovice.cz

Hana Přibková 
tel.: 326 929 119
e-mail: hana.pribkova@celakovice.cz
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA ČELÁKOVIC

CO JE DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Domácí zdravotní péče je následná individuální odborná ošetřovatelská péče poskytovaná

nemocnému v jeho domácím prostředí. Tato služba je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Domácí
péči může indikovat ošetřující lékař při propuštění z nemocnice na 14 dní, nebo praktický lékař
nemocného.

Cílovou skupinou pro poskytování domácí
péče jsou převážně dlouhodobě chronicky
nemocní, zdravotně postižení občané nebo
pacienti v terminálním stádiu, jejichž zdravotní
stav nevyžaduje hospitalizaci.

Domácí zdravotní péči poskytují zdravotní
sestry s registrací nebo se specializací v určitém
zdravotním oboru 7 dní v týdnu 24 hodin denně.

U nemocných provádí tyto výkony: odběry
biologického materiálu, aplikaci injekcí, infuzí,
péči  o rány, cévkování, pohybovou edukaci,
péči o stomie, sondy, PEG, měření fyziologic-
kých funkcí – TK, P a další ošetřovatelské výko-
ny dle indikace lékaře.

Mezi naše další činnosti můžeme zařadit pronájem kompenzačních pomůcek, vyřízení léků nebo
inkontinentních pomůcek u praktického lékaře.

Hlavním cílem naší Domácí zdravotní péče je zvyšování kvality ošetřovatelské péče a neustálé
vzdělávání sester pečujících o nemocné s chronickými a dlouhodobými zdravotními problémy. Je
nutné si uvědomit, že populace celkově stárne, a proto péče o tyto občany se v budoucnu stane
ústředním zájmem civilizované společnosti.                    Jana Švejcarová, Farní charita Neratovice

Pečovatelskou službu vykonávají kvalifiko-
vané, v oboru sociálních služeb vzdělané pra-
covnice – pečovatelky v přímé péči.

Naším cílem je poskytování pečovatelské služ-
by co největšímu počtu obyvatel v rámci cílové
skupiny v jejich přirozeném prostředí.
Poskytovat kvalitní sociální služby dle individuál-
ních potřeb klientů, a tím pomoci starým lidem
k co největší samostatnosti v rámci vlastní
osoby. Dále se snažíme poskytovat adekvátní
formy podpory a pomoci při zajišťování deklaro-
vaných životních potřeb klienta, tzn. nepřepečo-
vávat, nýbrž naopak podporovat a povzbuzovat
víru v jeho vlastní schopnosti. Dále pak je 
kladen důraz na vzájemný vztah mezi pečova-
telkou a klienty a mezi pečovatelkou a rodin-
nými příslušníky klientů. Tento vztah by měl být
založen na vzájemné důvěře a směrován
k úzké spolupráci. Pečovatelská služba zajišťu-
je místní a časovou dostupnost svých služeb
v reakci na potřeby nejen stávajících klientů, 
ale i potenciálních zájemců o její posky-
tování.

Profesionální poskytování Pečovatelské služ-
by je prováděno v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Pro podrobné informace týkající se poskyto-
vání služeb pečovatelské služby kontaktujte
vedoucí Mgr. Václavu Snítilou.

Proč jste se roz-
hodla zúčastnit se
výběrového řízení
na vedoucí čeláko-
vické Pečovatelské
služby? Máte vztah
k této činnosti?

VS: „Do výběrové-
ho řízení na vedoucí
Pečovatelské služby

jsem se přihlásila, protože mám ráda práci
s lidmi, a to zejména se seniory. Seniorské
oblasti se věnuji již delší dobu, takže to byl hlav-
ní důvod, proč právě tato organizace. Ráda se
učím novým věcem a mou radostí je vidět za
sebou konkrétní výsledky. A v této funkci, mys-
lím, mám tu pravou příležitost.“

Jaké máte plány s Pečovatelskou služ-
bou? Budete chtít něco měnit, je něco, co se
vám líbí, či naopak nelíbí?

VS: „Plány s Pečovatelskou službou samo-
zřejmě mám. Ráda bych vnitřní prostory objek-
tu „rozveselila“. Při příchodu do Domu s pečo-
vatelskou službou na mě již dříve 
(v době, kdy jsem ještě nebyla ve funkci vedou-
cí) padala jakási tíseň, smutek. Říkala jsem si,
že zde chybí barvy, které by celý prostor jaksi

rozsvítily. Přála bych si navázat spolupráci
s organizacemi, které pracují s dětmi, a spojit
dětský svět se světem seniorským. Například
chodby vyzdobit dětskými obrázky, domluvit
vystoupení dětí, např. hudební, pro naše klienty
apod. Dále bych se chtěla pokusit pro naše kli-
enty zajistit rehabilitaci, fyzioterapii přímo
v objektu DPS, případně ergoterapii. Chtěla
bych se také pokusit rozšířit počet kompenzač-
ních pomůcek, kterých máme poskrovnu.
A v neposlední řadě zviditelnit Dům s pečova-
telskou službou zejména formou webových
stránek.

