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Dokument NIMBY – Ne na mém dvorku!
Premiéra filmu, který se zabývá otázkami míry
únosnosti vlivu investorů, občanů, obcí a státu,
se uskutečnila dne 6. října 2012 v čelákovic-
kém Městském muzeu. Na str. 3 jsou uvedeny
bližší informace o projektu a dokumentárním
filmu, který finančně podpořilo i Město Čelákovice.

V prosinci se mění jízdní řády – Město
objednalo pro občany více autobusů.
Zatímco v železniční dopravě nejsou z hlediska
jízdních řádů plánovány významnější změny, je
očekávána výraznější investiční činnost přede-
vším na trati mezi Čelákovicemi a Brandýsem.
Větší změny se dotknou jízdních řádů autobu-
sové dopravy, protože Město objednalo více
autobusů pro své občany. Podrobnosti přináší
listopadový Zpravodaj na str. 5. 

z obsahu17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii
Třetí listopadová sobota je Dnem boje za svobodu a demokracii.

V den státního svátku si připomeneme demonstrace studentů 
za nacistické okupace v roce 1939 a za komunistického režimu
v roce 1989.

Listopad 1989 je obdobím revolučních změn, kdy v podstatné části střední Evropy vyvrcholil 
proces rozpadu komunismu. Přeměna totalitních režimů k počátkům demokracie zasáhla i tehdejší
Československo.

Ústav pro studium totalitních režimů se věnuje vědeckému zkoumání a objasňování éry obou tota-
litních režimů. Instituce byla ustavena k 1. 8. 2007 a od 1. 2. 2008 začal ústav řádně fungovat. Dva
webové projekty jsou věnovány Cestě k listopadu 1989 a Událostem roku 1989 (www.ustrcr.cz). „Rok
1989 se stal klíčovým momentem našich moderních dějin. Zejména v průběhu jeho druhé poloviny
se ve střední a východní Evropě postupně zhroutily komunistické totalitní režimy. V listopadu 1989
došlo i na tzv. normalizační režim v Československu, který předal moc během několika týdnů pod sil-
ným tlakem opozice a veřejnosti,“ uvádí se na internetových stránkách ústavu.

Listopad 1989 znamená nejen svobodu, ale i odpovědnost, a to nejen v našem bezprostředním
okolí, ale i ve společnosti… -ps-

PRVNÍ VÝROČNÍ CENA MĚSTA ČELÁKOVIC BYLA PŘEDÁNA
Na stranách 14 až 16 se v rubrice Téma: Kultura dočtete o Výroční ceně města Čelákovic, o jejím prvním laureátovi, Bohumíru Hanžlíkovi, který ocenění
převzal v den státního svátku 28. října 2012, o autorovi návrhu skleněné plastiky Michalu Burdovi a o slavnostním večeru v Kulturním domě.  

Slavnostní večer v Kulturním domě. Foto: Jiří Suchý
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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

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 KRONIKA

VÝZVY
● ŽÁDÁME OBČANY,

kteří splnili v roce 2012 podmínky pro vrácení
poměrné části příspěvku na vybudování tech-
nické 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

4. října, okno dokořán
Kolem poledního bylo MP ohlášeno, že trafi-

ka u podchodu Za Dráhu má otevřené prodejní
okénko, a přitom zde není prodejce.

Hlídka zjistila, že prodejna není poškozená
a že je uzamčená. Následně kontaktovala maji-
telku, která si trafiku zajistila.

4. října, zamknutá kola
Občan, který si v úschovně kol u nádraží ulo-

žil kolo, oznámil po dvanácté hodině, že mu
k jeho kolu někdo připoutal i své, a tak nemůže
odjet. Hlídka na místě provedla fotodokumenta-
ci a přeštípla zámek, aby mohl dotyčný odjet.
Druhé kolo zajistila jiným zámkem a ponechala
vzkaz.  Za necelé tři hodiny se ozvala majitelka,
které byla celá situace vysvětlena a kolo jí bylo
odemknuto.

6. října, host, který nechtěl odejít
Majitelka jednoho z místních penzionů

oznámila, že jeden z hostů nechce opustit pokoj
po ukončení ubytování. Hlídka proto na místě
vyzvala hosta k opuštění pokoje a k prokázání
totožnosti. Dotyčný řekl, že u sebe OP nemá.
Jeho totožnost byla ověřena přes P ČR a poté
jedenadvacetiletý muž penzion opustil.

8. října, netopýr v kamnech
V 19 hodin byl telefonicky nahlášen výskyt

netopýra v kamnech jednoho domu v ulici
V Rybníčkách. Hlídce se jej podařilo šetrně odchy-
tit, a protože nebyl zraněný, byl vypuštěn ven.

10. října, pátrání v zahrádkářské kolonii
Po 22. hodině bylo MP oznámeno, že

v zahrádkářské kolonii u Kovohutí asi někdo
vykrádá chatu. Hlídky MP a P ČR společně pro-
vedly pátrání v celé kolonii. Byla nalezena paní,
která si zapomněla klíče a dobývala se do vlast-
ní zahrady.

22. října, oprava střechy
MP bylo telefonicky oznámeno v 10.15 hod.,

že nějaké osoby v ulici Přístavní lezou po
žebříku do jedné z budov. Hlídka na místě pro-
vedla šetření a zjistila, že se jedná o vlastníkem
objektu sjednané řemeslníky, kteří opravují střechu.

Odstartují nové 
čelákovické Vánoce?

Ačkoliv se to nezdá, rok s rokem se sešel
a máme tu opět čas adventu. Zase nám připa-
dá, že obchodníci začali s výzdobou a nabídkou
zboží o nějaký ten den dříve, zase nám připadá,
že nejsme na adventní čas připraveni a pomalu
a jistě začíná ten známý vánoční shon.

Letos jsme pro vás připravili několik novinek,
které, věřím, všechny potěší, především pak
naše děti.

První novinkou je obnovení vánoční výzdoby
v centru města a v městských částech Záluží
a Sedlčánky. V centru města budou ozdobeny
lampy veřejného osvětlení od nádraží až po tzv.
šišák v ulicích Masarykově, Sedláčkově, námě-
stí 5. května a Stankovského. V ulicích budou
dva druhy světelných vloček a na náměstí
budou výzdoby pestřejší. V městských částech
budou ozdobeny návsi, přesně tak, jak žádaly
osadní výbory.

Druhou novinkou je navrácení slavnostního
rozsvícení vánočního stromu do prostoru námě-
stí. Na náměstí byl vysazen malý vánoční strom,
který musí několik let růst, než půjde ozdobit.
Bohužel možnost koupit velký strom, který by se
mohl rovnou zdobit, se stala obětí čelákovic-
kých politických půtek, a proto musel být kou-
pen malý smrk do 5 metrů výšky. Letos se tedy
bude zdobit uříznutý jehličnan, který rostl v pro-
storu naší čistírny odpadních vod a musel by být
tak jako tak smýcen kvůli ochrannému pásmu
vysokého napětí, do kterého už svým vzrůstem
zasahoval.

Kulturní program je opět velmi bohatý a při-
pravený ve spolupráci s naší Základní umělec-
kou školou. Po rozsvícení vás čeká další novin-
ka, kterou je ohňové divadlo. Krásný zážitek
podaný divadelní skupinou, která se specializu-
je na zvláštní podání příběhu pomocí hořících
siluet.

Obnovujeme tedy letos tradici vánočního
zdobení města a poprvé společně rozsvítíme
vánoční strom na novém náměstí. Nenechte si
proto tuto krásnou akci ujít a těším se na společ-
né setkání s Vámi v sobotu 1. prosince.

Krásný advent přeje všem

POZOR NA UZÁVĚRKU ZMČ!
Uzávěrka lednového čísla (1-2013) Zpravodaje je

ve čtvrtek 15. 12. 2012, a to do 14.00 hod.
Číslo vyjde přibližně 8. 1. 2013.

● NAŠIM SENIORŮM
Město Čelákovice pořádá v pátek 7. 12.

2012 od 14.00 hod. v Kulturním domě
v Čelákovicích Vánoční setkání pro seniory
našeho města. Během odpoledne vystoupí
MUZIKA V NÁLADĚ pod řízením Zdeňka Švan-
cara s programem písní lidových, ze Semaforu,
z filmů a popu. Zájemci se mohou hlásit na
odboru sociálních věcí a zdravotnictví nejpozdě-
ji do 30. 11. 2012 (tel.: 326 929 119).

Těšíme se na Vaši návštěvu!
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

● Město Čelákovice
VÝZVA

PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O DOTACE Z ROZPOČTU

MĚSTA ČELÁKOVIC
PRO ROK 2013

v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury,
sportu a dalších volnočasových aktivit

V návaznosti na usnesení Rady města 
č. 20/2012/6.1 ze dne 25. 10. 2012 dnem 30. 10.
2012 vyhlašuji výzvu pro podávání žádostí
o dotace z rozpočtu města Čelákovic pro rok
2013.
• 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, informa-
cí a kultury, v termínu od 12. 11. do 31. 12.
2012.

• 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) a v tomto vydání Zpravodaje.

Josef Pátek, starosta
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Výlov na náhonu pomocí elektrického agregátu. 
Foto: Brouček

Dokument NIMBY – Ne na mém dvorku! se
zabývá obecnými otázkami na míru únosnosti
vlivu investorů, občanů, obcí a státu, které ilus-
truje na konkrétních investičních záměrech -
paroplynové elektrárně u Čelákovic, hlubinném
dole v Trojanovicích u Frenštátu pod
Radhoštěm a povrchovém dole v Horním
Jiřetíně na Mostecku. Na dokumentu se 
podíleli mj. filozof Václav Bělohradský, 
lékařka Eva Rychlíková a právnička Petra
Humlíčková.

Po promítnutí filmu se v diskuzi otevřelo
mnoho témat a otázek, kterých se film dotkl –
oprávněnosti občanských protestů, definování

Reprezentativní díla z posledních dvou let
tvorby představila v několikahodinovém progra-
mu Fakulta mediální komunikace Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně.

V soutěžní sekci diváci hodnotili 34 snímků
z České republiky a Polska, z nichž vybrali film
na Cenu diváka. Jeden z bodujících diváků si
pak za to po losování, které proběhlo v rámci
galavečera, odnesl částku 20 000 Kč.

V ulicích a v předsálí se v průběhu obou dnů
hrálo divadlo a své umění představili pouliční
hudebníci a divadelníci od nás i z Polska.

Jako nejlepší snímek ohodnotila mezi-
národní porota, v níž byli duchovní, odbor-
níci na etiku, herci a filmoví odborníci, 
dokument Cesta domů režisérky Terezy 
Štěpánkové, která s tímto filmem získala 
také kontrakt za 50 000 Kč na natočení 
propagačního snímku pro Město Čelákovice,
a to za vítězství v kategorii Dokument.

Cenu diváků suverénně získal hudební klip
skupiny Buty Není práce.

Premiéra filmu, která se konala v sobotu 6. října 2012 v Městském muzeu, se
uskutečnila za přítomnosti režiséra Stanislava Adámka, starostů obcí Čelákovic,
Mochova a Velenky, Milana Valacha z Hnutí za přímou demokracii, Jana Šrytra
z Ekologického právního servisu a zástupců občanských sdružení Bílý Vrch, Naše
Čelákovice a Mochov – místo pro život, z jejichž iniciativy film vznikl.

ČELÁKOVICKÁ PREMIÉRA DOKUMENTU
NIMBY – NE NA MÉM DVORKU!

veřejného zájmu, nedostatečné informovanosti
veřejnosti, nutné spolupráce občanských sdru-
žení s místními samosprávami a mnoha dalších.

Hlavním realizátorem projektu je sdružení
Bílý Vrch, jmenovitě Karel Douděra a Jan Čum-
pelík, bez kterých by dokument nevznikl. Film
finančně podpořilo Město Čelákovice a obce
Nehvizdy, Zápy, Břežany II, Velenka a Mochov.

Souběžné premiéry se uskutečnily ve
Frenštátu a Rožnově pod Radhoštěm, další se
chystají v Pardubicích a Brně.

DVD lze v Čelákovicích zakoupit v Městském
muzeu a ve sportovním centru SPRING.

Jana Slováková

Zasazení jedle se neobešlo bez pomoci jeřábu.

Než bude jedle ozdobena jako hlavní vánoční strom
města, si budeme muset několik let počkat. 

Foto: archiv odboru životního prostředí

Ve Dvoře Králové nad Labem se na festivalovém programu vystřídalo od 5. do
6. října 2012 několik stovek lidí. Ti viděli to nejlepší z mezinárodního festivalu
Mental Power Prag Film Festival a také ozvěny z polského Festivalu Trailerů.

PRVNÍ ROČNÍK FILMOVÉHO FESTIVALU DOBROMYSL,
PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠTĚSTÍ, JE MINULOSTÍ

Nejlepším filmem festivalu v kategorii Film je
Voňavá pochoutka. Jeho autorům je odměnou
kontrakt v hodnotě 100 000 Kč na natočení
snímku pro vylosovanou neziskovou organizaci
– Nadační fond „Přes kaluže“.

Částku 30 000 Kč za vítězství v kategorii
Reklama obdržela autorka snímku Malá víla.
Kategorii Propagační snímek měst a obcí vyhrál
film Stvoření Ostravy.

V kategorii animovaný film od tvůrců do 15 let si
odnesli cenu 10 000 Kč tvůrci snímku Letní noc.

Kategorie Příroda s cenou od Zoo Dvůr
Králové, a. s., kterou je víkendový pobyt pro dva
v Hotelu Safari, získal dokument Súdán.

Festival Dobromysl, příběhy obyčejného štěstí
vstoupí do svého druhého ročníku znovu první
říjnový víkend příštího roku. Zahájení registrací
nových soutěžních snímků bude oznámeno na
webových stránkách www.dobromysl.net. Na
těchto stránkách se v brzké době objeví také
fotografie, grafika ze závěrečného ceremoniálu
a videomateriál pro další využití.

Výlov mlýnského náhonu
Dne 2. 10. proběhl výlov mlýnského náhonu

v Čelákovicích. Po nahlášeném snižování hladi-
ny Labe čelákovičtí rybáři započali záchranné
práce z obavy z možného úhynu ryb. Dne 1. 10.
probíhal sběr mlžů a plžů, uvízlých v pobřežním
pásmu náhonu, kterých jsme posbírali přibližně
1 000 kg, což se rovná cca 10 000 ks (škeblí,
sláviček, hrachovek, okružáků a plovatek). Tyto
jedince jsme vraceli do Labe a do našich tůní.
Následujícího dne jsme za pomoci elektrického
agregátu začali lovit ryby od nátoku do mlýna
a pokračovali směrem k mostku u hlavního toku.
Očekávali jsme druhovou rozmanitost zvláště
u reofilních druhů a naše očekávání se splnilo.
Za překvapení lze označit výskyt ostroretky stě-
hovavé (Chondrostoma nasus), které jsme vylo-
vili cca 500 ks, ale také podoustve a parmy
v počtu 100, resp. 200 ks. Celkem očekávaný
výskyt jelců, plotic, cejnů a cejnků se splnil,
a tak nedávno vytrávený potok Výmola dostal tu
nejkvalitnější násadu, kterou kdy mohl dostat.

Pokračování na str. 21

Nová jedle na náměstí
Město Čelákovice nechalo ve středu 17. 10. 2012

vysadit „budoucí“ městský vánoční strom – jedli
vysokou 4,5 m. Strom pochází ze severního
Německa a byl vypěstován speciálně pro účel vysa-
zení jako vánoční strom. Vzhledem k omezeným
finančním prostředkům jsme si nemohli dovolit kou-
pit strom větší. Pořizovací cena tohoto byla včetně
dopravy, manipulace, výsadbových prací, pomoc-
ného materiálu a podzemního kotvení 94 290 Kč.

Při výběru bylo dbáno především na to, aby
byl dobře zapěstovaný, s vyvinutým kořenovým
systémem, zdravý, pravidelně tvarovaný, s při-
měřeně zahuštěným větvením a aby prognóza
jeho zdárného ujmutí tak byla co největší.

Odbor životního prostředí

Oldřich Tamáš, předseda správní rady Nadačního fondu Dobromysl
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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  M Ě S TA

O  Č E M  J E D N A L I  R A D N Í  M Ě S TA
na svých pravidelných zasedáních
dne 20. 9. a 4. 10.

Reakce občanů na provedené změny
v dopravě

Rada vzala na vědomí reakci občanů na
změny místní úpravy na místních komunikacích
v lokalitě „pod nádražím“. Vyhodnocení změny
dopravního režimu bude provedeno do 1 roku
od realizace změny.

Cyklistický den
TJ Spartak Čelákovice – oddílu atletika pro

nejmenší, bylo schváleno, že může bezplatně
použit pozemek ve vlastnictví města k pořádání
sportovní akce „Dětský cyklistický den“.

Městské pozemky pod garážemi
Rada města rozhodla na svém srpnovém jed-

nání, že město bude nově účtovat nájmy pod
garážemi a chatami, a to ve výši 60 Kč/m2/rok
pod garáží a 15 Kč/m2/rok pod chatami.

V souvislosti s těmito změnami byla nyní Radě
předložena grafiku pozemků pod garážemi, které
město pronajímá, odprodává a které již odproda-
lo. V návaznosti s tímto Rada schválila záměr na
odprodej pozemků pod garážemi v sídlišti
V Prokopě, za minimální cenu 1 050 Kč/m2.

Dále pak schválila Dodatky k nájemním
smlouvám na pozemky pod garážemi v sídlišti
V Prokopě, kterým se od 1. 1. 2013 upravuje
cena za pronájem pozemku na stanovených 
60 Kč/m2/rok.

Bezpečné branky
Středočeský kraj v rámci podpory projektu

„Bezpečné branky“ daroval na základě Radou
města schválené smlouvy dvě kompozitní
mobilní branky se zvýšenou bezpečností v hod-
notě 56 448 Kč.

Lékařská služba první pomoci – pohotovost
I za hranicemi našeho regionu je známá

výborná kvalita a úroveň lékařské péče, což je

dáno jednak vysokou erudicí lékařů a jednak
rozmanitostí jejich odbornosti. MUDr. Rusý, jako
lékař s letitou praxí a širokým spektrem působ-
nosti provedl, průzkum a po srovnání Čelákovic
s městy s obdobnou hustotou zalidnění, došel
k závěru, že je již celkem běžnou praxí provo-
zovat minimálně denní víkendovou lékařskou
službu první pomoci. Vzhledem k velmi
vzdálené LSPP v Říčanech (28 km) a při
přítomnosti 7 praktických lékařů v Čelákovicích,
je tedy nasnadě možnost vyjít občanům vstříc
a zkvalitnit již tak dobrou zdravotní péči. Na
základě těchto argumentů RM uložila starostovi
zpracovat koncepci lékařské služby první pomo-
ci – pohotovosti pro občany Čelákovic v termínu
do 30. 10. 2012.

Dětské malby na zdi školy
Ředitelka Základní školy J. A. Komenského

se obrátila na Radu města s požadavkem
o vyjádření k návrhu, zda kvůli opakovaně řeše-
ným vandalským projevům sprejerů, může
škola vyzdobit vnější stranu budovy (směrem do
školního hřiště) dětskými malbami, a to v rámci
výtvarné výchovy pod dohledem vyučujících.
S tímto návrhem Rada souhlasila.

Změny v redakční radě Zpravodaje
Novým členem redakční rady byl jmenován

pan Vladislav Švestka ml., který se na základě
výzvy vedení města k doplnění redakční rady
ZMČ přihlásil ke spolupráci.

Rada města dále přijala rezignaci na členství
v této komisi podanou Pavlem Fišerou z důvodu
časové zaneprázdněnosti.

Dělnické domky
RM schválila předložené nájemní smlouvy na

pronájem pozemků v lokalitě „Dělnické domky
u Kovohutí“.

Protidrogová politika města
Radní vzali na vědomí vyjádření Městské

policie Čelákovice a Semiramis, o. s., k Plánu
protidrogové politiky města Čelákovic a uložila

bezpečnostní komisi zapracovat připomínky
Městské policie a o. s. Semiramis do Plánu pro-
tidrogové politiky města.

Pozemky v průmyslové zóně
Na základě usnesení Rady ze dne 23. srpna

2012 byl nyní předložen záměr na dlouhodobý
pronájem části pozemku v průmyslové zóně
o výměře cca 765 m2, z celkové výměry 3641 m2.
Pronajímaný prostor bude využíván jako vzorkov-
na pro prodej návěsů. Rada záměr pronájmu této
části pozemku schválila, a to na dobu neurčitou
a za minimální cenu 60 Kč/m2/rok.

Pronájem nebytových prostor města
Město Čelákovice je vlastníkem nebytových

prostor v domě č. p. 212 v Masarykově ulici. Do
31. 12. 2012 je prodejna pronajata a je zde pro-
dejna Zdravotnických potřeb. 

