
m ě s t a  Č e l á k o v i c

30 let obnovené samosprávy města str. 8–10
Všech 21 zastupitelů města odpovědělo na 
otázku u příležitosti 30 let obnovené samosprá-
vy města Čelákovic. První volby do zastupitel-
stev obcí po sametové revoluci se konaly v Čes-
koslovensku dne 24. listopadu 1990.

Laureát Výroční ceny 2020 Miloš Bukač str. 11
Na červnovém zasedání schválili jednomyslně 
zastupitelé města v počtu 20 členů (zdržel se 
jediný, a to Miloš Bukač) udělení Výroční ceny 
města Čelákovic 2020 nejdéle působícímu pe-
dagogovi v Základní škole v ulici J. A. Komen-
ského, který je rovněž dlouholetým čelákovic-
kým zastupitelem, panu Miloši Bukačovi.

z obsahu
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Slavnost u příležitosti předání osmé Výroční ceny města Čelákovic se z důvodu epidemické situace bohužel neuskutečnila. Laureát roku 2020 Miloš Bukač převzal z rukou 
starosty města Josefa Pátka Výroční cenu města při zasedání Zastupitelstva města ve středu 21. října v Kulturním domě. Foto: Jiří Suchý

Na konci listopadu začne advent, období čtyř neděl před 
vánočními svátky. Využijte tuto dobu letos ovlivněnou  

koronavirovým děním k rozjímání a dobročinnosti.  
Věříme, že toto období zároveň využijete i ke zklidnění  

v současné uspěchané době.

Krásný adventní čas přejí všem občanům Čelákovic, 
Sedlčánek, Císařské Kuchyně a Záluží 

Josef Pátek, starosta Petr Studnička, místostarosta I Miroslav Opa, místostarosta II
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úvodník

Respondeo, z. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

TENTOKRÁT BEZ PROGRAMŮ AKCÍ
Tradiční přehled akcí „Kam ve volném čase“ a další programy nejsou do tohoto vydání Zpravodaje 
vzhledem k epidemické situaci zařazeny. Akce se nemusí uskutečnit. Sledujte proto aktuální infor-

mace na www.celakovice.cz, facebooku Město Čelákovice a příslušných institucí.
red

Na náměstí 5. května!
Internetové připojení zdarma je dostupné na 
ploše náměstí pod názvem NAMESTI_free.
Je omezeno vždy na dobu jedné hodiny, a to 
pod uživatelským jménem: celakovice a hes-
lem: celakovice.

KATALOG místních
podniků, firem, 

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Mochovská č. p. 116, 250 88 Čelákovice
tel.: 326 992 682

PROVOZNÍ DOBA
út 10.00–15.00
st  12.00–18.00
čt 10.00–15.00
pá  12.00–18.00
so 9.00–12.00 14.00–17.00

Blíží se advent
Milí spoluobčané,
v jarním období jsme se potýkali s první vlnou 
pandemie způsobenou nemocí COVID-19, 
druhá vlna nás zastihla v období podzimním. 
Počet nakažených v našem městě přesáhl 
hranici 100 osob poprvé 9. října a od té doby 
se neustále zvyšuje. Buďte na sebe opatr-
ní a dodržujte, prosím, opatření stanovená 
vládou České republiky. Na jejich vyhodno-
cení bude doba vhodnější později, až sou-
časná pandemie odezní. Bez zodpovědnosti 
nás všech v boji s infekčním onemocněním  
COVID-19 se jinak nevypořádáme. 
V listopadu 2020 si připomínáme 30. výročí 
obnovené samosprávy města. Jsem moc rád, 
že všichni zastupitelé města dostali možnost 
vyjádřit se a zhodnotit uplynulých třicet let vý-
voje Čelákovic a popřát městu v jeho rozvoji 
do následujících třiceti let. S odpověďmi se 
můžete seznámit na str. 8–10 tohoto listopa-
dového vydání Zpravodaje. I říjnové zasedání 
Zastupitelstva města je důkazem, že současné 
Zastupitelstvo vnímá složitost současné situ-
ace a je daleko více semknuté, což se odráží 
i v jeho rozhodování. Všem zastupitelkám a za-
stupitelům, bez ohledu na stranickou přísluš-
nost či volební stranu, patří velké poděkování. 
Město musí pracovat na přípravě projektů, aby 
mohlo realizovat jednotlivé investice, a při-
spělo tak ke zlepšování kvality života. Otázka 
v Zastupitelské aréně byla věnována investič-
ní prioritě pro rozpočet města 2021. Myslím, 
že ani zde nepanují naprosto zásadní rozdíly 
v tom, co je pro rozvoj města stěžejní. 
V současném podzimním období běží práce 
na velkých investičních akcích, jakými jsou vý-
stavba provizorního železničního mostu přes 
Labe, výstavba kanalizace v místní části Záluží 
či rekonstrukce staré zástavby v Jiřině. Spus-
tili jsme ale i několik menších investičních akcí. 
Zmínil bych výstavbu komunikace a chodníku 
v části Sedláčkova – jih, rekonstrukci chodníku 
a výstavbu místa pro tříděný odpad v ulici J. A. 
Komenského či rekonstrukci veřejného osvět-
lení podél Labe, v ulici U Kapličky a V Proko-
pě. Rada města zároveň schválila zpracování 
projektové dokumentace pro objekt Městské-
ho domu dětí a mládeže v Kollárově ulici.
Přeji vám hezky zbarvené podzimní dny prožité 
ve zdraví a příjemný vstup do adventního období.

Miroslav Opa, místostarosta II

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

 PET  = 1
 HDPE  = 2
 LDPE  = 4
 PP  = 5
 PS  = 6
 C/PAP  = 81
 C/PAP  = 84

SEPARUJTE TYTO
PLASTY A NÁPOJOVÉ

KARTONY VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČELÁKOVICE, p. o.
Kostelní 26, 250 88  Čelákovice, provozní doba: po–pá 7.30–16.00 hod.

tel.: 326 999 801, 721 361 041, e-mail: pscelakovice@volny.cz, www.pscelakovice.cz

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba. Je poskytovaná osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Reklamace roznosu
Zpravodaje

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

POZOR NA UZÁVĚRKU ZMČ!
Uzávěrka lednového čísla (1–2021) Zpravoda-
je je již v pátek 11. 12. 2020. Předpokládané 

vydání pak po 6. 1. 2021.
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE
KONANÝCH VE DNECH 2.–3. ŘÍJNA 2020

Středočeský kraj celkově

Počet
volených

členů
Okrsky Voliči

v seznamu
Vydané
obálky

Volební
účast 
v %

Ode- 
vzdané
obálky

Platné
hlasy

% 
platných

hlasůcelkem zpr. v %
65 2 065 2 065 100 1 044 056 424 517 40,66 423 918 418 201 98,65

Kandidátní listina Platné hlasy

číslo název celkem v %

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 92 903 22,21

33 Občanská demokratická strana 82 695 19,77

50 ANO 2011 77 566 18,54

19 Česká pirátská strana 60 284 14,41

48 Spojenci – TOP 09, Hlas, Zelení 24 650 5,89

16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 19 398 4,63

45 Česká str. sociálně demokrat. 18 912 4,52

63 Komunistická str. Čech a Moravy 17 847 4,26

70 Trikolóra hnutí občanů 13 603 3,25

5 DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT 2 772 0,66

71 Svobodní 2 565 0,61

82 ROZUMNÍ – Petr Hannig 1 872 0,44

69 Občanská demokratická aliance 1 319 0,31

38 Dělnic. str. sociální spravedl. 906 0,21

67 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 611 0,14

22 Moravané 298 0,07

Čelákovice celkově

Okrsky Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Ode- 
vzdané
obálky

Platné
hlasy

% 
platných

hlasůcelkem zpr. v %
11 11 100 8 971 3 911 43,6 3 906 3 806 97,44

Kandidátní listina Platné hlasy

číslo název celkem v %

33 Občanská demokratická strana 1 303 34,23

50 ANO 2011 586 15,39

19 Česká pirátská strana 582 15,29

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 506 13,29

48 Spojenci – TOP 09, Hlas, Zelení 212 5,57

16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 142 3,73

45 Česká str. sociálně demokrat. 141 3,70

70 Trikolóra hnutí občanů 139 3,65

63 Komunistická str. Čech a Moravy 121 3,17

5 DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT 18 0,47

69 Občanská demokratická aliance 17 0,44

71 Svobodní 12 0,31

82 ROZUMNÍ – Petr Hannig 12 0,31

67 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 6 0,15

22 Moravané 5 0,13

38 Dělnic. str. sociální spravedl. 4 0,10

VÝSLEDKY 1. A 2. KOLA VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
KONANÝCH VE DNECH 2.–3. ŘÍJNA A 9.–10. ŘÍJNA 2020

PRO VOLEBNÍ OBVOD Č. 42 – KOLÍN
Volební obvod č. 42 – Kolín celkově

Okrsky Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast 
v %

Ode- 
vzdané
obálky

Platné
hlasy

% 
platných

hlasůcelkem zpr. v %
1. kolo 227 227 100 118 167 46 385 39,25 45 786 44 737 97,71

2. kolo 227 227 100 118 159 19 187 16,24 19 179 19 120 99,69

Kandidát
Volební
strana

Navrhu-
jící

strana

Politická
přísluš-

nost

Počty hlasů % hlasů

číslo příjmení,  
jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

1 Zapletal Michal 
Mgr. ODS ODS ODS 6 451 X 14,41 X

2 Třísková Emilie NK NK BEZPP 5 295 X 11,83 X

3 Škorpík Martin Ing. KSČM KSČM KSČM 2 186 X 4,88 X

4 Otta Jiří Ing. NK NK BEZPP 1 091 X 2,43 X

5 Koky Cyril Mgr. 
MPA Piráti Piráti Piráti 4 173 X 9,32 X

6 Otava Karel Ing. ČSSD ČSSD ČSSD 1 195 X 2,67 X

7 Klinecký Tomáš 
Mgr.

TOP+Hlas
+Zelení TOP 09 TOP 09 4 603 X 10,28 X

8 Karen Igor MUDr. ANO ANO ANO 6 627 3 923 14,81 20,51

9 Kohoutová Ivanka 
PhDr. Ph.D. Trikolóra Trikolóra BEZPP 1 630 X 3,64 X

10 Žantovský Petr 
doc. Mgr. Ph.D. SPD SPD BEZPP 2 515 X 5,62 X

*11 Kárník Pavel Mgr. STAN STAN BEZPP 8 971 15 197 20,05 79,48

Čelákovice celkově

Okrsky Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast 
v %

Ode- 
vzdané
obálky

Platné
hlasy

% 
platných

hlasůcelkem zpr. v %
1. kolo 11 11 100 8 975 3 756 41,85 3 686 3 570 96,85

2. kolo 11 11 100 8 982 1 551 17,27 1 551 1 547 99,74

Kandidát
Volební
strana

Navrhu-
jící

strana

Politická
přísluš-

nost

Počty hlasů % hlasů

číslo příjmení,  
jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

1 Zapletal Michal 
Mgr. ODS ODS ODS 907 X 25,40 X

2 Třísková Emilie NK NK BEZPP 317 X 8,87 X

3 Škorpík Martin Ing. KSČM KSČM KSČM 102 X 2,85 X

4 Otta Jiří Ing. NK NK BEZPP 38 X 1,06 X

5 Koky Cyril Mgr. 
MPA Piráti Piráti Piráti 443 X 12,40 X

6 Otava Karel Ing. ČSSD ČSSD ČSSD 141 X 3,94 X

7 Klinecký Tomáš 
Mgr.

TOP+Hlas
+Zelení TOP 09 TOP 09 442 X 12,38 X

8 Karen Igor MUDr. ANO ANO ANO 548 269 15,35 17,38

9 Kohoutová Ivanka 
PhDr. Ph.D. Trikolóra Trikolóra BEZPP 146 X 4,08 X

10 Žantovský Petr 
doc. Mgr. Ph.D. SPD SPD BEZPP 185 X 5,18 X

*11 Kárník Pavel Mgr. STAN STAN BEZPP 301 1 278 8,43 82,61
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zprávy z radnice

o čem jednali zastupitelé a radní města

Prodeje bytů v Milovicích
Zastupitelstvo města schválilo dle pravidel po-
stupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovic v obci Milovice, vymezených v do-
mech č. p. 501, 502, 606 a 621, prodej 15 bytů.

Rekonstrukce bývalé školy v Sedlčánkách
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí výstup 
projektu TL02000357 KVAS – kvalitní a udržitel-
ná veřejná výstavba: „Rekonstrukce objektu bý-
valé školy v Sedlčánkách – podnět investičního 
záměru“ a uložilo Radě města zadat zpracování 
projektové dokumentace k akci „Rekonstrukce 
objektu bývalé školy v Sedlčánkách“ ve vari-
antě A1 včetně zachování možnosti napojení 
podkroví.

Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opat-
ření – změnu rozpočtu města Čelákovic 2020 č. 9 
a vzalo na vědomí rozbor hospodaření města 
Čelákovic za období od 1. 1. do 30. 6. 2020.

Dotace města
Zastupitelé rozhodli o neposkytnutí individuální 
dotace žadateli Sportovní klub UNION Čeláko-
vice, z. s., ve výši 82 000 Kč na náklady spojené 
s pořízením travní sekačky.

Osadní výbor Záluží
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zánik 
členství paní Jany Bartošové v osadním výboru 
Záluží a zvolilo formou aklamace novým členem 
tohoto výboru pana Petra Vostrovského.

Výběr z usnesení ZM č. 14 ze dne 16. 9. 2020.

Prodej nákladního vozidla
Rada města schválila jako pro město nejvhod-
nější nabídku uchazeče města Svitavy na koupi 
nákladního vozidla značky TATRA CAS 32 za 
kupní cenu 1 050 000 Kč a zároveň schválila 
příslušnou kupní smlouvu.

Obnova šachet sekčního měření
Rada města schválila zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Čelákovice – obnova šachet sekčního měření“ 
postupem dle čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/11/2018 

k zadání veřejných zakázek malého rozsahu 
společnosti 1. SčV, a. s., a následně schválila 
uzavření a text příslušné smlouvy o dílo v ceně 
1 871 254,91 Kč bez DPH.

Projekt rekonstrukce ulice U Stabenovky
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo se 
společností VDI Projekt, s. r. o., jako dodavate-
lem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Projektová dokumentace rekon-
strukce ul. U Stabenovky, Čelákovice“ v celko-
vé ceně 187 600 Kč bez DPH.

Rekonstrukce ulic a chodníků
Rada města schválila:
n  uzavření a text smlouvy o dílo se společnos-

tí Gestav, s. r. o., jako zhotovitelem na plně-
ní veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Čelákovice – Oprava vjezdů a ploch č. p. 74 – 
č. p. 79 Sedláčkova ulice a rekonstrukce chod-
níku a parkovacího stání ulice J. A. Komenské-
ho“ v celkové ceně 2 135 299,65 Kč bez DPH;

n  uzavření a text smlouvy o dílo se společností 
DIS Praha, s. r. o., jako zhotovitelem na plně-
ní veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Čelákovice – Oprava povrchu chodníku v uli-
ci U Kapličky“ v celkové ceně 1 433 967,86 
Kč bez DPH.

Psí hřiště
Rada města schválila uzavření a text smlou-
vy o dílo se společností STAPRINC – stavby, 
s. r. o., jako zhotovitelem na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovi-
ce – vybudování psího hřiště“ v celkové ceně 
1 040 100,45 Kč bez DPH.

Oprava bytového domu č. p. 1581
Radní schválili uzavření a text příkazní smlouvy se 
společností TDS BOZP, s. r. o., jako příkazníkem 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s ná-
zvem „Čelákovice – TDS a BOZP – oprava a mo-
dernizace lodžií bytového domu, Stankovského 
1581“ v celkové ceně 194 270 Kč bez DPH.

Žulový kříž na hřbitově
Rada města schválila přijetí dotace ve výši 
365 000 Kč a uzavření příslušné smlouvy o po-
skytnutí dotace se Středočeským krajem jako 

poskytovatelem na realizaci projektu výstavby 
žulového kříže na městském hřbitově.
Dále schválila uzavření a text smlouvy o dílo se 
společností HV-GRANIT, s. r. o., jako zhotovite-
lem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Čelákovice – nový kříž na hřbitově“ 
v ceně 446 768,89 Kč bez DPH.

Prodej obecních bytů v Milovicích
Rada města schválila v souladu s pravidly po-
stupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovic v obci Milovice vymezených v do-
mech č. p. 501, 502, 606 a 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr 
na prodej bytové jednotky stávajícímu nájemci.

Finanční záležitosti
Rada města vzala na vědomí rozpočtové opatře-
ní – změnu rozpočtu města Čelákovic 2020 č. 10.

Obnova kamerového systému
Rada města schválila zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Čelákovice – ob-
nova kamerového systému“ postupem dle čl. 3 
odst. 1 Směrnice č. I/11/2018 k zadání veřej-
ných zakázek malého rozsahu Matěji Cyrínovi 
a následně schválila uzavření a text příslušné 
smlouvy o dílo v ceně 1 050 652 Kč bez DPH.

Oprava veřejného osvětlení V Prokopě
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo se 
společností RAISA, spol. s r. o., jako dodavate-
lem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
na dodávky a služby s názvem „Oprava veřej-
ného osvětlení V Prokopě II“ v celkové ceně 
820 255,96 Kč bez DPH.

Dotace města
Rada města rozhodla o poskytnutí individuální 
dotace žadateli – Smíšená organizace zdravot-
ně postižených Čelákovice, z. s., 30 000 Kč – na 
náklady spojené s pořádáním výletů a zájezdů, 
na úhradu vstupenek a dopravy na kulturní akce, 
na náklady spojené s pronájmem sálu Kulturní-
ho domu a na další náklady spojené s aktivitami 
spolku (SML/2020/488/DI-SPR5).

Výběr z usnesení RM č. 29–32/2020.
-dv-

Výstupy z jednání Krizového štábu města Čelákovic
(5.–23. října 2020)

Epidemická situace na území města Čeláko-
vic se v souvislosti s šířením infekčního one-
mocnění COVID-19 nevyvíjí příznivě. Podle 
dat Ústavu zdravotnických informací a sta-
tistiky ČR, které město Čelákovice získává od 
22. září, bylo aktivně nakažených v první den 
dodání dat 53 osob, v pátek 16. října to bylo 
již 143 osob a 23. října dosáhl počet 252 osob.

Krizový štáb zřídil starosta města ke dni 5. října 
v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na 
celém území České republiky od 5. října 00.00 
hod. v souvislosti s ochranou zdraví obyvatel, 
o kterém rozhodla vláda České republiky.
Současná situace se promítla do života města. 
Došlo ke zkrácení úředních hodin Městského 

úřadu na dva dny v týdnu po pěti hodinách, zru-
šen byl slavnostní obřad Vítání občánků a sňa-
tečné obřady je nutné konat za specifických 
hygienických podmínek. Na krizové řízení bylo 
v rozpočtu města vyčleněno dalších 200 tisíc 
korun. Přerušena byla činnost obou osadních 
výborů.
Mateřské školy fungují bez omezení, nejsou-li 
v nich nařízena karanténní opatření ze strany 
Krajské hygienické stanice Středočeského kra-
je se sídlem v Praze. Základní školy přešly od 
14. října na distanční výuku, stejně tak Základní 
umělecká škola Jana Zacha. Zcela přerušen je 
provoz Městského domu dětí a mládeže, Kultur-
ního domu a Městského muzea. Uzavřeny jsou 
Městský bazén, Sportovní hala Vikomt i Měst-

ská sauna. Zakázány jsou návštěvy klientů 
v Domech s pečovatelskou službou. Přerušen 
provoz je i v Městské knihovně.
Volby zákonných zástupců do školských rad při 
obou základních školách proběhnou distančně. 
Přerušena byla realizace projektu Primární pre-
vence rizikového chování dětí a mládeže v obou 
základních školách. Od 12. října byla obnovena 
dezinfekce veřejných prostor (autobusové za-
stávky, lavičky, dětská hřiště).
Snažně žádáme všechny občany, aby dodr-
žovali stanovená opatření v zájmu všech a byli 
zodpovědní ke svému okolí. Buďte opatrní!

Josef Pátek, předseda Krizového štábu,
Petr Studnička, místopředseda  

Krizového štábu
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NOVÁ KONCEPCE ÚDRŽBY MĚSTSKÉ ZELENĚ
Rozhovor s radním Markem Skalickým (MS), 
do jehož agendy spadá především životní 
prostředí.

