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Poslední středový segment lávky byl osazen v neděli 24. listopadu 2013. Ve středu 27. listopadu pak byla vedení města
umožněna první „procházka na mostě“ ke káranskému břehu. Foto: -kk-

Lávka již spojuje 
oba labské břehy

l Dana Teichmanová, vedoucí odboru rozvoje
města

V posledních několika týdnech mohli být občané
našeho města svědky toho, jak stavba „Cyklistické
stezky přes Labe v Čelákovicích“ viditelně a téměř
denně roste a montovaná mostovka postupně
překlenuje řeku Labe.
Nyní je již dokončena montáž jednotlivých seg-
mentů hlavního pole, které byly dopravovány lodí.
Montovány byly letmo pomocí montážních vozíků
a postupně přivěšovány závěsy k pylonům. Již byl
umístěn i poslední nejkratší středový segment a po
provedení příslušných výztuží a přípravě bednění
proběhla také betonáž krátkých monolitických
částí v délce asi 80 cm po obou stranách středo-
vého segmentu. Ještě v letošní stavební sezoně
budou protaženy a předpjaty výztuže v celé délce
mostovky. Tím bude dokončeno propojení obou
labských břehů.
Je tedy úspěšně za námi nejrizikovější část stavby,
kdy dochází k extrémnímu zatížení nedokončené
konstrukce lávky. Pro úplné dokončení stavby
chybí ještě provedení dalších prací, např. izolace
mostovky, tedy její definitivní pochozí povrch,
asfaltové příjezdové komunikace, montáž zábradlí
atd. Na otevření lávky si tedy budeme muset ještě
jednu zimu počkat, doprava přes řeku bude, až
do doby uvedení lávky do provozu, nadále zajiš-
těna přívozem.

Advent zahájen! Plno lidí, rozmanitý program a předvá-
noční čas je tu. Více na str. 14–15. Foto: -av-

Vážené a milé dámy, 
vážení a milí pánové, milí Čelákovičtí.

Advent je doba zklidnění a očekávání, Vánoce jsou právě a především oslavou narození
dítěte – Ježíše Krista, spojenou s mnoha milými i tajemnými tradicemi a rituály.
Dovolujeme si Vám popřát požehnané, klidné a radostné vánoční svátky, provoněné vůněmi
cukroví a vánočního stromečku, provázené atmosférou radosti a klidu, úsměvy a rozzářenýma
očima. Především dětem přejeme, ať pod stromečkem najdou co nejvíce dárků, které si
přály, ale především, aby byly šťastné ve svých rodinách. To je to nejdůležitější.
V novém roce 2014 Vám přejeme především zdraví, optimismus a naději, humor a schopnost
nadhledu, laskavost a také umění pomáhat jeden druhému.

Upřímně
Milan Tichý Bohumil Klicpera Zdeňka Tichá
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POZOR 
NA UZÁVĚRKU ZMČ!

Uzávěrka lednového čísla (1–2014) Zpravodaje
je již 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.

Vážení občané,
Ať chceme nebo nechceme, nalézáme se v čase
adventním, a proto Vám přeji především hodně pří-
jemných rodinných imezilidských duchovních zážit-
ků, aby Vaše zdraví neutrpělo, abyste našli v sobě
toleranci k dětem, starším a nemocným i bezdo-
movcům.
Přeju Vám sebeuchování důstojnosti anepodléhání
vánočnímu chaosu anátlaku, jež si na nás obchodní
řetězce vymýšlejí auvádějí nás v neklid, na co všech-
no jsme zapomněli, co jsme nedokonali, co musíme
učinit, abychom mohli dokončit ten celoroční věčný
cyklus, prostě rytmus, který unaví a vyčerpá.
To pravé, co sváteční vánoční pohodě prospěje, je
hudba, koncerty, koledy, osobní setkávání, i samých
se sebou, i s těmi, kterým to už můžeme jen vzkázat
– je to prostě spokojeně osvobozující a ježíškovsky
nadějné.

Vše plyne neboli „Panta rhei“ je staré řecké sousloví
značící stav civilizace, národa, města, domu. Nedáv-
no se v naší blízkosti (v bývalé toušenské Prefě)
postavila loď téhož názvu a vyplula naším labským
veletokem do Němec akanály do polského Štětína,
kde byla zkompletována na český dvou stěžník apod
naší vlajkou obejmula celou Evropu a toho času je
v doku řeckého Korfu.
Měl jsem tu čest se několikrát nalodit v různých
zemích na tuto plachetnici, aač konstantní loď, stále
jiné problémy, ataky, moratoria, zákazy, ale i exis-
tenční ohrožení fyzické i právní.
Nicméně prosperita, nové poznání anaděje je hnací
sílou posádky i kapitána.
Posádka nedovolí, aby její lodi bylo ublíženo nebo
aby byla dána v plen a hájí ji a ošetřuje, neboť loď
není nezranitelná, může být i nemocná, částečně
nefunkční a vyžaduje rekonstrukce a nástavby
apředevším běžnou údržbu, aby naplňovala posád-
ku pocitem spolehnutí se na prostor a objem, ve
kterém se bude pohybovat a žít v dohledné době.
Je to podobnost čistě náhodná, město je obhospo-
dařováno, ošetřováno, sebereflexně auditováno,
jsou revidovány jeho bolesti, jsou posuzovány jeho
finanční možnosti, dokonce expanduje do projektů,
jež byly u ledu avyžadují jakýsi nadhled azrychlenou
reakci vzhledem kdemografii nebo životaschopnosti
přestárlých objektů, komunikací asítí. Je předurčen
zpracovatel územního plánu a jsou mu vkládány do
zapracování desítky změn a námitek, požadavků
od občanů, institucí, je zakomponován i strategický
plán s jeho výstupy.
Sledují se náročné stavby, například technicky uni-
kátní a architektonicky elegantní lávka přes Labe,
bezbariérové přestavby a doplnění výtahu, veřejné
osvětlení vZáluží adalší, sleduje se jejich vývoj, finan-
ce i časové limity.
Pochopitelně za použití dobře provázaných dotač-
ních a dodavatelských smluv a dohod.
Prostě vše plyne – „panta rhei“…
Ještě jednou klidné prožití vánočních svátků a roz-
vážné vykročení do nového roku Vám přeje

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.

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).

Svoz odpadů
o Vánocích 2013

l odbor životního prostředí

Obě svozové společnosti AVE.CZ (popelnice)
i Technické služby Nymburk (kontejnery) budou
v průběhu vánočních svátků svážet komunální
odpady ve stejné dny, jak je po celý rok běžné.
Prosíme, počítejte s tím, že obě svozové společ-
nosti budou svážet odpady v časných ranních
hodinách, o svátcích budou otevřené jen některé
skládky a jen dopoledne.
Mimořádný vánoční svoz komunálních
odpadů proběhne pouze v sídlištní zástav-
bě v pondělí dne 23. 12. 2013 dopoledne.
Neočekávejte, že v tento den budou vysypány
všechny kontejnery o objemu 1100 litrů. TS Nym-
burk vyvezou jen některé kontejnery v každém
stání tak, aby Vám vznikla volná kapacita pro
odkládání odpadů do dalšího plánovaného svozu,
který proběhne hned v následující dny ve středu
či ve čtvrtek jako obvykle.

ŠTEDRÝ DEN 
V PSÍM ÚTULKU

Na Štědrý den je psí útulek Lysé nad Labem ote-
vřen od 9.00 do 13.00 hod.
Svou návštěvou a dárkem v podobě krmiva může-
te pomoci opuštěným pejskům, zpříjemnit jim
i dlouhé čekání na nový domov. Krmivo je možné
zakoupit na místě v prodejním stánku.
Přivítají vás zde malým občerstvením a pravou
vánoční atmosférou.
Předem děkuje za vaši pomoc a přeje vám krásné
prožití vánočních svátků

Psí útulek Lysá nad Labem
www.pejscilysa.wz.cz, tel.: 723 342 174

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
prosinec 2013 od 7.35 do 18.35 hod.
Přerušení provozu pouze v případě vyhlášení
povodňové aktivity.

Od ledna 2014 bude městem také zajištěna
tato forma přepravy. Podrobnosti najdete kon-
cem prosince na webových stránkách města.
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Zahájení provozu výtahu
v Obecním domě

l Jindřich Týč, vedoucí hospodářského  odboru

V průběhu podzimních měsíců jste jistě všichni
jistě zaznamenali zvýšený ruch a stavební úpravy
v prostoru schodiště budovy Obecního domu. Po
roce, který byl věnován administrativním a pro-
jektovým přípravným pracím, byly dne 4. 10. 2013
zahájeny stavební práce na vestavbě výtahu do
objektu Obecního domu, Stankovského 1650. Jde
o investiční akci, která je realizována s podporou
vládního výboru pro tělesně postižené a finančně
kryta ve výši 50 % dotací od Ministerstva pro místní
rozvoj. Součástí této akce byla i celková rekon-
strukce veřejných WC, kde v místě původních
vznikla nová bezbariérová WC v plném vybavení
pro tělesně postižené spoluobčany, včetně nové
přístupové rampy pro vozíčkáře.
Nově vybudovaný výtah bude v provozu koncem
prosince 2013 a věříme, že všem spoluobčanům
a návštěvníkům ulehčí přístup nejen do prostor
MěÚ, ale i do pobočky České spořitelny.

