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Provizorní železniční most str. 7
O dočasném přemostění Labe kvůli optimalizaci 
traťového úseku mezi Lysou nad Labem a Čelá-
kovicemi informuje člen redakční rady Zpravo-
daje Roman Štěrba.

Jízdní řád 2021 str. 8
V neděli 13. prosince vstupuje v platnost celo-
státní změna jízdních řádů. Pro město Čelákovi-
ce nedochází k zásadním změnám, nicméně se 
prodlouží jízdní doba vlaků mezi Prahou a Čelá-
kovicemi kvůli rozsáhlé stavební činnosti na trati.

Téma měsíce: 
Seniorské aktivity ve městě str. 10–11 
Koordinátorka seniorských aktivit Jana Von-
dráčková zpracovala ucelený přehled o aktivi-
tách, kterých se mohou účastnit senioři.

z obsahu
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Občanům i návštěvníkům města Čelákovic  
a místních částí Sedlčánky s Císařskou Kuchyní a Záluží 

přejeme jménem Zastupitelstva města Čelákovic  
veselé prožití svátků vánočních, úspěšný vstup  
do nového roku 2021 a především pevné zdraví  

a hodně úspěchů jak v osobním, tak v pracovním životě. 
Josef Pátek, starosta Petr Studnička, místostarosta I Miroslav Opa, místostarosta II

Město Čelákovice děkuje panu Vladimíru Špičkovi, který daroval městský vánoční strom. Foto: Jana Vondráčková
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úvodník

Polabské farmářské  
trhy obnoveny

Krizový štáb města Če-
lákovic vyslovil souhlas 
s konáním Polabských 

farmářských trhů na části plochy náměstí 
5. května v Čelákovicích s účinností od 28. lis-
topadu 2020 za splnění specifických hygienic-
kých, provozních a organizačních podmínek.
Trhy dle provozovatele budou probíhat až do 
Vánoc a v roce 2021 začnou v druhé polovině 
ledna.

red

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

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

Milí spoluobčané!
Dovolte mi, abych vás srdečně pozdravil v po-
sledním měsíci roku 2020. Pro samosprávu měs-
ta to byl rok náročný, a to z různých pohledů. 
Byla zahájena či dokončena realizace největších 
investičních akcí v novodobé historii města. 
Zmíním dokončení dostavby Kamenky, obno-
vu veřejného prostoru ve staré zástavbě Jiřiny, 
realizaci kanalizace v Záluží, ale probíhala i celá 
řada menších investičních akcí, jejichž cílem je 
zlepšit podmínky k životu v našem městě. 
Přes složitosti způsobené dopadem pandemie 
COVID-19 do hospodaření města se podařilo 
zajistit profinancování investičních akcí, byť 
jsme byli nuceni v Zastupitelstvu města schvá-
lit přijetí úvěru ve výši 50 milionů korun. Velmi si 
cením toho, že po proběhnuvší diskusi odsou-
hlasily přijetí tohoto úvěru od České spořitelny 
volební strany napříč politickým spektrem v če-
lákovickém Zastupitelstvu.
Po dlouhou dobu jak v jarním, tak v podzimním 
období je aktivováno krizové řízení města, které 
je vykonáváno v období nouzového stavu na 
celém území České republiky s cílem ochra-
ny obyvatel prostřednictvím Krizového štábu 
města Čelákovic. Všem jeho členům bych chtěl 
poděkovat za práci, kterou odvádějí. Plně si 
uvědomuji, že řada opatření přijatých k ochraně 
obyvatel není pro občany města populární, ale 
v rozhodování se řídíme vývojem epidemické 
situace. Zdá se, že nejvyšší počet osob aktivně 
nakažených onemocněním COVID-19 dle úda-
jů Ústavu zdravotnických informací a statistiky 
ČR byl v Čelákovicích „symbolicky“ v pátek 
13. listopadu a dosáhl počtu 365 osob.
Za konsolidaci vztahů v Zastupitelstvu města 
děkuji všem, kteří k ní svým chováním a jedná-
ním přispívají. Rovněž děkuji týmu pracovníků 
Městského úřadu, všech příspěvkových organi-
zací zřízených městem Čelákovice, společnosti 
Q-BYT Čelákovice, členům Městské policie 
a Jednotky sboru dobrovolných hasičů za svě-
domitou práci v letošním roce!
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval místním 
živnostníkům a podnikatelům, kteří se snaží za-
jišťovat ekonomickou aktivitu na území města, 
a především chci poděkovat a velmi ocenit zá-
služnou činnost všech, kteří působí v první linii 
v boji s infekčním onemocněním COVID-19, ale 
i dalšími nemocemi – lékařů, zdravotníků, členů 
složek Integrovaného záchranného systému, 
pracovníků kritické infrastruktury státu a mno-
ha dalších, kteří jsou vystaveni silnému fyzic-
kému i psychickému vypětí. Vaší neskonalé 
pomoci si vážím a upřímně za ni děkuji!

Josef Pátek, starosta

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 Zpravodaje  

je již v pátek 11. 12. 2020. Předpokládané 
vydání pak po 6. 1. 2021.
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tipy na vánoční dárek

Již vyšlo:
Toušeň na starých pohlednicích coby dílo kolektivu autorů vydaly Měst-
ské muzeum v Čelákovicích a městys Lázně Toušeň společnými silami 
s Okrašlovacím spolkem Lázně Toušeň v roce 2020. Popularizační publi-
kace naplňuje představy atraktivního titulu i pro dnešního čtenáře, turistu, 
pamětníka, starousedlíka, patriota, když pomocí tradičního formátu po-
hlednice zobrazuje proměny malého sídla během přibližně jednoho sta let.
Vázáno, B5, 64 s., cena 120 Kč.

Příběh meče připravil autorský kolektiv muzea jako sice stručnou, zato 
však informacemi obsažnou 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 průzkum při jeho restau-
rování, výrobu jeho replik a zhodnocení jeho významu včetně začlenění do 
celoevropského kontextu. Přibližuje tak skutečný příběh záchrany a po-
znání jedné mimořádné památky.
Brožováno, A5, 64 s., cena 80 Kč. 

Nezvěstný od autorů Petra Ence a Haralda Skaly vydalo nakladatelství 
AOS Publishing v roce 2020. Publikace je založena na znovunalezení po-
zůstalosti po čtyřech německých vojácích, kteří byli utlučeni davem dne 
11. 5. 1945 v nedalekých Nehvizdech.
Brožováno, A5, 188 s., cena 299 Kč.

Právě vychází:
Titul Čelákovický uličník I. Katastrální území Čelákovice sestavil autor-
ský kolektiv muzea. První díl Čelákovického uličníku se přidržuje katastru 
Čelákovic, zatímco plánovaný druhý díl, který vyjde samostatně, pojedná 
dříve samostatné obce Císařská Kuchyně, Sedlčánky a Záluží. Publikace 
si klade za cíl co nejlépe vystihnout vývoj místního názvosloví do sou-
časnosti. Proto postupuje od zeměpisných faktorů přes vývoj pomístních 
jmen až k místním jménům veřejných prostranství, s uplatněním obrazové 
přílohy. Stěžejní část tvoří slovník ulic uspořádaných abecedně v heslech. 

Každé heslo začíná geografickou charakteristikou ulice, vysvětlí, proč se 
ulice jmenuje, jak se jmenuje, od které doby, jak, proč a od kdy do kdy 
se případně ulice jmenovala před tím. V zajímavostech na konci hesla se 
mohou vyskytnout informace o zjištěních z archeologických výzkumů, 
městské zeleni, významných stavbách, pomnících, pamětních deskách, 
významných osobnostech se vztahem k příslušné ulici, výběrově i o eko-
nomických provozech, poskytovatelích veřejných služeb apod.
Vázáno, B5, 208 s., cena 190 Kč. 

Stolní kalendář města 2021
Město Čelákovice i tentokrát vydalo oblíbený stolní kalendář. Na jeho 
stránkách najdete již potřetí snímky oblíbené fotografky Jany Vodráčkové, 
jejíž tvorba bude také k vidění i v Galerii na schodech v budově radnice 
od 8. května 2021.
Mimořádná cena 85 Kč + poštovné.

ČELÁKOVICE 2021

* 1969 Polička
1979–2009 Hradec Králové
SOU obchodní Hradec Králové – Ekonom obchodního provozu
Od roku 2009 žije v Čelákovicích.
Kontakt: javon.celakovice@gmail.com

„Jsem přistěhovalec do Čelákovic, a potulná fotografka. Fotografování 
mě provází posledních 5 let mého života. Chvilku intenzivně, chvilku zase 
jen třeba na cestách, vždy však s velkou vášní a touhou zachytit obrázek 
jediné vteřiny, okamžiku. Tak, aby zůstal navždy zachován. Tak, aby byl 
jedinečný.
Moje oblíbené žánry: krajina, reportáž, makro, rodinné fotografie, 
zvířata. Inspiruje mě každý okamžik, který se sám nabídne jako výjimečný.
Mojí inspirací jsou fotografové přírody, od kterých se učím, zatím v pozici 
žáka, zacházet s  jakýmkoliv živým tvorem coby jedinečným motivem, 
také se snažím pochytit od fotografů tajemství znázornění ducha krajiny 
a v neposlední řadě sleduju i výjimečnost člověka ve všech jeho výrazech. 
Moje další koníčky jsou knihy, turistika, přírodní vědy.“

Město Čelákovice vybudované při levém břehu Labe, leží přibližně 20 km 
severovýchodně od okraje Prahy. Jeho poloha, dobré dopravní spojení s hlavním 
městem a bohaté zázemí v polabské přírodě, řadí dvanáctitisícové Čelákovice 
mezi místa ideální k  bydlení, ale také výhodná pro turistiku a  cykloturistiku. 
Cyklisté mohou využít Labskou cyklotrasu nebo cyklostezku Pojizeří. 

Turistickou návštěvnost zvyšuje naučná stezka Lysá nad Labem – Káraný  
– Čelákovice, v  délce 21 km. Ve směru z  Čelákovic je prvním zastavením 
historické jádro města zvané „Na Hrádku“ – tvrz, románský kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, středověký mlýn a budova děkanského úřadu z roku 1782.

Tvrz, dnes sídlo Městského muzea, byla vybudována kolem roku 1300 a prošla 
mnohými stavebními úpravami. Poslední rekonstrukcí v  letech 1972–1982 
získala opět goticko-renesanční podobu.  
Otevírací doba muzea: denně v 9.00–12.00 hod. a 13.00–17.00 hod.

Dalšími dominantami města jsou např. novobarokní radnice na náměstí 
5.  května, budova bývalé školy v Sedlčánkách, funkcionalistická Volmanova vila 
V Prokopě nebo unikátní lávka pro pěší a cyklisty přes Labe.

INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA
Městské muzeum v Čelákovicích, p. o.,
Na Hrádku 464, tel.: 315 558 937 
e-mail: infocentrum@celmuz.cz; www.celmuz.cz
www.facebook.com/MestskeMuzeumVCelakovicich

MĚSTO ČELÁKOVICE
Domov na Labi

Autorka fotografií
JANA VONDRÁČKOVÁ

Výše uvedené zakoupíte v informačním centru města v Městském 
muzeu v Čelákovicích, p. o. Objednávat je možné i elektronickou ces-
tou prostřednictvím e-mailu: info@celmuz.cz.
Pro bližší informace sledujte www.celmuz.cz či jeho facebookové 
stránky MestskeMuzeumVCelakovicich. 
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o čem jednali zastupitelé a radní města

Prodej 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 11 bytů.

Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové 
opatření – změnu rozpočtu města Čelákovic 
2020 č. 11.

Zástavba v Záluží
Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o pod-
mínkách vzájemné spolupráce mezi městem 
Čelákovice a Záluží park, s. r. o., jako investo-
rem na realizaci zástavby pozemku č. p. 21/1 
k. ú. Záluží u Čelákovic.

Výběr z usnesení ZM č. 15 ze dne 21. 10. 2020.

Finanční záležitosti
Rada města vzala na vědomí rozpočtové opatře-
ní – změnu rozpočtu města Čelákovic 2020 č. 12.

Prodej bytů v Milovicích
Rada města schválila dle pravidel postupu při 
prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovic 
v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 
501, 502, 606 a 621, záměry na prodej 79 bytů.

Přístaviště na Labi
Rada města schválila zadávací dokumentaci ve-
řejné zakázky na stavební práce s názvem „Pří-
staviště na Labi – II. fáze“.

Projekt objektu MDDM
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo se 
společností V&M, spol. s r. o., jako zhotovitelem 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s ná-

zvem „Čelákovice – Zpracování PD – Výstavba 
objektu MDDM v ulici Kollárova“ v celkové ceně 
553 000 Kč bez DPH.

Rekonstrukce v areálu MDDM
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo se společností DUOS, s. r. o., jako zho-
tovitelem na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Čelákovice – Rekonstrukce 
sociálního zařízení v areálu MDDM“ v celkové 
ceně 973 937,62 Kč bez DPH.

