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Vážení spoluobčané,
současný stav neboli status quo našeho Zastu-
pitelstva, které se nacházelo již delší dobu v krizi
a nejednotě, je v takové fázi, že došlo řádným
zákonným postupem na jednání Zastupitelstva
města dne 25. září, a to dokonce aklamací – veřej-
ným hlasováním, ke změnám na místě místosta-
rosty I a potom k následné abdikaci starosty. Tak
vzniklá situace připravila dilema o nepostradatel-
nosti starosty nebo případného bezvládí.
Konstatuji a věřím, že fungování bývalého pana
starosty bylo čisté a bezúhonné až potud, kdy si
své linie prosazoval i s poměrně úzkou skupinou,
jež se projevila po tomto aktu svými abdikacemi
v komisích a výborech Zastupitelstva města
a podobně. 

Pokračování na str. 2

Zasedání Zastupitelstva 
dne 23. 10. 2013

l Zdeňka Tichá, uvolněná členka Rady města

Na zasedání Zastupitelstva města dne 23. 10.
2013 byla funkce místostarosty města I určena
jako uvolněná. Volba starosty neproběhla, volební
subjekty neměly na tomto zasedání Zastupitelstva
žádného kandidáta. Bylo rovněž schváleno usne-
sení o vzájemném zastupování starosty a místo-
starostů v době nepřítomnosti nebo v době, kdy
nevykonávají funkci. Zákon o obcích na situaci,
kdy starosta není zvolen, samozřejmě pamatuje.
Není to situace častá, nicméně není nutné kolem
ní jitřit zbytečné emoce. Z praktického pohledu
na věc: na Městském úřadě práce běží dál, vedení
města tvoří v této chvíli dva místostarostové (jeden
uvolněný a jeden neuvolněný).

Uzavírka ulice Sokolovské se posouvá na rok 2014
l odbor rozvoje města

Z důvodu průtahů v zadávacím řízení na výběr zhotovitele rekonstrukce ulice
Sokolovské budou stavební práce zahájeny až koncem prvního čtvrtletí roku 2014.

Při dodržení všech zákonných termínů v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele je při bezkon-
fliktním průběhu nejbližší možný termín podpisu smlouvy o dílo mezi městem Čelákovicemi a zhotovitelem
stanoven na 11. 11. 2013. Po podpisu smlouvy o dílo bude zhotoviteli předáno staveniště a budou
zahájeny práce na přípravě stavby, stanovení dopravněinženýrských opatření a vydání dopravněinže-
nýrského rozhodnutí. Předpokládáme, že stavební práce by měly být zahájeny na začátku března 2014
a ukončeny na konci května 2014. Po dobu výstavby bude uzavřen úsek ulice Sokolovské od křižovatky
s ulicí Spojovací po křižovatku s ulicí Stankovského. Autobusové zastávky budou po většinu doby
uzavírky přesunuty do ulice Prokopa Holého, v krátkém časovém úseku na konci výstavby pak do ulice
J. A. Komenského. O všech dopravních omezeních budeme v předstihu informovat na stránkách Zpra-
vodaje města Čelákovic a na internetových stránkách města.

Dokonalý zvuk swingbandu rozbušil srdce a nohy začaly samy počítat rytmus – koncert Melody Makers Ondřeje Havelky byl 28. října vkusnou součástí slavnostního vyhlášení
Výroční ceny města Čelákovic za rok 2013. Foto: Jiří Suchý

V pondělí 28. října dopoledne se uskutečnil  na náměstí
5. května za účasti vedení města a několika desítek občanů
slavnostní akt u příležitosti výročí vzniku samostatného
Československého státu. Foto: -dv-
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POZOR 
NA UZÁVĚRKU ZMČ!

Uzávěrka lednového čísla (1–2014) Zpravodaje
je v úterý 10. 12. 2013. 
Číslo vyjde přibližně 2. 1. 2014.

S M S  I N F O K A N Á L
Informace zdarma přímo do vašeho telefonu.
Služba Města Čelákovic umožňuje upozornit 

na krizové situace, náhlé události apod.
Registrujte se zasláním SMS na číslo: 

605 733 680
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování: 
IK CELAK REGISTRUJ

(pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ)
POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány! 

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

PŘÍVOZ PŘES LABE
Na webových stránkách www.privoz-celakovice.cz
najdete jízdní řád, ceník, mapku, galerii včetně
popisu lodě, kontakty či aktuální stav provozu.

CENÍK JÍZDNÉHO
Dítě do 5 let zdarma, dítě 6 – 17 let 10 Kč, dospělá
osoba 18 – 64 let 20 Kč, senioři starší 65 let 10 Kč,
držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 10 Kč, kolo, kočárek,
pes 5 Kč, malý motocykl do 50 ccm 20 Kč, jízda
mimo jízdní řád – přirážka 100 %.
V případě zvýšené frekvence na daném spoji jezdí
loď tak dlouho, dokud nejsou všichni cestující pře-
praveni, aniž by se toto považovalo za mimořád-
nou jízdu.

Sleva: Provozovatel nabízí slevu jízdného, a to per-
manentku na 5 dní, která je nepřenosnou jízdenkou
na jméno a svému držiteli umožňuje neomezený
počet jízd v daném období. Pro dospělou osobu
stojí 100 Kč, pro děti, seniory, ZTP a ZTP/P 40 Kč.

JÍZDNÍ ŘÁD
Celý jízdní řád viz webové stránky města.
listopad–prosinec 2013 od 7.35 do 18.35 hod.
Přerušení provozu pouze v případě vyhlášení
povodňové aktivity.

Děkuji této skupině za vstřícné relevantní i nere-
levantní připomínky a podněty k organizaci dalších
nezbytných kroků v tomto náročném období navíc
ovlivněném parlamentními volbami a věřím, že
jejich přístup k současným problémům města
bude nadále konstruktivní.
V konceptu každé obce je především starost o lidi
v ní žijící, ať už ve smyslu zdraví, bezpečí, kultury,
sportu, služeb, bydlení, škol apod. To jsou oblasti
samosprávy vámi občany samozřejmě vnímané
a nárokované dle vašich životních standardů.
Ale i naše město má ve svém balíčku plno nápadů,
projektů vyvolaných potřebami svých občanů, a to
jsou ty pravé mety pro činovníky města a bývá to
vždy skvělá návnada pro voliče.

K takovým projektům se odhodláváme většinou
při akutnosti problémů anebo kvůli prezentaci
daných zviditelněných idejí, ve všech případech
však dojde k problému s financováním. Protože
rozpočet města je vždy napjatý, kráčíme k otevřené
náruči dotací, které nekompromisně diktují své
podmínky. K takto získaným objemům finančních
prostředků je možné se chovat jinak než k pro-
středkům vlastním. Nejsou jaksi naše, mají v našich
očích menší hodnotu a svádějí k nepozornosti
a také rozhazovačnosti, a o to jsou pak dopady
sankcí a korekcí citelnější, neboť ty musíme doplnit
z vlastních živých zdrojů na úkor jiných potřeb
města.
Každá domácnost, podnikatel i jedinec mají svou
sebereflexi minimálně v tom, že když nesprávně
investovali, mají sušší chleba a další investici si
maximálně promyslí. Při aplikaci, kde hospodářem
je město a rozhoduje jednadvacet lidmi zvolených
zastupitelů, rozhoduje jejich většina hlasů. Prostě,
krásné nablýskané jablko může být uvnitř zkažené
a nejhorší varianta je, že děláme, že se nic  neděje.
Práce starosty je náročná a nebetyčně trpělivá ve
styku s lidmi, spolky i organismem zvaným město
se svými dodavateli, obchodníky, úředníky
a vůbec, ale to spojení, ta symbióza má v důsledku
vypovídající dopad a charakter, jako třeba život
jepičí, opičí nebo želví.
Co však to znamená ve stroji času a historie? Kon-
stanty zůstávají a vše přechodné, dočasné se stále
v kratších intervalech regeneruje.
U nás, a ještě to tak zatím je, jsou periodami času
svobodné volby, a pokud veřejná společnost cítí
své příkoří a tužby, a musím říci, že je to velmi
pozitivní vjem v dnešním shonu, tak se bude maxi-
málně snažit uplatnit své ambice i v komunální
politice, a přispět tím k ještě krásnějšímu, klidněj-
šímu a životaschopnějšímu městu.
Svůj mandát cítím jako povinnost a zodpovědnost
vůči městu a chci překlenout s pomocí většiny
Zastupitelstva toto chaotické období do příštích
řádných obecních voleb, a to pokud možno s co
nejmenším klopýtnutím, protože si to naše město
zaslouží.

Milan Tichý, místostarosta I

TAJEMNÍKA ÚŘADU
V pondělí 23. prosince a v pátek 27. prosince 2013
NENÍ z technických důvodů na Městském úřadu
v Čelákovicích ÚŘEDNÍ DEN.

Pokračování ze str. 1

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
Výměna se chýlí ke svému konci

Řidičské průkazy (typ 6) vydávané v období od
1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit nejpozději do úterý 31. 12.
2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich
výměnu pozbývají tyto řidičské průkazy plat-
nosti.

Řidičský průkaz je možné vyměnit na pracovišti
městského úřadu obce s rozšířenou působností
(ORP) příslušného podle místa trvalého bydliště
na území České republiky. Pro Čelákovice se jedná
o Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Bole-
slav. Držitelé řidičských průkazů, kteří plánují jejich
výměnu, se mohou on-line objednat na pobočku
Městského úřadu ve Staré Boleslavi na interne-
tových stránkách www.brandysko.cz.
Nový řidičský průkaz je možné vydat do 20 dnů
od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů po
podání žádosti po úhradě správního poplatku
500 Kč.

NAŠIM SENIORŮM
l odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Město Čelákovice pořádá ve čtvrtek 12. 12.
2013 od 14.00 hod. v Kulturním domě v Čelá-
kovicích Vánoční setkání pro seniory našeho
města.
Během odpoledne vystoupí MUZIKA V NÁLADĚ
pod řízením Zdeňka Švancara s programem písní
lidových, ze Semaforu, z filmů a popu. Zájemci 
se mohou hlásit na odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví nejpozději do 6. 12. 2013 (tel.: 
326 929 119).
Těšíme se na Vaši návštěvu!

VÝZVA
PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O DOTACE Z ROZPOČTU

MĚSTA ČELÁKOVIC
PRO ROK 2014

l Milan Tichý, místostarosta I

v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury,
sportu a dalších volnočasových aktivit
V návaznosti na usnesení Rady města
č. 21/2012/6.1 ze dne 25. 10. 2012 dnem 29. 10.
2013 vyhlašuji výzvu pro podávání žádostí o dota-
ce z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2014.
• Dotaci lze poskytnout na základě úplné žádosti

předepsané poskytovatelem.
• Žádosti o dotace lze podávat prostřednictvím

podatelny Městského úřadu v Čelákovicích
s uvedením příjemce: odbor školství, informací
a kultury, v termínu do 30. 12. 2013.

• Zásady města Čelákovic pro poskytování
finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdě-
lávání, kultury, sportu a dalších volnočasových
aktivit a formulář žádosti naleznou žadatelé na
internetových stránkách města Čelákovic
(www.celakovice.cz).

Reklamace roznosu Zpravodaje
Vážení čtenáři, protože redakční rada zachytila
stížnosti na roznos našeho periodika (zajišťuje
za úplatu Česká pošta, s. p., pobočka Čeláko-
vice), ale ne vždy přímé, někdy, jak se říká,
i z druhé ruky, zveřejňujeme, jak je možné re-
klamaci na roznos uplatnit.
Nejlépe zaslat co nejdříve e-mailem na zpra-
vodaj@celakovice.cz adresu, kam nebyl
Zpravodaj dodán. Protože: „Co je psáno, to je
dáno…“ Redakce bude mít jasnou představu
o rozsahu stížností a zároveň je předá zodpo-
vědné osobě, která zajistí nápravu.
Děkujeme za pochopení.
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Den podnikatelek ukázal,
že to ženy s podnikáním

myslí vážně
l Bohdana Rambousková

Foto: Andrea Vagenknechtová

KULTURA V ČELÁKOVICÍCH
l Zdeňka Tichá

V Čelákovicích se nic neděje… Kolikrát už jsme tento povzdech slyšeli…
Ale děje! Stačí se podívat do kulturního kalendáře města, který jakoby kopíruje roční období, samozřejmě
s přesahy.
Každá akce ale musí mít návštěvníky. A to je to, co leckdy chybí! Mezi kulturní akce patří i různá setkání
organizací a spolků, přednášky, koncerty… Nemusejí být pořádány městem, mnoho z nich je pořádáno
jinými subjekty.
V říjnu proběhl například Den podnikatelek, pořádaný Centrem podnikatelek Polabí, které sídlí v našem
městě. Pro někoho možná zněl název příliš honosně, proto do Galerie Café, kde se akce konala, nestrčil
ani ten pomyslný nos. Škoda. Naše podnikatelky, děvčata, která se snaží při vší péči o rodinu a děti
věnovat se tomu, co je baví, zde představovala své aktivity a vlastně i své sny – od zeleniny a sýrů přes
kosmetiku, stolní hry pro děti, svíčky a med až k realitám. Vše doprovázené drobným občerstvením
a především přímo hmatatelným „týmovým duchem“ – je vidět, že vzájemná podpora je důležitá!
Rozhodně udělal dobře ten, kdo navštívil v říjnu Městské muzeum a výstavu „Svět loutek a animovaných
filmů Jana Karpaše“. Tato výstava svým významem daleko přesáhla hranice Muzea a našeho města
a připomněla jedinečným způsobem člověka, který v Čelákovicích a Toušeni prožil část svého života.
Z úplně jiného „světa“ byly koncerty k výročí Jana Zacha, jeden v kostele Nanebevzetí Panny Marie,
druhý v Městském muzeu, a následná přednáška dr. Tomáše Slavického „Jan Zach a Čelákovicko“.
Kdo to ještě do této chvíle nevěděl, tak teď už ví – Jan Zach nebyl jen tak nějaký bezvýznamný člověk,
ale byla to skutečná osobnost předklasicistního hudebního období, velmi ceněný hudební skladatel,
jehož dílo, kterému se věnují badatelé i v Německu a Rakousku, dosud není zcela prozkoumáno. Je
však odkryto největší tajemství – „náš“ Jan Zach se nenarodil v Čelákovicích, ale v Dehtárech. Ale to
nám nemůže zabránit, abychom na jednoho z rodu Zachů z Čelákovic nebyli pyšní.
Do volebního víkendu zasáhl Čelákovický rockfest – a povedl se! Nenechte si ujít například listopadový
galakoncert Základní umělecké školy, Všechnopartičku či koncert Laca Decziho a na 7. 11. přeložený
koncert Věry Špinarové.
Předání Výroční ceny – letos ve znamení perliček, nejen dětství paní Věry Gissingové. Opět další z čelá-
kovických osobností, na něž můžeme být právem hrdí a již stojí za to si připomínat. Když jsem pátrala
po symbolice perel, zjistila jsem, že v mnoha náboženstvích je perla znakem božského nebo duchovního
světla, a buddhisté dokonce perlu uctívají a připisují jí magické a mystické vlastnosti. Perla se ztotožňovala
s dokonalostí, úplností a konečností, s dosažením božského a nesmrtelného. V křesťanství je s perlou
ztotožňován samotný Kristus jako čistá a dokonalá bytost zrozená z neposkvrněného početí; k perle
se připodobňuje biblické království nebeské: „Anebo je království nebeské, jako když obchodník, který
kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.“ (Matouš
13,44; http://www.biblenet.cz). Pokud chápeme perlu jako symbol něčeho cenného a výjimečného,
pak mezi naše čelákovické perly paní Věra Gissingová bezesporu patří.
A skvělým místem, kde můžeme v přátelském prostředí získat poučení i pobavení, je Městská knihovna.
Nejen že si zde půjčíte knížky, ale můžete navštívit pravidelné výstavy a přednášky – od 30. září 2013
probíhal týden knihoven, v jehož rámci proběhla výstava „Hračky ze staré skříně a domácí dílny“
a autorské čtení Petra Kukala, a který byl završen tradičním dnem otevřených dveří.
Na každé akci máme možnost dozvědět se něco nového, poznat zajímavé lidi, prožít si zážitek, který
nás třeba někam posune. Využívejme, prosím, každé příležitosti k vzájemnému obohacování. Kulturní
akce jsou k tomu jako stvořené, proto se neostýchejme na ně přijít, najděme si čas, i když každý z nás
říká, jak ho má málo. V listopadu a prosinci tedy na viděnou, třeba na zahájení adventu, ať už na náměstí,
v Muzeu či Ve Skále, anebo i na jiných místech a při jiných příležitostech!

Vernisáž výstavy „Svět loutek a animovaných filmů Jana Karpaše“ se zařadila na první příčky svou návštěvností. 
Foto: Tereza Zborníková

V rámci oslav Jana Zacha pořádalo 12. 10. město Čelá-
kovice koncert v Městském muzeu s názvem Komorní
soubor Bohumíra Hanžlíka – 30 LET. Foto: archiv muzea

Asi 150 navštěvníků z řad široké veřejnosti přivítal
Den podnikatelek, který se ve středu 16. října 2013
konal v Čelákovicích. Na akci prezentovalo své
podnikatelské aktivity dvanáct žen, jejichž pod-
nikání podpořil projekt „Podporujme podnikatelky
Polabí!“ Rodinného centra ROUTA, o. s. Zahájena
zde byla také soutěž Nejlepší podnikatelka Střed-
ního Polabí.
Program odpoledne byl pestrý a díky vyhřívanému
stanu jej neohrozilo ani nevyzpytatelné počasí.
Pro veřejnost bylo připraveno občerstvení zdarma,
módní přehlídka Moniky Vaverové a především
rozhovory s jednotlivými podnikatelkami. Většina
z nich absolvovala či právě navštěvuje workshopy
Miniškoly podnikání.
„Je skvělé vidět, že ženy, které před půl rokem
teprve uvažovaly o zahájení živnosti, již mají vlastní
byznysy,“ řekla koordinátorka projektu „Podpo-
rujme podnikatelky Polabí!“ Jana Fajtová Krau-
sová. Tento velký pokrok udělala např. majitelka
obchodu s čerstvými produkty z Polabí, s medem
a včelími produkty, majitelka fotoateliéru či půj-
čovny společenských her.
Na akci byla oficiálně zahájena soutěž Nejlepší
podnikatelka Středního Polabí, která je určená
ženám podnikajícím jako fyzické osoby. Soutěžící
bude posuzovat porota složená ze zástupkyň
a zástupců projektu, města Čelákovic a partnerské
firmy FV-Plast. Pozvání do poroty přijala také
úspěšná podnikatelka Gabriela Rychová, která
má obchodní zkušenosti ze zahraničních trhů
a zároveň se věnuje obnově českých tradic v his-
torické části města Ve Skále.
Přijímání přihlášek do soutěže probíhá do 15. lis-
topadu 2013. Veškeré informace včetně formuláře
přihlášky najdete na www.podnikatelky-
polabi.cz. Dotazy vám rádi zodpovíme v Centru
podnikatelek Polabí, Masarykova 95,  Čelákovice.
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Hospodaření za rok 2013
Dne 23. 9. schválila Rada smlouvu se společností
ATLAS AUDIT, s. r. o., o přezkoumání hospodaření
města Čelákovic za rok 2013.

Dětské hřiště Na Stráni
Na základě doporučení hodnotící komise schválila
RM na plnění části veřejné zakázky „Dětské hřiště
Na Stráni a sportovní hřiště V Prokopě“, a to dětské
hřiště Na Stráni, nabídku společnosti Bonita Group
v ceně 811 032 Kč vč. DPH, a to spolu s příslušnou
smlouvou o dílo.

Atletická dráha s umělým povrchem
Rada souhlasila se záměrem vybudování atletic-
ké dráhy a atletických sektorů s umělým
povrchem na pozemcích města, a to na Měst-
ském stadionu, a požádala stavební úřad Čelá-
kovice o vyjádření, zda je tato stavba v souladu
s územním plánem.

Užívání závěsného znaku města
Právo užívat závěsný znak při slavnostních příle-
žitostech a občanských obřadech na základě pro-
jednání a stanovení Radou města mají kromě
starosty a místostarostů s platností od 27. 9. 2013
i další zastupitelé města, a to František Bodlák,
Josef Pátek, Luboš Rýdlo a Zdeňka Tichá. Tyto
zastupitele také Rada pověřila prováděním občan-
ských sňatků.

Rezignace
Rada vzala na vědomí rezignace Petra Studničky
na funkci člena komise korekce dotace Revitali-
zace náměstí, Marka Skalického na funkci člena
komise pro životní prostředí, Jaroslava Ryneše na
funkci člena bytové komise a Melánie Skalické na
funkci členky sociální komise.

Měření intenzity elektromagnetického pole
Rada města uložila vedoucí odboru životního pro-
středí, aby vyzvala operátora GMS k předložení
měření intenzity elektromagnetického pole v okolí
jeho stožáru, především u obydlí v okolí a v pro-
storách MŠ Přístavní.

Zásady pro vydávání Zpravodaje
Redakční radě Zpravodaje města Čelákovic za
spolupráce s odborem školství, informací a kultury
uložili radní uvést stávající Zásady pro vydávání
Zpravodaje města Čelákovic do souladu s novelou
tiskového zákona platnou od 1. 11. 2013, a to
v termínu do 25. 10. 2013.

Nový jednací řád
Rada města schválila a vydala jednací řád Rady
města Čelákovic č. I/2/2013, kterým se zrušil jed-
nací řád I/4/2011.

ZASTÁVKY BUS V JIŘINSKÉ ULICI
V minulém Zpravodaji jsme v rubrice „o čem
jednali radní města“ na str. 5. uvedli, že město
Čelákovice plánuje ještě v letošním roce vybu-
dovat autobusové zastávky v Jiřinské ulici. Nové
složení Rady města však rozhodlo, že se tato
realizace přesune až na příští rok, a to z důvodu
koordinace opravy přípojek a vodovodního
řadu, který navazuje na stavbu nové autobusové
zastávky.
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Obecní dům
Stankovského 1650
vchod z ulice Rybářské
Čelákovice

tel.: 731 136 156
e-mail: mestska.policie@celakovice.cz
http://www.celakovice.cz

Městská policie 
na podzim

l Radek Fedaček, velitel

V tomto příspěvku bych chtěl „oprášit“ sezonní
záležitosti, které nastávají v tomto období. S pří-
chodem chladného počasí, byla ukončena
i zahrádkářská sezona a zahrádky a chatové kolo-
nie osiřely. Městská policie (MP) na těchto místech
provádí namátkové kontroly, a pokud je to možné,
tak tyto lokality prochází, tak aby preventivně
působila proti vandalům a zlodějům, kteří tato mís-
ta s oblibou navštěvují. Proto bychom chtěli opě-
tovně – jako každý rok – požádat o spolupráci
a žádáme vás, abyste nám oznámili, pokud by se
něco takového v těchto místech dělo, aby se tomu-
to mohla přizpůsobit naše hlídková činnost. Jako
nejlepší prevence se ukazuje to, když v osadě
bydlí někdo trvale a ostatní jej požádají o kontrolu

nad chatkami a dotyčný v případě čehokoliv
podezřelého informuje Policii ČR nebo nás. Tyto
osoby mají nejlepší osobní znalost, a proto jim
neuniknou detaily, které se hlídkám nemusejí jevit
podezřelé.