Zkrátka a dobře, snažit se klienty maximálně
aktivizovat a co možná nejvíce jim zpříjemnit
jejich pobyt v našem zařízení. Těch představ,
o jejichž realizaci bych se ráda pokusila, je
mnohem více a čas a možnosti ukážou, co se
podaří.“

Ačkoliv jste přesvědčena, že seniorům je
nejlépe DOMA, jak jim zpříjemňujete život při
jejich pobytu v Domě s pečovatelskou 
službou?

VS: „Jak jsem již řekla, chtěla bych klienty
maximálně aktivizovat. V současné době jsme
začali spolupracovat s Městským domem dětí
a mládeže, konkrétně s paní Martinou
Slovákovou, která připravuje rukodělné kurzy,
konané pro zájemce právě v DPS. Klienti se zde
mohou naučit vyrábět nejrůznější věci. Jsem
moc ráda, že tyto kurzy probíhají, protože jsou
pozitivní motivací, s procvičením jemné motori-
ky, což je vzhledem k věku významná forma
rehabilitace.“

Které priority ze Strategického plánu
města do roku 2030 chcete začít plnit jako
první?

VS:„Vzhledem k faktu, že seniorská populace
stále narůstá, je důležité zaměřit se maximálně
na terénní služby a s tím související mapování
potenciálních klientů nejen v Čelákovicích, ale 
i ve spádových obcích našeho města.“

Petr Studnička, předseda redakční rady
Zpravodaje města Čelákovic

Pečovatelská služba Čelákovice nabízí poskytování pomoci a podpory pro
všechny občany města i pro občany z blízkého okolí, kteří vzhledem ke svému
věku nebo nepříznivému zdravotnímu stavu projeví zájem podle svých individuál-
ních potřeb. Pečovatelská služba se snaží umožnit seniorům a lidem se zdravot-
ním omezením důstojný život v klidném prostředí.

ROZHOVOR
s Václavou Snítilou

Farní charita Neratovice, kontakty pro Čelákovice:
sociální pracovnice – Monika Vocelová, DiS., e-mail: soc.celakovice@charita-neratovice.cz, tel.: 736
633 671, vrchní sestra pro Prahu-východ – Dagmar Hrubá, e-mail: celakovice@charita-neratovice.cz,
tel.: 326 991 947, 736 633 675.

V Domě s pečovatelskou službou funguje
i Klub důchodců, kde se schází každé odpoled-
ne obyvatelky zmíněného domu. Už jen to, že se
sejdou, popovídají si, velice přispívá ke zlepšení
kvality jejich života a udržování kontaktu se spo-
lečenským prostředím.

Od letošního roku probíhá i poradenská čin-
nost v Domě s pečovatelskou službou v Klubu
důchodců každý čtvrtek od 13.00 do 14.00
hodin. Šárka Špírková

Užívejte si se SENIOR PASem!
SENIOR PASY jsou unikátním projektem, který vznikl na podporu obyvatelstva s věkem od 

55 let. Zapojení do projektu je ZDARMA! Projekt přináší ucelený a jednotný systém slev na výrob-
ky a služby poskytovaný držitelům karet SENIOR PAS. Nabízené slevy ve výši 5 – 50% jsou 
primárně zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání,
muzea, galerie, ale i spotřební nákupy. Více na www.seniorpasy.cz.
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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

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/

Stromy v Čelákovicích
a v knihovně

V rámci dlouhodobého projektu Čelákovice –
město stromů, na němž se podílelo několik
organizaci města, probíhala v městské 
knihovně v průběhu září výstava s názvem
Stromy v Čelákovicích. Fotografie autorů
Ing. Petra Jirase, Heleny Zvolské a RNDr. Petra
Petříka, Ph.D. (hlavního realizátora výstavy
i besedy v knihovně) doplnily ukázky výbrusu
dřevin, řezba Hanky Skálové a několik zapůjče-
ných exponátů od místních občanů. Výstavu
doplnila řada textů o zajímavostech místních
stromů. Význačným počinem P. Jirase byl vznik
mapy významných stromů Čelákovic.  Zájmu
zvláště u dětských návštěvníků se těšil dvou-
metrový pedigový strom Ing. Aleny Zradičkové
z MDDM. Výstavu navštívila řada zdejších 
občanů včetně několika tříd dětí, které 
přicházely na připravené akce knihovny.