Pane radní, v minulém rozhovoru jste mluvil 
o vámi připravované nové koncepci údržby zele-
ně ve městě. Jak tento proces aktuálně probíhá?
(MS) „S Technickými službami (TS), které údržbu 
zeleně ve městě zčásti samy provádějí a zčásti 
zadávají externím firmám, a zároveň s odborem ži-
votního prostředí (OŽP), který zeleň řeší z pohledu 
systému, plánů i financí, jsme si již na několika spo-
lečných schůzkách vyjasnili, co by mělo být hlav-
ním základem nové koncepce, do jakých „sekto-
rů“ by mělo být město z pohledu údržby zelených 
ploch rozděleno, co je na současném stavu zeleně 
špatně, co dobře a také co a jak bychom chtěli 
změnit. Diskutovali jsme taktéž velmi důležitou věc, 
a to jsou jednotlivé odpovědnosti TS i OŽP v této 
oblasti. S takto navrženou koncepcí jsem v průbě-
hu října seznámil Radu města, která s ní souhlasila. 
V současné době se připravují detailní podklady 
pro výběrová řízení na údržbu jednotlivých sektorů, 
která by měla proběhnout přes zimní období.“

Co je hlavním důvodem vytváření nové kon-
cepce v této oblasti?
(MS) „Zejména neutěšená situace s údržbou měst-
ské zeleně. Občané si mnohdy stěžují na nekvalitní 
stav opečovávání zelených ploch a musím uznat, 
že častokrát oprávněně. Městu chybí více rozma-
nitosti, prakticky nemáme květinové záhony a ty, 
které jsou, často nevypadají, jak by vypadat měly. 
Častá přítomnost plevele též není zrovna to, co by 
město mělo mít. Také údržba keřů a živých plotů 
není jednotná a řekl bych, že občas i neodbor-
ná. Rád bych též stanovil jasné parametry sekání 
trávy, resp. kdy a jak trávu sekat. Jde mi zejména 
o to, aby město bylo z pohledu zeleně upravené 
a s odbornou péčí dobře udržované.“

Jaké zásadní změny jsou plánovány v údržbě 
našich veřejných zelených ploch?
(MS) „Změny budou v několika úrovních. Jednak 
se změní/zmenší rozsah opečovávaných ploch 
Technickými službami. Ty se soustředí více na 
kvalitu údržby než na kvantitu, zůstane jim pouze 
úplný střed města. Dále, město bude rozděleno 
do dalších šesti sektorů, jejichž údržba bude vy-
soutěžena a zadána externím firmám s jasně de-
finovanými podmínkami. Kromě vlastního sekání 
trávy budou v rámci sečí také společně řešeny 

nevzhledné obrosty. Zároveň se prodlouží doba 
realizace údržby externími firmami ze dvou na pět 
let s průměrnou četností 4 seče za rok (počet sečí 
se samozřejmě bude odvíjet od nutnosti). Navíc 
bude v rámci výběrového řízení vybrána firma na 
odbornou údržbu keřů a živých plotů pro celé 
město. Další významnou změnou je vytvoření 
pozice pro městského zahradníka (zaměstnance 
TS), který městu dlouhodobě chybí. Ten bude mít 
na starosti nejen vlastní údržbu záhonů, odstra-
ňování plevelů apod., ale také dohled a kontrolu 
nad sekáním trávy a údržbou keřů dodavatelský-
mi firmami, včetně zadávání termínů sečí. „Nej-
vyšší“ dohled nad údržbou městské zeleně bude 
pak stanoveným referentem na OŽP. Celý tento 
soubor opatření by měl vést k jasnému rozsa-
hu i způsobu údržby veřejné zeleně, odbornosti 
péče, stanovení jednotlivých kompetencí a také 
odpovědností za odvedenou práci.“

Platí, že tento nový systém řešení údržby zeleně 
bude zahájen již příští rok?
(MS) „Ano, platí, hlavní rámec nové koncepce 
je jasný, jak OŽP, tak i TS jsou s ní srozuměny 
a vedení města s ní také souhlasí. Otázkou jen 
je, jak rychle proběhnou veřejná výběrová říze-
ní a kdy seženeme zahradníka, pak už vše může 
odstartovat.“

Mohl byste finančně vyjádřit, kolik město, 
resp. Technické služby vynakládají ročně na 
údržbu zeleně, sekání travnatých ploch či vý-
sadbu nových dřevin?
(MS) „Město má prostřednictvím OŽP ve svém 
rozpočtu v položce „péče o vzhled obcí a veřej-
nou zeleň“ na rok 2020 schválenu částku přesa-
hující 2 mil. Kč, přičemž přes 1,1 mil. Kč jde přímo 
na údržbu zeleně a 250 tis. Kč na nové výsadby. 
Technické služby ročně hospodařící s celkem asi 
30 mil. Kč, na údržbu zeleně a doprovodných čin-

ností mají vyčleněno zhruba 6 mil. Kč. Celkem tak 
Čelákovice na údržbu svých veřejných zelených 
ploch ročně vynakládají téměř 7,5 mil. Kč. Nová 
koncepce však přinese určité zvýšení rozpočtových 
kapitol na údržbu zeleně ve městě, a to zejména 
v části TS, s tím se počítat musí.“

Petr Studnička, předseda redakční rady 
Zpravodaje

Svoz BIO odpadu  
z rodinné zástavby 
bude zajištěn ještě  

tento měsíc
Obsluha hnědých nádob na BIO odpad z ro-
dinné zástavby probíhá jako obvykle do konce 
listopadu, tedy naposledy budou BIO popel-
nice svezeny dle pravidelného harmonogramu 
lichý/sudý týden a den svozu pondělí/úterý 
podle konkrétní svozové oblasti ve dnech: 17., 
23., 24. a 30. listopadu. 
Plán svozu je k nahlédnutí na webových strán-
kách www.celakovice.cz – oddíl Město, sekce 
Životní prostředí / Odpady / Plán svozu popel-
nic z rodinné zástavby.
V roce 2021 bude pravidelný svoz zahájen 
v pondělí 5. dubna (první termíny vývozu jsou 
tedy: 5. (pondělí velikonoční), 6., 12. a 13. 4. 
2021). V průběhu zimních měsíců je možné BIO 
odpad odevzdávat ve sběrném dvoře. Nádoby 
v sídlištní zástavbě budou od 1. prosince 2020 
do 31. března 2021 vyváženy v intervalu 14 dní.

odbor životního prostředí

Opatření města Čelákovic na podporu občanů,  
místních živnostníků a podnikatelů

V návaznosti na souhlasné stanovisko Zastu-
pitelstva města ze dne 21. října a doporučují-
cí stanovisko Krizového štábu města Čeláko-
vic ze stejného dne schválila Rada města na 
své schůzi konané dne 27. října sadu opatření 
„Čelákovice Anti-COVID II 2020“ na podporu 
občanů, místních živnostníků a podnikatelů 
v souvislosti s nepříznivou epidemickou situ-
ací vyvolanou pandemií COVID-19.

Všem inzerentům bude poskytnuta sleva na 
inzerci ve výši 50 % ve Zpravodaji města Čelá-
kovic od čísla 11/2020 do čísla 4/2021.

Živnostníkům a podnikatelům, kteří působí 
v nebytových prostorech města, bude sníženo 
nájemné o 50 % v případě omezení provozu 
provozovny či sníženo nájemné na 1 Kč/měsíc 
v případě přerušení provozu provozovny, a to 
na dobu tří měsíců od 1. října do 31. prosince. 
Těch, kterých se to týká, musí doložit ověřené 
čestné prohlášení o omezení či přerušení pro-
vozu provozovny. Nájemné ve výši 1 Kč/měsíc 
po dobu tří měsíců od 1. října do 31. prosince je 
zároveň stanoveno organizátorovi Polabských 
farmářských trhů z důvodu zákazu jejich konání, 
nájemci Městské sauny z důvodu jejího uzavření 

a nájemci klubovny na hřišti v Záluží z důvodu 
přerušení provozu.
Všem, kterých se to týká, je v období od 
6. května do 31. prosince z důvodu mimořádné 
události na území města Čelákovic plošně pro-
minut místní poplatek z pobytu.
Tímto děkujeme vám všem za respektování 
a dodržování všech restriktivních opatření sta-
novených vládou České republiky s cílem za-
mezit šíření infekčního onemocnění COVID-19. 
Společně to zvládneme!

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta I

Ilustrační foto: -dv-

Ve středu 28. října u příležitosti výročí vzniku samostatné-
ho československého státu položili zástupci města květi-
ny u pomníků v Čelákovicích a Sedlčánkách. Foto: -dv-
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pronájem obecního bytu

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1177, BYT Č. 2, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 2 o velikosti 1+1 o celkové ploše 59,38 m² 
(započitatelná plocha 53,63 m² – sklep je zapo-
čten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: po-
koj 21,38 m², kuchyň 16,15 m², předsíň 5,40 m², 
koupelna a WC 4,05 m², sklep 11,50 m².
Byt je situovaný v 1. podlaží jednovchodového 
třípodlažního cihlového domu s valbovou stře-
chou a půdní vestavbou. Vytápění a dodávka 
teplé vody jsou zajištěny z kotelny umístěné 
v domě.
Výše nájemného je minimálně 8 045 Kč měsíč-
ně (150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem na-
bídky (jedná se pouze o nájemné, bez záloh na 
služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné 
obálce označené nadpisem: Pronájem bytu č. 2, 
Prokopa Holého č. p. 1177, Čelákovice.

Závazný a konečný termín pro předložení 
nabídek od případných zájemců je: 
30. listopadu 2020 do 10.00 hodin v podatel-
ně MěÚ Čelákovice.

Byt si lze prohlédnout po telefonické domlu-
vě s pracovnicí Q-BYTu pí Vorlíčkovou, tel.: 
326 996 052.

Město Čelákovice nabízí k pronájmu obecní byt s nadstandardním nájemným. Nájemci budou vybráni tzv. obálkovou metodou podle výše na-
bídnutého nájemného a v souladu se Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic.

PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK
Nabídka musí obsahovat:
n  jednoznačnou výši nabídky nájemného v ko-

runách za byt a měsíc;
n  identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, 

rodné číslo, úplná adresa, telefonní, popř. jiné 
spojení);

n  čestné prohlášení zájemce, že na účet měs-
ta složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného v souladu s ustanovením § 2254 
občanského zákoníku a Zásadami pronajímá-
ní bytů v majetku města Čelákovic;

n  čestné prohlášení zájemce o způsobilosti 
k právním úkonům;

n  čestné prohlášení, že zájemce nevlastní ob-
jekt k bydlení;

n  čestné prohlášení, že zájemce má minimálně 
2 roky trvalý pobyt ve městě Čelákovice;

n  čestné prohlášení, že zájemce není veden 
v Centrálním registru dlužníků ČR.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Vyhodnocení nabídek provede komise jmeno-
vaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny 
nabídky předložené po stanoveném termínu, 
neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-
hující konkrétní výši nabídky nájemného v koru-
nách, neobsahující požadovaná prohlášení či ji-

nak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než je 
minimální cena nájemného uvedená v tomto zá-
měru. Na základě předložených nabídek sestaví 
komise pořadí zájemců o pronájem. V případě 
předložení více shodných nabídek na 1. místě 
vyzve komise zájemce, kteří nabídky předloži-
li, k dalšímu kolu soutěže stejným způsobem. 
Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv 
příčiny odstoupí nebo nesplní stanovené pod-
mínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájem-
ci v pořadí. V případě, že nebude k dispozici, 
bude vypsáno nové nabídkové řízení.
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do pěti 
pracovních dnů od obdržení usnesení RM o sou-
hlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, 
bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmět-
nému bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. 
Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném ter-
mínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut 
dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.

Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v pří-
padě zjevně spekulativního vývoje řízení.

V první polovině měsíce září probíhaly v Čelákovicích rozsáhlé dopravní průzkumy v rámci řešení 
Koncepce mobility města Čelákovic. Díky termínu jejich realizace nejsou ovlivněny opatřeními souvi-
sejícími s pandemií COVID-19. Naopak ovlivněn byl provoz na silnici II/245 v souvislosti s uzavírkou 
mostku u Lázní Toušeně a zřejmý je nárůst dopravy na silnici směr Mstětice (objízdná trasa). Po-
dobné je to i v případě Záluží. Ale ani u celostátního sčítání dopravy není možné se těmto uzavírkám 
a objížďkám vyhnout. Z hlediska silniční dopravy patří mezi nejvytíženější úseky v ulicích Sokolov-
ské, Masarykově a Jiřinské, u kterých roční průměrná denní intenzita (RPDI) přesahuje 5 000 vozidel.
Zpracování koncepčního dokumentu je realizováno od března do listopadu 2020 a je finančně pod-
pořeno z Operačního programu Zaměstnanost.

Petr Studnička, místostarosta I

Dopravní průzkumy v Čelákovicích

n VODNÉ a STOČNÉ
pro rok 2020 v Čelákovicích:
vodné = 41,42 Kč/m3 bez DPH
stočné = 40,68 Kč/m3 bez DPH
celkem 82,10 Kč/m3 bez DPH
celkem 90,31 Kč/m3 vč. DPH 10 %
(rok 2019: vodné 39,71 Kč/m3 bez DPH, stočné 
= 36,45 Kč/m3 bez DPH, celkem 76,16 Kč/m3

bez DPH, celkem 87,57 Kč/m3 vč. DPH; rok 
2018: vodné 41,45 Kč/m3 bez DPH, stočné = 
31,94 Kč/m3 bez DPH, celkem 73,39 Kč/m3 bez 
DPH, celkem 84,40 Kč/m3 vč. DPH; rok 2017: 
vodné 41,45 Kč/m3 bez DPH, stočné 36,36 Kč/m3 

bez DPH, celkem 77,81 Kč/m3 bez DPH, cel-
kem 89,48 Kč/m3 vč. DPH; rok 2016: vodné 
38,56 Kč/m3 bez DPH, stočné 34,66 Kč/m3 bez 
DPH, celkem 73,22 Kč/m3 bez DPH, celkem 
84,20 Kč/m3 vč. DPH)

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA
Základní sazba: 1 000 Kč/první pes, 1 200 Kč/
další pes, 200 Kč/důchodce/první pes, 300 Kč/
důchodce/další pes. Sazba v rodinném domě: 
200 Kč/první pes, 400 Kč/další pes, 100 Kč/dů-
chodce/první pes, 150 Kč/důchodce/další pes.
Poplatek byl splatný do 30. června 2020.

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů je stanoven poplatek na rok 
2020 ve výši 612 Kč/osoba. 
Poplatek byl splatný do 30. září 2020.
Informace k místním poplatkům: odbor finanční 
a plánovací, tel.: 326 929 123 (odpady), 126 (psi).

informace

Díky dopravním průzkum disponuje nyní město Čelákovice nejaktuálnějšími údaji o dopravní intenzitě na celém 
území města. Zdroj: město Čelákovice
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FOTOREPORTÁŽ ZE ŽIVOTA MĚSTA

U železničního mostu přes řeku Labe probíhaly práce na výstavbě provizorního pře-
mostění. Foto: Eurovia CS, Martin Zoubek

Opravou prochází chodník mezi prodejnou Albert a pobočkou banky ČSOB včetně 
propojky s parkovištěm v proluce náměstí. Zároveň zde bude vybudováno nové sběr-
né hnízdo tříděného odpadu. Foto: -jp-

V části Sedláčkovy ulice na její jižní straně probíhá výstavba komunikace a chodníku. 
Foto: -jp-

Po dobu tří víkendů (10. a 11. 10., 17. a 18. 10. a 24. a 25. 10.) byl zcela zastaven pro-
voz vlaků mezi Prahou a Lysou nad Labem v souvislosti s modernizací trati. Zavedeny 
byly tři typy náhradní autobusové dopravy – zastávková linka, posilová linka a expresní 
linka. Zdroj: ROPID

V rámci výstavby kanalizace probíhá v Záluží výstavba 
přípojek a 19. října byly zahájeny práce spojené s frézo-
váním na Zálužské ulici. Foto: Miroslav Špaček

Vandalové ničící městský majetek byli dopadeni stráž-
níky Městské policie díky aktivitě oznamovatele, které-
mu nebylo lhostejné, že je ničen cizí majetek. Jednání 
mladíků bylo předáno k dalšímu vyřízení přestupkové 
komisi. Foto: Petr Viďourek

Ve dvou lokalitách ve městě probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení. Jednou z nich 
je oblast V Prokopě. Foto: -jp-

Proměnou prochází úsek podél Labe od ulice Na Stráni 
a U Kapličky k Městskému stadionu. Foto: -jp-

Tuto stranu připravili:
Josef Pátek, starosta, Petr Studnička,  

místostarosta I a Miroslav Opa, místostarosta II

V průmyslové zóně u Průmyslové ulice vznikne nové a na území města první psí hřiště, 
které vybuduje město Čelákovice. Budou zde jak prostor pro agility a výcvik psů, tak 
i odpočinkové zóny. Sloužit bude jak široké veřejnosti, tak odbornému výcviku psů. 
Foto: -jp-
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30 LET OBNOVENÉ SAMOSPRÁVY MĚSTA ČELÁKOVIC
První volby do zastupitelstev obcí se po sametové revoluci uskutečnily 24. listopadu 1990 
a letos uplyne třicet let od jejich konání. V Čelákovicích se tehdy volilo 27 zastupitelů města 
a volební účast dosáhla dnes téměř neuvěřitelných 79,86 %. S 57,7 % a 16 získanými mandáty 
zvítězilo Občanské fórum. V Zastupitelstvu města bylo zastoupeno pět volebních stran. Dnes 
je Zastupitelstvo města tvořeno 21 zastupiteli a od roku 2018 jsou v něm zastoupeny tři voleb-
ní strany – ODS, PRO Č a ANO 2011. 

Zastupitelům města byla položena jednoduchá otázka: „Jak vnímáte vývoj Čelákovic v letech 
1990–2020 a co přejete městu v dalších 30 letech do roku 2050?“ Odpovědi na ni, v maximál-
ním rozsahu 800 znaků, si můžete přečíst níže. Zastupitelé jsou seřazeni dle počtu získaných 
hlasů v komunálních volbách v říjnu 2018.

Josef Pátek
„Pamětníci mi dají za 
pravdu, že za 30 let 
město ušlo velký kus 
cesty dopředu a změ-
nilo naprosto svou 
tvář. Patří za to dík 
jak všem starostům 
a zastupitelům, kteří 
se podíleli na řízení 
města, tak úředníkům Městského úřadu, kteří 
pracovali na realizaci zadaných projektů. Měs-
to se změnilo, už není průmyslovým městem 
plné kouře, ale moderním rezidenčním městem 
21. století s velkým množstvím zeleně, ve kte-
rém je radost bydlet. Není už ani noclehárnou, 
ale pulsujícím kulturním srdcem našeho mikro-
regionu. Do dalších 30 let bych městu popřál, ať 
se mu vyhýbají pohromy, ať má zastupitele, kteří 
to s ním a jeho občany myslí jen dobře, ať jsou 
občané města i nadále spokojení a rádi nadále 
zvou své návštěvy do Čelákovic. Jsem hrdý na 
to, že jsem Čelákovák, a žije se mi tu skvěle. Dě-
kuji za to všem.“

Petr Studnička
„Před 30 lety mi bylo 
7,5 roku a pamatuji si 
Čelákovice jako šedé, 
zanedbané, průmys-
lem zatížené město. 
Dnes je mi 37,5 roku 
a Čelákovice považuji 
za moderní, prestižní 
rezidenční místo k by-
dlení s výbornou dopravní dostupností do Prahy, 
ale i s blízkostí přírody za Labem. Dvanáctitisí-
cové město v Polabí je jako stvořené k dalšímu 
rozkvětu v následujících 30 letech. Až mi bude 
67,5 let, určitě budu přát všem budoucím zastu-
pitelkám a zastupitelům mnoho úspěchů v úsilí 
o rozvoj Čelákovic. Jsem přesvědčen, že kvalita 
života ve městě bude nadále vzrůstat a že občané 
v něm bydlící zde budou spokojeni. Městu Čelá-
kovice přeji jen to dobré. Vždyť 1. prosince letoš-
ního roku si připomeneme výročí 730 let od první 
zmínky o Čelákovicích. S ohledem na současnou 
dobu přeji všem především pevné zdraví!“

Jindra Chourová
„V Čelákovicích žiji od 
narození. Uplynulých 
30 let vidím určitě 
jako pozitivní vývoj. 
Lidé se začali více 
zajímat o dění okolo 
sebe. Volby známe 
jako demokratické, 
takže opravdu záleží 

na každém z nás, jaký bude jejich výsledek. To 
všechno se pak odráží na chodu města a životě 
nás, běžných občanů. Čelákovice zkrásněly, jsou 
upravené. Hodně investovalo jak město, tak sami 
občané – do svých nemovitostí. Pro mě osobně 
však nejvíc znamená to, že se na těchto krásných 
místech mohu potkávat se svými přáteli, souse-
dy, ale i s náhodnými občany a že si mohu užít 
čas příjemně strávený na nejrůznějších akcích při 
nejrůznějších příležitostech. „Město žije“. Kéž by 
nám tato situace vydržela! Proto Čelákovicím do 
dalších let přeji hlavně moudré a osvícené vedení 
a rozumné a spokojené občany.“