V ULICI NA STRÁNI MÁME NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
l odbor životního prostředí

Město Čelákovice v listopadu 2013 postavilo v centru města nové dětské hřiště v ulici
Na Stráni. Hřiště je umístěno až v zadní části volného prostoru mezi statkem a prvním
bytovým domem. Je tomu tak proto, aby obyvatelé bytového domu byli co nejméně
obtěžováni případným hlukem, a také proto, abychom s větší vzdáleností od silnice
maximálně zajistili bezpečnost dětí od poměrně frekventované komunikace sídlištní
zástavby.

Dětské hřiště našemu městu dodala společnost
Bonita Group Service, s. r. o., z Tišnova, která svým
zajímavým návrhem a příznivou cenou zvítězila ve
výběrovém řízení. Na hřišti je zcela jistě největší
atrakcí obří lanová loď, která je v České republice
postavena jako první právě u nás, jiné město ji
zatím nemá. Jde vlastně o balanční lanový prvek
o rozměru 8 � 6 � 4 m s maximální výškou volného
pádu 1,5 m, na němž si může současné hrát více
dětí ve věku od 3 do 14 let. Dalším herním prvkem
je sestava Universal, která je určena pro děti od 3
let. Její součástí je skluzavka, lanový most, prolé-
zací tunel mezi věžemi, kolmá šplhací síť a 2 řetě-
zové houpačky. Obě velké sestavy jsou doplněny
ještě herními prvky pro nejmenší děti – pérovým houpadlem, houpacím hnízdem a kolotočem se sedátky.
Pro starší děti až do 14 let pak slouží stezka odvahy tvořená menšími lanovými prvky a žebříkem.
Na tomto hřišti jsme zajistili také další novinku pro doprovod dětí v podobě tří cvičebních strojů vždy
pro dvě až tři osoby. Jde o posilovací stroje pro dospělé sloužící k posilování břišních a zádových svalů,
procvičování pasu a posilování svalů ramen a břicha a zlepšování stavu svalů a zad. Za hřiště i s oplocením
včetně laviček a košů zaplatíme celkem 811 032 Kč včetně DPH.
Příslib, daný občanům z lokality mezi věžovými domy, že vyřazenou sestavu Maxim z dětského hřiště
v ulici Spojovací co nejdříve nahradíme novou herní sestavou pro menší děti, jsme tento měsíc splnili.
Nová sestava Universal 200 je rovněž od firmy Boni-
ta Group Service, s. r. o., a pořídili jsme ji včetně
montáže a s 5% slevou za 96 086 Kč včetně DPH.
Věříme, že se všechny nové herní prvky budou
líbit nejen dětem, ale i dospělým. Jsme rádi, že se
výstavbu nového hřiště a opravu staršího hřiště
podařilo stihnout za příznivého počasí a že nám
ještě nějaký čas bude počasí přát tak, aby si děti
i dospělí vyzkoušeli všechny herní a sportovní
prvky ještě do konce roku.

Obří lanová loď na novém dětském hřišti v ulici Na Stráni. Foto: Milada Rašinová

Práce na vestavbě výtahu do budovy Obecního domu.
Foto: -dv-

ke kontrole a provedení
oprav přípojek

v Sokolovské ulici
l odbor rozvoje města

Začátkem března roku 2014 bude zahájena rekon-
strukce ulice Sokolovské. V rámci této rekonstrukce
bude provedena kompletní výměna povrchu vozov-
ky a přilehlých chodníků. Z tohoto důvodu je ne -
zbytné, aby vlastníci nemovitostí připojených na
vodovodní řad a kanalizační stoku v ulici Sokolov-
ské, jejichž domovní přípojky i jen částečně zasahují
do prostoru rekonstrukce, provedli kontrolu jejich
fyzického stavu. Případné opravy nebo vybudování
nových přípojek by pak vlastníci mohli realizovat
souběžně s rekonstrukcí komunikace. Vzhledem
k tomu, že projekt je spolufinancován z prostředků
ROP SČ, minimálně po dobu udržitelnosti projektu
nebudou umožněny žádné zásahy do nově vybu-
dovaného živičného povrchu komunikace!
Podrobnější informace:
Kateřina Kandlová, tel.: 326 929 152,
e-mail: katerina.kandlova@celakovice.cz.

Herní prvek na hřišti v ulici Na Stráni. Foto: Milada Raši-
nová



Nová ulice
Zastupitelé rozhodli o názvu nové ulice. Nachází
se v oblasti zvané V Nedaninách a nese jméno:
„Bratří Vlasáků“.

Finanční výbor ZM
Zastupitelstvo schválilo pro volby předsedy i člena
finančního výboru (FV) formu aklamací. Novým
předsedou FV byl zvolen Jaroslav Ryneš a členem
Ludvík Adámek.

Lávka přes Labe
Zastupitelé se seznámili s usneseními Rady města
č. 95 až 103 ze dne 21. 10. 2013 (byla uvedena
v minulém čísle Zpravodaje na str. 4) týkajících se
lávky přes Labe, resp. Cyklistické stezky přes Labe.

Náměstí – právní kroky k vymožení škody
K vymožení škody způsobené při zadávání veřejné
zakázky s názvem „Revitalizace náměstí 5. května
v Čelákovicích“ zastupitelé schválili zahájit právní
kroky, a to společně s Advokátní kanceláří Brož,
Sedlatý, s. r. o.
Škoda byla stanovena ve výši 1 586 468 Kč, což
je částka odpovídající korekci dotace. Město pově-
řilo společnost ML Compet, a. s., jako zástupce
zadavatele ve smyslu § 151 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, k výkonu některých
činností a společnost ML Compet, a. s., se na
základě Prováděcí mandátní smlouvy zavázala
k posouzení nabídek z hlediska splnění zadávacích
podmínek. Vzhledem k tomu, že Prováděcí man-
dátní smlouva v článku 6.1 jasně deklaruje, že
v případě, že poruší své povinnosti, je povinna
mandantovi uhradit škodu, která mandantovi
vznikne neposkytnutím dotace či její části, a to

tehdy, pokud škoda mandantovi prokazatelně
vznikla vinou mandatáře, a vzhledem k tomu, že
došlo k porušení ustanovení smlouvy, kde nejen
tímto pochybením byla dotace ze strany jejího
poskytovatele korigována.

Znak města
Zastupitelstvo schválilo předložené ztvárnění zna-
ku města Čelákovic, zpracované Stanislavem
Kasíkem z Heraldické kanceláře DAUPHIN. Tímto
krokem se naplnil dlouhodobý požadavek na sjed-
nocení podoby městského znaku.
Zastupitelstvem schválená podoba znaku bude
následně prostřednictvím Podvýboru pro heraldiku
a vexiologii Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky konstituována.

Čestné občanství města
Zastupitelstvo odejmulo čestné občanství města
Čelákovic Josifu Vissarionoviči Stalinovi a distan-
covalo se od uvádění Klementa Gottwalda
čestným občanem města Čelákovic.

Uvolněný mandát v Zastupitelstvu
města
Na základě zápisu o výsledku voleb do Zastupi-
telstva města Čelákovic a na základě údajů z evi-
dence obyvatel osvědčila Rada města, že na
uvolněný mandát zastupitele Petra Kolínka nastu-
puje dnem 26. 10. 2013 pan Václav Tichý.

Pracovní skupina
Rada města jmenovala pracovní skupinu pro
posuzování udělení a odejmutí čestného občanství
města Čelákovic v souladu se Statutem čestného
občanství města Čelákovic, a to ve složení Michal

Burda, Miroslav Leypold Iglo, Aleš Rikl, Jaroslav
Špaček, Milan Tichý. Jako náhradníka pak Ladi-
slavu Petiškovou.

Zásady pro vydávání Zpravodaje
Rada města schválila dle zákona aktualizované
Zásady pro vydávání Zpravodaje města Čelákovic
č. I/3/2013 (celé znění viz webové stránky města),
které jsou platné a účinné dnem 4. 11. 2013. Ruší
se tím Zásady č. I/4/2011 ze dne 7. 6. 2011.

Komise Rady
Novými členy komise pro životní prostředí radní
jmenovali Ilju Turečka a Pavla Chalupu. Dále vzali
na vědomí rezignaci Petry Schebestové na členství
v redakční radě Zpravodaje města Čelákovic k datu
1. 11. 2013 a jmenovali nového člena této komise,
a to Pavla Šímu. Z důvodu rezignace Václavy Snítilé
na funkci předsedkyně sociální komise jmenovali
radní novým předsedou Jaroslava Smolíka.