V podvečer 13. září se v knihovně uskutečnil
cyklus přednášek spojený s besedou, při níž
byly zodpovězeny dotazy posluchačů.
Přednášky byly zajímavé, odlišnost jejich
zaměření spojovalo společné téma – důležitost
stromů v životě člověka. MUDr. Eva Rychlíková
se zaměřila na jejich význam ve městě a pře-
devším na schopnost ochraňovat před respirač-
ními chorobami. Ing. P. Jiras dlouhodobě sledu-
je významné stromy středních Čech a ve své
prezentaci nám představil jejich fotografie se
zaměřením na dolní tok Jizery a střední Polabí.

Ošetřování stromů v zátěžových podmínkách se
věnoval Ing. Lukáš Adámek. Názornými ukázka-
mi posluchačům přiblížil své zkušenosti
s odborným řezem stromů.

Příjemným ukončením programu bylo promít-
nutí filmu Petra Babického o stromech v našem
městě. Návštěvníci večera měli možnost si na
závěr prohlédnout výstavu zároveň s jejími
autory.

Soňa Husáriková, 
Městská knihovna Čelákovice

Koncert sboru MáTa k uctění památky Václava Havla
V sobotu 27. října od 16.00 hod. v Husově sboru bude koncertně provedeno Requiem od

Wolfganga Amadea Mozarta. Skladbu k uctění památky Václava Havla a zároveň jako připomínku
na jeho návštěvu v Čelákovicích ve stejný den v roce 1990 provede pražský smíšený pěvecký sbor
MáTa pod vedením sbormistryně Heleny Velické za varhanního doprovodu Jiřiny Dvořákové-
Marešové. Na přípravě této kulturní akce se podílejí nebo ji podporují Náboženská obec Církve 
československé husitské v Čelákovicích, Spolek pro varhanní hudbu a Spolek přátel čelákovického
muzea. Sbor MáTa slaví letos 20 let od svého založení (viz sbormata.cz). Vstupné je dobrovolné.
Koncert proběhne pod záštitou starosty města Čelákovic Josefa Pátka.                          Petr Petřík

ŽIVOT VODNÍHO HMYZU
V Městském muzeu v Čelákovicích pro-

bíhá od 2. října do 30. října 2012 výstava
„Zajímavý svět vodního hmyzu“. Na fotogra-
fiích Marcely Lazurkové je možno sledovat
krásné nevšední tvory, kteří žijí sice v naší blíz-
kosti, ale vlastně je ani pořádně neznáme. Je tu
zachycena přeměna larvy v nádhernou vážku
i záběry ze života potápníků a chrostíků.
Fotografie jsou doplněny příběhy ze života těch-
to živočichů a exponáty z depozitářů.

Na výstavě se podílí Městské muzeum
Čelákovice, Muzeum přírody Český ráj,
Polabské muzeum, Regionální muzeum
v Kolíně a Hamerský potok, o. s.

„Zajímavý svět vodního hmyzu“ navazuje na
úspěšné výstavy s námětem obojživelníků
a plazů, které tu byly v minulých letech. Věříme,
že vás i tato výstava zaujme. Je přístupná
denně kromě pondělí, a to dopoledne v době od
9.00 do 12.00 a odpoledne od 13.30 do 17.00
hodin. 

Pro školy a případně i další skupiny jsou
zajištěny komentované prohlídky, které je
nutno předem dohodnout v Muzeu. -mm-

NIMBY – veřejné promítání
filmu o PPE Mochov

Občanské sdružení Bílý vrch, o. s., ve spolu-
práci se sdruženími Naše Čelákovice, o. s.,
a Mochov – místo pro život, o. s., si Vás dovolu-
jí pozvat na 1. veřejné promítání filmu o parado-
xech společnosti s názvem NIMBY. Nad pro-
mítáním, které se uskuteční ve středu 10. října
2012 od 19.00 hod. v Městském muzeu
v Čelákovicích, převzal záštitu starosta města
Čelákovic Josef Pátek.

Divadelní soubor 
a T. J. Sokol Lázně Toušeň

Vás zvou

10. listopadu 2012 od 20.00 hod. 

do sokolovny v Lázních Toušeň na

MARTINSKOU
POSVÍCENSKOU ZÁBAVU

Hraje Druhej dotek (www.dslt.cz), 
vstupné: 90 Kč

Muzicírování se Stivínem
Dopoledne v sobotu 22. září strávily děti

všech věkových kategorií ve společnosti Jiřího
Stivína na římskokatolické faře. Ukázal jim nej-
různější dechové hudební nástroje včetně těch
historických a provedl několik svých neodolatel-
ných hudebních čísel. Ale hlavně došlo na spo-
lečné muzicírování a improvizaci, do kterého se
zapojili jak ti nejmenší, tak i rodiče. Všichni
zúčastnění se shodli na tom, že by podobnou
akci rádi v příštím roce zopakovali.