Aleš Kužílek
„Vývoj v Čelákovicích 
vnímám samozřejmě 
velmi pozitivně. Měs-
to se naštěstí nestalo 
pouhou noclehárnou 
blízkou hlavnímu měs-
tu, ale nabízí svým 
obyvatelům prostor 
pro aktivní a činorodý 
život. A to díky bohaté občanské vybavenosti ve 
formě školek, škol, Městského bazénu, knihov-
ny, muzea, sauny, Kulturního domu, Městské-
ho domu dětí a mládeže a jiných zařízení. Do 
dalších let bych našemu městu přál ještě větší 
podporu a zázemí v oblasti spolkového a spo-
lečenského života tak, aby se do těchto aktivit 
s entuziasmem zapojovalo více čelákovických 
občanů. Zároveň bych byl rád za dostatečnou 
podporu pro větší nabídku obchodů menších 
místních živnostníků. Město jako takové bych 
také rád viděl co nejvíce zapojené do digitálních 
technologií, které běžnému člověku pomáhají 
v jeho každodenních potřebách.“

Jarmila Volfová
„Mé oči i mé srdce 
mě utvrzují v tom, že 
za 30 let došlo v Čelá-
kovicích k obrovským 
změnám. Z města se 
stalo sebevědomé 
město, místo k vel-
mi kvalitnímu životu. 
Nabídka kulturních 
a společenských programů (navzdory blízké 
Praze) je na vysoké úrovni. Pestré akce včet-
ně stále se zlepšujících trhů na náměstí, které 
se z průjezdné komunikace proměnilo na místo 
setkávání. Změněné okolí Labe, cyklostezka, 
lávka na druhý břeh, která dostává po světě 
ceny. Nová Kamenka, mateřské školky včetně 
soukromých, založené gymnázium, stále se 
zlepšující ZUŠ, vzdělávací kroužky apod. Ulice 
v Jiřině a Za Drahou připomínaly doslova tobo-

gán. Pro mě je velmi důležitá změna občanské 
atmosféry. Nynější samospráva je svobodně 
volena, jakékoliv názory i na schůzích čeláko-
vického zastupitelstva lze říkat svobodně.“

Ondřej Holzman
„Jsem přesvědčen, 
že Čelákovice se staly 
jednou z nejatraktivněj-
ších lokalit pro život na 
východ od Prahy, což 
říkám všem, s nimiž 
se na toto téma v po-
sledních letech často 
bavím. Stále se zlep-
šující železniční spojení (aktuální výluky je třeba 
vnímat jako nutnost v rozvoji) s hlavním městem 
nabízí široké pracovní uplatnění i vynikající do-
stupnost a samotné Čelákovice pak klidné místo 
k odpočinku, volnočasovým aktivitám i zábavě. 
Čelákovice ušly za posledních třicet let velký kus 
cesty a myslím si, že dnes zdaleka není samozřej-
mostí, aby každé město fungovalo tak, že v něm 
lidé skutečně žijí. Z mnoha obcí, obzvláště kolem 
Prahy, se staly spíše noclehárny a jejich obyvatelé 
k nim nemají de facto žádný vztah. Přeji si, aby 
si Čelákovice svého jedinečného ducha uchovaly 
i do budoucna.“

Miroslav Opa
„Lidé, kteří v Čelá-
kovicích žijí a utvářejí 
tak ráz a tvář města, 
dosáhli jeho radikální 
proměny. Ze šedivého 
a zakouřeného ma-
loměsta formované-
ho nejen lehkým, ale 
i těžkým průmyslem 
se stalo rezidenční sídlo naplněné zelení, pří-
jemným veřejným prostorem a čistě opravený-
mi domy původní zástavby. Považuji za velkou 
zásluhu všech starostů po roce 1989, že uchrá-
nili město před divokou rezidenční výstavbou, 
jak tomu můžeme být svědky v celé řadě měst 
a obcí v dojezdovém prstenci kolem Prahy. 
Další rozvoj města musí vycházet z potřeb jeho 
obyvatel. Za sebe vidím jako nejvýznamněj-
ší prioritu vybudování moderního domova pro 
seniory. Měli bychom se umět postarat o své 
prarodiče, poskytnout jim důstojný domov a zá-
zemí, které jim nabídne adekvátní zdravotní péči 
a uspokojí jejich sociální potřeby.“

Jiří Hanzl
„Za uplynulých 30 let 
prošlo město velikou 
změnou. Z pohledu 
mé profese hasiče 
se změnilo mnohé. 
Máme novou hasič-
skou zbrojnici, kterou 
sdílíme s Policií ČR 
a která vyhovuje našim 
představám o hasičské základně, a také jsme se 
výrazně posunuli v našem technickém vybavení. 
Je to poprvé v historii sboru, kdy máme výško-
vou techniku i na tu nejvyšší budovu ve městě, 
poprvé, kdy během 7 měsíců došlo k výměně 
dvou starých cisteren za dva moderní a nové 
vozy. Město bylo a je připraveno na mimořádné 
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události dobře. Má hasiče, strážníky a policisty, 
kteří jsou připraveni kdykoliv zajistit pomoc ob-
čanům města. Chtěl bych všem tímto poděkovat, 
je mi ctí s nimi sloužit. Městu přeji, aby se mu 
nadále vyhýbaly mimořádné události a občané 
žili spokojeně a bezpečně ve svých domovech. 
Za hasiče to slibuji!“

Petr Kabát
„Jako předseda osad-
ního výboru Sedlčán-
ky musím konstatovat, 
že Sedlčánkám uply-
nulých 30 let velmi 
prospělo. Proměnily 
se ulice, postavily 
nové domy, staré se 
opravily a žije se tu 
dobře. Všichni obyvatelé se schází na akcích 
a díky tomu je naše komunita dobrá parta. Ne-
zaznamenávám problémy mezi rodáky a novými 
obyvateli a jsem tomu moc rád. Sedlčánkám 
chybí ke štěstí snad jen jedna poslední věc, 
a to je rekonstrukce školy. Ale i na té se pracu-
je a aktuálně připravujeme detailní projektovou 
dokumentaci pro její důkladnou opravu. V bu-
doucnu tak z ní bude komunitní centrum pro 
všechny. Jsem rád, že Sedlčánky žijí, a přeji jim, 
aby prosperovaly i nadále. Máme tu bohatou 
a dlouhou historii. Tuto historii píše každý ob-
čan. Pište ji i nadále, protože Sedlčánky jsou 
místo, kde stojí za to žít.“

Martin Spilka
„Vývoj Čelákovic vní-
mám velmi kladně, 
město má konečně re-
prezentativní náměstí, 
které slouží i k setká-
vání občanů při růz-
ných akcích. Líbí se 
mi, že naše město oži-
lo a že se Čelákovice, 
díky mnoha kulturním a sportovním akcím, které 
se tu konají, staly známějšími pro široké okolí. 
Vnímám obrovský rozvoj ve volnočasových akti-
vitách jak dětí, tak dospělých. Díky nové lávce, 
cyklotrasám a okolní přírodě sem jezdí více a více 
lidí. Mohlo by i více, pokud by se konečně při-
stoupilo k rekonstrukci stadionu. Určitě by si sem 
našla cestu řada sportovců. Studie je krásná, ale 
bez souhlasu všech zainteresovaných se reali-
zovat nikdy nebude. Do dalších let přeji městu, 
ať funguje minimálně tak jako do teď. A já budu 
doufat, že se stadionu někdy dočkáme. Protože 
bez společné spolupráce to nikdy nepůjde.“

Markéta Reisiegelová
„Město Čelákovice se 
za posledních 30 let 
posunulo o výrazný 
kus dopředu. Přede-
vším musím pode-
kovat všem členům 
zastupitelstva, staros-
tům, místostarostům, 
ale také všem zaměst-
nancům nejen Městského úřadu, ale i všech 
organizací města. Bez těchto pracovníků by 
změna našeho města nemohla proběhnout tak 
rychle a kvalitně. Děkuji moc. Zásluhu na pro-
měně mají i občané. Opravují své domy, zvele-
bují prostor před nimi a také si vytvořili kladný 

vztah k městu, ve kterém se tak hned lépe žije. 
Z mé profese jsem i ráda, že město má zdravé 
finance, a tedy budoucí zastupitelstva převez-
mou město v dobré kondici. Přeji jim, aby po-
kračovali v našem odkazu. Občanům přeji, aby 
se jim ve městě i nadále líbilo a volili své zastu-
pitele i nadále uvážlivě a podle odvedené práce 
jak ve své profesi, tak ve městě.“

Kamila Douděrová
„Z mého profesního 
pohledu jsem moc 
ráda, že si Čelákovi-
ce udržely podobu 
klidného a malebné-
ho města. Když vi-
dím mnohdy, co nám 
vyrostlo za humny ve 
Středočeském kraji, 
tak to s udržitelným rozvojem a urbanismem 
nemá nic společného. Za to patří poděková-
ní všem, kteří se o to zasloužili. Poděkování 
za to, že nepodlehli tlaku developerů, ale že 
tvrdě prosadili svou vizi, jak mají Čelákovice 
vypadat. Byla bych ráda, a městu to z celého 
srdce přeji, aby i nadále se každý developer-
ský záměr velmi pečlivě zvažoval, a to nejen 
s ohledem na lokalitu, ale zejména v širším 
kontextu území. Jen díky tomu udržíme Čelá-
kovice krásným a přívětivým místem pro život. 
Město mám moc ráda a žije se mi tu dobře. 
Udělám maximum, aby to tak bylo i nadále. 
Jsem ráda, že vedení města naslouchá názo-
rům architektů.“

Jana Vondráčková
„V Čelákovicích je pa-
trný rozmach města 
v oblasti výstavby, ve 
zkvalitnění veřejných 
prostranství, údržby 
městské zeleně, spor-
tovního vyžití. V oblas-
ti sociálních služeb na-
bízí Čelákovice domy 
s pečovatelskou službou a také službu pečova-
telskou. Město zřídilo mateřské školy, základní 
školy, Základní uměleckou školu a Městský dům 
dětí a mládeže. I kulturní život v Čelákovicích se 
může pochlubit silnou základnou – máme Kul-
turní dům, Městské muzeum, knihovnu, město 
podporuje i spolkovou činnost. Přáli bychom si 
zatraktivnit město pro zdejší i pro návštěvníky, 
přilákat pozornost do centra nejen obchodního 
dění, ale i sportovního a kulturního, najít společ-
nou řeč se všemi generacemi obyvatel. Předsta-
vit jim město propojené s přírodou, bezpečné, 
pohodlné, dostupné a krásné.“

Pavel Jindřich
„Město prošlo za po-
sledních 30 let velkou 
proměnou. Na tom se 
všichni shodneme. Já 
vnímám fakt, že město 
je jedno z nejzeleněj-
ších v okolí. Při rozvoji 
města se citlivě uva-
žovalo o stávající zele-
ni a nová se vysadila v souladu se svým okolím. 
Čelákovice už nejsou pouze průmyslové město, 
ale městem, kde je radost žít. Městem, které je 
v zeleni a které má výhodnou polohu u vodních 

ploch, ve kterých nacházíme zdroj relaxace, a to 
nejen u ryb. Zároveň ve městě působí řada spol-
ků, které se starají o volnočasové aktivity. Jsou 
to spolky nejen sportovní, ale i kulturní a vzdě-
lávací a za jejich činnost patří spolkům a jejich 
členům veliké poděkování. Ať je město i nadá-
le krásně zelené jako doposud a má obyvatele, 
kteří si našeho prostředí váží a podporují snahy 
o jeho zachování pro další generace.“

Milena Přívozníková
„Přišla jsem do Če-
lákovic v roce 1996. 
Můj první dojem nebyl 
nějak valný, město mi 
přišlo šedivé a ponu-
ré. Měla jsem pocit, 
že se tu zastavil čas 
před 50 lety. Když 
hodnotím celý čas 
mého žití, musím konstatovat, že naše město 
prošlo velkými změnami. Město se rozrostlo 
a s tím přišla do Čelákovic spousta mladých 
rodin. Velkými změnami prošlo vlakové nádraží, 
školy, školky a náměstí, které nyní vybízí k se-
tkávání lidí a pořádání kulturních akcí. Našemu 
městu bych do dalších 30 let přála spokojené 
občany a splnění vytyčených cílů jako například 
novou sportovní halu či revitalizaci školního 
hřiště. V poslední řadě s připravovanou výstav-
bou rodinných domů v Záluží se nám, doufám, 
podaří zachovat rodinný ráz vesnice, která se 
po mnoha letech dočkala kanalizace a nového 
napojení vodovodu.“

Lucie Chrůmová
„Za třicetiletou éru ob-
novené samosprávy 
města Čelákovic jsem 
zažila několik životních 
etap. V té první jsem 
byla náctiletá dívka, ni-
čím nezatížená, a uží-
vala jsem si vše, co mě 
v té době bavilo a těši-
lo. Čelákovice byly k těmto účelům ideální, hlav-
ně z hlediska bohatého kulturního a sportovního 
vyžití. V té druhé, dospělosti, kdy jsem se musela 
začít starat sama o sebe, jsem byla ráda, že jsem 
v Čelákovicích mohla podnikat a později si najít 
práci. Třetí má etapa je, že jsem dnes manželka 
a matka. V tomto období velice oceňuji možnost 
dle mého názoru skvělého vzdělávání mých dětí, 
dostupnost všeho nutného, co k životu potřebu-
jeme, a možnost věnovat se svým koníčkům. Co 
Čelákovicím do dalších let přeji? Takto spokoje-
né občany a obyvatele, jako jsem dnes já. Čelá-
kovice – děkuji!“

Miloš Bukač
„Žiji v Čelákovicích 
dlouho, skoro celý 
život. Sleduji dnes 
a denně, jak se měs-
to mění, a zejména 
posledních 30 let je 
dobou změn velmi vý-
razných. Jsou k lepší-
mu, město prokouklo, 
rozvíjí se a je stále hezčí. Jak víte, mou domé-
nou je škola a sport. Z tohoto pohledu se ve 
městě mnohé událo, ale mnohé nás ještě čeká.  

Pokračování na str. 10
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Podařilo se rekonstruovat Městský stadion, 
sportovci mohou využívat halu Vikomt a nyní 
zrekonstruovanou halu BIOS v Kamence. Přál 
bych si, aby se zrekonstruovalo hřiště u ško-
ly v ulici J. A. Komenského, stavba sportovní 
haly je snem mnoha obyvatel města. Důležitá 
je i péče o sportoviště, aby sloužila veřejnosti, 
a především dětem a mládeži. To je jeden z úko-
lů do budoucnosti. Jaká bude? Věřme, že pro 
naše město i jeho obyvatele příznivá, aby Čelá-
kovice byly nadále místem pro spokojený život.“

Zdeňka Tichá
„Už vzhledem k vněj-
ším okolnostem, k cel-
kové změně režimu 
v naší zemi, to byl vý-
voj rychlý, nikoli však 
dramatický, vedený 
s rozvahou a perspek-
tivou. Díky tomu tře-
ba nevznikla v našem 
městě přehnaná zástavba a zachovalo si ráz po-
klidného útočiště. Co viditelně změnilo tvář města 
k lepšímu, je revitalizace prostoru náměstí a jeho 
okolí, výstavba lávky přes Labe a nyní dostavba 
Kamenky. Tyto věci se daří díky úsilí, doved-
nostem a schopnostem mnoha lidí. Nadále přeji 
městu, tedy nám všem, další, s citem, ale také 
s odvahou a rozvážností vedený rozvoj ve všech 
jeho oblastech. Obyvatele, kteří se o město bu-
dou zajímat a starat. Je těžké úplně předvídat, 
nevíme, kam nás dovede třeba vývoj moderních 
technologií, jaké překážky nás čekají. V této době 
přeji nám všem i do budoucna pevné zdraví.“

Marek Skalický
„Bylo mi 18 let, když 
proběhl listopad 
1989, takže mnohé 
v našem městě pama-
tuji. Pominu-li základ-
ní prvek porevoluční 
doby, tedy přechod 
k demokratickému 
zřízení, v našem měs-
tě se událo za posledních 30 let velmi mnoho. 
V odpovědi budu ale stručný a obecný, vyjá-
dřím to pouze jednou větou, protože vše tady 
popsat by určitě nestačilo na krátký text. Z prů-
myslových šedých Čelákovic se stalo prakticky 
ničím nestrádající a zároveň prosperující město. 
A za to díky všem, kdo se o to zasloužili! Co přeji 
našemu městu do dalších let? Aby v tomto du-
chu určitě pokračovalo a bylo pro nás funkčním 
a zároveň hezkým domovem na Labi.“

Martin Bajer
„Za posledních 30 let 
se naše město výrazně 
proměnilo, a dle mého 
názoru jednoznačně 
k lepšímu. Investova-
lo se do rozšíření škol 
a školek, do infra-
struktury a kanalizace, 
máme nové náměstí 
a nelze ani opomenout krajské investice do sil-
niční a státní investice do železniční infrastruk-
tury. Také nová výstavba se naštěstí udržela 
v rozumných mezích. Nabídka sportování a vol-
nočasových aktivit je velmi bohatá a podařilo se 

vdechnout život náměstí díky trhům a různým 
akcím. Negativně vnímám nevyužité části prů-
myslových areálů, zároveň všichni pociťujeme 
značný nárůst dopravní zátěže a problémy s par-
kováním. Našemu městu přeji do dalších let, aby 
si udrželo svou osobitost a kouzlo, aby se rozvoj 
města ubíral směrem ke kvalitě služeb a infra-
struktury ruku v ruce se zlepšováním životního 
prostředí.“

Marek Tichý
„Město se význam-
ně emancipovalo, 
stalo se viditelným, 
atraktivním, a to i ve 
středních Čechách. 
90. léta byla obdobím 
hledání, přešlapová-
ní a konzervativního 
postoje ke změnám. 
Začátek tohoto století odstartoval proměnu 
městského intravilánu a obnovu infrastruktu-
ry. Mnohem víc lidí si začalo uvědomovat, jak 
je naše město krásné. V posledním desetiletí 
jsme snad poněkud za možnostmi, ale život 
města a jeho náboj je nepochybně stále zají-
mavý a inspirativní.
Do příštích 30 let městu přeji především za-
chování vlastní svébytnosti, péči o zlepšování 
kvality života. Čekají nás nová témata, zejména 
klimatická a společenská. Klíčová bude přede-
vším schopnost lidí domluvit se na zásadních 
a strategických programech, investicích a sprá-
vě svěřeného. Přeji Čelákovicím, aby vždy měly 
ve svém vedení lidi, kteří budou mít na paměti 
především společný zájem.“

ODS ANO 2011PRO Č

Otázka  

????
Přestože je aktuální prioritou nás všech zvlád-
nutí epidemické situace, nesmíme zapomínat 
na budoucnost a strategický rozvoj města. 
V tomto kontextu je třeba nahlížet i na inves-
tiční priority města nejen pro rok 2021.
Priority investičních akcí vidím jak v projek-
tech již běžících, tak v projektech ve fázi pří-
pravy. Z běžících projektů považuji za prioritní 
dokončení kanalizace a vodovodu v Záluží, 
termínově i nákladově úspěšné pokračování 
prvních tří etap projektu Komunikace a veřej-
né osvětlení v Jiřině a kompletní rekonstrukci 
sportovního hřiště školy v ulici J. A. Komen-
ského.
Zapomenout nesmím ani na vybudování lávky 
pro pěší na železničním mostě přes Labe, 
která přispěje k volnočasovému využití krásné 
přírody na druhé straně řeky. Rovněž vybudo-
vání skateparku přispěje k nabídce možností 
pro volnočasové aktivity.
Z projektů ve fázi přípravy považuji za klíčo-
vou projektovou dokumentaci domu seniorů 
a ve spolupráci se Středočeským krajem 
práce související s vybudováním obchvatu 
města.

Miroslav Opa, zastupitel

Naše investiční priorita je stále stejná. Je jí 
investice do kvality života v našem městě. 
Do jeho infrastruktury, veřejného prostoru, 
sportovního, kulturního a rekreačního života 
a podpory práce lidí, kteří se na kvalitě života 
ve městě podílejí. Urbanistická strategie 
obnovy středu města se začala realizovat 
a i přes značné zpomalení v posledních letech 
zůstává stále aktuální. Investice pro příští rok 
nelze připravovat v posledních měsících toho 
předchozího, kdy je možné dříve připravené 
akce spíše v jejich rozsahu korigovat. Naším 
realizovatelným doporučením je zacílení na 
čelákovické nábřeží, které začíná u Městské-
ho stadionu jako velice zanedbaný a doprav-
ně kolizní prostor, a pokračuje až k náhonu. 
Prioritou rozvoje do dalších let by mělo být 
dokončení druhé pobytové městské osy, 
která prochází od bazénu přes Sady 17. lis-
topadu přes spodní stranu náměstí a měla 
by končit až v prostoru rekonstruovaného 
parku u knihovny, Kamenky a tvrze projektem 
obnovy historického jádra.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

Příští rok bude vzhledem k situaci a nejas-
nosti rozpočtu velmi složitý. Nicméně i tak je 
potřeba investovat do dalšího rozvoje města 
a neustále jít dopředu. Jako investiční prioritu 
v roce 2021 vnímám dokončení rozpracova-
ných projektů kanalizace v Jiřině a v Záluží. 
Dále jsou to investice do sportu a školství, 
tedy konkrétně rekonstrukce sportovního hři-
ště u ZŠ v ulici J. A. Komenského a dále pak 
získání pozemku pro novou sportovní halu. 
To nám již umožní věnovat se samotnému 
projektu a možnostem získání dotací. Jako 
důležité také vnímám investice do parkování, 
tedy zejména přípravu výstavby parkova-
cího domu u nádraží. Nezbývá než si přát, 
aby nám ekonomická situace tyto investice 
dovolila.