Chtěl bych na Vás apelovat, abyste si zajistili řádně
své objekty, a to jak dveře, tak okna. Dále je nutno,
aby pro případ, že už i přes zajištění dojde k nějaké
nepříjemné události, bylo možno pátrat po odci-
zených věcech, a proto je dobré, když máte zapsá-
na výrobní čísla věcí, případně máte pořízené jejich
fotografie. To se vám hodí i pro jednání s pojiš-
ťovnou, které tímto prokážete vlastnictví věcí, jež
po ní nárokujete k úhradě v rámci pojistné události.
Z toho vyplývá, že je dobré mít svůj majetek řádně
pojištěný, neboť dobré pojištění zmírňuje materiální
újmu způsobenou krádeží.

Další, na co bych chtěl upozornit, je to, že opět
ve větší míře – s ohledem na počasí a sníženou
viditelnost – máme v plánu nadále pokračovat
v kontrolách cyklistů a chodců, neboť i ti jsou
účast níky silničního provozu, ale občas se tak
nechovají. Chodci nepřecházejí po přechodech
pro chodce, pohybují se nedovoleným způsobem
po vozovce. Cyklisté zase za snížené viditelnosti
nesvítí, nemají povinnou výbavu kola, ohrožují
svou jízdou a chováním sebe i ostatní účastníky
silničního provozu apod. S ohledem na nebez-
pečnost tohoto chování již za tyto přestupky
nedomlouváme, ale přistupujeme k blokovým
pokutám.

Lávka přes Labe
l Zdeňka Tichá, uvolněná členka Rady města

Rada města na své schůzi dne 21. 10. 2013 přijala následující usnesení:
• Rada města se seznámila se Smlouvou č. 274/2012 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu

SFDI na rok 2012, uzavřenou dne 14. 12. 2012 na Cyklistickou stezku přes Labe.
• Rada města se seznámila se Smlouvou č. 247/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu

SFDI na rok 2013, uzavřenou dne 9. 7. 2013 na Cyklistickou stezku přes Labe.
• Rada města se seznámila se Zápisem z jednání města a SFDI ze dne 14. 10. 2013.
• Rada města se seznámila se Zápisem z jednání města a společnosti Metrostav, a. s., Praha 8, ze

dne 18. 10. 2013.
• Rada města zjišťuje, že na Cyklistickou stezku přes Labe k 26. 9. 2013 nebyla dosud čerpána žádná

finanční částka z dotace ze SFDI ve výši 10 000 000 Kč dle Smlouvy č. 247/2013.
• Rada města konstatuje, že na Cyklistickou stezku přes Labe není reálné do 10. 12. 2013 vyčerpat

dotace ze SFDI v celkové výši 10 000 000 Kč, a naplnit tak uzavřenou Smlouvu č. 247/2013, přesto
podnikne veškeré kroky k max. čerpání této dotace.

• Rada města konstatuje, že v předávacím protokolu odstupujícího starosty místostarostovi I ze dne
26. 9. 2013 chybějí specifikace ve věci čerpání dotace ze SFDI v návaznosti na plnění stavebních
prací společností Metrostav, a. s., Praha 8, na Cyklistickou stezku přes Labe, tj. jedná se o zjevnou
neúplnost předávané dokumentace.

• Rada města konstatuje, aby předávající Ing. Pátek písemně doplnil bližší vysvětlující komentář
k čerpání dotace ze SFDI v návaznosti na plnění stavebních prací společností Metrostav, a. s., Praha 8,
na Cyklistickou stezku přes Labe.

• Rada města zadává právní posouzení finančního čerpání dotace ze SFDI na základě uzavřených
smluv (včetně dotačních pravidel SFDI k tomuto dotačnímu titulu), a to Smlouvy č. 274/2012 o poskyt-
nutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2012 uzavřené dne 14. 12. 2012 na Cyklistickou
stezku přes Labe a Smlouvy č. 247/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok
2013 uzavřené dne 9. 7. 2013 na Cyklistickou stezku přes Labe, a to ve vztahu ke Smlouvě o dílo
na Cyklistickou stezku přes Labe včetně k ní uzavřených Dodatků, se společností Metrostav, a. s.,
Praha 8, a to příslušné advokátní kanceláři po předložení cenové nabídky na toto posouzení.

Je třeba zdůraznit, že nyní je Radou města řešen stav, který se vyvíjel od doby vypsání výběrového
řízení na novou lávku. Stav věcí je velmi vážný, proto nyní probíhají intenzivní jednání se všemi zainte-
resovanými stranami, zejména se Státním fondem dopravní infrastruktury a se společností Metrostav,
aby byly splněny veškeré podmínky, zejména co se čerpání 10milionové dotace z fondu týče. K tomu
je nutné shromáždit veškeré informace předcházející současnému stavu věcí.
Prioritním zájmem vedení města je dokončení stavby v kvalitě, jaká má být, a zároveň splnění podmínek
Státního fondu dopravní infrastruktury tak, aby došlo k čerpání finančních prostředků z dotace, a to
do 10. 12. 2013 v plné výši nasmlouvaných 10 mil. Kč.
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Přivítáni do života byli noví občánci města Čelákovic

v sobotu 28. září 2013 v sobotu 19. října 2013

Anna Jelínková, Alex Rosenkranc,
Karolína Prokopovičová, Veronika Šťastná,

Daniela Skořepová, Zbyněk Frantál a Ondřej Žilák.

Lukáš Linhart, Ondřej Prokeš, Vanesa Banyová,

Aneta Veinertová, Michaela Podracká,
Jaroslava Sotonová, Petr Duschek,

Magdaléna Kubartová, Simon Fišer, Dominika Šafrová,
Adéla Stuchlíková a Martin Fanta.

Foto: Jiří Suchý

Amálie Fojtíková, Pavel Bešťák, Vít Blahomír Kroneisl,
Michal Jedlička, Tobiáš Belanec,
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Řazeno dle získaných hlasů

Strana platné hlasy pořadí
číslo a název celkem a v % dle hlasů

20 ANO 2011 1 100 19,33 1
4 TOP 09 1 020 17,92 2
1 Česká strana sociálně demokratická 893 15,69 3
6 Občanská demokratická strana 686 12,05 4
21 Komunistická strana Čech a Moravy 577 10,14 5
17 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 293 5,15 6
11 Křesťanská demokratická unie – Čs. strana lidová 280 4,92 7
23 Strana zelených 271 4,76 8
3 Česká pirátská strana 195 3,42 9
2 Strana svobodných občanů 131 2,30 10
18 Dělnická strana sociální spravedlnosti 66 1,16 11
15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 65 1,14 12
5 HLAVU VZHŮRU – volební blok 25 0,43 13
24 Koruna Česká (monarchistická strana) 23 0,40 14
10 Strana soukromníků ČR 20 0,35 15
9 politické hnutí Změna 19 0,33 16
13 Suverenita – Strana zdravého rozumu 11 0,19 17
7 Romská demokratická strana 6 0,10 18
14 Aktiv nezávislých občanů 5 0,08 19
22 LEV 21 – Národní socialisté 3 0,05 20

Voliči v seznamu: 8 900
Volební účast v %: 64,44

Okrsky: 11
Vydané obálky: 5 735

Odevzdané hlasy: 5 733
Platné hlasy: 5 689

Platné hlasy v %: 99,23

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 25.–26. 10. 2013

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V ČELÁKOVICÍCH

Veškeré informace o říjnových volbách najdete na webu:

www.volby.cz

• Děkuji všem občanům, kteří ve volbách do
Poslanecké sněmovny podpořili kandidáty 
KDU-ČSL za Středočeský kraj.

Hana Machálková, předsedkyně 
okresního výboru KDU-ČSL Praha-východ

• Vážení občané,
děkujeme za podporu ODS v Čelákovicích. Kaž-
dého hlasu si vážíme o to víc, že jste ODS zvolili
v nelehkém čase. Zachovejte nám přízeň i nadále
a nezapomeňte na nás v komunálních volbách
v říjnu 2014.
Bližší informace o činnosti místního sdružení 
ODS v Čelákovicích najdete na www.odscelako-
vice.estranky.cz.

Josef Pátek, předseda MS ODS Čelákovice

• Jménem svým a jménem TOP 09 Čelákovice
tímto děkuji všem voličům, kteří nám i v dnešní
nelehké době důvěřují a dali nám ve volbách do
Poslanecké sněmovny svůj hlas.
Chci vás ujistit, že budeme pokračovat dál se stej-
ným nasazením i ve své práci v Zastupitelstvu,
pro dobro našeho města a vás, občanů. Budeme
usilovat o to, abychom si vaši důvěru udrželi i na -
dále. Tomáš Janák, předseda 

místní organizace TOP 09 Čelákovice

Město splácí dluhy
a nerozprodává majetek

l Petr Studnička, zastupitel města 

Bývalé vedení města, které působilo ve svých
funkcích v období 12/2010–09/2013, se snažilo
postupně splácet dluhy města v podobě půjček
a úvěrů v průměrné výši 8 milionů korun ročně
a současně nerozprodávalo vlastní majetek. Pro
představu, v letech 2013–2018 musí město splatit
úvěry a půjčky ve výši 46 milionů korun. Významné
investiční akce jsou realizovány díky dotačním
titulům, přičemž nejvýznamnějšími poskytovateli
dotací jsou ROP Střední Čechy (náměstí 5. května,
ulice Sokolovská), Státní fond dopravní infrastruk-
tury (lávka přes Labe), Státní fond životního pro-
středí (ČOV), dále pak Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR (výtah v budově Městského úřadu) či
Krajský úřad Středočeského kraje (veřejná zeleň).
Tím se vedení města snažilo o zajištění udržitel-
nosti v oblasti financování rozvoje města do
budoucna.
V případě, že by město hospodařilo špatně,
obdrželo by dopis ministra financí. Hodnota likvidity
by se musela pohybovat v intervalu 0 až 1 a cizí
zdroje by se musely podílet na celkových aktivech
více než 25 %. K poslednímu sledovanému období
činil v rozpočtu našeho města dle Ministerstva
financí ČR podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům
7,58 % a likvidita dosáhla hodnoty 2,85.

Splátky úvěrů včetně úroků v tis. Kč v letech
2010–2013

Úřad předán novému vedení města
l Josef Pátek, bývalý starosta, Miloš Sekyra, bývalý

místostarosta I

Předání veškeré agendy na radnici novému vedení
proběhlo ve stejný den, kdy skončilo v ranních hodi-
nách zasedání Zastupitelstva města, tedy 26.9. 2013.
Poučeni složitým předáváním s bombou v kanceláři
v roce 2010, kdy jsme přebírali prázdné kanceláře,
jsme se rozhodli zvolit jinou formu předání, a to přímo
osobní se sdělením podrobností k aktuálním záleži-
tostem. Předání agendy probíhalo několik hodin anové
vedení města má k dispozici vše, co potřebuje.
Protože do voleb zbývá necelý rok a předaná agenda
je náročná na zpracování, chceme věřit, že nenastane
obvyklé období po změnách ve vedení jakékoliv veřej-
né instituce, kdy nové vedení si „vyřizuje účty“ s býva-
lým, ale naopak nové vedení se s maximální energií
pustí do řešení aktuálních problémů města, kterých
je stále dost. Není totiž čas na obvyklých „100 dní
hájení“.
Z předávaných akcí zmíníme ty nejdůležitější:
Lávka přes Labe
Stavba probíhá nadále, ale počasí s největší pravdě-
podobností stavbu na zimní období přeruší. Je při-
pravena dohoda s provozovatelem přívozu, aby nebyl
jeho provoz přerušen do konce roku 2013. Pro rok
2014 je nutné vypsat novou soutěž. 
Veřejné osvětlení v Záluží a kanalizace s vodovo-
dem
Rekonstrukce veřejného osvětlení je v plném proudu
a konečně se Záluží dočkalo této potřebné investice.
Ve věci kanalizace a vodovodu zbývá posledních
několik kroků k územnímu řízení. Věříme, že se nové
vedení bude touto akcí zabývat minimálně tak inten-
zivně, jako my v uplynulých třech letech.

Rekonstrukce ulice Sokolovské
Akce je připravena k realizaci a měla by začít ještě
do konce letošního roku. Dotaci z ROP Střední
Čechy schválilo Zastupitelstvo dne 23. 10. 2013
a konečně se tato klíčová městská komunikace
dočká opravy.
Výtah v druhé budově Městského úřadu
I tato investice je dlouho plánována apodařilo se letos
ji zahájit díky dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Věříme, že tuto novou službu ocení zejména maminky
s kočárky, senioři či zdravotně handicapovaní, neboť
se tím zjednoduší přístup kodborům Městského úřadu
i do pobočky jedné z komerčních bank.
Ve věci finančních záležitostí předáváme město v lepší
kondici, než jsme ho přebírali. Za tři roky jsme nečerpali
žádný nový úvěr astávající jsme řádně spláceli. Zavedli
jsme nově speciální účty, na kterých je deponováno
nájemné z vodovodů akanalizací vedoucí ke kumulaci
prostředků na investice do vodohospodářské oblasti
(například na rekonstrukci kanalizace v Jiřině či v Zá -
luží).
Chceme všem občanům slíbit, že nadále budeme
pracovat v Zastupitelstvu, byť v opozici, apodporovat
všechny dobré věci pro město. Budeme sami při-
cházet s podněty anávrhy, které naše město posunou
dál. Naprosto jednoznačně odmítáme jít cestou opo-
ziční destrukce. To totiž není náš styl. Nadále se
můžete na nás obracet a jsme připraveni vám po -
moci.
Děkujeme všem za podporu, kterou nám vyjadřujete.
Děkujeme kolegům na Městském úřadu, ředitelům
a zaměstnancům příspěvkových organizací i dalším
lidem, kteří pro město pracují. Bylo nám velkou ctí
řídit toto město a jsme připraveni nabídnout naši vizi
v komunálních volbách v roce 2014. Zdroj: Rozpočet města 2010–2013
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V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156

Vloupání do přízemního bytu
23. 9. 2013 v 18.50 hod. byla městská policie
požádána o společný zákrok při prověření ozná-
mení, kdy se v ulici Prokopa Holého měly dvě oso-
by vloupávat do přízemního bytu. Hlídka na místě
spatřila muže a ženu na balkoně přízemního bytu.
Podle jejich sdělení zde pouze seděli a chtěli mít
soukromí. Po jejich ztotožnění bylo zjištěno, že
žena (31) i muž (33) mají bydliště na adrese MěÚ
Čelákovice, a oba si převzala do péče Policie ČR.

Ztracené dítě
26. 9. 2013 v 12.55 hod. telefonicky oznámil občan,
že v ulici U Potoka se mu ztratila rok a půl stará
dcera. Hlídka na místě zahájila pátrání, během
kterého byla holčička nalezena matkou ve vedlej-
ším vchodu bez zranění.

Botička proti krádeži
29. 9. 2013 v 11.00 hod. se k čerpací stanici, kde
hlídka MP prováděla měření rychlosti radarem,
dostavil muž (27), který hlídku požádal o tzv. botič-
ku na své vozidlo, a to proto, že ztratil klíče od
vozidla a bál se o něj. Hlídka vozidlo na žádost
muže zajistila do doby, než bude vozidlo zajištěno
majitelem proti krádeži. Ve 12:30 hod. v ulici U Kap-
ličky hlídku MP zastavil občan, který hlídce předal
nalezené klíče od vozu stejné značky. Klíče byly
předány šťastnému majiteli vozidla.

Zraněný pes
2. 10. 2013 22.30 hod. byla na MP oznámeno
občankou, že v ul. Václava Kálika je pes, kterého
patrně srazilo auto, protože za sebou tahá zadní
nohy. Hlídka se dostavila na místo a psa odchytla.
Pes byl převezen na veterinární kliniku, kde vete-
rinářka shledala, že špatný pohyb je způsoben
patrně onemocněním kloubů. Poté byl převezen
do útulku v Lysé n. L., kde si jej druhý den převzal
majitel. 

Krádež v supermarketu
8. 10. 2013 v 7.40 hod. se za strážníkem, který
prováděl dohled nad přechodem pro chodce
u prodejny Albert, dostavila pracovnice tohoto
obchodu a sdělila, že právě odtud odešel muž,
jenž nezaplatil za zboží. Žena na místě provedla
přímé označení osoby, která byla na odchodu.
Strážník muže (51) dostihl a pořádal jej o prokázání
totožnosti; po dotazu se u tohoto muže zboží našlo
a k činu se doznal. Byla mu uložena bloková poku-
ta v maximální výši. 

Společná hlídka s Policií ČR
18.–19. 10. 2013 od 23.00 do 5.40 hod. byla pro-
váděna společná hlídka MP s Policií ČR, při níž byla
kontrolována riziková místa, kontrola chatových
oblastí a kontroly řidičů na alkohol. V 4.15 hodin při
průjezdu ulicí Rooseveltovou hlídka zastavila vozidlo
Škoda Felicia, které nebylo řádně osvětleno, a při
kontrole řidiče byla provedena orien tační dechová
zkouška na přítomnost alkoholu v dechu. Ta byla
s pozitivním výsledkem 1,70 promile alkoholu. Věc
si ihned ponechala hlídka Policie ČR.

l -dv-

ZRUŠENÍ PRODEJNY
Prodejna drogerie Teta v Masarykově ulici, poblíž
nádraží, je zrušena.

Od 1. 10. 2013 ordinují v nových prostorech na
adrese náměstí 5. května 2055/D praktické lékařky
Jana Čejková a Hana Kadeřávková. Ordinační
hodiny, včetně diabetologie, zůstaly zachovány.

MUDr. JANA ČEJKOVÁ
tel.: 321 021 500, 603 514 441, 
e-mail: CejkovaJ@seznam.cz
Ordinační hodiny:
po 13.00–18.00
út 7.30–13.30
st 7.30–13.30
čt 7.30–13.30
pá 7.30–12.00
(jednou za 7 týdnů pohotovost)
Diabetologická ambulance:
po 7.30–10.30
čt 15.00–18.00
(pouze pro objednané)

MUDr. HANA KADEŘÁVKOVÁ
(společně s MUDr. Hanou Koukalovou)
tel.: 321 021 501
Ordinační hodiny:
po 7.30–13.30
út 13.00–18.00
st 7.30–13.30
čt 7.30–13.30
pá 7.30–12.30
(jednou za 7 týdnů pohotovost)

Chovatelské potřeby APOLLO

Na rohu Masarykovy a Vašátkovy ulici otevřela
Helena Koliášová prodejnu chovatelských potřeb.
Odpovědným vedoucím zde je Petr Jordánek.
Nabízí zde široký sortiment chovatelských potřeb
pro zvířecí mazlíčky – psy, kočky, papoušky, hlo-
davce, ryby, želvy, plazy aj. Vybrat si můžete z vel-
kého množství značek a typů krmiv, pa mlsků,
sušených pochoutek, vitamínů, pelíšků, odpočí-
vadel, oblečků, vodítek, obojků, pře pravek, klecí,
podestýlek, hraček… Připraveny jsou i věrnostní
programy (Royal Canin, Hill’s, Brit…).

Pokud v prodejně nějakou položku nenajdete, rádi
vám ji objednají. Zboží je možné rezervovat tele-
fonicky na č.: 723 966 229, nebo e-mailem:
info@pochoutkyapollo.cz.
Provozní doba:
po–pá 8.00–19.00
so 8.00–12.00

ELECTROSHOP.CZ
Toto elektrocentrum nově nabízí nezáruční opravy
mobilních telefonů většiny značek. Ve spolupráci
s externím servisním zastoupením jsou schopni
opravit obyčejné i chytré telefony.
Praskl vám u telefonu displej, nejde telefon
zapnout? Přineste jej na prodejnu v Masarykově
ulici č. p. 22 (vedle zubní ordinace).
Opravují také všechny notebooky, netbooky a stol-
ní počítače. Ať už se jedná o odstranění škodlivých
virů nebo o výměnu pevného disku nebo displeje.
Postarají se o všechno ☺
Od října zde také nabízejí možnost vyzvednutí
zásilek dodávaných dopravcem PPL na prodejně.
Nemusíte tedy celý den čekat, až u vás zazvoní
kurýr, nebo stát dlouhé fronty na poště. Obdržíte
SMS zprávu a balíček si u PPL partnera vyzved-
nete. Nově také nabízejí možnost zaslání nedo-
bírkových balíku s dodáním do druhého dne na
jakoukoliv adresu po České republice.
Tel.: 326 997 401, www.electroshop.cz, face-
book: Obchůdek Electroshop
Provozní doba:
po–čt 8.30–12.30 13.30–18.00 hod.
pá 8.30–12.30 13.30–17.00 hod.
so 8.30–11.30 hod.

PEKAŘSTVÍ KOLLINGER

Nové pekařství firmy Pekařství Jaroslav Kollinger,
s. r. o., bylo otevřeno v zrekonstruovaném domě
na roku ulic Sedláčkovy a Kostelní, s adresou
Sedláčkova č. p. 196.
V čelákovické prodejně zakoupíte slané a sladké
pečivo či obložené housky a bagety s řadou
různých náplní. Vzhledem k otevírací době si tak
řada zákazníků ráno zakoupí svačinu, kterou si
doma nestihli připravit ☺. Objednat si můžete
v prodejně nebo na tel.: 775 297 826 den předem
kterékoliv zboží z nabídky.
Půl hodiny před zavírací dobou poskytují na veš-
keré zboží slevu 50%.

Provozní doba:
po–pá 5.30–17.30 hod.
so 6.30–12.00 hod.
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Tištěný přehled akcí
„ZIMA v Čelákovicích“
POZOR, BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „ZIMA
v Čelákovicích“ 2013/2014 (plakát, Zpravo-
daj města) obsahující akce od 8. prosince
2013 do konce února 2014 je v neděli 10. lis-
topadu 2013.
Informace o akcích zasílejte na e-mail: zpra-
vodaj@celakovice.cz.
Dodané informace jsou také pravidelně zve-
řejňovány na webových stránkách města
v „Kalendáři akcí ve městě“.

ROPID oslaví 20 let 
své existence

l Marek Skalický, zastupitel města

V roce 1993 se začala psát historie Pražské
integrované dopravy (PID) a byla zřízena
organizace ROPID (Regionální organizátor Pražské
integrované dopravy). Díky zapojení železnice
a příměstských autobusů se síť PID rozšířila i na
území Středočeského kraje a dnes pokrývá již
jednu třetinu jeho území. V současné době jsou
do systému integrovány všechny linky metra,
tramvají, městských autobusů, regionálních vlaků,
lanové dráhy na Petřín a přívozů na území Prahy.
Denně využije služeb PID 1,5 milionu cestujících
a ročně ujedou veřejné hromadné dopravní
prostředky PID 200 milionů kilometrů. Oslavy
vyvrcholí Dnem PID v sobotu 23. 11. 2013.
Veřejnost bude moci podpořit nejen ekologickou
dopravu, ale bude se moci svézt i historickými
vozidly metra, vlaku, tramvaje i autobusu na
velkém příměstském okruhu v jihozápadní části
Prahy. Jednotlivé nostalgické linky budou jezdit
v hodinovém intervalu mezi 10.00 a 16.00 hodinou.
Jízdné ve všech zvláštních historických linkách
bude zdarma. Přesný jízdní řád se teprve dolaďuje,
každopádně přestupní stanice budou:
Smíchovské nádraží (mezi metrem, vlakem
a tramvají), Sídliště Řepy (mezi tramvají
a autobusem) a Rudná, nádraží (mezi autobusem
a vlakem). Příměstský okruh bude vlakem přes
Prokopské údolí a Zbuzany do Rudné
a autobusem z Rudné zpět do Prahy.