Spolek pro varhanní hudbu, o. s.

Foto: Eva Zahrádková
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do neděle 28. 10.
Městské muzeum
EXPOZICE ČELÁKOVICKÉ KOŠÍKÁŘSTVÍ
Přístupná soboty a neděle 9.00 – 12.00
a 13.30 – 17.00, v rodném domku Čeňka
Jandy U Kovárny č. p. 22 (vstup z parku),
vstupné: 10 a 15 Kč.

Celostátní Týden knihoven s mottem: Čti, žij
zdravě!

do pátku 5. 10.
Městská knihovna
VÝSTAVA AMATÉRSKÝCH TVŮRCŮ
na téma Domácí mazlíčci

do středy 31. 10.
Městské muzeum
ZAJÍMAVÝ SVĚT VODNÍHO HMYZU
Výstava přístupná denně mimo pondělí 9.00 –
12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

čtvrtek 4. 10. 17.00 hod.
Městské muzeum
SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ 8. ROČNÍKU
LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
na TÉMA NĚMÉ TVÁŘE pořádané Městskou
knihovnou Čelákovice

pátek 5. 10.  15.00 – 18.00 hod.
Mateřské centrum
SETKÁNÍ DVOJČAT A VÍCERČAT

pátek 5. 10. 8.30 – 20.00 hod.
Městská knihovna
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
s výstavou amatérských tvůrců

sobota 6. 10. – neděle 28. 10.
Městské muzeum
PODZIM NA OBRAZECH DANIELA 
KREJBICHA
Výstava přístupná denně mimo pondělí 9.00 –
12.00 a 13.30 – 17.00 hod., vernisáž sobota
6. 10. od 10.00 hod. v Síni Jana Zacha.

neděle 7. 10. 14.00 – 17.00 hod.
sál SOŠ a SOU, U Učiliště 1379
TANEČNÍ ODPOLEDNE
Hraje malý taneční orchestr při Hasičské
dechové hudbě Lysá n. L.

středa 10. 10. v 19.00 hod. – Městské muzeum
NIMBY – film o PPE Mochov
1. veřejné promítání filmu o paradoxech společ-
nosti, nad kterým převzal záštitu starosta města
Čelákovic Josef Pátek. Pořádá občanské 
sdružení Bílý vrch, o. s., ve spolupráci se sdru-
ženími Naše Čelákovice, o. s., a Mochov – místo
pro život, o. s.

středa 17. 10. 10.00 – 11.00 hod.
Mateřské centrum
MAŠINKA TOMÁŠ
Čtení a malování s pohádkou

neděle 21. 10. 8.00 – 11.00 hod.
areál děkanství, Kostelní ulice 455
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít chova-
telské a houbařské poradny

úterý 23. 10. 19.00 hod.
Městské muzeum
VOLÍN – ŠTURMA – VOLÍN
vystoupení hudebního tria

středa 24. 10. 10.00 – 10.30 hod.
Mateřské centrum
O KOBLÍŽKOVI
Divadlo pro nejmenší

sobota 27. 10. 16.00 hod.
Husův sbor
MOZARTOVO REQUIEM
Koncert k uctění památky Václava Havla 
a připomínky jeho návštěvy v Čelákovicích ve
stejný den v roce 1990 v podání pražského
smíšeného pěveckého sboru MáTa pod vede-
ním sbormistryně Heleny Velické.

neděle 28. 10. 10.00 hod.
náměstí 5. května u pomníku padlých
VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
slavnostní akt u příležitosti státního svátku

listopad
Městské muzeum
KRESBY ALENY VITÁKOVÉ
výstava přístupná denně mimo pondělí 9.00 –
12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

sobota 3. 11. – neděle 25. 11.
Městské muzeum
FOTOGRAFIE VLADIMÍRA BRUNTONA
Výstava přístupná denně mimo pondělí 
9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod., vernisáž
sobota 3. 11. od 10.00 hod. v Síni Jana
Zacha.

Kulturní dům
Sady 17. listopadu 1380
tel.: 326 991 358, 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 senioři
nad 70 let po předložení OP slevu 50 %, vstupenka je
nepřenosná. V den konání kulturní akce není předpro-
dej vstupenek. Pokladna otevřena hodinu před začát-
kem každého představení.

sobota 6. 10. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Taneční škola ZITA Mladá Boleslav

pondělí 8. 10. 9.30 hod.
HONZA NEBOJSA
Pořad určený dětem MŠ a volně příchozím.
Vstupné: 40 Kč.

sobota 13. 10. 18.00 hod.
JINEJ PŘÍSTUP
Hudební festival alternativních kapel. Pořádá
MDDM Čelákovice. Vystoupí: OMAR KA a
FULA BAND Sahara blues meets Dakar beats-
Senegal; JUSTIN LAVASH a DAVID
LANDŠTOF kytara, zpěv – bicí GB a Praha;
JOSEF DANĚK A PAVEL KOPECKÝ sonety –
hudební doprovod Čelákovice; PALITCHI UV
show; JET 8 Skapunk Praha; TAL–TĚLO ANT-
HONY L. Alternative DePop Praha. Vstupné:
150 Kč, ZTP zdarma.

neděle 14. 10.
HI TEC NUTRITION GRAND PRIX
Kulturistika mužů, bikiny a bodyfitness žen. 