Martin Bajer, zastupitel

Jaká je vaše investiční priorita pro rok 2021?

ODS ANO 2011PRO Č

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

Pokračování ze str. 9
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LAUREÁT VÝROČNÍ CENY MĚSTA ČELÁKOVIC 2020
Mgr. Miloš Bukač (* 19. listopadu 1953)

Zastupitelstvo města Čelákovic udělilo dne 
24. června Výroční cenu města Čelákovic 
2020 Miloši Bukačovi za dlouholetou pedago-
gickou činnost, zásluhy v rozvoji základního 
a středního školství a sportu na území města 
Čelákovic a mimořádnou aktivitu v oblasti zá-
jmového vzdělávání a volnočasových aktivit 
dětí a mládeže, díky kterým je šířeno dobré 
jméno města Čelákovic nejen v tuzemsku, ale 
i v zahraničí.

Miloš Bukač se narodil dne 19. listopadu 1953 
v Praze jako jediný syn majora Bukače, vojá-
ka z povolání, a matky, úřednice. Vyrůstal ve 
sportovně založené rodině. Ihned po ukončení 
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde vy-
studoval obor tělesná výchova – zeměpis, na-
stoupil v roce 1977 do 1. základní školy v ulici 
Rudé armády v Čelákovicích. Poté absolvoval 
roční vojenský výcvik a do základní školy se 
vrátil v roce 1978. Dnes je v Základní škole Če-
lákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková 
organizace, nejdéle působícím pedagogem.
Oženil se dne 7. prosince 1979 s manželkou 
Evou a o necelý rok později dne 3. dubna 1980 
se mu narodila dcera Tereza. Od roku 1980 by-
dlí v Čelákovicích. Dům jeho rodiny v Družstevní 
ulici především v adventním a vánočním období 
poutá pozornost bohatým vánočním osvětlením. 
V letech 2003–2015 působil ve funkci zástupce 
ředitelky školy, od školního roku 2015/2016 pů-
sobí jako sportovní koordinátor školy.
Dlouhodobě se angažuje i v komunální politi-
ce. Členem Zastupitelstva města Čelákovic je 
od 1. listopadu 2002, tedy téměř 18 let. Vždy 
byl zvolen na kandidátní listině PRO Č (sdruže-
ní nezávislých kandidátů) a díky preferenčním 
hlasům skončil za tuto volební stranu vždy na 
1. místě s nejvyšším absolutním počtem hlasů 
(2002, 2006, 2010, 2014, 2018). V období let 
2003–2015 byl vedoucím organizační složky 
města – Městského bazénu.
Nezpochybnitelné zásluhy má Miloš Bukač 
v oblasti zájmového vzdělávání, mimoškolních 
a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Je aktiv-
ním organizátorem a účastníkem zotavovacích 
akcí, školních výletů, letních dětských táborů 
i sportovních soutěží a mnoha dalších akcí, po-
řádaných školami a školskými zařízeními nejen 
na území našeho města. Díky těmto aktivitám je 
šířeno dobré jméno města daleko za jeho hra-
nicemi, a to nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.

Navrhovatelé:
„Jsme přesvědčeni, že v roce 2020, kdy si v Čes-
ké republice připomínáme odkaz Učitele národů 
– J. A. Komenského, si ocenění Výroční cenou 
města zaslouží jeden z nejdéle působících pe-
dagogů v Čelákovicích, který pro děti a mládež 
nevyčleňuje jen svou pracovní dobu, ale i velkou 
část svého volného času. Důkazem toho je pořá-
dání sportovních závodů, letních dětských táborů 
v zahraničí (Bulharsko), podíl na organizaci Ve-
černího běhu městem Čelákovice a na řadě akcí 
organizovaných Městským domem dětí a mládeže 
Čelákovice, příspěvková organizace (MDDM). Na 
jejich bezproblémovém průběhu se často podí-
lí se svou manželkou Evou, která je dlouholetým 
pedagogem volného času v MDDM.“

Město Čelákovice tradičně dne 28. října pořádá „Slavnost u příležitosti udělení Výroční ceny 
města Čelákovic“ a podporuje dobročinné aktivity formou finančního daru.
Pro rok 2020 schválilo ZM usnesením 13/2020/5.2 ze dne 24. června 2020 předat finanční dar 
Sportovnímu klubu vozíčkářů Praha, z. s.
I když se slavnost nekonala z epidemických důvodů, finanční dar 30 tis. Kč (výše byla sta-
novena s ohledem na předchozí ročníky) byl Zastupitelstvem města schválen dne 21. října.

Sportovní klub vozíčkářů Praha, z. s.
(založen v září 1991)

Hlavním posláním klubu je vytváření podmínek 
tělesně hendikepovaným ke sportovní činnosti. 
Má široký záběr sportovních aktivit po celé Čes-
ké republice i v zahraničí.
V současné době čítá více než sto členů a sedm 
oddílů (stolní tenis, florbal, lyžování a orientační 
závod, potápění, outdoorový oddíl a tanec). Sta-
tutárním zástupcem – předsedkyní je pí Michae-
la Krunclová, www.skvpraha.org/skv-praha.
Sportovní klub vozíčkářů Praha pomáhá posti-
ženým vyrovnat se s imobilitou, která má de-
vastující účinky nejen na tělesné zdraví, ale i na 
psychiku.
Právě sport je pro adaptaci nesmírně důležitý 
pomocník – zlepšuje fyzickou kondici, učí po-
stižené co nejlépe využívat zbylých pohybo-
vých schopností, přispívá k rehabilitaci, zvedá 
sebevědomí, sdružuje lidi s podobným osu-

dem, umožňuje zažít krásné chvíle s kamarády 
i s rodinou, dává pocit uspokojení z vlastních 
výkonů, v mnoha případech pomůže najít novou 
životní náplň. Při společném sportu zdravých 
a hendikepovaných mizí bariéry.

Foto: archiv spolku

8. laureátem Výroční ceny města Čelákovic je Miloš Bukač – učitel, nejdéle působící na ZŠ v ulici J. A. Komenského, 
dlouholetý člen Zastupitelstva města Čelákovic, pedagog volnočasových aktivit dětí a mládeže, sportovec a pořa-
datel sportovních soutěží. Dalšími nominovanými pro rok 2020 byli Aleš Bartoš, Jaroslav Špaček a Václav Špaček.

Výroční cenu města převzal Miloš Bukač při zasedání Za-
stupitelstva města ve středu 21. října v Kulturním domě.

Podpis v pamětní knize města. Foto: Jiří Suchý
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350 let od úmrtí  
J. A. Komenského a vývoj 

školství ve městě

Uvádí se totiž, že většina obyvatelstva českého 
venkova byla po více než třiceti letech téměř ne-
gramotná. To se týkalo nejen dětí, ale často prý 
neuměli číst a psát ani měšťané nebo konšelé. 
Běžné bývalo, že děti po válce ve školách se-
dávaly na zemi, a pokud se chtěly v zimě ohřát, 
musely samy přinášet dřevo. Špatně placení 
„kantoři“ si přivydělávali jako písaři, kostelníci, 
varhaníci a koledníci. Šimon Hunčovský odešel 
po dvou letech pro neshody s místním farářem. 
Od roku 1657 je zde pak vzpomínán kantor Eli-
áš Bohuchval Štolmířský a po něm v roce 1678 
Zigmund Vojtěch Arthopeus, který byl zároveň 
varhaníkem a zvoníkem v místním mariánském 
kostele. Jeho roční příjmy tehdy činily 30 zlatých 
ve stříbře, 2 korce žita (asi 190 l) a 2 čtvrtce (asi 
12 l) soli od obce, 2 korce žita a nedělní obědy 
od faráře a od dětí po dvou krejcarech za ko-
ledy. 
Pojďme ale raději nyní skokem překonat dlou-
hotrvající úpadek českého, zejména venkov-
ského školství a přenesme se do reformního 
období rakouské císařovny a české královny 
Marie Terezie, jehož součástí bylo i zavádění 
povinného vzdělávání dětí. Panovnice prohlásila 
v roce 1748 reformu školství za věc státního zá-
jmu. Monarchie totiž potřebovala vychovat ge-
neraci lidí schopných realizovat další nezbytné 
reformy – měnovou, hospodářskou, vojenskou 
atd. Ta školní se zpočátku uskutečňovala mimo 
jiné výzvou „Rádi bychom viděli, kdyby rodičo-
vé svých dětí… do škol posílali“, obsaženou ve 
Všeobecném školním řádu, jehož autorem byl 
reformou pověřený slezský pedagog, augusti-
niánský opat Felbiger, ovlivněný dílem Komen-
ského. Školní řád vydaný v prosinci 1774 byl tak 
prvním státním zásahem do obecného školství. 
Je dodnes považován za povedený. Na českém 
venkově, tedy i v Čelákovicích, se měly děti učit 
kromě náboženství číst, psát a základní početní 
úkony včetně jednoduché trojčlenky v tzv. trivi-
álních školách (trivium – tzn. čtení, psaní a po-
čty), financovaných obcemi a místní (v našem 
případě brandýskou) šlechtou. Výuka v češtině 
byla založena na memorování a drilu s využitím 
tabulek sestavovaných „kantory“ podle nedo-
statkových učebnic. Přesto se úroveň nejniž-
šího stupně vzdělávání významně zvyšovala, 
i když učitelé byli profesionálové jen zřídka. 
V období let 1775–1798 se v Čechách stavělo 
ročně až 50 škol. Z té doby také pocházelo pů-

Zkusíme se ve stručnosti zabývat historií zdejší-
ho základního školství do konce 50., respektive 
počátku 60. let 20. stol. Specifika jeho vývoje 
byla, stejně tak jako ve všech obcích podobné-
ho typu, dána pochopením významu vzdělání, 
jeho dostupností, místními podmínkami a osob-
nostmi učitelů. Historie čelákovických školních 
budov je známá z předcházejících akcí Měst-
ského muzea (např. výstava 100 let Kamenky 
a 600 let školství v Čelákovicích v roce 1989), 
z almanachů, které zdejší školy vydaly k výro-
čím svého vzniku, i ze stránek našeho Zpra-
vodaje. Proto ji v tomto tématu, obdobně jako 
vznik středního školství, připomeneme jen v ně-
kterých souvislostech.

Od počátků k období po tereziánské refor-
mě, včetně školství c. a k. 
První informace o školství v Čelákovicích se 
odvozují ze záznamů v nejstarší městské knize. 
Jeden z nich učinil v roce 1389 městský písař 
a zároveň správce zdejší školy Pavel („Stalo 
se za Pavla, toho času správce školy a písa-
ře obecního...“). V Čechách tehdy na venkově 
poskytovaly elementární (jednoduché základ-
ní), nepovinné školní vzdělávání jen školy farní. 
V nich se učily jen nadanější děti, které nemuse-
ly pomáhat s hospodařením na gruntech nebo 
s jinou prací. Na svou dobu přesto slibný začá-
tek. Školy na farních pozemcích bývaly součástí 
celků tvořených kostely se hřbitovy a dalšími 
farními objekty. Obdobným souborem byl také 
zdejší kamenný románský kostel se hřbitovem, 
zpočátku nejspíš ještě jen roubená, v 17. stol. už 
zděná fara s místností pro vyučování (o samo-
statném školním stavení není z té doby zpráva). 
Systém farních škol vydržel i v čelákovickém 
prostředí až do 20. let 17. stol. Například v roce 
1553 je ve zdejší tzv. knize s přazkou jmenován 
učitel a zároveň kněz Václav Šmohel.
S třicetiletou válkou přišel úpadek školství 
v českých zemích, Čelákovice nevyjímaje. Vět-
šina farních škol zanikla, vrchnost a měšťané 
měli jiné starosti. Prestiž učitelů prý klesla na 
úroveň obecních pastýřů. O zánik zdejší ško-
ly se střídavě postaraly císařské, tehdy „naše“ 
(1634 a 1643), a švédské armády (1639). S vel-
kým úsilím se přízemní školní stavení a vyučo-
vání podařilo obnovit až v roce 1652. Jako první 
poválečný, již obcí přijatý učitel je připomínán 
Šimon Hunčovský. Musel mít těžkou práci. 

vodní školní stavení v nedaleké Toušeni, o jehož 
umístění prý osobně z koňského sedla rozhodl 
syn a nástupce Marie Terezie císař Josef II. Ven-
kovské školy byly ale malé a chudé. Nechodilo 
do nich téměř 80 % dětí, což stát tehdy ještě 
toleroval. Felbigerova reforma pamatovala i na 
platy učitelů. Roční příjem těch čelákovických 
se sice postupně zvyšoval až na asi 150 zla-
tých ve stříbře v roce 1794, ale jejich prestiž ve 
srovnání s obdobím po třicetileté válce se nijak 
výrazně nezvýšila. Zdrojem učitelského platu 
byla tehdy ještě obecní pokladna, užívání obec-
ního pozemku, církevní majetkový fond (zádu-
ší) a důchod od brandýského panství. Celých 
60 let pak trvalo, než se roční učitelský příjem 
zdvojnásobil, podučitelský zvýšil ze 100 na 150 
zlatých. Pro srovnání uvádíme tehdejší ceny ně-
kterých potravin (1 zlatý = 100 krejcarů): 0,5 kg 
vepřového masa/25–30 kr, máz (1,4 l) piva/12 
kr, bečka (asi 100 l) brambor/80–90 kr, měřice 
(asi 60 l) hrachu/5 zlatých.
Teprve říšský rakousko-uherský, tzv. Hasne-
rův školský zákon z roku 1869 (ministr školství 
a kultu Leopold Hasner) zavedl skutečně povin-
nou osmiletou školní docházku pro děti od šes-
ti let a požadoval profesionalizaci učitelského 
povolání. Učitelskému studiu se někteří zdejší 
obyvatelé ale prokazatelně věnovali už v roce 
1840. Základní školství bylo dvoustupňové. Do 
obecných škol chodily děti v prvních pěti letech 
a ještě další tři roky – pokud nepokračovaly v tří-
letém studiu na škole měšťanské. Tuto struktu-
ru převzalo po roce 1918 Československo pod 
souhrnným názvem „národní škola“. I naše ge-
nerace začala ještě v roce 1949 v Čelákovicích 
chodit do obecné školy, která byla součástí 
školství národního.
První čelákovické kamenné přízemní jednotřídní 
školní stavení vedle budovy děkanství bylo po 
zvýšení o jedno podlaží v roce 1794 schopno 
jako dvoutřídní pojmout asi 145 dětí. Farnímu 
učiteli byl přidělen podučitel. Od školního roku 
1862/1863 byla na úkor učitelského bytu zříze-
na třetí učebna a přijat druhý podučitel. Do této 
školy už tehdy chodilo téměř 300 dětí. Nejen 

V období krize českého školství ve třicetileté válce a po ní psal v exilu svá nejvýznamnější 
pedagogická díla původem Moravan, učenec Jan Amos Komenský. Informatorium školy ma-
teřské, Svět v obrazech, Didaktiku českou atd. V této souvislosti vzpomeňme letošní 350. vý-
ročí úmrtí tohoto muže (15. listopad 1670, Amsterdam), který bývá nazýván učitelem národů. 
Školství před ním i po něm ve zdejším prostředí vznikalo a vyvíjelo se v podmínkách, které 
odpovídaly rámci, požadavkům a typu státních formací, které se střídaly v českých zemích od 
středověku.

Dobová rytina Jana Amose Komenského. Zdroj: inter-
net
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místních (městských včetně jiřinských a z Hrádku Čelákov), ale také děti 
ze Sedlčánek, Císařské Kuchyně a ze Záluží. V roce 1884 byla už škola 
pětitřídní a učitelský sbor pětičlenný (řídící učitel, dva učitelé a dva poduči-
telé), ale dva jeho členové vyučovali v náhradních prostorách ve městě. 
Tehdy bylo také běžné, že v jedné učebně bylo několik ročníků dětí sou-
časně. Situace se zásadně zlepšila až v roce 1889 postavením nové bu-
dovy obecné školy se sedmi učebnami, bytem řídícího učitele a školníka. 
V roce 1906 měla tato škola, které se dnes říká „Kamenka“, osmičlenný 
učitelský sbor, včetně řídícího a katechety (6 mužů a 2 ženy).

V roce 1901 se ve dvou zmíněných čelákovických školních budovách učilo 
467 školou povinných dětí. To už byl dohled nad školami více než 30 let 
(od roku 1869) svěřen světským úřadům. V našem případě se místní školní 
rada starala o správu školního majetku, o opravu školních budov, o přípra-
vu rozpočtu škol a vedla seznam školou povinných dětí. Čelákovice měly 
ale už v roce 1865 městský školní výbor, jehož předsedou byl Antonín 
Ferles, členy Josef Stankovský a Jan Kamarád. V roce 1887 byla místní 
školní rada již pětičlenná. Právě na základě iniciativy místní školní rady 
a na doporučení rady okresní povolilo c. a k. ministerstvo kultu a vyučová-
ní v roce 1906 zřízení čelákovické chlapecké měšťanské školy. Za 4 roky 
stála „měšťanka“ na náměstí, o rok dříve než vedlejší nová radnice. Po 
„odškolnění“ Sedlčánek a otevření tamní školy v roce 1910 se v Čeláko-
vicích nedostatek vyučovacích prostorů pro – do té doby – více než 640 
dětí zmírnil. Z původní školy z 18. stol. se stalo obytné stavení. Pro mnohé 
čtenáře bude možná zajímavé sdělení jednoho z místních kronikářů, že až 
v roce 1901 začalo v Čelákovicích vyučování německého jazyka, a to jako 
nepovinného předmětu od třetí třídy.

Období prvorepublikové 
V srpnu 1919 schválilo čelákovické zastupitelstvo, zvolené v prvních re-
publikových komunálních volbách, zřízení měšťanské školy dívčí. Ve škol-
ním roce 1919/1920 bylo do zdejších měšťanských škol (chlapecké a dív-
čí) zapsáno 160 chlapců a 53 děvčat. Od října 1924 byl jejich prozatímním 
a od roku 1927 definitivním ředitelem František Vlasák (1874–1975), také 
novinář, později městský archivář, kronikář a správce muzea. Nejpočet-
nější byl ročník 1936/1937: 194 chlapců v pěti třídách, 182 děvčat v pěti 
třídách a 51 dětí jednoročního učebního kurzu (JUK). Po zesnulém Rudolfu 
Žantovi (1884–1937), současně básníku a spisovateli, byl tehdy ředitelem 
měšťanských škol Josef Hrdý, který šéfoval dalším patnácti učitelům. Od 
roku 1933 přiléhala k měšťance budova tzv. Obecního domu, v němž byl 
umístěn již zmíněný JUK jako čtvrtý ročník měšťanky, šestitřídní živnosten-
ská pokračovací škola, založená již v roce 1906, a škola mateřská. Pětiletá 
národní škola v dnešní Kostelní ulici měla tehdy v deseti třídách 258 chlap-
ců a 207 děvčat. Učitelů tam bylo deset, včetně řídícího Josefa Motyse. 
Po absolvování tříleté měšťanské školy obdrželi její žáci tzv. propouštěcí 
vysvědčení, na němž byly např. ve školním roce 1930/1931 hodnoceni 
z povinných předmětů v následujícím pořadí – náboženství, občanská 
nauka a výchova, jazyk vyučovací s naukou o písemnostech (literatura), 
zeměpis, dějepis, přírodopis, přírodozpyt (chemie), počty s jednoduchým 
účetnictvím, měřictví a rýsování, kreslení, krasopis, zpěv, ruční práce a tě-

lesná výchova. Z nepovinných předmětů jsou uvedeny jazyky německý, 
francouzský a těsnopis. Kromě mravů, prospěchu a vnější úpravy pí-
semných prací byla hodnocena i pilnost stupnicí: vytrvalá, náležitá, do-
statečná, nestálá a nepatrná. Hodnocení jistě velmi užitečné. Připojená 
živnostenská pokračovací škola byla považována za základní přípravu na 
řemesla, o která byl aktuální zájem. V tom případě mohly být děti připravo-
vány na kovodělné a další živnosti (automontéra, zedníka, tesaře, truhláře, 
čalouníka, malíře pokojů, holiče, pekaře, řezníka a uzenáře, číšníka, dám-
ské krejčové, obuvníka, prodavače atd). Správcem této školy byl učitel 
František Weinzettel. Vyučovalo se od 8 do 17 hodin. Když počet dětí na 
přípravu pro kovodělná povolání přesáhl v roce 1937 stovku, musel pro ně 
Josef Volman na žádost školy zřídit třídu ve své továrně. 