Ve vztahu k Čelákovicím a rozvoji PID jsou
stěžejní následující události:
• leden 1996 – zřízena čtyři vnější tarifní pásma pro

časové předplatní jízdenky integrované dopravy;
• květen 1998 – zapojení parkovišť P+R do

systému PID;
• 10. 6. 2001 – významné rozšíření PID v oblasti

Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi a Če -
lákovic (zavedení linky 405);

• 15. 12. 2002 – plná integrace železniční trati
231 v úseku Praha – Čelákovice – Lysá nad
Labem;

• 14. 12. 2003 – významné rozšíření PID v oblasti
Čelákovic a Lysé nad Labem;

• 10. 12. 2006 – zastavení provozu na železniční
trati Čelákovice – Mochov, otevření nové za -
stávky Čelákovice-Jiřina;

• 9. 12. 2007 – zavedení systému Esko na že -
lezničních linkách v PID (Čelákovice – S2);

• 13. 12. 2009 – zavedení nové přímé linky S20
Praha – Milovice.

VÝZVA
PRO PODNIKATELE A POSKYTOVATELE SLUŽEB VE MĚSTĚ

Na nových webových stránkách města www.celakovice.cz byla v srpnu 2013 spuštěna
 aplikace:
KATALOG místních podniků, firem, podnikatelů, služeb apod.
Žádáme proto všechny, kteří mají zájem o sobě dát takto vědět a sídlí v našem městě
či zde poskytují služby, aby využili této možnosti a vyplněním on-line formuláře se
zaregistrovali.

Od 15. prosince začnou platit nové jízdní řády
vlaků i autobusů

l Petr Studnička, Miloš Sekyra, zastupitelé města

V neděli 15. 12. 2013 začnou platit nové jízdní řády vlaků i autobusů nejen v České
republice, ale i ve většině evropských zemí. V osobní železniční ani veřejné autobusové
dopravě nedochází ve vztahu k Čelákovicím k výraznějším změnám. Železniční trať
231 vedoucí přes naše město bude plnit funkci odklonové trasy po dobu modernizace
traťového úseku mezi Prahou-Běchovicemi a Úvaly. Posledním dnem platnosti nových
jízdních řádů bude 13. prosinec 2014.

Vlaky
Nejvýznamnější změnou na trati 231 je zkrácení tras ranních posilových vlaků ve špičce pracovních
dnů (odjezd z Čelákovic v 5:50, 6:50, 7:50, 8:50 hod., z Jiřiny o 3 minuty dříve) do Strančic, Říčan
u Prahy a Prahy-Vršovic.
V pracovní dny a o víkendech budou jezdit spoje linky S2 na trase Praha – Čelákovice – Kolín a S20
Praha – Čelákovice – Milovice. Přímé spoje linky S20 nebudou vypravovány o víkendech a státních
svátcích.

Zdroj: Jízdní řád 2013/2014

Zdroj: Jízdní řád 2013/2014

Autobusy
Na lince 405 Úvaly – Čelákovice – Brandýs nad Labem, na které jezdí v rámci Pražské integrované
dopravy (PID) jedny z nejvíce vytížených příměstských autobusů, nedojde k výraznějším změnám.
Na linkách 412, 427 a 443 může dojít k časovým posunům jízdních řádů s ohledem na posuny vlaků
na trati 011 Praha – Český Brod – Kolín. V průběhu příštího roku se počítá se zřízením nové autobusové
zastávky s pracovním názvem Čelákovice, Jiřinská, která zkrátí cestu především dětem dojíždějícím
do Základní školy Kostelní, Kamenky.

Tarify
U předplatních a jednorázových jízdenek PID nejsou předpokládány žádné cenové změny. Již od srpna
sídlí Zákaznické centrum Opencard v budově Magistrátu hl. m. Prahy, vstup z ulice Charvátovy. Provozní
doba centra je v pondělí a středu 8:00–20:00 hod., v úterý a čtvrtek 8:00–18:00 hod. a v pátek 8:00–15:30
hod. Prodlužování platnosti Opencard je možné u těch karet, jejichž platnost končí nejpozději 31. 3.
2015. Doba platnosti takto prodloužené Opencard bude 6 let od data jejího vydání. Opatření se netýká
jednou již prodloužených karet Opencard, neboť platnost Opencard lze prodloužit pouze jednou. Kvůli
prodloužení není nutné navštěvovat osobně zákaznická centra Opencard, ale kartu stačí pouze zasunout
do kteréhokoliv z 80 validátorů ve stanicích metra. 
Ceny jízdenek Českých drah (mimo PID) se zvýší od 15. 12. 2013 zhruba o 2 %. Dopravce však zvýší
slevy pro cestující, kteří pravidelně dojíždějí do práce či do školy a jsou držiteli aplikace IN 50 %. Sleva
na pořízení traťových (týdenních, měsíčních, čtvrtletních) jízdenek vzroste z 25 na 50 %. Žákům a stu-
dentům se slevou IN 25 % bude poskytnuta sleva 25 % ze žákovského jízdného (v období 1. 9.–30. 6.).
Aplikace IN 25 % bude stát nově 490 Kč, IN 50 % a In-Senior přijdou shodně na 1 490 Kč.

Trať 231 TAM ZPĚT
Pracovní dny Víkendy Pracovní dny Víkendy

a státní svátky a státní svátky
Čelákovice-Jiřina XX:01, XX:31 XX:31 XX:56, XX:26 XX:26
Čelákovice XX:04, XX:34 XX:34 XX:53, XX:23 XX:23
Praha-Vysočany XX:24, XX:54 XX:54 XX:33, XX:03 XX:03
Praha-Mas. n. XX:32, XX:02 XX:02 XX:25, XX:55 XX:55

Trať 231 TAM ZPĚT
Čelákovice XX:36 XX:21
Čelákovice zast. XX:39 XX:17
Lázně Toušeň XX:44 XX:13
Brandýs n. Labem XX:54 XX:04
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Od udělení čestného
měšťanství Josefu

Volmanovi uplynulo 70 let
l Jarmila Volfová, zastupitelka města

Dne 10. 9. 1943 bylo na zasedání zastupitelstva
uděleno čestné měšťanství továrníkovi Josefu Vol-
manovi, který se narodil před 130 lety a zemřel
v roce 1943 ve věku padesáti devíti let. U příležitosti
významných výročí narození a udělení čestného
měšťanství položili zastupitelé města Josef Pátek
a Petr Studnička věnec na hrob Volmanovy rodiny
v Žebráku, kde je pochován i zakladatel firmy
J. Volman, která byla po zestátnění přejmenována
na TOS, n. p., a po privatizaci na TOS, a. s. Továr-
níku Volmanovi je věnováno listopadové vydání
Zpravodaje.

Zastupitelé města Josef Pátek a Petr Studnička položili
věnec na hrob Josefa Volmana v Žebráku u příležitosti
70. výročí udělení čestného měšťanství čelákovickými
zastupiteli. Foto: Jarmila Volfová

Dne 16. 10. 2013 oslavil své 
80. narozeniny náš tatínek,
dědeček, pradědeček a strejda
pan Slavomír ŠPALEK.
Hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let mu přeje jeho
rodina.

Dne 3. 11. 2013 by se dožil 
60 let pan Milan KLÍMA. Všem
přátelům a známým, kteří vzpo-
mínají s námi, děkujeme.
Rodina

Dne 17. 11. 2013 by se dožila
85 let naše pracovitá, starost-
livá maminka, babička a pra-
babička paní Vlasta
KLÍ  MOVÁ. Opustila nás
navždy 18. 11. 2008, den po
svých 80. narozeninách.
Vzpomeňte na ni spolu s námi.
Syn Mirek s rodinou.

Dne 21. 11. 2013 by se dožil 
90 let pan Josef MUCHA.
Vzpomínají dcera Miluše a syn
Josef s rodinami.

LISTOPAD 1994

„Setkání s tajemnem a volby
Četl jsem v Květech o záhadných jevech, s kterými
se mnozí čtenáři střetávají, a tak se chci také s vámi
podělit o zážitek, jak jsem se stal objektem setkání
s říší zesnulých, ač v posmrtný život nevěřím.

Miloval jsem, jako většina z nás, svoji maminku,
a tak jí nosím na hrob květiny a rozsvěcím svíčky
a při tom jí ,jako‘ vypravuji, co je na světě nového.
Až doposud bez odezvy. Ale tuhle, v šumu větru
zaslechl jsem matčin hlas. Šeptá slabě: „Tak hochu
můj, prý zas budete mít volby do radnice, to se
teď zase máte, když si sami můžete vybrat, kdo
bude město řídit a starat se o něj. A máte z čeho
vybírat’?...

…Chvíli jsem stál v ohromení, ale potom jsem
honem řekl: ,Neboj se, maminko, my si zvolíme
ty slušné a poctivé, kteří nikdy a nikomu neubli-
žovali!‘ Tak skončilo mé setkání s tajemnem.

Josef Hanžlík“

Místní partnerství 
MAS – Střední Polabí:

Projekt „Získávání dovedností –
MAS Střední Polabí“ v plném proudu

l Lucie Jakubcová, manažerka a koordinátorka
projektu

Ve dnech 20., 21 a 22. 9. 2013 se uskutečnily na
třech různých místech našeho regionu Střední
Polabí – v Čelákovicích, Nehvizdech a Brandýse
nad Labem-Staré Boleslavi – pod názvem „Kde
bydlíme, kde žijeme… aneb zábavné odpoledne
s MASkou“ propagační a informační akce místní-
ho partnerství MAS – Střední Polabí, o. s. Akce
proběhly v rámci projektu „Získávání dovedností
– MAS Střední Polabí“ podpořeného z Programu
rozvoje venkova formou dětského zábavného
odpoledne, kdy místní partnerství připravilo pro
děti netradiční výtvarné dílny, skákací hrady,
sportovní aktivity a soutěže. Děti si tak například
mohly s rodiči vytvořit z krabic svůj region kolem
řeky Labe, a každý den tak vznikala originální
a jedinečná výtvarná díla, na kterých se podíleli
všichni příchozí. Dětem udělala radost i výroba
vlastní originální masky z papíru, malování na
obličej, sportovní olympiáda a potěšily je balónky
a malé dárečky. I přes počáteční nepřízeň počasí
stan místního partnerství nakonec navštívilo
během tří dní okolo 450 lidí. Příchozí měli příle-
žitost dozvědět se více o činnosti místního part-
nerství Střední Polabí a svým názorem pomocí
vyplnění dotazníku přispět ke strategickému roz-
voji našeho regionu. Místní partnerství se v sou-
časné době připravuje na Programové období
2014–2020 a pracuje na přípravě podkladů pro
zpracování budoucí Integrované strategie území
(ISÚ), tedy rozvojové koncepce území, jejíž
významnou součástí jsou právě názory, podněty
a přání jak občanů, tak zástupců sektoru veřej-
ného, neziskového i podnikatelského. Tvůrcem
strategie rozvoje se tak může stát každý, komu
záleží na rozvoji našeho regionu Střední Polabí.
Děkujeme tak všem, kteří svým názorem již při-
spěli či mají zájem zapojit se do přípravy ISÚ.
Veškeré informace o přípravě ISÚ místního part-
nerství Střední Polabí včetně termínů plánova-
ných komunitních setkání budou zveřejněny na
našich webových stránkách. Více informací
o činnosti místního partnerství a možnosti při-
hlášek na: www.strednipolabi.cz, info@stredni-
polabi.cz.

Foto: Lucie Jakubcová

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Na Alej roku 2013 byla
navržena alej u náhonu

Podpořte ji prosím svým
hlasem i Vy!

l Petr Petřík

Městské aleje jsou cenným dědictvím, ke kterým
se váže i mnoho kulturních hodnot. Nová vyhláška
stanoví i přísnější kritéria pro zásahy do stromořadí.
Jejich celospolečenský význam neustále roste
a není od věci na ně upozornit i obyvatele měst.
Sdružení Arnika si tyto hodnoty uvědomuje, a pro-
to pořádá každoročně soutěž o nejkrásnější Alej
roku, přičemž letos se podařilo mezi 61 stromo-
řadími nominovat i lipovou alej pod kostelem
Nanebevzetí Panny Marie podél mlýnského náho-
nu. Autorkou nominace je Helena Zvolská, členka
Okrašlovacího spolku čelákovického. Vyhlášení
můžete podpořit i Vy. Stačí do 11. listopadu vyplnit
svoji e-mailovou adresu a vybrat např. čelákovic-
kou alej a hlasovat na http://arnika.org/alej-roku.
Vyhlašovat se budou i vítězové v jednotlivých kra-
jích, tak nám držte palce.

Foto: Kamil Voděra
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Výtěžek ze vstupného ve výši 28 050 Kč město Čeláko-
vice z rozhodnutí Zastupitelstva města konaného dne
23. 10. 2013 věnuje Nadačnímu fondu Rozum a cit. Foto:
Jiří Suchý

Radní pro kulturu Zdeňka Tichá v rozhovoru s moderá-
torem večera Josefem Prokopem. Foto: Jiří Suchý

Čestná stráž městské policie u skleněné plastiky a pamětní knihy s podpisem paní Věry Gissingové – Diamantové.
Foto: Jiří Suchý

SLAVNOSTNÍ VEČER 28. ŘÍJNA
u příležitosti udělení Výroční ceny města Čelákovic 2013

l odbor školství informací a kultury

V pořadí druhou Výroční cenu města udělilo Zastupitelstvo města
Čelákovic dne 26. 6. 2013 u příležitosti významného životního
jubilea a z vděčnosti za šíření dobrého jména našeho města po
celém světě paní Věře Gissingové – Diamantové.

Laureátka obdržela výtvarné dílo, a to skleněnou plastiku symbolizující
Domov na Labi ozdobenou stříbrnou plaketou, zhotovenou jako zvětšenina
otisku pečetidla rychtářského práva primase Ježdíka z roku 1631, kterou
navrhl výtvarník Michal Burda. Ze zdravotních důvodů byla cena paní Věře
Gissingové předána delegací města v kruhu rodiny a blízkých dne 20. 10.
2013 ve Velké Británii.

Dle sdělení blízkých však paní Věra na své Čelákovice stále vzpomíná
a v pon dělí 28. 10. 2013 večer tomu nebylo jinak.

Medailon o laureátce, který byl promítán jako součást programu slavnostního
večera Výroční ceny města Čelákovic v Kulturním domě, a reportáž z tohoto
druhého ročníku budou ke zhlédnutí na webových stránkách města 
www.celakovice.cz ve videogalerii či v sekci Výroční cena.

Minulý rok započatá tradice charitativního charakteru slavnostního večera,
kdy výtěžek bude odevzdán organizaci, která může svým posláním navodit
sounáležitost s vyznamenanou osobou, zůstala zachována. Výtěžkem ze
vstupného ve výši 28 050 Kč tentokrát město Čelákovice podpoří Nadační
fond Rozum a cit, jehož posláním je všestranná pomoc náhradním rodinám,
které vychovávají opuštěné děti s cílem umožnit jim vyrůstat v přirozeném,
bezpečném a podnětném prostředí.

Laureátka Výroční ceny města Čelákovic 2013 paní Věra Gissingová – Diamantová. Foto:
archiv rodiny

„Dámy v publiku při udílení Výroční ceny dostaly na památku na slavnostní
večer perlové náušničky, připomínající symboliku perel jako slzí, ale také jako
něčeho cenného, vznešeného a dokonalého, čeho je dosaženo dlouhou
a někdy i strastiplnou cestou. Paní Věra Gissingová, stejně jako další lidé s po-
dobným osudem, jistě vyplakala mnoho slzí, ale svůj osud nesla statečně a se
vznešeností.“

Zdeňka Tichá, uvolněná členka Rady města

Večer z úst navrhovatelky Soni Husárikové zazněla i zdra-
vice filmového režiséra Mateje Mináče, autora filmu
Všichni moji blízcí a dokumentu Síla lidskosti, který získal
prestižní cenu International Emmy Award v kategorii do-
kumentární film. Foto: Jiří Suchý

Vystoupení Ondřeje Havelky a „jeho“ Melody Makers bylo
doprovázeno bouřlivým potleskem. Foto: Jiří Suchý
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Věra Gissingová, laureátka Výroční ceny města Čelákovic 2013

Paní Věra Gissingová, rozená Diamanto-
vá, je česko-britskou spisovatelkou a pře-
kladatelkou. Vydáním knihy svých
vzpomínek Perličky dětství uvedla město
Čelákovice do povědomí v mnoha zemích
světa.
Má také velké zásluhy na zveřejnění hrdin-
ského činu sira Nicholase Wintona, který
v roce 1939 zachránil 669 převážně židov-
ských dětí před transportem do koncen-
tračních táborů z území ohroženého
Československa.

Věra Diamantová se narodila 4. 7. 1928 rodičům
židovského původu Irmě a Karlu Diamantovým
v Čelákovicích. Po okupaci v roce 1939 byla na
popud rodičů zařazena spolu se svou starší
sestrou Evou do programu Britského výboru pro
uprchlíky, který zařizoval jejich umístění do rodin
v Británii. Díky britskému makléři N. Wintonovi,
který celou akci organizoval, byly obě sestry a dal-
ších 667 dětí zachráněno před smrtí v koncen-
tračních táborech. První transport z Prahy do
Londýna byl vypraven dne 14. 3. 1939. Odjezd
vlaku se sestrami Diamantovými z pražského Wil-
sonova nádraží do Londýna v červenci 1939 byl
jedním z posledních uskutečněných. Další pláno-
vaný vlak s 250 dětmi už 1. září 1939 neodjel, zača-
la 2. světová válka a konec naděje těchto dětí na
její přežití.
Při loučení s rodiči dostala od tatínka deník, aby
psala, co prožívá a mohla se s rodinou o zážitky
po válce podělit. Z jednoho sešitu jich bylo nako-
nec 16. Věra Gissingová dokázala až po 40 letech
po válce deníky otevřít a napsat svůj příběh
s názvem „Perličky dětství“ ze vzpomínek na před-
válečná léta v Čelákovicích a dospívání v Anglii.
K autentičnosti knihy přispělo její doplnění o dení-
kové záznamy a dopisy, které si psala především

s rodiči a se svou sestrou Evou. Kniha je osobní
výpovědí dospělé ženy, vzpomínající na své dět-
ství a dospívání v obavách o svou rodinu a sou-
časně pohledem dítěte s jeho bezprostředními,
v denících zachycenými dojmy. Život v britské
rodině, studium v anglické škole, setkání s pre-
zidentem Benešem, po jeho intervenci studium
česko-anglické školy a ubývající informace
z Čech. V Anglii jí byla velkou oporou starší sestra
Eva, provdaná Hayman († 22. 8. 2013). Po konci
války se po českých židovských dětech v anglic-
kých rodinách neměl kdo shánět. Během holo-
caustu většina rodiny Diamantových zahynula,
včetně rodičů Věry a Evy Diamantových. V srpnu
1945 se vrátila zpět do Československa, kde ji
čekalo zklamání z přístupu lidí k Židům, kteří se
vrátili do Čech, a vyústilo po změně režimu v její
emigraci zpět do Británie v lednu roku 1949. V kni-
ze se dočtete nejen o poklidném životě v našem
městě před příchodem německé armády, o osobní
statečnosti řady zdejších občanů, ale také o pová-
lečném zklamání při jejím návratu. V Británii se
provdala se za Michaela Gissinga a vychovala
s ním tři děti. Do Československa se odvážila
vrátit na návštěvu až v roce 1968. V pozdějších
letech jezdila do naší země častěji za přáteli a svý-
mi Čelákovicemi. Dnes žije v obci Upper Culham
v anglickém hrabství Berkshire ve Spojeném krá-
lovství Velké Británie a Severního Irska a ve vzpo-
mínkách se nejraději vrací do svého dětství
v Čelákovicích.
Její Perličky dětství vyšly zatím 17x v Čechách,
na Slovensku, v Británii, USA, Německu a Japon-
sku. (1. vydání v Británii 1988, v České republice
1992). České vydání Perliček dětství autorka roz-
šířila o poválečná léta v naší zemi.
Stejně jako většina zachráněných „Wintonových
dětí“ pomáhala Věra Gissingová druhým. Když se
v roce 1988 po letech setkala s Nicholasem Win-
tonem, stala se jeho spolupracovnicí, pomáhala
mu s korespondencí a ve styku s médii. Věnovala
se osvětové činnosti, přednášela na anglických
školách a dělila se s dětmi o vzpomínky a válečné
zážitky. Dodnes se v mezích možností stýká s dal-
šími lidmi zachráněnými N. Wintonem a také s ním
samým.
Během své spisovatelské dráhy přeložila a redi-
govala 38 knih a napsala i několik knih pro děti.
V roce 2002 vydala s Muriel Emanuelovou biogra-
fickou vzpomínkovou publikaci Nicholas Winton
a zachráněná generace. Jejím životním krédem
bylo: „Musíme světu něco dát, musíme žít tak, aby
na nás rodiče byli pyšní!“
Siru Nicholasi Wintonovi je 104 let. Stále je pře-
svědčen o tom, že to, co vykonal pro českoslo-
venské děti, byla samozřejmost. Ale v očích
světové veřejnosti je tento čin výjimečný, protože
dal šanci žít 669 dětem, budoucím právníkům,
politikům, novinářům, lékařům, duchovním, ale
také spisovatelům, jako je třeba naše paní Věra
Gissingová, která vyprávěním svého příběhu oslo-
vila miliony lidí a seznámila je s osudem židovských
dětí v malé středoevropské zemi.

Přínos k rozvoji města
Věra Gissingová, roz. Diamantová, je naší rodač-
kou, a přestože v Čelákovicích nežije, patří v sou-
časnosti její vzpomínky nejvíce dětství prožitém
v našem městě. Svými knihami a přístupem k naší
zemi pomohla rozšířit povědomí o České repub-

lice, o Čelákovicích. Díky jejím knihám a osvětové
činnosti o nás vědí v řadě zemí světa, je dávána
za příklad dalším generacím pro své morální hod-
noty a vlastenectví.
V letošním roce oslavila paní Věra životní jubileum
85 let. Před 25 lety vyšlo první vydání její knihy
Perličky dětství (1988 Londýn).
Režisér Matej Mináč připomněl příběh Wintono-
vých dětí celovečerním filmem Všichni moji blízcí
(1999). V knize Perličky dětství našel námět, který
ho natolik zaujal, že ho zakomponoval do svého
filmu. Jeho dokument Síla lidskosti – Nicholas
Winton (2002) získal prestižní cenu International
Emmy Award v kategorii dokumentární film a řadu
dalších ocenění na filmových festivalech. Kniha
Perličky dětství sloužila jako základ tohoto doku-
mentu. V rámci vzdělávacích projektů film vidělo
více než milion dětí v USA. Jeho dalším filmem je
Nickyho rodina (2011).
Dne 1. 9. 2009 v 9:01 hod. byl vypraven Winton
Train na čtyřdenní cestu mezi pražským hlavním
nádražím a Londýnem Liverpool Street Station.
Zvláštní parní vlak vykonal stejnou trasu, kterou
by před 70 lety absolvovaly děti z posledního vlaku,
který z Prahy nevyjel vzhledem k zahájení 2. svě-
tové války.
Ve Winton Trainu jelo 22 čestných hostů, před vál-
kou zachráněných dětí, včetně paní Věry Gissin-
gové. Doprovázeli je studenti a novináři. V Londýně
na nádraží vlak osobně přivítal tehdy stoletý Nicho-
las Winton.
Význam Věry Gissingové pro město dokládá také
pamětní deska rodiny Diamantových umístěná na
domě č. p. 109 v Sedláčkově ulici, kde před válkou
žili. Dnes nese označení U Diamantů. Text pamětní
desky:

Zde stával dům, kde žili Diamantovi,
zahynuli v koncentračním táboře.
Jejich dcery Věru a Evu zachránil
před Holocaustem britský občan
Nicholas Winton.
Jejich osud byl literárně i filmově ztvár-
něn.