Od 14.00 hod. semifinále kult. bikiny + bodyfit.
žen, od 16.00 hod. finále kult. bikiny + bodyfit.
žen. Vstupné: 100 Kč

středa 17. 10. 19.30 hod.
BÁSNÍK A KOČKA
Divadlo Háta uvádí americkou komedii Wiltona
Manhoffa. Mohou se dva jak mentálně, tak spo-
lečensky rozdílní lidé stát přáteli, a možná víc
než přáteli? Na newyorském  Manhattanu je
možné všechno. Režie: Antonín Procházka,
hrají: Lukáš Vaculík a Kateřina Hrachovcová.
Vstupné: 240 Kč.

sobota 20. 10. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Taneční škola ZITA Mladá Boleslav

středa 24. 10. 19.00 hod.
VODNÁŘSKÝ ZVON – SPOLEČNÁ VĚC
Hra Tomáše Pfeiffera, tóny prastarého nástroje,
krása vodních kapiček, unikátní parabolická pro-
jekce. Zveme vás na jedinečné a tajemné pro-
pojení dávných kultur s dneškem. Vstupné: 90
Kč a 130 Kč.

pátek 26. 10. 19.30 hod.
SHOW ZA VŠECHNY PRACHY
travesti show Scandal ladies, vstupné: 180 Kč

sobota 27. 10. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Taneční škola ZITA Mladá Boleslav

neděle 28. 10. 19.00 hod.
VÝROČNÍ CENA MĚSTA
Slavnostní večer u příležitosti udělení „Výroční
ceny města Čelákovic 2012“ s koncertem
Orchestru Bohumíra Hanžlíka. Vstupné: 50 Kč.
Výtěžek ze vstupného bude předán na sbír-
kové konto Centra Paraple, o. p. s.

VÝHLED NA DALŠÍ MĚSÍC

úterý 6. 11. 9.30 hod.
POHÁDKY PRO VÁS
Pořad určený dětem MŠ a volně příchozím.
Vstupné: 40 Kč.

neděle 11. 11. 16.00 – 18.00 hod.
POHÁDKOVÝ REJ S TAŤKOU ŠMOULOU 
A ŠMOULINKOU
Budeme tančit, cvičit, soutěžit – masky jsou
vítány, pořádá Mateřské centrum.

středa 14. 11.  19.30 hod.
U2 TRIBUTE BAND REVIVAL
koncert

pondělí 19. 11. 19.30 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HYBŠE

pátek 23. 11. 20.00 hod.
DEKAMERON
taneční zábava
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FLORBAL

N O H E J B A L
Extraliga nohejbalu play-off
TJ Sokol SDS Exmost Modřice – TJ Spartak
Čelákovice A 5:0

První zářijovou sobotu byl zápas zcela v režii
domácích, kteří i s podporou sudího Matyáška,
který z šesti sporných míčů vždy přisoudil bod
domácím, převálcovali hosty 5:0 a dovolili jim
uhrát jen tři sety. Modřice zabodovaly i jinak,
a to vstupným 60 Kč, ale jen pro hosty! Domácí
platit nemuseli. Pokud se vztahy těchto klubů
urovnávaly, tak na to funkcionáři Modřic pěkně
šlápli.

Diváci: 100, z toho 50 z Čelákovic!

TJ Spartak Čelákovice – TJ Sokol SDS
Exmost Modřice 5:4

Celkem 360 diváků vidělo další emotivní
zápas. Před předsedou ČNS Kleníkem, repre-
zentačním trenérem Šmejkalem a starostou
města Čelákovic Josefem Pátkem se představi-
ly Čelákovice v zbrusu nových dresech. Tak jako
v loňském odvetném zápase domácí již pro-
hrávali 1:4, ale nezměrnou bojovností nakonec
otočili na 5:4.

TJ Sokol SDS Exmost Modřice – TJ Spartak
Čelákovice 5:1

Modřice opět nezklamaly a v podobě šede-
sátikorunového vstupného, samozřejmě jen pro
čelákovické fandy, si tentokrát pořídily antuku
na dalších pět let. V samotném zápase Čeláko-
vice propadly již v úvodních dvojkách, které 
prohrály shodně 2:0 a nastartovaly domácí 
k vítěznému konci.