Doporučení ZM
Radní doporučují Zastupitelstvu: schválit rozpočet
města na rok 2014; řešit právo průchodu v proluce
náměstí uzavřením smlouvy o zřízení věcného bře-
mene; schválit Obecně závaznou vyhlášku
E 3/2013 města Čelákovic, kterou se mění obecně
závazná vyhláška E 2/2013 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů. -dv-
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Zápisy a usnesení ze zasedání 

Zastupitelstva a Rady města naleznete 

na www.celakovice.cz

nebo jsou k nahlédnutí 

na sekretariátu Městského úřadu.

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
středa 11. prosince 2013

od 18.00 hod.
Aktuální program ZM bude zveřejněn týden
před zasedáním na úřední desce města a na
webových stránkách města.

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 rekla-
maci na roznos uplatnit.
Nejlépe zaslat co nejdříve e-mailem na zpravo-
daj@celakovice.czadresu, kam nebyl Zpravo-
daj dodán. Protože: „Co je psáno, to je dáno…“
Redakce bude mít jasnou představu o rozsahu
stížností a zároveň je předá zodpovědné osobě,
která zajistí nápravu.
Děkujeme za pochopení.

V pondělí 2. 12. 2013 se uskutečnilo setkání vedení města se sportovci z Čelákovic, kteří v roce 2013 dosáhli významných
sportovních úspěchů. Zástupci atletiky, nohejbalu, sportovního aerobiku a cyklistiky společně s místostarostou a radními
města v předvánoční sváteční atmosféře vzpomínali na své sportovní zážitky z uplynulé sezony. V úvodním slovu
Zdeňka Tichá připomenula pravidla fair-play, jimiž bychom se měli řídit na hřišti i v životě. Foto: -dv-

SPORTOVCI MĚSTA ROKU 2013



www.celakovice.cz str. 5

PŘIPRAVILI JSME ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2014
l Bohumil Klicpera, místostarosta II

Připravili jsme Rozpočet města pro rok 2014, který Rada města po projednání ve
finančním výboru Zastupitelstva města předloží dne 11. 12. 2013 ke schválení
Zastupitelstvu města. Rozpočet je sice navrhován jako schodkový, ale na příjmové
straně rozpočtu jsou zapojeny předpokládané zůstatky na účtech města z roku 2013,
které rozpočet pro rok 2014 celkově vyrovnávají.

Příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši
241 163 000 Kč, a to bez očekávaných 
dotací.
Na příjmové straně jsou zakotveny daňové příjmy
v očekávané výši 124 120 000 Kč, které jsou odvo-
zeny z reálně dosažených hodnot roku 2013 s ohle-
dem na předpokládané výnosy jednotli-
vých daní v roce 2014. V nedaňových příjmech,
které plánujeme na 62 337 000 Kč, jsou nejvý-
znamnějšími příjmy z nájmů, zejména z majetku
vodohospodářské infrastruktury a tepelného hos-
podářství. Obě příjmové položky v rozpočtu ne -
přerozdělujeme, ale striktně zapojujeme pro
financování příslušné infrastruktury – nájem z VaK
do rekonstrukcí vodovodů a kanalizací, příjem
z tepelného hospodářství do rekonstrukce kotelen.
V kapitálových příjmech ve výši 1 800 000 Kč se
plánuje prodej domu č. p. 53 v Záluží. Transfery,
resp. dotace, jsou zahrnuty v částce 10 202000Kč
– jde o dotace na státní správu a od obcí. Očeká-
vané dotace, předpokládáme na pečovatelskou
službu, na rekonstrukci ulice Sokolovská, zateplení
objektu MŠ Rumunská, budou do příjmové strany
rozpočtu zaneseny až na základě příslušného roz-
hodnutí o dotaci či smlouvě o dotaci.

Výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši
241 163 000 Kč.
Ve výdajové skupině Zemědělství a lesní hos-
podářství je plánováno 130 000 Kč na běžné
 služby (umístění psů do útulků, deratizace, rozbory
a posudky) spravované odborem životního
 prostředí.
Výdajová skupina Průmyslová a ostatní od -
větví hospodářství rozpočtuje celkových
47 503 000 Kč, z toho na dopravu je plánováno
21 525 000 Kč. Investice v dopravě zahrnují rekon-
strukci ulice Sokolovské s vlastními prostředky
města ve výši 9 000 000 Kč, zbývajících asi
6 000 000 Kč doplňuje dotace z ROP, dále rekon-
strukci komunikace ulice J. A. Komenského –
I. etapu za 2 200 000 Kč, opravu komunikace
Tovární v areálu TOS za 500 000 Kč a výstavbu
příjezdové komunikace U Náhonu ve výši
400 000 Kč. Na projekty je pamatováno se
610 000 Kč. Na provoz veřejné silniční dopravy
se počítá s 1 783 000 Kč, z toho na dopravní
obslužnost je naplánováno 763 000 Kč, na výstav-
bu autobusové zastávky v ulici Mochovské
1 000 000 Kč a na přívoz 600 000 Kč. Ve vodním
hospodářství, celková výše 25 978 000 Kč, se
počítá s rekonstrukcí vodovodů v ulicích Jiřinské
za 1 500 000 Kč, J. A. Komenského za
3 700 000 Kč a Krátké za 900 000 Kč i s výstavbou
nového vodovodu V Prokopě za 5 000 000 Kč. Na
projekty je připraveno 250 000 Kč. V odpadních
vodách, celková výše 11 028 000 Kč, je naplá-
nována především rekonstrukce kanalizace ulice
J. A. Komenského za 9 800 000 Kč a projekty
kanalizací za 860 000 Kč.
Výdajová skupina Služby pro obyvatelstvo, jak
její celková výše 114 834 000 Kč ukazuje, je velmi
rozsáhlá výdajová skupina. V podskupině

 vzdělávaní jsou zastoupeny výdaje a příspěvky
mateřským školkám, a to na MŠ Přístavní se počítá
s 800 000 Kč, na MŠ Rumunská s 6 872 000 Kč
– z toho je částka 3 400 000 Kč jako vlastní pro-
středky města na zateplení objektu, zbytek bude
hrazen z dotace OP ŽP, a 750 000 Kč na přestavbu
bytu školníka na třídu; a dále na MŠ J. A. Komen-
ského 2 079 000 Kč. Naplánovány jsou i prostředky
ve výši 250 000 Kč na projektovou dokumentaci
a 1 100 000 Kč na zahájení výstavby nové mateř-
ské školky.
V podskupině vzdělávání jsou zahrnuty i výdaje
a příspěvky základním školám v celkové výši
7 808 000 Kč, a to 3 620 000 Kč pro ZŠ
J. A. Komenského, 4 188 000 Kč pro ZŠ Kostelní
a 630 000 Kč pro základní uměleckou školu. V pod-
skupině kultura, církve a sdělovací prostředky,
její celková výše je 12 901 000 Kč, jsou napláno-
vány výdaje a příspěvky – 3 670 000 Kč pro Měst-
skou knihovnu, 3 830 000 Kč pro Městské
muzeum, 1 470 000 Kč na prezentaci, propagaci
města i podporu místní kultury, 631 000 Kč na
Zpravodaj města Čelákovic, 2 520 000 Kč pro Kul-
turní dům a 780 000 Kč na ostatní záležitosti kultury
(např. vítání občánků, neinvestiční dotace
 občanským sdružením).
Podskupina tělovýchova a zájmová činnost, cel-
ková výše 13 337 000 Kč, především zahrnuje
6 336 000 Kč na provoz bazénu, 1 218 000 Kč na
podporu sportovních oddílů, 530 000 Kč na kon-
troly a údržbu dětských hřišť, 340 000 Kč na
doplnění prvků hřišť, 1 400 000 Kč na výměnu
umělého povrchu i celkovou údržbu sportovního
hřiště Na Nábřeží i 1 060 000 Kč na výstavbu dět-
ského hřiště V Prokopě a 2 535 000 Kč na provoz
Městského domu dětí a mládeže.
V podskupině bytové hospodářství, její celková
výše činí 20 936 000 Kč, je 12 780 000 Kč na sprá-
vu, opravy a údržbu současného bytového fondu
a 7 500 000 Kč na investice – 4 000 000 Kč na
dokončení rekonstrukce domu č. p. 1203,
1 400 000 Kč na rekonstrukce střech domů
č. p. 1440 a 1445 a 2 100 000 Kč na rekonstrukci
výtahů. V podskupině veřejné osvětlení, její cel-
ková výše je 6 160 000 Kč, je především pama-
továno na investice, a to 3 980 000 Kč na veřejné
osvětlení v Záluží, 620 000 Kč na nové osvětlení
ulice J. A. Komenského, 180 000 Kč na osvětlení
přechodu Rooseveltova a 320 000 Kč na pro jekty.
V podskupině lokální zásobování teplem je
především obsažena plánovaná investice rekon-
strukce kotelny K40 v ulici Rumunské ve výši
6 500 000 Kč, v podskupině územní plánování
se počítá s přípravou územního plánu za
1 241 000 Kč. V podskupině komunální služby
je především zahrnut příspěvek města ve výši
23 000 000 Kč na zajištění provozu Technických
služeb pro město. V podskupině sběr a svoz
komunálního odpadu je rozpočtováno
5 037 000 Kč především na smluvní svoz komu-
nálního odpadu, nákup nových kontejnerů i pytlů
na odpady. V podskupině Péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň se plánuje celkových