Z tohoto důvodu RM schválila záměr na pro-
nájem nebytových prostor v tomto objektu o cel-
kové výměře 61 m2, za účelem poskytování
ambulantní péče obyvatelstvu zdravotnickým
zařízením, se zaměřením na výdej zdravotnických
pomůcek podle zákona č. 160/1992 Sb. o zdra-
votní péči v nestátních zdravotnických zařízeních,
za minimální výši nájemného 1 200 Kč/m2/rok.

Areál průmyslové zóny Cihelna
Vzhledem k záměru firmy K. Uhlíř, s. r. o.,

o rozšiřování nabídky svých služeb v areálu prů-
myslové zóny Cihelna v Čelákovicích, kterým je
vybudování čerpací stanice a který si vyžádá
i nutnou úpravu vjezdu do areálu tak, aby se
stal dopravně přehledným, požádala firma
o odprodej přilehlého objektu.

Rada města proto schválila záměr na prodej
domu č. p. 53 a stavebního pozemku p. č. 17
v celkové výměře 627 m2 za cenu minimálně 
2 000 000 Kč.

Dále RM schválila úpravu č. 11 rozpočtu
města 2012 a řadu dalších majetkoprávních
záležitostí.

-dv-

na mimořádném zasedání 
dne 1. 10. 2012.

Město je partnerem grantových projektů
o. s. Routa

Zastupitelstvo schválilo prohlášení o partnerství
mezi Rodinným centrem Routa, o. s., Čelákovice
a Městem Čelákovice při realizaci grantových pro-
jektů „Podporujeme podnikatelky Polabí“ a „Sla-
ďování rodiny a práce – šance pro Čelákovice“.

Dotace poskytnuté městem
V termínu do 30 dní uložilo ZM tajemníkovi

MěÚ, aby prostřednictvím příslušných odborů
zajistil administrativní kontrolu všech dotací za
rok 2011 a 2012 a formou e-zprávy dal všem
zastupitelům prokazatelné vyjádření, ze kterého
bude jednoznačně vyplývat, které dotace poskyt-
nuté městem nejsou v souladu s příslušným(i)
zákonem(y) a Zásadami Města Čelákovic.

Personální změny v kolektivních orgánech
města

Tento bod programu trval včetně hodinové
přestávky (20.30 – 21.30 hod.) na porady
a vyjednávání téměř 3 hodiny.

Na požadavek opozičních zastupitelů na roz-
ložení sil v Radě města v počtu 3:3:1, vedení

nepřistoupilo, a trvalo na kompromisu 5:2. Zde
nedošlo k dohodě, a tak na své funkce rezigno-
vali starosta a místostarosta. Následně rezigno-
vali další zbylí radní: Janák, Volfová, Iglo.

Protože se nenašel z opozice nikdo, kdo by
přijal kandidaturu na starostu, vzešel z další dis-
kuse závěr k volbě „dočasné Rady města“. Dle
příslibu bude dne 31. 10. znovu řešila personál-
ní otázka kolektivních orgánů města.

Z procesních důvodů tedy proběhla aklamací
nová volba starosty, místostarosty a členů rady
města.

Zvolen starostou byl Josef Pátek, místosta-
rostou Miloš Sekyra. Radními pak Tomáš Janák,
Jarmila Volfová a Milan Tichý.

Městské muzeum
Zastupitelé schválili převod nerozděleného

zisku z minulých let ve výši 774 838,35 Kč do
rezervního fondu Muzea a přepracované znění
důležitého dokumentu, a to zřizovací listiny
Městského muzea v Čelákovicích.

Dále vzalo na vědomí: zprávu o výsledku
prověrky hospodaření s finančními prostředky
na archeologickém účtu za období 2004 – 2010,
záznam z metodické návštěvy ze dne 10. 5.
2012, stanovisko ke zjištěným skutečnostem na
úseku evidence sbírkových předmětů a protokol
Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský

kraj ve věci provedené kontroly souvislosti
s podaným podnětem k prošetření Policií ČR.

Prověření střetu zájmu
Kontrolnímu výboru ZM bylo uloženo prověřit,

zda se zastupitel Jaroslav Ryneš nedopustil
jednání ve střetu zájmu dle schváleného
Etického kodexu zastupitele.

Lávka přes Labe
ZM souhlasilo se změnou technologického

postupu při stavbě „Cyklistická stezka přes
Labe v Čelákovicích“ a následně i schválilo
zahájení jednacího řízení bez uveřejnění se
společností Metrostav, a. s., z důvodu nepřed-
vídatelných okolností a z důvodu dodržení ter-
mínu výstavby pro zachování možnosti přecho-
du přes Labe pro obyvatele Čelákovic.

Zápisy a usnesení ze zasedání
Zastupitelstva a Rady města

naleznete
na www.celakovice.cz

nebo jsou
připraveny k nahlédnutí

na sekretariátu Městského úřadu.
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1. října, pozemky na stadionu
Starosta a místostarosta jednali na Úřadu pro

zastupování státu ve věcech majetkových ve
věci převodu pozemků státu na stadionu do
vlastnictví Města.

3. října, další jednání o lokalitě Rybníčky
Starosta Pátek, místostarosta Sekyra a další

klíčoví úředníci z radnice se setkali na další
schůzce s investorem lokality V Rybníčkách. Za
město padla nabídka řešení situace, nyní se
čeká na stanovisko investora.

4. října, exkurze TOS-MET
Vedení města a členové komise pro životní

prostředí se zúčastnili exkurze do podniku TOS-
MET. Výklad poskytla ředitelka podniku.

8. října, Marina Čelákovice
Místostarosta Sekyra, zástupci Ředitelství

vodních cest ČR a další jednali o variantách
zřízení a umístění přístaviště osobních lodí
v Čelákovicích.

18. října, stadion a jak dál
Starosta, místostarosta a další navštívili

Benátky nad Jizerou, kde byli přijati ředitelem
příspěvkové organizace, která se stará o měst-
ská sportoviště.

22. října, výzkum a vývoj na lávce přes Labe
Vedení města spolu s odborem rozvoje města

přijalo pozvání na prezentaci vývoje vysokopev-
nostních betonů, které budou použity při stavbě
lávky přes Labe.

22. října, pravidelné setkání se seniory v DPS
Starosta a místostarosta na dalším z pravi-

delných setkání v DPS diskutovali o aktuálních
věcech a potřebách seniorů v Čelákovicích.

24. října, přednáška žákům
Starosta Pátek a ředitel muzea Eisner jako již

tradičně prezentovali význam státního svátku
28. října žákům obou základních škol.

27. října, koncert pro Václava Havla
Starosta města převzal záštitu nad vzpomín-

kovým koncertem pěveckého sboru MáTa
v Husově sboru.

28. října, státní svátek a výroční cena
V dopoledních hodinách se poprvé na nově

zrekonstruovaném náměstí, za účasti vedení
města, zastupitelů a veřejnosti, uskutečnilo
slavnostní shromáždění s položením květin
k Pomníku padlých u příležitosti státního svátku.
Tento slavnostní den pak zakončilo historicky
první předání Výroční ceny města Čelákovic.

Z diáře vedení města

Slavnostního shromáždění na náměstí u příležitosti
státního svátku 28. října se z vedení města zúčastnili
starosta Josef Pátek, místostarosta Miloš Sekyra a
radní Milan Tichý a Tomáš Janák. Foto: -dv-

Novinky na železnici pro rok 2013
Na trati 074 mezi Čelákovicemi, Brandýsem

nad Labem a Neratovicemi bude zachován pro-
voz v současném rozsahu. Na trati 231 mezi
Prahou, Čelákovicemi a Milovicemi/Kolínem
budou vlaky jezdit opět v půlhodinovém taktu
v pracovní dny a v hodinovém taktu o víkendech
a státních svátcích. „Nejvýznamnější změnou je
navýšení počtu ranních posilových spojů v pra-
covní dny o jeden s odjezdem v 5:50, 6:50, 7:50
a nově 8:50 hod., kdy jsou tyto vlaky z Čeláko-
vic vedeny přes Prahu hl. n. do Benešova
u Prahy,“ konstatoval Petr Studnička, zastupitel
města, který se dlouhodobě věnuje prováza-
nosti jízdních řádů a dopravní obslužnosti
v Čelákovicích.

Z hlediska investiční činnosti v letech 2013-
2014 se počítá na trati 074 se zabezpečením 11
železničních přejezdů, které přispěje ke zvýšení
rychlosti vlaků. „Zvýšení zabezpečení se týká
všech přejezdů v úseku Čelákovice – Brandýs
nad Labem, které jsou zabezpečený pouze
výstražnými kříži,“ sdělil Pavel Tesař, tiskový
mluvčí Správy železniční dopravní cesty, který
dále dodal: „Zvýšení zabezpečení přejezdů
umožní zvýšit traťovou rychlost, což se projeví
zkrácením jízdní doby. Tím, že budou vybrané
přejezdy zabezpečeny, se odstraní trvalá ome-
zení traťové rychlosti, nyní daná zejména
nepříznivými rozhledovými poměry na přejez-
dech. Nutné je též zmínit podstatné zvýšení
úrovně bezpečnosti z pohledu silničního provo-
zu.“ Dalším z navrhovaných opatření je reakti-
vace železniční stanice Lázně Toušeň, která je
nutná k zavedení 30minutového taktu regionální
osobní dopravy. Mimo to je ve vybraných úse-
cích navržena oprava železničního svršku, která
umožní zvýšit traťovou rychlost ze stávajících 40
na 60 až 70 km/h.

Tratí 074 i 231 se týká výstavba nástupišť
v žst. Čelákovice. Začátek rekonstrukce kole-
jiště je v km 7,574 a konec v km 9,075. V rámci
projektu Optimalizace trati Lysá nad Labem –
Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čeláko-
vice, bude vybudováno jedno ostrovní nástupi-
ště pro směr Lysá nad Labem a dvě vnější
nástupiště u výpravní budovy pro směry Praha
a Brandýs nad Labem. Přístup na nástupiště
bude zajištěn dvěma bezbariérovými podchody
(v km 7,962 na spojnici ulic Kollárovy
a Mochovské a v km 8,300 u výpravní budovy).

Novinky v autobusové dopravě pro rok 2013
„Oproti současnému půl milionu na zajištění

dopravní obslužnosti autobusovou dopravou
vyčlenilo Město ve svém rozpočtu na příští rok
850 tisíc korun,“ uvedl Miloš Sekyra, místosta-
rosta města, který má ve své gesci rovněž
dopravní obslužnost. Důvodem je především
zvýšení počtu autobusů z a do Záluží, Nehvizd
a Jiren. Nově bude jezdit v pracovní dny auto-
bus ze zastávky Čelákovice, Rumunská, (5:25)
přes náměstí (5:27) a nádraží (5:29) do Záluží
(5:32) a Nehvizd (5:36). Na nádraží je zajištěn
přípoj na vlak linky S2 do Prahy, v Nehvizdech
na autobusovou linku 398 (odj. 5:40) na Černý
Most. Zpět jede autobus z Nehvizd (5:48) přes
Záluží (5:52) k čelákovickému nádraží (5:55)
s přípojem na vlak do Prahy. Ve večerních hodi-
nách bude jezdit nový autobus ze zastávky
Čelákovice, žst., (19:58) přes Záluží (20:01) do
Nehvizd (20:05). „Mezi Čelákovicemi, Zálužím
a Nehvizdy budou jezdit nové autobusové spoje
především v časných ranních a večerních hodi-
nách s vlakovými přípoji z a do Prahy na čeláko-
vickém nádraží a autobusovými přípoji z a do
Prahy v Nehvizdech,“ představil jednu ze změn
autobusových jízdních řádů Miloš Sekyra.
Dosud jezdící autobusové spoje budou v provo-
zu i nadále. 

Město vychází vstříc rovněž občanům, kteří
využívají služeb Centra zdravotní péče Jirny.
„Vzhledem k tomu, že toto zdravotnické zaříze-
ní navštěvují senioři či matky s dětmi, chceme
jim zvýšením počtu přímých autobusů mezi
Čelákovicemi a Jirny usnadnit cestování za
lékařskou péčí,“ uvedl pro Zpravodaj starosta
města Josef Pátek. Z Čelákovic jsou do Jiren
nově prodlouženy i autobusy odjíždějící z náměs-
tí v 7:39 a 9:49 s příjezdem do Jiren v 7:54,
resp. 10:11. Z Jiren budou odjíždět autobusy
nově i v 8:09 a 10:47 s příjezdem do Čelákovic
v 8:25 a 11:05. „Mezi Čelákovicemi a Jirny bude
jezdit od prosince 10 přímých autobusů denně,
v opačném směru to bude o jeden spoj méně.
To je o jednu třetinu více než doposud,“ uvedl ke
změnám jízdních řádů Petr Studnička.

Dále dojde k časovým posunům autobuso-
vých linek 427 a 443, díky kterým bude zajištěn
přípoj v ranních hodinách na čelákovickém
náměstí na linku 405.

Bližší podrobnosti včetně jízdních řádů přinese-
me v prosincovém a lednovém Zpravodaji.  -red-

V říjnu letošního roku uplynulo 20 let od doby, kdy začaly Československé 
státní dráhy uznávat v některých vlacích na části území hl. m. Prahy předplatní 
jízdenky MHD. Tím byly položeny základy integrované dopravy v Praze a jejím
okolí. Město Čelákovice letos přistoupilo k výraznějším změnám jízdních řádů
autobusové dopravy platných pro rok 2013.

MĚSTO OBJEDNALO PRO SVÉ OBČANY
VÍCE AUTOBUSŮ

Foto: Miroslav Břeský



6 zprávy z radnice 11/2012 

Rada města na svém zasedání dne 25. 10. 2012 schválila aktualizované znění Zásad města
Čelákovic pro poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury,
sportu a dalších volnočasových aktivit.

Změny oproti roku 2012 jsou především ve způsobu a termínu vyúčtování dotace. Pokud byla
dotace přiznána na celoroční činnost, zůstává termín vyúčtování k 31. 1. následného roku,
pokud však půjde o časově vymezenou akci, prodlužuje se termín pro vyúčtování do 60 dnů.

Pokud žadatel ke dni podání žádosti nemá vyřízené pohledávky vůči poskytovateli dota-
ce, bude vyřazen z dotačního řízení pro rok 2013.

DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ČELÁKOVIC PRO ROK 2013 
v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších 

volnočasových aktivit

ZÁSADY MĚSTA ČELÁKOVIC
pro poskytování finančních příspěvků
v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury,
sportu a dalších volnočasových aktivit

Čl. I Úvodní ustanovení
1. Tyto zásady upravují způsob poskytování finančních příspěvků

(dále „dotace“) z rozpočtu města Čelákovic právnickým i fyzic-
kým osobám, především občanským sdružením, působícím
v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volno-
časových a občanských aktivit (dále „vymezená oblast činnos-
tí“).

2. Dotace poskytuje Město Čelákovice (dále „poskytovatel“) ze
svého rozpočtu, především z par. 3419 - ostatní tělovýchovná
činnost, par. 3399 - ostatní záležitostí kultury, církví a sdělova-
cích prostředků.

3. Poskytování dotací z rozpočtu města do vymezené oblasti čin-
ností je jednou z forem péče o celkový kulturní rozvoj, vzdě-
lávání a uspokojování potřeb občanů v rámci samostatné
působnosti obce ve smyslu § 35 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II  Podmínky pro poskytování dotací
1. Dotaci lze poskytnout na základě úplné žádosti předepsané

poskytovatelem. V případě neúplné žádosti nebo absence
povinné přílohy je žadatel vyzván odborem školství, informa-
cí a kultury k doplnění. Nedoplnění žádosti ve lhůtě 14 dnů od
výzvy k doplnění je důvodem k vyřazení žádosti. Lhůta běží
ode dne doručení výzvy žadateli. Výzva se považuje za doru-
čenou 3. pracovní den od jejího odeslání.

2. Žadatel smí podat pro jeden kalendářní rok zpravidla jednu
žádost o dotaci z rozpočtu města.

3. Dotační řízení dle těchto zásad není určeno pro příspěvkové
organizace, organizační složky a Právnická osoba sdružující
více aktivit (sportovních oddílů) vystupuje v dotačním řízení
jako jediný možný žadatel.

4. Žádost o dotaci na celoroční činnost je podmíněna sídlem
právnické či fyzické osoby ve městě Čelákovice.

5. Finanční prostředky nejsou poskytovány na investiční výdaje.
Z dotace nelze dále hradit výdaje na mzdy, pohoštění a dary,
s výjimkou věcných cen v soutěžích. Náklady spojené se
zahraničními cestami a mzdové náklady lze z dotace hradit
pouze v případě, že je tato skutečnost uvedena ve smlouvě
o poskytnutí dotace.

6. Příjemce dotace nemůže přidělené finanční prostředky
poskytnout jiné právnické či fyzické osobě, pokud se nejedná
o úhradu výkonů a služeb spojených s realizací projektu nebo
celoroční činností.

7. Příjemce dotace vede přidělené finanční prostředky ve svém
účetnictví analyticky oddělené.

8. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
9. Žadatel, který ke dni podání žádosti nemá vyřízené pohle-

dávky směrem k městu či subjektům napojeným na rozpočet
města, bude vyřazen z dotačního řízení.

10. Další podmínky a požadavky pro čerpání a účtování dotace
může poskytovatel zahrnout do smlouvy o poskytnutí dotace.

Čl. III Postup při dotačním řízení
1. Vymezení působnosti:

• Zastupitelstvo města, Rada města – rozhodování o dotacích
v rozsahu pravomocí daných zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů;

• komise pro kulturu, sport a cestovní ruch – příprava návrhu
dělení dotací podaných v řádném termínu;

• kontrolní výbor – kontrola dle zákonných kontrolních mecha-
nizmů;

• odbor školství, informací a kultury – administrativní zajištění
dotačního řízení;

• odbor finanční a plánovací – výkon a dohled nad výstupy
dotačního řízení.

2. Město Čelákovice poskytuje dotace ve vymezené oblasti čin-
ností na:
• podporu celoroční činnosti zájmových subjektů;
• projekty: s dlouhodobou realizací (omezeno kalendářním

rokem), jednorázové a krátkodobé akce.
3. Žádost o dotaci se podává na základě výzvy starosty města,

zveřejněné na úřední desce města, webových stránkách
města a ve Zpravodaji města Čelákovic. Rada města může ve
výjimečných případech hodných zřetele pominout řádný ter-
mín, a to u jednorázových a krátkodobých akcí.

4. Žádost o dotaci se podává prostřednictvím podatelny
Městského úřadu v Čelákovicích v termínu stanoveném ve
výzvě starosty s uvedením příjemce: odbor školství, informací
a kultury. Žádost je možné doplnit informacemi, které mohou
ovlivnit výši dotace (např. dosažení významných úspěchů), nej-
později však do 31. 12. daného roku.

5. Žádost se podává na předepsaném formuláři a musí obsahovat:
• identifikaci žadatele
(název, adresa, právní forma, IČO-DIČ-RČ, úřední evidence-
registrace, bankovní spojení, statutární zástupce, osoba pov-
ěřená jednáním vždy s kontaktními údaji, prezentace na inter-
netu (http://…));
• charakteristiku činnosti
(rok založení, hlavní činnost, počet členů ve věkových kategoriích,
působnost organizace, významné úspěchy (u sportovních sub-
jektů sdružujících více oddílů uvést úspěchy jednotlivých oddílů));
• základní informace o projektu včetně jeho financování;
• jiné zdroje financování činnosti a provozu;
• výši požadovaného příspěvku.
Přílohy žádosti:
• jmenný seznam členů včetně roku narození;
• informace o činnosti nebo výroční zpráva za předchozí rok;
• platné stanovy nebo jiný doklad o právní subjektivitě, regist-

raci;
• fyzická osoba přiloží informace o činnosti za poslední 3 roky,

max. v rozsahu 1 normostrany textu.
Charakteristiku činnosti a přílohy žádosti nepředkládá žadatel,
pokud opakovaně žádá o dotaci z rozpočtu města v jednom
kalendářním roce.

6. Dotace je poskytována smlouvou, která obsahuje mimo
základní ustanovení:
a) ustanovení, že příjemce umožní kontrolu čerpání příspěvku

– rozpočtu projektu orgánem obce;
b) ustanovení, že v případě nesplnění podmínek je poskytova-

tel oprávněn vymáhat zpět celou výši příspěvku.
Tento postup se nevztahuje na dotace schválené Radou města
mimo termín řádného dotačního řízení.

7. Dotace přidělená v řádném termínu se poskytuje bezhotovost-
ním převodem na bankovní účet příjemce do 30 dnů od podpi-
su smlouvy. V mimořádných případech je možné provést výpla-
tu pokladnou Městského úřadu v Čelákovicích.