Oprava schodů na Městském stadionu
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
se společností DIS Praha, s. r. o., jako zhotovi-
telem na plnění zakázky „Čelákovice – Oprava 
schodů na Městském stadionu“ v celkové ceně 
315 026,98 Kč bez DPH.
Výběr z usnesení RM č. 33–35/2020. -dv-

Výstupy z jednání Krizového štábu města Čelákovic
(24. října – 27. listopadu)

Epidemická situace na území města Čeláko-
vic se v souvislosti s šířením infekčního one-
mocnění COVID-19 nevyvíjela příznivě. Podle 
dat Ústavu zdravotnických informací a sta-
tistiky ČR, které město Čelákovice získává 
od 22. září, bylo aktivně nakaženo za celou 
dobu sledování celkem 557 osob.

V uvedeném období jednal Krizový štáb měs-
ta Čelákovic celkem čtyřikrát. Především se 

seznámil s prodloužením nouzového stavu na 
celém území České republiky. Doporučil sta-
rostovi města vyčlenit 1 mil. Kč na krizové řízení 
v návrhu rozpočtu města pro rok 2021. Rovněž 
uložil veliteli Městské policie zpracovat stručnou 
zprávu zaměřenou na vyhodnocení dodržování 
opatření na celém území města po dobu trvání 
nouzového stavu. Nadále platí omezené úřední 
hodiny Městského úřadu.
Zároveň reagoval na průběžně se měnící situa-

ci ve školství a rozhodl rovněž o obnovení ko-
nání Polabských farmářských trhů na náměstí 
5. května či o povolení stánkového prodeje na 
území města (např. trhy, vánoční stromky, kapři).
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

Připomenutí 350 let odkazu učitele národů  
J. A. Komenského

V polovině listopadu jsme si připomněli výro-
čí 350 let od úmrtí J. A. Komenského (28. 3. 
1592 – 15. 11. 1670). V Čelákovicích máme 
po J. A. Komenském pojmenovánu ulici. V ní 
sídlí základní škola, mateřská škola i detašo-
vané pracoviště další mateřské školy a rov-
něž gymnázium. Na budově bývalé měšťan-
ské školy je umístěna busta učitele národů.

Na letošní rok jsme měli připraveno ocenění peda-
gogů působících v čelákovických školách a škol-
ských zařízeních. Bohužel, s ohledem na pandemii 
COVID-19 a nemožnost osobních setkání, jsme 
ocenění přesunuli na rok 2022, kdy si budeme 
připomínat 430 let od narození J. A. Komenského. 
Národní oslavy výročí J. A. Komenského jsou 
tříletým projektem organizovaným ve spolupráci 
s organizací UNESCO a jeho cílem je připome-
nout Komenského odkaz pro 21. století. Projekt 
je orámován dvojicí jeho významných výročí, 
a to 430. výročím jeho narození v roce 2022 
a aktuálním 350. výročím úmrtí. Oslavy byly 
oficiálně zahájeny v Národním muzeu v Praze 
dne 2. září 2019 za účasti vládních představi-
telů a zástupců ministerstev školství, kultury, 
zahraničních věcí a zástupců univerzit a dalších 
paměťových institucí. Další informace jsou zve-
řejněny na www.comenius350.cz.
Rádi bychom tímto ocenili činnost všech pe-
dagogických pracovníků za zvládnutí složité 
situace ve školství v souvislosti s pandemií CO-
VID-19 a poděkovali jim za jejich pracovní akti-
vitu. A to ve všech stupních vzdělávací soustavy 
– od otevřených mateřských škol přes zajištění 
distanční výuky v základních školách až po di-
stanční výuku v základní umělecké škole a di-
stanční zájmové vzdělávání v Městském domě 
dětí a mládeže. Děkujeme!

Josef Pátek, starosta,  
Petr Studnička, místostarosta I

V Čelákovicích nese jméno učitele národů ulice, ve kte-
ré sídlí čtyři školy. Foto: -ps-

Omluva občanům města
V sobotu 21. listopadu došlo k výraznému ome-
zení dodávek pitné vody do domácností na 
území města Čelákovic. Důvodem byla rozsáhlá 
oprava poruchy vodovodního řadu na hlavním 
vodovodním přivaděči. Přestože oprava díky na-
sazení pracovníků 1. SčV proběhla velmi rychle, 
muselo dojít k úplnému vypuštění vody z vodo-
vodního přivaděče, čímž se v trubce změnilo asi 
500 m krychlových vody na vzduch. Stabilizace 
situace trvala ve více než 40 km vodovodního 
potrubí po celý den. Provedena budou technic-
ká opatření, aby se pro příště vzduch z trubek 
dostal rychleji. Na klíčových místech budou in-
stalovány automatické odvzdušňovače. 
Dovolte, abych se všem občanům města za 
způsobené komplikace ještě jednou omluvil. 

Josef Pátek, starosta

Problémy s dodávkami pitné vody pociťovali obyvate-
lé Čelákovic, Sedlčánek, Císařské Kuchyně, Mochova 
a lokality Cihelna téměř po celou předposlední listopa-
dovou sobotu. Větší problémy byly patrné zejména ve 
vyšších podlažích bytových domů, zatímco v rodinných 
domech byly dodávky méně problematické. Foto: -jp-
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Od 27. října je zprovozněna silnice procházející místní 
částí Záluží. Ve stejný den byl rovněž zprovozněn mos-
tek přes Šestajovický potok na silnici II/245 mezi Láz-
němi Toušení a Brandýsem nad Labem. Foto: Miroslav 
Špaček

Na území města probíhá rekonstrukce městského ka-
merového a dohlížecího systému (MKDS). V roce 2021 
proběhne jeho rozšíření, přičemž určování kamerových 
bodů vychází z pocitové mapy, na jejímž zpracování se 
podíleli občané města. Foto: -jp-

Město Čelákovice si připomnělo položením kytice k po-
mníku padlým na náměstí 5. května Den válečných 
veteránů ve středu 11. listopadu. Datum bylo vybráno 
symbolicky, neboť toho dne roku 1918 bylo u severo-
francouzského města Compiègne podepsáno příměří 
mezi spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě 
ukončeny boje 1. světové války. Foto: -jp-

Na zahradě Městského domu dětí a mládeže Čeláko-
vice, příspěvková organizace, v Havlíčkově ulici byly 
zahájeny práce na výstavbě sociálního zařízení. Bezba-
riérové sociální zařízení nabídne kromě toalety samotné 
i zázemí s přebalovacím pultem. Dokončení je plánová-
no do konce března příštího roku. Foto: -jp-

Radní Marek Skalický ve spolupráci s odborem životní-
ho prostředí Městského úřadu inicioval revitalizaci parku 
na rohu ulic Jiřinské a Dukelské v blízkosti autobusové 
zastávky Čelákovice, Jiřinská. Bude zde nová parková 
úprava se stromy, lavičkami a pěšinami. Foto: -jp-

Ve vestibulu historické radniční budovy je instalová-
na výstava mapující průběh stavební akce Dostavba 
základní školy v Kostelní ulici, která byla realizována 
v letech 2019–2020. Foto: -ps-

V neděli 15. listopadu byla posunuta zbývající část že-
lezničního mostu do míst provizorního přemostění a po 
dokončení trolejového vedení zde bude vedena vlaková 
doprava. Foto: -ps-

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

místostarosta I a Miroslav Opa, místostarosta II

Po odstranění plotu probíhá v ulici U Kapličky podél 
Městského stadionu výstavba nového chodníku a ve-
řejného osvětlení. Jeho rekonstrukce probíhá i podél 
Labe. Foto: -ps-

V části Sedláčkovy ulice pokračuje výstavba komunika-
ce a chodníku. Foto: -dv-

U příležitosti 30 let obnovené samosprávy města Če-
lákovic instalovalo Městské muzeum v Čelákovicích, 
příspěvková organizace, výstavu v Obecním domě do 
výlohy vedle vstupu do místní pobočky České spořitel-
ny, a. s. Foto: -dv-
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Otázka  

????
Čelákovicím přeji, aby náš život nebyl ome-
zován pandemií. Město žádné zásadní změny 
v roce 2021 nepotřebuje. Město se stává, 
tak jak potvrdili všichni zastupitelé, nádher-
ným a šťastným místem k životu. Pokud se 
podaří splnit všechny závazky v příštím roce 
– zdůrazním přístaviště, opětné zlepšení okolí 
našeho Labe, železniční most, pokračování 
akcí v Jiřině, kanalizaci v Záluží – dostaneme 
se opět o hodně výš. Stejně tak zachování 
přátelských vztahů ve vedení města včetně 
zastupitelů, které dávají jistotu pro konstruk-
tivní rozhodování. Není třeba řešit vzájemné 
animozity, tak jak to bohužel vidíme ve větši-
ně měst i na nejvyšších příčkách našeho stá-
tu. Opravdové lidské hodnoty zůstávají stejné 
– slušnost, ohleduplnost, vzájemná pomoc, 
pochopení pro druhého. Do popředí se dostá-
vá odkaz 17. listopadu ´89, ale i křesťanských 
principů, na kterých vyrostla naše civilizace. 
Do vánočních dnů a po celý příští rok proto 
našim občanům přeji především hodně lásky 
a tolik potřebné zdraví. PF 2021.

Jarmila Volfová, zastupitelka

Dobře víme, že jakékoli přání je vždy složité, 
především pokud má být pro více lidí, zde 
pro naše město, pro vás, naše spoluobčany, 
sousedy, kamarády a přátele. Obligátní zdraví 
a štěstí jistě, ale navíc snad i to, aby se nám 
podařilo zachovat si stav pozitivní mysli, kdo 
ji nemá, tak ať ji najde.
Určitě se těšme na jakoukoli budoucí spolu-
práci, nová setkávání, vždy vedoucí k bez-
konfliktním debatám, rozhodováním a koneč-
ným výsledkům přijatých kladně námi všemi.
Budeme-li mít pozitivní mysl, vše se snáze 
překoná, a nejen letošní vánoční svátky, ale 
i rok 2021 i ty další budou prima. Máme naše 
město i vás rádi a uděláme vše pro to, aby 
tomu tak bylo. Vaši Pročáci.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

K Vánocům přeji všem, aby si uchovali 
i v dnešní době kouzlo Vánoc a rodinnou 
pohodu. Do roku 2021 přeji Čelákovicím a na-
šim spoluobčanům hlavně zdraví. Ať se nám 
podaří společně přestát tuto těžkou etapu 
a život se vrátí do normálních kolejí. Abychom 
se mohli beze strachu opět potkávat, dětem 
přeji, ať se vrátí do školy, sportovcům návrat 
na hřiště, městu návrat kulturního a spole-
čenského života a ekonomice rychlý růst. Ve 
srovnání s loňským rokem je přání v podstatě 
skromné, tedy aby se nám v co největší míře 
vrátilo to, co jsme všichni již považovali za 
samozřejmé.

Martin Bajer, zastupitel

Co byste popřáli Čelákovicím k Vánocům a do nadcházejícího roku 2021?

ODS ANO 2011PRO Č

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

I. Úvodní ustanovení 
1.  Město Čelákovice (dále „poskytovatel“) vyzývá v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Če-
lákovic I/5/2020 ze dne 15. 9. 2020 právnické i fyzické osoby (dále „žadatel“), především spolky, působící v oblasti sociálních a preventivních programů, 
ochrany životního prostředí, výchovy, vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových a společensky prospěšných aktivit, které mají sídlo a vykonávají 
činnost na území města Čelákovic, k podávání žádostí o individuální dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2021 na účel určený žadatelem v žádosti.

2.  Tato výzva není určena pro žadatele o veřejnou podporu v režimu de minimis a vyrovnávací platby za výkon služeb obecného hospodářského zájmu.

II. Podmínky pro poskytování dotací
1.  Dotaci lze poskytnout na základě úplné žádosti předepsané poskytovatelem v souladu s § 10a odst. 3 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a uzavřené Veřejno-
právní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic v souladu s § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

2.  Žádosti o individuální dotaci s účelem podpory celoroční činnosti budou poskytovatelem přijímány v období od 
14. 12. 2020 do 15. 1. 2021. Ostatní individuální žádosti lze dle čl. 4 odst. 4.4 Zásad pro poskytování dotací z roz-
počtu města Čelákovic I/5/2020 podávat v průběhu celého roku, nejpozději však do 31. 10. 2021.

3.  Žádosti o individuální dotaci musí být doručeny poštou nebo osobně do podatelny Městského úřadu Čelákovice 
v jednom podepsaném originálu v listinné podobě včetně příloh.