Věra Gissingová, roz. Diamantová, by v našem
městě určitě nestrávila pouze své dětství. Násilné
přerušení rodinných vazeb i životů zapříčinily vnější
tragické události. Přes nelehké životní začátky se
ale dokázala osudu postavit a využít příležitosti,
kterou dostala od života, a zúročit ji ve prospěch
druhých. Její příběh, dívky z malého města Čelá-
kovice, dnes už znají miliony lidí a silou své osob-
nosti si získala respekt nás všech.

Text zpracovala navrhovatelka 
Soňa Husáriková

Paní Věra Gissingová, rozená Diamantová. Foto: archiv
rodiny

Paní Věra Gissingová s dcerou. Foto: archiv rodiny
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Josef Volman
Před 130 lety – 14. listopadu 1883 se ve městě Žebrák, nedaleko Hořovic,
narodil Josef Volman. Jeho otec si tam nedlouho před tím, v roce 1878, zřídil
malou kovodílnu. Koncem 19. a počátkem 20. století ještě řemeslo přecházelo
z otců na syny. U Volmanů také. Josef ale po vyučení nezůstal doma. Odešel
do světa sbírat zkušenosti.  Dělal to tak dobře, že v USA za necelých 10 let
vystudoval strojařskou a chemickou školu a stal se spolumajitelem menšího
strojírenského podniku. V té době také poznal svoji budoucí manželku Ludmilu.
Odhodlán uplatnit čerstvě nabyté odborné a podnikatelské zkušenosti doma,
v tehdejším Rakousku-Uhersku, vrátil se v roce 1910 do Čech a „zakotvil“
v Čelákovicích. Proč právě tady?

Portrétní snímek Josefa Volmana. Foto: zdroj dobový
tiskČELÁKOVICKÝ BAŤA

Těžko se už dozvíme hlavní důvod. Dá se ale před-
pokládat, že se mu nejen zalíbila zdejší krajina
a příroda. Přilákaly ho jistě i podmínky, které tehdy
dokázalo město vytvořit rozvíjejícímu se průmyslu.
Byly tu možná levnější pozemky než jinde a s nimi
železniční, silniční a telefonické spojení s okolním
světem, pošta, záložna a žili tu šikovní lidé se
zájmem o práci.
Sborník vydaný v roce 2003 ke stému výročí Měst-
ského muzea obsahuje studii s názvem „Průmysl-
ník Josef Volman a jeho podíl na rozvoji Čelákovic“.
Autorka Jolana Tothová v ní považuje za první
„vlaštovku“ literatury o J. Volmanovi článek
„Významný český průmyslník“, otištěný ve Zpra-
vodaji v lednu 1991. Úryvkem o Volmanových lid-
ských vlastnostech, převzatým z této „vlaštovky“
od pana J. Špačka, připomněl Zpravodaj letošní
volmanovská výročí již v lednovém vydání. Osobou
J. Volmana se zabýval i článek „konkurenčního“
Zpravodaje občanského sdružení Naše Čeláko-
vice v srpnu 2012. Místo dalšího „literárního zpra-
cování“ životopisných údajů a příběhů pana
továrníka podle výše uvedených prací si dovoluji
nabídnout následující schematický přehled továr-
níkových průmyslových aktivit v našem městě,
připravený s využitím brožury z roku 1940, vydané
ke 30. výročí založení Volmanovy čelákovické
továrny, a s využitím Kroniky města Čelákovic I
(2006).

1910  Příchod Josefa Volmana do Čelákovic
a založení firmy (dílna s kancelářemi a malou sle-
várnou o rok později) na ploše cca 600 m². Zahá-
jení výroby jednoduchých nástrojů a součástek.
Josefovým společníkem byl zpočátku jeho bra-
tranec, Antonín Volman, soustružník z Mýta. Je-
jich čelákovická firma nesla proto krátce (do smrti
A. Volmana) označení J. A. Volman.

1912 Využití kapitálu získaného prodejem podílu
na firmě v USA k rozšíření výrobního programu
(jednoduché vrtací stroje, ruční lisy, nůžky na ple-
chy atd.) s 37 zaměstnanci (30 dělníků, 1 admini-
strativní síla a 6 učňů). Kromě peněz na rozšíření
výroby si J. Volman přivezl z USA v roce 1911
i paní Ludmilu již jako manželku.

1914–1918  Zpočátku útlum (podnik vedla
paní L. Volmanová s Josefovou matkou), pak za-
stavení výroby. Šéf musel jako rakouský voják
na frontu. „Užil“ si postupně srbskou, ruskou
a italskou. V lednu 1918 se dostal domů do Če-
lákovic a schovával se tu před úřady až do vzniku
ČSR.

1919  Obnovení výroby se 40 zaměstnanci a 17
učni.

1923–1924 Částečný pokles výroby se snížením
počtu zaměstnanců až na 22 (vlivem začínající svě-
tové hospodářské krize), ale s rezervou 17 učňů.

1925–1926  Orientace výrobního programu na
moderní, kvalitní a cenově přístupné obráběcí
stroje (zejména jednořemenicové soustruhy) a při-
jetí schopných konstruktérů.

1930–1938  Po krátkém útlumu mezi lety
1932/1933 přišlo období rozkvětu firmy. Čeláko-
vický kronikář F. Vlasák to popsal takto: „Zdejší
Volmanova továrna na obráběcí stroje vůbec
práci nezastavila, naopak, svůj závod rozšířila,
nové úředníky i dělníky přijímala. Majitel vyvinul
velikou osobní činnost a získal zakázky z téměř
celého světa.“ Zvýšila se výroba a počet dělníků
na 1000. Byla postavena nová tovární, tak zvaná
„Jubilejní“ hala o ploše 4 500 m², kovárna,

 slévárna bronzových odlitků a odlitků z lehkých
kovů, budova konstrukčních kanceláří, původní
montážní hala byla adaptována na slévárnu litiny.
V roce 1936 vytvořil J. Volman ze svého podniku
v Čelákovicích základní závod, k němuž připojil
původní rodinnou továrnu v Žebráku. V tomto
podnikatelsky úspěšném období postihla člověka
J. Volmana těžká rána. V prosinci 1933 zemřela
jeho manželka paní Ludmila Volmanová. Ze zá-
pisu v čelákovické kronice vyplývá, že to byla
ztráta i pro město, místní školy, spolky a že ji lidé
měli rádi pro její ochotu naslouchat a pomáhat.

1939  Poptávka po strojích J. Volmana stoupala
a čelákovický závod mohl být rozšířen o dalších
6000 m² nové dílenské haly. Rozšiřovat a moder-
nizovat bylo nutné nejen výrobní prostrory, ale se
zvyšujícím se počtem zaměstnanců také jejich zá-
zemí (závodní kuchyně, jídelny, společenské míst-
nosti, učebny, šatny, sociální zařízení, ordinace
podnikového lékaře atd.). Pro své zaměstnance
nechal J. Volman postavit do roku 1939 kolonii
rodinných domů pro úředníky, 11 činžovních
domů (v dnešní ulici Prokopa Holého). Na rozpar-
celovaných firemních pozemcích, prodaných bo-
hatším zaměstnancům firmy za režijní ceny,
finančně podpořil výstavbu 30 rodinných vil zej-
ména v západní části dnešní ulice Na Stráni
a v ulici Na Nábřeží.

1940  Rozšíření slévárny o 1 100 m² a dílenské
haly o dalších 1 200 m². Závod měl novou mode-
lárnu, laboratoře, zkušebny, skladové prostory
atd. Sídlem firmy se stala luxusní vila, postavená
v letech 1938–1939. V té době zaměstnával 
J. Volman 2 500 lidí na 50 000 m² výrobní plochy.

1941  Změna firmy J. Volman, továrna na obrá-
běcí stroje Čelákovice, na akciovou společnost
J. Volman, a. s.Pan továrník mezi svými. Foto: archiv Karla Schebesty
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Před 70 lety – 16 dubna 1943 v Čelá-
kovicích zemřel významný Českoslo-
venský průmyslník Josef Volman.
Jeho životní příběh, způsob podniká-
ní, sociálního zabezpečení a podpory
zaměstnanců firmy, společenského,
sportovního a kulturního dění ve měs-
tě, to vše mi v mnohém připomíná
světoznámého, o něco staršího
a o hodně bohatšího Volmanova sou-
časníka, zlínského podnikatele Tomá-
še Baťu. Oba byli nepochybně
„kapitalisté“ se vším všudy – draví,
přísní na sebe i své podřízené, sebe-
vědomí, ale na rozdíl od mnoha jiných
uznalí a spravedliví.

Zaměstnanci továrny se loučí se zesnulým šéfem. Foto:
sbírkový fond Městského muzea v Čelákovicích

Josef Volman opustil svoji továrnu v necelých 
60 letech, v ponižujícím a krutém protektorátním
období. Svého nového domu a zároveň sídla firmy
si užil pouhé 4 roky (viz dále Volmanova vila). Je-
dinou jeho radostí asi byla dcera „Luďa“, kterou
ještě s manželkou adoptovali. Je všeobecně
známé, že se J. Volman nestaral o politiku. Těžce
nesl, že jeho továrnu využívají němečtí okupanti
a že na její bráně a u sportovního areálu SK Vol-
man (v místech nynější kotelny a hasičské zbroj-
nice v ulici Prokopa Holého) musely být
vyvěšovány prapory s hákovým křížem. Ještě za
svého života, v roce 1936, věnoval J. Volman če-
lákovickému Husovu sboru velký zvon, který byl
na pámatku jeho ženy nazván Ludmila. S jakou
hořkostí musel asi v roce 1942 sledovat zabavení
tohoto pro německý válečný průmysl? Mimo jiné
asi také proto neváhal podporovat rodiny odbo-
jářů, které trpěly nacistickou zvůlí, a odbojáře sa-
motné. Městu a tak zvanému chudinskému fondu
odkázal na tehdejší dobu značné finanční pro-
středky v protektorátních korunách. Po smrti
J. Volmana převzal vedení podniku jeho zeť,
Ing. Jiří Růžek, který vedl továrnu i po znárodnění
v roce 1945 až do roku 1948.

Tento symbol – logo firmy J. Vol-
mana, proslavil naše město po
celém světě. V bytových domech
postavených pro zaměstnance bý-
valé „Volmanky“ bydlí dodnes

stovky občanů našeho města. Někdejší repre -
zentační sídlo firmy je považováno za skvost
české funkcionalistické architektury. To je dědic-
tví, které městu Čelákovice zanechal Josef Vol-
man.

Jižní průčelí vily J. Volmana – 40. léta 20. stol. Foto: sbírkový fond Městského muzea v Čelákovicích

VOLMANOVA VILA – ČELÁKOVICKÝ TUGENDHAT

Od založení své firmy v Čelákovicích až do roku
1939 bydlel J. Volman s rodinou v dodnes stojící
nevelké vilce při silnici do Toušeně na jižním okraji
továrního areálu. Peníze investoval především do
rozšiřování továrny tak, aby byl schopen reagovat
na zvyšující se poptávku po strojích, které vyráběl.
Vážil si svých zaměstnanců - dělníků i úředníků,
a proto se zároveň s výstavbou továrních objektů
a budov staral o jejich bydlení. Tím se výrazně lišil
od mnoha soudobých podnikatelů, kteří vybudo-
váním nebo nákupem honosných firemních sídel
svou činnost začínají. Až v roce 1938 (28 let po
založení továrny) se J. Volman rozhodl vybudovat
nové sídlo, které by zároveň reprezentovalo jeho
úspěšnou firmu. Jako člověk znalý nejen svého
oboru určitě věděl, co se v architektuře „nosí“.
Snad proto tehdy oslovil dva mladé projektanty,
vyznavače principů funkcionalismu v architektuře,
o nichž věděl, že jejich vzorem je světově „zave-
dený“ architekt švýcarského původu Le Corbu-
sier. Oběma, jak Jiřímu Štursovi, tak Karlovi Janů,
bylo tehdy 28 let.
Jak sám název naznačuje, je pro funkcionalistic-
kou architekturu – pro umělecké ztvárnění stavby
v tomto stylu – prioritní funkce stavby, její provozní
a sociální účel a také propojení vnitřního prostoru
s vnějším. Základními tvary funkcionalistických
staveb jsou prolínající se hranoly, jejichž skladba
je podřízena funkci budovy, jejímu půdorysnému
a provoznímu uspořádání. Bývá asymetrická, ote-
vřená do prostoru. Budovy mívají volný půdorys,
většinou ploché střechy, pásová okna, jednodu-
ché fasády z režného betonu, přírodních materiálů
nebo hladké bílé, bez „parádiček“.
Domnívám se, že něco takového Josef Volman
od J. Štursy a K. Janů očekával, když jim v roce
1938 řekl – cituji z textu historika architektury a vy-
sokoškolského pedagoga Z. Lukeše – „Kluci,
něco mi nakreslete a pak se na to podíváme“.
„Kluci“ nakreslili a pak po zběžném prohlédnutí
výkresů následovala továrníkova slova: „Dobrá
kluci, tak to postavte“. Levicově smýšlející archi-
tekti tak vstoupili do služeb bohatého kapitalisty.
Jiřího Štursu, mimochodem – synovce jednoho
z našich největších sochařů Jana Štursy – jsem
osobně poznal v roce 1962 ještě jako student Fa-
kulty architektury ČVUT v Praze. Tehdy byl pan
profesor vedoucím katedry bytových a občan-
ských staveb, říkal mi pane kolego a já byl v jeho
atelieru až do konce studia v roce 1966. Hned od
začátku věděl, že jsem z Čelákovic a velmi se za-
jímal, v jakém stavu je vila. Dnes bych ho už mohl
zase potěšit. Naposled jsem s ním ale mluvil někdy
kolem roku 1985 a hádejte o čem také. Karla Janů
jsem znal jako děkana fakulty a později osobně

jako neúnavného propagátora výstavby bytů a ob-
čanské vybavenosti z propojitelných prostorových
buněk. Ale zpět k vile. Dnes mohu s jistotou na-
psat, že na realizaci jejího návrhu se sešlo několik
tehdejších i budoucích významných osobností.
• Jako investor – významný československý prů-

myslník 20.–40. let 20. století Josef Volman,
čestný čelákovický měšťan „in memoriam“.

• Jako projektanti – Ing. arch. Jiří Štursa
a Ing. arch. Karel Janů, oba později mimo jiné
vysokoškolští profesoři a děkani Fakulty archi-
tektury ČVUT v Praze.

• Jako stavitel – Ing. arch. Karel Bíbr, úspěšný
čelákovický a český architekt, projektant a sta-
vební podnikatel.

Tito pánové vytvořili spolu dílo, které je jako Vol-
manova vila od 3. 5. 1958 nemovitou kulturní pa-
mátkou. V Ústředním seznamu nemovitých
kulturních památek (ÚSKP) ČR je zapsána pod
č. 16217/2 – 4124.
Byla postavena na rozlehlém pozemku, který byl
parkově upraven na zahradu s mnoha druhy
stromů a křovin, vodními prvky a sochami, s ba-
zénem a tenisovým kurtem. Na pozemku byla také
užitková zahrada se skleníky, domem zahradníka
a vrátného i podzemní skladovací prostory sloužící
mimo jiné k úkrytu v případě náletů. Na severním
svahu pod vilou, nad slepým ramenem Labe, stála
lovecká chata. Ze všech stran vila bíle zářila do
dálky a působila skoro nadpřirozeně.
Někteří historici české architektury často přirov-
návají Volmanovu vilu ke světoznámé brněnské
vile Tugendhat, zapsané v seznamu světového
dědictví UNESCO. A já s nimi už hodně dlouho
tiše souhlasil. Proč tiše? Vilu Tugendhat totiž
v roce 1928 vyprojektoval původem německý
a světově proslulý architekt Ludwig Mies van der
Rohe a to byla při vší úctě k pánům Štursovi
a Janů jiná „persona“ než oni.
Přesto když jsem vilu Tugendhat ještě jako stu-
dent ČVUT v 60. letech 20. století poprvé navštívil
v rámci praktické výuky teorie architektury
a umění, hned jsem se svým spolužákům a paní
doc. PhDr. M. Benešové pochlubil, že něco po-
dobného máme my v Čelákovicích také. Jen ona
a já jsme tehdy věděli, že je to pravda.

Nyní po mnoha letech si už dovoluji
říci nahlas – ano, funkcionalistická
vila továrníka Volmana je tak trochu
čelákovický Tugendhat. Jsem rád, že
už zase začíná zářit.

Téma zpracoval Ivan Vaňousek
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17. listopad očima pamětnice
l Jarmila Volfová, zastupitelka města

Sedmnáctý listopad 1989 prožila převážná část
čelákovických občanů jako všední podzimní
páteční den. Ve večerních zprávách zazněla strohá
informace o demonstraci studentů v Praze na
Albertově. V sobotu vystoupil v televizi tehdejší
generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš s tvrzením,
že část studentů byla zmanipulována a zneužita
protisocialistickými silami. V té době jsem byla
členkou Československé strany socialistické
(ČSS), nástupkyně národněsocialistické strany,
významné politické síly první republiky. Jako mladá
studentka jsem se v době tuhé normalizace dosta-
la náhodou na jejich setkání a s úžasem poslou-
chala o demokratickém systému první republiky,
o politicích a prezidentech Masarykovi a Benešovi.
V té době věc nevídaná! Když jeden z přítomných,
devadesátiletý profesor, řekl: „Je třeba držet ale-
spoň svíčku a foukat do plamene,“ vstoupila jsem
do této organizace. V pondělí mi volala Marie
Babická, která v té době pracovala na nádraží
v trafice, zda bych nemohla sehnat další výtisky
Svobodného slova, protože lidé se o něj doslova
perou. Svobodné slovo byly noviny této strany,
stejně tak jako zábavný týdeník Ahoj na sobotu,
který vydával Melantrich sídlící na Václavském
náměstí. Obě tiskoviny přinesly provolání herců
a studentů o brutálním zásahu proti studentům
na Národní třídě, které plně podpořilo vedení ČSS.
V následujících dnech mi zavolali neznámí pracov-
níci Průmstavu, abych se dostavila před vrátnici
TOSu, kde proběhla první protestní akce v Čelá-
kovicích. Tam jsem poprvé viděla například pana
Polnického, pana Šaldu, pozdějšího starostu
a mého blízkého spolupracovníka v komunální poli-
tice. Zároveň jsem byla vyzvána, abych se dostavila

na Městský národní výbor (pro mladší generaci
v dnešní terminologii na městský úřad/radnici), kde
se sešli zástupci KSČ, NF a přijeli jejich okresní
tajemníci. Nekompromisně jsem byla požádána,
abych písemně odsoudila psaní Svobodného slova
a Ahoj na sobotu o demonstraci. Odmítla jsem
s tím, že se jedná o naši mladou inteligenci, která
písemně skládala zkoušky z marxismu-leninismu,
aže chyba bude asi jinde. Na moji stranu se postavil
jako jediný Jiří Fotr z Jiřiny. Po mém vystoupení
mi bylo sděleno, abych  ode šla.
Další den se konala schůze v Praze. Rozhodli jsme
se společně jít na Václavské náměstí a podpořit
desetitisíce demonstrantů pod balkónem Melan-
trichu, kde promluvili Václav Havel, Alexander Dub-
ček a další. V okamžiku vstupu na Václavském
náměstí zpívala Marta Kubišová „vláda věcí tvých
zpět se k tobě navrátí, lide…“, a já jsem prožila jeden
z nejsilnějších emočních zážitků ve svém životě.
Dne 27. listopadu se připravovala po celé republice
generální stávka, která proběhla i u nás v Čeláko-
vicích. Bratři Jiří a Ladislav Weyrostkovi s dalšími
postavili provizorní tribunu pomocí valníků.
Náměstí bylo doslova přeplněno lidmi včetně stu-
dentů a herců z Prahy. Byla jsem požádána o pár
slov, a třebaže jsem trémou nemohla ani přikývnout
(před tak velikým davem lidí jsem dosud nemlu-
vila), slova mi pak sama přistávala na jazyku. Tak
nesmírně silná ta doba byla! 
V neděli dopoledne začátkem prosince mi zavolal
tehdejší ředitel muzea pan Špaček a řekl: „Ihned
přijďte, zakládáme Občanské fórum.“ Přestala
jsem vařit a manželovi s dvěma malými dcerami
jsem oznámila, že jsou mnohem důležitější věci
než nedělní oběd. V muzeu již byl Dr. Luhan,
Ing. Šalda, pan Větrovec, manželé Adámkovi a jiní,
na další schůzky OF přišli manželé Šumanovi,

Ing. Pospíchalová a jiní. Scházeli jsme se v týden-
ních intervalech, připravovala se jednání u kula-
tých stolů, kooptace zástupců OF do MěNV do
doby, než proběhnou svobodné volby. Na zase-
dání MěNV v Kulturním domě se lidé nevešli,
poprvé jsem viděla takový zájem spoluobčanů
o věci veřejné. O přestávce za mnou přišel známý
komunistický představitel N. F. v Čelákovicích
s otázkou: „Paní Volfová, budete nás věšet?“ –
tak uvažovala garnitura politiků, která ztrácela
moc. Doba byla hektická, organizovali jsme bese-
dy – tehdy žijící vnučky prezidenta Masaryka,
prof. Machovce, prognostika Miloše Zemana,
představitelů církví. Vánoce v rodinách jsme pře-
kvapivě stihli včetně napečeného cukroví a nastal
rok 1990 – rok svobodných voleb demokratického
politického systému.
Pokusila jsem se stručně podělit o osobní vzpo-
mínky na přelomovou dobu. Závěrem nechci
dělat žádné zhodnocení, každý z nás prožívá
polistopadovou dobu se svými osobními zkuše-
nostmi. Musím však opět připomenout moudrost
prezidenta Masaryka. Náš národ potřebuje pade-
sát let, aby plně fungovaly demokratické institu-
ce. Toto prohlásil v době, kdy český národ
opouštěl habsburskou monarchii, kde obecně
panovala slušnost, drželo se slovo, ano bylo ano
a ne bylo ne. Do polistopadové éry vstoupili naši
lidé s prožitkem komunistické diktatury, jinak se
mluvilo v rodinách, jinak na veřejnosti, a kdo
z továrny nepřinesl alespoň hřebík, nestaral se
o rodinu.
Jsem optimistka a věřím v mladou generaci. Řada
z nich pochopila, že věci veřejné jsou i jejich věcmi.
Dokazuje to i její zájem v Čelákovicích o komunální
dění a problémy města včetně jejích komentářů
na internetu a sociálních sítích.