8. Žadatel, u něhož dojde v době plnění smlouvy k existenčním
změnám (zánik, sloučení apod.), je povinen neprodleně tuto
skutečnost oznámit druhé straně a dohodnout vypořádání
vztahu k rozpočtu města.

Čl. IV Kritéria a hlediska hodnocení žádostí
A)
Žádosti na podporu celoroční činnosti sportovních subjektů:
a) 80% částky vyčleněné v rozpočtu města na podporu sportu

v daném roce je děleno podle členské základny se zvýhodně-
ním věkové kategorie do 18 let:
• do 18 let počet členů násoben koeficientem 3;
• dospělí - počet členů násoben koeficientem 1.
Hodnota 1 bodu vychází z podílu 80% schválené částky a cel-
kového počtu registrovaných sportovců v místních jednotách
a klubech násobeného koeficienty dle věkových kategorií.

b) 20% částky vyčleněné v rozpočtu města na podporu sportu
v daném roce je děleno podle dosažených výsledků a repre-
zentace města v předchozím roce:
• ocenění soutěží na regionální úrovni max. 10 tis. Kč;
• ocenění soutěží na nejvyšší republikové úrovni

max. 20 tis. Kč;
• ocenění soutěží na evropské úrovni max. 30 tis. Kč;
• ocenění soutěží na světové úrovni max. 40 tis. Kč.
Uvedená částka je započítána pouze jednou podle nejvyšších
dosažených výsledků jednotlivých oddílů.

B)
Žádosti na podporu celoroční činnosti ostatních zájmových
subjektů,
žádosti na podporu projektů s dlouhodobou realizací (ome-
zeno kalendářním rokem),
žádosti na podporu jednorázových a krátkodobých akcí:
a) kvalita projektu;
b) důvěryhodnost žadatele;
c) společenský přínos (oslovení široké veřejnosti);
d) práce s dětmi a mládeží;
e) spolufinancování ze strany žadatele, napojení na jiné finanční

zdroje;
f) vztah projektu k regionu.

Čl. V Finanční vyúčtování dotace
1. Příjemce dotace předloží vyúčtování dotace včetně kopií účet-

ních dokladů odboru finančnímu a plánovacímu prostřednic-
tvím podatelny Městského úřadu v Čelákovicích, a to  
• k 31. 1. následného roku, pokud byla dotace určena na pod-

poru celoroční činnosti;
• do 60 dnů po skončení časově vymezené akce. 

2. Vyúčtování dotace bude obsahovat následující náležitosti:
- v záhlaví vyúčtování dotace bude uvedeno Vyúčtování dota-

ce na kulturní, zájmové a občanské aktivity,
- dále bude uveden název a adresa příjemce dotace,
- kontaktní osoba, její telefon, e-mail,
- výše poskytnuté dotace.
Pokud bude příjemce dotace předkládat více než jeden účetní
doklad, bude součástí vyúčtování dotace seznam (tabulka)
účetních dokladů, jednotlivý účetní doklad bude v seznamu
(tabulce) uveden pod samostatným pořadovým číslem, jedno-
duchou charakteristikou účelu a částkou v Kč. Současně bude
uvedena celková částka za všechny účetní doklady. Kopie
účetních dokladů budou přílohou tohoto vyúčtování.

3.  Nevyčerpané finanční prostředky z dotace poukáže příjemce
zpět na účet poskytovatele.

4. V případě, že příjemce dotace nepředloží příslušné vyúčtování
ve stanoveném termínu ani na základě následné výzvy odboru
finančního a plánovacího, bude poskytovatel vymáhat zpět
celou výši dotace a příjemce bude vyřazen z dotačního řízení
v následujícím roce.

Čl. VI.  Závěrečná ustanovení
1. Tyto Zásady schválila Rada města Čelákovic na svém jednání

dne 25. 10. 20112 usnesením č. 20/ 6.1/2012 a nabývají účin-
nosti dne 26. 10. 2012.

2. Ruší se Zásady města Čelákovic pro poskytování finančních
příspěvků v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu
a dalších volnočasových aktivit, schválené Radou města dne 
6. 10. 2011 a Úprava č.1 Zásad, schválená Radou města  dne
15. 6. 2012.

V Čelákovicích dne 26. 10. 2012

Josef Pátek, starosta města
Miloš Sekyra, místostarosta města
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V pondělí dne 29. října 2012 bylo pokáceno osm kusů javorů v aleji vedoucí
podél starého hřbitova.  Město se téměř tři roky dohadovalo s Českou inspekcí
životního prostředí (ČIŽP), zda stromy smýtit či nikoliv. Nakonec sama inspekce
na základě vlastního oponentního znaleckého posudku uznala, že předmětné
stromy nejsou v pořádku a celou věc odložila.

KÁCENÍ DŘEVIN V ULICI SEDLÁČKOVĚ

Co se podařilo pro lepší životní prostředí města?
V březnovém Zpravodaji jsem shrnul práci komise pro životní prostředí. Povedlo se mezi-

tím vyhlásit památný strom na území města a registrovaný krajinný prvek Na Vinici. 

• Jasné NE elektrárně v Mochově, aktivní účast na jednáních ve všech stupních řízení.
Zásluhou především místních iniciativ (především o. s. NAŠE Čelákovice, o. s. Bílý vrch,
o. s. Mochov – místo pro život) a komise proti PPE se podařilo investora elektrárny přimět k odkla-
du této pro naše životní prostředí tak nebezpečné stavby. Není ale stále vyhráno a boj pokračuje
v mravenčí práci na strategických dokumentech za účasti v různých řízeních.

• Spoluúčast na kontrolách místních firem z hlediska ochrany životního prostředí. Naše komi-
se iniciovala několik kontrol, z nichž některé se podařilo uskutečnit. Hlavní roli ale hrají orgány
ochrany přírody a kontrolní orgány, které nemůžeme v jejich práci nahrazovat.

• Navázání spolupráce s podnikatelskými subjekty s negativním dopadem na životní prostředí.
Proběhly dvě zásadní exkurze do podniků KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s., divize Čelákovice,
a TOS-MET slévárna, a. s., z nichž pro znečišťovatele vyplynuly jasné kroky k snížení jejich nega-
tivního vlivu na životní prostředí města.

• Výsadba a údržba uličních stromořadí. Jen za minulý rok bylo ošetřeno deset alejí, což
obnáší téměř 400 vzrostlých dřevin. Vysadilo se přes stovku balových dřevin a více než 3900 ks keřů.

• Revitalizace parku u Městské knihovny a Sadů 17. listopadu. Inventarizace dřevin je hotova
a čekáme na vyhotovení projektu celkové revitalizace.

• Výsadba „Aleje prvňáčků“ z Jiřiny do Sedlčánek. Projektová dokumentace hotova. Čeká se na
vyřešení majetkových poměrů.

• Odpadová politika města – pokračovat v úspěšné odpadové politice města a přehodnotit
ekonomiku likvidace odpadů. Ve spolupráci s komisí byl zpracován a Radou města schválen
Plán odpadového hospodářství a proběhlo výběrové řízení na svozce odpadu, které slibovalo až
půlmilionové úspory.

• Příjem z poplatku za psy bude investován ve prospěch služeb využívaných majiteli psů.
Na vhodná místa byly na doporučení občanů umístěny nové koše i se sáčky.

• Pasportizace zeleně a plán údržby zeleně. Zahájena jednání s cílem vzniku pozice městského
zahradníka, pod kterého by tato činnost spadala.

• Na základě doporučení komise pro životní prostředí zpracování auditu (popis stavu, analýza
a návrh opatření) na vybrané složky životního prostředí. Jednali jsme s podniky o možnosti
zpracování vlastního auditu ke starým ekologickým zátěžím a ve správních řízeních Město tyto
požadavky prosazuje.

• Nerozšiřování průmyslových zón nad rámec stávajícího platného územního plánu města.
Je součástí Strategického plánu rozvoje města a bude zohledněno v novém územním plánu.

Petr Petřík, předseda komise pro životní prostředí

Účastníky silničního provozu jsou
i chodci a cyklisté!

S příchodem chladného počasí skončila
i zahrádkářská sezona a zahrádky a chatové
kolonie osiřely. MP na těchto místech provádí
namátkové kontroly, a pokud je to možné, tak
tyto lokality prochází, tak aby preventivně půso-
bila proti vandalům a zlodějům, kteří tato místa
s oblibou navštěvují. Opětovně, jako každý rok,
žádáme občany o spolupráci, aby nám ozna-
movali, pokud by něco podivného v těchto mís-
tech zaznamenali.

Členové chatových a zahrádkářských osad
mohou MP umožnit vstup do oplocených spo-
lečných částí, aby hlídková činnost a prevence
byla efektivnější. V minulém roce tuto službu MP
využila pouze jedna zahrádkářská kolonie.

Z důvodu podzimního počasí, které s sebou
přináší i sníženou viditelnost, nadále pokračuje-
me v kontrolách cyklistů a chodců, neboť i tito
jsou účastníky silničního provozu, ale občas se
tak nechovají. Chodci nepřechází po přecho-
dech pro chodce, pohybují se nedovoleným
způsobem po vozovce. Cyklisté za snížené vidi-
telnosti nesvítí, nemají povinnou výbavu kola,
ohrožují svou jízdou a chováním sebe i ostatní
účastníky silničního provozu apod.
Upozorňujeme, že za tyto přestupky již nedo-
mlouváme, ale přistupujeme k blokovým 
pokutám.

Radek Fedaček, velitel MP

Městská policie
Obecní dům, ulice Stankovského 1650,

vchod z ulice Na Stráni
(u nákladové rampy České pošty, s. p.),

Čelákovice 250 88
tel.: 731 136 156

e-mail: mestska.policie@celakovice.cz

Nezapomeňte na zimní pneumatiky!
Zákon o silničním provozu stanovuje povin-

nost užít zimní pneumatiky v období od 1. 11. do
31. 3. V tomto období musí mít vozidlo zimní
pneumatiky vždy, pokud se nachází na vozovce
souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo
tyto jevy lze vzhledem ke klimatickým podmín-
kám očekávat.

Tato povinnost je platná celoplošně od loňské
zimní sezóny. Obcím zůstává možnost dopravní
značku umístit na svém území. Tam, kde
dopravní značka bude umístěna, musí mít vozid-
lo zimní pneumatiky i v případě příznivého
počasí. Zimní pneumatika má při nízkých teplo-
tách úplně rozdílné vlastnosti než letní. Při tep-
lotách, které jsou 4° C a nižší, má zimní pneu-
matika lepší adhezní vlastnosti, a je výrazně
vhodnější z hlediska bezpečnosti. -ps-

Vzhledem k tomu, že se město nedopustilo
nezákonného jednání, povolil odbor životního
prostředí kácení javorů. Jednak došlo k dalšímu
zhoršení jejich zdravotního stavu a jednak podle
předběžného opatření ČIŽP nebylo možné dře-
viny ošetřovat. Pouze mohl být monitorován
jejich aktuální zdravotní stav. V posledním obdo-
bí se jednalo o stromy mnohem více zdravotně
poškozené a především provozně i stále více
nebezpečné.

Před tím, než bylo přistoupeno k vydání roz-
hodnutí o kacení, bylo zajištěno posouzení
všech stromů certifikovaným konzultantem
v oboru arboristika, Davidem Horou. Posouzení
bylo zaměřeno nejen na jejich provozní bezpe-
čnost, ale i na další perspektivu. Ve svém
posudku se zabýval vyhodnocením nadzemních
částí stromů a zjišťoval i jejich vitalitu a další
životaschopnost. Všechny kácené dřeviny byly
v posudku navrženy znalcem ke smýcení,
zejména z důvodů provozní bezpečnosti,
výrazně snížené vitality a závažných defektů:
• hniloba kosterních větví; 
• tlakové vidlice – možnost rozlomení; 
• riziko vývratu; 
• infekce na bázi kmene;
• hniloba kmene s výtoky.

U některých stromů se jednalo jen o obrůsta-
jící torzo či bez terminálu nebo se zasypanou

bází kmene. Stromy vykazující popsané defekty
představovaly zvýšené riziko nejen pro osoby
pohybující se v jejich blízkosti, ale i pro majetek
v přilehlém okolí.

Pracovníci Technických služeb zajistili po
nabytí právní moci rozhodnutí firmu, která se
poslední říjnové pondělí ujala kácení dřevin.
V příštím roce budou na místa po pokácených
stromech vysazeny stromy nové, kterých bude
jedenáct. Určitě se bude jednat o javory, v komi-
si pro životní prostředí probíhá jen diskuse
o tom, který kultivar bude tím nejvhodnějším.

Odbor životního prostředí

Ilustrační foto kontroly cyklisty. Zdroj: deník.cz
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Kandidátní listina Platné hlasy
číslo a název celkem a v %

3 „Sdružení nestraníků“ 122 3,81
7 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 66 2,06

16 Strana soukromníků ČR 9 0,28
19 SUVERENITA - blok JB, SZR 31 0,96
22 Nár. socialisté-levice 21. stol. 8 0,25
29 TOP 09 a Starostové pro STČ 340 10,63
30 Věci veřejné 19 0,59
31 ZMĚNA 2012 8 0,25 
43 KSČM 457 14,29
51 Strana zelených 118 3,69
52 Středočeši2012.cz 8 0,25
60 ČSSD 569 17,80
68 Koalice KDU-ČSL, SNK a nez. 218 6,82
70 ODS 839 26,25
77 Strana svobodných občanů 61 1,90
78 Hn. na podporu dobrovol. hasičů 32 1,00
80 Děl. strana sociální spravedl. 30 0,93
83 Komunistická str. Českosloven. 16 0,50
88 „UNP-STŘEDOČEŠI 2012“ 96 3,00
91 SPO ZEMANOVCI – Češi 39 1,22
93 Česká pirátská strana 110 3,44
Zdroj: ČSÚ, www.volby.cz

Nejvíce preferenčních hlasů 
v krajských volbách v Čelákovicích
získal starosta Pátek
V následujícím přehledu uvádíme počet prefe-
renčních hlasů, které získali kandidáti z Čeláko-
vic ve volbách do Zastupitelstva Středočeského
kraje:

1. Josef Pátek 355
2. Luboš Rýdlo 119
3. Jiří Drahovzal 58
4. Marie Pospíchalová 48
5. Ludvík Adámek 40
6. Zdeňka Tichá 36
7. Vilibald Knob 35
8. Zbyněk Pospíchal 21
9. Lenka Grygarová 17

10. Milan Moravec 11
11. Ilja Tureček 10
12. Hana Větrovcová 9
13. Roman Segeda 7
14. Aleš Jánský 6
15. Renata Jiráková 1

-red-

● Poděkování za důvěru
Výsledky krajských voleb mají jak celospolečenský,

tak místní význam. Voliči dali najevo na celorepublikové
úrovni své znepokojení se současnou politikou a záro-
veň deklarovali, že jim chybí základní jistoty. Současně
na komunální úrovni i v Čelákovicích byly lakmusovým
papírkem a zpětnou vazbou pro kandidující starosty.
V tomto ohledu jsem velmi rád, že směr, kterým se
Čelákovice ubírají, je správný, zodpovědný a dle výsled-
ku krajských voleb i podporovaný občany našeho města.
Děkuji za celý tým ODS za volební vítězství v Čelákovi-
cích, kterého si velmi vážíme a zároveň nás zavazuje
a povzbuzuje do další práce a k maximálnímu naplnění
našeho volebního programu.

Josef Pátek, starosta města

● Vážení spoluobčané, voliči,
děkuji vám všem, jménem členů naší Městské organiza-
ce KSČM v Čelákovicích, kteří jste podpořili svým 
hlasem naše kandidáty ve volbách do Zastupitelstva
kraje, a vyjádřili jste tak svůj názor a občanský postoj
k současné situaci.

Svou volbou jste tak přispěli k výraznému úspěchu
našich kandidátů ve Středočeském kraji.

Velmi si vážíme vaší podpory, díky níž budou mít vámi
zvolení krajští zastupitelé za KSČM podstatně větší
možnost v prosazování a realizaci volebních slibů, než tomu
bylo v uplynulém období.
Jménem členů MěO KSČM Čelákovice Vladimír Duník

● Děkujeme všem voličům z Čelákovic,
kteří dali v krajských volbách 12. a 13. října 2012 svůj
hlas koalici KDU-ČSL, SNK- ED a nezávislí kandidáti.

OV KDU-ČSL Praha-východ

PODĚKOVÁNÍ ZA VOLBY

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY
V neděli 21. 10. jsme pořádali v pořadí čtvrté

Setkání se seniory. Tentokrát bylo připraveno ve
spolupráci se ZUŠ Čelákovice vystoupení kyta-
rového kvarteta pod vedením pana Šturmy
a divadelní scénka dětí z dramatického kroužku.

Děkujeme všem zúčastněným a hlavně naše-
mu tradičnímu sponzorovi za krásné čajové
dary. Petr Kabát

Kdo přišel, určitě nelitoval
Dopoledne v neděli 28. října si vedení našeho města spolu s několika zastupiteli, členy politic-

kých seskupení a s hrstkou jeho obyvatel, připomnělo vznik samostatného Československa. Malá
oslava byla důstojná. Její moderátor přednesl působivou vzpomínku básníka Jaroslava Seiferta,
který byl jako malý chlapec očitým svědkem událostí před 94 lety na Václavském náměstí v Praze.
Starosta Čelákovic zmínil výročí v akčně laděném projevu v kontextu se současným děním ve městě.
Ředitel Městského muzea připomněl a stručně ale výstižně zhodnotil historické souvislosti vývoje
českého státu, Československé a České republiky. Krátká oslava se konala v nově upraveném pro-
storu před památníkem čelákovických obětí obou světových válek, které byly uctěny položením
věnce a kytice. Hudební doprovod krátké oslavy byl určitým předznamenáním večerní události
v Kulturním domě.

Večer v neděli 28. října se v Kulturním domě uskutečnila slavnostní premiéra Výroční ceny Města
Čelákovic. V tomto roce ji z rukou starosty převzal pan Bohumír Hanžlík za dlouholetou obětavou kul-
turní a pedagogickou činnost v oblasti hudby ve prospěch města i mimo jeho rámec v celostátním
a evropském měřítku. Odměnou pro četné návštěvníky večera byl krásný koncert Orchestru
Bohumíra Hanžlíka, který zahrál řadu skladeb v jeho úpravě. Ivan Vaňousek

Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic si dovoluje touto cestou pogratulovat panu
Hanžlíkovi k udělení Výroční ceny i za krásný kulturní zážitek z koncertu jeho orchestru.

czela.net
Za poslední období se ve sdružení czela.net udála spousta věcí. Rada pracuje na rozvoji spolupráce

s městem Čelákovice, která již nyní přináší úspory finančních prostředků na obou stranách. Většinou se
jedná o vzájemné využití výkopů, kdy druhá strana hradí pouze vícepráce. Jako příklad můžeme jmeno-
vat naši pokládku v Husově ulici, kterou město využilo pro přípolož kabelu a zemnícího pásku k veřejné-
mu osvětlení, czela.net zase využívá akcí města k rozvoji optické sítě. Dále se chystá protlak pod vlako-
vými kolejemi, ve kterém poskytneme městu prostor pro kabel, který naváže na stávající osvětlení v Aleji
Jiřího Wolkera. Q-byt využívá zdarma síť czely pro řízení a signalizaci kotelen.

Probíhají také práce na síti sdružení, které mají zajistit lepší propojení členů. Řada z nich je nově
připojena pomocí optických kabelů, v současné době finišují práce na kabelovém připojení vysílacích
bodů V Prokopě a pro sídliště Nedaniny. Záluží se dočká kabelových přípojek, které budou vznikat
zároveň s výměnou veřejného osvětlení. Byl vybudován nový bezdrátový spoj do Nehvizd, který
pomáhá řešit dlouhodobé problémy tamních členů.

Nevěnujeme se však pouze sítím. Pokračujeme ve společném plavání, které se minulý školní rok
osvědčilo. Na prosinec připravujeme již tradiční Vánoční párty. A stále platí, že pokud má kterýkoliv člen
námět na další akce nebo činnosti, může se obrátit na Radu sdružení.