Období protektorátní
Protektorátní školství mělo vychovávat školní mládež k loajalitě a věrnosti 
Velkoněmecké říši. S tímto cílem byly revidovány například učebnice dě-
jepisu, zeměpisu, vlastivědy a čítanky. Například při vyučování dějepisu 
se měly zdůrazňovat svazky, „jimiž byl český národ ve středoevropském 
prostoru poután k národu německému ve Svaté říši římské národa ně-
meckého a s poukazem na jeho státoprávní postavení ve Velkoněmecké 
říši“. Přeborníkem v tomto smyslu se stal ministr školství a osvěty protek-
torátní vlády Emanuel Moravec, bývalý legionář, důstojník československé 
armády a odpůrce mnichovské kapitulace, kterého se nacistům podařilo 
přesvědčit o výhodách „připoutání“ k říši. Čelákovické školní budovy po 
15. březnu 1939 většinou obsadili vojáci wehrmachtu. Žáci nižších ročníků 
se střídali v radniční zasedací síni, v zálužském hostinci, kam docházeli 
pěšky, případně i v soukromých bytech. Žáci měšťanky se učili ve škole 
toušeňské. Školní prostory se uvolnily až odchodem německých vojáků 
z města v prosinci 1939. Někteří z učitelů pracovali v ilegálním odbojovém 
hnutí, z nichž Jaroslav Krucký, který spolupracovníky nezradil, za tuto čin-
nost zaplatil svým životem.

Poválečné reformní období
Po osvobození v roce 1945 se československé školství na čas vrátilo k ši-
rokému pojetí prvorepublikového klasického vzdělávání – často považo-
vanému za jeho zlatý věk – bez zásadních a překotných změn či reforem. 
Někteří pedagogičtí teoretici a levicoví politici se ale snažili o vytvoření tzv. 
jednotného školství. V jejich čele stál levicově smýšlející ministr školství 
a osvěty Zdeněk Nejedlý (vlastním jménem Nejedlo), historik a hudební 
vědec. Rezortní, církevní nebo soukromé školy měly být soustředěny pod 
jeden centrální úřad. Na děti do 15 let neměly být kladeny požadavky li-
šící se typem školy (národní, měšťanská atd.). To se podařilo zákonem 
č. 95/1948 Sb., o základní úpravě jednotného školství. Děti ve věku od 
6 let byly vzdělávány stejně, povinná školní docházka byla prodloužena na 
9 let, v 1. třídě národní školy nemělo být více než 30 dětí, ve vyšších tří-
dách více než 40, všechny školy podléhaly veřejnému zdravotnímu dozoru 
a prevenci atd. V roce 1953 přišla další reforma školství (školský zákon 
č. 31/1953 Sb.). Základní školní docházka byla opět zkrácena na 8 let 
a končila tzv. závěrečnou zkouškou na škole nazývané „osmiletá střední“. 
Pak mohly následovat tři výběrové ročníky tzv. jedenáctiletky ukončova-
né maturitou. Jedenáctiletka byla obdobou dnešního gymnázia. V této 
souvislosti tak v Čelákovicích vznikla ve školním roce 1956/1957 první 
skutečná střední škola v historii města, předchůdce gymnázia dnešního.  

Učitelský sbor obecné školy v Kostelní ulici v roce 1906. Sedící zleva učitelka Mrázo-
vá, řídící učitel Žák, učitelka Pošová. Stojící zleva učitelé Podracký, Seliger, Zahradník, 
Schützner, katecheta Čermák. Zdroj: archiv Městského muzea v Čelákovicích

Třetí ročník měšťanské školy. Sedící učitelé zleva: J. Dyrhon, F. Vlasák, J. Hrdý, 
J. Gestenbergerová, A. Kalivoda. Zdroj: soukromá sbírka

Pokračování na str. 14
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V roce 1960 se základní školní docházka opět prodloužila na 9 let. Jak vid-
no, tak děti, ale hlavně učitelé se v období od roku 1948 do období po roce 
1960 stali trochu pokusnými králíky. Vše totiž záviselo na tom, jak rychle 
bylo nutné zapojit všeobecně vzdělané lidi do pracovního procesu nebo 
do procesu dalšího vzdělávání. Nemalý vliv mělo i přizpůsobování školství 
československého sovětským vzorům. Naši generaci tyto změny naštěstí 
příliš negativně neovlivnily, za což můžeme děkovat zejména svým tehdej-
ším učitelům. Všichni jsme také v osmé třídě složili závěrečnou povinnou 
zkoušku z matematiky a ti, co studovali na čelákovické jedenáctiletce, také 
z matematiky „státně“ odmaturovali. Někteří na výbornou, jiní za dobrou.
Naše generace začala v roce 1949 chodit ještě do pětitřídní Národní školy 
Čelákovice v tehdejší Masarykově, zanedlouho Hakenově, nyní Kostelní 
ulici. Bylo nás v prvních třídách něco málo přes 40. Na vysvědčení (školní 
zprávě) v 1. třídě za školní rok 1949/1950 bylo z povinných předmětů hod-
noceno čtení, psaní a cvičení z českého jazyka, prvouka, počty a měřictví, 
náboženská, hudební a tělesná výchova. V roce 1951 byly ve školách za-
vedeny žákovské knížky. Učitelé od 1. do 3. třídy byli v našich očích vše-
umělové, učili nás, hráli na housle, zpívali s námi a vodili nás za hezkého 
počasí na vycházky. Měli přirozenou autoritu, ale uměli i trestat. Švihnutí 
ukazovátkem přes dlaň, zadnici, poslání na hanbu do rohu nebo za dve-
ře bývalo běžné. Přesto jsme si jich vážili a neodvážili si doma stěžovat, 
protože rodiče by nám ještě přidali. Od 3. třídy (1951/1952) přibylo hod-
nocení z učení o vlasti a přírodě v rámci vlastivědy, psaní, kreslení a uby-
lo hodnocení z náboženství. Od 4. třídy byla již povinná ruština a ruční 
práce, při nichž jsme se mimo jiné učili ozdobné stehy, látat díry v pun-
čochách a přišívat knoflíky. Také jsme později chodívali, většinou marně, 
hledat „amerického brouka“, kterého prý imperialisté sypali z letadel, aby 
nám ožíral brambory na polích. Také nás učili oslovovat učitele „soudruhu 
nebo soudružko“ ale moc se to neujímalo. Vznikla zkomolenina „souhu“ či 
„souško“, ostatně obdobně jako „pančeli“ a „pančelko“. Od školního roku 
1953/1954 přišla již zmíněná změna. Národní škola se změnila na osmile-
tou střední. V Čelákovicích byly dvě a soupeřily mezi sebou. Alespoň z re-
akcí některých učitelů na naše případné neznalosti, či prohřešky to tak vy-
padalo: „Co tolerují na 1. osmiletce, to my vám na 2. tolerovat nebudeme!“ 
Brzy po tom nám v učebnicích začerňovali text oslavující některé zrádné 
soudruhy a odstraňovali portréty jiných, nařčených z kultu osobnosti. I to 
patřilo ke školství – bohužel. Závěrečnou zkoušku v 8. třídě jsme skládali 
povinně z češtiny, ruštiny, matematiky a z jednoho volitelného předmětu. 
Říkávalo se tomu „malá maturita“. Kromě vysvědčení o závěrečné zkouš-
ce dostávali jsme i vysvědčení normální, na němž byl kromě uvedených 
předmětů hodnocen prospěch z dějepisu, zeměpisu, ústavy ČSR a SSSR, 
fyziky, chemie, biologie, tělesné výchovy, rýsování a kreslení. Od 1. třídy 
byly ve škole běžné pravidelné preventivní lékařské prohlídky, při nichž 
jsme se vždycky styděli. Jen prohlídky chrupů nám tolik nevadily. Také 
povinné očkování probíhalo ve školách, což přispělo k postupnému vy-
mýcení nemocí jako byla obrna, tuberkulóza, záškrt atd. V zimních ob-
dobích, která bývala opravdu mnohem chladnější než ta současná, jsme 
vždy přivítali tzv. uhelné prázdniny. Ty bývaly vždy, když vznikly potíže 
v zásobování uhlím jeho zamrznutím na vagonech. V Čelákovicích také 
bývala i speciální praktická (tzv. pomocná či zvláštní) škola. Kdysi bývala 

na náměstí za měšťankou, později „za našich školních časů“ v jedné vile 
Za Drahou a nakonec ve „dřeváku“ na náměstí mezi bývalým Ferlesovým 
statkem a hotelem Filip. Již tehdy probíhala jakási obousměrná inkluze, 
protože někteří naši spolužáci do této školy odcházeli, jiní odtamtud mezi 
nás naopak přicházeli.

Učitelé
Už jsme se o přednostech a vlastnostech našich učitelů zmínili. Na ně a na 
další ve vyšších ročnících nelze zapomenout. Například na pány učitele 
Václava Pluhaře, řídícího učitele Jaroslava Robeše, Miroslava Zachara, 
Miladu Kulveitovou, Miloslava Sommera, Emanuela Urbana, Antonína Jin-
dřicha, Josefa Dyrhona z Toušeně, Miroslava Pařízka, Jaroslava Slaninu 
z Brandýsa nad Labem, na manžele Evu a Vladimíra Němcovy, na Jarosla-
va Beneše, Karlu Lauremanovou, Zdeňku Musilovou, Jarmilu Horálkovou 
atd. Mezi dlouhou řadou čelákovických kantorů byli výborní hudebníci, 
zpěváci, spisovatelé, autoři učebnic, sportovci aj. Někteří z nich, jak již výše 
naznačeno, neváhali za protektorátu riskovat své životy zapojením do míst-
ního i celostátního ilegálního protinacistického odboje. Jiní učili i dvě gene-
race našich rodin a dokázali odolávat režimním tlakům. Souhrnně lze říci, 
že byli učitelé oblíbení, i když přísní, a pak méně oblíbení, jejichž jména už 
dávno zmizela z paměti. Těch bylo ale rozhodně výrazně méně. V průběhu 
naší povinné i následné školní docházky přibývaly ženy učitelky a postup-
ně ubývali učitelé muži. Pokračující feminizace učitelského povolání, která 
začala už v prvorepublikovém období, se zrychlovala. Nám to ale nevadilo. 
Paní učitelky a páni učitelé, vám všem, jichž jsme si vážili a co jste už dáv-
no následovali Jana Amose do učitelského nebe, těm, co ještě rádi potká-
váme a také těm, kteří jste učili naše děti a vnoučata, děkujeme, za naše 
rodiče, za sebe i za potomky.

Téma zpracovali
Ivan Vaňousek s Jaroslavem Špačkem

Učitelský sbor a školníci Národní školy v Masarykově ulici (kolem roku 1948). Naho-
ře zleva: E. Urban, V. Jedličková, M. Vaňková, katechetka M. Kramperová, manželé 
Svobodovi (školníci). Dole zleva: M. Kulvaitová, V. Pluhař, ředitel J. Robeš, M. Zachar, 
O. Duchoňová. Zdroj: soukromá sbírka

Jednatel

Pokračování ze str. 13
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
dostávají se vám do rukou praktické informace 
k onemocnění COVID-19, které výrazně ovlivňuje život 
nejen v našem městě, ale de facto na celém světě.

Označení COVID-19 představuje koronavirus, který způsobuje onemocnění s 
různým stupněm závažnosti. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, 
kašel, dýchací potíže, teploty. Ale také závažnější onemocnění, jako je 
dýchací onemocnění zvané též těžký akutní respirační syndrom (SARS) či 
infekci MERS. Nový typ koronaviru SARS CoV-2 se objevil poprvé v čínské 
provincii Chu-pej, v níž se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan. 

Otírejte dezinfekčními 
ubrousky také vlastní 
předměty (např. 
mobilní telefon)

Eliminujte 
kontakt 
s nemocnými 
lidmi

Pokud se necítíte 
dobře, zůstaňte 
doma

Pravidelně si myjte ruce 
teplou vodou a mýdlem 
nebo používejte dezinfekci

Dodržujte bezpečné 
rozestupy alespoň 2 metry 
od ostatních osob

Při pohybu v uzavřených 
prostorách s vyšší 
koncentrací osob je 
nejúčinnější prevencí 
nosit roušku

Sledujte aktuální 
informace na 
ověřených webech

Řiďte se 
doporučením 
příslušných úřadů 
a vlády ČR

Necestujte do 
zasažených 
lokalit

Používejte 
jednorázové 
kapesníky 
a poté je vyhoďte

Kašlete a kýchejte 
do kapesníku či 
rukávu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ UVÁDÍ DOPORUČENÍ, 
JAK JE MOŽNÉ SNÍŽIT RIZIKO NÁKAZY:

PRAKTICKÉ INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA 
ČELÁKOVIC K ONEMOCNĚNÍ COVID-19

RUCE

ROUŠKY

ROZESTUPY

● Neshromažďujte se na veřejných prostranstvích a omezte na nich pohyb na nejnutnější případy, 
chraňte se rouškou, respirátorem, šátkem či šálou, dodržujte přísná hygienická pravidla

● V obchodech jednejte rychle a promyšleně, noste roušky, pomůže i nošení jednorázových rukavic, 
udržujte rozestupy alespoň 2 metry, omezte dotyky zboží, preferujte bezhotovostní platby

● V lékárnách navíc čekejte ve frontách, pokud možno venku v rozestupech alespoň 2 metry, 
preferujte bezkontaktní předání e-Receptu a při kontaktu s lékárníkem se vyhýbejte dotýkání pultu

● V případě zdravotních potíží vašemu lékaři nejprve zavolejte, nechoďte ven mezi ostatní ani do čekárny
● Nepanikařte, zachovejte klid, buďte k sobě navzájem ohleduplní

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
736 521 357 / 771 137 070

INFORMAČNÍ LINKY

PRAKTICKÉ RADY PRO VÁS

1221 Bezplatná informační linka ke koronaviru 
je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 
hod. a o víkendu od 9 do 16.30 hod.

Státní zdravotní ústav
724 810 106 / 725 191 367 / 725 191 370

PRAVIDLO
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Zajišťuje: 
Pečovatelská služba na        723 725 988, 
a to každý den od 8 do 16 hod.
Určeno pro: 
Pro osoby v nařízené karanténě či izolaci, 
starší 65 let a držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P 
v pracovní dny v čase od 8 do 16 hod.
Podmínky: Službu nákupu potravin či 
vyzvednutí léků je možné objednat den 
předem nejpozději do 18 hod. Nákup potravin 
je omezen maximální částkou 1000 Kč/den. 
Uskutečněný hovor je považován za závaznou 
objednávku. Pro objednávku je vyžadováno 
jméno a příjmení, adresa doručení, případně 
termín ukončení karantény.
www.pscelakovice.cz

NÁKUP POTRAVIN 
A VYZVEDNUTÍ 
LÉKŮ

Webové stránky města:
https://www.celakovice.cz/cs/informace/
krizove-rizeni/opatreni-mesta-covid-19-
podzim-2020.html

Aplikace Mobilní rozhlas: 
https://celakovice.mobilnirozhlas.cz/

Zdvořile žádáme děti, vnoučata, příbuzné 
a známé babiček a dědečků, aby jim, pokud 
je to možné, byli nápomocni s instalací 
aplikace Mobilní rozhlas do jejich telefonu. 
Stanou se součástí databáze adresátů, 
kterým jsou rozesílány důležité informace 
týkající se života ve městě. 

Ofi ciální profi l města na facebooku: 
Město Čelákovice

AKTUÁLNÍ 
INFORMACE O VÝVOJI 
EPIDEMICKÉ SITUACE 
VE MĚSTĚ

BUĎTE ZODPOVĚDNÍ SAMI K SOBĚ I KE SVÉMU OKOLÍ. V NÁVAZNOSTI NA VÝVOJ EPIDEMICKÉ SITUACE V ČESKÉ 
REPUBLICE PŘIJÍMÁ OPATŘENÍ K OCHRANĚ OBYVATEL MĚSTA KRIZOVÝ ŠTÁB MĚSTA ČELÁKOVIC, V JEHOŽ ČELE 
JE STAROSTA MĚSTA ČELÁKOVIC JOSEF PÁTEK.

NA CELÉM ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY PLATÍ 
ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU OSOB S VÝJIMKAMI! 
● Mezi nakažlivé lidské nemoci byl doplněn 
koronavirus SARS CoV-2. Pro účely trestního zákoníku 
je jeho úmyslné šíření nově trestním činem.

OD 5. ŘÍJNA 2020 00.00 HOD. PLATÍ NA CELÉM  
ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY NOUZOVÝ STAV. 
Všechna opatření k ochraně obyvatel města platí 
do jejich odvolání. Nouzový stav výrazně ovlivňuje 
život ve městě:

● Je omezen provoz základních škol a základní 
umělecké školy – distanční výuka.

● Zcela přerušen je provoz Městského domu dětí 
a mládeže, Kulturního domu, Městského muzea 
a Městské knihovny

● Uzavřena jsou všechna vnitřní sportoviště 
(tělocvičny, sportovní hala, Městský bazén, 
Městská sauna).

● Omezena je nabídka fakultativních služeb (masáže, 
pedikúra) Pečovatelské služby, jsou zde zakázány 
návštěvy klientů v domech s pečovatelskou službou.

● Je omezen počet osob na sběrném dvoře směsného 
a separačního komunálního odpadu a na sběrném 
místě.

● Úřední hodiny Městského úřadu Čelákovice jsou 
v omezeném režimu v pondělí od 8 do 13 hod. a ve 
středu od 12 do 17 hod.

● Většina akcí organizovaných městem Čelákovice 
a jeho příspěvkovými organizacemi je bez náhrady 
zrušena nejméně do 1. ledna 2021.

● Zakázány jsou sobotní Polabské farmářské trhy 
na náměstí.

JAKÉ SLUŽBY MĚSTO NABÍZÍ?

JAK COVID-19 OVLIVŇUJE ŽIVOT VE MĚSTĚ?

Autoři textů: Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta I
zpracováno s využitím podkladů na https://koronavirus.mzcr.cz
Grafi cké zpracování: Michaela Jindřišková
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informace

Uzavírky železničních přejezdů
V listopadu 2020 dojde k opravám železničních přejezdů na krajských silnicích v rámci akce „Uza-
vírka železničních přejezdů P2727, P2730, P2731, P2739, P2743 a P2745“. Uzavřeny budou želez-
niční přejezdy křížící silnice č. 111/10162 mezi Čelákovicemi a Nehvizdy v termínu od 31. října do 
9. listopadu, č. III/2453 mezi Lázněmi Toušení a Nehvizdy v termínu od 4. listopadu do 11. listopa-
du a č. 111/10160 mezi Zápy a křižovatkou Zápy-Prefa v termínu od 4. listopadu do 11. listopadu.

red

střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Strážníkům bylo nahlášeno fyzické napadení 
mezi mladíky. Na místě byla zjištěna jejich to-
tožnost a totožnost svědků. Strážníci zajistili i vi-
deozáznam incidentu a případ předali přestup-
kové komisi.

Hlídka MP byla vyslána na okraj města, kde 
u pole v igelitové tašce našel občan kosti. Vzhle-
dem k nejasnému původu kostí byla přivolána 
hlídka PČR. Podle fotografií lékař určil, že se jed-
ná o kosti zvířecí.

Strážníkům byla předána informace o pádu a zra-
nění cyklisty. Zraněný muž nadýchal skoro 3 pro-
mile alkoholu, proto byla přivolána Zdravotnická 
záchranná služba a PČR. „Střízlivé“ jízdní kolo bylo 
převezeno na služebnu k následnému vyzvednutí.

Hlídka MP přijala v nočních hodinách žádost 
PČR o spolupráci při pátrání po neznámých 
mladících, kteří prý shodili přenosné dopravní 
značení z nadjezdu nad železniční tratí v Záluží. 
Hlídka je vypátrala a předala je PČR.

Hlídce MP bylo v nočních hodinách oznámeno 
rušení nočního klidu „nesnesitelnou duc-duc“ 
muzikou. Bylo zjištěno, že hluk přichází od 
Nehvizd, proto byla informována příslušná poli-
cie. V noci přijali strážníci MP podobná oznáme-
ní ještě několikrát.

Strážníkům volal neznámý muž, že se doma 
zabarikádoval, neboť je ohrožován neznámými 
osobami, které mu chtějí ublížit. Hlídka na mís-
tě zjistila, že se oznámení nezakládá na pravdě; 
usoudila na možné halucinace a psychické pro-
blémy oznamovatele a přivolala Zdravotnickou 
záchrannou službu.

Na tísňovou linku MP byl oznámen požár osob-
ního vozidla. Strážníci byli na místě první, použili 
k hašení vodu ze zahradní hadice a hasicí pří-
stroj, neboť požár již ohrožoval izolaci rodinného 
domu. Vozidlo bylo už celé v plamenech. Po pří-
jezdu hasičů byl požár uhašen.