K 28. říjnu
l Zdeňka Tichá

Všeobecně známé datum 28. října je dnes vnímáno
asi především jako den, kdy je volno, a den, kdy
v důstojném prostředí Vladislavského sálu na Praž-
ském hradě prezident republiky předává vyzna-
menání významným osobnostem. Vladislavský
sál, v němž akt předávání vyznamenání probíhá,
má úctyhodné rozměry 62 × 16 metrů a byl dokon-
čen za vlády Vladislava Jagellonského v letech
1490 až 1502. Co všechno jeho zdi pamatují, co
vyslechly…
Co předcházelo vyhlášení Československa v roce
1918? Musíme se vrátit hlouběji do historie, ale
především do roku 1914, kdy se záminkou k roz-
poutání první světové války stal atentát na arci-
vévodu Františka Ferdinanda d’Este, po němž
Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku, k níž
se následně přidaly další země, a válka tak pře-
rostla v globální konflikt. V letech 1914–1918 bylo
mobilizováno přes 60 milionů vojáků. Jejich utrpení
v boji i utrpení všech lidí v době války si neumíme
dnes ani představit. Na konci konfliktu bylo vítěz-
ství tzv. Dohody – za konec války je považován
11. listopad 1918, kdy přesně v 11 hodin zavládlo
příměří na všech frontách.
Ke vzniku samostatného Československa
významně přispěli legionáři, kteří se v Rusku
odmítli odzbrojit – v protikladu k tomu, jak se
dohodlo Německo s bolševiky. I díky tomu jed-
notlivé země tzv. Dohody začaly v průběhu roku

1918 uznávat Československou národní radu
v čele s jejím předsedou T. G. Masarykem.
V závěru války došlo k rakousko-uherské ofenzivě
na Piavě, kdy po útoku Italů dne 24. října 1918
rakousko-uherští vojáci prchli z boje. V následu-
jících dnech Rakousko-Uhersko zaniká, přestože
rakousko-uherská vláda podepsala příměří
s Dohodou až 3. listopadu 1918. Za definitivní
zánik Rakouska-Uherska je pokládán 11. listopad
1918, kdy císař Karel I. podepsal prohlášení, že
se vzdává všech zásahů do státních záležitostí.
Dne 28. října 1918 tedy byla v Praze vyhlášena
nezávislost Československa, a to pětičlenným
Národním výborem ve složení Antonín Švehla,
Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František
Soukup – ti byli nazýváni „muži 28. října“.
První parlament – Revoluční národní shromáždění
– nebyl volen, ale „poskládán“ na základě voleb
do Říšské rady z roku 1911. Dne 14. listopadu
1918 byl prezidentem zvolen T. G. Masaryk, před-
sedou vlády Karel Kramář, ministrem zahraničí
Edvard Beneš a ministrem vojenství Milan R. Šte-
fánik. V témže roce vznikla první provizorní  
ústava.
Zajímavý je jazykový pohled na tuto naši první
republiku. Dne 22. 9. 1920 byl schválen zákon
č. 122/1920 Sb. podle par. 129 ústavní listiny, jímž
se stanoví zásady jazykového práva v republice
Československé (zrušen byl 9. 6. 1948).
Jazykový zákon vycházel z premisy českosloven-
ského jazyka jako jazyka státního, resp. oficiálního,

v němž mají jednat soudy, úřady, ústavy, podniky
a orgány republiky, a prohlásil z politických důvodů
československý jazyk za jazyk státní – ačkoliv ve
skutečnosti „československý jazyk“ vůbec neexis-
toval. Měla tím však být vyjádřena politická jednota
Čechů a Slováků. Pokud měl být odlišen český
jazyk od slovenského, byl použit místo slova
„jazyk“ výraz „znění“. V českých zemích česko-
-slovenštinu představovala čeština, na Slovensku
slovenština. Koncepce československého jazyka
měla svůj základ v koncepci čechoslovakismu,
která vycházela z představy o existenci českoslo-
venského národa. 
Již tehdy byla snaha jazyk kultivovat, pečovat o něj
– ale nebylo to tehdy ani dnes jednoduché. Václav
Ertl v časopise Naše řeč (číslo 4) z roku 1922 v člán-
ku nazvaném Ústav pro jazyk československý
píše: „Tolik jsme pokládali za povinnost oznámiti
svým čtenářům na informaci, co redakce Naší řeči
a třetí třída České akademie podnikly na organi-
sování péče o pěstování a tříbení českého jazyka.
Dále historie ústavu pro jazyk československý
nesahá. Ministerstvo školství a nár. osvěty učinilo
sice pokus pojmouti do svého rozpočtu na r. 1920
podle návrhů v Akademii vypracovaných i příslušný
náklad na zřízení ústavu, ale z důvodů finančních
bylo nutno odložiti tuto věc na dobu pozdější. Ale
ačkoli od té doby zřízena byla již řada různých ústa-
vů státních, chvíle ústavu jazykového dosud nepřiš-
la. Není dost peněz v republice československé
na jazyk československý.“
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do neděle 10. 11.
Městské muzeum
VÝROČÍ JANA ZACHA A KOMORNÍHO SOU-
BORU BOHUMÍRA HANŽLÍKA
Výstava ve vstupní místnosti Muzea, přístupná
denně mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00
hod., vstup na výstavu volný.

do neděle 24. 11.
Městské muzeum
PETR ETTLER – KRAJINA A HORIZONTY
Výstava přístupná denně mimo pondělí
9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod. Vernisáž v sobotu
9. 11. od 10.00 hod.

sobota 9. 11. 16.00 hod.
jídelna ZŠ Kostelní
BIBLICKÁ SOUTĚŽ
Ekumenické setkání křesťanských církví z Čelá-
kovic a okolí a veřejnosti se soutěží ve znalostech
Bible.

neděle 10. 11. 14.00–17.30 hod.
Městský dům dětí a mládeže, Havlíčkova ulice
DRÁTOVÁNÍ
Kurz pro předem přihlášené děti od 4. tř., mládež,
dospělé, vede Alena Zradičková.

neděle 10. 11. 17.00 hod.
sraz u Mateřského centra, ulice Na Stráni
LAMPIONOVÝ PRŮVOD MĚSTEM
s dýněmi a lampiony

úterý 12. 11. 18.00 hod.
Městské muzeum
O ČÍNĚ
Přednáška s promítáním o výměnném studijním
pobytu Jana Matouška, vstupné dobrovolné.
Pořádá Spolek přátel čelákovického muzea.

středa 13. 11. 8.00–17.00 hod.
Střední odborná škola Čelákovice, s. r. o.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pátek 15. 11. 13.30 hod.
Sady 17. listopadu
VEČERNÍ BĚH MĚSTEM ČELÁKOVICE –
MEMORIÁL R. VICHERY
39. ročník běžeckého závodu – dětské kategorie.
Pořádá Městský dům dětí a mládeže  Čelákovice.

pátek 15. 11. 12.00–17.00 hod.
Střední odborná škola Čelákovice, s. r. o.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

sobota 16. 11. 8.00–12.00 hod.
Střední odborná škola Čelákovice, s. r. o.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

sobota 16. 11.–neděle 19. 1. 2014
Městské muzeum
TOVÁRNÍK JOSEF VOLMAN A ČELÁKOVICE
Výstava ve vstupní místnosti Muzea, přístupná
denně mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00
hod. Součástí doprovodného programu komen-
tovaná prohlídka exteriérů Volmanovy vily, jejíž
termín bude upřesněn.

neděle 17. 11.
Sedlčánky
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Pořádá OV Sedlčánky.

neděle 17. 11. 16.20 hod.
před ZŠ J. A. Komenského
VEČERNÍ BĚH MĚSTEM ČELÁKOVICE –
MEMORIÁL R. VICHERY
39. ročník běžeckého závodu – dospělé kategorie.
Pořádá Městský dům dětí a mládeže  Čelákovice.

neděle 17. 11. 8.00–11.00 hod.
areál děkanství Kostelní 455
PRODEJNÍ BURZA
Především akva-tera, s možností využít chova-
telské a houbařské poradny.

neděle 17. 11. 10.00–14.00 hod.
Color Food Restaurant V Prokopě
BAZÁREK
dětského ošacení, hraček a dalších potřeb pro
děti

neděle 17. 11. 15.00 hod.
budova CMC náměstí 5. května 2
PODZIMNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Přehlídka butiku Styl v Kavárně Paříž a prostorách
obchodní pasáže CMC. Možnost zhlédnutí expo-
zice šperků ruční výroby, květinových dekorací
a byt. doplňků.

pondělí 18. 11.–pátek 6. 12.
Gymnázium Čelákovice
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ

úterý 19. 11. 9.00–16.00 hod.
Gymnázium Čelákovice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pro širokou veřejnost, nejen pro uchazeče a jejich
rodiče

neděle 24. 11. 14.00–17.30 hod.
Městský dům dětí a mládeže, Havlíčkova ulice
VĚNCOVÁNÍ
Výroba adventních věnečků pro předem přihlá-
šené děti od 2. tříd, mládež a dospělé, vede Saša
Oppová a Irena Dolejšová z Ateliéru 6tej smysl
ze Staré Boleslavi.

pondělí 25. 11. 17.30 hod.
Městská knihovna
4° OD ROVNÍKU
Beseda s cestovatelem a motocyklovým novi-
nářem Jaroslavem Šímou.

úterý 26. 11. 19.00 hod.
Městské muzeum
RODIČE DĚTEM, DĚTI RODIČŮM
Vystoupí operní pěvec Leo Marian Vodička a jeho
žáci, vstupné dobrovolné. Pořádá Spolek přátel
čelákovického muzea.

pátek 29. 11. 9.00–16.00 hod.
Gymnázium Čelákovice
KREATIVNĚ BEZ HRANIC
výtvarné dopoledne

pátek 29. 11.
Sedlčánky
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Pořádá OV Sedlčánky.

sobota 30. 11.–neděle 5. 1. 2014
nádvoří ZUŠ Jana Zacha
ČESKÝ BETLÉM
Výstava keramických prácí žáků výtvarného obo-
ru. Vernisáž v sobotu 30. 11. od 10.00 hod.
v budově školy.

sobota 30. 11.–neděle 26. 1. 2014
Městské muzeum
ČOKOLÁDA, KRÁLOVNA SLADKOSTI ANEB
PŘÍBĚH SLADKÉHO HŘÍCHU
Výstava především ze soukromé sbírky Ing. Sta-
nislava Krámského mapující umělecký vývoj čoko-
ládových obalů, krabiček a tabulí a osudů
nejvýznamnějších továren na čokoládu. Výstava
přístupná denně mimo pondělí 9.00–12.00 a13.30–
17.00 hod. Vernisáž vsobotu 30. 11. od 10.00 hod.

sobota 30. 11. 9.00–19.00 hod.

ZAHÁJENÍ ADVENTU VE MĚSTĚ
Celý den probíhají na různých místech města
akce u příležitosti vstupu do adventního času.
Hlavním centrem programu, kde bude také roz-
svícen městský vánoční strom, je náměstí 5. květ-
na. Podrobně viz poslední strana tohoto čísla –
plakát.

neděle 1. 12. 13.00–17.00 hod.
Kavárna Paříž, náměstí 5. května 2 (budova CMC)
ADVENTNÍ VĚNCE
Výroba dle přání a prodej.

neděle 1. 12. 16.00 hod.
Husův sbor
ADVENTNÍ KONCERT
Účinkuje Milan Janoušek – varhany. Pořádá Cír-
kev československá husitská.

pondělí 2.–pátek 20. 12.
Městská knihovna
ADVENT V KNIHOVNĚ
Vánoční výzdoba, čtenářské darovací certifikáty.
Adventní besedy pro žáky základních škol, vánoč-
ní setkání u stromečku s 1. třídami, České Vánoce
s J. Ladou pro 4. třídy, Duch Vánoc s CH. Dic-
kensem pro 5. třídy.

pondělí 2. 12. 18.00 hod.
obřadní síň radnice, náměstí 5. května
SETKÁNÍ VEDENÍ MĚSTA SE SPORTOVCI
roku 2013
pro pozvané

úterý 3. 12. 17.00 hod.
ZŠ J. A. Komenského
MIKULÁŠSKÁ STEZKA

čtvrtek 5. 12. 18.30 hod.
zahrada MDDM, Havlíčkova ulice
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S MDDM
Od 16.00 hod. příjem nadílek.

pátek 6. 12. 15.00–17.00 hod.
Městský dům dětí a mládeže, Havlíčkova ulice
VÁNOČNÍ NÁVODY
Výroba vánočních dekorací a ozdob, pro příchozí
děti i dospělé (děti do 6 let s doprovodem).

sobota 7. 12.
Sedlčánky
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Pořádá OV Sedlčánky.

sobota 7. 12. 13.00–17.00 hod.
Kavárna Paříž, náměstí 5. května 2 (budova CMC)
VÁNOČNÍ SVÍCNY
Výroba dle přání a prodej.

sobota 7. 12. 14.00–17.30 hod.
Městský dům dětí a mládeže, Havlíčkova ulice
VÁNOČNÍ DEKORACE
Kurz pro předem přihlášené děti od 4. tř., mládež,
dospělé, vede Alena Zradičková.

sobota 7. 12. 17.00–19.00 hod.
Domeček Ve Skále
STAROČESKÝ LOUTKOVÝ BETLÉM 
VE  SKÁLE
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úterý 5. 11. 19.00 hod.
GALAKONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JANA ZACHA
Koncert k výročí Jana Zacha. Účinkuje přes 200
žáků hudebního, tanečního a literárně-dramatic-
kého oboru ZUŠ Jana Zacha Čelákovice. V pro-
gramu napříč žánry vystoupí sólisté i soubory
školy. Součástí galakoncertu je výstava prací žáků
výtvarného oboru.

pátek 8. 11. 18.00 hod.
VEČÍREK ČESKÉHO SVAZU ZAHRÁDKÁŘŮ
Základní organizace Čelákovice k zakončení
zahrádkářské sezony s kapelou DĚDINA.

sobota 9. 11. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

neděle 10. 11. 15.00 hod.
JŮ A HELE V REVUE „NA KOUZELNÉM
PALOUČKU“
vstupné: 100 Kč

úterý 12. 11. 9.30 hod.
ČERT A KÁČA
Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

úterý 12. 11. 19.30 hod.
VŠECHNOPARTIČKA – KAREL ŠÍP A ALOIS
NÁHLOVSKÝ
vstupné: 250 Kč

středa 13. 11. 20.00 hod.
LACO DECZI
Koncert legendy světového jazzu, vstupné:
200 Kč v předprodeji, 240 Kč na místě.

pátek 15. 11. 10.00 hod.
IMATRIKULACE NOVÝCH ŽÁKŮ
Gymnázia Čelákovic. Pro širokou veřejnost, nejen
pro uchazeče a jejich rodiče.

sobota 16. 11. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

středa 20. 11. 19.30 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA
HYBŠE
vstupné: 220 Kč

pátek 22. 11. 20.00 hod.
HARLEJ
Koncert populární rockové skupiny, vstupné:
200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě.

sobota 23. 11. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

pátek 29. 11. 21.00 hod.
REMEMBER TRINITY
taneční party

sobota 30. 11. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

PŘIPRAVUJEME:
úterý 3. 12. 19.30 hod.
LÁSKA A PÁREČKY
Mistrovsky napsaná, místy i hořká divadelní
komedie vycházející z reálných životních situací,
vstupné: 260 Kč.

pátek 6. 12. 20.00 hod.
SKA & PUNK & REGGAE NIGHT
Sto zvířat, Pub Animals, Žádnej Stres, Interpret
neznámý, Bags, vstupné: 160 Kč v předprodeji,
200 Kč na místě.

úterý 10. 12. 20.00 hod.
KAREL PLÍHAL
Hudební klubový večer, vstupné:150 Kč v před-
prodeji, 180 Kč na místě.

úterý 17. 12. 19.30 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT MĚSTA ČELÁKOVIC
Hraje Orchestr Bohumíra Hanžlíka a jeho hosté,
vstupné 150 Kč.

sobota 28. 12. 20.00 hod.
SILVESTR NANEČISTO
Tradiční předsilvestrovská zábava, hrají: Deka-
meron a Feferon, vstupné: 120 Kč.

Sady 17. listopadu 1380
Čelákovice

tel.: 326 991 358
fax: 326 991 172
e-mail: jirina.kd@seznam.cz
http://www.celakovice-mesto.cz/kd

Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po–čt
14.00–16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupenky
 rezervujeme 48 hodin, pak je vracíme znovu do
 prodeje! Při ceně vstupného nad 100 Kč mají senioři
nad 70 let po předložení OP slevu 50 %, vstupenka
je nepřenosná. V den konání kulturní akce není
předprodej vstupenek. Pokladna otevřena hodinu
před začátkem každého představení.

l Alžběta Hlucháňová

Laco Deczi není jen výjimečný
a pozoruhodný muzikant. Jeho osobnost
je vícerozměrná. Je to provokatér,
recesista, postrach slušné společnosti.
Řídí se heslem, že sprosté slovo může
pohoršit, může i urazit. Ale nejvíc ubližují
sprosté chování a sprosté činy.

Laco, proč se vlastně vaše kapela jmenuje

Celula? Vím, že v lékařské terminologii celula
znamená buňka.
„K tomu nás inspiroval bolševik, kterého nenávi-
dím. Oni měli své stranické buňky, tak my jsme si
založili svou jazzovou buňku, tzn. jazz celula.“
Populární hudbu v oblibě moc nemáte, čím to je?
„Štve mě, když tři akordy poslouchá tisíc lidí
a našich tisíc akordů poslouchají tři lidi.“
Že by nostalgie?
„Jak může mít dvacetileté děcko nostalgii, když
slyší zpívat pupkatýho strejdu?“

Patříte k nejvýraznějším osobnostem česko-
slovenské jazzové scény, v ČR jste mimořádně
populární. Nelitujete, že jste v roce 1985 emi-
groval do USA?
„Nelituju. Hodně lidí šlo do Ameriky z finančních
důvodů, jako že se budou mít líp. Mě zajímala
jenom muzika.“
Hrál jste někde na ulici?
„Jo, hrál. Žít v New Yorku není žádná sranda. Lidi
tam lítaj po ulici jako masařky. Je tam hromada
skvělých jazzmanů. Sbíhají se sem muzikanti nejen
z Ameriky, ale z celého světa. Nezná je nikdo, a když
nejsou kšefty, tak hrají na ulici, v metru. Takhle to
tam chodí.“
Prozraďte nám tajemství jazzu.
„To nevím, já se furt učím. Musíš neustále po -
slouchat, to je základ. Já někdy poslouchám
i blbou muziku – to abych se vyvaroval, co nemám
hrát.“
Překvapilo mě, že kromě jazzu i malujete.
„Hodně jsem se pohyboval mezi malíři, tak jsem
začal i malovat. Mě se ty obrazy ani moc nelíbí, ale
můžu je vyměnit za peníze a ty se mi líbí. Za ně pak
můžu žít a hrát.“
Říká se o vás, že radši hrajete, než mluvíte.
„Mluvení by se mělo zakázat. Nebo ne úplně zaká-
zat, ale zakázat ho lidem, kteří jen žvaní a nic neřek-
nou. Kdyby lidi více hráli a míň žvanili, bylo by na
světě líp.“
Laco, mimochodem, v čem vidíte smysl života?
„Smysl lidského života? No, to je u každého pře-
dem naplánovaný. Narodíš se, nějakou dobu jsi
naživu a na konci je pohřební ústav. Já to mám
daný tím, že chci hrát svou muziku. A to je 
hlavní.“

Laco Deczi. Foto: internet

„Úžasný barbar“ Laco Deczi 13. 11. od 20.00 hod. v KD
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POZVÁNKY DO OKOLÍ

Koncert pro radost
Občanské sdružení Dlouhá cesta ve spolupráci
s Muzeem Bedřicha Smetany srdečně zve na
„Koncert pro radost“, který se uskuteční v úterý
12. 11. 2013 v 19:00 hod. v Muzeu Bedřicha Sme-
tany, Smetanovo nábřeží č. p. 198/1 (Novotného
lávka) v Praze na Starém Městě.
Na programu jsou díla L. v. Beethovena, B. Sme-
tany, A. Dvořáka, J. Suka a P. Ebena. Účinkují:
Petr Havlín – housle, Hana Šimerová – klavír, Hana
Škvařilová – zpěv, Tereza Večerková – flétna, Jitka
Rosypalová – zpěv, Egli Prifti – klavír. Vstupné
dobrovolné.
Změna programu vyhrazena.

Poznámka redakce:
Dlouhá cesta je občanské sdružení, které na bázi
dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu věku,
národnosti, víry či profese k aktivní pomoci k do-
sažení společného cíle, a tím je psychická a prak-
tická podpora žen i celých rodin, kterým zemřelo
dítě po těžké nemoci nebo důsledkem tragické
události, a zlepšování psychické a fyzické kondice
těchto žen a rodin. Sídlem sdružení jsou Čeláko-
vice.

Za Čelákovicemi do
Duchcova

Městské muzeum v Čelákovicích a Muzeum
města Duchcova pořádají v tamním muzeu spo-
lečnou výstavu kosterních pozůstatků zvířat pod
názvem „Když zbydou jen kosti“. Pokud si do du-
chcovského muzea uděláte výlet a navštívíte tuto
výstavu, budete si moci předně prohlédnout osm
téměř kompletních sestavených různých skeletů
domácích i divokých zvířat, která byla v minulých
letech nalezena při archeologických výzkumech
čelákovického muzea. Najdete mezi nimi napří-

Biblická soutěž
l Mira Poloprutská

Již víc než deset let se vždy na počátku listopadu
křesťanské církve z Čelákovic a okolí scházejí na
ekumenické soutěži ve znalostech Bible. Také
letos se sejdeme v sobotu 9. listopadu v 16.00
hodin ve školní jídelně ZŠ v Kostelní ulici, aby si
naše tříčlenná družstva poměřila své vědomosti.
Nejde přitom o vítězství, ale především o rozšiřo-
vání našich znalostí a přátelské setkání.
K tomuto setkání zveme širokou veřejnost.

České premiéry Zachových fug v Čelákovicích
l Michaela Petišková, Spolek pro varhanní hudbu, o. s.

V sobotu 5. 10. 2013 se v kostele Nanebevzetí
Panny Marie uskutečnil poslední koncert Festivalu
Jana Zacha, jímž se čelákovický Spolek pro var-
hanní hudbu přihlásil k 300. výročí narození a 240.
výročí úmrtí skladatele Jana Zacha (1713–1773).
První dva koncerty jej v podání souborů Trifolium
pragense a Musica Florea představily jako suve-
rénního autora instrumentálních kompozic i větších
liturgických celků. Koncert s názvem Hudební svět
Jana Zacha byl věnován Zachově hudbě varhanní
v kontextu jeho evropských předchůdců, součas-
níků i následníků. Zazněly téměř všechny dosud
známé varhanní skladby připisované Janu Zacho-
vi. Varhaník Josef Prokop provedl v české premiéře
také nedávno objevenou variantu Zachovy Fugy

a moll a zcela dosud neznámou Fugu g moll. Obě byly poprvé prezentovány letos v červnu na konferenci
věnované Jana Zachovi v tyrolském Landesmuseu v Innsbrucku. Celý program projasňovala trubka
Jana Pohořalého ve vstupech z díla J. Stanleyho, J. Clarka, G. Tartiniho a dalších.
Bohatě navštíveného koncertu se zúčastnili i hosté, bez jejichž (často mnohaleté) péče by se letošní
Zachovy oslavy nemohly v dnešní podobě uskutečnit: muzikolog Tomáš Slavický, historik Jaroslav
Špaček i odstupující starosta Čelákovic Josef Pátek. Svou přítomností poctil závěr Festivalu Jana
Zacha i ředitel Pražského Jara Roman Bělor.
Program byl realizován za podpory města Čelákovic, Ministerstva kultury ČR a několika místních firem.
Oslavy Jana Zacha pokračují v říjnu a listopadu programy Městského muzea v Čelákovicích a zdejší
Základní umělecké školy Jana Zacha.

Jan Pohořalý a Josef Prokop (zleva). Foto: Tomáš  Kopecký

Adventní koncert 
30. 11. 2013

l Spolek pro varhanní hudbu, o. s.