2 190 000 Kč, a to především na výsadbu nové
zeleně a pořízení městského mobiliáře.
Ve výdajové skupině Sociální věci a politika
zaměstnanosti jsou plánovány výdaje města ve
výši 2 677 000 Kč na sociální služby, a to především
na pečovatelskou službu.
V další výdajové skupině Bezpečnost státu
a právní ochrana je zakotvena částka
7 917 000 Kč na provoz Městské policie a kame-
rového systému a 1 074 000 Kč na požární
 ochranu.
Výdajová skupina Všeobecná veřejná správa
a služby v celkové výši 58 486 000 Kč obsahuje
všeobecné záležitosti výkonu státní správy
a územní samosprávy, její činnosti a dále finanční
operace ve smyslu vedení účtů města, plateb
 pojistného, finanční vypořádaní z minulých let
a další.
Veškeré podrobné údaje naleznete v rozpisu roz-
počtu města pro rok 2014, který bude zveřejněn
na úřední desce a řádně veřejně projednán na jed-
nání Zastupitelstva města.

Energetická aukce:
Úspora domácnostem
a podnikatelům více
než 2 miliony korun

l Josef Pátek, Marek Skalický, garanti pro jektu

V posledních říjnových dnech proběhla
v Čelákovicích historicky první
elektronická aukce energií pro občany
a podnikatele ve městě a jeho okolí. Touto
formou se soutěžila dodávka dvou
komodit, a to elektrické energie
a zemního plynu. A výsledky jsou výborné!
Z celkového objemu bylo ušetřeno více
než 25 procent.

S přípravou e-aukce bylo započato již na jaře letoš-
ního roku, v červenci byl pak zahájen sběr potřeb-
ných dat, který trval až do poloviny září. V průběhu
druhé poloviny září a října 2013 byly všechny zís-
kané údaje od občanů a podnikatelů, kteří se do
aukce přihlásili, zpracovány odbornou společností
eCentre, a tak připraveny k realizaci vlastní soutěže
formou aukce.
Do říjnové e-aukce se zapojilo celkem 155 domác-
ností z Čelákovic a blízkého okolí. Z celkového
finančního objemu elektrické energie 2 394 081 Kč
bylo díky aukci občanům našeho města ušetřeno
643 576 Kč. U zemního plynu činí z celkových
4 448 464 Kč úspora 1 099 260 Kč. Celkem tedy
z objemu 6 842 545 Kč bylo pro přihlášené domác-
nosti ušetřeno 1 742 836 Kč, což je 25,5 %. Na
jednu přihlášenou domácnost tedy celková úspora
činí 11 244 Kč na soutěžené období! Do e-aukce
se zapojili též podnikatelé a bytová družstva, jejich
úspora v obou komoditách činí přibližně
400 000 Kč.
Vzhledem k uvedeným výsledkům uděláme vše
pro to, aby se mohla e-aukce pro naše občany
a podnikatele zopakovat i v příštím roce.
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Přivítáni do života byli
v sobotu 23. listopadu 2013

tito noví občánci města Čelákovic

Ella Musilová, Lukáš Rulík, Matěj Vild,
Tobiáš Hemiš a Adéla Čermáková.

Foto: Jiří Suchý

Patrik Pohlídal, Tadeáš Pruner, Vanesa Králová,
Jiří Ortman, Adéla Hrubá,

MĚSTO ČELÁKOVICE PEČUJE O SENIORY
l Šárka Špírková, Zdeňka Tichá

Péče o seniory je velmi závažným a diskutovaným
tématem. Každému, kdo v rodině staršího člověka
má, záleží na zajištění jeho bezpečnosti. Jsou už
vyvinuty různé pomůcky, jichž lze využít. V této
souvislosti je třeba říci, že vývoj tzv. telemedicíny,
tj. poskytování zdravotnických služeb na dálku,
postupuje velmi rychle dopředu. Jde především
o zasílání informací o klientovi a o dálkové moni-
torování a dálkovou terapii klienta.
Zastupitelstvo města vyhradilo v září 2013 na
popud vedoucí Pečovatelské služby Václavy Snítilé
v rozpočtu částku 80 000 Kč na nákup pomůcek,
které by měly usnadnit péči o starší klienty, resp.
pomoci jim, aby v případě nutnosti mohli co nej-
rychleji zavolat pomoc.
První „vlaštovkou“ byl nákup jednoho náramku,
který byl pořízen pro klientku Domu s pečovatel-

skou službou. Vzhledem k tomu, že snahou města
je zajistit péči pro nejširší spektrum klientů, seniorů,
byly osloveny firmy, které se podobnými pomůc-
kami a službami zabývají, abychom zjistili, jaká je
jejich nabídka.
Firmy předložily cenové nabídky na nákup zařízení,
které by bylo formou výpůjčky poskytováno senio-
rům v našem městě. Po diskusi v sociální komisi
byla zvolena forma mobilního telefonu pro seniory
spojeného s náramkem, který má senior na ruce
a který je voděodolný. Mobilní telefon má všechny
funkce tohoto zařízení a navíc ještě tlačítko pro
rychlé zavolání pomoci. Toto tlačítko je rovněž na
náramku. Tlačítko je napojeno na dispečink posky-
tovatele této služby, který v případě nutnosti zajistí
pomoc seniorovi v případu nouze, při pádu ap.,
a to na základě smlouvy uzavřené již přímo 
s klientem.
Cena tohoto přístroje je výhodná, a proto bude

moci být v této fázi uspokojeno asi 27 zájemců.
V lednu 2014 bude ve Zpravodaji města Čelákovic
uveřejněna podrobnější informace včetně termínu,
ve kterém se uskuteční informační schůzka se
zájemci o tuto službu.
Přejeme všem čelákovickým seniorům klidné
a požehnané vánoční svátky, hodně radosti a štěstí
a v novém roce pak především zdraví a životní
pohodu.

Pražské integrované dopravě 
se blýská na lepší časy 

– spojí se s tou Středočeskou
l Petr Studnička, zastupitel města

Málokdo si dnes vzpomene, že před patnácti lety se přiblížilo pražské
metro k Čelákovicím, protože byly otevřeny stanice na lince B Vyso-
čanská, Rajská zahrada a Černý most. Trasa C se prodloužila do Letňan
před pěti lety a trasa A do Nemocnice Motol bude zprovozněna v příštím
roce. Od roku 2014 bude pravděpodobně možné cestovat na jednu jíz-
denku jak po Praze, tak ve Středočeském kraji.

Od 1. 1. 2014 se zvyšuje přirážka za „jízdu načerno“ na 1 500 Kč, částka
800 korun zůstává jako přirážka pro ty, kteří zaplatí na místě revizorovi nebo
do 15 kalendářních dnů u pokladny Dopravního podniku. Stejně tak se ne -
zvyšuje padesátikorunový poplatek pro cestující, kteří do 15 dnů prokážou,
že v době kontroly byli majiteli přepravního dokladu.
A v čem se blýská na lepší časy? Vypadá to, že se konečně dohodnou hlavní
město Praha a Středočeský kraj a sjednotí Pražskou a Středočeskou inte-
grovanou dopravu do jednoho systému. Sjednocování začne po více než
dvaceti letech existence ROPID, i když Středočeský kraj uvažuje o zřízení
vlastní organizace. „Z dopravního hlediska tato integrace odstraní přepravní
duplicity, zlepší funkčnost veřejné hromadné dopravy při zpožděních a mimo-
řádnostech a zavedením moderních technických prostředků zlepší informo-
vanost cestujících,“ uvádí se v oficiální tiskové zprávě pražského magistrátu.
Okres Praha-východ je třetím nejlidnatějším ve Středočeském kraji s téměř
104 000 obyvateli ve věku 15–65 let věku a nejnižší mírou nezaměstnanosti
ve výši 3,8 %. Zatímco dle údajů Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 vyjíždělo
z okresu 36 364 osob denně, v roce 2011 to bylo již o 6,5 tisíc osob více.
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V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156

Napadení na nádraží
26. 10. 2013 v 00.45 hod. oznámila občanka hlídce
městské policie, která se nacházela před nádražím
spolu s hlídkami Policie ČR a dopravní policie, že
na nádraží skupina mladíků napadla muže. Mladíci
se pokusili ukrýt do odjíždějícího vlaku, který byl
pozdržen. Hlídky poté společně s oznamovatelkou
prošly vlak a postupně vyvedly útočníky. Ti byli
eskortováni na policejní oddělení, kde začalo jejich
vyšetřování pro výtržnictví a ublížení na zdraví.