4.  Adresa pro podání: Město Čelákovice, se sídlem Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88  Čelákovice.

III. Závěrečné ustanovení
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/5/2020 schválené Radou města usnesením 
č. 28/2020/6.2 dne 15. 9. 2020 a formulář žádosti včetně povinných příloh naleznou žadatelé o dotaci na 
internetových stránkách města Čelákovic www.celakovice.cz.
Výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2021 na účel určený ža-
datelem v žádosti („individuální dotace“) byla schválena Radou města usnesením 
č. 35/2020/6.2 dne 10. 11. 2020. Zveřejněno na úřední desce města Čelákovic dne: 
18. 11. 2020.

V případě dotazů k vyplnění žádosti kontaktujte pí Janu Pezlovou,  
odbor školství, informací a kultury, a to telefonicky: 326 929 109 nebo e-mailem: 
jana.pezlova@celakovice.cz.

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA ČELÁKOVIC PRO ROK 2021
na účel určený žadatelem v žádosti (dále „individuální dotace“) 



prosinec 2020 / 7

zprávy z radnice / informace

POZOR NA SVOZ  
POPELNIC NA NOVÝ ROK

Mimořádný svoz směsného komunálního odpa-
du – popelnice u rodinných domů – proběhne 
v 1. týdnu roku 2021.
Harmonogram svozu popelnic z rodinných 
domů je na přelomu roku mimořádně upraven 
takto:
n  Poslední týden v prosinci (28. a 29. 12. 2020) 

budou v souladu s pravidelným harmonogra-
mem obslouženy lokality, které se sváží v li-
chém týdnu;

n  v prvním týdnu roku 2021 (pondělí 4. a úterý 
5. 1. 2021) budou svozovou firmou obslouže-
ny všechny nemovitosti, posádky svozových 
vozů projedou vždy obě trasy;

n  ve druhém lednovém týdnu (11. a 12. 1. 2021) 
budou v souladu s pravidelným harmonogra-
mem obslouženy lokality, které se sváží v su-
dém týdnu.

Ve všech lokalitách tedy proběhne mimořádně 
svoz dva týdny po sobě. Po zbytek roku 2021 
bude zachován systém svozu jako obvykle – 
plán svozu je k dispozici na: https://www.cela-
kovice.cz/cs/mesto/zivotni-prostredi/odpady/
plan-svozu-popelnic-z-rodinne-zastavby.html.
Vystavte, prosíme, své nádoby s komunálním 
odpadem již v předvečer dne svozu.

Lenka Rašínová, vedoucí odboru  
životního prostředí

Dvacet projektových  
záměrů cyklostezek

Dvacet projektových záměrů na vybudování či 
prodloužení stávajících cyklostezek o celkové 
délce 104 km začátkem listopadu projednala 
Rada Středočeského kraje a zároveň schvá-
lila jejich zařazení do zásobníku akcí pro léta 
2021–2027 spolufinancovaných z programu 
Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu (IROP/ITI2). Projekty jsou připravovány 
a realizovány Krajskou správou a údržbou silnic 
a jejich finanční náročnost je vyčíslena na 682,5 
milionu korun. Veškeré schválené záměry jsou 
součástí Akčního plánu 2020–2023 s výhledem 
do roku 2027, který byl schválen společně s ak-
tualizací Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středo-
českém kraji. Mezi dvaceti projektovými záměry 
je i cyklostezka Ostrá – Lysá nad Labem – Čelá-
kovice. Některé úseky nových cyklostezek scelí 
dálkové páteřní cyklotrasy.
(Zdroj: TZ Středočeského kraje)

Roman Štěrba

Oprava traťového úseku Čelákovice – Neratovice

Oprava nástupiště železniční zastávky Čelákovice za-
stávka. Foto: Roman Štěrba

Provizorní železniční most
V rámci modernizace a optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem – Čelákovice byl v polovině listo-
padu přesunut most sudé koleje na provizorní podpěry. Vypomáhal i tlačný remorkér. Po položení koleje 
na provizorní most bude starý most liché koleje snesen a bude položen most nový. Po zprovoznění 
nového dvoukolejného mostu bude provizorní mostní konstrukce snesena.
Stavba řeší celkovou modernizaci předmětného úseku pro zvýšení traťové rychlosti až na 140 km/h, vyšší 
kapacitu dráhy a odstranění staveb a zařízení na konci technické a ekonomické životnosti. Rozhodujícím 
stavebním objektem úseku je právě most přes Labe. Ten bude komplexně zrekonstruován s navrženou 
podplavnou výškou 5,25 m s přípravou na výhledových 7 m. Nosná konstrukce bude ve všech čtyřech 
polích nahrazena novou dvoukolejnou konstrukcí s průběžným štěrkovým ložem a dolní mostovkou.
V rámci stavby je zachována stávající stopa železniční trati, kde pouze v obloucích dochází vlivem 
zvětšení poloměrů k posunu osy kolejí. Traťový úsek v místě procházejícím městem Čelákovice 
bude od mostu směrem do zastávky Čelákovice-Jiřina opatřen protihlukovými stěnami s ohledem 
na plánované zvýšení rychlosti a kapacity trati. Maximální traťová rychlost úseku bude 140 km/h, 
traťová třída zatížení D4 a prostorová průchodnost UIC GC. Celkové investiční náklady dosahují 
1,72 mld. Kč.

Roman Štěrba

V polovině listopadu byl železniční most přesunut na provizorní podpěry. Foto: Roman Štěrba

Od 19. října do 30. listopadu provedla státní 
organizace Správa železnic opravu dráhy z Če-
lákovic do Neratovic. Došlo k výměně praž-
ců a kolejnic, čištění štěrkového lože, zřízení 
bezstykové koleje se svařovanými kolejnicemi, 
úpravě drážních příkopů a stezek a opravě kon-
strukce 6 přejezdů v úseku Čelákovice – Bran-
dýs nad Labem. Dále byl opraven svršek a spo-
dek ve stanici Brandýs nad Labem a opravena 
nástupiště na zastávkách Čelákovice zastávka 
a Brandýs nad Labem zastávka.
Po dobu oprav došlo na trati 074 k nepřetržité 
výluce. Provoz byl organizován podle výlukové-
ho jízdního řádu náhradní autobusovou dopra-
vou. Roman Štěrba

Proč se bioodpad v zimě sváží jen omezeně?
Zimní svoz bioodpadů je omezen tak, že od 1. prosince až do 31. března se nesvážejí hnědé popelni-
ce od rodinných domů. Zároveň se v tomto období prodlužuje interval svozu hnědých nádob na BIO 
u bytových domů z četnosti jednou týdně na jednou za 14 dní. Sběr bioodpadu ve sběrném dvoře 
v jeho provozní době probíhá bez omezení.
Důvodů pro tuto „zimní“ regulaci je hned několik. V prvé řadě, produkce rostlinného odpadu je 
v zimě zákonitě výrazně nižší, v podstatě jde jen o kuchyňské zbytky rostlinného původu. To také 
souvisí s ekonomikou, což je další důvod. Jeden svozový den bioodpadu vyjde město na zhruba 25 
až 30 tisíc Kč bez DPH, což je při předpokladu vyvážení poloprázdných popelnic poměrně zbytečný/
nehospodárný výdaj (jeden svozový cyklus města jsou čtyři svozové dny, čímž se dostáváme za 
jeden svoz bioodpadu celého města na stotisícové sumy). Navíc svoz v zimním období je značně 
problematický, zejména v době mrazů, jelikož velká část popelnic nelze kvůli přimrzlému obsahu 
vůbec vysypat. A v neposlední řadě, na zahrádkách rodinných domů lze rostlinné zbytky přes zimu 
uchovat a buď využít pro kompost nebo jimi naplnit nádobu při prvních svozech v dubnu.
Jsem moc rád, že naši občané se velmi rychle naučili třídit biologicky rozložitelný odpad, za to vám 
všem velký dík, nicméně proces svozu a likvidace musí také zapadat do rovnice poměru cena/
výkon. Proto je, zejména z výše uvedených důvodů, zimní svoz bioodpadu omezen. Každý občan 
Čelákovic má ale možnost tento druh odpadu buď vhodit do hnědé nádoby v sídlištní zástavbě ane-
bo odevzdat ve sběrném dvoře, samozřejmě bezplatně.

Marek Skalický, radní
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střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Strážníkům bylo nahlášeno, že na železniční tra-
ti směr Brandýs nad Labem leží spadlé stromy 
a hrozí vykolejení vlaku. Bylo zjištěno, že v oko-
lí trati provádí odborná firma schválené kácení 
náletových dřevin a že bezpečnost vlaků není 
ohrožena.

Při hlídkové činnosti si strážníci povšimli vozidla 
nezvykle zaparkovaného na chodníku. Zjistili, 
že vozidlo si takto zaparkovalo samo, neboť ho 
majitel nezabrzdil. Strážníkům se podařilo vozi-
dlo odtlačit na vhodné místo a zajistit ho proti 
pohybu.

Strážníkům byl oznámen nález hezky vypadající-
ho dětského kočárku v potoce v Sadech 17. lis-
topadu. Protože splňoval náležitosti „vraku bez 
platné technické prohlídky“, zajistily jeho odbor-
nou likvidaci Technické služby ve Sběrném a se-
paračním dvoře.

Hlídka byla informována o psech uvázaných 
a asi zapomenutých u stromu před prodejnou. 
Strážníci našli majitelku psů, ta se ihned pro své 
mazlíčky dostavila a omluvila se.

Občan požádal MP o pomoc, neboť jeho sou-
sed byl na dovolené a z jeho pozemku teklo 
velké množství vody. Hlídka zjistila, že stále běží 
čerpadlo ve studni. Kontaktovala majitele nemo-
vitosti, s jeho souhlasem strážníci přelezli plot 
a vypnuli přívod elektřiny k čerpadlu.

Opětovně byla strážníkům MP nahlášena oso-
ba ležící ve výkopu a opět se jednalo o místního 
„přeborníka“ v této disciplíně, který pod vlivem 
alkoholu často provádí průzkum místních výko-
pů, potoků atd. Naštěstí byl výkop vysypán pís-
kem, který „přeborník“ pouze ochutnal. Strážníci 
ho vytáhli a vyslali domů.

Občan oznámil, že jeho příbuzný žijící v Čelá-
kovicích je vážně nemocný a nezvedá telefon. 
Strážníkům se podařilo nalézt členy rodiny, žijící 
v blízké obci, kteří měli od bytu klíče. Naštěstí 
bylo vše v pořádku, příbuzný spal a neslyšel vy-
zvánění telefonu.

Strážníky informovala PČR, že ve vlaku do-
šlo k fyzickému napadení revizora se zraněním 
a pachatel prý vystoupil v Čelákovicích. Hlídka 
mladíka odpovídajícího popisu nalezla. Ten se 
k napadení přiznal a byl předán PČR.

Strážníci usměrňovali dopravu a pomáhali na 
místě tragické dopravní nehody nákladního vo-
zidla a motocyklu u Císařské Kuchyně. Na místě 
zasahovaly všechny složky Integrovaného zá-
chranného systému včetně letecké záchranné 
služby. Okolní ulice byly uzavřeny a doprava 
byla vedena po objízdných trasách. 

Od 13. prosince začne platit nový jízdní řád 2021
Od neděle 13. prosince 2020 do soboty 11. prosince 2021 bude platit jízdní řád 2021 v osobní 
železniční a veřejné linkové autobusové dopravě.  

Jízdní řád sestavila Správa železnic na základě požadavků dopravců a orgánů státní správy (Mini-
sterstvo dopravy) v případě dálkové dopravy či krajské samosprávy v případě regionální dopravy, 
přičemž pro dopravní obslužnost Čelákovic jsou stěžejní Středočeský kraj a hl. m. Praha. 
Po celou dobu platnosti jízdního řádu budou všechny rychlíky (Hradečan a Krakonoš) v úseku 
Praha – Nymburk vedeny odklonem mimo žst. Lysá nad Labem. Jízdní doba vlaků (S2, S9, S22) 
na trati 232 se z důvodu stavebních prací a výlukové činnosti prodlužuje a činí mezi Čelákovice-
mi a Prahou Masarykovým nádražím na 27 km dlouhé trase zpravidla 32 minut, resp. 29 minut 
v opačném směru. V ranní a odpolední přepravní špičce budou vedeny posilové vlaky. Stavební 
práce budou probíhat jak v úseku mezi Čelákovicemi a Lysou nad Labem, tak v úseku mezi Pra-
hou-Vysočany a Zelenčí.
Půlhodinový interval vlaků mezi Prahou a Čelákovicemi bude v obou směrech celotýdenně zajiš-
těn přibližně od 4.00 do půlnoci. Všechny osobní vlaky obslouží bez výjimky i železniční zastávku 
Čelákovice-Jiřina.

Zdroj: Jízdní řád 2021

Osobní vlaky na trati 074 Čelákovice – Neratovice (S23) mají zajištěn v Čelákovicích přestup na vlaky 
linky S2 ve směru Praha a Kolín. Mezi Čelákovicemi a Brandýsem nad Labem je zajištěn celotýdenně 
60minutový takt. Všechny spoje zastaví i v zastávce Čelákovice zastávka. V nočních hodinách bude 
vlak odjíždět z Čelákovic do Brandýsa nad Labem v 23.56. Poslední vlak z Brandýsa nad Labem do 
Čelákovic bude odjíždět v 23.00.