Diváci: 120, z toho 60 z Čelákovic!

2. liga nohejbalu
TJ Kačeři Zbiroh – TJ Spartak Čelákovice B 3:6

Čelákovicím byl první zápas zkontumován
pro údajný pozdní příjezd, přesto dokázaly
nejen otočit stav utkání, ale také ho dovést do
vítězného konce.

TJ Spartak Čelákovice B – TJ Sokol Řepory-
je 6:1

Jednoznačné vítězství nad mužstvem ohro-
ženým baráží vyzněl zcela pro domácí hráče.
Kuriózní byla nominace Flekače do A i B týmu,
jejichž duely začínaly ve stejný čas. Tímto zápa-
sem skončila B týmu nohejbalová sezona, ve
které se umístil na třetí příčce.

Dorost

Turnaj dvojic
Za účasti pěti mužstev byl 16. 9. v Čelákovi-

cích odstartován turnaj dorostu dvojic s nomina-
cí dvou formací domácích. Vacek a Kolovecký
byla první dvojice a Dobšovič s Jiránkem
nastoupili v dvojce druhé. Soupeři z Chabeřic,
Slaného a Zaječova byli nad jejich síly a zápasy
s nimi domácí prohráli shodně 0:2, jedinou
výhru si připsal Vacek s Koloveckým nad svými
kolegy z B týmu 2:0, což jim zaručovalo čtvrté
místo. První skončily Chabeřice, druhý byl
Zaječov, třetí Slaný a poslední Čelákovice B.

Okresní přebor
TJ Lokomotiva Nymburk B – TJ Spartak
Čelákovice C 4:3
TJ Spartak Čelákovice C – TJ Traverza
Mochov 7:0 kontumačně
TJ Spartak Čelákovice D – TJ Kounice 2:5

Jordán Poděbrady – TJ Spartak Čelákovice
C 1:6
TJ Nymburk D – TJ Spartak Čelákovice D 2:4
TJ Sadská – TJ Spartak Čelákovice C 5:2
TJ Spartak Čelákovice D – NK Poděbrady 4:2

Mistrovství republiky trojic
Na 44. Mistrovství trojic mužů nominovaly

Čelákovice dvě formace. Čelákovice A ve slože-
ní: Spilka, Frank, Kolenský a Čelákovice B ve
složení: Flekač, Kaděra, Vedral. B týmu se
nevedlo a ze své skupiny nepostoupil. A tým si
odvezl bronzové medaile.

Petr Flekač

FBC ČELÁKOVICE
V NOVÉ SEZONĚ BEZ BODU!

V prvních dvou utkáních nové sezony jsme
neuspěli.
FBC ČELÁKOVICE – FBK KOLEJE SLOVAN
3:4
Branky: Mostecký, Klíma, Šimek

Začali jsme velmi dobře. Již v páté sekundě
Mostecký překonává „nechytatelnou střelou“
k levé tyči brankáře soupeře. V první třetině
jsme měli spoustu šancí svůj náskok ještě 
vylepšit, ale neproměnili jsme je.

Druhá třetina skončila vyrovnaně 3:3.
Bohužel, v první minutě poslední třetiny Slovan
zvýšil na 3:4 a svůj náskok ubránil.
FBK ČELÁKOVICE – SK FLORBAL
BENEŠOV 3:5
Branky: Svoboda, Krejza, Mostecký

V první třetině se hrál vyrovnaný florbal
a u obou mužstev dominovali především gólma-
ni. Benešov v jejím závěru vstřelil jednu branku.
V úvodu druhé třetiny zúročil náš Svoboda při-
hrávku Mosteckého. Po této vyrovnávací brance
byl však soupeř lepší a v rozmezí pěti minut
zvýšil náskok na 1:4. V této třetině nám dal ještě
naději Krejza po přihrávce Zelenky, kdy snížil na
2:4. V poslední třetině si soupeř naše pokusy
o obrat pohlídal a drama nedopustil.
Veškeré informace na www.fbkcelakovice.cz.

Tomáš Holcman

ORKA
POHÁROVÉ TAŽENÍ

Novou soutěžní sezonu zahájila Orka již tra-
dičně Pohárem České pojišťovny. První turnaj
poháru je brán jako příprava před ligou, a tak
ani Orka nepřijela zdaleka v plné sestavě. První
den se nám příliš střelecky nedařilo, zato ve
druhém dni, když kádr doplnili i hráči prvního
útoku, jsme zažili střelecké hody a rekordní
výsledek kola.
ORKA – SKP OLYMPIA KUTNÁ HORA 0:1
OREL PŘELOUČ – ORKA 1:1
ORKA – FK SLOVAN JINDŘICH. HRADEC 9:3
FK TŘEBOŇ – ORKA 3:23
FBC MOST 2010 – ORKA 2:4

Ze skupiny Orka postoupila z druhého místa
a v dalším kole se utkala s týmem Mostu. 
V zápase jsme byli jasným favoritem. Od začát-
ku jsme měli mírně navrch a stav utkání jsme až
do jeho konce kontrolovali.
DTJ TRUTNOV – ORKA 4:5 p.