V příštím roce nás čekají oslavy deseti let czely. Rádi bychom tuto událost oslavili společně se
všemi obyvateli Čelákovic. Vše je ve stádiu příprav a Rada nyní přijímá náměty na vše, co by při osla-
vách nemělo chybět. Z došlých námětů vybereme ty nejlepší a pokusíme se je zrealizovat. Proto nás
neváhejte oslovit. Vlastimil Procházka

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
KONANÉ VE DNECH 12. – 13. 10. 2012

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V ČELÁKOVICÍCH

Okrsky: 11
Voliči v seznamu: 8 906 Vydané obálky: 3 323 Platné hlasy: 3 196
Volební účast v %: 37,31 Odevzdané obálky: 3 319 Platné hlasy v %: 96,29

První zářijovou sobotu OV Sedlčánky uspořádal
zábavné odpoledne pro děti a mládež s názvem
„Vzpomínka na prázdniny“. Foto: Garbiela Kostenková

Mrazivé počasí provázelo dopoledne 28. 10. slavnostní
akt uspořádaný Městem u příležitosti vzniku Česko-
slovenské republiky. Foto: -dv-
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Přiv í táni  do ž ivota byl i  t i to noví

občánci  města Čelákovic:

Zuzana Staříková, Viktorie Pařezová, Tatiana Emma Medvecká,

Anna Jirátová, Justina Flekačová,

Antonín Hokr, David Jelínek, Karolína Kudrnová, 

Kristýna Hartmanová,

Michal Šeda, Nela Málková, Riana Podhorská,

Marek Salač, Terezie Dvořáková a Sára Skuhravá.
Foto: Jiří Suchý

v sobotu 20. října 2012

Vzpomínka na 17. listopad 1939
Před nedávnem jsem doma cosi hledal a našel při tom vysvědčení

o státní zkoušce z Vysoké školy architektury a pozemního stavitelství
ČVUT v Praze, kterou můj tatínek s vyznamenáním složil v prosinci 1945.
K vysvědčení je přiložen dokument s názvem „Doložka o přiznání zpětné
účinnosti Vysvědčení o II. státní zkoušce“, vydaný v březnu 1946. V doku-
mentu je mimo jiné uvedeno: „Hledíc k tomu, že kandidát byl uzavřením
čes. vys. škol v létech 1939 až 1945 a zastavením činnosti zkušební
zdržen ve studiu, přiznává se vysvědčení o II. st. zkoušce zpětná účinnost
ku dni 29. října 1940.“

Po přečtení této Doložky jsem si uvědomil, že tatínek se nechlubíval
svojí účastí na demonstraci v Praze dne 28. října 1939, ani tím, jak náho-
dou unikl zatčení, když se krátce před uzavřením vysokých škol odstěho-
val z Masarykovy koleje v Praze-Dejvicích. 

Shodou okolností se v průběhu demonstrací také seznámil s mojí
budoucí maminkou. Tatínkovi by letos bylo 95 let, mamince 91. Přímých
účastníků tehdejších událostí je již málo, a tak se o tom, co se stalo v těch-
to dnech před 73 lety, můžeme už jen dočíst v historických dokumentech
nebo v literatuře. Dovolte mi proto malé shrnutí.

• Dne 15. 3. 1939 obsadila německá armáda zbytek území Čech a Moravy,
který zůstal z bývalého Československa (po odstoupení takzvaných
Sudet Německé říši na základě Mnichovské dohody a po odtržení
Slovenska).

• Nesouhlas české veřejnosti s německou okupací se od té doby stupňo-
val a 28. 10. 1939 – v den 21. výročí vzniku ČSR – došlo v Praze
k demonstraci tisíců lidí, mezi nimiž  převládali  studenti vysokých škol.

• Proti demonstrantům poslaly německé okupační úřady českou policii,
která ale zůstala pasivní (tatínek vzpomínal, jak studenti z oken budovy
ČVUT na Karlově náměstí zpívali českým četníkům „Nestůjte mládenci
pod okny…“).

• Poté co demonstranti napadli auto státního tajemníka K. H. Franka,
zakročily proti nim jednotky SS ostrou střelbou. Při ní byl smrtelně
zraněn student lékařské fakulty UK Jan Opletal.

• Demonstrace a průběh pohřbu Jana Opletala dne 15. 11. se pro
německé úřady staly záminkou k uzavření 10 českých vysokých škol
o dva dny později – 17. 11. 1939 – a současně k zatčení, popravě
a k uvěznění mnoha českých vysokoškoláků.

Dne 17. listopadu 1989 si chtěli vysokoškolští studenti v Praze připo-
menout 50. výročí těchto událostí. Sešli se na Albertově a pak vyrazili do
středu Prahy…

Ivan Vaňousek

Moje malá inventura
Před více než dvěma lety jsem získal několikastovkový mandát, jenž mě

zavázal ke službě městu a samosprávě (krédo starosty pana Foučka).
Jelikož se považuji za liberální pravicový element inklinující spíše ke kon-
zervativním myšlenkám, tak jsem si vybral skupinu lidí, kteří se profilují
svojí otevřeností a progresivností v městské politice. Tím jsem snad
přispěl, dle mého mínění, k určité vyváženosti tohoto celku.

Silná opozice, přesvědčená o tom, že přetrhla kontinuitu běhu 
města a bez ní to nepůjde, jako dáma v plné jízdě přišla o kočár, se 
uchýlila se k diverzní pasivitě vyčkávajíc na infakt a klopýtání naší nové 
koalice.

To byl mimo jiné motor, který velmi pomohl tuto syrovou a nezávidě-
níhodnou situaci překlenout a věnovat se každodenní práci na úřadě a při
chodu města.

Ale ouha, ono se daří, komunikuje se s lidmi, nakopnuté projekty 
se s těžkostmi narovnávají a dokončují, načínají se projekty nové a lidi
začínají chápat, že dluhy žerou z talíře a není možné se do nekonečna
zadlužovat. Fenomén dotací a grantů může pomoci, už však nemá 
tak otevřenou náruč a je sám o sobě neobyčejně zavazující vůči městu,
ale jde to.

Samochvála smrdí, lehce si uvědomuji a přiznávám, že jsme měli i své
vnitřní problémy a další nás neminou, jsme živý organismus, to je boj
zvaný demokracie společnost volených individualit a jejich odpovědnost
k samosprávě.

(Na to by nám asi fundovaně odpověděl nedávno zesnulý starosta pan
Ing. Šalda.)

Ne, nemám špatný pocit, mám pocit dokonce hřejivý, protože město
funguje (ač opozice tvrdí opak), město dokončuje, plánuje a činí.

Mám potřebu prohlásit, že mám naše město rád i s jeho kritiky, cifršpi-
ony, škarohlídy, drbnami, protože si to zaslouží a protože tu žiju!

Dočasný radní Milan Tichý
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
80. narozeniny oslavila

11. 10. 2012 paní Alena
BAŠUSOVÁ.

Do dalších let přeje
celá rodina hodně zdraví
a vitality.

Dne 13. 11. se paní
Miroslava SOUČKOVÁ
dožívá životního jubilea
a k této příležitosti jí přejí
hodně zdraví a lásky
dcery Mirka a Blanka
s rodinami.

Ostatky generála Sedláčka uloženy v Lázních Toušeni 
s armádními poctami

Dne 27. 8. 2012 zemřel ve věku 94 let válečný veterán, generál ve výslužbě Ing. Tomáš
Sedláček, který bojoval na východní i západní frontě druhé světové války. Po válce byl vězněn
komunistickým režimem. Plné rehabilitace se dočkal po roce 1989. 

Rozloučení s čestným občanem městyse Lázně Toušeň, města Brandýsa nad Labem-Staré
Boleslavi, městské části Praha 6 a francouzského města Agde, čestným starostou T. J. Sokol Lázně
Toušeň, čestným členem Obce baráčníků Lázně Toušeň, čestným žákem Základní školy v Lázních
Toušeni, čestným předsedou Československé obce legionářské, účastníkem bojů 2. světové války ve
Francii, Anglii, Sovětském svazu a na Slovensku, politickým vězněm odsouzeným na doživotí a nosi-
telem nejvyšších státních vyznamenání se uskutečnilo na toušeňském hřbitově třetí říjnovou neděli. 

Čest jeho památce! Petr Studnička, zastupitel města

Před započetím pietního ceremoniálu promluvili
starosta Lázní Toušeně Luboš Valehrach a ministr
obrany Alexandr Vondra. S Tomášem Sedláčkem se
rozloučil i náčelník Generálního štábu Armády ČR
generálporučík Petr Pavel.         Foto: Martina Šípová

Během minuty ticha voják jednotky Čestné stráže
uložil ostatky do hrobového místa a zazněly tři čestné
salvy. Ceremonii s armádními poctami zakončila státní
hymna.

Foto: Martina Šípová

Urna s ostatky armádního generála Tomáše Sedláčka
byla uložena do rodinné hrobky na toušeňském
hřbitově v neděli dne 21. října 2012. Foto: ČTK

Vzpomínka na Emila Kaplánka
V neděli 21. října uplynulo 85 let od narození

vynikajícího klavírního interpreta, dlouholetého
učitele hudby, skladatele a varhaníka pana
Emila Kaplánka. Ačkoli Emil Kaplánek (*1927)
není čelákovickým rodákem, je jak svým půvo-
dem, tak celoživotním dílem spjat s naším
městem. V Čelákovicích totiž vyrůstal jeho
dědeček z matčiny strany Jan Křtitel Maixner
a další předkové tohoto rodu. To byl také důvod,
proč se jeho rodiče rozhodli začátkem 30. let
postavit rodinný domek právě v Čelákovicích.

V 50. a 60. létech 20. století se Emil Kaplánek
zapsal do kulturní historie Čelákovic především
jako učitel hudby a interpret. Mezi jeho žáky
patřili například dlouholetý ředitel hudební školy
Bohumír Hanžlík nebo matematik a hudební
vědec Jan Králík. Posluchači obdivovali jeho bra-
vurní technické výkony i procítěný projev, a to
zejména u interpretace klavírních skladeb
Beethovenových a Lisztových. V roce 1971
uspořádal Emil Kaplánek v „Grádu“ (tehdejší
kino Oko u nádraží) první – a v Čelákovicích
poslední – koncert z vlastních skladeb. V té době
byl ale již prakticky „odstaven“ jako učitel poboč-
ky čelákovické Lidové školy umění v Jirnech.
Ztráta matky a existenční stres spojený s tzv.
normalizací se podepsal na jeho zdraví: v roce
1973 utrpěl srdeční infarkt, který měl za násle-
dek desetiletí trvající srdeční chorobu. V roce
1983 byl prakticky donucen odejít do invalidního
důchodu, protože jeho syn Michal začal studovat
teologickou fakultu – a představa, že by se stal
syn „socialistického učitele“ katolickým knězem,
byla pro tehdejší vládnoucí garnituru nepřijatel-
ná. V 90. létech se Emil Kaplánek zapojoval do
společenského života města zejména svými
články na stránkách tohoto Zpravodaje. Jednalo
se obyčejně o vzpomínky na významné
a zajímavé osobnosti či události.

Emil Kaplánek zemřel 19. března 2000
v Plzni a je pohřben na Vinohradském hřbitově
v Praze. Učil své děti i žáky vděčnosti k učitelům
i ke všem, kteří náš život obohatili. Proto i jemu
patří tato vděčná vzpomínka.

Michal Kaplánek, syn

Dne 6. 11. 2012 by se dožila 80 let naše milo-
vaná maminka a babička, paní Miluše
VACKOVÁ. Nikdy na ni nezapomeneme. Kdo
jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dcera Míla s rodinou

Dne 20. listopadu 2012
uplyne rok, co nás navždy
opustil pan Jaroslav
MAŠEK.

Vzpomíná 
rodina Pýchova

a ostatní příbuzní.
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Od října 2012 je otevřeno nové květinářství,
které nese název KVĚTINY ZA ROHEM.
Nachází se skutečně za rohem, a to v ulici
U Podjezdu č. p. 589/4, kousek od stavebnin
PRO-DOMA.

Slečna Radka Větrovcová Vám zde nabídne
vazbu z řezaných květin nebo sušiny, hrnkové
květiny, obaly na květiny z keramiky či skla,
keramické a skleněné doplňky do bytu, dárkové
předměty, svíčky a sezonní dekorace.
Samozřejmostí v nabídce je i tzv. svatební květi-
nový servis nebo smuteční vazby.

Zajímavostí jistě je doručování květin v čase,
kdy je květinářství zavřeno. Tato služba je ve
všední dny v době od 18.00 do 21.00 hod. pro
Čelákovice, Záluží, Mochov a Sedlčánky zdar-
ma. O víkendech a svátcích za příplatek 200 Kč.
Cena dopravy po ostatních místech ČR se řeší
individuálně.

Objednávky na tel.: 724 101 923, e-mailu:
radka@kvetinyzarohem.cz.
Provozní doba:
po 12.30 – 18.00 hod.
út – pá 9.00 – 18.00 hod.
so 9.00 – 12.00 hod.

Majitel fy V-PLAST, s. r. o., více informací na
webových stánkách www.kvetinyzarohem.cz.

Provozovna v ulici vedoucí od zdravotního
střediska, a to Na Švihově u č. p. 880, zazna-
menala, také změnu. KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ
zde zůstalo zachováno, ale rozšířila se
nabídka o PÁNSKÉ, kterou s sebou přinesly
nové nájemkyně. 

Dnes zde provozují kadeřnickou živnost paní
Greplová (tel.: 775 608 099) a Kukačková (tel.:
606 890 326).

Na měsíce listopad a prosinec 2012 je pro
Vás připravena sleva 20 %. Příklad po slevě:
pánský střih 60 Kč, dámský střih (mytí, stříhání,
foukání) krátkých vlasů 150 Kč, dlouhých pak
180 Kč, melír 100 – 250 Kč.
Provozní doba:
po 7.00 – 13.00 hod.
út, st 9.00 – 16.30 hod.
čt 9.00 – 18.00 hod.

V polovině října otevřela certifikovaná instruk-
torka a výživová poradkyně Ing. Miluše
Hlávková STUDIO VACUFIT. Situované je
v suterénu rodinného domu v Jaselské ulici
č. p. 1837, což je ideální pro soukromí i indivi-
duální přístup ke klientovi.

Studio nabízí cvičení na přístroji pro chůzi či
běh v podtlaku Vacu Elite, který napomáhá při
redukci hmotnosti, detoxikaci, léčbě celulitidy
a zároveň rozproudí lymfatický systém. Cvičení
trvá pouhých 30 min., ale již od 6. minuty začíná
tělo v tomto přístroji spalovat, a to především
díky podtlaku a infralampě. U jiných forem cvi-
čení začíná spalování po 20-30 min.

Dále můžete využít výživové poradenství,
nechat si za účelem snížení, zvýšení či udržení
hmotnosti sestavit jídelníček nebo cvičební plán.
Na unikátním přístroji Inbody 230 si můžete
nechat zanalyzovat složení těla. Získáte tak
kompletní informaci o poměrech Vašich svalů,
tuků a vody v % a zároveň vyhodnocení zda
potřebujete redukci hmotnosti (tuků), navýšení
hmotnosti (svalů) apod.

V případě, že využijete nabídky studia, zdar-
ma Vám paní Hlávková vypočte spalovací frek-
venci pro spalování tuků ze zásob, při tréninku
s vámi protáhne svalové skupiny či v průběhu
cvičení dohlédne na Vaše ratolesti.

V nabídce je možnost zakoupení Dárkových
certifikátů (právě nyní skvělý dárek k Vánocům),
permanentek na 10 vstupů a 1 zdarma.
Zvýhodněné ceny, které začínají na 150 Kč, zde
mají maminky na MD, studenti a důchodci.
Provozní doba:
po – pá 8.00 - 20.00 hod.
so – ne dle domluvy

Více informací na tel.: 603 410 114, e-mail:
info@studiovacufit.cz nebo www.studiova-
cufit.cz.

C O  N O V É H O  V E  M Ě S T Ě

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 listopad:
po 19.30 – 21.30

út 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
(17.00 – 18.30 pronájem dráhy)

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 12.00  – 21.00
(11.00 – 12.00 plavání se ZP)

ne 10.00  – 21.00
(9.00 – 10.00 pouze senioři)

so 17. 11 stejné časy jako každou sobotu.

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

Pobočka Knihovny 
v Sedlčánkách v novém
Městská knihovna upozorňuje své čtenáře
i další zájemce, že pobočka knihovny
v Sedlčánkách byla přestěhována z budovy
bývalé školy do zrekonstruovaného interiéru
bývalé hasičské zbrojnice na adresu Dělnická
č. p. 133. Nové prostory jsou větší
a přístupnější. Přijďte nás navštívit v obvyklých
výpůjčních hodinách - každé úterý od 16.00
do 18.00 hodin.    

Soňa Husáriková, ředitelka

V pasáži Sluníčko proběhla změna. Jeden
z obchodů má nového nájemce a zcela jiný sor-
timent.

Od 11. 10. 2012 v příjemném novém interiéru
prodejny LEGHORN můžete nakoupit čerstvé
kuřecí a krůtí maso. Součástí nabídky je
i mochovské pečivo, bezlepkové uzeniny fy
Prantl (www.janprantl.cz), nebo každou středu
kachny. Průběžně, dle sdělení vedoucí Ivany
Adamcové, přijímají i objednávky na 12 až 18kg
krůty (cena 89 Kč/kg).

K platbě můžete použít i stravenky Ticket
Restaurant a Gastro pass.
Provozní doba:
po – pá 8.00 – 18.00 hod.
so 8.00 – 12.00 hod.

Více informací na tel.: 731 474 273, 731 836
684, e-mail: info@leghorn.cz nebo http://leg-
horn.cz (v době přípravy Zpravodaje ve
výstavbě). -dv-
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V prostorách radnice bude vystaven plakát, který připravili žáci 3. C ZŠ Kostelní během jejich výuky. Týdenní 
projekt vyvrcholil setkáním se starostou města v budově čelákovické radnice. Foto: -rl-

Domácí úkoly ANO
V médiích se začínají objevovat návrhy na

zrušení domácích úkolů. Po zrušení může volat
jen ten, kdo:

nemá vůbec žádnou praxi s výukou dětí;
má zájem na tom, aby naše děti opouštěly
školu méně vzdělané;
si chce usnadnit práci.
Stejně jako sportovci, pokud chtějí dosahovat

nějakých výsledků, musí i žáci ve škole trénovat
tzv. dvoufázově. Úkoly nejsou od toho, aby 
obtěžovaly rodiče a znepříjemňovaly dětem
život, jak to mnozí chápou, ale jsou od toho, aby
si dítě nabyté vědomosti utvrdilo.

Domácí úkol má význam tehdy, když jej dítě
vypracovává zcela samo, bez pomoci rodičů
(vyjma malých dětí z 1. a 2. tříd a vyjma dětí se
zdravotními problémy) a když jej dítě vypracuje
za přiměřený čas. Zkušený a rozumný pedagog
zadává domácí úkoly přesně v tomto duchu
a s tímto vědomím.

Alena Pechalová, ředitelka školy

Přípravy na jarmark
Přípravy na vánoční jarmark pomalu, ale jistě

začínají a škola chystá spoustu překvapení pro
naše děti, jejich rodiče i ostatní návštěvníky.

Vyrábění dárků je již v plném proudu a děti se
těší, že právě jejich výrobky budou nejkrásnější

a nejžádanější. Stejně jako loni, i letos jsme
oslovili firmu Billa, která opět přislíbila dodat
jako sponzorský dar papírové tašky, ve kterých
si nakupující odnesou výrobky dětí domů.
Pomoc nabízejí i svou vlastní účastí při přípra-
vách rodiče. Na akci jsme pozvali média, uvi-
díme, zda přijedou. Chystáme pro vás ještě více
překvapení, vystoupení a zajímavostí.

Výtěžek z loňského jarmarku byl využit na
nákup vybavení do školní tělocvičny, barev
k výmalbě vnějšího pláště budovy školy dětmi
(nápad našich vyučujících byl předložen Radě
města a následně jí schválen, realizován bude
na jaře příštího roku) a na adopci surikamy
v pražské ZOO. Škola se 29. 11. otevře od 16.00
do 19.00 hodin nejen v přízemí, ale i v 1. patře.
Ve školní jídelně budete moci opět zhlédnout
představení žáků, vystoupení mažoretek a sbo-
ru, občerstvit se v improvizované kavárně. Svůj
stánek otevře i SRPŠ, které se chce na jarmar-
ku prezentovat a zodpovědět případné dotazy
rodičů. V atriu si budete moci zakoupit grilované
klobásy a další občerstvení, které k jarmarku
patří. Ani o koně letos děti ochuzeny nebudou,
projížďka kočárem bude jistě to nejkrásnější 
završení letošního ročníku. Tradičně nezapome-
neme na dobročinnost a opět budeme vybírat
příspěvky pro organizaci Život dětem, se kterou
léta spolupracujeme. Jako každoročně pozveme
na jarmark bývalé zaměstnance školy, aby
nasáli atmosféru budovy, ve které mnozí dlouhá
léta pracovali. Přijďte všichni mezi nás, těšíme
se na vás. pedagogové a žáci

Sdružení rodičů a přátel školy
při ZŠ J. A. Komenského

Listopadové plískanice začínají být každo-
denní realitou a děti i dospělí si v průběhu času
vytvořili zkratku přes trávník k hlavnímu vchodu
školy. Za deštivého počasí ovšem málokdo tuto
zkratku raději mine, a tak se do školy nanosí
hodně bláta. Obrátili jsme se na pana starostu
a ten přislíbil pomoc. Chodníček by měly reali-
zovat Technické služby na základě navýšení
finančních prostředků pro tyto účely.