Zdroj: Jízdní řád 2021

Na trati 233 Čelákovice – Mochov (S24) bude zachován dosavadní rozsah vlakových spojů, přičemž 
dva páry vlaků budou jezdit v ranní špičce a čtyři páry vlaků budou jezdit v odpolední a podvečerní 
špičce pracovních dnů. Na rozdíl od předchozích dvou tratí, na kterých budou provoz zabezpečovat 
České dráhy, bude v tomto úseku zabezpečovat provoz společnost KŽC Doprava. 

Stavební činnost mezi Čelákovicemi a Lysou nad Labem
V rámci stavby Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo) bude 
v průběhu února 2021 snesen původní železniční most přes Labe a v březnu bude zahájena výstav-
ba 1. traťové koleje v úseku Čelákovice – Káraný. V červnu bude vysunuta první část nové mostní 
konstrukce přes Labe a v srpnu část zbývající. Od září bude probíhat výstavba 2. traťové koleje 
v úseku Čelákovice – Káraný a bude 
zprovozněna trať přes nový most. 
V lednu 2022 bude snesen provizorní 
most.

Nový parkovací dům P+R ve Mstě-
ticích
Jednou z deseti lokalit, kde chce 
Středočeský kraj vybudovat záchytné 
parkoviště, jsou i Mstětice. Parkovací 
dům s celkem 341 parkovacími místy 
by měl být financován s dotací IROP 
– ITI.
V jízdních řádech veřejné linkové auto-
busové dopravy (linky 655, 662, 443, 
427) nedochází k zásadním změnám.

Petr Studnička, místostarosta I

Trať 232
TAM ZPĚT

Pracovní dny
Víkendy

a státní svátky
Pracovní dny

Víkendy
a státní svátky

Čelákovice-Jiřina XX.02, XX.32 XX.02, XX.32 XX.52, XX.22 XX.52, XX.22

Čelákovice XX.06, XX.36 XX.06, XX.36 XX.49, XX.19 XX.49, XX.19

Praha-Vysočany XX.31, XX.01 XX.31, XX.01 XX.28, XX.58 XX.28, XX.58

Praha Mas. n. XX.38, XX.08 XX.38, XX.08 XX.20, XX.50 XX.20, XX.50

Trať 074 TAM ZPĚT

Čelákovice XX.36 XX.17

Čelákovice zastávka XX.39 XX.13

Lázně Toušeň XX.44 XX.09

Brandýs nad Labem XX.56 XX.00

Na území Středočeského kraje je v plánu vybudovat 10 nových par-
kovišť P+R. Zdroj: PID
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Kde se vzala vánoční tradice, že Čechům, Rakušanům a Maďarům přináší dárky Ježíšek, zatímco 
v zemích mimo středoevropský prostor je to Santa Claus či jiný Vánoční muž a v Itálii dokonce ča-
rodějnice?
Za naše specifické odlišení od zbytku Evropy mohou betlémy. Od poloviny 19. století byly Vánoce 
v tehdejším Rakousku-Uhersku bez betléma nemyslitelné. Ústředními postavami je Svatá rodina, 
Boží dítě – Ježíšek v jesličkách a u nich Marie s Josefem. A pak nejrůznější postavičky běžící k jes-
ličkám, aby chudé, bezbranné děťátko obdarovali. Podle etnografů to byly právě betlémy, které 
inspirovaly lidi k tomu, aby si o Vánocích dávali dárky. Obrozenečtí kněží tuto ideu podporovali Je-
žíšovým výrokem „požehnanější je dávat, než dostávat“. Je to i naše vlastní zkušenost, že největší 
radost máme, když se nám podaří dát takový dárek, kterým splníme přání svých nejbližších.
Stavění betléma patří k vánoční tradici i v našem Husově sboru. Letos bude betlém přístupný od 
Mikuláše do Tří králů o nedělích a ve sváteční dny vždy od 10.00 do 16.00 hod. Pro letošní rok 
chystáme novou úpravu betléma, která určitě potěší nejen děti, ale všechny čelákovické patrioty. 
Sváteční atmosféru u betléma dokreslí reprodukovaná hudba z nahrávek souboru staré hudby 
AllaBreve, jehož koncert byl u nás letos zrušený. Další informace najdete na www.krestanskeva-
noce.cz a na našem profilu www.facebook.com/husuv.sbor.v.celakovicich.
Těšíme se na vaši návštěvu a za radu starších vám přejeme požehnané Vánoce.

Mira Poloprutská, farářka

Vánoce v Husově sboru

SOUTĚŽ RUČNÍCH PRACÍ MÍSTNÍCH SENIORŮ
Zpestřením prázdninového období byla soutěž o nejúspěšnější ruční práci 
našich zručných seniorek. Máme v Čelákovicích spoustu skrytých umělkyň 
a takto se veřejnost mohla seznámit s jejich díly. Ocenilo je město Čelákovice 
a výherkyním přichystalo pěkné ceny a slavnost, kde předávala ceny radní Jar-
mila Volfová a klub KLUS vyzdobil sál i přichystal slavnostní program.  -red-

Výtvory přihlášené do soutěže o nejlepší ruční práci seniorů. Foto: archiv pořadateleFoto: Jana Vondráčková

VIRTUÁLNÍ VELETRH středních škol  
Středočeského kraje

Srdečně zveme k návštěvě Virtuálního veletrhu středních škol 
Středočeského kraje, který připravila Krajská hospodářská ko-
mora Střední Čechy ve spolupráci se středními školami v regi-
onu. Portál je k dispozici žákům ZŠ a jejich rodičům, ÚP v regi-

onu a všem, které zajímají středočeské školy.
Webová stránka obsahuje přehled středních škol Středočeského kraje, které měly zájem se na vele-
trhu prezentovat. Školy se na portále představují prostřednictvím videa nebo prezentace, k dispozici 
jsou také náborové materiály a také termíny on-line dní otevřených škol (v případě, že škola akci 
připravuje). Školy touto prezentací chtějí oslovit žáky 8. a 9. ročníků ZŠ s nabídkou ke studiu právě 
na jejich škole. 
Odkaz na Virtuální veletrh škol Středočeského kraje: www.khkstrednicechy.cz/virtualniveletrh/

Vladislava Šizlingová, Krajská hospodářská komora Střední Čechy

Zkuste to s námi

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI Z TOHOTO ČÍSLA
Vánoční křížovka: Veselé Vánoce vám přeje 
vaše knihovna.
Hádanky: krmelec, rukavice, radiátor, štěstí.
Vánoční rébusy: sladkosti s polevou, strome-
ček, dárek, televize, pohádka, zázrak, dobrá 
nálada, zimní zahrada, hvězda, čisté povlaky, 
veselé Vánoce, pokoj lidem dobré vůle.

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI Z MINULÉHO ČÍSLA
Literární rébusy: prozaik, Babička, Volání divoči-
ny, Bezruč, Erben, Majerová, Nosov, Verne.
Podzimní rébusy: podzim, mlha, vítr, listopad.
Číselná tabulka: ...kdo nad tímto úkolem pře-
mýšlel a nešlo mu to, jistě zjistil, že má tabulka 
omylem o jeden řádek navíc:) Zde možná jedna 
z variant, při správném počtu 16 políček (4 x 4):

8 6 3 1

2 5 4 7

7 4 5 2

1 3 6 8
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Seniorské aktivity ve městě

SENIORSKÉ LEKCE 
s Lenkou Skalickou 
ve Studiu MarLen 
(Stankovského 1643, 
Čelákovice)
„Dělám práci, která mi 
konečně dává smysl. 
Trávím čas s lidmi, 
kteří chtějí dělat něco 
pro sebe, pro svoje 
zdraví (fyzické i psy-
chické). Mám ráda je-
jich moudrost, životní 
nadhled, optimismus, radost z každého setká-
ní. Hřeje mě na duši, když slyším, jak před lekcí 
švitoří, brebentí, povídají si, sdělují si zážitky, líčí 
radosti i strasti, smějí se a mají radost ze života.
Scházíme se 3x týdně (pondělí a středa v 8.00 
hod. a ve čtvrtek v 9.00 hod.). Pondělí a středa 
je lekce jemná, laskavá, pomalá s prvky jógy, 
pilates, čchi-kung. Ve čtvrtek se věnujeme aero-
biku, lekce je svižnější, při hudbě. Ženy seniorky 
také navštěvují moje taneční večery, kde tančí-
me, necháme na sebe působit hudbu a dovolí-
me tělu vyjádřit se skrze tanec.
Chci touto cestou poděkovat městu Čelákovice 
za podporu seniorského cvičení a zvu všechny zá-
jemce, aby se k nám do Studia MarLen (Martina 
a Lenka) přišli podívat, cvičení nebo tanec vyzkou-
šet. Obzvlášť pokud jste doma sami, tady potkáte 
nové přátele, získáte opět chuť do života.“

Tento rok k nám není příliš dobrý a milostivý. 
Společenské i zájmové aktivity jsou pozasta-
veny. Všechna omezení však časem pominou 
a my se zabýváme plánováním toho, co by-
chom mohli ještě nabídnout, vylepšit a podnik-
nout. Vaše cenné podněty a nápady nám udělají 
radost, proto neváhejte a pište nám na e-mail: 
seniori@celakovice-mesto.cz. Sledujte také ak-
tuality a zajímavosti na facebookové skupině 
Senioři Čelákovice, a kdo ještě nejste členy, při-
hlaste se do skupiny :).
Následující přehled shrnuje současnou nabídku 
seniorských aktivit a je zároveň i pozvánkou, 
na co se můžete těšit, až pominou epidemická 
opatření.
Protáhnout tělo a načerpat novou energii je 
možné při cvičení s Lenkou Skalickou, lek-
ce jsou vedeny lehce a přiměřeně věku, vždy 
s úsměvem a dobrou náladou. V současné 
době formou společného on-line přenosu.
Přínosnou aktivitou je zajisté kroužek tréno-
vání paměti s lektorkou Renátou Nentvicho-
vou Novotnou, který je hojně navštěvován, 
a proto také obvykle rozdělen na dvě skupiny. 
V příjemném prostředí vždy panuje výborná 
pracovní atmosféra s úkoly a hlavolamy, které 
týmy řeší společně. I tento kroužek pokračuje 
v době epidemických opatření, a to formou pí-
semnou, kdy jsou obálky s úkoly doručovány 
přímo do schránek členů, a tak jim zábava ne-
chybí.
Kroužek cvičení na židlích byl také velmi oblí-
bený, jakmile bude možné jej znovu spustit, do-
mluvíme se s cvičitelkou a opět bude součástí 
nabídky.
Při uživatelských problémech s počítači, mobily 
i tablety pomáhá seniorům Jaroslava Muchová, 
která se věnuje individuálně každému žadate-
li o pomoc. Pro lepší orientaci s PC technikou 
mohou senioři také navštěvovat kurzy počítačů 
pro seniory, které pořádá czela.net, z. s., pod 
vedením lektora Jana Marka v prostorách míst-
ních základních škol.
Spousta překrásných prací vzniká pod vede-
ním Mirky Špringrové v hojně navštěvovaném 
kroužku keramiky, v dílně Labyrint ve farské 
zahradě.
Do výčtu zájmových klubů patří i klub senio-
rů „KLUS“, který vznikl v únoru tohoto roku ve 
spolupráci města Čelákovic a Církve bratrské. 
Senioři získali novou možnost ke společnému 
scházení se v příjemných prostorách nového 
kostela naproti nádraží. V klubovních prosto-
rách se dá podnikat různá zábavní i vzdělávací 
činnost. Bezbariérový prostor dává šanci ná-
vštěvě všem a příjemná společnost je zaručena, 
a to i díky kuchyni s občerstvením. Hry, muzika, 
vzdělávací programy, posezení s význačnými 
osobnostmi i zorganizování přednášek a podle 
zájmu členů jsou také šance na stálou zábavu 
i poučení.