Strážníci MP byli po půlnoci přivoláni na uby-
tovnu k zjednání pořádku, neboť vypitý alkohol 
změnil u několika jedinců jejich chování na nepři-
jatelné. Jejich slovník obsahoval pouze několik 
slov a zvuků neznámého jazyka. Naštěstí tyto 
osoby ihned reagovaly na jednoduché povely, 
ulehly do postelí a celou noc byl už klid.

Na služebnu MP se dostavil rozrušený muž 
a sdělil, že byl v Čelákovicích na nákupu a ně-
kdo mu během pár minut odcizil vozidlo. Stráž-
níci předali popis vozidla všem kolegům v terénu 
a propátrali s oznamovatelem místo, kde prý vo-
zidlo zaparkoval. „Odcizené“ vozidlo se podařilo 
nalézt na vedlejším parkovišti, což způsobilo ob-
rovskou radost majitele a slova omluvy.

Zpravodaj města Čelákovic získal další ocenění

Z pozice předsedy redakční rady Zpravodaje 
mám možnost podílet se na přípravě každého 
vydání od roku 2010. Proto si dovolím uvést 
stručnou rekapitulaci, jak se v uplynulé dekádě 
Zpravodaj proměnil. 
Získal novou grafickou úpravu, z dvou barevných 
vydání ročně je nyní každý měsíc plnobarevná 
verze, z jedenácti ročních vydání jsme přešli na 
dvanáct, čímž se z letního dvoučísla stal čer-
vencový a srpnový Zpravodaj. Postupem doby 
zmizely akademické tituly u jmen jak v článcích, 
tak v popiscích u fotografií. Volební strany mo-
hou každý měsíc vyjádřit svůj názor na vybranou 
agendu v rubrice Zastupitelská aréna, přičemž 
v tomto volebním období si kladou otázky na-

vzájem představitelé tří volebních stran zastou-
pených v Zastupitelstvu města. Byla zavedena 
rovněž rubrika Téma měsíce, která na dvoustra-
ně pojednává o vybraném tématu souvisejícím 
s městem Čelákovice. Stále oblíbenější a jedna 
z nejčtenějších je rubrika Střípky z činnosti Měst-
ské policie. Nechybí ani rozhovory s představiteli 
samosprávy města. Ve velikonočních a vánoč-
ních vydáních jsou prezentovány ilustrace míst-
ních výtvarníků, nově se snažíme zařazovat jed-
nu stranu formou fotoreportáže ze života města 
v uplynulém měsíci. Předtiskovou úpravu a tisk 
zajišťuje místní tiskárna Iva Vodáková – Durabo. 
Roznos zajišťuje Česká pošta.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem čle-
nům redakční rady Zpravodaje města Čelákovic, 
se kterými jsem měl možnost v uplynulých deseti 
letech spolupracovat. Poděkování patří zároveň 
tajemnici redakční rady Dagmar Vitáčkové, se 
kterou jsem se podílel na přípravě 102 vydání 
Zpravodaje, toto listopadové je v pořadí sto třetí. 
Věřím, že v každém vydání Zpravodaje najde-
te alespoň nějaké pro vás zajímavé informace 
a budu se těšit na spolupráci v dalších letech.

Petr Studnička,
předseda redakční rady Zpravodaje

Cyklostezka Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje vypsala zakázku na vypracování projektové dokumen-
tace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, provádění stavby a výkon autorského dozoru na výstavbu 
cyklostezky v úseku Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice. 
Ta má být součásti mezinárodní cyklotrasy číslo 2 Labská stezka a je v souladu s koncepcí rozvoje 
cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017–2023. Začátek stavby je v Nymburce (Drahelice), 
kde končí stávající cyklostezka Poděbrady – Nymburk. Cyklostezka povede po pravém břehu Labe až 
k lávce propojující obec Káraný a město Čelákovice. Celý nový úsek bude asi 20 kilometrů dlouhý, v něko-
lika místech ještě nebylo rozhodnuto o finálním vedení trasy. Josef Pátek, starosta

Aplikace 
Mobilní rozhlas / Zlepšeme Česko

registrace ZDARMA

celakovice.mobilnirozhlas.cz

Zdvořile žádáme děti, vnoučata, příbuzné a známé babiček a dědečků, aby jim, 
pokud je to možné, byli nápomocni s instalací aplikace Mobilní rozhlas do jejich 
telefonu.  
Stanou se součástí databáze adresátů, kterým jsou rozesílány důležité 
informace týkající se života ve městě.

V letošním ročníku soutěže Radniční listy 2020 organizované spolkem Kvalikom skončil Zpra-
vodaj města Čelákovic v kategorii měst nad 10 000 obyvatel na 5. místě, v okrese Praha-vý-
chod obsadil 1. příčku.
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Jste obětí trestného činu? 
Nejste v tom sami

Když se řekne trestný čin, většina z nás si před-
staví závažnou událost typu vraždy či znásilnění. 
I méně závažné trestné činy ale mohou mít pro 
jejich oběti nepříjemné následky. „Ze zkušenos-
tí klientů víme, že i to, co vypadá jako obyčejná 
rvačka, může vyústit v delší pracovní neschop-
nost napadeného a odsouzení pachatele,“ říká 
Hedvika Stuchlíková z Respondeo, z. s., které 
provozuje bezplatnou službu pro oběti trestných 
činů. „Opakovaně jsme řešili případy klientů, kte-
ří po napadení utrpěli například komplikovanou 
zlomeninu, která vyžadovala operaci a dlouhodo-
bé léčení; k tomu se mohou přidat také psychic-
ké následky – strach, noční můry, skleslost apod. 
Setkali jsme se také s tím, že pachatel začal oběti 
po napadení vyhrožovat, aby oběť zastrašil a za-
bránil svému odsouzení nebo náhradě škody,“ 
uvádí Stuchlíková. 
„S napadeným řešíme jak průběh řízení, tak pří-
padně i vymáhání náhrady škody a můžeme mu 
nabídnout i zmocněnce, který ho doprovodí na 
policii či k soudu. Někteří klienti se totiž v trestním 
řízení neorientují, jsou bezradní a neví, na co mají 
nárok. Málokdo například ví, že v některých pří-
padech může mít nárok i na finanční podporu od 
Ministerstva spravedlnosti ČR,“ doplňuje Hedvika 
Stuchlíková.
Bezplatné služby mohou využít oběti nejrůzněj-
ších trestných činů nebo lidé, kteří se obětí být cítí 
– nejčastěji se v praxi jedná o ublížení na zdraví, 
podvod, neplnění vyživovací povinnosti, nebez-
pečné pronásledování, týrání osoby žijící ve spo-
lečné domácnosti, ale i mnoho dalších. 
Služby lze využít v Nymburce na náměstí Přemy-
slovců 14/11 po objednání na tel.: 731 588 632 
nebo e-mailu: poradna@respondeo.cz.
Projekt je realizován za finanční podpory Minister-
stva spravedlnosti ČR.

Naďa Hanuš Vávrová, Respondeo, z. s.

Otevírací doba pobočky 
České pošty  

v Čelákovicích
Od 1. října platí nová otevírací doba pobočky 
státního podniku Česká pošta v Čelákovicích:
po+st 10.00–12.00 13.00–18.00
út+čt+pá 8.00–12.00 13.00–16.00
so 8.00–12.00
ne zavřeno
Oproti původním 48 hodinám týdenní otevírací 
doby je otevírací doba čelákovické pobočky 
zkrácena na 39 hodin týdně. red

senioři

Vážení a milí senioři,
podzim nám začal nevesele, situace s nákazou 
si vyžádala opatření, která pozastavila naše spo-
lečné aktivity v kroužcích pořádanými městem 
až do 31. prosince 2020, s výjimkou Trénování 
paměti, které může probíhat korespondenčně.
Stále ještě se můžeme těšit procházkami po na-
šem okolí, podzim s sebou nese nejen smutek 
z odcházejícího léta, ale i klid zimy. Pěkně to 
vyjádřil Jan Luhan básní:
Že je barva stáří šedá?
To se jistě tvrdit nedá.
Koukni na podzimní stromy,
ty jsou taky trochu, co my.
List nedbá, co je v kalendáři,
a i ve stáří barvou září.
Přejme si pevné zdraví, můžeme ho upevnit i zá-
zvorem, česnekem, rakytníkem a také se velmi 
doporučuje vitamín D, pro imunitu, kterou ne-
smíme zanedbávat.

Jana Vondráčková, koordinátorka  
seniorských aktivit

KONTAKTY:
Jana Vondráčková,  

koordinátorka seniorských aktivit, 
e-mail: javon.celakovice@gmail.com,

odbor pro občanské záležitosti, 
tel.: 326 929 118

Podzim. Foto: Jana Vondráčková

Poděkování paní  
Djamile Ryvolové

Jménem klientů p. o. Pečovatelská služba Če-
lákovice a města Čelákovic děkujeme za dlou-
holetou činnost v Pečovatelské službě paní Dja-
mile Ryvolové. 
Děkujeme za její péči o seniory města i za pomoc 
při řešení životních situací našich seniorů. Záro-
veň si ceníme její pomoci při zastupování bývalé 
ředitelky Pečovatelské služby Čelákovice, pří-
spěvková organizace, v době její nepřítomnosti.

Josef Pátek, starosta,  
Petr Studnička, místostarosta I

ČLENSKÁ SCHŮZE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
I přes nepříznivou epidemickou situaci se usku-
tečnila dne 22. září výroční členská schůze Smíše-
né organizace zdravotně postižených Čelákovice, 
zapsaný spolek. V původním termínu 26. března 
nemohla být akce kvůli koronaviru realizována. 
Zrušeno bylo i tradiční vystoupení dětí z mateř-
ské školy a předseda spolku J. Smolík musel při 
zahájení konstatovat i slabší účast členů.
SOZP Čelákovice, z. s., měla k 31. prosinci 2019 
celkem 228 členů, z toho 181 žen a 47 mužů. 
S trvalým bydlištěm v Čelákovicích je 156 osob. 
Zatřídění podle zdravotních vad v době podá-
ní přihlášky bylo následující: tělesně postižení 
101 členů, vnitřně postižení 92, zrakově posti-
žení 16 a sluchově postižení 19 členů. Osob 
vlastnících průkaz ZTP je 39 a ZTP/P je 8.
V průběhu roku 2019 jsme uskutečnili dva ob-
líbené zájezdy do Polska, kterých se zúčastni-
lo 98 lidí. Výbor dále zajistil dva výlety – jeden 
do zámku Troja a do botanické zahrady v Pra-
ze a druhý do zámku Hrádek u Nechanic a na 
sbírku betlémů v Třebechovicích pod Orebem. 
Navštívili jsme také dvě divadelní představení, 
a to v Horních Počernicích „Úsměvy J. Šmol-
dase“ a v Divadle pod Palmovkou představení 
dramatika Henrika Ibsena „Nora“.

Naši členové se účastní i některých neformál-
ních aktivit, například plavání v Městském ba-
zénu nebo zájezdů a rekondičních pobytů po-
řádaných Sjednocenou organizací nevidomých 
a slabozrakých ČR, z. s. Ve zprávě o činnosti 
zaznělo také poděkování městu Čelákovice, ob-
cím Nehvizdy, Vyšehořovice, Mochov a Lázně 
Toušeň za finanční dotace na činnost organiza-
ce. Město Čelákovice dále poskytuje bezplatně 
schůzovní místnost v Kulturním domě v průběhu 
roku. Poděkováno bylo i dalším sponzorům za 
materiální pomoc.

Výroční členská schůze Smíšené organizace zdravotně postižených Čelákovice v Kulturním domě. Foto: archiv 
spolku

Vzhledem k tomu, že se v roce 2021 budou ko-
nat volby výboru našeho spolku – byli bychom 
rádi, kdyby se našli noví zájemci o členství 
a o práci ve výboru naší organizace. Zájem-
cům o naši činnost připomínáme, že jsme pro 
ně k dispozici vždy každou první a třetí stře-
du v měsíci od 9.00 do 11.00 hod. v klubovně 
Kulturního domu. O všech pořádaných akcích 
informujeme i prostřednictvím vývěsky u cuk-
rářství v ulici Sedláčkově.

Antonín Alexander, Smíšená organizace  
zdravotně postižených Čelákovice
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chodíme kolem nich

Nikdy nezapomeneme!

Kdo v letošních krásných podzimních dnech vy-
razil do lesa na houby nebo se jen tak pokochat 
přírodou, či komu stačila jeho zahrádka, narazil 
na ně určitě každou chvíli. A to v pravém slo-
va smyslu. Nejvíce asi na jednotlivá nenápad-
ná vlákna natažená od stromu ke stromu nebo 
na krásné kruhové sítě třpytící se ranní rosou, 
později ve slunečních paprscích. Jako kluka mě 
vždy zajímalo, jak dokáže pavouk napnout vlák-
no mezi dvěma stromky někdy až na vzdálenost 
několika metrů. Je to chytrák. Vyleze na startov-
ní stromek a při vypouštění vlákna ze snovacích 
žláz na zadečku se nechá unášet větrem k cíli. 
Na konci vlákna pak obyčejně vytvoří lepka-
vou kuličku, kterou vrhá na prolétající hmyz. 
Tu hezčí – kruhovou pavučinu vytváří pavouk 
umělec propojením základní osnovy spirálovitě 
uspořádanými vlákny podobně jako naši zdejší 
předkové košíkáři. Uprostřed tohoto díla, nebo 
nenápadně opodál pak bachratý tvůrce křižák 
obecný číhá na zachycenou kořist. Pavoučí díla 
jsou zajímavá, ale když se jako houbař nebo za-

Křižákova síť v Křižíkově ulici. Foto: -iv-

hrádkář zahleděný do země zachytíte obličejem 
do pavučiny, není to nic příjemného. Lepkavé 
vlákno ulpí na kůži, zachytí se ve vlasech nebo 
vousech a jen tak se ho nezbavíte. Však to zná-
te. A to nemluvím o bližních, kteří trpí úzkostí 
z pavouků. Vy nearachnofobní se na pavouka 
jen naštvete, ale nakonec je vám líto, že jste mu 
zničili důmyslné dílo, které se on pak snaží prac-
ně opravit. Když to nejde, tak zbytky jednoduše 
„zbaští“.

Ivan Vaňousek

Pietního aktu u příležitosti 69. výročí zavraždě-
ní strážmistra Jaroslava Honzátka členy terori-
stické skupiny bratrů Mašínů se před pamětní 
deskou na budově bývalé služebny SNB v Čelá-
kovicích zúčastnilo více než 50 občanů z mnoha 
míst naší republiky. Po úvodní československé 
hymně a položení květin akci již tradičně zahájil 
Vladimír Duník citací úvodních vět z dopisu, kte-
rý zaslal premiérovi Topolánkovi poté, co udělil 
vysoké státní vyznamenání členům této teroris-
tické skupiny. 
Jménem pořadatelů, MěO KSČM Čelákovi-
ce a okresního výboru Prahy-východ, přivítal 
zúčastněné občany. Váženými hosty aktu byli  
Stanislav Grospič, místopředseda ÚV KSČM, 
a poslanec Parlamentu ČR a člen ÚV Zdeněk 
Štefek. Dalšími hosty byli krajští zastupitelé, zá-
stupce NR KČP a členové organizací KČP z růz-
ných oblastí republiky. Po symbolické minutě 
ticha Stanislav Grospič a Zdeněk Štefek v krát-
kých vystoupeních přiblížili přítomným tragickou 
minulost této zákeřné vraždy, ale i neradostnou 
realitu současnosti. Vladimír Duník poděkoval 
všem, kteří přišli uctít památku oběti, která ne-
bude a nesmí být nikdy zapomenuta! Akci jsme 
tradičně ukončili položením věnců a květin k ro-
dinnému hrobu oběti na hřbitově v Zápech.

Vladimír Duník

Čelákovičtí chovatelé  
žijí dál!

Práce členů čelákovické základní organizace 
Českého svazu chovatelů sklízí úspěchy. Pře-
devším díky našemu vedení – předsedovi Petru 
Slovákovi a jednateli Jiřímu Chábovi, kteří mají 
největší zásluhy na chodu a existenci naší z. o.
Při své činnosti spolupracujeme s ostatními 
okolními svazy, předáváme si zkušenosti a vzá-
jemně navštěvujeme výstavy. Na srpnové výsta-
vě v Ondřejově např. vyhrál náš člen Miloš Rejzl 
pohár a ocenění za nejlepšího holuba. Gratulu-
jeme!
Ve dnech 11. a 12. září jsme pořádali naši výsta-
vu, na níž získali cenu Jaroslav Opletal a Miloš 
Rejzl.
Věříme, že vše půjde tak, jak to šlo doposud, 
a že se příští rok v září opět potkáme v našem 
areálu v Kostelní 22, vchod z ulice U Kovárny 
(dům Čeňka Jandy), na další výstavě.
V závěru děkujeme Městské policii za pomoc 
s dozorem ve dnech výstavy a Pečovatelské 
službě Čelákovice za umožnění odběru vody 
pro naše zvířectvo.

Opletalovi, Český svaz chovatelů,  
ZO Čelákovice

Pavučiny

Včelstva letos hladověla
Tento rok s námi všemi pěkně mává. Stejně tak 
je to i se včelami. Je sice netrápí žádný Covid, 
ale rozmarné počasí jim v letošním roce dalo 
celkem zabrat. Výsledkem je, že přínos medu 
byl poměrně slabý, včelky jen částečně využily 
jarní snůšku květového medu. Po zbytek sezony 
jim to, co přinesly, stačilo tak akorát pro vlastní 
spotřebu pro přežití. Na mnohých místech včel-
stva hladověla a bylo je nutno přikrmovat. Jsme 
bohužel nuceni odmítat své stálé odběratele, 
kteří si již navykli chodit ke svému včelaři pro 
nějakou tu skleničku medu. Nemějte nám to, 
prosím, za zlé. 
Z důvodu hygienických opatření se bohužel 
nepodařilo ani zúčastnit se již tradičních akti-
vit, jako je účast na Dni Země, prezentace včel 
při oslavách Dne dětí. Nakonec při červnovém 
uvolnění jsme naplánovali „jeden den se vče-
lami“ ve spolupráci s MDDM. Bohužel, nevyšlo 
počasí. Bylo deštivo, a to se ke včelám nechodí, 
protože ze špatného počasí jsou stejně mrzuté 
jako my a rády se do nás trefují svými žihadly.
Z veřejných akcí se nám podařilo reprezentovat 
v zahradnictví v Radonicích, kde byla akce pro 
veřejnost částečně zaštítěná „Včelí stráží“. To je 

organizace, která se zabývá propagací včelař-
ství v rámci celé republiky. 
Dále se povedlo zajistit tradiční spoluúčast na 
podzimní čelákovické výstavě hub v Kostelní 
ulici. Dětská účast nebyla valná, neboť školy 
návštěvu omezily z nám již známých důvodů. 
I tak se našlo několik rodičů s dětmi, které za-
ujal prosklený úl, a všichni nadšeně hledali včelí 
královnu. 
Ve spolupráci s městem Čelákovice jsme se 
rozhodli vysázet několik stromů, které jsou vý-
znamné pro podporu včel právě v době, kdy již 
není významná snůška. Předpokládáme vysaze-
ní již příští rok z jara, v lokalitách vytipovaných 
městem. Městu Čelákovice zároveň děkujeme 
za dotační podporu naší činnosti.
Dovolujeme si vám popřát a doufejme, že příští 
rok bude trochu sladší...