Budeme tedy tyto dny sledovat prostor před
budovou školy, a až se objeví pracovníci
Technických služeb, budeme již znát důvod.

29. 11. 2012 pořádá ZŠ J. A. Komenského
VÁNOČNÍ JARMARK. Všechny srdečně zveme
ke stánku SRPŠ, kde najdete výrobky rodičů!
Nechte se překvapit, jaké budou.

Základní škola
J. A. Komenského 414

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

Hodina prvouky na radnici
V rámci učiva prvouky poznáváme naši obec.

Vše začalo procházkou městem, kde jsme si
připomněli významné budovy a instituce naše-
ho města. Potom jsme doma s rodiči zapátrali
a do školy si přinesli první materiál ke zpraco-
vání (fotky, článečky, pohlednice…). V hodinách
čtení jsme vše pročetli a zjednodušovali texty
pojednávající o historii Čelákovic, v českém
jazyce jsme v rámci učiva o vlastních jménech
hledali v textu jména osobností spjatých živo-
tem či prací s naší obcí a nakonec jsme ve
výtvarné výchově malovali historický znak
Čelákovic. Aby poznatky nezůstaly jen v našich
hlavách, zpracovali jsme je na velký plakát.

Náš týdenní projekt vyvrcholil setkáním se
starostou naší obce Josefem Pátkem, který nás
vlídně přijal ve velké obřadní síni radnice. Po
krátkém povídání jsme si prohlédli i malou
obřadní síň a naše putování skončilo v pracovně
samotného starosty. V každém z nás určitě
nadlouho zůstanou vzpomínky na příjemnou
hodinu strávenou v prostorách pro obec tak
důležitých, na samotné setkání s panem staros-
tou, ale třeba i na okamžik, kdy si každý mohl
sáhnout na vyšívaný městský prapor či si po-
těžkat závěsný znak starosty, který nosí při sva-
tebních obřadech. Jára s Deniskou určitě neza-
pomenou na svatební obřad „nanečisto“…

Panu starostovi moc děkujeme a doufáme, že
jednou budeme platnými občany našeho města.

žáci 3. C a Iveta Holečková, učitelka

Děti pomáhaly přírodě
Snížení vody v Labi z důvodu oprav na zdy-

madlech přineslo nepříjemnosti některým živo-
čichům. Jedním z nich byly i škeble rybničné,
které zůstaly bez vody v obnažených březích
mezi kameny a ve vysychajícím dnu slepého
ramene Labe.

Na žádost zástupce státního podniku Povodí
Labe pana Mouchy a našeho místostarosty
pana Sekyry jsme se rozhodli alespoň některé
zachránit vrácením do Labe. V holínkách,
vyzbrojeni rukavicemi a kyblíky, žáci 8. a 9.
ročníků sbírali škeble do kýblů a následně je
vysypali zpět do jejich přirozeného vodního pro-
středí. Škeble rybničná je totiž indikátorem čisté
vody a bohužel patří mezi silně ohrožený živo-
čišný druh.

Měli jsme radost, že jsme naší přírodě, naše-
mu Labi aspoň trochu pomohli.

vedení Kamenky

Základní škola
Kostelní 457

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

Foto: Jiří Kyliánek

Ilustrační foto: -dv-
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Školní rok u nás ve školce začal s úderem
dokončovacích prací po rekonstrukci dětských
hygienických zařízení. Každý stavební zásah
s sebou přináší určité obavy, ale díky spolupráci
stavební firmy, města a vedení školy se dílo
podařilo. Staré a nevyhovující prostory
umýváren zmizely a místo nich mají děti k dis-
pozici nová i pro oko příjemná hygienická
zařízení.

Naše MŠ byla postavena v r. 1975, má 8 tříd,
kapacitně pojme 200 dětí, o které se stará 15
učitelek, asistentka pedagoga a 10 provozních
pracovníků.

Snažíme se co nejvíce pobývat venku v příro-
dě, k tomu nám slouží krásná zahrada, kde
jsme letos provedli ozdravné řezy stromů
a pokáceli stromy staré a nebezpečné. Děti mají
na zahradě k dispozici pítka k dodržování pitné-
ho režimu. Během prázdnin jsme po domluvě se
zřizovatelem demontovali staré, nevzhledné
kovové zahradní domečky a pořídili nové,
dřevěné.

Rádi bychom dovybavili zahradu o další hrací
prvky a moc bychom si přáli vybudovat víceúče-
lové hřiště.

Chtěli bychom navázat na spolupráci
s čelákovickými hasiči, pozvat na besedu policii,
navštěvujeme Knihovnu, Kulturní dům, výstavy,
jezdíme na výlety, a to všechno proto, aby čas
prožitý u nás ve školce byl pro všechny příjem-
nou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehli-
vých základů do života i do vzdělání.

S dětmi pracujeme v souladu se školním
vzdělávacím programem s profilací „Harmonie
žití“ s mottem „Neříkej mi, že to neumím, ale
pomoz mi, abych se to naučil“.

Dětem této generace chceme dát kvalitní
základ k tomu, aby jednou mohly říci: „To jsem
se naučil v mateřské škole…“

Dagmar Horáčková, ředitelka

Mateřská škola
Rumunská 1477

tel.: 326 910 911 / 913, 914
e-mail: rumunska.ms@seznam.cz

www: http://materidouska.celakovice.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 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
Karolina Švechovičová, přihlášky a info 731 310
509;

• Kurzy masáží kojenců a batolat
vede porodní asistentka Karolina Švechovičová,
nutno se přihlásit na tel.: 731 310 509;
• Cvičení pro ženy s hlídáním dětí - aerobic
čt 8.30 – 9.30 hod., v tělocvičně u bazénu,
hlídání dětí v MC, informace: Martina Vlčková
737 647 968;
• Cvičení pro ženy – kondiční gymnastika
a posilování
út 20.00 – 21.00 hod., v tělocvičně u bazénu,
informace: Anna Králová 723 672 884;
• Cvičení pro ženy – aerobic
po a st 20.00 – 21.00 hod., v malé tělocvičně ZŠ
J. A. Komenského, informace: Martina Vlčková
737 647 968.

Akce v listopadu:
• „Lampiónový průvod“
so 10. 11. od 17.00 hod., sraz u MC;
• Pohádkový rej s Taťkou Šmoulou a Šmou-
linkou 
ne 11. 11. od 16.00 hod., v KD;
• „O Smolíčkovi“
st 14. 11. od 10.00 hod., čtení a malování
s pohádkou;
• Líčení zdarma
pá 16. 11. dopoledne, informace a přihlášky:
Kateřina Ferlesová 724 105 196;
• Vánoční fotografování dětí a rodin
so 17. 11. s fotografkou Markétou Jirákovou,
informace a přihlášky: Monika Žatečková 
728 660 493;
• Skáču dobře, skáču rád – pod střechou
ne 25. 11. od 15.00 do 17.00 hod., sportovní
hala TOS;
• „O kohoutkovi a slepičce“
st 28. 11. od 10.00 hod., divadélko pro nejmen-
ší, vhodné pro děti od 18 měsíců;
• Zpíváníčko s Mikulášem
pá 30. 11. od 10.00 hod.

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

http://www.rc-routa.cz 

Klub náhradních rodin
So 10. 11. od 15.00 hod. – Seminář Jak budo-
vat zdravou „náhradní“ rodinu
Lektoruje Bc. Jana Frantíková, zkušená
pěstounka romských a zdravotně znevýhodně-
ných dětí, maminka 12 dětí, sociální pracovnice.
Program semináře: jak mít hodně dětí a uklize-
nou domácnost, jak mít sytící odpočinek, kdy je
matka ohrožený druh a jako taková má nárok na
ochranu, jak si udržet vztahy mimo rodinu,
o přátelství a o manželství, jak připravit naše
děti na další život podle „našeho vzoru“.
Místo konání: modlitebna Církve bratrské,
Vašátkova 288, Čelákovice
Pro děti zajištěn doprovodný program pod vede-
ním speciální pedagožky. Přihlášky a bližší infor-
mace – Jana Luhanová, 731 172 650, nahrad-
nirodiny@seznam.cz

Přednášky PhDr. Ilony Špaňhelové v rámci
nového projektu Rodinné útočiště pro všech-
ny generace středního Polabí, podpořeného
MPSV ČR:

• Po 12. 11. od 9.00 hod. – Výchova a vývoj
dítěte 1-3 roky – Nehvizdy, Dětské centrum
Dráček;

• Pá 16. 11. od 17.30 hod. – Puberta je tu – MC
Čelákovice, Stankovského 1650;
Účastnický poplatek 20 Kč. Doprovodné hlídání
dětí nabízíme zdarma. Kapacita míst na před-
nášce omezena, rezervace nutná 604 146 682
info-routa@seznam.cz.

Nabízíme ještě volná místa individuálního
poradenství – rodinná poradna s PhDr. I. Špaň-
helovou.

Semináře MUDr. Halka Korcová, lékařka, psy-
choterapeutka, psychiatrička:
• So 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.
• So 1. 12. od 9.00 do 14.00 hod. – Chronický
stres v rodině aneb Miláčku, nejsi trochu
vyhořelá? Hlavní zdroje stresu. Jak poznat, že
ohrožení stresem je můj problém? Jak se chrá-
nit před dlouhotrvajícím stresem? Jak zacházet
s napětím mezi prací a rodinou?

PŘIPOMÍNÁME!
• Vyzvedněte si mapky v MC Čelákovice, opět
hledáme „čelákovický POKLAD“!
• Pohádkový rej, rodinné odpoledne plné
pohádek a masek, neděle 11. 11. 2012 od 16.00
do 18.00 hod. v KD.

Více informací o dalších akcích a aktivitách
našeho sdružení www.rc-routa.cz.

NOVÉ PROJEKTY PODPOŘENÉ
EVROPOU

Rodinné centrum Routa, o. s., získalo pod-
poru z ESF v rámci Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci
svých dvou nových projektů.
1. projekt: Podporujme podnikatelky Polabí!

Hlavním cílem je zvýšení počtu úspěšně
podnikajících žen v Čelákovicích a regionu
středního Polabí. Partnery tohoto projektu jsou
Město Čelákovice – bez fin. příspěvku, FV –
Plast, a. s. – bez fin. příspěvku, Hana Veselá,
obchod růžemi – partner s fin. příspěvkem –
členka realizačního týmu/expertka na podnikání
žen. V rámci projektu nabídneme komplexní
bezúplatný program na podporu podnikání žen.
2. projekt: Slaďování rodiny a práce – šance
pro Čelákovice

Cílem projektu je podporovat aktivity ke
zlepšení slaďování rodinného a pracovního
života v Čelákovicích, zavádění flexibilních
forem práce a zvýšení zaměstnanosti na
lokálním trhu práce. Aktivity v rámci projektu
jsou zaměřeny na zaměstnavatele a zaměst-
nance z Čelákovic a blízkého okolí, ženy po
MD/RD vracející se na trh práce, ženy v před-
důchodovém věku, osoby pečující o závislého
člena rodiny. Partnery jsou Město Čelákovice –
bez fin. příspěvku, FV – Plast, a. s. – s finančním
příspěvkem – významná role při zavádění flex.
forem práce – pilotní ověření metodik, tvorba
nových pracovních míst pro ženy.

Projekty přinesou především zvýšení zaměst-
nanosti občanů Čelákovic, podporu podnikání,
bezplatné služby pro obyvatele města. Všechny
aktivity jsou bez požadavků na rozpočet města
(dotace ve výši 100 %). Další podrobnosti o pro-
jektech a našich aktivitách Vám rádi sdělí 
pracovnice Rodinného centra ROUTA. Těšíme
se na Vás.



Kultura
Slovo kultura v době dávno minulé znamenalo pěstování užitkových plo-

din (cultura, příčestí trpné latinského colere, pěstovat, tedy „co je pěsto-
váno“). Jako metaforu jej použil Marcus Tullius Cicero (* 3. 1. 106 – † 7. 12.
43 př. n. l.), římský řečník, politik, filosof a spisovatel, pro překlad Platónova
pojmu „péče o duši“. Od 16. století je již v povědomí jako označení vybra-
ných lidských činností, a to zejména uměleckých. Dnes pod slovo kultura
zahrneme mnohem širší řadu významů, a to těch, v nichž a s jejichž pomo-
cí člověk žije, které přijímá od své společnosti a které naopak předává
svým dětem. Tradice jsou tedy také součást kultury, a právě proto Vám
v tomto tématu přinášíme informace o nově zahájené městské tradici
a další, která letos díky Městské knihovně zaznamenala již svůj 8. ročník.

14 téma 11/2012 

Osobní charakteristika
Bohumír Hanžlík je v nejlepším smyslu slova

pravý český kantor, ale žijící v naší době: hudeb-
ník výkonný i tvůrčí, vyučující i organizující, roz-
vážný a přitom strhující, sloužící jiným tvůrcům
v pokoře a bezejmennosti bez ohledu na žánry
a styly v rozpětí od baroka a klasicismu přes
romantismus po současnou populární hudební
oblast. Obětavý muzikant oddaný hudbě, oje-
dinělý ve své době osobním nasazením, ale
zároveň ve svém čase pevně zakotvený. Povaha
otevřená, přátelská, ale schopná zjednat si
pořádek. Jako hudebníku vzděláním i mnoho-
strannou praxí je mu blízká pečlivá, odpovědná

individuální příprava, potřeba rozhledu v dalších
oborech, zejména výtvarných, ale zároveň
i týmová práce, tedy sebeovládání a respekt
k druhým, ovšem i s výraznými vůdčími vlohami.
Nároky na každého, včetně sebe samého 
především, a zároveň jeho lidské přístupy
vycházejí z jeho celoživotního učitelského povo-
lání. Činorodostí výkonnou, tvůrčí, organizační
i publikační přitom daleko převýšil své okolí
i kontext regionu, aniž si to ve své skromnosti
připouští. Tím vším a souhrnem dalších neopa-
kovatelných osobních vlastností se v něm 
zformovala výjimečná osobnost na celostátní
úrovni.

Přínos k rozvoji města
Bohumír Hanžlík jako učitel, organizátor

a tvůrčí umělec v Čelákovicích vytvořil a stále
dotváří jedinečnou, nezaměnitelnou éru, s níž
jsou stopy jiných – i velkých osobností
z nedávné minulosti – srovnatelné jen v dílčích
náznacích. Jeho přínos má dvě základní linie –
pedagogickou a interpretační.

Rozvoj, bez nadsázky rozmach jím vedené
Základní umělecké školy Jana Zacha je
v širokém okolí bez obdoby. Z čelákovické školy
vybudoval místo přitažlivé pro žáky a studenty
hudebních, dramatických a výtvarných oborů
z širokého okolí. Pro velký ohlas zasáhla jím
vedená škola pobočkami podle potřeby i do
jiných míst. Pedagogické obsazení udržoval vždy
na nejvyšší dosažitelné úrovni. Vynikající výsled-
ky dosahované žáky při celostátních prezenta-
cích byly a zůstávají nad jiné průkazné. Do této
linie náleží i přínos vytvářením a publikováním
učebních textů pro všechny hudební školy
v České republice. Do budoucna zůstane tato jeho
éra svou mnohostranností, kvalitou, rozsahem
a délkou velmi pravděpodobně již bez obdoby.

Jako hudební interpret působil a působí ve
dvou hlavních oblastech: v populární hudbě
a v hudbě klasické, tedy ve vzácném spojení.
Jako skladatel, aranžér, dirigent a klavírista, jako
jazzman a swingař i zachránce historických kla-
sických děl sjednocuje nejúspěšnější místní tradi-
ce, budované v různých dobách několika jedno-
stranněji zaměřenými předchozími osobnostmi. 

Obě oblasti přitom rozvíjí výrazně intenzivně-
ji a hlouběji, s mimořádnou tvůrčí invencí, a zís-
kává tím Čelákovicím nemalý respekt, neboť
výkony svých orchestrů představuje v kontextu
regionálním, celostátním i mezinárodním.
V obou oblastech spolupracuje s vynikajícími
renomovanými umělci se samozřejmostí a na
jimi předpokládané nejvyšší úrovni. Takové šíře,
kvality a známosti žádný podobný hudebník
z Čelákovic pro Čelákovice nedosáhl.

Souhrn životní dráhy a díla
* 28. 11. 1937 v Čelákovicích, syn Josefa

Hanžlíka. Po absolutoriu studia klavíru u Emila
Kaplánka a Pedagogické školy v Brandýse n. L.
vyučoval v letech 1957 – 1959 v Toušeni; sou-
časně působil jako klavírista a aranžér v tane-
čním orchestru svého otce, spolupracoval
s pěveckými sbory a mezi léty 1961 – 1964
s Rudolfem Truhlaříkem jako spoluzakladatel,
skladatel a klavírista Divadla o páté, pro jehož
scény v Čelákovicích a v Brandýse n. L. kompo-
noval hudbu k muzikálům Revue za ohradou,
Saloon Idaho, Kdekoli na světě, Žraloci a kyta-
ra, Město na slunci, Pět kuliček, Bez Adama
a Evy, Tak nám zabili Ferdinanda.

Souběžně v období 1961 – 1964 dále studo-
val na Lidové konzervatoři v Praze skladbu
u Emila Hradeckého a instrumentaci u Karla
Krautgartnera. V téže době dovršil studium
výtvarných oborů u Lad. Leitgeba a Cyrila
Boudy (státní zkouška na Pedagogické fakultě
University Karlovy 1967). V letech 1961 – 1972
vyučoval v Brandýse n. L. na Základní škole
a na Střední všeobecně vzdělávací škole, od
roku 1972 spolupracoval s Čs. rozhlasem.

Od roku 1978 byl po tři desetiletí ředitelem
Základní umělecké školy Jana Zacha v Čeláko-
vicích, kde záslužně založil výtvarný, taneční
a literárně dramatický obor a roku 1983
Komorní soubor Jana Zacha, ve kterém působí
jako umělecký vedoucí a aranžér dodnes, nyní
již se svým jménem ve štítě (zájezdy do Švýcar-
ska 2001, Rakouska 2008 aj.).

Pokračování na str. 15

Město Čelákovice zahájilo novou tradici, a to udílení Výroční ceny města Čelákovic.
Vždy 28. října, v den státního svátku, ocení své výjimečné občany, kteří 
významným způsobem ovlivnili nebo ovlivňují některé obory lidské činnosti
a významně působí ve prospěch ostatních občanů města, šířili či šíří dobré jméno
města doma i ve světě.

VÝROČNÍ CENA MĚSTA ČELÁKOVIC

BOHUMÍR HANŽLÍK, učitel, klavírista, skladatel, grafik,
laureát Výroční ceny města Čelákovic 2012

Zda a komu bude cena udělena (dle statutu
to může být nejvýše jedenkrát v každém roce)
rozhoduje dle předložených návrhů
Zastupitelstvo města.

Za významný přínos k rozvoji školství a kultu-
ry ve městě Čelákovice udělilo Zastupitelstvo
města Výroční cenu za rok 2012 panu Bohumíru
Hanžlíkovi. Historicky první slavnostní akt se

uskutečnil večer 28. října 2012 v čelákovickém
Kulturním domě.

Laureát obdržel výjimečné výtvarné dílo, a to
skleněnou plastiku symbolizující Domov na Labi
ozdobenou stříbrnou plaketou, zhotovenou jako
zvětšenina otisku pečetidla rychtářského práva
primase Ježdíka z roku 1631, kterou navrhl
výtvarník Michal Burda. -dv-



téma 1511/2012  

K raným vjemům designéra Michala Burdy
(*13. 2. 1952), jež utvářely jeho vztah k polabské
krajině, historii i umění, patřil pohled na bole-
slavské kostelní báně z Hlavence od prarodičů.
Ve Staré Boleslavi v sousedství Mariánského
chrámu pak s rodiči žil, navštěvoval školu, kres-
lil, hrál divadlo, učil se hrát na klavír. Někdy
v osmi letech poznal Čelákovice, když se spolu-
žačkou přijeli malovat k panu řídícímu
Gráfnetterovi. Lásku k Polabí v něm prohloubila
knížka E. Petišky „Mezi dvěma řekami“. 

MICHAL BURDA,
polabský patriot 

Od čtvrté třídy dojížděl do Prahy na výtvarný
obor LŠU. Učaroval mu ještě obor literárně dra-
matický a profesorka Olga Velková, jež ve „zla-
tých šedesátých“ obor metodicky vytvářela.
V „Lidušce“ se uskutečnily i první samostatné
výstavy M. Burdy: „Od Baltu“ a „Výstava prázd-
ných rámů“.