Krádež kola v Toušeni
26. 10. 2013 ve 23.30 hod. byla MP dozorčím Poli-
cie ČR požádána o pomoc při pátrání po pachateli
pokusu o krádež jízdního kola z domu v Lázních
Toušeň, který z místa odjel na jiném kole. Muž
odpovídající popisu byl zastižen hlídkou MP na
cyklostezce a následně předán hlídce Policie ČR.
Muž byl jednoznačně identifikován svědky a Poli-
cie ČR muže ihned začala vyšetřovat. Poté byl
muž propuštěn, ale ve 02:35 hod. dne 27. 10. 2013
bylo dozorčím obvodního oddělení sděleno, že
muže opět hledají, protože se dopustil ještě vlou-
pání do zahradní chaty v Toušeni. Muž byl nalezen
v Sedláčkově ulici a následně předán Policii ČR
k rozšíření obvinění.

Krádež v prodejně
1. 11. 2013 v 15.30 hod. bylo přijato oznámení od
dozorčího PČR Čelákovice, že v jedné z velkopro-
dejen mají pachatele drobné krádeže. Hlídka se
dostavila na místo apo zjištění totožnosti pachatele
se ukázalo, že sohledem na recidivu u tohoto muže
jde o trestný čin, a proto byl muž předán Policii ČR.

Záhadné zvuky ve sklepě
12. 11. 2013 v 2.45 hod. bylo telefonicky ozná-
meno na MP, že v jednom z domů v ul. Na Stráni
se ze sklepa ozývají podivné zvuky, bouchání,
a rozsvěcejí se světla. Hlídka MP se změnila v „Kro-
titele duchů“ a zjistila, že nejde ani o duchy, ani
o zloděje, ale že jen někdo nezhasl světla a zvuky
pocházejí z rozpínání rozvodu topení.

Pokus o sebevraždu
15. 11. 2013 v 11.10 hod. telefonicky oznámila
majitelka firmy, že jí telefonoval její zaměstnanec,
že chce spáchat sebevraždu. Muž se nachází
v ubytovacím zařízení v ul. Masarykova. Hlídka se
dostavila na místo, kde nalezla muže ležícího v ote-
vřené místnosti, při vědomí. Ihned byla přivolána
záchranná služba a Policie ČR. Na místě se nachá-
zel i dopis na rozloučenou. Muže si převzali záchra-
náři a celou věc prošetřuje Policie ČR. 

Znečištění komunikace
15. 11. 2013 okolo 14.30 hod. při hlídkové činnosti
bylo hlídkou MP zjištěno znečištění pozemní komu-
nikace č. II/245-Toušeňská od Tesca až po konec
katastru Záluží. Hlídka jela po stopách a následně
nalezla a zastavila kolonu zemědělských strojů
s doprovodným vozidlem. Odpovědným pracov-
níkem zemědělské společnosti bylo přislíbeno, že
komunikace bude uklizena na náklady firmy. Při
následné kontrole byla silnice již uklizená.

Toušeň 
navštívil středočeský hejtman Řihák

l Petr Studnička, zastupitel města

Významnou návštěvou byly poctěny sousední Lázně Toušeň v úterý 12. 11. 2013. Do
tohoto středočeského městyse zavítal středočeský hejtman Josef Řihák u příležitosti
otevření Nádražní ulice, jejíž rekonstrukce byla financována z ROP Střední Čechy.
Slavnostní události se zúčastnili i starosta Lázní Toušeň Luboš Valehrach, starosta
Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi Ondřej Přenosil a bývalý starosta Čelákovic
Josef Pátek. 

Rekonstrukce ulice dlouhé 194 metrů stála 3,05
milionu korun. Z toho přibližně 2,14 milionu korun
bylo hrazeno z peněz od Evropské unie, obec na
stavbu přispěla z vlastního rozpočtu částkou 850
tisíc korun. Nově opravená Nádražní ulice v Láz-
ních Toušeň spojuje centrum městyse s vlakovým
nádražím. Kromě nového povrchu má ulice nové
chodníky se zámkovou dlažbou i nové veřejné
osvětlení. Vybudováním zálivů v ulici došlo ke zvý-
šení bezpečnosti provozu, byla zde vybudována
i zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou
mobilitou. V neposlední řadě byly v ulici vysázeny
nové stromy a bezpečnostní travnatý pás, který
odděluje chodník od vozovky.

Starosta Lázní Toušeň Valehrach, středočeský hejtman
Řihák, brandýský starosta Přenosil a bývalý čelákovický
starosta Pátek po slavnostním otevření nově zrekonstruo-
vané Nádražní ulice v Toušeni. Autor: Ivana  Studničková

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.

Hřiště s umělým povrchem
(u bazénu)

Rezervace a správa areálu: září až červen –
Městský bazén, tel.: 326 991 766, 605 317 954.

Provozní doba:
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 18.30–21.30
čt 18.00–21.30
pá 6.15–7.45 17.15–21.30
so 12.00–21.00
ne 10.00–21.00

(9.00–10.00 pouze senioři)

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

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

PROSINCOVÉ ZMĚNY:
so 14. 12. 15.00–20.00
ne 15. 12. 10.00–12.00 15.00–20.00

(9.00–10.00 pouze senioři)

po 16. 12. 19.30–21.00
út 17. 12. 6.15–7.45 17.00–20.00
st 18. 12. 6.15–7.45 17.00–20.00
čt 19. 12. 17.00–20.00
pá 20. 12. 6.15–7.45 17.00–20.00

(Poslední ranní plavání v roce 2013)

so 21. 12. 15.00–20.00
ne 22. 12. 10.00–12.00 15.00–20.00

(9.00–10.00 pouze senioři)

po 23. 12. ZAVŘENO
út 24. 12. ZAVŘENO
st 25. 12. ZAVŘENO
čt 26. 12. 15.00–20.00
pá 27. 12. 15.00–20.00
so 28. 12. 15.00–20.00
ne 29. 12. 10.00–12.00 15.00–20.00

(9.00–10.00 pouze senioři)

po 30. 12. 15.00–20.00
út 31. 12. 12.00–15.00
st 1. 1. 2014 15.00–20.00

Upozornění:
Ostatní dny v prosinci se plave podle provozní
doby (včetně ranního plavání). Od 2. 1. 2014
provoz dle obvyklé provozní doby.
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„Je to téměř neuvěřitelné, ale za rok opět budou
komunální volby… Čas ukrajuje svůj díl neúprosně,
a tak někteří říkají, že je potřeba začít hodnotit.
Co se v tomto volebním období v našem městě
podařilo, která předsevzetí zůstala nesplněna a co
lze ještě slíbit v následujícím roce. Slyšel jsem
také, že jednotlivé strany by měly předložit tzv.
účet svým voličům. Takovýto způsob hodnocení
se mi zdá poněkud laciným divadlem. Žádná
volební strana v našem městě nezískala takovou
podporu u voličů, aby mohla o tom, co se ve městě
bude dít, rozhodovat sama. V Městské radě jsou
zastoupeny všechny volební strany, a všechny
tudíž mají podíl na rozhodování. Je pravda, že
občas došlo k tzv. bojovému hlasování, kdy zále-
žitost byla schválena rozdílem jednoho hlasu. Čas-
to však takové rozhodování šlo napříč volebními
stranami a záleželo spíše na osobním názoru
dotyčného člena Městské rady než na společné
dohodě zástupců jednotlivých volebních stran.
Podobně tomu pak bylo i při některých jednáních
Městského zastupitelstva. Myslím si však, že
upřednostnění vlastního názoru na to, co je pro
město dobré, je ve většině případů lepší, než tzv.
stranická disciplína…

Ing. Josef Šalda, starosta“

Vážení čtenáři,
tímto příspěvkem končí rubrika „Co psal Zpravo-
daj…“, kterou jsme chtěli trochu připomenout jeho
letošní jubileum. Redakční rada Zpravodaje Vám
přeje hezké Vánoce a šťastnou ruku v příštím roce
komunálních voleb.

Ještě jedno připomenutí. V prosincovém čísle 2003
byly poprvé stránky našeho periodika na podnět
redakční rady obohaceny ilustracemi výtvarníka.
Nyní již tedy 10letá tradice zahrnuje velikonoční
a vánoční čísla.

Silvestr by se asi divil
l Ivan Vaňousek

Blíží se konec roku a jeho poslední kalendářní den. Co pamatuji, začínala příprava na
něj ve většině českých rodin nákupem, respektive „sháněním“ různých – většinou
nesladkých, ale rozhodně ne dietních dobrot a lihovin, k jejichž konzumaci se pak
dospělí navečer 31. prosince scházeli a mnohdy až do ranního kuropění 1. ledna se
při ní různě bavili, nadávali na poměry či na televizní silvestrovský, rádoby zábavný
program a hodnotili uplynulý rok. Většina z nich, mnohdy už pod vlivem alkoholu, vždy
věřila, že ten přicházející bude lepší.