IT POMOC
od Jaroslavy Mucho-
vé
„Seniorům pomáhám 
už 5 let. Začalo to 
pomocí přes e-mai-
ly, telefon a občas-
ným příchodem k nim 
domů, pokud to bylo 
potřeba. Následně mě 
oslovili na školení jed-
nou týdně ohledně ta-
bletů a telefonů. A po-
máhám neustále, individuálně, když s jakýmkoliv 
zařízením mají senioři problém. Stačí jen zavolat 
a domluvit se.“

IT ŠKOLENÍ  
SENIORŮ 
s czela.netem
„Aktivně spolupracu-
jeme s městskými or-
ganizacemi a poptali 
jsme naše dvě základ-
ní školy. Obě nabídly 
našemu návrhu sou-
činnost, kterou jsme 
s díky přijali, na ZŠ 
v ulici Kostelní (Ka-
mence) jsme zařídili 
prostor, kde budou probíhat IT konzultace.
Na ZŠ v ulici J. A. Komenského jsme po krátkém 
průzkumu zájmu zařídili školení seniorů v zákla-
dech práce s PC po své ose. Toto školení má velký 
úspěch, školení vede zkušený pedagog, myslitel, 
ambasador všech počítačů na této škole – Jan 
Marek.
Školení by letos probíhalo již třetím rokem, bo-
hužel v této temné době toto školení není možné 
pořádat, a tak se těšíme, až se situace zlepší.“

KLUS 
s Janou Vachkovou 
a Petrem Luhanem 
(modlitebna Církve 
bratrské, Masaryko-
va 2083, Čelákovice)
V únoru 2020 byl slav-
nostně zahájen KLUb 
Seniorů „KLUS“, ve 
spolupráci města Če-
lákovic a Církve bra-
trské. Senioři tak zís-
kali novou možnost ke 
společnému scházení v příjemných prostorách 
nového kostela naproti nádraží.
„Na prvním setkání potěšila účastníky svým 
zpěvem Lenka Švestková. Pestrý program če-
kal seniory také další pátky, velké oblibě se tě-
šilo ʼlázněníʻ, plné relaxace, masáží, muzikote-
rapie a dalších aktivit. V únoru jsme stihli také 
ʼklusohrátkyʻ se společným hraním a zpěvem 
a ʼmudrováníʻ s dr. Luhanem, kde měli účastní-
ci možnost dozvědět se něco nového o převo-
dech nemovitostí a využít právního poradenství. 
Program ale není na KLUSu to nejdůležitější, 
ty nejhezčí chvíle přichází při vzájemném sdíle-
ní, povídání ʼjen takʻ u kávy a něčeho dobrého. 
Naše setkávání bohužel v březnu přerušila epi-
demie koronaviru, znovu jsme se proto mohli se-
jít až začátkem září. Na slavnostním setkání byla 
za účasti představitelů města Čelákovic předána 
ocenění za nejlepší ruční práce.

V Čelákovicích mají senioři na výběr z různých aktivit, kromě pravidelných kroužků a klubů je 
tu také možnost účastnit se výletů, výstav, setkání, návštěv divadel i dalších akcí pro radost 
i pro poznání. 

Cvičení, společná fotografie. Foto: Lenka Skalická

Lektorka Lenka Skalická. 
Foto: Jana Vondráčková

Jana Vachková a Petr Luhan. 
Foto: Jana Vondráčková

Jaroslava Muchová. Foto: 
Jana Vondráčková

Jan Marek z czela.netu. 
Foto: Jana Vondráčková
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Přes aktuální opětovné přerušení věříme, že se opět budeme každý pátek 
dopoledne potkávat, hrát si, zpívat, dozvídat se něco nového, ale hlavně 
budeme ʼspoluʻ. O obnovení setkávání vás budeme včas informovat, v pří-
padě potřeby vás naši dobrovolníci na KLUS rádi dovezou. Do té doby vám 
vikář Petr Luhan a další dobrovolníci nabízí praktickou i duchovní pomoc 
a podporu, neváhejte zavolat.
Těšíme se na vás. Za tým KLUS Jana Vachková a Petr Luhan (tel.: 731 172 
641, e-mail: celakovice@cb.cz).“

KLUB TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
s Renátou Nentvichovou Novotnou (areál dě-
kanství, Na Hrádku 455, a Technických slu-
žeb Čelákovice)
Na podnět seniorů se vytvořila skupina, která se 
během svého setkání věnuje trénování paměti. 
„Scházet jsme se začali v září 2017 a pokračuje-
me kontinuálně, kromě období prázdnin, dosud. 
Během setkání se zaměřujeme na procvičení 
krátkodobé i dlouhodobé paměti, pozornosti, 
slovní výbavnosti, zkoušíme různé mnemotech-
nické pomůcky, propojujeme pravou a levou 

mozkovou hemisféru. Scházíme se ve skupině, kde je velkým pojítkem 
smysl pro humor, vzájemná podpora a radost ze společného setkání a sdí-
lení. Cílem setkání není hodnocení či soutěžení, ale jde o to užít si pří-
jemně společný čas s možností aktivizace kognitivních funkcí. Setkáváme 
se v počtu 28 seniorů, kteří jsou rozděleni do dvou skupin. Scházíme se 
jednou týdně, vždy ve středu od 9.30 hod. asi na 90 minut, v prostorách 
děkanství a Technických služeb Čelákovice. Nyní však do odvolání jen ko-
respondenčně.“

KERAMIKA PRO SENIORKY
s Mirkou Špringrovou (areál děkanství, Na 
Hrádku 455, Čelákovice)
„Tento zájmový kroužek určený především pro 
seniorky z Čelákovic a blízkého okolí provozuji 
ve své dílně již patnáctým rokem. Za tuto dobu 
jsme si s kurzistkami vybudovali přátelské vztahy 
a ʼholkyʻ do dílny chodí nejen za keramikou, ale 
i na kus řeči, dobrou kávu nebo jen pobýt s vrs-
tevníky.
Tento keramický kroužek probíhá nepravidelně 
zhruba jednou za tři týdny, podle časových mož-
ností. Na každém setkání si seniorky vyrobí jeden 
výrobek, který si po naglazování odnáší domů.
Keramika probíhá ve Výtvarné dílně Labyrint, která sídlí v areálu děkanství.“

VÁŽENÍ A MILÍ SENIOŘI,
zima přichází rychle, a i když to může být krásné období, bývá i složité. 
Nepropadejte špatné náladě a depresím, které s sebou často toto období 
přináší. I když jsou bohužel zrušeny oblíbené akce – Vánoční setkání se-
niorů, Vánoční koncert města Čelákovic i Silvestr nanečisto, snažte se ze 
zimní atmosféry nasát to nejlepší. I zimní procházky jsou potřeba pro naši 
odolnost a i pro načerpání čerstvého vzduchu do plic a trochu příjemné 
nálady. Náladu vám určitě zlepší i zimní speciality, jablečný štrúdl, pečené 
kaštany, vůně a horkost punče. Není nic lepšího než si připomenout pro-
sinec podobnými dobrotami. Zásobte se kvalitními čaji, až do jara budou 
našimi favority číslo jedna. Udělejte si doma pohodlí, nakupte měkoučké 
deky, polštáře a svíčky a vrhněte se na čtení knih, na které nebyl v létě 
čas.
Připomínáme, že v této době je možné využít nákupy potravin a léků od 
Pečovatelské služby města pro seniory a osoby s TP, ZTP a ZTP/P a oso-
by v nařízené karanténě či izolaci. 
Užijte si polabskou zimu, opatrujte se a opečovávejte. Za tým seniorských 
aktivit vám přeji hezké dny a pevné zdraví v roce 2021 :).

Téma zpracovala
Jana Vondráčková, koordinátorka seniorských aktivit

Mirka Špringrová. Foto: 
Jana Vondráčková

Keramická dílna seniorek. Foto: Mirka Špringrová

Společná fotografie Klubu trénování paměti. Foto: Jana Vondráčková

Renáta Nentvichová Novot-
ná. Foto: Jana Vondráčková

Klub seniorů KLUS. Foto: Jana Vondráčková
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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.

Kalendář  
„Pomoc jako profese“

Charitativní nástěnný kalendář Respondeo pro 
rok 2021 s mottem „Pomoc jako profese“ je na 
světě! Nejenže skvěle vypadá, ale jeho koupí 
podpoříte lidi v náročných životních situacích, 
kterým Respondeo pomáhá už 17. rokem. Roč-
ně jich je více než 1 000 dospělých i dětí, a to 
v šesti okresech Středočeského kraje, kde pů-
sobíme (Nymburk, Praha-východ, Mladá Bole-
slav, Kolín, Kutná Hora a Mělník).
Na snímcích jednotlivých měsíců roku jsou ženy 
z Respondea, pro které je pomoc druhým také 
profesí. Květinové vazby jsou dílem mistra ČR 
ve floristice Petra Kopáče, fotky vznikly v krás-
ném prostředí zámku Karlova Koruna v Chlumci 
nad Cidlinou.
Minimální cena kalendáře je 250 Kč (+ 65 Kč/1 ks 
poštovné a balné, při zaslání více kusů se cena 
navyšuje dle sazebníku České pošty, konkrétně 
bude upřesněno při objednávce).
Jak kalendář koupit?
Na e-mail: kalendar@respondeo.cz napište po-
čet objednávaných kusů kalendáře a způsob 
převzetí (pošta či osobní odběr). Následně na 
váš e-mail pošleme údaje k platbě.
V případě, že si chcete kalendář převzít osobně, 
lze přes objednávkový e-mail domluvit termín 
předání v sídle Respondea v Nymburce. Taktéž 
je možné převzít osobně kalendář po předchozí 
domluvě na pobočkách Respondea (Kolín, Mla-
dá Boleslav, Brandýs nad Labem, Pečky, Čelá-
kovice, Poděbrady).
Děkujeme, že podporujete ty, kteří to nejvíce 
potřebují. Zakoupením kalendáře podpoříte 
naše služby.

Respondeo

CHARITA 
NERATOVICE 

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

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

sekretariat@charita-neratovice.cz

Charita Neratovice provozuje  
zdravotní a sociální služby ve vlastním  

sociálním prostředí klienta.

Rádi bychom touto cestou velmi poděkovali za projevenou důvěru a pomoc, 
kterou jste v tomto roce poskytli rodinám s dětmi, jež se vlivem vážné nemo-
ci dostaly do těžké situace. Velmi si toho vážíme! 
Chcete-li pomoci rodinám, do jejichž osudu zasáhla vážná nemoc, stačí se 
stát Dobrým andělem. Zaregistrujte se na www.dobryandel.cz a zvolte libo-
volnou výši příspěvku. Váš finanční dar umožní těmto rodinám snadněji zvlá-
dat těžkou situaci. Navíc jako Dobrý anděl vidíte konkrétní příběhy rodin, kte-
rým pomáháte a kterým jsou vaše příspěvky odeslány do posledního haléře.

Děkujeme a přejeme pevné zdraví a příjemné nadcházející svátky. 
Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl

V Čelákovicích pomáhá 88 Dobrých andělů

Bylo 17. listopadu něco mezi třetí a čtvrtou odpoledne. Pracovala jsem na zahradě, když přiběhla 
moje dcera s kamarádkou a křičely jedna přes druhou. Nejprve jsem je okřikla, ale pak jsem pocho-
pila, že se opravdu stalo něco vážného. Rychle mi popsaly, že na hřišti V Hájku jeden chlapec spadl 
z průlezky a má divně „ohnutou“ ruku a nemůže ji narovnat. Rychle jsem běžela s nimi na hřiště, 
cestou mi holky řekly, že už zavolaly záchranku. Na hřišti stál chumel dětí kolem chlapce, který byl 
celý zelený, třásl se šokem a asi už i zimou a co víc, měl skutečně nezvykle ohnutou ruku. Můj syn 
již zavolal záchranku a jeho kamarád se snažil z telefonu chlapce dovolat jeho rodičům. Ostatní 
děti chlapce utěšovaly.  Zachovaly se tedy naprosto ukázkově. Co mě ale udivovalo, že vedle byly 
dvě maminky, které netečně houpaly své malé děti na houpačce a neprojevily jakýkoliv zájem chlap-
ci pomoci.
Když jsem se dětí ptala, proč nepožádaly o pomoc tyto dvě ženy, řekly mi, že je žádaly, ale ony je 
odkázaly na pomoc někoho jiného. Jediné, co udělaly, že si od mého syna, který volal záchranku, 
vzaly telefon a potvrdily záchrance, že si skutečně děti nedělají srandu. Samotnou mě překvapilo, 
že toto záchranka vyžadovala. Avšak mnohem víc mě zarazilo, že ani jedna z těchto „maminek“ se 
nešla na chlapce podívat, co se skutečně stalo. 
Chlapce jsem položila, přikryla bundou jedné holčičky, která ji sama ochotně nabídla, a v rámci mož-
ností se snažila chlapce trochu uklidnit, jako by to udělala většina normálních lidí. Žádné jiné zranění 
nebylo vidět. Za chvilku přijela policie a hlavně záchranka, která se o chlapce postarala. 
Nechápu, jak tyto dvě ženy mohly takto netečně přihlížet a neposkytnout pomoc. Přeji jim, aby se 
jejich dětem nikdy nic nestalo, neboť by mohly narazit na stejně lhostejné „maminky“, jako jsou ony 
samy. No a třeba by nemuselo tentokrát jít jen o zlomenou ruku, ale něco mnohem závažnějšího, 
kdy jde o minuty.
Prosím vás, nebuďte lhostejní! V.S.