Po otcově smrti rodina v roce 1968 přesídlila
do Čelákovic. To již navštěvoval SOŠV v Praze.
V roce 1971 nastoupil jako výtvarník pod hla-
vičkou Správy služeb diplomatickému sboru.
Externě studoval výtvarnou výchovu a češtinu
na FF UK. V osmdesátých letech se jako člen
ČFVU vydal na „volnou nohu“. Navrhoval
výstavní i filmové plakáty pro MK ČR, ÚPF, řešil
výstavy pro ČSAV, Výstavnictví, Artcentrum.
Spolupracoval s Čs. spisovatelem, Mladou fron-
tou, Albatrosem, Lidovým nakladatelstvím, Artií.
Upravoval knihy, ilustroval. Kreslil do
Mateřídoušky, kde publikoval i verše pro děti.
Od devadesátých let se stal „dvorním výtvar-
níkem“ obnoveného Francouzského institutu
v Praze, spolupracoval s NG v Praze, Správou
Pražského hradu, Obecním domem. Pro
Nakladatelství LN vytvořil edici „Dějiny států“, je
spolupodepsán pod knihami edice „De arte“
vydané nakladatelstvím Arbor Vitae. Pro čeláko-
vickou knihovnu připravil k vydání dva sborníky
literárních prací. Řešil výstavy v čelákovickém
muzeu, Náprstkově muzeu atp. Projektoval
rekonstrukci usedlosti na Zápské Stránce.

V Čelákovicích vystavoval v roce 1985. Získal
řadu ocenění (např. v soutěžích o nejkrásnější
knihy). Jeho tvorba byla publikována v Německu
i Japonsku. Zúčastnil se mezinárodních pře-
hlídek užitého umění. Je zastoupen v muzeích
moderního umění v New Yorku i Jeruzalémě,
v soukromých sbírkách. Zapojil se také aktivně
do čelákovického dění. Byl členem prvního
porevolučního Zastupitelstva. Koncem tisíciletí
dle vlastních slov „poodletěl“ do nedalekých
Záp, kde 2002 – 2006 starostoval. Zájem o his-
torii a místopis projevil v reprezentativní knize
„Zápy, Ostrov, Stránka – na potocích času“, kte-
rou sepsal i upravil.

Michal Burda vytrvale obohacuje kulturnímu
dění v Polabí a je činný i literárně. V Brandýse
zahajoval svými texty řadu výstav. Pro Čelákovi-
ce napsal, zrežíroval a s přáteli úspěšně sehrál
u příležitosti „1. muzejní noci 2009“ frašku
„Přívoz“.

Vytvořil Výroční cenu města Čelákovic, která
byla poprvé v historii města předána 28. 10.
2012 v Kulturním domě.

Pan Michal Burda v letošním roce oslavil
životní jubileum, a jak sám o sobě říká, stále
stojí rozkročen na obou březích Labe. Co ho
v Polabí ukotvuje? Snad právě ty staroboleslav-
ské cibulky, které pozoroval přes les
z Hlavence, z okna v Boleslavi, z čelákovického
věžáku i ze stodoly stráneckého statku.

Soňa Husáriková s přispěním Michala Burdy

I. Jak na to
Čelákovice leží na Labi. Heuréka! Jak prosté,

cenou města „staniž se“ skleněná vodní vlnka.
Městským atributem ceny - jako kaménkem do

vody vhozeným, poselstvím z vřav třicetileté války
do našich dob - „budiž“ otisk pečetidla ze stříbra!

II. Hledání tvarů a proporcí
Následují: skici, maketa, jednání, konzultace

(kulturní komise, odbor školství, informací a kul-
tury, Rada města, červnové Zastupitelstvo-
nezastupitelstvo, znovu Rada).

Poté opakovaně cestuji do Znaku Malá Skála i do
Železného Brodu k rytcům, sklářům a do knihárny.

III. Výsledek
Skleněná vlna, vycházející z kontextu „Čeláko-

vice – domov na Labi“ o rozměrech 120 mm x
240 mm x 55 mm, je vyrobena z plochého skla
Optiwhite o tloušťce cca 10 mm. Jednotlivé díly
byly nejprve nařezány vodním paprskem. Poté
slepeny fólií a vzniklá plastika následně opraco-
vána broušením. Na dvou hranách byly vypísko-
vány název i letopočet.

Originál stříbrného pečetidla rychtářského
práva města Čelákovic, zhotovený za primase
Ježdíka roku 1631, je uložen ve Státním okres-
ním archivu. Podle něj byla zhotovena raznice,
ze které pak vyrazili stříbrnou plaketu o průmě-
ru 45 mm, jež byla vlepena na vlnu.

Pamětní list o rozměru 120 x 297 mm na struk-
turovaném papíru je opatřený podpisem starosty.

Cena i s pamětním listem uložena do zvláště
vyrobené a etuje, vystlané tmavomodrým sametem.

IV. Co mne též napadá:
Občas prázdný, jindy plný
Jak hladinu zčeří vlny
Sice plyne - panta rhei
Dokud můžeš, však si hrej´!

Pravda, více než vlnění vodní hladiny mne
fascinuje vlnění ženských boků. Za tím si
stojím, jako že se Michal BURDA jmenuji.

Co charakterizuje Čelákovice? Jsou to význačné budovy (radnice, kostel, tvrz,
Volmanova vila) či rozsochatý dub městského znaku nebo tradiční produkty míst-
ní provenience (košík, soustruh…). Kterak propojit symboliku krajiny a města
(společenství občanů), jež se rozhodlo vyznamenat nejvýznačnější ze svého stře-
du? Jak odolat patosu a přitom se neuchýlit k bagatelizaci? Jaký zvolit materiál?

O VZNIKU CENY MĚSTA ČELÁKOVIC

Pokračování ze str. 14 

Připravil na 600 úprav tanečních a komorních
skladeb (též pro CD), komponoval hudbu mj.
k řadě scénických her a pásem, taneční písně,
cykly dětských sborů, balety Popelka (1986)
a Šípková Růženka (1997) a Rockovou mši
(1992) a swingovou úpravu Rybovy mše váno-
ční 2008. Kontrasty pro klavír a dechovou har-
monii (2005) interpretovala Viktorija Kraf.
Spolupracoval s řadou předních osobností
včetně Lucie Bílé (2007). Publikoval početnou
řadu příležitostných článků ve Zpravodaji města
Čelákovic (Za Antonínem Dvořákem 12/1991,
Česká Mozartiána 3/1991, Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby opět v Čelákovicích 12/1994
aj.). Z vlastní autorské dílny publikoval mj. Písně
z Divadla o páté (Repertoár malé scény 1964,
č. 11), učební texty pro ZUŠ Klavír a Lidové
písně na LŠÚ (s J. Vopelkou) (1984), Dvanáct
kapitol o hudbě (1996) a Komorní hudba (1996).
Nově upravil a tiskem vydal mj. cennou originál-
ní sbírku Lidové písně a říkadla z Polabí 2008.
Napsal, notovými příklady opatřil a společně
s výtvarnicí Jolanou Fenclovou vydal učebnici
Dějiny hudby v obrazech a obrázcích 2009. 
Za svou činnost byl roku 2000 vyznamenán
medailí ministra školství za celoživotní tvůrčí
pedagogickou činnost.

Zdroj: text navrhovatelů – politických subjektů:
SNK Evropští demokraté, 

VOLBA PRO MĚSTO ČELÁKOVICE 
a PRO Č

„Já myslím, že civilizace není
dobrá, když je bez kultury.
Člověk potřebuje ke štěstí

a spokojenosti nejenom pohodlí 
tělesné, ale i duševní. Kultura

a civilizace musí jít ruku v ruce.“
Jan Werich
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SLAVNOSTNÍ  VEČER 28.  ŘÍ JNA
u příležitosti udělení Výroční ceny města Čelákovic 2012

Bohumír Hanžlík, laureát Výroční cena města Čelákovic 2012, přebírá z rukou starosty města Čelákovic 
Josefa Pátka cenu a květiny. Foto na stranách 14 – 16: Jiří Suchý (www.foto-suchy.cz)

Laureát Výroční cena města Čelákovic 2012 pan
Bohumír Hanžlík se skleněnou plastikou.

Po ukončení koncertu, v kruhu pozvaných hostů, se
podepsal Bohumír Hanžlík do Pamětní knihy města.

Reportáž z historicky prvního předávaní
Výroční ceny města Čelákovic, které se
konalo v neděli 28. 10. v Kulturním domě,
najdete na webových stránkách města
www.celakovice.cz sekce média nebo na
informační internetové televizi TV ÍČKO
(http://www.tvicko.cz).

Výtěžek ze vstupného slavnostního večera ve
výši 21 150 Kč darovalo Město Čelákovice na
sbírkové konto Centra Paraple, o. p. s. Celkem
byla tato dobročinná akce podpořena koupí 
206 vstupenek a 217 čestných vstupenek. Při
charitativním koncertu ve prospěch konta
Paraple, který vysílala ve stejný den Česká 
televize, bylo město Čelákovice Zdeňkem
Svěrákem jmenováno. Velké díky všem!
Zde je na místě zmínit, že 201 čestných vstupe-
nek v hodnotě 10 050 Kč zakoupil zastupitel
Petr Studnička. -dv-

Návrh na ocenění pana Bohumíra Hanžlíka u příleži-
tosti jeho významného životního jubilea předložily poli-
tické subjekty SNK Evropští demokraté, Volba pro
město a PRO Č. Zástupci navrhovatelů nechyběli mezi
pozvanými hosty.

Bohumír Hanžlík (vlevo) si připíjí s autorem návrhu
skleněné plastiky Michalem Burdou.

Zúčastnění měli jedinečnou příležitost jednak slyšet
novou hudební znělku, kterou věnoval Městu Čelákovi-
ce Bohumír Hanžlík, ale i prohlédnout si výjimečné
výtvarné dílo – Cenu města Čelákovic, která byla 
společně s městským praporem vystavena v sále.

Společenským večerem s koncertem Orchestru
Bohumíra Hanžlíka a jeho sólistů provázel Josef Prokop.
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Carmen je katalog nové generace označované
jako Web 2.0. Je interaktivní, umožňuje fulltex-
tové vyhledávání dokumentů s řazením výsledků
podle relevance (např. jako Google). Dovolí čte-
náři přidávat hodnocení přečtených knih, vytvářet
skupiny čtenářů s podobnými zájmy a diskutovat
společně o knihách, přes RSS kanály sledovat
knihy oblíbeného autora a spoustu dalších novi-
nek. Náš nový ON-LINE katalog si čtenáři
mohou sami vyzkoušet na webové adrese
http://carmen.knihovna.celakovice.cz.

Na uskutečnění grantu a náročném uvedení
katalogu Carmen do provozu pro podmínky naší
knihovny mají velký podíl naše kolegyně Lenka
Herčíková a Helena Marvanová. Chtěla bych jim
touto cestou poděkovat za pomoc a podporu.

Pravidelně pořádaná výstava amatérských
tvůrců byla tentokrát zaměřena na naše čtyř-
nohé přátele. Téma Domácí mazlíčci jste mohli
vidět ztvárněno řadou výtvarných technik od 
44 vystavovatelů (malba, fotografie, keramika,
řezba, ruční práce, drátkování atd.). Ve vystave-
ných pracích byl cítit vztah autorů k jejich
„modelům“. Vždyť kdo by vyřezával kočku, 

V prvním říjnovém týdnu se Městská knihovna Čelákovice připojila svou 
nabídkou akcí k již 16. ročníku celostátního Týdne knihoven. Letos jsme pro 
čtenáře připravili překvapení v podobě spuštění nového ON-LINE katalogu
Carmen, který jsme získali v letošním roce díky grantu Ministerstva kultury.

TÝDEN KNIHOVEN V ČELÁKOVICÍCH

kreslil svého psa, vyráběl z keramiky želvu či
fotografoval fretku, kdyby je neměl rád?

Naše pozvání k uspořádání akce pro děti při-
jala paní Vendula Hegerová, ilustrátorka dět-
ských knih. Její minikurz kresby Malujeme
zvířátka měl velký úspěch u dětí, pedagogů
i příchozích maminek s menšími dětmi.

V letošním roce knihovna pořádala rovněž 
8. ročník literární soutěže. Její vyhodnocení
proběhlo v rámci Týdne knihoven tak jako každý
druhý rok, kdy soutěž organizujeme. Ocenění
byla slavnostně předána v Městském muzeu.

Pátečního Dne otevřených dveří využila řada
návštěvníků až do večerních hodin nejen
k půjčování, ale i k prohlídce výstavy. Se zájmem
si také četli oceněné práce z literární soutěže.
V knihovně se vystřídala řada tříd ze základních
škol a pomyslně otevřené dveře se téměř celý
den nezavřely. Chtěla bych touto cestou poděko-
vat všem, kdo nám zapůjčili své exponáty
k výstavě, a těšíme se na další spolupráci s nimi.
Chystáme už totiž další téma k jejich inspiraci
a radosti těch, kdo jejich dovednost ocení.
Soňa Husáriková, ředitelka Městské knihovny

Soutěž byla vyhlášena v březnu, autoři
posílali své práce do konce května a v letních
měsících se jejich čtení a hodnocení věnovala
naše odborná porota – výtvarník Libor Havel,
redaktor deníku Právo Josef Koukal, spisovatelé
Petr Kukal, Martin Petiška, Stanislav Rudolf,
úspěšný autor literárních soutěží Karel Majer
a členka Státního fondu kultury paní Marcela
Turečková. Patří jim naše velké poděkování!
V září na pracovní schůzce v knihovně porota
rozhodla o pořadí nejlepších prací a ve čtvrtek
4. října byla ocenění předána v Síni J. Zacha
v Městském muzeu.

Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 94
autorů se 102 pracemi. Největší počet prací
poslaly děti – 44 zúčastněných, 15 prací mládež
a 35 autorů v kategorii dospělých. Do soutěže
se přihlásilo také 30 místních autorů (25 dětí, 5
dospělých). Byli jsme až dojati, když si pro ceny
přicházeli lidé ze Vsetína, Opavy, Tišnova, Brna.
Nelitovali času a přijeli si prožít slavnostní chvíle
svého úspěchu. První cenu za poezii v kategorii

SEZNAM OCENĚNÝCH
DĚTI

POEZIE
1. Klára Janáčová
2. Anna Vartová
3. Anita Hofmannová
3. Jakub Voříšek
čestné uznání Lucie Opočenská

PRÓZA
1. Lucie Sitterová
2. Lucie Hacklová
3. Marie Richterová

MLÁDEŽ

POEZIE
1. Anna Hrbáčková
2. Petr Steindl
3. Zdeňka Dulajová
3. Barbora Pavlišáková

PRÓZA
1. Natálie Vančurová
2. Bernadeta Babáková
3. Anna Hrbáčková

DOSPĚLÍ

POEZIE
1. Miroslav Búran
2. Kristýna Montagová
2. Kamil Princ
3. Pavel Martinec
3. Tomáš Tománek
čestné uznání Eva Pilátová

Vendula Vartová
Hana Voláková

PRÓZA
1. Veronika Kriss
2. Michaela Kašičková
3. Eva Pilátová
čestné uznání za jazyk Pavel Martinec

Velkou událostí pro knihovnu a hlavně pro autory, kteří se zúčastnili letošního
8. ročníku literární soutěže na téma Němé tváře, bylo slavnostní předávání cen
v sále Městského muzea.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ NA TÉMA NĚMÉ TVÁŘE

dospělých získal autor ze Slovenska. Autorce
žijící v Richmondu ve Virginii byla udělena 
1. cenu za prózu. Máme radost, jak daleko se
dostala naše soutěž a zároveň jsme potěšeni,
že úspěšná paní Kriss pochází odtud, z Lázní
Toušeně.

Sváteční náladu večera umocnilo vystoupení
žáků ZUŠ J. Zacha, Robina Böhma a Martina
Homoly. Hudební zážitek byl odměněn velkým
potleskem, jenž patřil zaslouženě i paní V. Kraf
a panu B. Hanžlíkovi, kteří nám kolegiálně
mnoho let při podobných akcích pomáhají. Po
autorském čtení program pokračoval v knihovně,
kde měli autoři možnost se vzájemně poznat,
pohovořit s členy poroty, přečíst si oceněné
práce ze soutěže a prohlédnout si výstavu.

8. ročník soutěže skončil, ale na listopadový
Večer autorského čtení z prací úspěšných auto-
rů už máme řadu zájemců. Dva roky do dalšího
ročníku soutěže rychle utečou, těšíme se už
nyní spolu se soutěžícími na 9. ročník literární
soutěže. Soňa Husáriková

Porotce Karel Majer s vítězkami literární soutěže.
Michaela Kašičková přebírá cenu od spisovatele
Stanislava Rudolfa.

Výstava Domácí mazlíčci.

Minikurz kreslení s ilustrátorkou Vendulou Hegerovou,
jejíž obrázky najdete v prosincovém čísle Zpravodaje.

Foto na této straně: archiv Knihovny
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VÝSTAVA Z TVORBY ALENY VITÁKOVÉ
Městské muzeum v Čelákovicích zve na průřezovou výstavu obrazů, kreseb a šperků Aleny

Vitákové, která se výtvarnou tvorbou zabývá od druhé poloviny osmdesátých let. Autorka pracovala
jako scénografka na Slovensku, kde navrhovala scény a dekorace pro kulturní regionální akce, návr-
hy velkých reklamních ploch a také např. výzdobu celnice ve Slovenských Ďarmotech. Později
v Praze se podílela na propagaci výrobků pro zdravotní techniku v tuzemsku i v zahraničí, např.
navrhla skleněné srdce pro Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, které realizovaly sklárny
v Železném Brodě (cca 40 cm). Malování se začala věnovat plně od roku 1990. Začala malovat kra-
jinu, portréty dětí ale i snové náměty nejrůznějšími technikami – olej, tempera, akryl, akvarel, pero-
kresba, pastel, kresba tužkou a tuší, linoryt a v poslední době také koláže a kombinované techniky.

O tvorbě a výstavě autorčinými slovy: „Poté, co jsem koncem devadesátých let navštívila Egypt,
jsem této zemi a její kultuře naprosto propadla. Tisíciletá kultura této země se pro mne stala neko-
nečnou inspirací. Toto je moje 10. výstava spojená také s egyptskou tematikou – obrazy s egyptskou
tematikou jsou malovány převážně technikou olejomalby a akrylu, kresby převážně anilinem
a perem, dále jsou zde také linoryty. Jsou zde zastoupeny také náměty z cest po Francii, ale i po
Švýcarsku a Řecku. Obrázky se snovými náměty jsou nezastupitelnou složkou mé práce, většinou
jsou to malé formáty, malované technikou oleje nebo akrylu, ale v poslední době vytvářím větší obra-
zy, cca 2 x 2 m. Také se věnuji portrétování v ateliéru nebo dle foto. Zabývám se také grafickými před-
lohami pro tisk s nejrůznější tematikou. Uvedu zde také ukázky drobných šperků z perleti, hrnečky
s potiskem a trička s mojí originální egyptskou kresbou.“ Bližší zájemce je možné odkázat na webové
stránky autorky www.alenavitakova.cz.

Výstava je přístupna do 25. 11. 2012 denně mimo pondělí v časovém
rozmezí 9.00 až 12.00 a 13.30 až 17.00 hodin ve vstupní síni
Městského muzea.

Městské muzeum vřele doporučuje výstavu fotografií Vladimíra
Bruntona, jejímž tématem jsou autorovy oblíbené akty a portréty,
doplněné krajinou a abstrakcí. Výstava je přístupna do 25. 11. 2012
denně mimo pondělí v časovém rozmezí 9.00 až 12.00 a 13.30 až
17.00 hodin ve výstavní síni Městského muzea. Slavnostní zahájení
se konalo 3. 11. za aktivní účasti žáků ZUŠ Jana Zacha Čelákovice.

VÝSTAVA VLADIMÍR BRUNTON
Fotografie na japonském papíře a plátně

Vladimír Brunton se narodil roku 1961
v Rakovníku ve znamení Raka. V osmdesátých
letech působil jako asistent filmové a televizní
kamery v Československé televizi, kde se
poprvé seznámil s prací profesionálních fotogra-
fů. V počátcích legálního soukromého podnikání
po listopadu 1989 se jako jeden z prvních začal
věnovat natáčení videozáznamů a otevřel vlast-
ní videostudio.

Autor čerpá inspiraci ze svých cest. Vyráží 
4 až 5krát do roka na cesty po světě (Izrael,
Island, Kuba, Venezuela, Jordánsko,
Guadeloupe, Gambie, Austrálie atd.).