Dnes je všechno trochu jinak. Na silvestrovské oslavy se už „neshání“. Naopak – obchodní řetězce se
předhánějí v nabídce tuzemského i zahraničního „tvrdého“ alkoholu bez metanolu i alkoholu „měkkého“,
v nabídce jsou i dříve nevídané druhy různých lahůdek nebo ingrediencí k jejich domácímu zpracování
– to vše za „akční“ ceny, často i na úkor kvality. Vyrojí se pouliční prodejci zaručeně bezpečné munice
všeho druhu, aby půlnoc mohla pořádně zaznít výbuchy, při kterých mnozí domácí mazlíčci s kňučením
lezou co nejrychleji pod postele či do svých bud, škarohlídi a důchodci, co usnuli jako každý jiný den,
se budí, nadávají na ten rámus a diví se, kde na to lidé berou v krizi peníze. Do Prahy se sjíždějí zahraniční
turisté, aby si tu silvestrovskou noc za zdejší pro ně nízké ceny pořádně „užili“. Mnoho našich spoluobčanů
naopak odjíždí užít si do teplých krajin. Většině lidí ale asi „stačí“ domácí prostředí nebo pobyt v útulné
horské chatě za zahraniční ceny. Mnozí jistě také navštíví „skvělé stánky místní kultury“ – jak žertem
charakterizoval i náš Kulturní dům pan Ondřej Havelka při úžasném koncertu svých Melody Makers
letos 28. října. Těm, co zůstávají doma, se průběh silvestrovské noci moc nemění – mlsání a popíjení
(pozor – nejhůř Vám bude po obložených chlebíčcích s bramborovým salátem, zapíjených vínem)
s rodinou nebo přáteli, hodnocení minulého roku, nějaká ta televize atd.
Kdo vlastně byl onen Silvestr, proč se tak mohutně každoročně slaví, jak toto podivné jméno vzniklo,
proč bylo zapsáno do kalendáře právě na den 31. prosince? Mnozí je možná chápou jako výraz pro
oslavu konce roku. Prostě je Silvestra, tak se pije, baští a blázní až do rána. Něco jako konec masopustu.
Je to jinak, vážení. Silvestr je odvozen z latinského výrazu pro „lesní“, nebo pocházející z lesa. Píše se
s ypsilonem, někdy s měkkým „i“, a používá se dodnes v botanických názvech stromů (například Pinus
sylvestris – borovice lesní) nebo bylin (například Anemone silvestris – sasanka lesní), atd. Že by tedy
Silvestr byl lesní muž? Dalo by se to tak napsat. Žil totiž někdy v první třetině 4. století v antickém Římě
a jako křesťan se musel ukrývat v okolních lesích před pronásledováním. Po uznání křesťanství jako
náboženství se do města z lesů vrátil a jeho autorita vyrostla tak, že to „dotáhl“ až na papeže. Jako
takový přijal symbolické jméno Silvestris – pocházející z lesa. Za jeho papežství došlo k přeměně
pohanského Říma na křesťanský. Snad i proto byl prohlášen za svatého. Zemřel v den, kterým podle
našeho křesťanského kalendáře skončil rok 335, a jeho jméno bylo zapsáno na asi ještě „neobsazený“
31. prosinec. Papež sv. Silvestr I. by určitě žasnul, jak se dnes dost nekřesťansky slaví den jeho úmrtí.
Zbývá jen dodat, že je patronem domácích zvířat a dobré úrody.

Přeji všem čtenářům Zpravodaje lepší příští rok než byl ten letošní, dobrou úrodu a také aby se
dařilo jejich domácím zvířatům a mazlíčkům.

l Ondřej Holzman, Ondřej Němeček

Do Chorvatska se jezdí různě. Nejčastěji autem,
autobusem, někteří volí letadlo. My si však letos
v létě řekli, že pro cestu na Jadran zvolíme docela
jiný způsob přepravy – babettu. Zní to možná

 bláz nivě, ale s několika
najetými tisíci na legen-
dárním československém
mopedu vzor 210 jsme byli přesvědčeni, že to
zvládneme.
S maximálně naloženými mopedy a sluncem
v zádech jsme jednoho červencového rána vyrazili
z Čelákovic směr Znojmo, kde nás čekal první
a také poslední zajištěný nocleh. Pak jsme si to
již namířili do Rakouska, kde jsme se kochali krás-
nou krajinou i uhlazenými vesnicemi. Babetty jely
jako po másle a po právu naše dvoučlenná výprava
poutala pozornost.
Zemi našeho jižního souseda jsme si užili. Mopedy
se nedaly ani v Alpách, kde sice občas mlely
z posledního, ale na vrcholku kopce se vždy zmá-
tořily. První výraznější problémy nás potkaly až ve
Slovinsku. Tam jeden ze strojů řekl dost a odmítl
pokračovat v cestě. Naštěstí nám pomohli dob-
rosrdeční domorodci a ve zdejším servise poskytli
potřebné náčiní (svářečku jsme s sebou skutečně
nevezli).
Výprava se pak s většími i menšími obtížemi
 přelila až do Chorvatska, kde nás však zprvu
nepřivítal příjemný vánek od moře, ale kruté
a nehostinné vnitrozemí. Cesta k moři byla

 skutečně těžce odpracovaná.
Dlouhé hodiny a stovky kilometrů
pustou krajinou, kde dokázal přežít se
svými kumpány jen Vinnetou, vyždímají stroje
i člověka. 
Jaký to pak ale byl pocit zadostiučinění, když
jsme zahlédli cílovou stanici – u nás dobře známé
město Makarska. V tu chvíli jsme měli v sedle
uraženo za osm dní zhruba 1 600 kilometrů a uvě-
domovali si, že jsme teprve v polovině cesty.
Navíc jsme si střihli ještě výjezd na nejvyšší bod
pohoří Biokovo, kam mají problém vyšplhat
i některá auta.
Po pár osvěžujících dnech u moře jsme opět
nasedli na své oře a vydali se vstříc domovu. Cesta
probíhala relativně hladce, jeli jsme přes Maďarsko
a Slovensko. Do Čelákovic jsme dorazili po pat-
nácti dnech, celkem jsme najeli 2 920 kilometrů.
To vše na dvacet let starých babettách.

Více informací a fotografií z naší výpravy najdete
na adrese facebook.com/babettounajadran.

Úspěšné dosažení cíle! Foto: archiv autorů

Z Čelákovic babettou až na Jadran
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O autorce ilustrací tohoto čísla
Jana Novotná, rozená Špráchalová, je osobně
umělecky činná s nejvyšší pravděpodobností od
vlastní nepaměti ☺.
Původem dcera svých rodičů vyrůstající v horách
města Vysokého nad Jizerou. Do sklářského cechu
pasována v SPŠS a VOŠS v Novém Boru a poté
láskou zakořeněná a šťastně vdaná v Čelákovicích,
kde radostně žije, maluje a miluje.
Leccos možno nalézt na www.nasaja.cz

Jana Novotná. Foto: rodinný archiv

Pro potěšení a inspiraci
l Vladimír Duník

Vážení spoluobčané,
následujících několik řádků jsem byl připraven přednést v diskusi na posledních dvou Zastupitelstvech
města. Bohužel, vzhledem k velmi vypjaté a mnohdy nedůstojné atmosféře a neúnosně dlouhým prů-
běhům obou jednání jsem od tohoto záměru upustil. Proto volím tuto formu, jak vám v několika násle-
dujících řádcích sdělit své pocity a poděkování.
Během měsíců srpna a září jsem měl možnost navštívit několik společenských akcí, které mne velmi
potěšily. První z nich, Čelákovická pouť, pořádaná ve spolupráci Spolku přátel čelákovického muzea
a Muzea. Druhou byla výstava Vývoj městské krajiny Čelákovic, tematicky zaměřená na připravovanou
změnu územního plánu města, kterou připravilo občanské sdružení Naše Čelákovice, opět ve spolupráci
s Městským muzeem. Třetí akcí, o níž se chci zmínit, byl Den otevřených dveří místní organizace Českého
rybářského svazu. Hlavním cílem této akce probíhající na zahradě rybářů bylo seznámení občanů
s jejich činnosti a zároveň i vhodná forma náboru nových členů, zejména dětí a mládeže.
Poslední akcí, která mne velmi potěšila, byla tradiční výstava hub spojená s výstavkou jiřinek a malou
expozicí minerálů. Poprvé v novém prostředí dvora v Kostelní ulici č. p. 43, pořádaná Spolkem houbařů
Čelákovice. Tato vkusně naaranžovaná výstava velmi mile překvapila. Zejména přátelský a profesionální
přístup pořadatelů k návštěvníkům, zajímavé informace ze světa hub, především od hlavního autora
výstavy pana Aleše Chvojky, zanechaly, nejen u mne, ale dovolím si tvrdit, že i u dalších občanů, velmi
příjemné vzpomínky.
Všechny akce, o kterých jsem se velmi stručně zmínil, měly společného jmenovatele. Nadšení a spoustu
záslužné práce několika zapálených jedinců. A jsem i pevně přesvědčen, že zcela jistě obohatily
kulturně -společenský život občanů našeho města.
A to jsem ještě velmi nešťastně propásl výstavku Hračky z půdy, kterou uspořádala naše Městská
knihovna.
Všem, kteří se na zmíněných akcích podíleli, velmi děkuji.
Zde by můj původní příspěvek končil, nebýt čtvrtečního odpoledne 31. října. Byl jsem vrátit vypůjčené
knihy, a dorazil jsem 5 minut po uzavření Knihovny. Protože mezi vrácenými knihami bylo několik rezer-
vovaných pro další čtenáře, bylo mi líto oddálit jejich vrácení zhruba o týden, a tak jsem se pokusil
zaklepat a poprosit pracovnice, zda by ode mne knihy nepřevzaly. Překvapení, které na mne čekalo
uvnitř, mně doslova vyrazilo dech. Nejen že ode mne knihy převzaly, měl jsem mezi nimi i knihu maminky
své ženy, ale velmi ochotně vybraly i několik titulů pro manželku a jako bonus přidaly knihu, kterou
měla rezervovánu babička.
Každá návštěva naší Knihovny mi vždycky zvedne náladu, ve čtvrtek to platilo dvojnásobně.
Na příkladu pracovnic Městské knihovny je jasně vidět, že když se chce, tak to jde. A mnohdy to nestojí
příliš. Třeba jen trocha ochoty a milý úsměv.
Nechť je jejich přístup k pracovním činnostem příkladem ostatním veřejným institucím.
Díky Vám, milé knihovnice, díky.