Svědectví o lidské lhostejnosti 2 „maminek“

12 / zpravodaj města čelákovic
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Omluva
Vážení čtenáři, v listopadovém vydání Zpravo-
daje jsme zveřejnili téma k výročí úmrtí J. A. Ko-
menského a k vývoji čelákovického školství. Na 
fotografii učitelského sboru Národní školy v Ma-
sarykově ul. (str. 14) došlo bohužel v podkladu 
pro tisk k výpadku jména učitele A. Novotného 
(třetí nahoře zprava z pohledu čtenáře). Omlou-
vám se členům rodiny i jeho bývalým žákům. Zá-
roveň se omlouvám za chybný letopočet úmrtí 
Fr. Vlasáka na str. 13 (správný je † 1952). Rok 
1975 se vztahuje k jeho bratrovi E. Vlasákovi.

Ivan Vaňousek

Město Čelákovice si velmi váží nabídky pana 
Vladimíra Trávníčka, který se rozhodl daro-
vat městu spoluvlastnický podíl na pozemku 
č. 3539/113 v Čelákovicích. Jedná se o první 
bezúplatný převod části pozemku v souvislos-
ti s plánovanou výstavbou silničního obchvatu 
města. Děkujeme!

Rada města Čelákovic

Děkuji řediteli a zaměstnancům Technických 
služeb Čelákovice za vstřícnost a ochotu, kte-
rou projevili při údržbě a úpravě zelených ploch 
v ulici Prokopa Holého.

Vladimír Duník

Děkuji paní doktorce Losmannové za pomoc při 
ošetřování manžela, který díky této péčí mohl pro-
žít poslední chvíle života v domácím prostředí. Její 
milý, citlivý a taktní přístup pomohl celé naší rodině.
Je to lékařka s velkým srdcem.

Irena Vojáčková

Poděkování

Ježíšův rodokmen

rie s Jozefem a pacholíkem, jemuž dali jméno Je-
žíš, vypravit nejdříve 41. den po porodu (3. února).
Tyto dva příběhy se shodují jen v tom, že Jo-
zef věděl, že není otcem syna své ženy. To však 
v chrámu říci nemohl, a tak byl Ježíš nepochyb-
ně zapsán jako jeho syn. Jestliže tedy vše pro-
bíhalo podle Lukášova příběhu, neudiví nás, že 
v jeho evangeliu nalezneme Ježíšův rodokmen.
Avšak přesto, že podle Matouše nešel Jozef 
do Jeruzaléma ani po návratu z Egypta, neboť 
spěchal rovnou do Nazaretu, jeho evangelium 
začíná rodokmenem Ježíšovým. Jenže je jiný 
než ten od Lukáše. Shodují se pouze v tom, že 
oba vedou ke králi Davidovi. Ale ten od Matou-
še vede k Davidovi přes jeho syna Šalamouna 
a ten od Lukáše přes jeho syna Nátana. 
„Jsem z Betléma, pravil Jozef rozvážně... pochá-
zím z rodu Davidova... Žid nemohl pronést nic, 
čím by se víc pochlubil...“ (Ben Hur, str. 42)
A stačil mu k tomu jen jeden rodokmen. Co 
kdyby tušil, že budou mít s Ježíšem v Bibli ro-
dokmeny dva? Miloslav Kolínko

Dne 19. prosince oslaví manželé Vladimír a Eva 
BODLÁKOVI ze Sedlčánek diamantovou svatbu.
Vše nejlepší přejí synové s rodinami.

Dne 13. prosince uplyne 5 let 
od úmrtí našeho milovaného 
manžela, tatínka, dědečka, 
pradědečka pana Václava 
NOVÁKA.
Vzpomínáme s láskou.

rodina

Dne 19. prosince uplyne 
25 let od úmrtí našeho mi-
lovaného tatínka, dědečka 
a bratra pana Jaroslava ŠA-
NÍKA, dlouholetého vedoucí-
ho TS Čelákovice.
Vzpomeňte s námi na báječ-
ného člověka.

syn Jaroslav a dcera Alena s rodinami

Vzpomínka na Miloslava 
MLEZIVU 
Nevíme, jestli už zpíval, když 
poprvé spatřil svět – bylo to 
před 95 lety na Malé Straně 
v Praze.
Kytaru už mu určitě dali do ko-
lébky a až do jeho smrti před 10 roky si pořád „po-
broukával“ lidové a trampské písně nebo i klasické 
a pastorální tóny, které měli s Pěveckým sdružením 
pražských učitelů na programu. Se souborem pro-
cestoval celou Evropu. Jeho velká vášeň byla hudba 
a zpívání – ovládal bas i tenor. Vedl několik pěvec-
kých sborů, první už na vojně v 50. letech a později 
i v Čelákovicích soubor Radost a Veselinka.
Jistě byl zpěváckou oporou i ve sboru Církve 
československé husitské.
Míla byl vždy správný kamarád a člověk, žádnou 
legraci nezkazil a mnohokrát rozveselil a dostal 
do atmosféry i celou hospodu, když mu někdo 
půjčil kytaru...
V Čelákovicích učil na odborném učilišti TOSu, 
kde často s učni a dětmi jezdil na brigády, spar-
takiády, tábory. Měl děti rád a snažil se komu-
nikovat se svými třemi dětmi a sedmi vnoučaty 
přesto, že většina jich žila daleko v zahraničí. 
Setkání v Čelákovicích po letech byla vždy sr-
dečná a hodně melodická.
Děda Míla se zajímal o historii, kulturu, sport, 
sbíral známky z celého světa a rád nám ukazoval 
krásy Labe, Čelákovic, Prahy a České republiky.
Vzpomínek je mnoho a stále nám bude Míla chy-
bět. Jeho srdečný smích, zpěv a laskavá slova.

děti a vnoučata

INFORMACE REDAKCE
Ve Zpravodaji města Čelákovic od čísla 5/2018 
s ohledem na obecné nařízení GDPR platné od 
25. května 2018 je možné publikovat zdarma gra-
tulaci pouze s vlastnoručním písemným souhla-
sem publikované osoby. 

společenská kronikachodíme kolem nich

Před dvaceti čtyřmi roky se na čelákovickém 
náměstí po mnoha desítkách let rozsvítil vánoč-
ní strom. Letos se rozsvítil už po osmé na ná-
městí zrevitalizovaném, i když bez již tradičního 
slavnostního zahájení adventního času dopro-
vázeného vánočním trhem. Dlužno podotknout, 
že dosud to byly vždy stromy pokácené v ně-
které z místních lokalit. Výjimkou bylo období, 
kdy svítíval vzrostlý smrk v parku u Městské 
knihovny. Jedle, která byla zasazena při úpra-
vě náměstí na jeho jihovýchodní straně, dorůstá 
adventnímu využití jen pomalu.
Tradice rozsvěcení vánočních stromů – dříve 
zvaných stromů republiky – na náměstí našich 
obcí a měst pochází z prvorepublikového ob-
dobí. Je prý založena na dojemném zážitku 
brněnského spisovatele Rudolfa Těsnohlídka 
a jeho přátel, kteří prý v roce 1919 při výpravě 
pro vánoční stromek do lesa u Bílovic nad Svi-
tavou našli opuštěné prochladlé děvčátko. Spi-
sovatele událost inspirovala k založení sbírky ve 
prospěch opuštěných dětí pod rozsvíceným vá-
nočním stromkem. Poprvé se tak stalo v prosin-
ci 1924 na brněnském náměstí Svobody. Tento 
zvyk se pak rychle rozšířil po celé zemi. Přeru-
šen byl v protektorátním období a obnoven až 
po válce, ovšem jen nakrátko, do roku 1950.
Čtenářům Zpravodaje přeji klidné Vánoce a lep-
ší nový rok 2021. Ivan Vaňousek

Čelákovické náměstí – advent 2012. Foto: AV

Vánoční strom

„Vím, s jakou pečlivostí a pílí, milý synu, za-
znamenávají chrámoví písaři ve Svatém městě 
jména nově narozených, takže každý syn Izrae-
le může sledovat své předky až k začátku, i do 
doby, než byli patriarchové.“ (Ben Hur, str. 220)
Aby byl novorozený syn zapsán, museli jej do 
chrámu přinést jeho rodiče. Podle Matouše to ale 
Jozef s Marií nestihli, protože ještě tu noc, krátce 
po porodu, prchali před Herodem s dítětem, zla-
tem, kadidlem a myrhou od mudrců do Egypta.
Podle Lukáše zlato nedostali, neboť mudrcové 
nepřišli, do Egypta neprchali, ale zůstali ještě 
40 dní v Betlémě, neboť podle Mojžíšova zákona 
„žena, která porodí pacholíka, nečistá bude 7 dní 
a pak ještě 33 dní zůstávati bude v očišťování se 
od krve, žádné svaté věci se nedotkne a do svaty-
ně nepůjde“. Do Jeruzaléma se proto mohla Ma-



Přání krásných Vánoc

Naše příspěvková organizace děkuje všem svým 
příznivcům za podporu v celém roce 2020. I přes 
nutná opatření, která nás zasáhla, bylo uskuteč-
něno mnoho krásných akcí. Řada z nich by se 
neobešla bez dobrovolníků, externistů, kteří ve 
svém volném čase spolu s námi obětavě plánu-
jí, připravují tábory, vedou zájmové kroužky pro 
děti, a pomáhají nám tím plnit naše poslání.
Rok 2020 byl v mnoha ohledech jiný, muse-
li jsme se všichni vyrovnávat s novou situací, 
mnoho akcí, které máte rádi a které pro vás 
každoročně připravujeme, muselo být zrušeno. 
Přesto věříme v lepší zítřky a věřte, že my tu pro 
vás stále jsme a budeme!
Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků 
a mnoho radosti v nadcházejícím roce 2021 pro 
vás i vaše děti a doufáme, že i v roce 2021 bu-
deme této radosti součástí a vše si vynahradíme.

tým Městského domu dětí  
a mládeže Čelákovice, p. o.

kultura / volný čas

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

Tým Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, p. o. 
Foto: archiv organizace
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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
V letošním roce měla knihovna naplánováno 
mnoho akcí k 100. výročí svého založení. Vzhle-
dem k epidemické situaci jich většina nemohla 
být uskutečněna, přesto se pracovníci knihovny 
snažili zpříjemnit vám chvíle strávené v knihovně. 
Slavnostní rok vrcholí právě nyní, neboť knihovna 
byla založena v prosinci roku 1920!
Za dobu své existence ušla velký kus cesty! Byla 
umístěna na několika místech ve městě, od roku 
1945 do roku 1982 v Sedláčkově ulici. V nově 
zrekonstruované budově, kde sídlí dosud, se 
slavnostně otevřela čtenářům 1. března 1983. Od 
té doby se v knihovně uskutečnilo velké množství 
akcí pro školy i pro veřejnost, byla plně zautoma-
tizována, v roce 2001 proběhla velká rekonstruk-
ce podkroví. 
Všichni si přejeme uvítat čtenáře co nejdříve. Po-
kud to bude možné, můžete v době adventu na-
vštěvovat knihovnu a vybírat si literaturu na svát-

ky. Snažíme se uspokojit zájemce o (nejen) nové 
knihy, aby mohli Vánoce strávit v poklidném čase 
s knihou. V knihovně máme také velké množství 
knih s vánoční tématikou – romány, pohádky, tra-
dice a zvyky, kuchařky, vyrábění.
Vzhledem k současné epidemické situaci najde-
te aktuální informace na webových a facebooko-
vých stránkách knihovny.
Všichni pracovníci Městské knihovny Čelákovice 
přejí všem klidné a pohodové Vánoce a těší se na 
setkání s vámi v roce 2021!

Naděžda Picková, ředitelka Městské knihovny

Knihy s vánoční tématikou. Foto: archiv knihovny

Autorka ilustrací

„Ahojky lidé! Představuji se vám pod přezdívkou 
Sarley. Okolo 15 let jsem se začala věnovat kres-
bě portrétů, což mě baví nejvíce. Miluji realistické 
kresby a stále se snažím, aby portréty vypadaly 
co nejvíc realisticky. Nedávno mě začala bavit 
i malba abstrakcí akrylem na plátno. Dá se s tím 
vytvořit tolik kouzla! Samozřejmě hlavně barevné, 
neboť miluji barvy – to poznáte i na mé barevné 
hlavě :). Mimo to se věnuji také grafice, tvořím ná-
vrhy především tiskovin – letáky, plakáty, vizitky 
atd. A také různé ilustrace, ať kresbou na papíře, 
či na počítači. Chci se v malbě i kresbě dál co 
nejvíce rozvíjet. Budu ráda, když navštívíte mou 
stránku a skupinu na Facebooku: SarleyArt :).“

Sarley. Foto: soukromý archiv

Vánoční výzdoba. Foto: archiv knihovny



zkuste to s námi
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V letošním, pro nás slavnostním roce si může-
te vyzkoušet úkoly, kvízy, testy, které připravují 
knihovnice pro žáky základních škol. V prosinci 
si obvykle přicházejí poslechnout žáci 5. ročníků 
příběh Vánoční koleda autora Charlese Dicken-
se a se žáky 1. tříd si povídáme o Vánocích.
Kromě pohádek děti vždy zaujmou hádanky. 
Něco jsme vybrali i vám, a to z knihy: Václav 
Fischer – Hádej, hádej, neprohádej! Ilustroval 
Radek Pilař. Vydalo Středočeské nakladatelství 
a knihkupectví v Praze v roce 1987.
Děkujeme všem, kteří s námi v tomto roce lušti-
li. Tentokrát najdete správné odpovědi na stra-
ně 9.
Naděžda Picková, ředitelka Městské knihovny

VÁNOČNÍ RÉBUSY
ANEB CO PATŘÍ K VÁNOCŮM

Chaloupku v černém lese
ukrývá hustý keř.
Chodívá do ní zvěř, 
která se zimou třese.