Spolek včelařů Čelákovice

včelaři

Skleněný úl na čelákovické podzimní výstavě hub  
24.–26. září 2020. Foto: archiv spolku

houbařské okénko

Hřib dřevožijní
Tématem tohoto článku je druh hřibu, který byl 
nejvzácnějším hřibem na letošní výstavě hub 
v Čelákovicích.
Naprostá většina hřibů a hřibovitých hub jsou 
houby mykorhizní, tj. žijících v symbióze s rost-
linami, konkrétně s listnatými či jehličnatými 
stromy. Jsou však tři výjimky hřibů, kteří patří 
mezi houbové parazity. První je velmi hojný hřib 
peprný, který je minimálně „silně podezřelý“, že 
parazituje na podhoubí muchomůrek, nejčastěji 
na muchomůrce červené. Dalším je nehojný hřib 
příživný, který cizopasí na plodnicích pestřce 
obecného. Třetím je pak již zmíněný hřib dře-
vožijní, který parazituje na kořenech a pařezech 
borovic, smrků či modřínů, a to velmi často ve 
společnosti jiného také hojného parazita jmé-
nem hnědák Schweinitzův. Co mají všechny tři 
druhy společné, je to, že vytvářejí na hřiby vel-
mi malé plodnice. Co je u nich rozdílné, je jejich 
vzácnost. Zatímco hřib peprný je hojný a hřib 
příživný je minimálně nehojný, tak hřib dřevožij-
ný patří mezi naše nejvzácnější hřiby – je zapsán 
v Červeném seznamu makromycetů (velkých 
hub) v kategorii EN, tj. ohrožený druh. 
Popis: klobouk je 3–7 cm široký, žlutooranžo-
vě hnědý, polokulovitý až plochý, často mírně 
podvinutý. Póry jsou citronově žluté, později 
olivové, po otlačení modrající a jsou mírně sbí-
havé na třeň. Třeň je obdobné barvy jako povrch 

Pokračování na str. 20
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Výstava hub  
v Čelákovicích

Ve dvoře restaurace Mount Club proběhla ve 
dnech 24.–26. září tradiční výstava hub v Čelá-
kovicích. Letošní klimatické podmínky panující 
v našem okolí nebyly pro růst hub opět nijak pří-
znivé. Tři týdny prakticky nepršelo a týden před 
zahájením výstavy začaly houby v lesích v na-
šem okolí prakticky mizet. A o druhové pestrosti 
ani nemluvě. Ale díky obětavosti našich členů 
a přátel se počet vystavovaných druhů hub 
vyšplhal na 205, což je vzhledem k uvedeným 
okolnostem přímo zázračné číslo. Z toho bylo 
celkem 12 druhů zapsaných v Červeném seza-
mu makromycetů (velkých hub) a asi 30 dalších 
druhů, které lze v našich podmínkách označit za 
vzácnější či minimálně nehojné. Jmenujme ales-
poň několik druhů: hřib dřevožijný, hřib skvrnitý, 
hřib satan, muchomůrka ježohlavá a šiškovitá, 
čirůvka celerová, hvězdovka vlasohlavá, slizeč-
ka porcelánová, slizák růžový či trsnatec lupeni-

Vzhledem k aktuální epidemické situaci 
sledujte webové a facebookové stránky, 
kde najdete náš program. Děkujeme.

Poradenství v ROUTĚ, úterý, 9.00–13.00 
hod. (nutno objednat předem; objednávání 
pouze v tomto čase a dnu), Lenka Horváthová, 
e-mail: routa.poradna@seznam.cz, případně 
na tel.: 739 033 163.
Poskytujeme poradenství v těchto oblastech: 
sociální dávky a dávkový systém; sociální 
služby; rodina a mezilidské vztahy; rodinné 
právo; finance a zadlužování; zprostředkování 
kontaktu na další služby a instituce; podpora 
při řešení finanční či bytové situace rodiny. 
Ohledně náhradní rodinné péče – Jana Luha-
nová, e-mail: nahradnirodiny@seznam.cz, tel.: 
774 402 929.

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

klobouku, válcovitý a bez síťky. Celkově se jed-
ná o nepříliš nápadnou houbu, která vzhledově 
může připomínat klouzka kravského či postarší 
plodnici klouzka sličného. Ostatně v jejich blízké 
společnosti může růst, a tak může být za někte-
rého z klouzků běžným houbařem zaměněn.
Je uváděn jako jedlý nebo (asi především z dů-
vodu ochrany) jako nejedlý. Pro svoji vzácnost 
by pochopitelně neměl být sbírán.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek,  
Spolek houbařů Čelákovice

Pokračování ze str. 19

Hnědák Schweinitzův, 19. 9. 2020. Foto: Miroslav Rudolf

tý. Expozice byla doplněna obvyklou výstavou 
jiřinek od paní Jany Čermákové z Čečelic a vý-
stavou místních včelařů s informačními panely 
a proskleným úlem.
Návštěvnost byla velice ovlivněna epidemií. 
Přesto se počet návštěvníků vyšplhal asi na 
360 osob. Což opět vzhledem k situaci považu-
jeme za úspěch.
Náš spolek děkuje za pomoc všem, kdo se po-
díleli na sběru hub, přípravě i průběhu výstavy. 
Kromě našich členů to byli především Jaroslav 
Malý a Jana Mezihoráková s Petrem Maturou, 
kteří velmi významně přispěli k dosažené dru-
hové pestrosti vystavovaných hub. V neposled-
ní řadě děkujeme městu Čelákovice za význam-
nou finanční podporu, díky které bylo možné 
výstavu uskutečnit.
Těšíme se na výstavu hub v příštím roce a dou-
fáme, že se uskuteční za lepší situace.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek,  
Spolek houbařů Čelákovice

Tradiční podzimní výstava hub. Foto: Miroslav Rudolf

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

Kariérové poradenství 
pro děti a mládež

MDDM Čelákovice, p. o., je zapojen do projek-
tu EU Šablony II. Jednou z aktivit financovanou 
tímto projektem je kariérové poradenství. Nabí-
zíme zdarma osobní konzultace pro děti a mlá-
dež. Přemýšlíte o svém dalším vzdělání? Potře-
bujete pomoc při rozhodování, nalezení svého 
talentu a uvažujete nad potřebnými kompeten-
cemi pro uplatnění na trhu práce? Kontaktujte 
nás, rádi vám s výběrem pomůžeme. Zároveň je 
možné osobní konzultaci využít i v rámci výběru 
vhodné volnočasové aktivity, která může rozši-
řovat důležité kompetence a tím se specializo-
vat na konkrétní obor.
Kariérové poradenství provozuje kmenový pe-
dagog s vysokoškolským diplomem z oboru 
personalistiky a dalšího vzdělávání – Veronika 
Kratochvílová. Pro více informací ji kontaktujte 
na tel.: 724 051 035, nebo na e-mailu: veronika.
kratochvilova@mddmcelakovice.cz.

Naděžda Pokorná, ředitelka

Škola v pyžamu
Během nucených „koronavirových prázdnin“ 
a nouzového stavu se snažíme i v MDDM ne-
zahálet. Nemůžeme se s dětmi vidět osobně, 
a tak využíváme aspoň moderní technologie 
pro zábavnou distanční výuku, jako je například 
platforma Škola v pyžamu. I když je to pro nás 
velmi těžké, snažíme se o pozitivní mysl a dál 
neúnavně plánujeme a připravujeme zajímavé 
akce, kroužky a závody. Snad je budeme moci 
brzy uskutečnit a nezůstane jen u plánování 
a příprav. Zůstaňte nám prosím nakloněni, vel-
mi se na děti těšíme a tato situace nás nikterak 
netěší. 

Veronika Kratochvílová

Vzdělávací projekt ReStartuj kariéru 
s ROUTOU 2.0
Přihlašování do všech plánovaných aktivit pro 
rok 2021 probíhá již nyní, registrace i bez nut-
nosti osobního setkání.
Restart klub – pro úspěšný návrat do zaměst-
nání či nový start po MD/RD; manažerská 
akademie pro ženy – rozvoj manažerských 
dovedností a podpora žen ve vedoucích po-
zicích; praktické kurzy firemní angličtiny a mo-
derní počítačové kurzy. Individuální kariérové 
a právní poradenství.
Doprovodné hlídání dětí. Denní, víkendové 
i večerní kurzy. Aktivity projektu jsou zdarma, 
určené pro rodiče dětí do 15 let (na MD/RD či 
v zaměstnání), osoby pečující, nezaměstnané.
Přihlášky a info Markéta Javorská,  e-mail: 
restart.routa@gmail.com, tel.: 608 723 465, 
www.restartujkarieru.cz.

Hřib dřevožijní, 19. 9. 2020. Foto: Miroslav Rudolf
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Večerní běh
Již 45 let, tedy od roku 1974 na Mezinárodní den studenstva 17. listopadu, 
se koná tradiční běžecký závod centrem města Čelákovic – Večerní běh. 
Autorem trasy tohoto závodu byl proslulý závodník, maratonec Rudolf 
Vichera, který pracoval v Čelákovicích jako dělník v TOS a stál u zrodu 
Atletického klubu Spartak Čelákovice. Na jeho počest nese Večerní běh 
název Memoriál Rudolfa Vichery.
46. ročník se v roce 2020 neuskuteční, a tak vám přinášíme něco z boha-
tého archivu Večerního běhu a pár zajímavostí pro lepší náladu. Věříme, že 
příští rok bude tradice opět obnovena a že nám zachováte přízeň. Pokud 
vás zajímají dobové fotografie, navštivte naše webové stránky, kde pro vás 
připravujeme archiv Večerního běhu. 
Večerní běh se za léta působení musel vypořádávat s celou řadou překá-
žek. Původní trasa vedla opačně, v protisměru, kvůli stále většímu pro-
vozu se běh přizpůsobil směru jízdy aut a nyní se běhá z náměstí dolů. 
V době, kdy probíhaly stavební práce na náměstí, se trasa musela zcela 
změnit, a právě v tomto roce byl zaběhnut nejrychlejší čas (foto č. 1, 2).
Při úpravě vozovky v ulici J. A. Komenského se přesunul start do parku 
a dětské startovní kategorie v parku běhají dodnes (foto č. 3).
Jedna z prvních pořízených fotografií znázorňuje start dětské kategorie 
u tehdejší Lidové školy umění v ulici s dnešním názvem J. A. Komenského 
(v místě plakátovacích ploch u dnešního supermarketu Albert). Na foto-
grafii vlevo je jako čestný startér Emil Zátopek (foto č. 4).
Historicky nejstarší závodník, Jaroslav Kočí, akademický malíř, který zá-
vod běžel ve svých 83 letech. Pan Kočí je autorem karikatur, které dodnes 
zdobí propozice a diplomy Večerního běhu. Tyto veselé obrázky malované 
pastelkami posílal pan Kočí každoročně jako součást své přihlášky k zá-
vodu (foto č. 5).

Veronika Kratochvílová

Foto na stránce: archiv MDDM

Foto č. 2

Foto č. 3

Foto č. 1

Foto č. 4 Foto č. 5
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městská knihovna
Na Hrádku 1092, Čelákovice
tel.: 326 991 515, 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://knihovna.celakovice.cz

V hlavní roli knihovna
Městská knihovna Čelákovice slaví v tomto roce 
100. výročí svého založení. K tomuto významné-
mu výročí připravilo Městské muzeum v Čeláko-
vicích ve spolupráci s knihovnou výstavu „100 let 
Městské knihovny Čelákovice“, která mapuje 
historii knihovnictví v Čelákovicích. Je rozdělena 

Výstava 100 let Městské knihovny Čelákovice. Foto: archiv Městského muzea

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

Nabízíme k zakoupení
„Toušeň na starých pohlednicích“ coby dílo 
kolektivu autorů vydaly Městské muzeum v Če-
lákovicích a městys Lázně Toušeň společnými 
silami s Okrašlovacím spolkem Lázně Toušeň 
v roce 2020. Popularizační publikace naplňuje 
představy atraktivního titulu i pro dnešního čte-
náře, turistu, pamětníka, starousedlíka, patrio-
ta, když pomocí tradičního formátu pohlednice 
zobrazuje proměny malého sídla během přibliž-
ně jednoho sta let. Cena 120 Kč

„Příběh meče“ připravil autorský kolektiv 
jako sice stručnou, zato však informacemi 
naditou příručku provázející stejnojmennou 
úspěšnou výstavu z roku 2020. Výjimečný 
toušeňský nález raně středověkého meče 
z roku 2016 byl korunován o několik málo 
let později výstavou a publikací. Publikace 
rekapituluje okolnosti nálezu, postup a prů-
zkum při jeho restaurování, výrobu jeho replik 
a zhodnocení jeho významu včetně začlenění 
do celoevropského kontextu. Přibližuje tak 
skutečný příběh záchrany a poznání jedné 
mimořádné památky. Cena 80 Kč

„Nezvěstný“ autorů Petra Ence a Haralda Skaly 
letos vydalo nakladatelství AOS Publishing. Pu-
blikace je založena na znovunalezení pozůsta-
losti po čtyřech německých vojácích, kteří byli 
utlučeni davem dne 11. 5. 1945 v nedalekých 
Nehvizdech. Původně byla opatrována tamní 
farností, v 70. letech 20. století se však dostala 
do čelákovického muzea, které o ní v roce 1983 
informovalo Červený kříž. Nicméně až po roce 
2015 byla vyhodnocena a začleněna do muzejní 
sbírky. Na jejím základě autorská dvojice pod-
nikla rozsáhlé a zčásti úspěšné pátrání a napsa-

do tří částí. V úvodu seznamuje s prvními zmín-
kami o školní knihovně a od roku 1864 o Obecní 
knihovně. V roce 1920 byla rok po vydání prvního 
knihovnického zákona založena v Čelákovicích 
Městská knihovna. Umístění knihovny se něko-
likrát měnilo, před stěhováním do dnešní budovy 
byla až do roku 1982 v Sedláčkově ulici.
Druhá část je věnována knihovně v budově Na 
Hrádku č. p. 1092. Připomíná akce, které se 
v knihovně během let uskutečnily. Za přestěho-
vání do nově zrekonstruovaného domu vděčí 
knihovna tehdejšímu předsedovi Městského ná-
rodního výboru panu Josefu Foučkovi. Slavnostní 
otevření pro veřejnost proběhlo 1. března 1983. 
V poslední části výstavy jsme nezapomněli na li-
teráty z Čelákovic známé v celé republice i v za-
hraničí. Připomínají je vzpomínkové fotografie 
zapůjčené od jejich blízkých, ale i například je-
jich oblíbené hračky a mnoho dalšího.
Výstava je instalována v Městském muzeu v Če-
lákovicích do 3. ledna 2021.

Stále pro vás připravujeme různé akce. Vzhle-
dem k současné epidemické situaci najdete ak-
tuální informace na webových a facebookových 
stránkách knihovny.

Naděžda Picková, ředitelka knihovny
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JAN MIKUŠEK OPĚT EXCELOVAL
Koncertní sezona, defektní kvůli preventivním 
opatřením, pokračovala po vystoupení čtyř vio-
loncellistů v Husově sboru večerem zaměřeným 
především na duchovní hudbu. Ve středu 30. 
září ho uspořádaly Římskokatolická farnost Če-
lákovice a Spolek pro varhanní hudbu. V chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie vystoupil známý kon-
tratenorista Jan Mikušek (mj. varhaník kostela 
sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem a sbormistr 
Vox Nymburgensis) se svými hudebními přáteli 
(Rejchovo kvarteto, kontrabasista Matyáš Ber-
dych a hráč continua Filip Dvořák). Početnému 
publiku představili Stabat Mater Tomáše Hanz-
líka, jež konfrontovali s vokálními skladbami 
C. Monteverdiho, G. F. Händela a A. Vivaldiho.
Mikušek znovu potvrdil svoje mimořádné inter-
pretační schopnosti a kvality: má krásně vyrov-
naný hlas, s výraznými barvami v sopránových 
výškách i altovém středu, perfektní techniku 
i výraz; kontratenor, uměle vytvořený hlas, mu 
zní naprosto přirozeně.
Tomáš Hanzlík (nar. 1972) se ve své tvorbě 
inspiruje hlavně barokní hudbou. Zazněl jeho 
smyčcový kvartet č. 2, v němž využívá jako 
výchozího materiálu pro minimalistickou kom-
pozici především doprovodných figur zřetelně 
historického, barokního původu. Výsledný tvar 
osmidílné kompozice místy připomíná hudec-
kou hudbu (zvláště v rychlých částech). V Hanz-

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

Úspěch školního časopisu
Už třetím rokem vydává naše škola školní časo-
pis Ámosova pastelka. 
Děti nápad s vydáváním vlastního časopisu nad-
šeně přivítaly, vznikla redakční rada, každý přišel 
s nápadem a časopis byl na světě. Velkou práci při 
vzniku odvedla pí učitelka Rybová, která ale odešla 
na mateřskou dovolenou, a hlavním koordináto-
rem a duší celého časopisu je nyní p. učitel Keith.
Časopis mapuje dění ve škole, přináší informa-
ce o připravovaných akcích, rozhovory s jed-
notlivými učiteli, příspěvky dětí, koutek hádanek 
a vtipů apod. 
Minulý školní rok jsme se zúčastnili celorepubli-
kové soutěže školních časopisů a náš občasník 
Ámosova pastelka se umístil na krásném 2. mís-
tě. K tomu zvítězil i v kategorii OBSAH. To vše 
na krajské úrovni, tj. jsme druzí nejlepší v celém 
Středočeském kraji a automaticky postupujeme 
do celostátního finále. O tom, jak si povedeme 
i tam, vás budeme rádi informovat. Držte nám 
palce, ať se dál líbíme, sami se snažíme neustá-
le zdokonalovat a přicházíme s dalšími a dalšími 
nápady a zlepšeními. 

vedení školy

la tuto knížku. Bolestná historie přibližuje osud 
čtveřice vojáků, kteří nalezli společnou smrt 
a dodnes odpočívají v Nehvizdech. U Adolfa 
Müllera, německého vojáka původem ze sever-
ních Čech, který před Mnichovem stihl vykonat 
základní vojenskou službu v Československé 
armádě, tak sledujeme pohyb na frontách druhé 
světové války, válečná zranění i soukromý ro-
dinný život. Franz Widtmann byl také sudetský 
Němec, tentokrát ze západních Čech, a živil se 
výrobou zrcadel. Utrpěl těžká válečná zranění, 
a proto byl v posledních měsících života prak-
ticky invalidní. Karl Breunig, původem z Hesen-
ska, byl vzhledem ke svým zdravotním vadám 
povolán do vojenské služby relativně pozdě. 
Povoláním byl zahradník. O Rakušanu Franzi 
Königovi se podařilo na základě dochovaných 

líkově zhudebnění sekvence Stabat Mater byli 
partnery zpěváka všichni instrumentalisté. V pů-
sobivě vystavěné skladbě zaujal zvláště fugova-
ný závěr. V poslední skladbě večera, árii Bea-
tus vir z Vivaldiho kantáty Nisi Dominus, zaujal 
houslovým sólem Jan Hádek, primarius Rejcho-
va kvarteta.
Intenzivní hudební zážitek z celého večera dlou-
ho dozníval. Koncert „moderovala“ zbytečně po-
drobným komentářem Eva Hazdrová-Kopecká.
 jer

dokumentů vysledovat nejméně. Tito čtyři ka-
marádi se společně začátkem května 1945 
vydali na cestu domů z Jičína. Nikdy se domů 
nedostali a teprve až nedávno byly sestra Fran-
ze Widtmanna a dcera Karla Breuniga informo-
vány o osudu svých dlouhodobě nezvěstných 
bližních. 
Úsilí věnované dohledání synů Adolfa Müllera 
nebylo zatím korunováno úspěchem. V širším 
kontextu se čtenář díky knížce seznámí s pohy-
bem ustupujících vojáků zhroucené Německé 
říše první dny po kapitulaci v regionu na severo-
východ od Prahy. Byly to dny nadějné a tragické 
zároveň. Příliš mnoho životů na všech stranách 
bylo obětováno zbytečně. Přechod od války 
k míru se však bez násilí bohužel snad ani obejít 
nemůže. Cena 299 Kč

Koncert „Kontratenor včera a dnes“, který se uskutečnil 30. září v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Foto: Tomáš 
Kopecký
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TJ Spartak Čelákovice

Nohejbalový oddíl
Čelákovický A-tým v Českém poháru postoupil 
z prvního místa základní skupiny do semifiná-
le, kde přivítal na svém hřišti Start Praha. Zá-
pas přinesl jasné vítězství domácích 4:0, a tím 
i postup do finále. Na „Jedličkárně“ se měl utkat 
s týmem Čakovic A, který v druhém semifinále 
porazil Žatec. Bohužel počasí bylo proti, a tak 
se budou oba zápasy o umístění dohrávat na 
jaře. Sestava Čelákovic: Flekač, Bareš, Kolen-
ský, Hejtík, Seidl, Čuřík, Löffelmann, Spilka, 
Šafr, Matura.

V rozhodujícím zápase play-off si lépe vedli 
domácí hráči a po vítězství nad Radomyšlí 4:1 
si zajistili postup do semifinále proti Modřicím. 
Po domácí prohře 1:4 se měli pokusit o vynu-
cení třetího zápasu. Průběh tomu i nasvědčoval, 
když vedli postupně 1:2 a 2:3. Bohužel jim nevy-
šla koncovka třetího setu odvetné dvojky a bylo 
po nadějích. V druhém semifinále porazily Ho-
lice Šacung 2:0, a tak se naši dorostenci utkali 
o 3. místo s týmem Šacungu. 
Šacung se umístil v základní skupině lépe než 
Spartak, a tak měl výhodu domácího prostředí. 
A začátek zápasu tomu také nasvědčoval. Po 
dvojkách byl stav 2:0. Kontaktní bod připsala 
hostující trojice, ale v singlu soupeř opět od-
skočil na 3:1. Trojky Čelákovicím šly, a tak se 
stav korigoval na 3:2 a rozhodovalo se v závě-
rečných dvojkách. Hrálo se opatrně, obě for-
mace si uvědomovaly, o co se hraje. Třikrát se 
rozhodovalo na devítkách a všechny tyto sety si 
připsal Spartak, včetně toho úplně posledního, 
kde Matura stylově zakončil skákaným klepá-
kem. Sestava dorostu: Hejtík, Matura, Neslád-
ek, Seidl, Löffelmann, Jedlička.

V posledním zápase krajského přeboru přivíta-
li domácí mužstvo NK Liha. Po vítězství 6:1 si 
upevnili druhou příčku finálové skupiny. Sestava 
Čelákovic B: Flekač, Bareš, Löffelmann, Hejtík, 
Matura, Seidl, Čuřík, Šlajs.