Publicistická soutěž
l Kateřina Havelková

Časopis Přítomnost hraje v českém veřejném pro-
storu unikátní roli již od roku 1924, kdy byl za pod-
pory T. G. Masaryka založen Jaroslavem
Stránským a Ferdinandem Peroutkou. Jako tra-
diční kulturně-politická revue vytváří platformu
pro nezávislé názory všech, kterým leží na srdci
pří tomnost země, ve které žijeme, a budoucnost,
která nás čeká. Nyní máte možnost zapojit se i vy
– časopis Přítomnost vyhlašuje soutěž o 100 000
korun za nejlepší publicistické texty, které navazují
na téma české identity a budoucnosti.
Případné dotazy k soutěži zasílejte na e-mailovou
adresu info@vydavatelstvimjs.cz. Informace o ča -
sopisu Přítomnost najdete na www.pritomnost.cz.

l Šárka Roubková Paurová

Nejsem žádná pisatelka, ale nemohu nechat bez
povšimnutí jednu výborně připravenou, zorgani-
zovanou a odvedenou kulturní akci, která proběhla
v našem městě. Mám na mysli Galakoncert žáků
ZUŠ Jana Zacha konaný v čelákovickém Kulturním
domě 5. 11. 2013.
Chtěla bych touto cestou poděkovat, myslím nejen
jménem svým ale i valné většiny diváků, všem,
kteří se galakoncertu a jeho přípravy zúčastnili –
těm nejmladším až po ty nejstarší žáky. Samo-
zřejmě nemohu opomenout ani tu pomyslnou
„sladkou třešničku na dortu“, kterou bylo závě-
rečné vystoupení orchestru učitelů a paní ředitelky
ZUŠ.
Přeji mnoho úspěchů do další práce všem a ještě
spoustu tak vydařených vystoupení.
Díky za krásný umělecký zážitek.

Stále se tu něco děje
a to je dobře

l Lucie Medvecká

Chtěla bych poděkovat Mateřskému centru Čelá-
kovice a Rodinnému centru ROUTA za jejich akti-
vity, které pro nás a naše děti vymýšlí a s nadšením
realizují. Jejich aktivit se jako čelákovická maminka
pravidelně účastním a jsem mile překvapena, jak
pestrá je jejich nabídka: od dětských kroužků, hlí-
dání dětí přes pravidelné kurzy pro těhotné
a maminky s miminky, semináře na různá témata,
plavání pro děti, miniškolu podnikání, až po další
zajímavé kulturní akce. Stačí se jen podívat do
jejich programu a každý si v něm rozhodně najde
to své.
I v listopadu jsem našla zajímavou společenskou
akci, a to nedělní námořnický bál pro děti a jejich
rodiče. Vyrazili jsme do Kulturního domu celá rodi-
na a pozvali ještě naše kamarády z Prahy. Všichni
jsme byli nadšeni. Tolik rozzářených dětských očí
na jednom místě jsem už dlouho neviděla. Všude
kolem nás poskakovali piráti a námořníci, tančily
mořské víly a jiné mořské či podmořské postavič-
ky. Program pro děti byl pestrý a organizace byla
bez chybičky. Jsem si jista, že všechny dětičky ve
svých postýlkách usnuly sladce a mělo se jim
o čem zdát.
Děkuji vám, milé dámy, že jste tak aktivní a staráte
se o pestrý program pro celé rodiny. Jsem ráda,
že i tu v Čelákovicích mohu smysluplně využít svůj
čas a nemusím nikam cestovat. Věřím, že se vám
do budoucna podaří získat důstojnější prostory
pro vaše působení. Přeji vám mnoho spokojených
maminek, dětí, i jejich tatínků.
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Černé skládky
l Tomáš Jeřábek

Chtěl bych touto cestou znovu upozornit na prob-
lematiku černých skládek. Nerozumím motivací lidí,
kteří hází jakýkoli odpad do přírody. Máme v Čelá-
kovicích velice přátelský režim ve sběrném dvoře,
který je otevřen kromě všedních dnů i celou sobotu,
a je tam možné prakticky veškerý odpad odložit.
Nepřizpůsobiví občané místo pohodlné a legální
likvidace prostřednictvím sběrného dvora raději pod
rouškou šera vozí svůj odpad po okolí Čelákovic,
kde hyzdí remízky, zákoutí a polní cesty.
Děkuji Městské policii, která pravidelně město objíž-
dí a obchází. Děkuji Technickým službám, které
černé skládky likvidují. Ale evidentně to nestačí.
Odpad je jeden den uklizen, načež se během něko-
lika málo dnů až týdnů na jistých málo frekvento-
vaných místech objeví znovu. Snad moderní
prostředky, například fotopasti, pomohou odhalit
a dopadnout ty, kteří si svého okolí  neváží.
Kolem 28. 10. se na několika místech objevila dře-
věná okna. Někdo zřejmě měnil stará za nová. Zají-
mavé bylo, že si dal tu práci a do vysoké trávy je
úhledně vyskládal (nenaházel, jako se to děje obvyk-
le). Nějaký, i když pokřivený smysl pro pořádek
zjevně musí mít. Pokud si tedy někdo z fotografií
svoje okna pozná, prosím, aby si pro ně do Záluží
přijel a odvezl je tam, kam patří. Na sběrný dvůr.

Vážení spoluobčané,
l Martin Rych, předseda, Miloš Choura,

Jakub Choura – za místní organizaci ANO 2011

děkujeme všem, kteří se rozhodli dát svůj hlas
v parlamentních volbách hnutí ANO 2011. Věříme,
že právě tento Váš hlas pomůže k ozdravné změně
politických poměrů, které nás poslední roky
naplňovaly pesimismem a beznadějí. Místní orga-
nizace ANO 2011 se bude snažit o tuto změnu.
Naším cílem je prosazování obecné spravedlnosti,
etických hodnot a zkvalitnění prostředí, ve kterém
žijeme. Doufáme, že i v komunálních volbách 2014
budete mít důvod a důvěru nás podpořit svým
hlasem.
V nastalém adventním čase Vám popřejeme větou
ze starých obrázkových betlémů.
Pokoj lidem dobré vůle.

Okna. Foto: -tj-

Přání k vánočním
svátkům a úspěšný vstup

do nového roku 2014
l Josef Pátek, předseda MS ODS Čelákovice

Všem občanům příjemné prožití svátků vánočních
a úspěšný vstup do roku 2014 přejí členové ODS
v Čelákovicích. Rok 2014 bude ve znamení komu-
nálních voleb – přejeme zároveň městu, aby příští
rok byl šťastný i pro vykročení do dalšího volebního
období 2014–2018. Jsme připraveni složit účty
a požádat vás o podporu.

Vážení občané Čelákovic
l Hana Machálková, 

předsedkyně OV KDU-ČSL Praha-východ

Rok 2013 se nezadržitelně blíží ke svému závěru,
ale přicházejí nejkrásnější svátky roku – Vánoce.
Svátky rodiny, radosti, dobré pohody i vzpomínek.
Dovolte mi popřát Vám všem jménem okresního
výboru KDU-ČSL Praha-východ klidné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví, klidu i úspěchů
po celý rok 2014.