Pět tajemných chýší
ve vlněné skrýši,
pět útulných pokojíčků 
pro pět hravých myší.

Mívá žeber
jako stádo zeber.
Třebaže je hubený,

má v těch žebrech
velký bachor.
Víš, co je to?

ústředního topení.

Je vrtkavé, hned je
a hned zas není
a do dlaní je
těžko k zachycení.
Chvíli se zdrží
a hned zase chvátá,
říká se, že je muška jenom zlatá.

1 2

3 4 5 6

7 8 9 10

11 12

HÁDANKY

SVISLE:
1. černý pták
2. umělý člověk
3. cizopasný hmyz ve vlasech; strom s trny
4. stáří; název stánku s ovocem; láska
5.  opak pravdy; skupina ovcí; velká nádoba s obručemi
6.  upálený mistr Jan; kamion; římsky tisíc; možná; kus ledu
7.  dělá hlučné kroky; létající talíř; citoslovce tišení; iniciály Antonína Dvo-

řáka; grafická značka tónu
8.  biblický bratr Kaina; opak dne; hlavní město Itálie; samohláska; muž-

ské jméno (svátek 1. 10.)
9.  brzké; spojka; italská sopka; obrovská tělocvična
10.  nádoba k vytahování vody ze studně; dračí jeskyně; číslovka; hlavní 

město Norska
11.  praská; římsky padesát; všechno; loupení; dopravní prostředek
12.  přípravek na mytí oken; posvátná slabika Východu; římsky čtyři; do-

mácky Ilona; citoslovce konejšení

VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA
13.  opak dobra; pobídka ke skoku; spojka; obsah makovice; slovo pro 

souhlas
14. oč (v sázce); samec lišky; osobní zájmeno
15.  Emilka; cenný papír s příkazem k vyplacení peněz; temnota
16. ves; zvuk vydávaný žábou
17. uhání cvalem
18. plošné míry

VODOROVNĚ:
A darovaný předmět; šimpanzi
B  nevymáchaná pusa; soubor přednášek a učebních lekcí
C zelený list; kolem
D 1. část tajenky
E  vysoká štíhlá stavba; 1 000 kg; styl (stavební); prací prášek
F  hrdina; sodovka; římsky padesát pět; šatní můra; počátek abecedy
G  proutěná nádoba; zotročení lidé; orgány sluchu; zapisuj; první žena v ráji
H  ten i onen; 2. část tajenky; utržený kus něčeho
CH  soupeř v lásce; Občanská demokratická aliance; zhotovovat šaty; šnek 

bez ulity; sloní zuby
I  podnos; symetrála; souhlásky slova „mina“; toulavý člověk; tvoje
J  vzácný jehličnatý strom; myšlenka; přímý protiklad; dětská zkratka 

pro německou babičku
K zde; 3. část tajenky; předložka
L návyková látka; zvířata s choboty
M korálový ostrov; silný provaz
N druh papouška; orgán zraku
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volný čas

AKTRA.cz 
přešla na ON-LINE

Ihned po zákazu činnosti zahájil náš spolek on-
-line aktivity, ve kterých najdete tipy jak cvičit, vý-
letovat, tvořit a celkově jak se i doma, i s dětmi,
udržet fit fyzicky i psychicky. On-line tvorbu na-
leznete stále na webu, facebooku i Instagramu.
Děkuji všem vedoucím a kolegům, díky kterým
se to podařilo, a především našemu IT guru Lu-
kášovi, který má s námi trpělivost a věnuje nám
spoustu svého času.
Za celý tým AKTRA.cz přeji všem krásné Váno-
ce a šťastný nový rok!

Zuzana Prokopovičová

houbařské okénko

Lištička pomerančová
V tomto článku se budeme věnovat jedné z vel-
mi hojných podzimních hub, kterou je lištička 
pomerančová, tzv. falešná liška. 
Popis: Klobouk je 2–10 cm široký, tenký, plochý 
až nálevkovitý, s podvinutým, později zprohýba-
ným okrajem. Lupeny sbíhavé na třeň, zvlněné, 
tenké, poměrně husté, oranžově zbarvené. Třeň 

Lištička pomerančová. Foto: O. Tomeček

je válcovitý, často zakřivený, jemně plstnatý, 
oranžový, u starších plodnic od báze plodnice 
černající. Jedná se o nevelkou, ale díky oranžo-
vé barvě relativně nápadnou houbu.
Houba, která je velmi často zaměňována za 
velmi oblíbené a chuťově vynikající lišky obec-
né, i když s nimi není příbuzná. Zásadní rozdíl 
je v tom, že lišky nemají lupeny, mají pouze tzv. 
lištny (lišty), které jsou v podstatě pouze zvrás-
něný třeň. Zato lištička má skutečné lupeny, a to 
krásně sytě oranžové barvy.  Dále je zaměňová-
na například za některé drobnější druhy nejed-
lých a na první pohled podobných šupinovek, 
jako je šupinovka pařezová či borová.
Ve starších atlasech je označována jako jedlá, 
ale méně chutná. V novějších spíš jako nejedlá 
až mírně jedovatá. Nicméně sama o sobě jedo-
vatá není. Ale na rozdíl např. od plodnic hřibo-
vitých hub, které mají relativně rychlý životní cy-
klus a je na nich dobře poznat, zda jsou mladé 
či postarší, jsou plodnice lištičky pomerančové 
mnohem vytrvalejší – vydrží v lese měsíc i déle 
a skoro celou dobu působí na první pohled čer-
stvým dojmem. Ve skutečnosti mohou být ně-
kolik týdnů staré, napadané bakteriemi či jinými 
houbami. To je skutečnou příčinou případných 
zažívacích potíží při konzumaci takto skrytě na-
padených plodnic. Ale jsme-li si jisti, že se jedná 
o skutečně mladé plodnice v dobrém stavu, tak
jako přídavek na zpestření směsi je lištička po-
merančová konzumovatelná.
V okolí Čelákovic je hojná. Roste hojně od
srpna do prosince v jehličnatých a smíšených
lesích, v mechu či na rozkládajícím se dřevě
jehličnatých stromů. To je další okolnost, která
ji odlišuje od lišek. Ty nerostou z rozkládajícího
se dřeva, ale žijí v symbiotickém vztahu s živý-
mi stromy.

Miroslav Rudolf, Ondřej Tomeček  
a Josef Kadeřávek, Spolek houbařů Čelákovice

Přestože epidemie omezila v některých ob-
lastech naši činnost, Routa rozhodně nespí, 
aktuální situaci sledujte na FB Routy.

Rekonstrukce prostor
Koncem října jsme se po několika měsících 
přestěhovali zpět do krásných zrekonstruova-
ných prostor. Rádi bychom tímto poděkovali 
městu Čelákovice, které prostory zrenovovalo 
z finančních prostředků získaných prostřed-
nictvím MAS Střední Polabí.

Poradenství
Nadále poskytujeme individuální poraden-
ství, úterý 9.00–13.00 hod., oblast sociálních 
dávek, sociálních služeb, rodina a mezilidské 
vztahy, rodinné právo, finance a zadlužení, by-
tová situace apod. V této době lze i tel.: 739 
033 163; pondělí 9.00–12.00 hod. a čtvrtek 
10.00–18.00 hod., poradenství a aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi, schůzku lze do-
mluvit na e-mailu: sas@rc-routa.cz nebo tel.: 
608 873 926.

Spolu pomáháme v Čelákovicích
V této náročné době zprostředkováváme po-
moc dobrovolníků a materiální pomoc. Pokud 
se chcete zapojit nebo naopak pomoc po-
třebujete, sledujte naše FB stránky nebo nás 
kontaktujte na tel.: 739 033 163 nebo e-mailu: 
vypomoc@rc-routa.cz.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi
Naši pracovníci nadále poskytují podporu 
rodinám s dětmi v náročných životních situa-
cích. Kromě intenzivní spolupráce rodiny s klí-
čovým pracovníkem (např. v oblastech, jako je 
bydlení, dávky, zaměstnanost, podpora rodi-
čovských kompetencí apod.) věnujeme nyní 
pozornost zejména podpoře a motivaci dětí 
v distančním vzdělávání, a to např. pomocí při 
nastavení on-line vzdělávání, komunikaci se 
školou, zajištění techniky, doučování (zejména 
on-line) apod.

Dětský klub
Aktuálně k přítomnosti dětí v klubu viz web 
a FB. Naši pracovníci proto připravují pro děti 
zábavné aktivity a náměty na tvoření v „co-
vidovém kalendáři“ a každý pátek je otevře-
no „ROUTAOKÉNKO“, přes které si mohou 
„naše“ děti vyzvednout materiál na vyrábění 
a zároveň donést splněné úkoly a výrobky. 

Náhradní rodiny
Poskytujeme nadále intenzivní podporu a po-
moc pěstounským rodinám, převážně telefo-

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

nem a elektronicky. Kromě běžné spoluprá-
ce se snažíme zajistit pěstounským rodinám 
v případě potřeby materiální pomoc (zejména 
zapůjčení techniky pro distanční výuku) a pod-
poru dobrovolníků při doučování. Telefonicky 
a on-line nabízíme nadále poradenství zájem-
cům o náhradní rodinnou péči a osvojitelům 
– e-mail: jana.luhanova@rc-routa.cz, tel.: 774
402 929.

Vzdělávací projekt Restartuj kariéru s Rou-
tou 2.0
Kurzy a semináře probíhají on-line, přihlašová-
ní do aktivit plánovaných na období 2021–2022 
pokračuje. Na www.restartujkarieru.cz  najdete 
veškeré info. Pracovnice infocentra je k dispo-
zici v běžné provozní době (st 8.00–16.00 hod., 
pá 8.00–15.00 hod.) na tel.: 608 723 465  
a e-mailu: restartujkarieru@rc-routa.cz.

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky, kurz 
německého jazyka
On-line fungují přípravné kurzy na přijímací 
zkoušky pro žáky devátých ročníků a kurz ně-
meckého jazyka. Kurzy anglického jazyka byly 
nyní přerušeny.

Miniškolka v Mateřském centru
Provoz miniškolky nebyl přerušen, dál se 
scházíme s dětmi asi od 2 let v út a st dopole-
dne, info na tel.: 737 647 968.
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sport

TJ Spartak Čelákovice

Šachový oddíl
Zdravíme šachové fanoušky! Je to již dlouhou dobu, kdy jsme mohli s dět-
mi trénovat osobně. Bohužel pro část našich dětí on-line tréninky nejsou 
tím pravým, a tak s nadějí vyhlížejí zlepšení situace kolem Covid-19. Naši 
trenéři ani velká část dětí však nezahálí. Dvojice trenérů Janda a Jankov-
ský připravila pro děti společný turnajový klub s hráči z Lysé nad Labem. 
Každý týden se tam setkávají děti, aby si ověřily svou aktuální výkonnost. 
Trenér pokročilých Robert Kubíček připravuje pro děti čtyřdenní soustře-
dění ve volných dnech, aby zvýšil šance našich svěřenců po případném 

Ellen Topenčíková. Foto: archiv oddílu

restartu soutěží. Při posledním on-line turnaji nás mile překvapili naši nej-
menší svěřenci, Ellen Topenčíková a Jáchym Fadrný, kteří vévodili nejen 
své kategorii HD8, tedy děti do osmi let, a vyhráli by i kategorii do deseti 
let. Gratulujeme!
Na začátku měsíce listopadu jsme připravili krátkou soutěž pro rodiče na-
šich dětí. Vítězkou této soutěže se stala Eva Vlčková. Chválíme všechny 
rodiče, kteří se zúčastnili. Jejich podpora je v současnosti velmi důležitá. 
Dále jsme pro naše svěřence na sobotu 21. listopadu připravili internetový 
turnaj o ceny, abychom nahradili výpadek turnajů a odměnili děti za píli při 
on-line tréninku a plnění domácích úkolů.
Soutěže dospělých týmů jsou aktuálně zastavené a vyčkává se na opětov-
ný restart. S koncem nouzového stavu snad k tomu dojde ještě v letošním 
roce.
Zájemci z řad dětí a dospělých, kteří se chtějí s námi věnovat královské 
hře, se mohou přihlásit na tel.: 604 713 180.