Letošní zahájení adventu v našem městě již tra-
dičně zakončí koncert v kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie v 18.00 hod. Programy  těchto
pravidelných koncertů v předvečer první neděle
adventní zajišťují většinou sbory s repertoárem
odpovídajícímu liturgickému období očekávání
narození Spasitele (advent). Po třech letech se do
Čelákovic vrací Chrámový sbor z Lysé nad Labem.
Existuje již od roku 1996 při kostele sv. Jana Křtitele
v Lysé nad Labem a od roku 2008 jej vede pedagog
a muzikolog Petr Bajer. V roce 2010 provedli jeho
členové v Čelákovicích velmi zajímavý a dobře
připravený adventní program – připomínáme např.
hudbu Adama Michny z Otradovic, staročeské
roráty, několik zhudebnění Ave Maria, výběr z orto-
doxního hymnu Akathistos atd.
Těm, kteří si po bohatém celodenním programu
najdou cestu do kostela, se tedy určitě dostane
potřebného ztišení i nevšedního duchovního
a uměleckého zážitku.
Tradice adventních koncertů bude pokračovat
v Husově sboru 1. a 22. prosince.

klad pohřbeného psa ze Záluží, koně z Toušeně,
želvu či kočku z Čelákovic nebo berana či zajíce
ze Svémyslic. Tyto zvířecí skelety pak doplňují
částečné skelety a jednotlivé kosti ostatních
druhů, například medvěda, pratura či mamuta.
Výstavu je možné zhlédnout do 22. listopadu
a její prohlídku spojte i s návštěvou stálé expozice.
V ní si můžete prohlédnout například lebku slona
jižního či archeologické nálezy z nedalekých Za-
brušan.

A proč jsou naše sbírky až na výstavě v Duchcově? Minulý
rok nám totiž právě toto muzeum zapůjčilo originální kres-
by hub pro výstavu spolupořádanou se zdejším Mykolo-
gickým kroužkem. Tím vznikl jakýsi prvopočátek
spolupráce mezi našimi městskými muzei a postupně
z toho vykrystalizovala také nabídka na uspořádání této
výstavy v jejich muzeu. Foto: František Doubek

(Ne)tradiční Martinská zábava
Divadelní soubor a T. J. Sokol Lázně Toušeň po-
řádají v sobotu 16. listopadu 2013 od 20:00 hod.
v sokolovně Lázní Toušeň taneční zábavu, na kte-
rou mají všichni Martinové vstup zdarma. Hraje
Druhej dotek. Více na www.dslt.cz.

Cyrilometodějské hudební
variace v Lysé nad Labem

Slavnostním koncertem pěveckých sborů, který
pod názvem Cyrilometodějské hudební variace
proběhne 10. listopadu 2013 od 16 hodin v kos-
tele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem,
si město Lysá nad Labem připomene letošní vý-
znamné cyrilometodějské jubileum.
Sbor Chrámu svatých Cyrila a Metoděje bude re-
prezentovat tradice vokální hudby pravoslavné
církve. Odborné vedení sboru je garantováno
hned dvěma umělci – vedle ukrajinské dirigentky,
skladatelky a klavíristky Valentiny Shukliny spo-
lupracuje při jeho řízení skladatel, sbormistr a hu-
dební pedagog kyperského původu Marios
Christou. Působištěm pěveckého tělesa je praž-
ská katedrála a hlavní chrám Metropolitní rady
České pravoslavné eparchie.
Druhým účinkujícím bude Sbor sv. Vladimíra,
který v současné době pracuje pod vedením Olgy
Mandové. Těleso rozvíjí svou činnost v rámci
Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny v České
republice, ale také jako sbor katedrální v kostele
sv. Klimenta v Praze, hlavním chrámu apoštol-
ského exarchátu řeckokatolické církve v Českých
zemích.
Posledním účinkujícím je Chrámový sbor 
u sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem pod vedením
Petra Bajera, který si pro příležitost tohoto kon-
certu připravil skladby naznačující tradici cyrilo-
metodějského tématu v dějinách chrámové
hudby římskokatolické církve.
Bližší informace na http://rkflysa.wz.cz/
a http://iclysa.cz/cs/
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Ohlédnutí za Týdnem
knihoven 2013

l Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

Celostátní akce Týden knihoven se za 17 let své
existence zapsala do povědomí veřejnosti. Přináší
s sebou řadu zajímavých besed, výstav, autor -
ských čtení a dalších akcí v celé řadě knihoven
v ČR. 
Naše knihovna připravila ve spolupráci se čtenáři
velmi úspěšnou výstavu na téma „Hračky ze staré
skříně a domácí dílny“. Byli jsme mile překvapeni,
jaké poklady lidé uchovávají doma po svých před-
cích a pro své potomky. Výstavy se zúčastnilo
43 vystavovatelů. Knihovnou prošlo během týdne
několik set zájemců o výstavu a 22 tříd z MŠ a ZŠ.
Nad hračkami si rádi zavzpomínali nejen pamět-
níci, zaujaly také děti a tolik lákaly k vyzkoušení.
Parní a elektrické vláčky, výrazné marionety
z počátku 20. stol., různé druhy panenek, kočárky,
malovaný nábytek, dřevěná vozidla, velké šlapací
auto, dětský pokojík od místní firmy Lambert ze
40. let, ale také doma vyráběné hračky od zruč-
ných tatínků a maminek.
Během Dne otevřených dveří přicházeli lidé až do
večera včetně řady děti s rodiči, kterým ukazovaly,
co samy se školou v knihovně viděly.
S ilustrátorem panem Jiřím Fixlem proběhly 3
výtvarné dílny. Dětem názornými příklady ukázal,
jak vzniká kniha, a zasvěcoval je do základů tech-
niky práce s barvami. Děti si spokojeně s sebou
odnášely vybarvené obrázky s pohádkovými mo -
tivy.
Autorské čtení z knihy brandýského autora Petra
Kukala „Deník muže ve středních letech“ přivedlo
mnoho posluchačů. Příjemná atmosféra s vyprá-
věním autora o zajímavostech kolem vzniku knihy
a úskalích, kterými jako autor autentického deníku
musel projít, byla umocněna zpěvem a hrou na
klávesy talentované místní zpěvačky Lenky Švest-
kové, studentky Pražské konzervatoře a vítězky
letošní soutěže rozhlasové soutěže pro mladé
talenty Česko zpívá.
Týden knihoven 2013 skončil a kolektiv knihovny
si dovoluje poděkovat všem našim příznivcům za
pomoc s výstavou a zájem o připravené pořady.

Knihovna připravila ve spolupráci se čtenáři velmi úspěš-
nou výstavu na téma „Hračky ze staré skříně a domácí
dílny“. Zavzpomínali nejen pamětníci. Foto: -dv-

Výtvarná dílna s Jiřím Fixlem. Foto: archiv knihovny

Autorské čtení spisovatele Petra Kukala s hudeb -
ním doprovodem Lenky Švestkové. Foto: Vladimír Švest-
ka st.

Během Dne otevřených dveří přicházeli lidé až do večera
včetně řady děti s rodiči. Foto: archiv knihovny

Novinky pro čtenáře
l Helena Marvanová, knihovnice

V Týdnu knihoven jsme opět připravili pro čtenáře
pár novinek v oblasti on-line služeb knihovny.
Spustili jsme úplně novou aplikaci Smartkatalog
pro „chytré“ mobilní telefony a tablety se systé-
mem Android i Apple. Aplikace je zcela zdarma
a umožní uživateli vyhledávat v katalogu knihovny,
kontrolovat své čtenářské konto nebo si on-line
zarezervovat knihy, které jsou momentálně vypůj-
čené. Návod k použití nového Smartkatalogu
najdete na webových stránkách naší knihovny
nebo v Google Play.
Další novinkou bylo představení úplně nové verze
knihovního katalogu Carmen 2.5. Nová Carmen
má nejen modernější a přehlednější podobu, ale
je především rychlejší, což usnadní celé hledání
v ní. Další vylepšení představuje zjednodušení
designu on-line katalogu. Některé funkce on-line
katalogu byly přesunuty do horního vodorovného

menu. Přihlášení do čtenářského účtu najdete
nyní vpravo nahoře. Seznam vámi vybraných
záznamů je v této verzi automaticky ukládán a je
přístupný kdykoli později. Výběr je dokonce mož-
né odeslat na e-mailovou adresu či uložit do
různých formátů. On-line katalog CARMEN 2.5
se přizpůsobí velikosti obrazovky, a tak umožňuje
vyhledávání i uživatelům mobilních telefonů
a tabletů.

Návštěva 
u paní Gissingové

l Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

Letos v říjnu jsem měla příležitost předat Výroční
cenu města Čelákovic paní Věře Gissingové, roz.
Diamantové, v jejím bydlišti poblíž Londýna.
Vzácná možnost setkat se s noblesní usměvavou
dámou, která má přes svůj věk velmi pozitivní
pohled na svět a těší se ze všeho kolem sebe.
Žije na venkově v pravidelném styku se svou rodi-
nou a přáteli. Hovoří stále výbornou češtinou
a plynule přechází do angličtiny při hovoru s rodi-
nou. Velice ji potěšilo ujištění, že je pro naše měs-
to velkou osobností, a jak moc na ni myslíme.
Zdůrazňovala, že je šťastná, že pochází právě
z Čech. Svůj vztah k naší zemi má tak hluboko
se svém srdci, že mě to dojímalo; její láskyplné
vzpomínky na rodinu, dětství v našem městě
a zároveň touha se ještě jednou vrátit domů, do
Čelákovic. Požádala mě, abych vyřídila velký
pozdrav všem z našeho města a poděkování za
ocenění, kterého se jí dostalo v podobě výroční
ceny.
Při loučení mi věnovala její dcera Nicol pro
knihovnu knihu, kterou sama napsala a ilustrovala.
Paní Věra Gissingová, autorka knihy Perličky dět-
ství, má v rodině pokračovatele…
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KRAJINA A HORIZONTY
Obrazy Petra Ettlera

l Tereza Zborníková

Listopadová výstava v Městském muzeu představí
umělce Petra Ettlera, který na svých obrazech
zpracovává krajinnou tematiku středních Čech,
Šumavy a široké horizonty jihočeských rybníků.
V jeho obrazech je znatelná inspirace francouz-
ských impresionistů, z jejichž uměleckého stylu,
jak sám říká, vyšel. Inspirovala jej také tvorba Anto-
nína Slavíčka, Antonína Chitussiho, Cyrila Chra-
mosty či Františka Líbala. Je členem Sdružení
výtvarníků. Na kontě má více než 85 výstav neje-
nom v České republice, ale také ve Francii, Švý-
carsku, Itálii či Spojených státech.
Autorovo umění a cit pro něj výstižně charakteri-
zuje Jan Nouza. Svými poetickými slovy promlou-
vá k návštěvníkovi a nabádá jej: „Nechte se vést
po hrázích rybníků, kde za stíny pod dřevěnou
klenbou zelené katedrály dozrává voda k letnímu
slunobraní a před paravánem rákosí sošně pózuje
volavka. Doprovázejte ho po zasněžené pláni ve
stopě cesty k osamělému stavení a ke dveřím, za
nimiž tušíte teplo. Ztište se vedle něj v dohledu
božích muk uprostřed polí a dotkne se vás vzkázání
pokoje a dobré vůle všech, kteří se tady zastavili.
Dopřejte si ochutnávku harmonie vzlínající ze všech
pórů tohoto dílu země, té harmonie, jež má stejně
plné tělo a jemný buket jako dobré víno. V moud-
rosti průvodce máte záruku, že vaše oči začnou
vidět jinak a bolavou duši zhojí blízkost nalezených
přátel.“ Přijďte se sami přesvědčit o klidu a pokoji,
který z obrazů Petra Ettlera vyzařuje.

Výstavu příznačně nazvanou
Krajina a horizonty 
si můžete prohlédnout 
od 31. 10. do 24. 11. 2013. 
Vernisáž výstavy, 
na níž vystoupí žáci 
ZUŠ Jana Zacha, 
se uskuteční 9. 11. v 10.00 
v Síni Jana Zacha.

Krajinná tématika Petra Ettlera.

Na skok do Říše středu
l Jan Volín, místopředseda SPČM

Beseda pořádaná Spolkem přátel čelákovického muzea nás tentokrát přenese do veliké země, která
stejně jako její nepříliš správné, ale impozantní označení Říše středu vzbuzuje zaslouženou zvědavost.
O Číně určitě víme, že produkuje značnou část produktů v našich obchodech a že její obyvatelé nejsou
blonďáci. Zasvěcenější možná vědí, že čínština patří mezi tónové jazyky, takže každé slovo musí mít
kromě správně seřazených hlásek ještě také vlastní melodii, aby se nepletlo s jinými slovy. Tady potom
věta: „Nelíbí se mi tón, jakým mluvíte,“ nabývá úplně jiného významu než u nás. Čína je tak obrovská
a rozmanitá, že ani její obyvatelé o ní nevědí všechno. A naopak možná stejně jako my „vědí“ některé
věci, které nejsou tak úplně pravda. 
Jeden z členů našeho spolku, Jan Matoušek, strávil v této zemi celý rok. Jako student Filozofické
fakulty UK získal na první půlrok vládní stipendium, dalších šest měsíců pak ještě zůstal v zemi na
vlastní pěst. Bude vyprávět o tom, jak po Číně cestoval, žil mezi obyčejnými lidmi a poznával zblízka
různé stránky jejich života. Pomůže nám obohatit si obrázek o této vzdálené zemi o jiné pohledy, než
jakými jsou stereotypní zkazky nebo pečlivě vybraná lákadla cestovních kanceláří. Podělit se s ním
o jeho zážitky z bezprostředních setkání s překvapivou kulturní odlišností a s velkou čínskou inspirací
můžeme v úterý 12. 11. 2013 v 18.00 hod. v našem muzeu. Srdečně zveme.

Návštěva polabských strašidel v Čelákovicích
l Jana Krejčí

V Čelákovicích straší! No opravdu, jak jinak si
vysvětlit, že při nedělní procházce jste ve městě
mohli potkat Pana a Paní z Pod Dubu, Bludičky,
Bezhlavého rytíře, Vodníka nebo dokonce Upíry.
13. října jste mohli být účastníky Vejšlapu za polab-
skými strašidly.
Svatý Petr vyslyšel naše přání, od rána svítilo slu-
níčko, a proto bylo Muzeum již před 15. hodinou
v obležení nedočkavých dětí i rodičů. Po krátkém
povídání o polabských strašidlech se již všichni
mohli vydat na slíbený „vejšlap“. Na cestě dlouhé
bezmála 3 km účastníky čekalo 14 zastavení, na
kterých se mohli setkat s 8 pohádkovými bytostmi.
Za splněné úkoly dostali děti samolepku nebo
menší odměnu. Na konci celého putování si pak
mohly vybrat dáreček podle svého přání, případně
si na nedalekém ohýnku upéct nějaký ten buřtík.
S přicházející tmou se pak všichni odebrali do
svých domovů a první ročník Vejšlapu za polab-
skými strašidly, kterého se účastnilo odhadem
85 dětí se svými rodiči, skončil.
Ještě zbývá vyhlášení dvou soutěží na téma Polab-
ská strašidla. V první soutěži měly děti kreslit
obrázky s tématem strašidel. Porota, složená
z organizátorek Vejšlapu, z donesených obrázků
vybrala dílo Natálky Jarošové, která obdrží pou-
kázku v hodnotě 100 Kč na nákup výtvarných
potřeb v obchodě AKI-dekorace.
Druhá mini soutěž byla schována přímo na trase
mezi úkoly, a to složení básničky na téma Vejšlapu.

Veršovánek – kratších i delších – se v cíli sešlo
nepočítaně, a tak bylo nesmírně těžké rozhodnout,
která z nich je vlastně ta nej. Nakonec padl výběr
na básničku, kterou vymysleli Verča a Ondra
Kohoutkovi. Odměna v podobě dvou knížek od
Jiřího Žáčka (Na svatýho Dyndy a V Tramtárii, tam
je hej), je již na cestě.

Oceněná básnička:
Já jsem strašidýlko z Čelákovic,
Každý ví, že straším nejvíc.
Jmenuji se Dubáček,
Jsem malinký bubáček,
Ve staletém dubu bydlím,
Čelákovic klid si strážím.
Řvu víc, než Hejkal lesní,
Bezhlavý rytíř z toho běsní.
Vodníkovi duše straším,
V noci s Bludičkami lumpy plaším.
Každý, kdo zlobit bude,
Ten nosit těžký kámen celý život bude.

Nejlepší obrázky i básničky si můžete prohlédnout
v prostorách drogerie Martina na Masarykově  ulici.
Věříme, že se všem letošní podzimní Vejšlap líbil,
a za rok se na Vás i s Polabskými strašidly a 1. čelá-
kovickým klubem potápěčů a vodáků budeme
moc těšit!

Vítězný obrázek. Foto: Jana Krejčí

Foto: Tereza Zborníková
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J. A. Komenského 414
Čelákovice

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

Třída MOTÝLKŮ
l Jitka Špaková a Zuzana Slepičková,  učitelky

První měsíc nového školního roku je za námi a třída
motýlků připravila na měsíc říjen hned 3 akce pro
rodiče a děti.
První, „Pojďte s námi uspat ježka“, se konala ve
čtvrtek 10. 10. 2013. Sešli jsme se ve školce, rozsvítili
lampionky acestou po naší zahradě jsme ježečkovi
zazpívali písničku, řekli říkanku, zahráli si hru „na
ježka“ ana konec jsme zazpívali „Ježčí ukolébavku“.
Potom jsme papírového ježečka dali spát do pelíšku.
Dětem zatleskali nejen rodiče, ale starší i mladší
sourozenci a prarodiče.

V pátek 18. října 2013 se v 19.00 hod. děti vrátily
do školky na „Kouzelnou noc“. Natěšeně očeká-
valy, co se bude dít. Po odchodu rodičů jsme,
s rozsvícenými baterkami, vyrazili do ztemnělé
zahrady hledat tajné úkoly, které nás dovedly ke
zlatému pokladu. To bylo radosti. Vrátili jsme se
do třídy, poklad jsme si prohlédli a rozdělili. Chvíli
jsme si pohráli a už byl čas jít do postýlek. Popřáli
jsme si dobrou noc, zhasly světlo a … objevila se
první slzička. Společnými silami jsme ale všechno
zvládli a spali a spali, jako broučci. Ráno jsme
posnídali a děti netrpělivě očekávaly nedočkavé
rodiče. Už ze šatny jsme slyšely zvědavé otázky
rodičů a nadšené vyprávění dětí. K pousmání na
závěr, na otázku: „Jak ses vyspinkal?“ Odpověď:
„Celou noc jsem nespal.“

Uspávání ježka. Foto: archiv školy

Větrníček po třetí!
l Kamila Volfová

Již třetí školní rok se dětem v září otevřela sou-
kromá mateřská škola Větrníček. Je pravdou, že
naše školka vlastně ani zavřená nebyla, protože
fungovala skoro celé prázdniny pro všechny před-
školní děti z Čelákovic a okolí, které neodjely
k babičkám nebo s rodiči na dovolenou. Po jedi-
ném prázdninovém týdnu, kdy byla školka zavřená
a připravovala své prostory pro nové děti, vypukla
třetí školková sezona. Číslo tři je pro Větrníček
symbolické, protože v současné době je ve věkově
smíšené třídě nejvíce dětí tříletých. Je běžné, že
„školkoví prvňáčci“ si v září neodpustí slzičky. Na
nový režim, pravidla, paní učitelky, děti a v nepo-
slední řadě na nepřítomnost maminek si některé
děti obtížněji zvykají, a tak se často pláči neubrání.
Paní učitelky mají pro děti pochopení a svým las-
kavým přístupem k dětem i rodičům, pomáhají
toto období smutku rychleji překlenout. Novým
dětem jdou příkladem v kolektivu starší kamarádi,
kteří už školkový život znají, jelikož chodí do Větr-
níčku od jeho počátku. Věkově smíšená skupina
má v tomto období, ale i v dalším průběhu školního
roku mnoho výhod.

Novinky v naší škole
l vedení školy

Největší akcí letošních prázdnin v prostorách školy rozhodně byla revitalizace malé tělocvičny. Byla
renovována za pomoci města Čelákovic, našeho SRPŠ a samozřejmě školy. V tělocvičně byly upraveny
stávající nevyhovující elektrické rozvody a vyměněno nevyhovující osvětlení. Nechali jsme renovovat
okna a utěsnit je tak, aby sem nepronikla vlhkost a neničila vnitřní omítku. Nově byla instalována funkční
táhla oken a žaluzie, stejně tak jako ochranné sítě do oken. Celá tělocvična pak byla nově vymalována.
Instalovali jsme i nové dřevěné bezpečnostní kryty na topení, jelikož stávající staré byly již v dezolátním
stavu.
Změn k lepšímu a zdravějšímu se dočkal i školní bufet. Koncem minulého školního roku jsme se spojili
s provozovatelem a nastínili jsme naše představy o nabídce stravování pro žáky. Více zdravějších
potravin, méně sladkostí, nabídka sušených plodů, rozmanitější nabídka pečiva slaného i sladkého,
jogurty, celozrnné bagety, toasty apod. Ve zkušební době tří měsíců sledujeme zájem o nové potraviny
tak, aby mohl provozovatel pružně měnit nabídku. Bohužel zájem o zdravé potraviny je mezi dětmi
mizivý, jogurty nebo čerstvé ovoce se pravidelně vracejí, proto nevíme, zda se naše úsilí a vstřícný
postoj provozovatele nemine účinkem.
Dílčích změn k lepšímu se dočkala i školní  jídelna.

Foto: archiv školy

Školní bufet. Foto: archiv školy

V ruchu prvních dnů nám září uteklo jako voda
a děti z Větrníčku stihly návštěvu muzea Čeláko-
vice, kde si prohlédly stálou expozici zvířat v Polabí
a také divadelní představení „Houbařská pohád-
ka“, které bylo veselé i poučné. Znalosti z pohádky
děti využily při první lesní pedagogice, která pokra-
čuje v příjemné spolupráci s lesníky z ÚHÚL Bran-
dýs nad Labem. Velmi zajímavá byla také přenáška
„Lovci a jejich kořist“ z cyklu environmentálních
přednášek sokolnické společnosti Tier, které děti
absolvovaly již v loňském školním roce.

Počátkem měsíce října se ve Větrníčku rozběhly
také zájmové kroužky s osvědčenými lektory, ale
i novými tvářemi.  Standardní kroužky, jako je kera-
mika, tanečky a angličtina s rodilým mluvčím,
doplnil kroužek flétniček, angličtiny pro starší děti
a kroužek předškolní přípravy. Větrníček také chys-
tá akci pro děti a rodiče – Slavnost světýlek a stra-
šidýlek. Děti už teď přemýšlejí, jako strašidelnou
masku si přichystají, a my se velmi těšíme!

Rumunská 1477
Čelákovice

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

Foto: J. Špaková

Děkujeme všem a doufáme, že stejná účast bude
i na další akci, která bude následovat – společná
výroba dýňových strašidel – „Bulisáků“.
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Havlíčkova 691
Čelákovice

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

Dobíráme účastníky
pro školní rok
2013/2014

Zájmové kroužky a kurzy
sportovní a turistické:

Atletika – předškoláci (s doprovodem), 1.–9. třída
a mládež, J. Ryneš, R. Michalíková, st a pá
17.00–19.00 hod. v tělocvičně ZŠ J. A. Komen-
ského;
Medvědi – turistický oddíl, 3.–9. třída, J. Vaněk,
M. Vaňková, čt 17.00–18.45 hod. v MDDM;
Medvíďata – turistický oddíl, 1.–2. třída, J. Va -
něk, M. Vaňková, čt 17.00–18.00 hod. v MDDM.