Další kolo určilo Orce za soupeře Trutnov.
Domácí byli od začátku velmi aktivní a domácí
publikum je hnalo za postupem. Ještě minutu
před koncem vedli domácí o dvě branky, Orka
ale zabrala a dvěma góly vyrovnala. V prodlou-
žení pak Bartoň využil přesilovku a svým pátým
gólem v utkání zajistil Orce postup.
ORKA – FBC KLADNO 4:3 s.n.

V šestnáctifinále dostala Orka za soupeře
prvoligový celek z Kladna. Hosté byli jasní favo-
rité, nicméně na hřišti to vidět nebylo. Orka byla
od začátku lepším týmem a vytvořila si více
brankových šancí, nicméně po základní hrací
době svítil na ukazateli nerozhodný stav. Jelikož
v prodloužení branka nepadla, o postupu muse-
ly rozhodnout samostatné nájezdy. V nich se
rozhodlo až v desáté sérii, když Strnad zkušeně
proměnil a poslal Orku do dalších bojů.

V osmifinále tak narazíme na vítěze duelu
České Budějovice – Sokol Vinohrady.

Veškeré informace na www.orka.cz.
Martin Bajer

Na snímku smečující Kolovecký. Foto: Petr Flekač

Další informace na webových stránkách
http://www.nohejbal-celakovice.cz

Náměstek středočeské hejtmanky Marcel Chládek předal městu za účasti čelákovického starosty a místostarosty
a vedení SK UNION dvě bezpečné branky. Foto: Miroslav Stránský
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ATLETIKA
Atletické tréninky se konaly pro
zájemce i v průběhu prázdnin

Trénovali jsme na hřišti s umělým povrchem
v kleci u Městského bazénu, což je v Čelákovi-
cích naše jediné útočiště. Dále jsme jezdili na
stadion do Staré Boleslavi a do Prahy na sta-
dion Olympu Praha. Po dobu prázdnin byla
účast na trénincích podstatně nižší než v průbě-
hu školního roku.
Obě naše závodnice ve skoku vysokém měly
program plný závodů:
19. 8. – Mezinárodní závody juniorů Mladá
Evropa v Jablonci nad Nisou
Nikola Strachová zvítězila výkonem 170 cm
a Pavla Cabrnochová byla druhá výkonem
163 cm.

25. 8. – Páté kolo první ligy družstev ve Staré
Boleslavi
Nikola Strachová zvítězila výkonem 172 cm
a Pavla Cabrnochová byla druhá výkonem
165 cm.

29. 8. – Mezinárodní závody juniorů zemí
Visegradu (Polsko, Maďarsko, Bavorsko,
Středočeský kraj) v Kolíně
Nikola Strachová zvítězila výkonem 173 cm
a Pavla Cabrnochová byla šestá výkonem
163 cm.

1. 9. – Mistrovství ČR v kategorii do 22 let
Praha – Slávie
Nikola Strachová obsadila 4. místo výkonem
170 cm.

9. 9. – Baráž soutěže družstev o postup do
extraligy v Olomouci
Nikola Strachová obsadila 1. místo výkonem
172 cm a Pavla Cabrnochová byla sedmá výko-
nem 160 cm.

Pavla Cabrnochová reprezentovala ČR 29. 9.
v mezistátním utkání žactva Chorvatsko –
Maďarsko – Slovensko – Česká republika
v chorvatské Rijece.               Jaroslav Ryneš

Velká cena Čelákovic v běhu hodinovém
Dne 1. září 2012 se konal na stadionu v Houšťce jubilejní 50. ročník Velké ceny Čelákovic v běhu

hodinovém. Letos jej odstartoval náš bývalý olympionik Ludva Liška. Startovalo 35 závodníků, z toho
29 mužů a 6 žen.

V závodě zvítězil již po čtvrté Jiří Wallenfels ze Sokola Vinohrady Praha výkonem 17 353 m. Počasí
bylo oproti loňskému vedru pro závodníky takřka ideální. Nejstarším závodníkem byl náš nejlepší
veterán v kategorii nad 70 let pan Josef Hlusička, ročník 1938, ze Sokolova. Ve věku 74 let uběhl 11
262 m. V závodě startovalo 5 závodníků
z Čelákovic, nejlepší z nich byl Radovan Kerlík,
uběhl 15 632 m. Ze tří brandýských závodníků
byl nejlepší Pavel Dušek, který zvítězil v katego-
rii muži do 59 let.