O svém cítění napsal Vladimír Brunton ve třetí
osobě: „Nabažen videotechnikou, začíná sbírat
staré značky fotoaparátů, hlavně na ploché
filmy, kterými začíná fotit. Mezi dosud jeho nej-
oblíbenější patří předválečný Speed Graphic
4x5 americké firmy Graflex a Toyo 8x10. Spolu
s klasickou technikou focení na ploché filmy stu-
duje staré ušlechtilé fotografické procesy a nej-
více ho oslovuje platinotisk a heliogravura. V té
době také začíná experimentovat v laboratoři se
starými fotografickými chemikáliemi a materiály,
které zanechal jeho děda, profesí učitel a foto-
graf (v letech 1920 – 1945). Celé tři roky zkouší
nejlepší možnosti přenosu černobílého negati-
vu na plátno, aby mohl svá oblíbená témata –
portréty a akty – prezentovat v nadživotní veli-
kosti. To se mu konečně daří speciální úpravou
povrchu plátna a vlastnoručně vyrobenou svět-
locitlivou stříbrnou želatinou.“ Touto technologií
vzniká sbírka šedesáti portrétů českých osob-
ností na plátnech 100x120 cm chemickou ces-
tou klasické fotografie, tónovaných sulfidem
k účelům archivace. Každý z originálů je 

podepsán a datován portrétovanými osobnost-
mi, mezi kterými se vyskytují například Tomáš
John Baťa, Miloš Forman, Václav Havel, světově
uznávané osobnosti z Akademie věd ČR apod.
Tuto techniku zpracování negativní fotografie
začal používat na různé druhy ručního papíru
a vzniká výstavní soubor „Můžou za to emoce“
vytvořený pro Muzeum papíru ve Velkých
Losinách.

V poslední době začíná používat převážně
japonský ruční papír – washi, který díky 
kvalitě a tradici podle jeho slov nejlépe kores-
ponduje s jeho díly. Spolupracuje s japonským
výrobcem Awagami, sám se učí tento papír
vyrábět a zavádí jeho výrobu pod názvem
Samurai Paper Mill v našich podmínkách na
Moravě.

Na závěr by se dalo říci, že Vladimír Brunton
ve svém nadšení pro tradici a kvalitu „zaostává“
za svými modernějšími kolegy co se týče kvan-
tity a efektivnosti své tvorby. Dává přednost
klidu a pohodě života před hektickou, uspěcha-
nou honbou za úspěchy a podle jeho slov 
„rychlost životního stylu a konzumní zaslepe-
nost dříve nebo později donutí člověka k za-
myšlení“.

Výstava „Fotografie na japonském papíře
a plátně“ je sestavena z částí dřívějších i sou-
časných fotografických projektů Vladimíra
Bruntona, obsahuje fotografické obrazy vytvo-
řené speciální fotografickou technikou stříbrné
želatiny, zpracované chemickou cestou v labo-
ratoři a na závěr tónované do černohnědých
odstínů pro archivní stálost.

David Eisner, ředitel Muzea

● V neděli 11. listopadu 2012 od 15.00 hod.
vystoupí pěvecký sbor BOJAN z Brandýsa
nad Labem ve stránecké stodole U Burdů
v Zápech č. p. 198. Vstupné dobrovolné
Sbormistr: Vojtěch Vančura
Sólisté: Alena Tichá – soprán, Vít Gregor – kla-
vír

Na programu: Adam Václav Michna
z Otradovic (1600 – 1676), Jacob Gallus-Handl
(1550 – 1591), Jaroslav Klazar (1929), lidové
písně v úpravě Viléma Černíka (1909 – 1988),
Václava Trojana (1907 – 1983) a Jaroslava
Herdena (1931 – 2010), zkouška na kantátu
z opery Car a tesař Gustava Alberta Lortzinga
(1801 – 1851).

● Přednáška RNDr. Pavla Suchánka
s následnou DISKUZÍ
úterý 27. 11. od 18.00 hod. v budově MŠ
Ekolandia v Jiráskově ulici č. p. 243/8,
Čelákovice
vstup zdarma

Určeno rodičům dětí a příznivcům zdravé
výživy a zdravého životního stylu. Spojeno 
s ochutnávkou zajímavých netradičních zdra-
vých jídel. Nutné předem se přihlásit 
(info@ekolandia.cz, 736 437 829) z důvodu
omezené kapacity prostor.

RNDr. Pavel Suchánek je výzkumný pracov-
ník Institutu klinické a experimentální medicíny
Praha (IKEM) se zaměřením na vliv výživy a
pohybové aktivity na zdraví člověka.

POZVÁNKY
● Divadelní soubor
a T. J. Sokol Lázně Toušeň
Vás zvou

9. listopadu 2012 od 19.30 hod. 
Sokolovna Lázně Toušeň

Pan Polštář
Hru Martina McDounagha představí soubor
Divadelního ateliéru (http://divadelniatelier.cz).
režie Tereza Karpianus
vstupné 90 Kč, studenti a důchodci 50 Kč
rezervace na tel.: 728 404 852 nebo e-mailu:
dslt@seznam.cz

Herečka Květa Fialová na fotografii Vladimíra Bruntona.
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Kulturní dům zajišťuje kulturní zájmy a potře-
by občanů za úplatu (např. plesy, divadelní
představení, vzdělávací pořady), činnosti pro
samosprávu bezplatně (např. jednání Zastupitel-
stva, výborů, volební místnosti, vánoční koncert,
setkání seniorů), či s výraznou slevou (např.
Jinej přístup), činnosti pro třetí osoby (např. pro-
nájem sálu) a další aktivity, které fungují pod
hlavičkou KD (amatérský divadelní soubor Tyl,
SK karate Hírjů, hudební soubor Veselinka).

KULTURNÍ DŮM V ČELÁKOVICÍCH

Kulturní dům Čelákovice (KD) je příspěvkovou organizací města a spolu 
s dalšími kulturními zařízeními, kterými jsou Městské muzeum v Čelákovicích 
a Městská knihovna Čelákovice, je pro tyto instituce v rozpočtu města alokována
částka cca 10 mil. Kč, z toho pro Kulturní dům zhruba 2 mil. korun.

Každoročně se koná v Kulturním domě zhru-
ba 100 akcí, které navštíví průměrně 200 osob.
Ročně projde branami KD mezi 20 až 25 tisíci
účastníků akcí různého zaměření. K nejnavště-
vovanějším akcím, přičemž divácká obec je sta-
bilizovaná, patří dlouhodobě pohádky pro děti,
koncerty Základní umělecké školy, nepostupová
taneční soutěž Čelákovická duběnka, dětský
maškarní bál a koncerty v rámci Čelákovického
kulturního léta. -ps-

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.

pátek 9. 11.  18.00 hod.
UKONČENÍ SEZONY ZAHRÁDKÁŘŮ
Ukázky výpěstků místních zahrádkářů, zábava
a hudba – hraje: kapela DĚDINA z Kostelního
Hlavna, vstupné: 50 Kč.

sobota 10. 11. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
– COUNTRY
Taneční škola ZITA Mladá Boleslav

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, vstupné: 100 Kč

pátek 16. 11. 20.00 hod.
REVOLUČNÍ DISKOTÉKA
Přijďte v předvečer výročí Sametové revoluce
na pořádnou párty, hraje DJ BIGLES. Ženy a
dívky oděné do sametu a pánové s revolučním
účesem mají vstup za polovic! Vstupné: 80 Kč.

sobota 17. 11. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Taneční škola ZITA Mladá Boleslav

pondělí 19. 11. 19.30 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HYBŠE
vstupné: 220 Kč

pátek 23. 11. 19.30 hod.
NA STOJÁKA LIVE
Účinkující: Daniel Čech, Karel Hynek, Pepa
Polášek, vstupné: v předprodeji 130 Kč, na
místě 160 Kč.

pátek 30. 11. 21.00 hod.
TANEČNÍ BIGBEATOVÁ ZÁBAVA DEKAME-
RON BAND
Speciální host skupina ECHOES – klasický
rock 60. – 80. léta, vstupné: 150 Kč, předprodej
vstupenek: Sport Čelákovice – Zdeňka
Opltová, tel.: 326 992 727.

PŘIPRAVUJEME

pondělí 3. 12. 19.30 hod.
TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ
Zábavný program Zdeňka Izera, spoluúčinkuje
Šárka Vaňková.

úterý 4. 12. 9.30 hod.
VÁNOČNÍ POHÁDKA
Pořad určený dětem MŠ a volně příchozím.
Vstupné: 40 Kč.

pátek 7. 12. 14.00 hod.
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ MĚSTA
Vystoupí Muzika v náladě pod řízením Zdeňka
Švancara s programem písní lidových, ze
Semaforu, z filmů a popu.

úterý 18. 12. 19.30 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT MĚSTA ČELÁKOVIC
Orchestr Bohumíra Hanžlíka

pátek 21. 12. 19.30 hod.
STO ZVÍŘAT
hudební koncert populární SKA kapely + před-
kapela BAGS

úterý 25. 12. 20.00 hod.
DISKOTÉKA

sobota 29. 12. 20.00 hod.
SILVESTR NANEČISTO
Taneční zábava, hrají: Dekameron a Feferon J.
Ferlese.

NOVĚ REVOLUČNÍ DISKOTÉKA PRO MLADÉ 
A STAND UP COMEDY NA STOJÁKA

V bohatém programu KD Čelákovice najdete mimo jiné dvě zajímavé akce, které cílí hlavně na mladou
generaci. V předvečer výročí sametové revoluce, v pátek 16. listopadu vypukne „Revoluční diskotéka“.
DJ Bigles slibuje štavnatý mix hitů od současných tanečních pecek po věčně zelené oldies a 80´s.

Populární stand up comedy Na stojáka, inspirovaná angloamerickou tradicí, zase přináší 
originální humor, který se se sarkasmem vysmívá neduhům dnešní společnosti. 
Na stojáka zavítá do KD Čelákovice v pátek 23. listopadu v sestavě Daniel Čech, Karel Hynek,
Pepa Polášek. Tomáš Staněk, ředitel Kulturního domu

Proč jste se rozhodl zúčastnit se výbě-
rového řízení na pozici ředitele Kulturního
domu v Čelákovicích? Máte k této činnosti
nějaký vztah?

TS: „Ano. V kultuře se pohybuji již deset let
a je to práce, která mě baví. Pozice ředitele či
dramaturga kulturního domu mě lákala již dlou-
ho. Poté, co jsem se přestěhoval z Prahy do
Káraného, se naskytla příležitost, za kterou
jsem rád.“

Jak jste se dostal k Čelákovicím, když
pocházíte z Ústí nad Labem?

TS: „Studoval jsem Pedagogickou fakultu
v Praze a po založení rodiny jsem se odstěho-
val do Káraného, kde bydlím asi půl roku.
Náhodou jsem na webu obce Káraný viděl upo-
zornění na výběrové řízení na pozici ředitele
čelákovického Kulturního domu.“

Které programové či organizační změny
plánujete provést v Kulturním domě v nej-
bližších měsících? Jaké máte plány do
budoucna?

TS: „V nejbližších měsících mám tyto priority.
Rozběhnout nový web a založit facebook KD.
Vylepšit výrazně propagaci Kulturního domu
tak, aby se lidé o pořádaných akcích snadno
dozvěděli. Do programu dostat více akcí láka-
vých pro mladé lidi.“

Vím, že působíte i ve známé hudební sku-
pině. Uslyšíme někdy její vystoupení
i v našem kulturním domě?

TS: „Ano. S mojí kapelou bych rád zahrál
v „kulturáku“ z kraje příštího roku. Moc se na to
těším.“

V současné době realizuje a organizuje
většinu akcí město, resp. odbor školství,
informací a kultury Městského úřadu.
Počítáte s tím, že do budoucna bude reali-
zátorem těchto akcí nejen město, ale
i Kulturní dům?

TS: „Jsem v Kulturním domě krátce, takže
zatím přesně nevím, jakou měrou by se Kulturní
dům měl podílet na městských akcích. Nicméně
zde pracuje ochotný a pracovitý tým lidí, takže
mohu slíbit maximální pomoc a součinnost
z naší strany.“

Co byste chtěl sdělit občanům našeho
města?

TS: „Věřím, že brzy najdete cestu do svého
Kulturního domu.“

Petr Studnička, předseda redakční rady
Zpravodaje města Čelákovic

ROZHOVOR
s Tomášem Staňkem

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

do neděle 25. 11.
Městské muzeum
FOTOGRAFIE VLADIMÍRA BRUNTONA
výstava přístupná denně mimo pondělí 9.00 –
12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

čtvrtek 8. 11. 17.00 hod.
Městské muzeum
O KAKTUSECH BAJA CALIFORNIA
A O JIHOZÁPADĚ USA
přednáška Václava Hlaváčka, ve spolupráci
s Klubem kaktusářů Čelákovice, od 16.00 hod.
na nádvoří miniburza kaktusů, vstup volný

sobota 10. 11. 14.00 – 17.30 hod.
MDDM
PERGAMÁNO – PAPÍROVÁ KRAJKA
výtvarná víkendová dílna s Vlastou
Polreichovou z Brandýsa n. L. – pro děti od 
4. tříd, mládež a dospělé

sobota 10. 11. 18.00 hod.
Mateřské centrum
LAMPIONOVÝ PRŮVOD MĚSTEM

sobota 10. 11. 21.00 hod.
Irish Music Pub, Na Statku v Rybářské ulici
č. p. 154
OKREJ BAND
Koncert rock-popové kapely Okrej, v čele které
stojí kytarista Monkey Business Olda
Krejčoves a kterého doprovází bratři Markovi
z Čelákovic.

pondělí 12. 11. 18.00 hod.
Městská knihovna
VEČER AUTORSKÉHO ČTENÍ
s účastníky 8. ročníku literární soutěže

středa 14. 11. 10.00 – 11.00 hod.
Mateřské centrum
O SMOLÍČKOVI
čtení a malování s pohádkou

čtvrtek 15. 11. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ

pátek 16. a sobota 17. 11.
VEČERNÍ BĚH MĚSTEM ČELÁKOVICE –
MEMORIÁL R. VICHERY
MDDM pořádá XXXVIII. ročník běžeckého závo-
du, 16. 11. park u Kulturního domu – dětské
kategorie, 17. 11. u ZŠ J. A. Komenského –
kategorie dospělých.

sobota 17. 11. 10.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
divadelní představení

sobota 17. 11. 21.00 hod.
Irish Music Pub, Na Statku v Rybářské ulici
č. p. 154
MESSAGE
koncert pražské bluesrockové kapely Message

neděle 18. 11. 8.00 – 11.00 hod.
areál děkanství, Kostelní ulice 455
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít chova-
telské a houbařské poradny

čtvrtek 22. 11. 19.00 hod.
Městské muzeum
OD OPERY K MUZIKÁLU
Koncert Tria Canto corno e organo. Radka
Kyralová – mezzosoprán, Věra Trojanová – kla-
vír a Tomáš Kyral – lesní roh. Pořádá Spolek
přátel čelákovického muzea ve spolupráci
s Městským muzeem.

pátek 23. 11. 15.00 – 17.00 hod.
MDDM
VĚNCOVÁNÍ
odpolední vánoční návody pro volně příchozí
děti (do 6 let s doprovodem), mládež a dospělé

sobota 24. 11. 14.00 – 15.30 hod.
klubovna Čajovna (budova TS Za Dráhou)
KLUB DESKOVÝCH HER
pro děti, mládež i dospělé

sobota 24. 11. 21.00 hod.
Irish Music Pub, Na Statku v Rybářské ulici
č. p. 154
ECHOES
koncert rockové kapely z Prahy a Benešova
Echoes

neděle 25. 11. 14.00 – 17.30 hod.
MDDM
ADVENTNÍ VĚNCE
plstěné a z přírodních materiálů s Irenou
Dolejšovou a Sašou Oppovou z Atelieru 6tej
smysl z Brandýsa n. L., pro děti od 4. tříd,
mládež a dospělé

neděle 25. 11. 15.00 – 17.00 hod.
sportovní hala TOS
SKÁČU DOBŘE, SKÁČU RÁD
9 skákacích hradů pod jednou střechou, pořádá
Mateřské centrum.

neděle 25. 11. 19.00 – 22.00 hod.
klubovna Čajovna (budova TS Za Dráhou)
JAMKLUB
bubnování a jamování na další nástroje, pro
mládež a dospělé

středa 28. 11.  10.00 – 10.30 hod.
Mateřské centrum
O KOBLÍŽKOVI
divadlo pro nejmenší

čtvrtek 29. 11. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ

čtvrtek 29. 11. 16.00 – 18.30 hod.
ZŠ J. A. Komenského
VÁNOČNÍ JARMARK

pátek 30. 11. 10.00 – 11.00 hod.
Mateřské centrum
PÁTEČNÍ ZPÍVÁNÍČKO S MIKULÁŠEM

prosinec
Městská knihovna
ADVENT V KNIHOVNĚ

prosinec – leden 2013
Městské muzeum
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
přístupná denně mimo pondělí 9.00 – 12.00
a 13.30 – 17.00 hod.

sobota 1. 12.
ZAHÁJENÍ ADVENTU VE MĚSTĚ
souhrn akcí pořádaných tento den viz plakát,
poslední strana tohoto čísla

sobota 1. 12. – leden 2013
Městské muzeum
VÝSTAVA OBRAZŮ, FOTOGRAFIÍ
A ŠPERKŮ
Jarmily Šmerhové a Marcely Novákové, pří-
stupná denně mimo pondělí 9.00 – 12.00
a 13.30 – 17.00 hod., vernisáž 1. 12. 2012 od
10.00 hod. v Síni Jana Zacha

sobota 1. 12. – neděle 6. 1. 2013
nádvoří ZUŠ Jana Zacha
ČESKÝ BETLÉM
výstava keramických prácí žáků výtvarného
oboru, vernisáž v sobotu 1. 12. v 10.00 hod.

pondělí 3. 12.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
ADVENTNÍ KONCERT
Vystoupí Vox Nymburgensis.

středa 5. 12. 17.00 hod.
Husův sbor
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Bez čertů, za to s mikulášskou nadílkou.
V podání studentů Gymnázia Brandýs n. L.

středa 5. 12. 17.30 hod.
zahrada MDDM
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Začátek nadílky v 17.30 hod., od 18.00 hod.
ohňová show – skupina T.E.T.R.I.S. z Brandýsa
nad Labem, krátká stezka odvahy. Nadílky při-
jímáme během celého dne v MDDM označené
jménem a věkem dítěte. Poplatek za 1 nadílku
je 10 Kč.

pátek 7. 12. 15.00 – 17.00 hod.
MDDM
ODPOLEDNÍ VÁNOČNÍ NÁVODY
výtvarné dílny pro volně příchozí děti (do 6 let
s doprovodem), mládež a dospělé

Ukázka z tvorby Aleny Vitákové.
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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

Počty slovených ryb:
cejn – 400 kg, tloušť – 200 kg, plotice – 200 kg,
kapr – 100 kg, parma – 40 kg, ostroretka – 10 kg,
hrouzek – 10 kg, jesen – 5 kg, podoustev – 5 kg,
amur – 2 ks, lín – 1 ks, štika – 4 ks, sumec – 1 ks,
candát – 7 ks, hořavka – 20 ks, úhoř – 6 ks 
(i okolo 1 kg), okoun – 5 ks a asi „milion“ ouklejí.

Váhově jsme se přiblížili 1 100 kg ryb. Z toho jsme
nasadili 800 kg do Výmoly a zbytek přišel do Labe.
Ryby vysazené do Výmoly jsme umístili do nejvíce
postižené části potoka, tedy do Vyšehořovic,
Kozovaz a do Mochova. V tuto chvíli je tedy Výmola
zarybněná do více než původního stavu.

Po snížení hladiny Labe jsme monitorovali
stavy hladin na tůních. Nejhorší situace byla na
Hradě a Procházkové. Zde klesla hladina o více
než 60 cm, a proto jsme po dohodě s Povodím
Labe přikročili k přehrazení Výmoly, abychom
výpustí z Hradu přivedli vodu do těchto tůní.
Podařilo se nám zvednout hladinu Výmoly
o 60 cm a tůň Hrad i Procházkovou jsme napl-
nili. Přivedenou vodou se začaly plnit i tůně
Poltruba, Arazimovy aj. Vody ovšem bylo tolik,
že jsme museli přítok omezit, abychom nezpů-
sobili lokální povodně v přilehlých oblastech.
Další tůně a jejich stavy: Labíčko –60 cm, Kozí
chlup –60 cm, Václavka –5 cm, Grado –10 cm,
ostatní tůně byly na normálu.

Bagrování na Gradě
Povodí Labe vyslyšelo naši žádost a proved-

lo bagrování výpusti z Grada. Provedlo vyčiště-
ní trdliště, odstranilo pletiva a upravilo břehy tak,
že výpust vypadá kultivovaně a trdliště bude
konečně plnit svůj účel. Splnily se zároveň
i žádosti obyvatelů osady Grado, kteří se obáva-
li možnosti zatopení chat při jarních povodních.

Poděkování
Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám

pomáhali při výlovu ryb a při záchraně vodních
živočichů. Poděkování patří také všem spolu-
občanům, kteří nezávisle na nás a Povodí Labe,
tyto živočichy sbírali a vraceli je zpět do Labe.
Pavel Jindřich, hospodář MO ČRS Čelákovice

Výlov mlýnského náhonu
Pokračování ze str. 3

Drazí zájemci o houbaření, nezávazně připo-
mínám, že nás nemine zásadní událost letošního
roku. Za měsíc a nějaký ten den jsou tu opět
Vánoce.