Estetika a vzdělávání:

Hraboši II – historie, vyřezávání, 4.–9. třída a mlá-
dež, J. Strach, po 15.00–17.30 hod. v MDDM;
Street Dance, mladší I – 1.–3. třída, P. Ježek, út
17.00–18.00 hod., čt 15.30–16.30 hod., tělocvična
v bazénu;
NOVÉ! Street Dance, střední II – 4.–6. třída, 
P. Ježek, út 18.30–19.30 hod. v sálku učiliště, 
čt 16.30–17.30 hod. v tělocvičně v bazénu;
Street Dance, starší III – 7.–9. třída a mládež, 
P. Ježek, čt 17.45–19.30 hod. v tělocvičně v ba -
zénu;
NOVÉ! Break Dance, mladší I – 1.–4. třída, 
P. Ježek, st 16.00–17.00 hod. v sálku učiliště;
NOVÉ! Break Dance, starší II – 5.–9. třída a mlá-
dež, P. Ježek, st 17.00–18.00 hod. v sálku uči liště;
Divadlo „Od paty až k hlavě“ – improvizace,
expresivní přístupy, práce s loutkami, 2.–5. třída, L.
Pražáková, čt 15.30–17.00 hod. v klubu Čajovna
v TS v Lipové ulici;
Žonglování POI – (ne s míčky), 3.–9. třída a mlá-
dež, M. Čapek, st 18.15–19.30 hod. v sálku uči-
liště.

Přírodověda

Štěňata, Ekohrátky – základy přírodovědy a eko-
logie, předškoláci a 1.–3. třída, A. Zradičková, pá
15.15–16.15 hod. v MDDM;
NOVÉ! Chovatel koní I – příprava na péči o vlast -
ního koně, 1.–3. třída, L. Zíka, po 14.00–15.30
hod., ve stáji u Kovohutí;
NOVÉ! Chovatel koní II –  příprava na péči o vlast -
ního koně, 4.–9. třída, L. Zíka, po 15.30–17.00
hod., ve stáji u Kovohutí.

Jazykové kurzy

Angličtina I – mládež, dospělí – mírně pokročilí,
M. Hrdinka, út 16.45–18.15 hod. v MDDM;
NOVÉ! Angličtina II – mládež a dospělí – začá-
tečníci, M. Hrdinka, čt 16.45–18.15 hod. v klubov-
ně v KD;
Angličtina III – mládež a dospělí – středně pokro-
čilí, M. Hrdinka, čt 18.30–20.00 hod. v klubovně
v KD;

Angličtina IV – mládež a dospělí – mírně a nejvíce
pokročilí, M. Hrdinka, út 18:30–20:00 hod.
v MDDM.

Výtvarné kroužky a kurzy:

NOVÉ! Artefiletika – (výtvarný kroužek) 4.–7. třída,
H. Jandurová, čt 15.00–16:30 hod. v klubovně
v KD.

Kluby, relax a další činnosti

Keškování s Terezkou – 1.–9. třída, mládež
a dospělí, T. Klímová, ne 10.00–12.00 hod. 8. 12.
a 12. 1., srazy na zahradě MDDM;

Víkendové výtvarné kurzy:
(ve vypsaných termínech)

Výtvarné víkendové dílny I – tkaní, textil, rouno,
módní doplňky, 2.–9. třída, mládež a dospělí,
A. Oppová, I. Dolejšová, ne 14.00–17.30 hod.
v MDDM, 24. 11. – věncování, 19. 1. – tkaní;

Výtvarné víkendové dílny II – základy řemesel
a dalších výtvarných technik 4.–9. třída, mládež
a dospělí, A. Zradičková a další lektoři, so a ne
14.00–17.30 hod. v MDDM, 10. 11. – drátování,
7. 12. – vánoční dekorace ze slámy a přírodních
materiálů;
Korálkování – 2.–9. třída, mládež a dospělí, 
T. Klímová, ne 13.30–17.00 hod. v MDDM, 8. 12.
a 12. 1.;
Košíky z proutí – mládež, dospělí začátečníci
i pokročilí, P. Král, ne 13.00–18.00 hod. v klubovně
v KD 2. 2., a v klubu Čajovna v TS v Lipové ulici
24. 11. a 16. 2.

Informace o účasti v ostatních kroužcích a kurzech
získáte v MDDM. Některé jsou zcela naplněny
a přijímají pouze náhradníky, tj. v případě uvolnění
místa se ozveme na kontakt, zanechaný v MDDM.
V jiných je možné se po dohodě s vedoucím přidat
i během školního roku. Kurzy s vypsanými termíny
přijímají závazné přihlášky vždy přibližně do týdne
před uskutečněním kurzu.

ŘEMESLA POLABÍ VII
doprovodné téma „ORNAMENT“

Vyhlašujeme sedmý ročník výtvarné soutěže Řemesla Polabí. Soutěží se ve 4
věkových kategoriích od 3 let po dospělé a v sedmi tématech – řemeslech. Osmým

tématem je v roce 2014 „Ornament“. Soutěž i výstava jsou zaměřeny na
tradice řemesel v současném výtvarném projevu.
Výstava výtvarných prací proběhne od 8. do 22. února 2014 v Městském
muzeu v Čelákovicích. Doplňkem výstavy bude opět šest víkendových výtvar-
ných dílen pro příchozí a ve všední dny krátké programy pro školy – řemeslné
dílny (pro předem přihlášené třídy MŠ a ZŠ).
Práce do soutěže přijímáme od soboty 18. do pátku 24. ledna 2014 v MDDM.
Informace a přihlášky získáte v Městském domě dětí a mládeže Čelákovice
a na našem webu.

Pozvánka na 39. ročník Večerního běhu 
městem Čelákovice – Memoriálu Rudolfa Vichery
l Městský dům dětí a mládeže Čelákovice,

pořadatel

Srdečně zve občany města v pátek 15. 11. 2013
ve 13.30 hodin do parku ke Kulturnímu domu.
Budou zde závodit dětské amládežnické kategorie.
Start kategorií nejmladších dětí do 6 ti let je v 13.30
hodin před KD – Sady 17. listopadu. Prezence je
v KD. Ostatní kategorie následují – 6 let chlapci
i dívky, odděleně poběží chlapci a děvčata ve věku
7, 8, 9, 10 a 11 let, mladší žákyně a žáci, starší
žákyně a žáci, dorostenky a dorostenci.
V neděli 17. 11. 2013 bude startovat kategorie
juniorů a juniorek v 16.20 hodin a hlavní kategorie
mužů do 39 let vyběhne v 18.00 hodin.
Ženy se postaví na startovní čáru v 17.00 hodin.
Všechny veteránské kategorie startují v 17.20
hodin.
Organizace běhů je velmi náročná a vyžaduje vedle
nadšení pořadatelů i hodně porozumění veřejnosti.
Pořadatelé a příznivci závodu děkují všem, kteří
svou účinnou pomocí umožní uspořádat tento
závod.

Veškeré informace o běhu získáte v MDDM Čelá-
kovice, tel.: 326 991 217 (pí Eva Bukačová) nebo
na http://www.mddmcelakovice.cz. Žákovské kategorie 2012. Foto: Pavel Dufek
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Provozní doba od listopadu 2013:
po 19.30–21.30

(18.30–19.30 Czela.net)

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

st 6.15–7.45 19.30–21.30
(18.30–19.30 plavání se ZP)

čt 18.00–21.30
pá 6.15–7.45 17.15–21.30
so 12.00–21.00

(10.00–11.00 SOszdp; 11.00–12.00 plavání se ZP)

ne 10.00–21.00
(9.00–10.00 pouze senioři)

Ve svátek neděli 17. 11. otevřeno bez změny
provozní doby. V sobotu 30. 11. úprava provozu
na 11.00–12.00 plavání se ZP; 12.00–16.00
a 19.00–21.00 hod.

Hřiště s umělým povrchem
(u bazénu)

Rezervace a správa areálu:

• září až červen – Městský bazén, 

tel.: 326 991 766, 605 317 954.

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

tel.: 326 991 766
http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY sekce sport

PORADNA PRO SLUCHOVĚ
POSTIŽENÉ OBČANY
Každé první úterý v měsíci (s výjimkou prázdnin)
v klubovně organizace ZP v KD Čelákovice, a to
vždy od 10.00 do 11.30 hod. Poradenství vede
logopedka Marie Lašanová, kontaktní osoba:
p. Alexander, tel.: 605 329 902.

Pečovatelská služba
města Čelákovic
Kostelní 26, Čelákovice 250 88
tel.: 326 999 801
mobil: 721 361 041
e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz
http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY sekce Zdravot-
nictví a sociální péče – Pečovatelská služba

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

www.celakovice.cz
e-mail: ts@celakovice-mesto.cz

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

Stankovského 1650
Čelákovice

Najdete nás v zadní části Obecního domu (vchod z ulice Na Stráni)

tel.: 774 048 044
e-mail: info-mccelakovice@seznam.cz
http://www.mccelakovice.cz
(možnost zasílání programu a dalších informací na e-mail)

NOVÉ!
Cvičení miminek
Každé pondělí 10.00–11.00 hod., vede Martina
Popová tel.: 605 780 142.

Rýma u dětí
Pátek 8. 11. 2013 od 10.30 hod., krátká beseda
o tom, proč být opatrný při rýmě vašich dětí, v rám-
ci otevřené volné herny otevřeno od 9.00 a zpí-
váníčka od 10.00 hod.

Vyřezávání dýní
Pátek 8. 11. 2013 od 15.00 hod., dýně budou
k dispozici za 50 Kč, lze donést i dýně vlastní.

Lampionový průvod městem
Neděle 10. 11. 2013, start v 17.00 hod. před MC,
zakončen bude v zahradě MDDM, kde bude při-
pravena výstava dýní, instalace vašich doma vyře-
zaných dýní od 16.00 hod.

Tlapky a tlapičky
Pondělí 11. 11. 2013 od 10.30 do 12.30 hod., ve
spolupráci s VD Labyrint, otisky do keramiky, info:
M. Tomková 739 677 262.

15. 11. 2013 MC pro veřejnost ZAVŘENO

Přespávání v MC
pátek 15. 11. 2013 od 18.30 do soboty 9.00 hod.
Chcete mít volný páteční večer? My pohlídáme
vaše děti a vy si dělejte, co chcete aneb tradiční
přespání v Mateřském centru. Cena: 200 Kč/dítě,
pouze pro předem přihlášené, kapacita omezena.
Jídlo s sebou. Pro děti od 4 let. Kontakt: M. Tom-
ková, 739 677 262.

Větrníkový den – výroba větrníků
Čtvrtek 21. 11. 2013 od 10.00 hod., výrobou větr-
níků se symbolicky zapojíme do akce Větrníkový
den pro slané děti – pro děti nemocné cystickou
fibrózou může být rozfoukání větrníku nepřeko-
natelnou překážkou, podpořme je ☺.

Prezentace a líčení kosmetikou Oriflame
Pátek 22. 11. 2013 dopoledne, v rámci volné herny
– otevřeno od 9.00 a zpíváníčka od 10.00 hod.

O perníkové chaloupce
Pátek 29. 11. 2013 od 11.00 hod., pohádka pro
nejmenší, v rámci volné herny – otevřeno od 9.00
a zpíváníčka od 10.00 hod.

Mikuláš v MC
Čtvrtek 5. 12. 2013 odpoledne, mikulášská besíd-
ka pouze pro předem přihlášené – tel.:
604 146 682.

Masarykova 95 
(Centrum podnikatelek Polabí)
nebo Stankovského 1650
(prostory MC Čelákovice)
Čelákovice

tel.: 604 146 682
e-mail: info-routa@seznam.cz
http://www.rc-routa.cz

INFOCENTRUM Rodina a práce
e-mail: info@rc-routa.cz
Otevřeno:
po–pá 8.00–12.00 15.00–19.00 hod.

Workshop
Jak najít rovnováhu mezi osobním životem a prací
– pátek 15. 11. 2013 od 9.00 hod., Lucie Jakub-
cová v JAZYKové škole Sedláčkova 107, Čelá-
kovice, tel.: 604 146 682.

Lampionový průvod městem
Neděle 10. 11. s dýněmi a lampiony, vyrážíme
v 17.00 hod. od MC Čelákovice.

Centrum podnikatelek Polabí
Nabízíme ženám podnikatelkám i ženám uvažu-
jícím o podnikání odborné poradenství, worksho-
py, konzultace, bohatou knihovnu, mobilní
kancelář a prostor pro jednání, www.podnikatel-
ky-polabi.cz, e-mail: info@podnikatelky-polabi.cz.

Klub náhradních rodin Routa
Seminář Ilony Špaňhelové „Ztráta blízké osoby

a její vliv na dítě“, pátek 29. 11. 2013 16.00–19.00
hod., Modlitebna CB, Vašátkova 288 Čelákovice.
Úmrtí blízké osoby, opuštění blízkou osobou či
odebrání dítěte úřady, jaký dopad mají ztráty na
dítě, jak dítěti pomoci se se ztrátou vyrovnat.
Bližší informace a přihlášky Jana Luhanová, 
e-mail: nahradnirodiny@seznam.cz, tel.:
731 172 650. Seminář je zdarma pro  osvojitele,
žadatele, vážné zájemce o NRP a pěstouny, kteří
s RC Routa, o. s., uzavřeli dohodu o výkonu PP.
Cena pro ostatní účastníky 500 Kč.

Výlet
Muzeum lidové architektury Kouřim – sobota 7. 12.
Odjezd a příjezd bude nahlášeným účastníkům
upřesněn, děti doprovodí speciální pedagožka
a další odborní pracovníci, které děti znají z dopro-
vodných programů při seminářích
Cena 50 Kč, doprovod a zajištění respitní péče
o děti zdarma, cena zahrnuje jen vstupné a jízd-
né.

Klub rodičů dětí s PAS
a s jiným druhem zdravotního znevýhodnění
Úterý 26. 11. od 18.30 hod. se v rámci klubu PAS
uskuteční přednáška Pavlíny Radové. V současné
době ředitelky Bratrské školy v Praze, matky tří
synů se specifickými potřebami. Jaké to je, vycho-
vávat tři postižené děti sama? Určitě se dostane
i na téma „děti se specifickými potřebami a škola“.
Všichni vítáni. Rezervace na tel.: 604 146 682.

Středa 4. 12. od 9.00 hod. bude probíhat indivi-
duální rodinná poradna Ilony Špaňhelové, rezer-
vujte si svou hodinovou konzultaci s dětskou
psycholožkou. Navštivte naše nové webové strán-
ky www.rc-routa.cz.
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l výbor ZO ČZS Čelákovice

Listopad je měsícem úklidu a přípravy zahrady
pro příští rok:
– ryjeme zahrádky;
– hrabeme listí pod ovocnými stromy a listí zkom-

postujeme. Listy napadené rzí a strupovitosti
lze kompostovat, nesmí však byt položeny na
povrchu, ale musí být skryty pod vrstvou jiného
materiálu a zeminy;

– v druhé polovině listopadu (pokud nemrzne)
provedeme postřik broskvoni proti kadeřavosti,
použijeme Kuprikol 50, nebo Syllit 65WP, další
postřik provedeme na jaře před rašením (14 dni),
narašené broskvoně již nemá smysl stříkat;

– k jahodníkům, trvalkám a dřevinám přihrneme
zeminu nebo kompost proti promrznutí koře-
nů;

– odplozené výhony malin, ostružin odstraníme,
nové vyvážeme k oporám;

– vánoční hvězdě svědčí teplo od nohou a vlhký
vzduch.

Sezonu ukončíme „Společenským večerem“
v Kulturním domě Čelákovice 8. 11. 2013 od
18.00 hod. K tanci i poslechu zahraje kapela
DĚDINA. Nebudou chybět ani výpěstky zahrád-
kářů, které budou losovány. Vstupné 50 Kč,
 vstupenky zakoupí zahrádkáři u předsedů osad,
ostatní u př. Bartůňka (tel.: 722 273 063), př. Čer-
venky (tel.: 728 858 269) a př. Mochnače (tel.:
722 814 456).
Blíží se Vánoce, a proto přejeme jejich krásné
a veselé prožití a hodně zdraví, štěstí a pohody
v příštím roce.

l Aleš Chvojka

V dnešním povídání vítejte na smetišti. V lese,
zvláště v jeho okrajích se dá najít všechno možné.
Odhozené kolo zhrzeného cyklisty, píchlou rezervu Voskovka šarlatová (Hygrocybe coccinea). Foto: -ach-

Slavnostní setkání včelařů
při příležitosti 100 let od založení 

Včelařského spolku pro Brandýs nad Labem a okolí
l Jiří Mrňavý, včelařský důvěrník ZO ČSV pro Čelákovice

V sobotu 12. října roku 2013 oslavila základní organizace Českého svazu včelařů, o. s, Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav, do které také patří čelákovičtí včelaři, ve společenských prostorách ZŠ Palachova
sto let od svého založení.
Předseda spolku Josef Kahoun a místopředseda Josef Diviš zdůraznili nejenom význam včelařství, ale
především jeho přínos pro přírodu. Poděkovali všem členům spolku za jejich práci, která není lehká.
Konstatovali, že včelaři v současnosti musí překonávat obtíže, které přináší chemizace zemědělství,
nemoci včelstev, podhodnocení včelařských produktů a další negativní vlivy, které odrazují od této
společensky přínosné činnosti.
Jednatel Martin Šídlo informoval z kroniky o založení spolku a připomněl historii brandýského včelařství
za uplynulých 100 let. Rovněž vyzdvihl významné události ze života spolku a jeho funkcionáře, kteří
se zasloužili o jeho rozvoj.
Místostarosta města Jiří Nekvasil velice kladně ohodnotil význam včelařství v regionu Brandýs-Stará
Boleslav a přislíbil podporu ze strany Městského úřadu.
Josef Diviš poděkoval městu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, městu Čelákovice a ostatním spon-
zorům za podporu včelařského spolku a popřál všem hezkou zábavu. K poslechu a tanci hrála kapela
Stanislava Řápka.

Šachový klub Spartak
Čelákovice

l Libor Mrozinski

Dne 6. 9. 2013 jsme na členské schůzi zvolili nové
vedení našeho šachového klubu – ve funkci předsedy
byl potvrzen stávající předseda Petr Kopecký, místo-
předsedou byl zvolen Martin Sedlatý a funkci hos-
podáře bude nadále vykonávat Libor Mrozinski. Dále
jsme oficiálně přivítali nové členy Roberta Kubíčka,
Václava Máchu, Michala Tillera a Jana Pechánka.
Vzhledem k navýšení členské základny přijala členská
schůze rozhodnutí o zabezpečení účasti dvou druž-
stev v rámci soutěží Středočeského šachového sva-
zu – do nejnižší regionální soutěže jsme nominovali
naše „B“ družstvo. Toto rozhodnutí má podpořit další
rozvoj šachového hnutí v Čelákovicích a blízkém
okolí. 
V rámci regionálního přeboru sehrálo naše „A“ druž-
stvo dne 20.10. 2013 první kolo soutěže s družstvem
ŠK Kralupy nad Vltavou „C“, ve kterém jsme zvítězili
6:2. Velmi dobře se v našich barvách uvedli naši noví
členové Robert Kubíček na první šachovnici aVáclav
Mácha na 8. šachovnici, kteří pro nás získali cenná
vítězství. Další zápasy sehraje „A“ družstvo dne
10. 11. 2013 s družstvem Caissa Úholičky „C“ a dne
24. 11. 2013 s družstvem ŠK Liběhrad Libčice nad
Vltavou „B“.
Naše „B“ družstvo sehraje v rámci regionální soutěže
zápasy dne 3. 11. 2013 s družstvem TJ Sokol Nym-
burk „D“, dne 17. 11. 2013 s družstvem TJ Sokol
Sendražice „C“ a dne 1. 12. 2013 s družstvem TJ
Sokol Nymburk „E“.
Dne 20. 9. 2013 jsme zahájili již druhou sezonu turnajů
v bleskovém šachu 1. kolem Tour Čelákovice. Záro-
veň se jednalo o již každoroční turnaj k zahájení
šachové sezony. Akce se zúčastnilo 10 šachistů.
V turnaji zvítězil Martin Sedlatý, druhé místo vybojoval
Pavel Horký a třetí místo Petr Kopecký. Historickým
přínosem pro nás byla účast Jaroslava Šaníka, jed-
noho z účastníků šachového dění v Čelákovicích
ablízkém okolí v „předlistopadové“ éře, který obsadil
4. místo. Po Miroslavu Drábkovi aStanislavu Hájkovi,
kteří jsou členy našeho klubu, je tak dalším čeláko-
vickým šachistou, kterým propojujeme novodobé
dějiny čelákovického šachu s jeho historií. 
V září se rovněž po prázdninové pauze naplno rozjela
činnost našeho šachového kroužku. Hned prvního
dne se úvodní schůzky zúčastnilo 14 mladých zájem-
ců o tuto královskou hru. Budeme jim držet palce,
aby jim jejich zájem vydržel. Dne 28. září 2013 se
zúčastnillo 5 členů našeho šachového kroužku tur-
naje „O perníkovou chaloupku“ v Mukařově. Tento
turnaj byl zároveň základním kolem Krajského pře-
boru jednotlivců regionu SD – Polabí 2013-2014. Ze
48 účastníků obsadili již zkušenější Lukáš Janda 
14. místo, David Gregor 29. místo a Gabriela Hladká 
35. místo. Své první turnajové zkušenosti zde získali
Kryštof Pechánek na 39. místě a Zuzka Jandová na
47. místě. Další kolo naše mladé šachisty čeká dne
9. 11. 2013 v Poděbradech.
Informace pro členy ŠK – šachová knihovna ŠK (viz
rubrika Šachový koutek na našich web stránkách)
se rozrostla o další nové tituly – Chytílek & Dufek /
Bijte francouzskou 1 + 2.
Zájemci (děti i dospělí) ošachy v Čelákovicích ablíz-
kém okolí získají informace na http://www.sachy-
celakovice.cz. Hrajeme každý pátek od 17.00 hod.
(šachový kroužek – děti) a18.00 hod. (dospělí) v soko-
lovně.

pyšného automobilisty, všechny dostupné pet lah-
ve napojených „turistů“ a dokonce hrst rozháze-
ných pastelek. Tedy lépe řečeno voskovek.
A jsme opět v říši hub. Jedná se o rod Hygrocybe
(voskovky). Barevná škála je opravdu pozoruhod-
ná. Houbičky jsou nevelkého vzrůstu maximálně
do 70 mm výšky, zato jejich výrazné zabarvení
upoutá snad každého houbaře. Asi nemá smysl
vyjmenovat celou škálu, ale pro dokreslení pár
českých názvů: voskovka žlutobílá, hořká namo-
dralá, panenská, kuželovitá, papouščí (tady by
i andulky bledly závistí)…
Představíme si voskovku šarlatovou (Hygrocybe
coccinea). Roste nehojně od září do listopadu.
Většinou v malých trsech na nehnojených loukách
a zahradách nebo právě při okrajích lesa. Klobouk
je polokulovitý, zvoncový, plošně lepkavý. Barvy
třešňově až krvavě červené, vzácněji oranžový.
Třeň je válcovitý, někdy bočně stlačený, suchý
a stejného zabarvení jako klobouk. Podobná je
voskovka nádherná a voskovka granátová. Plod-
nice jsou mohutnější.
Jsou to houbičky většinou nejedlé. Námi popiso-
vaná plodnice je sice jedlá, ale pro svoji vzácnost
a zařazení do Červeného seznamu ohrožených
druhů vyžaduje naši ochranu.
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UNION STÁLE TÁPE
l Milan Šikl

V soutěži krajského přeboru je odehrána více než
jedna čtvrtina všech zápasů a Union si nevede
příliš dobře. Pohybuje se kolem 12. příčky a ztrácí
body hlavně na domácím trávníku.