Peter Janda

OCR Čelákovice

Konec roku ve znamení výzev
Koncem října byla naše činnost vnitřních i venkovních tréninků z důvodů 
COVID opatření opět omezena a následně pozastavena. Jednou z posled-
ních akcí byl společný noční výběh pro Světlušku zaštítěný Nadačním fon-
dem Českého rozhlasu. Výtěžek ze startovného byl věnován na podporu 
osob se zrakovým postižením. V rámci výběhu si každý vyzkoušel běh po-
slepu a také být průvodcem pro běžce se zrakovým hendikepem.
Reakcí na utlumení činnosti byl přesun na pole virtuální. Od poloviny října 
jsme připravili 8 týdnů trvající běžeckou výzvu #anticovid, jejímž smyslem 
bylo nejenom se zlepšit v běhu, ale také posilovat svou imunitu pobytem 
venku spolu s fyzickou aktivitou. Na každý týden jsme naplánovali čty-
ři různě dlouhé výběhy, které účastníci plnili v libovolném pořadí. Během 
týdnů se počet kilometrů jednotlivých výběhů zvyšoval a také se připoji-
ly úkoly spojené s otužováním. Díky tomu, že otužovací výzva spočívala 
v pobytu v otevřené vodě, naše plavková sezona na Labi ještě neskončila. 
Za dobu trvání výzvy naběhalo 44 účastníků téměř 10 000 km!
Pro poslední měsíc v roce je připravena již tradiční prosincová výzva. Kaž- 
dý den účastníci plní daný úkol z pestré palety zadání pohybových aktivit 
(běh, cvičení, jóga, mobilita…). Výzva je určena všem, kdo nechtějí pro-
padnout předvánočnímu shonu a chtějí adventní čas spojit s pohybem.
První akcí roku 2021 bude Novoroční koupačka s OCR Čelákovice – 
1. ledna, 13.30 hod., která se podle aktuálních opatření uskuteční buď na 
pláži u Městského stadionu, nebo virtuální formou. Pro více informací sle-
dujte facebook.com/OCRCelakovice.

Honza Pfeffer, OCR Čelákovice

Listopadové otužování v Labi. Foto: archiv OCR Čelákovice
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Sezona 2020

Letošní sezona vodního motorismu pro naše závodníky Formula Future 
1. Čelákovického klubu vodních sportů, z. s., byla poznamenána Covi-
dem-19, tak jako u všech ostatních sportů. Letos se přitom konala 25. se-
zona mládeže Formula Future v Čelákovicích, která začala v dubnu v roce 
1995. Od té doby náš klub získal mnoho cenných kovů a vítězství na MS, 
ME, MČR, proto byla škoda, že nemohly proběhnout oslavy, které byly 
naplánovány na jaro letošního roku.
Náš tým začal trénovat až koncem května na trati, která se nachází nad 
zdymadlem Čelákovice u lávky přes Labe. Letošní sezona pro naše zá-
vodníky (po zrušení závodů duben/květen) začala až 13. června závodem 
v Děčíně. Následovaly dva závody v Praze Podolí 20. a 27. června. Na 
podzim pak pokračovala sezona narychlo domluvenými závody v říjnu 
10. v Piešťanech a v neděli 11. doma v Čelákovicích – všechny závody 
probíhaly za dodržování přísných epidemických podmínek.
Naši závodníci: Marek Brzobohatý, Jan Sotona, Viktorie Pařezová, Da-
niel Pařez, Adam Opočenský, Dominik Pařez, Ondřej Jetel a od 1. září, 
kdy přešli k nám do Čelákovic závodníci z Brandýsa nad Labem, Karolína 

Tým na závodech v Piešťanech. Foto: archiv klubu

Krušková a Daniel Kudláček se všichni zúčastnili Mistrovství České repub-
liky, které se skládalo z pěti závodů. Ne všichni naši závodníci se zúčastnili 
všech závodů, neúčast ovlivnila celkové umístění.
V rámci MČR se závodnici umístili následovně: kategorie M1 – Marek Br-
zobohatý, celkově 1. místo, Viktorie Pařezová, celkově 2. místo, kategorie 
M2 – Jan Sotona, celkově 2. místo, Adam Opočenský, celkově 6. místo, 
Dominik Pařez, celkově 7. místo, kategorie M3 – Daniel Pařez, celkově 
5. místo, kategorie M4 – Karolína Krušková, celkově 4. místo, kategorie 
M5 – Daniel Kudláček, celkově 3. místo a Ondra Jetel, celkově 6. místo.
Náš tým se kromě závodů MČR zúčastnil ve dnech 30. června – 6. čer-
vence soustředění mládeže, které proběhlo v Brandýse nad Labem. Po 
závodech v Praze Podolí dne 27. června dle celkového umístění v MČR 
proběhl výběr reprezentace ČR pro Mistrovství světa a Evropy, které se 
mělo konat na přelomu července a srpna v portugalském Lisabonu. V re-
prezentaci ČR mělo být 10 závodníků, tři z nich z našeho klubu – Marek 
Brzbohatý, Viktorie Pařezová (kategorie M1) a Jan Sotona (kategorie M2). 
Z epidemických důvodů jsou závody přesunuty na rok 2021.
Velké díky patří trenérům, rodičům, městu Čelákovice, ČSVM, kteří nám 
velice pomáhají. Více informací o nás najdete na facebooku 1.CKVS, In-
stagramu 1ČKVS a http://1ckvs.cz.
Letošní sezona byla pro závodníky velkou výzvou – dosáhli velkých pokro-
ků a společně s trenéry se těší na tu příští. Někdy u vody ahoj!
Michal Marvánek, trenér FF 1. Čelákovického klubu vodních sportů, z. s.

Závodník kategorie M5 Ondřej Jetel. Foto: archiv klubu

Jak jsem již v minulém Zpravodaji uvedl, Co-
vid-19 nám opět přerušil sportovní soutěže a my 
amatéři již máme pro letošek dobojováno. Stihlo 
se odehrát osm zápasů, což je čtvrtina soutěže, 
a tak budeme čekat, jak fotbalové vedení „na-
lajnuje“ dohrávku zbylých 22 kol. Již se objevily 
nějaké náznaky řešení, ale má to mnoho nevy-
jasněných věcí. Pokud dovolí epidemická situa-
ce a počasí, prý by se mohlo obnovit mistrovské 
klání od poloviny ledna 2021, což však naráží 
na otázku hřišť. Dnes je „umělek“ sice dost, ale 
vzhledem k počtu zápasů bude stačit jejich ka-
pacita? Těch otazníků je víc a uspokojivé řešení 
se bude hledat složitě.

SK UNION – předčasný konec fotbalového podzimu
Fotbalisté Unionu získali v odehraných osmi 
kolech jen osm bodů a to znamená, že na po-
sledního mají náskok jednoho bodu a na pátý 
tým Divišov ztrácejí dva body. Kde hledat příči-
ny? Jednak se nepodařilo zcela zacelit posty po 
odchodu bratrů Homolových a později i Pavla 
Bařiny, když přišel jediný stoper Helmich. Dále je 
třeba připomenout neúspěchy na domácím hři-
šti, kde se nepodařilo ani jednou vyhrát! Z pěti 
domácích zápasů máme dva body! Stále nará-
žíme na stejný problém – proměňování šancí! Po 
velmi dobrém výkonu v Jesenici následoval do-
mácí duel s Mělníkem, ve kterém jsme si vypra-
covali řadu šancí, ale jen jediná skončila gólem, 

a když z brejku v závěru srovnal soupeř, zůstal 
nám jen bod po prohraném rozstřelu. A podobně 
tomu bylo i v zápasech s Čáslaví či Průhonicemi. 
V podstatě mimo Sokolče Union nikoho nepře-
hrál. Zbytek bodů – šest jsme přivezli ze hřišť 
soupeřů za výhry v Jesenici a Mnichově Hradišti. 
V prvním případě se dařilo herně Michalu Pán-
kovi (pak odešel do divizních Horek) a střelecky 
Ibemu za dvě branky. V Hradišti zařídila výhru 
dvojice Ibe – Petr Pánek. Příchod Ibeho se ukázal 
jako správné rozhodnutí a tento hráč v osmi zá-
pasech zatížil konta soupeřů 6 góly – další střelci: 
Dalekorej a Petr Pánek po 2 brankách a Kade-
řábek s Michalem Pánkem přidali po jedné tre-
fě. V přípravných zápasech (za rok bylo sehráno 
12 utkání) nejlépe střílel Filip s 12 brankami. Ibe 
byl také nejprospěšnějším hráčem, když odehrál 
celkem 715 minut, dále ve všech zápasech na-
stoupili Vacek a Kolovecký a odehráli 679 minut, 
resp. 675. Následuje Petr Pánek s 623 min. atd.
Doplním ještě několik zajímavostí z podzimu: 
nejrychlejší branku dal Ibe, a to v 11. minutě 
proti Průhonicím, čisté konto udržel Petr Bařina 
proti Mnichovu Hradišti a Čáslavi. Penalty ve hře 
byly na Union nařízeny 3x a všechny proměně-
ny, naši hráči měli dva pokusy, proměnili jeden. 
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Union však není jenom A-mužstvo, ale také čty-
ři mládežnické celky v nejvyšší krajské soutěži. 
Starší dorost měl skvěle rozehranou podzimní 
část ročníku 2019/2020, kdy soutěž i vedl. Jarní 
předčasné ukončení soutěží vše pokazilo a před 
zahájením nového ročníku mužstvo výrazně osla-
bilo, když odešlo šest hráčů s trenérem Kujalem 
do Neratovic. Zbývající hráči doplnění z mlad-
ších nedokázali navázat na předešlý tým a po 
devíti podzimních zápasech obsadili 16. místo 
(z 19 týmů). Podařilo se jim uhrát 5 bodů za jed-
nu výhru a dvě remízy a skóre 10:25. Ve všech 
zápasech nastoupili Janeba a Janák, který 
byl i nejlepším střelcem se 4 góly. Jarní část 
(pokud se bude hrát) bude pro dorost náročná.
Mladší dorost skončil lépe než starší. V de-
víti utkáních získal 15 bodů, což mu zajistilo 
10. místo. Oporami byli Jiří Fantík a Roman
Hrdlic, kteří startovali ve všech zápasech, a na-
víc Hrdlic byl i nejúspěšnějším střelcem s 9 góly
pronásledován Kratochvílem, který vstřelil jen
o branku méně.
Nejúspěšnějším celkem Unionu je mužstvo star-
ších žáků vedené trenérem Tomášem Gažim.
V tabulce této kategorie je trochu zmatek způ-

Momentka z podzimního zápasu v Jesenici. Foto: archiv Milana Šikla

sobený nestejným počtem sehraných zápasů. 
Bylo odehráno 9 kol, leč soupeři Unionu odložili 
celkem tři zápasy, a tak i když naše mužstvo ne-
ztratilo ani bod a má skóre 35:4, v tabulce je až 
na 3. příčce. Vedou Kunice, které také neprohrá-
ly, ale sehrály osm utkání. Trenér má ustálenou 
„kostru“ mužstva – osm hráčů sehrálo všechna 
utkání. O střelecký trůn se dělí Manhart a Ku-
bečka se 7 góly. Mužstvo mladších žáků vedené 
Františkem Gažim je ve stejné situaci jako starší. 
Z odehraných šesti utkání 5x zvítězili a jednou 
prohráli, skóre 42:20, a přezimují až na 8. příčce. 
Všech šest zápasů odehráli Gaži, Vodička a Ko-
dera. Ten byl se 14 brankami nejlepším střelcem 
podzimu. 
Přípravky na úrovni okresu v této nedohrané 
soutěži nepatří mezi špičku.
To bylo krátké ohlédnutí za neúplným podzi-
mem a budeme čekat, co přinese příští rok.

Závěrem mi dovolte poděkování všem pří-
znivcům SK Union Čelákovice za podporu 
v roce 2020 a do nového roku 2021 popřát 
hlavně pevného zdraví, spokojenosti a za-
chovejte nám přízeň i nadále!

Milan Šikl
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Babičkám a dědečkům

Na vločce sněhové přání posíláme,
jste naše babičky a dědové, to my dobře víme.
Ve školce hrajem si, všemu se učíme,
jaké je být sám, to my ještě nevíme.

S láskou přání tvoříme,
malujem a stříháme – někdy něco zkazíme,
ale láska, kterou máme,
tu na papír všechnu dáme.
Dědečkům a babičkám,
ať už nikdo není sám.

Ať jako mráz, který na okna maluje, 
vykouzlí úsměv na vaší tváři, že někdo vás miluje.
Ať cítíte dětskou radost a smích,
zvoneček zazvoní, za okny sníh.

Vánoce, čas zázraků,
máme jediné přání, 
ať už vás brzy můžem chytit za ruku
a jsme všichni šťastní a zdraví.

děti a zaměstnanci MŠ Čelákovice,  
J. A. Komenského 1586, p. o.
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