Houby nás ještě těší svou přítomností, takže
v dnešním napovídání zkusíme najít druh, který se
tradičně hodí ke svátečnímu stolu.

Jedná se o stroček trubkovitý (Craterellus cor-
nucopioides).

Stročky jsou přední a zároveň i chuťově
zajímavé součásti pokrmu s názvy: houbový kuba,
staročeský kuba, či kuba vánoční.

Jsou snadno rozpoznatelné. Plodnice jsou
velmi tmavého zabarvení, nálevkovitého tvaru se
zahnutými okraji. Uvnitř barvy tmavě černé, ze
strany vnější šedé až hnědé. Při normální listopa-
dové vlhkosti jsou celé plodnice černé. Tyto
zajímavé přírodní „trubky“ se vyskytují převážně
v listnatých lesích pod buky a duby. Jsou rozšířeny
i v Severní a Jižní Americe. Logicky i v Číně. Když
se nám v naší krajině nezadaří a nebudeme zrov-
na cestovat do vzdáleného světadílu, stačí při pří-
pravě houbového kuby použít sušené plodnice
kozáků či křemenáčů. Ty mají stejnou vlastnost, že
při uskladnění, formou sušení, se zabarvují do
tmava. Přebytky jmenovaných sušených hub jsou
vděčným houbovým kořením. Jediná vada tohoto

H O U B A Ř S K Á  N Á P O V Ě D N A
koření je, že se nehodí na smažené řízky s bram-
borovým salátem.

Recept:
Sušené houby namočíme na několik hodin do

studené vody, uvaříme a scedíme. Kroupy pro-
pláchneme vroucí vodou a v mírně osolené vodě
ochucené kmínem vaříme doměkka.
Propláchneme vlažnou vodou a necháme okapat.
Kroupy, houby, česnek utřený se solí a majoránku
promícháme. Směs vložíme do sádlem vytřeného
pekáčku a dáme do horké trouby. Zapečeme
dozlatova. Aleš Chvojka, MK Čelákovice

Stroček trubkovitý (Craterellus cornucopioides).
Foto: -ach-

O výstavě, která skoro nebyla
Před termínem čelákovické výstavy hub se konaly dvě významnější, a to v Praze a Mělníce. Obě

byly charakteristické velkým úsilím pořadatelů shromáždit plodnice hub. V té době totiž bylo veliké
a dlouho trvající suché období, které zasahovalo téměř celé Čechy.

Kolegové se mi smáli, co vlastně budeme vystavovat. Věřili jsme v obrat počasí a vyplatilo se. Velká
bouře, při které napršelo místy až 40 mm srážek, zachránila naši situaci. I tak jsme jezdili a navštívi-
li mnoho lokalit. A tehdy jsem si plně uvědomil, co vlastně znamená slovo solidarita. Známí i neznámí
milovníci hub najednou přiváželi i z daleka krásné plodnice. A tak se zdařilo shromáždit 237 druhů
vyšších hub jedlých, nejedlých i jedovatých. Nejvíce bylo hřibů (21), klouzků (6), bedel (9), mucho-
můrek (9), penízovek (12), ryzců (18), holubinek (26) atd. Mezi nimi úplné skvosty, které byly
v Čelákovicích poprvé jako př. květnatec Archerúv, hřib Le Gallové, skvrnitý, rubínový, přívěskatý,
cizopasný, satanovitý klouzek bílý, slizák Gonfidius gracillis, muchomůrka ježohlavá, bedla Jakobova,
škárka hvězdicovitá a mnoho dalších. Výstava byla doplněna bonsajemi od Pepy Váchy a samostat-
nou expozicí jiřinek známé pěstitelky Jany Čermákové z Čečelic. Dovolte mi, abych poděkoval za
všechny alespoň příteli Malému, mykologovi z Mělníka a neznámě houbařce.

Vernisáže se zúčastnili i známé osobnosti jako př. Anička Švecová z ústředí ČMS, přátelé J. Malý,
J. Baier, J. Klán, manželé Čermákovi a jiní.

Poděkování zaslouží čtveřice pořadatelů MK Aleš Chvojka, Miroslav Kadeřávek, Petr Bajer a Luboš
Lexa a hlavně návštěvníci. Bylo jich kolem 150, dále 300 školních dětí a 95 dětí v doprovodu rodičů.

Chraňte naše lesy! Josef Kadeřávek

Tradiční podzimní výstava na děkanství se
uskutečnila již ve dnech 14. – 16. září. V rámci
výuky navštívilo expozici: drůbeže (123 ks),
králíků (193 ks), holubů (216 ks), tera (58 ks),
akva („moře ryb“) a vzácných exotů celkem 478
dětí v doprovodu pedagogů. Další děti (322 lidi-
ček) přišly v doprovodu rodičů a ocenily i výbě-
hy nutrií, mývalů, morčat a koz kamerunských.
Celková návštěva čítala 1268 osob.

O své mazlíčky se staralo 78 vystavovatelů,
hodnocení zajistilo 8 posuzovatelů z ÚV ČSCH
z Prahy, a to v doprovodu studentů zemědělské
školy v Brandýse nad Labem.

Dnes vynecháme přehled stupňů vítězů
a dáme prostor „bramborovým medailím“.

V kategorii holubi se na 4. místě usadil hýl
bronzový pana Pravoslava Mahulíka ze Staré
Boleslavi. Čtvrtý byl i Ing. Jiří Zach z Klecan
v kategorii drůbeže. U králíků byla velká bodová
shoda, takže 3. – 5. místo obsadili: Jan Březina,
Štěpán Březina a Marie Kulhánková.

C H O VAT E L É

Již tušíte, proč jsem zvolil „bramborová“
místa? Tím se mi podařilo eleminovat jména
(příkladem): Petr Bajer, Olga Vašíčková, Jitka
Kotusová, Karel Čadil...

Každopádně všem děkujeme za milé prostře-
dí a krásnou výstavu!

Aleš Chvojka

Foto: -ach-

RYBÁŘI
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FLORBAL

FOTBAL
UNIONSKÝ FOTBAL V KRIZI

Již v minulém ročníku se klub potýkal s pro-
blémy, přesto „A“ mužstvo dospělých divizní
příslušnost udrželo, ale sestup se nevyhnul
dorostu. Do nové sezony vstupoval „A“ tým
vedený trenérem Skuhravým s cílem udržet
divizní příslušnost. Úkol to je velmi těžký, neboť
mužstvo místo aby posílilo, tak vlastně oslabilo.
Na hostování odešel Dalekorej, vážnější zranění
měl Homola a Flekač a s aktivní činností skon-
čil Lokvenc. Na místo těchto hráčů přišli pouze
mladíci, většinou se zkušenostmi z dorostenec-
kého fotbalu. Kvalitnější a zkušenější hráče si
nemůže vedení klubu dovolit, neboť to nedovo-
lují ekonomické poměry klubu.

V současné době odehrál Union deset mist-
rovských zápasů a na svém kontě má zisk 0
bodů! Ve všech republikových soutěžích vyšších
než je okresní úroveň jsou pouze dva kluby
s nulou, a to Union a Zruč v I. B třídě! V ode-
hraných deseti zápasech dostal čelákovický
klub 35 branek – nejvíce na Vyšehradě 6:0.
Naopak tři zápasy skončily porážkou o jednu
branku. V posledních zápasech došlo k hernímu
zlepšení (jistě k tomu přispěl i návrat Dalekoreje
a Homoly), přesto zisk prvních bodů to nebyl.
V době, kdy píši tyto řádky, zbývá sehrát pět kol,
a tak doufáme, že nějaký bodík uhrajeme, i když
to nebude lehké. V listopadu Vás můžeme
pozvat na poslední utkání, a to 17. 11. na derby
Union – Český Brod.

DOROST tedy hraje v nižší soutěži, kde není
nutné mít i mladší dorost, a po odehraných osmi
kolech si vede dobře. Mladí hráči dokázali
vyhrát v sedmi utkáních a v těchto sedmi zápa-
sech nastříleli již 50 branek! Nejvyšší výhru si
připsali v domácím zápase s Bakovem, kdy
vyhráli 11:0. Přesto jsou v tabulce na 2. místě,
když tabulku vedou dorostenci Benátek n. Jiz.
Utkání v Benátkách se hrálo na umělé trávě, na
kterou nejsou naši hráči zvyklí. To dokázali

domácí patřičně využít a o poločase vedli již
5:1. Obrat nastal po přestávce, ve které Union
skóroval 5x, ale konečný výsledek byl 6:5 pro
domácí. I dorostu zbývá sehrát ještě pět utkání,
a tak doufáme, že udrží postavení na špici 
tabulky.

STARŠÍ ŽÁCI prochází krizí. Chybí ročník
1998, a tak musí trenéři využívat i mladších
žáků. V této kategorii je věkový rozdíl více než
patrný, a tak mužstvo po odehraných deseti
kolech uzavírá tabulku s pouhými třemi body za
výhru nad Kosmonosy. V dosud odehraných
kolech nastříleli naši žáci jen 4 branky. I zde to
bude jen o záchranu.

MLADŠÍ ŽÁCI jsou v tabulce výše, a to na
11. místě, když získali 9 bodů. Ty jim zajistily
výhry nad Kosmonosy, Uhlířskými Janovicemi
a Lysou. Zápasy této kategorie se hrají na polo-
vinu hřiště v rozestavení 7+1.

V okresních soutěžích startují dvě mužstva
našich nejmenších fotbalistů. V soutěži starších
přípravek je trochu zmatek, protože některá
mužstva se odhlásila a vůbec nejsou známy
tabulky. Naše mužstvo sehrálo dosud pět mist-
rovských zápasů a je bez ztráty bodu při skóre
39:6. Do konce soutěže mají ještě sehrát pět
kol.

Mladší přípravka – minikopaná – odehrála
dosud čtyři mistrovská utkání, z toho třikrát
vyhrála (nejvýše v Mochově 29:0) a jednou pro-
hrála, a to s Brandýsem 2:5. Mužstvo má před
sebou ještě tři mistrovské duely.

Fotbal v Čelákovicích má po „tučných letech“
problémy. Současné vedení hledá cestu, jak
z toho, ale bohužel nenachází podporu ani od
vedení města, které naopak rozpočet krátí.
Nezbývá než závidět jiným, i menším městům,
která sportu přejí. Jen v naší divizní skupině má
většina klubů podporu města (Nový Bor,
Lovosice, Brozany, Neratovice, Žatec, Úvaly,
Vilémov, Toužim). Union má asi smůlu.

Milan Šikl

Fotbalovou nadějí budoucnosti Unionu je Dan Poběrežský. Foto: Ondřej Hanuš

FBC ČELÁKOVICE
FBC ČELÁKOVICE – FBC TEXAS PRAHA 4:0
Branky: J. Krejza 2, Mostecký, Šimek

V oboustranně vyrovnaném utkání padla
branka až v polovině druhé třetiny, když ve
vlastním oslabení Krejza prokličkoval celé hřiště
a dostal nás do vedení 1:0. Ve třetí třetině sou-
peř pohrdl již třetí početní výhodu v tomto utkání
a velkou zásluhu na tom má Honza Vala, který
v brance čaroval. Šest minut před koncem
utkání jsme vstřelili dvě slepené branky v roz-
mezí pěti vteřin, nejdříve Šimek zužitkoval stan-
dardku Mosteckého, posléze sám Mostecký
nechytatelnou střelou dává branku na 3:0. V
samém konci utkání Krejza prostřelil hostujícího
brankáře a uzavřel dnešní účet na 4:0 pro
čelákovické hráče.

Více na www.fbkcelakovice.cz nebo na
vývěsce v Masarykově ulici č. p. 176 (naproti
prodejně NEPA SHARP).

Tomáš Holcman

ORKA vstoupila do nové sezony
Druhou florbalovou ligu začala Orka utkáním v
Mladé Boleslavi.
BILLY BOY MLADÁ BOLESLAV B – ORKA 4:3
Po velmi kvalitním utkání se nakonec z vítězství
radovali domácí.

V dalších dvou kolech čekalo Orku favorizované
družstvo Floba a béčko Chodova.
ORKA – FLOBO 6:5P
ORKA – TJ JM CHODOV B 6:0
Zatímco první zápas byl vyrovnaný a Orka
strhla vítězství na svou stranu až v prodloužení,
proti Chodovu držela otěže zápasu od začátku
v rukou a jednoznačně si dokráčela pro tři body.

ATHLETICS PRAHA – ORKA 2:5
FBC KLADNO B – ORKA 5:2
Další víkend se po povinném vítězství nad
nováčkem Athletics Orka tradičně trápila s kla-
denským béčkem, a zatímco A-tým v poháru
porazila, béčko po nepřesvědčivém výkonu
zdolat nedokázala.
V průběžné tabulce je Orka na pátém místě.

ORKA – TJ SOKOL KRÁLOVSKÉ
VINOHRADY 3:7
V osmifinále poháru nastoupila Orka proti favo-
rizovanému soupeři z první ligy – Sokolu
Královské Vinohrady. V sestavě bohužel pro
zranění chyběli zkušení hráči, ale i tak předved-
li domácí výborný výkon, na soupeře však ten-
tokrát nestačili. S pohárem se tak v tomto
ročníku loučí. Martin Bajer

Na svůj první letošní turnaj vyjela do Prahy naše pří-
pravka. Pro některé kluky to byly vůbec první zápasy
kariéry, a tak sbírali cenné zkušenosti. Po bojovném
výkonu se podařilo klukům vyhrát dvě utkání a v turnaji
nakonec obsadili krásné čtvrté místo. Foto: -mb-
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NOHEJBAL

BASKETBAL
BASKETBAL ČELÁKOVICE, o. s.

Od září zahájila svoji činnost basketbalo-
vá přípravka pro předškolní děti pod vede-
ním Michaely Uhrové a Lenky Bohuslavové.
Zájem rodičů nás velmi mile překvapil! Více
informací naleznete na webových stránkách
http://basketcelakovice.webnode.cz/

Přijďte nás podpořit v domácích zápasech 
1. třídy Krajského přeboru mužů!
10. 11. v 15.00 hod.
Basketbal Čelákovice - BK R&J EBC Mělník
11. 11. v 10.00 hod.
Basketbal Čelákovice – AŠ Mladá Boleslav B
9. 12. v 10.00 hod.
Basketbal Čelákovice – BK Brandýs nad
Labem A

Hrajeme v tělocvičně při ZŠ J. A. Komen-
ského, vstup od školního hřiště.

Lukáš Kadleček

V měsíci říjnu skončila všechna družstva
svoje zápasy v rozehraných soutěžích. A tým
nestačil v boji o třetí místo na Šacung a obsadil
čtvrtou příčku. B tým sahal v druhé lize po play-
off. Dařilo se dorostencům v KP, v němž se
umístili na velmi dobrém třetím místě. Pod vede-
ním trenérů Marečka a Holzmana bylo založeno
družstvo žen, které sehrálo první přípravné
utkání s druholigovým Hloubětínem. Podle oče-
kávání C a D týmu patřil střed tabulky okresního
přeboru.

Extraliga – A tým
Boj o třetí místo
SK Šacung ČNES Benešov 1947 – TJ Spartak
Čelákovice 5:2

Šacung 22. 9. odčinil potupnou prohru 0:6 ze
základní části, kterou utrpěl v Čelákovicích.
Hosté připomínali fotbalová anglická mužstva.
Ta také, když vyjedou za hranice, tak jsou polo-
viční. Nejinak tomu bylo i v tomto případě. Po
hodině hry totiž prohrávali 4:0.

Ve finále vyhrály Modřice nad Karlovými Vary
5:4. Z první ligy postupuje do extraligy po roční
pauze Český Brod.

Druhá liga – B tým
B tým obsadil třetí příčku. Po baráži do první

ligy postupují Modřice B.

Okresní přebor
Spartak Čelákovice C – Stratov 2:5
Nymburk C – TJ Spartak Čelákovice D 1:5

V konečném pořadí Čelákovice C obsadily ve
skupině A čtvrté místo a Čelákovice D ve sku-
pině B skončily na prvním místě.

Dorost
Velmi dobře si vedli dorostenci v krajském

přeboru, kde obsadili třetí příčku se 40 body.
První byly Chabeřice se 48 body, druhý Zaječov
s 41 body.

Na snímku nohejbalový oddíl žen. V horní řadě zleva:
Kolářová, Vokounová, trenér Holzman, Míchalová,
Hořejší, v dolní pak: Müllerová, Komlóšiová, Lžičařová.

Foto: -pf-

Závěr atletické sezony
V soutěžích družstev v celostátních soutěžích

startovali naši závodníci v kategorii mladšího
a staršího žactva, dorostu a juniorů za Slavoj
Stará Boleslav. Většina našich členů startovala
zároveň v krajském přeboru družstev za
Spartak Čelákovice.

Výsledky po VI. kolech muži
1. Slavoj Český Brod 531 24
2. Sokol Roztoky 427 16
3. Neratovice 330 12
4. Spartak Čelákovice 195 7

Družstvo se nescházelo tak, jak bychom
potřebovali a tomu odpovídal i výsledek v sou-
těži, když se úroveň letos významně zvýšila.

Výsledek po VI. kolech, ženy
1. Spartak Čelákovice 383 22
2. Neratovice 244 15
3. Slavoj Český Brod 151 11
4. Sokol Roztoky 26 3

Družstvo žen obhájilo vítězství stejně jako
v loňském roce a přesvědčivě zvítězilo ve všech
šesti kolech soutěže.

Pavla Cabrnochová 29. 9. 2012 v chorvat-
ské Rijece reprezentovala ČR v mezistátním
utkání žactva Maďarsko – Slovensko –
Slovinsko – ČR – Chorvatsko.
1. Lara Omerzu Slovinsko 172 cm 11 bodů
2. Luca Renner Maďarsko 172 cm 9 bodů
3. Lora Surič Chorvatsko 163 cm 8 bodů
4. Pavla Cabrnochová ČR 163 cm 7 bodů
5. Petra Luterán Maďarsko 160 cm 6 bodů

Jaroslav Ryneš

Sport pro všechny
V září jsme opět zahájili cvičení v sokolovně pro
všechny, kteří jsou na pravidelný pohyb už léta
zvyklí. Nabízíme sportovní vyžití dětem, rodičům
s dětmi, dorostenkám a ženám všech věkových
kategorií. Obzvláště ženy si mohou vybrat cvi-
čení přímo pro sebe. Rozvrh hodin je ve vesti-
bulu v sokolovně a na našich webových strán-
kách www.spartak-celakovice.cz. Rádi mezi
sebou přivítáme každého, komu není cizí heslo,
že pohyb je život! Těšíme se na vás.

Helena Šimková

TJ SPARTAK
Ženy
TJ Spartak Čelákovice – NK Hloubětín 0:9

Nohejbalový oddíl žen to myslí s účastí v
soutěžním ročníku 2013 vážně. K historicky prv-
nímu přátelskému zápasu 13. 10. 2012 si pozval
druholigový celek NK Hloubětín Praha. Na čtyři-
cet diváků vidělo zajímavé momenty čelákovic-
kých dívek, které dokázaly v několika setech
vést rozdílem dvou až tří bodů.

Další informace najdete na webových strán-
kách http://www.nohejbal-celakovice.cz

Petr Flekač

V pátek budou startovat dětské a mládežnické kategorie. Start kategorií nejmladších dětí do 6 let
je ve 13.30 hod. před Kulturním domem v Čelákovicích – Sady 17. listopadu. Prezence je v KD.
Ostatní kategorie následují – 6 let chlapci i dívky, 7 let, 8 let, 9 let, 10 let a 11 let – poběží chlapci 
a děvčata odděleně. Mladší žákyně a žáci, starší žákyně a žáci, dorostenci a dorostenky.

V sobotu 17. listopadu 2012 bude startovat kategorie juniorů a juniorek v 16.20 hod. a hlavní 
kategorie mužů do 39 let vyběhne v 18.00 hod.

Ženy se postaví na startovní čáru v 17.00 hod. Všechny veteránské kategorie startují v 17.20 hod.
Organizace běhů je velmi náročná a vyžaduje vedle nadšení pořadatelů i hodně porozumění 

veřejnosti. Pořadatelé a příznivci závodu děkují všem, kteří svou účinnou pomocí umožní uspořádat
tento závod.

Veškeré informace o běhu získáte na MDDM Čelákovice, tel.: 326 991 217 pí Bukačová.

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, pořadatel XXXVIII. ročníku Večerního běhu
městem Čelákovice – Memoriálu R. Vichery, srdečně zve občany města na tento závod.

Koná se v pátek 16. listopadu a v sobotu 17. listopadu 2012.

POZVÁNKA NA VEČERNÍ BĚH
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