SK UNION–SOKOL LIBIŠ 0:1
Pro Union to bylo velmi smolné utkání. Hosté se
po rohovém kopu ve 20. min. ujali vedení Zuskinem
a domácí do konce zápasu nedokázali využít šan-
ce alespoň vyrovnat. Vyhrál šťastnější.

SOKOL OVČÁRY–SK UNION 3:1
Branka: Petr Koch
Domácí favorit se brzy ujal vedení a hosté se
 osmělili až po dvaceti minutách, kdy měl šanci
Kubeš. Přesto Ovčáry zvýšily na 2:0. V závěru
poločasu snížil Koch. Dále měl Union několik 
šancí, ale již v nastavení upravil konečné skóre
domácí hráč. Union dohrával bez dvou vylouče-
ných.

AFK SEMICE–SK UNION 3:4
Branky: Magada 2, Dalekorej, Galovič
Derby mělo dramatický prúběh. Hosté byli lepším
celkem a branka Dalekoreje je poslala do vedení.
V závěru půle domácí z trestného kopu vyrovnali.
Po přestávce šli domácí do vedení, Union vyrovnal
Magadou a tentýž hráč v samém závěru rozhodl
přesnou hlavičkou.

SK UNION–SOKOL VRANÝ 0:3
S nováčkem sehrál Union vyrovnanou partii, ale
po hrubých chybách se podařilo soupeři rozhod-
nout ve svůj prospěch. I Union měl několik šancí,
ale v zakončení zcela propadl.

SOKOL KLECANY–SK UNION 1:1
Branka: Galovič
Po čtvrthodině hry se hosté ujali vedení brankou
Galoviče. V dalším průběhu utkání měla obě muž-
stva několik šancí, ale radovali se jen domácí, kte-
rým se v 84. min. podařilo vyrovnat. Remíza byla
zasloužená.

DOROST
Dorost si v krajské I. A třídě vede průměrně, je na
2. místě za Kosmonosy se ztrátou 4 bodů.
SK ÚVALY–SK UNION 1:4, branky: Pánek 2,
Kolovecký, Baláž, SK UNION–S. H. BUČICE 10:1,
branky: Kolovecký, Chudoba 3, Pánek 2, Dosou-
dil, Vacek, SK UNION–SK BEZNO 3:4, branky:
Pánek 3, AFK MILOVICE–SK UNION 1:3, branky:
Szabo, Kolovecký a vlastní, SK UNION–FC VELIM
4:1, branky: Pánek 3, Szabo.

STARŠÍ ŽÁCI
Žáci si v tabulce suveréně vedou, jsou na 1. místě
s náskokem 5 bodů na Teplýšovice a skóre 
50:0!
SK UNION–S. JESENICE 11:0, branky: Dozorec
5, Čermák 2, Prel, Kučera, Libich, Brodský,
S. JESTŘÁBÍ LHOTA–SK UNION 0:4, branky:
Dozorec 3, Manhart, S. TEPLÝŠOVICE–SK UNI-
ON 0:3, branky: Dozorec 2, Manhart, SK UNI-
ON–TJ KOUŘIM 9:0, branky: Dozorec 3, Prel,
Kučera 2, Štejnar, Libich.

Zatím nejúspěšnější střelec Unionu Galovič se šesti bran-
kami. Foto: J. Svoboda

MLADŠÍ ŽÁCI
K UNION–ODOLENÁ VODA 2:6, S. VELTĚŽ „A“–
SK UNION 1:4, SK UNION–PODLIPAN PŘIŠI-
MASY 12:1, S. VELTĚŽ „B“–SK UNION 2:2, SK
UNION–1. FC LÍBEZNICE 5:2, SK ÚVALY–SK
UNION 1:2.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
SK UNION–SOKOL ONDŘEJOV 2:3, PODLIPAN
PŘÍŠIMASY–SK UNION 1:6, SK UNION–SK
ÚVALY 8:1, SK UNION–SK ZELENEČ 5:7.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Hraje mistrovskou soutěž okresu formou turnajů,
které zatím odehrála v několika místech a skončila
2x na 1. místě a 2x na místě 2.

ORKA
l Martin Bajer

Na konci září začal nový ročník druhé ligy mužů.
Letos Orka sází na dravé mládí, a tak vyztužila
svůj elitní kádr posilami z řad juniorů. Orku
v prvních kolech čekali nelehcí soupeři, se kterými
se budeme prát o čelní místa v tabulce.
FBC Kladno B–Orka Čelákovice 4:9
V prvním utkání sezony si Orka nečekaně lehce
poradila sbéčkem extraligového Kladna. Celý zápas
jsme měli navrch anavíc se nám dařilo iproměňovat
šance, takže jsme si pohlídali zisk prvních bodů.
BLACK ANGELS–Orka Čelákovice 5:4
S největším favoritem soutěže, posíleným extra-
ligovými hráči, jsme hráli vyrovnanou partii. Ještě
dvě minuty před koncem zápasu jsme vedli, ale
soupeř nás zatlačil a dokázal nejprve vyrovnat
a nakonec i vstřelit vítěznou branku.
Orka Čelákovice–Athletics Praha 6:3
Ve třetím zápase jsme splnili roli favorita a zápas
jsme bez větších potíží dotáhli k zisku tří bodů.
Nebýt spálených šancí, mohl být brankový rozdíl
i výraznější.
Orka Čelákovice–T.B.C. Králův Dvůr 4:5
Tradiční soupeř z Králova Dvora před sezonou
posílil, a duel tak sliboval velkou bitvu. To se také
vyplnilo a oba týmy se tahaly o vítězství. Orce se
znovu nepovedl samotný závěr zápasu, když opět
gólem v poslední minutě ztratila body.
Po odehraných čtyřech kolech druhé ligy patří
Orce páté místo v tabulce.
Elévové odehráli svůj první turnaj v novém ročníku.
Hned první zápas se jim velmi vydařil a po výbor-
ném výkonu zejména ve druhém poločase se
radovali z vítězství. Ve druhém zápase skupiny
už ale nestačili na soupeře z Prahy a po porážce
se Orka umístila na druhém místě základní sku-
piny. V závěrečném utkání o celkové třetí místo
se i přes bojovný výkon nepodařilo Orce vzdorovat
Vosám a nakonec celkově obsadila čtvrté místo
turnaje.
Orka–Flobo Praha 3:1
SK Dvojka Praha–Orka 3:0
Orka–FBK CONEP Vosy Praha 1:6
Výsledky dalších kategorií můžete sledovat na
www.orka.cz.

Turnaj elévů. Foto: Martin Bajer

FBC ČELÁKOVICE
l Tomáš Holcman

Čelákovičtí florbalisté po čtyřech odehraných
kolech jsou na druhém místě v tabulce, na první
tým FKMP Praha ztrácí jen jeden bod.
FBC RADOTÍN – FBC ČELÁKOVICE 2:6
Branky: Horák 3, Svoboda 2, Freund.
V Praze se dvě třetiny hrála vyrovnaná partie, tu
však drtivou třetí částí pro sebe rozhodli Čeláko-
vičtí. V utkání nás podržel brankář Honza Vála.
FBC ČELÁKOVICE – FLK ZDAR 9:4
Branky: Horák, Sluka 2, Olmer, Freund, Krejza,
Mostecký, Klíma.
Osm a půl minuty stačilo Čelákovicím na to, aby
rozhodly o osudu utkání. Už po 14 vteřinách vsítil
naši první branku Sluka a další branky na sebe
nenechaly dlouho čekat. Během úvodních osmi
minut a osmadvaceti sekund jsme vstřelili pět bra-
nek. Ve druhé třetině měl více ze hry soupeř, ovšem
třetí třetina opět patřila Čelákovicím.

Bližší informace k zápasům najdete na našem
webu www.fbkcelakovice.cz nebo na vývěsce
v Masarykově ulici č. 176.
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TJ Spartak Čelákovice
a MDDM Čelákovice

l Jaroslav Ryneš

V neděli 29. září se v Kolíně konalo mezikrajské
utkání družstev mladšího žactva v atletice mezi
družstvy města Prahy, Středočeského kraje,
Jihočeského kraje a Plzeňského kraje.
Za družstvo Středočeského kraje startovali tři naši
závodníci – Nikola Bafoe, Václav Jisl a Denis
Michalík.
Nejlépe si vedla Nikola Bafoe. V běhu na 60 m
doběhla na 3. místě v osobním rekordu 8,40 s.
Václav Jisl ve skoku vysokém skočil 144 cm
a skončil na 3. místě. Denis Michalík se ve skoku
dalekém nemohl srovnat se svým rozběhem
a výkonem 454 cm skončil na 7. místě. Naši
závodníci rozhodně nezklamali.
V soutěži družstev zvítězilo družstvo Prahy, 275,5
bodů, druhý Středočeský kraj, 272,5 bodu, třetí
Jihočeský kraj, 175 bodů a čtvrtý Plzeňský kraj
s 164 body.

Na fotografii zleva nahoře Robert Michalík, Jaroslav Ryneš
a Josef Nechanický. Dole Tadeáš Michalík, Denis Michalík,
Václav Jisl a Nikola Bafoe. Foto: Tomáš Linhart

1. čelákovický klub 
potápěčů a vodáků

l Karolína Šimečková

V sobotu 12. října 2013 se v Kralupech nad Vltavou
konal poslední závod letošní sezony mládeže na
motorových člunech. Kvůli povodním se uskuteč-
nilo méně závodů, než bylo plánováno. Těch se
samozřejmě zúčastnili i reprezentanti z Čelákovic.
V dubnu se k ostříleným a zkušeným závodníkům
přidali i nováčci, kteří začali závodit za dvě nej-
mladší kategorie.
Přes komplikace způsobené povodněmi se tre-
nérům podařilo závodníky na závody dobře při-
pravit. Svědčí o tom i celkové výsledky. Na
Mistrovství České republiky Formule Future 2013
se umístili:
Tomáš Procházka – 2. místo v kategorii M0
Klára Procházková – 3. místo v kategorii M1
Milan Chyba – 3. místo v kategorii M3
Zdeněk Hlaváček – 3. místo v kategorii M4
Těšíme se na příští rok a přejeme našim sportov-
cům ještě lepší úspěchy v tomto sportu.

Závodník Zdeněk Hlaváček na závodech ve Skochovicích.
Foto: Tomáš Procházka

Horní řada zleva: Jaroslav Ryneš - předseda TJ Spartak Čelákovice, Michal Kolenský, Martin Spilka, Jan Kaděra, Martin
Flekač. Dolní řada zleva: Michal Vrtiška, Michal Doucek, Marek Vedral. Foto: Dominika Hořejší a Andrea  Komlóšiová

Nohejbalový oddíl 
TJ Spartak Čelákovice

l Petr Flekač

Podzimní část vrcholila závěrečnými boji play-off
v případě druhé ligy, a zápasem o třetí místo 
A-týmu. C-tým obsadil lichotivou druhou příčku
v okresním přeboru.

A tým o 3. místo
SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary A–TJ Spartak
Čelákovice A 4:5
O velké překvapení se postarali čelákovičtí vítěz-
stvím 28. 9. 2013 v Karlových Varech v boji o třetí
příčku extraligové soutěže, a získali tak podruhé
bronzové medaile. Rozhodujícím faktem v tomto
úspěchu byla výhra ve všech čtyřech dvojkách,

přičemž domácím dovolili jen výhru v jediném setu.
Pátý bod přidala trojka Flekač, Doucek, Kolenský
a střídající Kaděra, která porazila Chytru, Bíbra
a J. Medka.
Ve finále Modřice porazily Benešov 5:3 a obhájily
loňské prvenství, Benešov obsadil druhou příčku.

2. liga play-off, na zápasy 1:2
SK START Praha–TJ Spartak Čelákovice B 3:5
V prvním zápase play-off nastoupily 22. 9. 2013
oba týmy bez svých klíčových hráčů. Domácím
chyběl Klesal a Čelákovicím Šafr. Zápas lze zhod-
notit velmi lapidárně: do čeho hosté kopli, byl bod.

TJ Spartak Čelákovice B–SK START Praha 1:5
Klidnějším týmem měli být domácí, kteří 28. 9. 2013
vedli na zápasy 1:0, ale byli jím hosté, kteří udávali
tempo hry. Kromě druhé dvojky se čelákovičtí ne -
zmohli na větší odpor a zaslouženě prohráli.

SK START Praha–TJ Spartak Čelákovice B 5:1
Ani ve třetím zápase dne 5. 10. 2013 se Spartaku
nepodařilo pokořit Start Praha a z boje o postup
do první ligy byl vyřazen. Přesto druhé místo
v základní skupině je úspěchem B-týmu Čelákovic.
O postup do první ligy se utká Start Praha a Avia
Čakovice B.

Okresní přebor
C-tým si v posledním zápase výhrou 4:3 nad Kou-
nicemi zajistil druhé místo v OP zaručující mu, 
po odřeknutí Stratova, účast v kvalifikaci o postup
do Krajské soutěže konané v Milíně. Zde mu los
přidělil soupeře z Plazů, kterému podlehl 0:5
a z dalšího účinkování byl vyřazen. O postupujícím
do KS se rozhodne mezi Čáslaví a Plazy.
Pořadí po nadstavbové části: 1. TJ Sokol Stra-
tov A, 2. TJ Spartak Čelákovice C, 3. TJ Lokomo-
tiva Nymburk B.

Více na http://www.nohejbal-celakovice.cz.



8.
00

 h
od

. –
 o

dp
ol

ed
ne

 /
 h

ři
št

ě 
u 

Z
Š

 J
. A

. K
om

en
sk

éh
o

B
O

H
U

S
L

A
V

 G
A

M
B

R
IN

U
S

 C
U

P
16

. r
oč

n
ík

 t
u

rn
a

je
 v

 b
a

n
d

y
-h

ok
ej

i, 
p

ři
h

lá
šk

y
 u

 M
ir

os
la

va
 K

ön
ig

sm
a

rk
a

,  
te

l.:
 7

77
 1

81
 4

7
0

.

9:
00

–1
8:

00
 h

od
. /

 M
ěs

ts
ké

 m
uz

eu
m

T
O

V
Á

R
N

ÍK
 J

O
S

E
F

 V
O

L
M

A
N

 A
 Č

E
L

Á
K

O
V

IC
E

 
–

 v
ý

st
av

a
 v

e 
vs

tu
p

n
í m

ís
tn

os
ti

Č
O

K
O

L
Á

D
A

, K
R

Á
L

O
V

N
A

 S
L

A
D

K
O

S
T

I 
 

A
N

E
B

 P
Ř

ÍB
Ě

H
 S

L
A

D
K

É
H

O
 H

Ř
ÍC

H
U

 
–

 v
á

n
oč

n
í v

ý
st

av
a

 v
e 

vý
st

av
n

í s
ín

i
S

la
vn

os
tn

í v
er

n
is

á
ž 

od
 1

0
:0

0
 h

od
. v

 S
ín

i J
a

n
a

 Z
a

ch
a

.
Vý

st
av

y
 js

ou
 p

ří
st

u
p

n
é 

d
o 

le
d

n
a

 2
01

4
.

V
Á

N
O

Č
N

Í D
R

O
B

N
O

S
T

I s
 M

D
D

M
 

–
 v

ý
tv

a
rn

é 
d

íln
y

 a
 u

k
á

zk
y

 ř
em

es
el

 p
ro

 v
ol

n
ě 

p
ří

ch
oz

í d
ět

i a
 r

od
ič

e,
  

za
h

ra
je

 h
u

d
eb

n
í s

es
k

u
p

en
í L

A
H

O
D

A
, v

 1
4

:0
0

–
17

:0
0

 h
od

.
C

el
od

en
n

í v
st

u
p

 n
a

 v
še

ch
n

y
 a

kc
e 

zd
a

rm
a

.

9:
00

–1
1:

00
 a

 1
4:

00
–1

8:
00

 h
od

. /
 R

yb
ář

sk
á 

ul
ic

e

T
R

A
D

IČ
N

Í 
Z

A
H

Á
J

E
N

Í A
D

V
E

N
T

U
 V

 G
A

L
E

R
II

 U
 R

A
D

N
IC

E
 

se
 s

va
řá

ke
m

 a
 m

ed
ov

in
ko

u

10
:0

0–
17

:3
0 

ho
d.

 /
 Z

U
Š

 J
an

a 
Z

ac
ha

Č
E

S
K

Ý
 B

E
T

L
É

M
 

–
 v

ý
st

av
a

 k
er

a
m

ic
k

ý
ch

 p
rá

cí
 ž

á
k

ů
 v

ý
tv

a
rn

éh
o 

ob
or

u
 n

a
 n

á
d

vo
ří

  
ZU

Š
 J

a
n

a
 Z

a
ch

a
 p

ří
st

u
p

n
á

 o
d

 1
0

:0
0

 h
od

. d
o 

n
ed

ěl
e 

5
. 1

. 2
01

4
.

G
L

O
R

IA
 

–
 d

iv
a

d
el

n
í p

ře
d

st
av

en
í v

 s
á

le
 š

ko
ly

 o
d

 1
0

:1
5

 h
od

.

10
:0

0–
16

:0
0 

ho
d.

 /
 Z

Š
 K

os
te

ln
í

D
E

N
 O

T
E

V
Ř

E
N

Ý
C

H
 D

V
E

Ř
Í

10
:0

0–
18

:0
0 

ho
d.

 /
 n

ám
ěs

tí 
5.

 k
vě

tn
a

Z
A

H
Á

J
E

N
Í A

D
V

E
N

T
U

 V
E

 M
Ě

S
T

Ě
 

–
 m

ěs
ts

k
á

 s
la

vn
o

st
•

 T
R

A
D

IČ
N

Í T
R

H
Y;

 1
0

:0
0

–
18

:0
0

 h
od

.;
•

 N
E

Ř
E

Ž;
 1

3
.0

0
–

14
.0

0
 a

 1
5

.0
0

–
16

.0
0

 h
od

.
 

če
sk

á
 fo

lk
ov

á
 s

k
u

p
in

a
, k

te
rá

 v
zn

ik
la

 ja
ko

 v
ol

n
é 

p
ok

ra
čo

vá
n

í  
 

le
g

en
d

á
rn

íc
h

 N
er

ez
, s

 v
á

n
oč

n
ím

 p
ro

g
ra

m
em

;
•

 V
Á

N
O

Č
N

Í K
O

L
E

D
A

 Č
E

R
TÍ

K
A

 F
E

R
D

Y;
 1

4
.0

0
–

15
.0

0
 h

od
.

 
zá

b
av

n
ý

 p
ří

b
ěh

 p
ln

ý
 le

g
ra

ce
, s

ou
tě

ží
, k

ou
ze

l a
 p

ís
n

ič
ek

;
•

 V
ÍT

Á
M

E
 Z

IM
U

; 1
6

.0
0

–
17

.0
0

 h
od

.
 

ko
m

p
on

ov
a

n
ý

 p
ro

g
ra

m
 Z

U
Š

 J
a

n
a

 Z
a

ch
a

;
•

 S
L

A
V

N
O

S
TN

Í R
O

ZS
V

ÍC
E

N
Í M

Ě
S

TS
K

É
H

O
 V

Á
N

O
Č

N
ÍH

O
 S

TR
O

M
U

;  
 

17
.0

0
–

17
.1

0
 h

od
.

•
 K

O
L

E
D

Y
 E

V
R

O
P

S
K

Ý
C

H
 N

Á
R

O
D

Ů
; 1

7.
10

–
17

.3
0

 h
od

.
 

v 
p

od
á

n
í ž

á
k

ů
 p

ěv
ec

k
éh

o 
od

d
ěl

en
í Z

U
Š

 J
a

n
a

 Z
a

ch
a

.

13
:0

0–
17

:0
0 

ho
d.

 /
 K

av
ár

na
 P

ař
íž

, n
ám

ěs
tí 

5.
 k

vě
tn

a 
2 

(b
ud

ov
a 

C
M

C
)

A
D

V
E

N
T

N
Í V

Ě
N

C
E

 –
 v

ý
ro

b
a

 d
le

 p
řá

n
í a

 p
ro

d
ej

13
:0

0–
18

:0
0 

ho
d.

 /
 V

e 
S

ká
le

A
D

V
E

N
T

 V
E

 S
K

Á
L

E
M

ik
u

lá
šs

k
ý

 ja
rm

a
rk

, s
ta

ro
če

sk
ý

 lo
u

tk
ov

ý
 b

et
lé

m
 a

 b
oh

a
tý

 d
op

ro
vo

d
n

ý
 p

ro
g

ra
m

. 
P

oř
á

d
á

 D
om

eč
ek

 V
e 

S
k

á
le

 a
 V

ý
tv

a
rn

á
 d

íln
a

 L
a

b
y

ri
n

t.

14
:0

0–
17

:0
0 

ho
d.

 /
 G

ym
ná

zi
um

 Č
el

ák
ov

ic
e

V
Á

N
O

Č
N

Í S
E

T
K

Á
N

Í s
 V

Ý
S

TA
V

O
U

 V
Ý

T
V

A
R

N
Ý

C
H

 P
R

A
C

Í

14
:0

0–
19

:0
0 

ho
d.

 /
 N

a 
S

ta
tk

u,
 R

yb
ář

sk
á 

ul
ic

e 
č.

 p
. 1

54

A
D

V
E

N
T

 N
A

 S
TA

T
K

U

15
:0

0–
17

:0
0 

ho
d.

 /
 k

lu
bo

vn
a 

M
D

D
M

 v
 K

D

S
T

R
O

M
K

Y
 A

 S
T

R
O

M
E

Č
K

Y
 

–
 v

ý
ro

b
a

 v
á

n
oč

n
íc

h
 d

ek
or

a
cí

, p
ro

 v
ol

n
ě 

p
ří

ch
oz

í d
ět

i a
 r

od
ič

e

18
:0

0 
ho

d.
 /

 k
os

te
l N

an
eb

ev
ze

tí 
Pa

nn
y 

M
ar

ie

A
D

V
E

N
T

N
Í K

O
N

C
E

R
T

 
–

 C
h

rá
m

ov
ý

 s
b

or
 z

 L
y

sé
 n

a
d

 L
a

b
em

, p
oř

á
d

á
 S

p
ol

ek
 p

ro
 v

a
rh

a
n

n
í h

u
d

b
u

, o
. s

.

21
.0

0 
ho

d.
 /

 Ir
is

h 
M

us
ic

 P
ub

, N
a 

S
ta

tk
u 

v 
R

yb
ář

sk
é 

ul
ic

i č
. p

. 1
54

A
D

V
E

N
T

N
Í K

O
N

C
E

R
T

 
–

 v
y

st
ou

p
í Y

et
ti

 O
n

 (
S

ch
el

in
g

er
 r

ev
iv

a
l)

 a
 T

.M
.Z

.T
.M

.

sob
ota

 30
. lis

top
adu

 20
13

Zah
áje

ní a
dve

ntn
ího

 ča
su 

v Č
elá

kov
icíc

h