Nad zdravím závodníků bděla MUDr. Čejková,
které tímto také děkujeme.

I přes konkurenci ostatních závodů konaných
tento den (v Praze se běžel „NIKE RUN Prague
2012“) byla účast závodníků uspokojivá. Závody
proběhly za podpory hudby skupiny New banjo
trio a sponzorů, kterým tímto děkujeme, bez
problémů.

Jaroslav Ryneš Foto: archiv -jr-

V dnešním povídání vyjdeme rovnou do lesů. Po
suchém létu začínají konečně růst oblíbené
a známé plodnice hřibu hnědého (Boletus badius).

Tak ten opravdu představovat nemusím, vděčný
a všestranně kuchyňsky použitelný hřib.

Stalo se někdy, že Vás při sběru hnědáka, při
pracném ohýbání, některé jiné druhy pěkně
„napálily“? Nebojte, nejste v tom sami.

Prvním „podvodníkem“ je hřib žlučový (Tylopilus
felleus), lidově zvaný hořčák, žlučák či štípák.
Nesprávně občas označován jako satan. Není sice
až tak moc jedovatý, ale díky svým vlastnostem,
při běžné kuchyňské úpravě, již jedna plodnice
znehodnotí celé jídlo.

A teď tu máme dvě podvodnice.
Čechratka podvinutá (Paxillus involutus). Je

běžná houba, sousedící právě s hnědáčky. Ale
především lupenatá. Ještě v polovině minulého
století byla považována za jedlou a také tak
udávána i v atlasech. Byť ještě nejsou stoprocent-
ně známy všechny toxiny, přesunujeme do kolon-
ky jedovatá!

Podvodnice druhá – je kouzelná. Bohužel také
z dálky, či u mladé plodnice, klame při sběru
oblíbených suchohřibů hnědých.

H O U B A Ř S K Á  N Á P O V Ě D N A
Čechratka černohuňatá (Tapinella atrotomento-

sa) je krásná a nepřehlédnutelná houba. Zvláště
v dospělosti. Je rovněž lupenatá a naštěstí pouze
nejedlá. Lupeny jsou žlutavé až špinavě rezavé
a nejvýraznějším znakem je černohnědý třeň.

Zkuste rozlišovat tyto druhy (pomůže Vám
jakýkoliv modernější atlas). Tím opět přispějete
k ochraně našich lesů.

Aleš Chvojka, MK Čelákovice

Čechratka černohuňatá (Tapinella atrotomentosa) –
detail dospělých plodnic. 

Foto: Jaroslav Malý, MK Mělník

CYKLISTIKA
BMC Viessmann Racing Team

S koncem léta se pomalu uzavírá i první
závodní sezona nového týmu BMC Viessmann
Racing Team. Možná ne úplně všechno se
v průběhu roku povedlo na 100 %, ale jedno je
jisté – náš nový čelákovický tým vtrhl do ama-
térské cyklistiky jako bouře a zanechal hned ve
své první sezoně v pelotonu nesmazatelnou
stopu.

7 členů týmu vybojovalo 4 mistrovské tituly
ČR, druhá místa na ME i MS v hromadném
závodě, celou řadu míst na stupních vítězů
v celkových hodnoceních různých amatérských
lig a soutěží a samozřejmě také bezpočet
dalších dílčích úspěchů. V týmové soutěži 
bezkonkurenčně kralujeme celkovému hodno-
cení amatérské ligy UAC a již před posledním
závodem je o našem vítězství rozhodnuto.

Každý z členů týmu má v tuto chvíli na kontě
více než 15 tis. najetých km, stovky odtrénova-
ných hodin a 30 – 50 absolvovaných závodů. To
vše za 9 měsíců v plně amatérských podmín-
kách, přičemž pár závodů a mnoho stovek km
nás ještě čeká – taková je úroveň špičkové
amatérské cyklistiky.                     Jonáš Tichý

Více se o týmu dozvíte na našich stránkách
http://sport.vittop.cz a facebooku: 
www.facebook.com/BmcViessmannRacingTeam

Vašek Jelínek (BMC Viessmann) na cestě za titulem vicemistra světa v kategorii Masters. Foto: archiv týmu



VÝROČNÍ
CENA 
MĚSTA ČELÁKOVIC
Slavnostní večer u příležitosti udělení 
„Výroční ceny města Čelákovic 2012“ 
s koncertem Orchestru 
Bohumíra Hanžlíka

Neděle 28. října 2012 
od 19 hodin

Kulturní dům, 
Sady 17. listopadu 1380, Čelákovice

Vstupné: 50 Kč ● Předprodej: v kanceláři KD
Výtěžek ze vstupného bude věnován Centru Paraple, o. p. s.
Pořádá Město Čelákovice
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