Soutěž okresního přeboru vyhráli hráči Kounic se 
sedmnácti body. Čelákovice C obsadily šestou 
příčku s deseti body. Druhý zástupce Čelákovic – 
MK skončil na osmém místě se ziskem čtyř bodů.

Ženy dohrály svou soutěž posledním utkáním 
na Santošce, a to prohrou 6:1. Jediný bod vy-
válčila v singlu Erika Čapková. Ženy tak zůstaly 

bez bodu na čtvrté příčce. První místo patří Čes-
kému Brodu, druhé Vršovicím a třetí Santošce. 
Sestava žen: Šedová, Čapková, Matysková, 
Vaňátková, Veselá, Očenášková, Doležalová, 
Zázvorková.

Petr Flekač

Zápas divize dorostu Modřice–Čelákovice. Na saku 
smečující Seidl (v zeleném), přihlíží Nesládek. Foto: ar-
chiv oddílu

Oddíl atletiky
NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH ZA POSLEDNÍ DESETILETÍ
Hned trojice našich svěřenců se koncem září 
probojovala na Mistrovství ČR žactva. Martin 
Buchta, Petr Špitálský a Klára Kobková. Martin 
se nominoval v tyči a na 200 m překážek, ke 
kterému nakonec kvůli zdravotním problémům 
nenastoupil. Petr Špitálský ve výšce a štafetě. 
Klára Kobková ve skoku o tyči.
Buchta zahájil soutěž základní výškou 360 cen-
timetrů, na tuto výšku už šlo pouze osm tyčka-
řů. Martin, stejně jako největší favorit Jan Krček 
z Opavy, zdolal tuto výšku bez problémů napo-

prvé. Na další postupné výšce 375 centimetrů 
už se rozhodovalo o medailích! Zatímco Krček 
tuto výšku vynechal, Martin ji překonal, a do-
stal se tak do vedení v soutěži. Martin i Krček 
zdolali 390 napoprvé. A pak už se zvyšovalo 
na 405 centimetrů. Přes čtyři metry se zatím 
Martin nikdy předtím nedostal, ale jednou to 
muselo přijít a Martin laťku zdolal hned prvním 
pokusem. Další postupná výška 415 centime-
trů byla pro Martina už nad jeho síly, a zůstal 
druhý! Medaile byly rozdány a čelákovický od-
chovanec mohl slavit zatím nejcennější kov své 
kariéry.
V soutěži výškařů si vedl Petr Špitálský velmi 
dobře, když první tři výšky od 165 do 175 cen-
timetrů zvládl na první pokus. Dalších postup-
ných 178 centimetrů by znamenalo hodnotu 
nového osobního maxima, bohužel tuto výšku 
Petr nepřekonal. Ke konečnému osmému místu 
mu tak pomohl nejčistší zápis a Petr si vylepšil 
jedenáctou příčku z halového šampionátu.
Klára Kobková, věkem ještě mladší žákyně, se 
na poslední chvíli díky velkému zlepšení svého 
„osobáku“ nominovala do soutěže tyčkařek. 
Byla v soutěži prakticky nejmladší a rozhodně 
nezklamala, když se výtečně porvala s ner-
vozitou a po dvou nezdařených pokusech na 
základní výšce 250 centimetrů laťku napotřetí 
překonala. Bylo tedy jasné, že Klára, na rozdíl 
od dvou soupeřek, neodjede bez zapsaného 
výkonu. Pak se šlo na 270 centimetrů, což by 
znamenalo hodnotu nového Klářina „osobáku“, 
na tuto výšku se bohužel už nedostala.

KRAJSKÝ PŘEBOR PŘÍPRAVEK
Poslední zářijovou neděli jelo deset vybraných 
mladých a nadějných atletů na finále krajského 
přeboru družstev přípravky. I letos mohlo ve 
finále startovat jen jedno družstvo z každého 
zúčastněného atletického oddílu. Do Berouna 
jsme vyslali to nejlepší. Sjelo se celkem 20 druž-
stev čítajících necelé dvě stovky nejmladších at-
letů. Konečné osmé místo je záruka do budouc-
nosti, že se naši atleti i ve vyšších kategoriích 
neztratí.

Kompletní sestava našich závodníků na Mistrovství ČR 
v Třinci. Foto: Jiří Kottas

Martin Buchta ve skoku o tyči. Foto: Jiří Kottas
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MISTROVSTVÍ ČR DOROSTU A JUNIORŮ
Původně čelákovický odchovanec trénující ve 
Staré Boleslavi Adam Raška na Mistrovství ČR 
dorostu a juniorů obsadil v běhu na 100 m páté 
místo časem 11:01. Adam celé léto atakuje hranici 
11 sekund, což by byl parádní výkon v tomto věku.

HODINOVKA
Další ročník, v pořadí už 58., je za námi, vý-
sledky najdete na našich webových stránkách 
www.atletikacelakovice.cz. A i když v neděli 
4. října 2020 nebyl pokořen rekord Emila Zá-
topka, tak vítěz letošního ročníku Jiří Brychta 
s 16 635 metry překonal výsledek roku minu-
lého. Pořádání sportovních akcí, a ještě k tomu 
těch zapomenutých disciplín bývá sázka do 
loterie. O to víc nás těší, že každý rok si tato 
běžecká soutěž získává nové příznivce. Účast 
překonala minulý ročník o 11 běžců a ve dvou 
rozbězích se postavilo na start celkem 64 zá-
vodníků. Bezproblémové měření zajistila čipová 
časomíra, díky níž jsme měli průběžné výsledky 
on-line na webu. Celým odpolednem profesio-
nálně provázel Miloš Bukač, který bravurně ko-
mentoval nejen výkony, ale také zásobil diváky 
zajímavostmi ze sportu obecně. O hudební do-
provod se postarala kapela New Banjo Trio. Pro 
nejmenší byly připraveny dílničky od Městské-

Neopakovatelná atmosféra Čelákovické hodinovky. Foto: Jiří Kottas

ho domu dětí a mládeže Čelákovice a sportovní 
vyžití po celém Městském stadionu. Výborné 
bylo i občerstvení.
Za uspořádáním závodu je spousta práce a bez 
profesionálů by se už taková akce těžko kona-

la. Proto velké díky všem, co byli v zázemí celé 
akce, a také sponzorům, bez nich by tento le-
gendární závod nikdy nepokračoval.

Miroslav Šup, předseda oddílu a trenér,
Radim Vysloužil, trenér

fotbal

SK UNION – FOTBAL ZNOVU MIMO HRU
V polovině srpna se rozjely i regionální fotbalové 
soutěže. Odehrálo se osm kol a máme tady dal-
ší nařízenou přestávku. Dle vývoje epidemie asi 
nebudou amatérské soutěže letos pokračovat. 
I kdyby soutěž měla pokračovat, jen velmi těžko 
se budou hledat náhradní termíny. 
Pokud se ohlédneme za odehranými osmi koly, 
není postavení Unionu uspokojivé. Z osmi ode-
hraných zápasů si naši fotbalisté připsali dvě 
výhry, dvě remízy po bodu (prohra na penalty) 
a čtyři porážky. V celkovém součtu osmi bodů 
a skóre 12:15 to odpovídá 11. místu. Faktem je, 
že druhá polovina tabulky je vyrovnaná, rozdíl 
mezi šestým Divišovem a posledním Mělníkem 
jsou pouhé tři body! Zatím není na místě zbyteč-
ná panika. Připomeneme si zápasy hrané před 
karanténou v září a říjnu.
SK UNION–SPARTAK PRŮHONICE 1:3
Branka: Ibe
Do utkání vstoupil Union dobře a již v 11. min. 
zajistil Ibe vedení. První půle přinesla mírnou 
převahu domácích, ale také zahozené šance. 
V 66. min. hosté z penalty vyrovnali, převzali 
iniciativu a góly v závěru rozhodly o zisku bodů.
MNICHOVOHRADIŠTSKÝ SK–SK UNION 0:3
Branky: Pánek 2, Ibe
Asi nejlepší zápas podzimu. Union měl od úvod-
ního hvizdu mírnou převahu, kterou potvrdil 
brankou Ibeho ve 45. min. z penalty. Po pře-
stávce dva rychlé protiútoky vedené a zakonče-
né Pánkem rozhodly o zisku bodů hostům.
SK UNION–DOLNOBOUSOVSKÝ SK 3:4
Branky: Ibe 2, Dalekorej
Vyrovnané utkání mělo zajímavý průběh. Hos-
té se ujali vedení již v 10. min. a to navýšili na 
rozdíl dvou gólů. Snížil Dalekorej na 1:2, hosté 
odpověděli třetí trefou, do přestávky Ibe upravil 

na 2:3. Po hodině hry srovnal skóre Ibe, ale v 80. 
min. nešťastně zahrál rukou v pokutovém území 
Kolovecký a hosté nařízenou penaltu proměnili. 
3:4!
SOKOL LUŠTĚNICE–SK UNION 3:0
Ještě nikdy se nepodařilo Unionu v Luštěnicích 
vyhrát a nejinak tomu bylo i v tomto utkání. Hra 
hostí byla plná nepřesností a bez výraznějších 
šancí. Domácí trestali individuální chyby a za-
slouženě kráčeli za třemi body.
SK UNION–FK ČÁSLAV B 0:0, penalty 3:4
V souboji dvou týmů spodku tabulky šlo o dů-
ležité body. V prvním poločase byla hra vy-
rovnaná, největší šanci měl Ibe, kterému byla 
„nabídnuta“ penalta za ruku, ale náš střelec ne-
proměnil. V závěru půle byl vyloučen hráč hostí. 
Druhá polovina probíhala většinou na polovině 
soupeře, ale žádnou šanci domácí neproměnili 
a podlehli i na penalty.

Přerušení postihlo i mládežnické soutěže. Ode-
hrané zápasy Středočeského přeboru staršího 
dorostu v září a říjnu.
POVLTAVSKÁ FA–SK UNION 4:3, branky: Ko-
pecký, Kratochvíl, Choura. V dalším kole měly 
dorosty volno a následující utkání v Kunicích 
bylo přeloženo až na 10. 3. 2021. MNICHO-
VOHRADIŠTSKÝ SK–SK UNION 1:1, branka: 
Janák. SK UNION–FK KRÁLŮV DVŮR 1:2, 
branka: Janák. Pauzu přečká starší dorost na 
16. místě s 5 body.
Mladší dorost odehrál následující utkání Stře-
dočeského přeboru: POVLTAVSKÁ FA–SK 
UNION 6:2, branky: Kotek, Hrdlic, MNICHO-
VOHRADIŠTSKÝ SK–SK UNION 1:4, bran-
ky: Hrdlic 2, Fantík, Kratochvíl, SK UNION–FK 
KRÁLŮV DVŮR 3:0, branky: vlastní, Hrdlic, 

Kratochvíl. Mladší dorost přečká pauzu na 10. 
místě s 15 body a skóre 24:10.
Nejúspěšnějším týmem ve středočeských sou-
těžích je kolektiv starších žáků, kteří přečkají 
přerušení soutěže na 3. místě s 18 body, skóre 
35:4 a ztrátou na vedoucí Kunice 6 bodů. Po-
slední výsledky: SK UNION–POLABAN NYM-
BURK 5:2, branky: Kubečka 2, Kotek, Gaži, 
Kodera, SK KOSMONOSY–SK UNION 0:6, 
branky: Mikoška 2, Stehlík, Kotek, Kubaška, 
Manhart. Zápasy s Benátkami a Ostrou jsou 
přeloženy na pozdější termín.
Mladší žáci mají na svém kontě 15 bodů, a to 
zajišťuje 8. místo v tabulce. SK UNION–POLA-
BAN NYMBURK 9:4, branky: Kodera 4, Bartoň, 
Čech 2, Janota, SK KOSMONOSY–SK UNION 
6:5, branky: Kodera 2, Čech, Gaži, Fiala.
Starší přípravka nemá nyní úspěšnou sezonu. Ve 
své skupině (6 celků) obsadila 4., 5. a 6. místo.

Milan Šikl

Hráč Unionu Dalekorej. Foto: archiv Milana Šikla
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Začátek sezony  
Orce vyšel

Národní liga florbalu pokračovala dalšími koly. 
Několik utkání muselo být přeloženo, a tak po 
neúplném pátém kole patří Orce v tabulce prů-
běžné čtvrté místo.
BUTCHIS–ORKA 7:8
První polovina utkání vycházela lépe domácím 
a postupně si vypracovali tříbrankový náskok. 
Orka vystřídala brankáře a přeřadila na vyšší 
rychlostní stupeň. Sérií pěti branek dokonala 
obrat zápasu, domácí pak dokázali v samotném 
závěru pouze korigovat.
ORKA–KRÁLŮV DVŮR 9:4
První dvě třetiny byly překvapivě vyrovnané a Orce 
se nedařilo plnit roli favorita. Ve třetí části jsme ale 
odpor hostů definitivně zlomili a šesti brankami 
jsme dokráčeli k jednoznačnému vítězství. Dvěma 
góly se blýskl Ondra Špalek a Petr Němeček.
ORKA–WIZARDS DDM PRAHA 10 4:6
V první třetině padl jen jeden gól, a to do branky 
hostů. V průběhu druhé části Orka svůj náskok 
navýšila, hosté ale dokázali reagovat a Orka šla 
do poslední části opět s jednobrankovým ná-
skokem. V té se nám ale vůbec nedařilo a Wi-
zardi čtyřmi brankami zápas naprosto otočili. 
Orka v závěru pouze korigovala, a tak si připsa-
la v sezoně první porážku.

Orce se dařilo i v poháru a ve čtvrtém kole si 
poradila s pražskými Panthery. V pátém kole 
narazí na tým Barracudas Slaný a i tentokrát 
budeme favoritem.
PANTHERS PRAHA–ORKA 3:4p
Vyrovnané utkání, v němž jsme sice vedli, do-
mácí ale skóre otočili a nám se podařilo vyrov-
nat až v samotném závěru. Zápas se tak musel 

Pohárové utkání s Panthers. Foto: 521 sports Photography

florbal

rozhodnout v prodloužení. Hned v jeho úvodu 
jsme měli výhodu přesilové hry a tu se podařilo 
díky trefě Jakuba Čápa využít. Vítězný gól tak 
znamená postup do dalšího kola, které se ode-
hraje po koronavirové pauze.
Další výsledky a informace naleznete na našich 
webových stránkách www.orka.cz.

Martin Bajer

Matyáš Kodera. Foto: archiv TK Čelákovice

Sofie Bidzilia. Foto: archiv TK Čelákovice

tenis

Tenisový klub Čelákovice
V sobotu 5. září se konal již 20. ročník Pánkova 
memoriálu, našeho tradičního klubového tur-
naje ve čtyřhrách. Za proměnlivého počasí se 
memoriálu zúčastnilo celkem 28 dvojic všech 
věkových kategorií. Dobrou hrou i řádnou os-
lavou tohoto našeho tenisového svátku jsme 
i tentokrát zavzpomínali na našeho kamará-
da Láďu Pánka. Nejlepší nervy v závěrečném 
zkráceném boji předvedla rodinná dvojice Ka-
rel Pakandl a Milan Kašička, která si tak při-
psala premiérové vítězství v tomto turnaji.
O víkendu 19.–20. září se v našem tenisovém 
areálu konaly turnaje ČTS mladších žáků a žá-
kyň. Turnaje mladších žáků se zúčastnilo cel-
kem 22 hráčů. Ve dvouhře předvedl nejlepší 
hru náš hráč Matyáš Kodera a ve finále jasně 
porazil i prvního nasazeného hráče Tobiáše 
Brettla (LOB Bohnice): Kodera-Brettl 6:0; 6:3. 
Třetí místo obsadil náš další hráč David Čer-
vený.
Turnaje mladších žákyň se zúčastnilo 12 hrá-
ček. Nejlepšího výsledku pro náš klub dosáhla 
Sofie Bidzilia – druhé místo. Alžběta Válková 
skončila v semifinále, a tedy celkově na třetím 
místě. Turnaj vyhrála první nasazená hráčka 
Veronika Benáčková (ESO Praha): Benáčková-
-Bidzilia 6:2; 6:1. 
Děkujeme všem našim hráčům za předvedené 
výkony a pořadatelům za uspořádání turnajů.
Umístění v tabulkách jednotlivých věkových 
kategorií i jednotlivých hráčů naleznete na 
www.teniscelakovice.cz nebo www.cztenis.cz.

výbor klubu
Vítězná dvojice Pánkova memoriálu 2020. Foto: archiv 
TK Čelákovice
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OCR Čelákovice

Podzim začíná, my rozhodně nekončíme
Mnohé sporty se na podzim přesouvají dovnitř 
nebo jim končí sezona. Výhodou překážkových 
závodů, potažmo běhu, je, že nejsou limitovány 
počasím. Propagujeme zdravý celoroční pohyb 
nehledě na roční období a na počasí. I proto 
jsme v září uspořádali netradiční noční výběh, 
jehož cílem bylo ukázat běžcům, že není potře-
ba vždy ideálních podmínek. Nakonec z toho 
bylo krásných 12,5 km včetně koupání v Jizeře 
za svitu hvězd.

Tým čelákovických běžců na závodě Vltava run. Foto: archiv OCR Čelákovice
Naše holky na závodě Bedřichovský Bastard. Foto:  
archiv OCR Čelákovice

Jelikož ani závody nekončí s prvním deštíkem, 
vyrazili jsme druhý zářijový víkend okusit do Li-
bereckého kraje menší, ale o to hezčí OCR zá-
vod Bedřichovský Bastard. Další zářijový víkend 
byl ve znamení štafetového závodu ze Šumavy 
až do Prahy – Vltava run. Na 12člennou posád-
ku čekalo celkem 360 km, které zdolala bez 
přestávky. Po 34 a půl hodinách na trati mohla 
protnout cílovou pásku v Praze.

Honza Pfeffer, OCR Čelákovice
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V letošním, pro nás slavnostním roce si může-
te vyzkoušet úkoly, kvízy, testy, které připravují 
knihovnice pro žáky ZŠ.
V tomto čísle Zpravodaje můžete doplnit čí-
selnou tabulku, která je z knihy Zuzany Po-
spíšilové – Hádanky a hříčky nejen se slovíčky 
(vydalo nakladatelství Portál v roce 2006). Tato 
kniha hádanek pro děti ve věku od 7 do 11 let 
obsahuje spoustu zajímavých úkolů, her a há-
danek ve formě milých básniček s ilustračním 
obrázkem. Pomocí nich si malí čtenáři rozvíjejí 
nejen své znalosti, ale i tvořivost a jazykový cit. 
Najdeme tu zveršovaný úkol k počítání, básnič-
ky s přesmyčkami nebo skrývačkami, návod, 
jak zkusit psát verše, a další náměty pro rozvoj 
řeči.
Vyluštit také můžete další rébusy na podzimní 
téma a s názvy knih, ty jsme získali od kolegyň 
z Knihovny města Plzně již v roce 1995.

Správné odpovědi z minulého 10. čísla: 
autor, spisovatel, klasik, nakladatel, lepore-
lo, čítanka, cestopis, noviny, myšlenka, vý-
rok, úvodník, ilustrace, název, verš, katalog, 
anotace

Naděžda Picková, ředitelka Městské knihovny

ČÍSELNÁ TABULKA

Úkol: Doplňte číslice od 1 do 8 do tabulky tak, 
aby součet ve všech sloupcích i řádcích byl 18. 
Každou z těchto číslic musíte použít dvakrát, tedy 
dvě jedničky, dvě dvojky, dvě trojky... 

LITERÁRNÍ RÉBUSY – NÁZVY KNIH A JMÉNA AUTORŮ

PODZIMNÍ RÉBUSY

Dnes si nesu ze školy
strašně těžké úkoly.
Čtyři sloupce, čtyři řádky,
prý ať nejsou žádné hádky.

Čísel má být stejný počet,
navíc všude stejný součet.
V každém sloupci, ba i řádku
výslednou mít osmnáctku.

Do políček napsat mám
čísla, která dobře znám.
To bych zvládl celkem hravě,
má to ale háček právě.

Tomu říkám úkol těžký,
ze školy jdu tedy pěšky
a v duchu si přemýšlím:
„Jak to zvládnout? Co teď s tím?“

1.  označení pro autora 
prozaického díla

2.  slavné dílo české 
spisovatelky Boženy Němcové

3.  dílo anglického spisovatele 
Jacka Londona (stejný název 
má rovněž kniha anglické 
autorky Joy Adamsonové, která 
zachycuje příběh lvice Elsy)

4.  český básník (1867–1958), 
autor Slezských písní

5.  český básník (1811–1870), 
autor Kytice

6.  česká spisovatelka (1882–1967), 
autorka Robinskonky

7.  ruský spisovatel (1908–1976), 
autor knihy Neználkovy příhody

8.  francouzský spisovatel  
(1828–1905), autor knihy 
Dva roky prázdnin