Vážení spoluobčané,
l Vladimír Duník, jménem členů MěO KSČM

Čelákovice

děkujeme vám všem, kteří jste v předčasných vol-
bách do Parlamentu ČR podpořili svým hlasem
kandidáty KSČM. Svou volbou jste vyjádřili svůj
občanský postoj, nespokojenost se současnou
politickou situací v naší republice, a významně
jste tak přispěli k výraznému navýšení zisku KSČM
v našem městě, o více než 100 hlasů, oproti par-
lamentním volbám v r. 2010. Velmi si vaší podpory
vážíme. Poslanci Středočeského kraje, zvoleni
i vašimi hlasy, jsou si toho plně vědomi a ve sně-
movně budou pracovat a hlasovat tak, aby pro
příští volby vaši důvěru neztratili, ale naopak ještě
navýšili.
Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali
i všem spoluobčanům, kteří nám svými připomín-
kami a návrhy pomáhají podporovat a prosazovat
na jednáních Zastupitelstva města naše sliby
a záměry, které jsme slíbili voličům ve volebním
programu pro komunální volby.
Zároveň děkujeme Vám, sympatizujícím občanům,
kteří nám pomáháte při organizování našich akcí
pro veřejnost. Bez vaší pomoci bychom nebyli
schopni řadu akcí, zejména pro děti, uskutečnit.
Všem spoluobčanům přejeme krásné a klidné
Vánoce a v novém roce 2014 vše dobré, pevné
zdraví a životní pohodu.

Více než půl
století… to už
je doba,
ve Vašem ži-
votě však ne-
bylo ani 
minuty škoda!
My prožili 
jsme s Vámi velkou část té doby, 
mami, tati, dědo, babi, za vše s láskou veliké díky!
Manželům Evě a Karlovi SEKEROVÝM vše nej-
lepší k narozeninám přejí Vlaďka a Jirka s rodi-
nami.

Dne 20. 12. 2013 oslaví své 
70. narozeniny náš tatínek, dě-
deček a strýc pan Jiří ČER-
VENKA.
Hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let mu přeje jeho ro-
dina.

Chtěl bych ještě jednou podě-
kovat všem, kteří se přišli roz-
loučit s mojí maminkou paní
Janinou JOUZOVOU.
Syn Roman s rodinou.

Na Zdeňku
a Jaroslava
MAŠKOVY
v z p o m í n á
rodina Pý-
chova.

Dne 28. 12. 2013 uplynou 
3 roky, co navždy odešel pan
Josef MARTIŇÁK.
Vzpomíná manželka a celá
rodina.

czela.net
l Vlastimil Procházka, radní czela.net

Blíží se závěr roku, a proto bych za celé naše sdru-
žení rád všem spoluobčanům popřál příjemné pro-
žití nastávajících svátků a hodně úspěchů v novém
roce.
Během roku 2013 se ve sdružení czela.net událo
nemálo. Nadále jsme budovali a vylepšovali naši
síť. Díky všem, kteří se na těchto aktivitách  podíleli.
Sdružení má však daleko širší záběr než jenom
počítače, internet a související činnosti. Stále více
se nám daří sdružovat členy při společných zábav-
ních či sportovních akcích. Jmenujme například
vydařenou jarní oslavu našeho desetiletého jubilea
nazvanou czela.fest, která přispěla k rozvoji kul-
turního vyžití v městě. Na Vánoce se celé sdružení
může těšit na tradiční vánoční party, opět chodíme
společně plavat do Městského bazénu a navázali
jsme spolupráci s Kulturním domem. Do budoucna
se bude počet akcí pro členy dále rozrůstat.

Rybáři Čelákovice přejí všem spoluobčanům krás-
né Vánoce a příjemnou plavbu klidnými vodami
roku 2014.
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Cizí jazyky už Vám
nemusí být cizí

l Michaela Myšková, MILLS

Naučit se jim můžete tzv. přes ulici, přímo v Čelá-
kovicích ve škole MILLS, která na podzim t. r. zahá-
jila činnost Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky. Od října jsou otevřeny kurzy
angličtiny pro děti i dospělé, němčina pro začá-
tečníky i pokročilé, ruština a italština s rodilými
mluvčími. Další jazyky, španělštinu a francouzštinu,
jsme připraveni otevřít od února při minimálním
počtu 4 účastníků. Do všech kurzů je možné se
hlásit průběžně, po dohodě s lektory se můžete
zařadit buď okamžitě, nebo v pololetí. Máme
radost, že účastníky kurzů jsou. mj. i rodiče našich
dětí ze školky nebo ze školy, tedy ti, kteří již mají
s naší institucí nějakou zkušenost, a vyjadřují nám
tak svoji důvěru i v ostatních sférách činnosti. Není
lepší reklama než osobní zkušenost.
Můžete ji ve škole MILLS také snadno získat
a vytvořit si svůj vlastní názor. Napoprvé Vás to
nebude stát nic víc, než Váš čas. Rozhodnete se
v klidu až poté, co si výuku a práci lektora zdarma
vyzkoušíte. Myslíme si, že je to fér – ostatně jako
vše, o co se v naší škole společně s Vámi všemi
– dětmi i dospělými, snažíme.

Kontaktujte nás: http://jazykovka.mills.cz,
tel.: 733 572 832, e-mail: jazykovka@mills.cz

Rumunská 1477
Čelákovice

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

Třída Motýlků
l Jitka Špaková a Zuzana Slepičková,  učitelky

Dýňová strašidýlka
Třetí a poslední říjnovou akcí v 8. třídě, u Motýlků,
bylo společné vyrábění dýňových strašidel. Tomu
předcházelo povídání o dýních, vybarvování,
vystřihování a lepení Bulisáka z barevného papíru
a výroba třídního strašidla z veliké dýně. Odpo-
ledne si rodiče přinesli vydlabanou dýni a společně
s dětmi ji přírodninami ozdobili. Jako pohoštění
jsme s dětmi připravili dýňovo-bramborové šišky. 
Příjemné odpoledne jsme zakončili společným
fotografováním.

Vločkování
Přes to, že do Čelákovic Martin na bílém koni
nepřijel, u Motýlků poletovala jedna vločka za dru-
hou. Vyprávění o dobrém činu vojáka Martina se
dětem moc líbilo. S dřevěným koníkem, mečem
a pláštěm se proháněly po třídě s velkým nadše-
ním. Písnička i rčení o něm zněla každý den. A ve
středu jsme, společně s rodiči, vystříhali vločky
a pochutnali si na martinských rohlíčcích.
Bylo to velice příjemné odpoledne. Děkujeme…

ZÁPIS dětí do 1. tříd ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
pro školní rok 2014/2015

v Čelákovicích proběhne na obou školách

ve čtvrtek 6. února 2014 od 13.00 do 17.00 hod.
a pátek 7. února 2014 od 13.00 do 16.00 hod.

S sebou rodný list dítěte.

Kostelní 457
Čelákovice

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

Věda nás baví aneb výjezdy
žáků do IQ parku Liberec

l za 4. ročníky – Iveta Holečková, učitelka, 
za 3. ročníky – Zdeňka Švarcová, učitelka

Během podzimu se vystřídaly mnohé třídy v libe-
reckém centru Babylon, aby využily science centra
iQparku, labyrintů a lunaparku. První radostné
výkřiky či obdivná slova padly už v Praze při nástu-
pu do autobusu společnosti STUDENT AGENCY,
v němž si mnozí  připadali jako v letadle. V iQparku
čtyři podlaží se stovkami interaktivních exponátů
všechny děti doslova vtáhla do vyzkoušení si vše-
ho možného od moderování počasí, potápějícího
se Titanicu, fakírova lože. Mnozí se nemohli nabažit
vodního světa či velkých bublin z bublifuku.
Budoucí vědci se nedali odtrhnout od optických
klamů, hlavolamů, rébusů, pokusů. Všichni se rádi
lekali a ztráceli v labyrintech a vyřádili se v luna-
parku na houpačkách, autodromu, elektronickém
býku, otočném válci, závodních simulátorech…
Jeden den v iQparku Liberec určitě nestačil. Bude
třeba zopakovat…

Kostel Nanebevzetí Panny
Marie konečně známe…

l vedení Kamenky

Naše škola Kamenka díky svému umístění využívá
k nejrůznějším účelům své nejbližší okolí. Vyučující
pravidelně docházejí se žáky na besedy do Měst-
ské knihovny, na výstavy do Městského muzea,
na přírodovědné vycházky kolem Labe. Toto
zákoutí Čelákovic je pro naši školu výhodné i inspi-
rativní pro výtvarnou výchovu, pracovní činnosti,
výchovu ke zdraví, přírodovědu…
Jen kostel byl pořád místem pro mnohé zapově-
zeným. Nebývá běžně otevřen, a tak mnozí jej
znali jen jako románskou stavbu doplňující budovy
v blízkosti školy žáky mnohokrát navštívené…
Bylo tomu až do listopadu, kdy jsme se s panem
farářem domluvili o využití kostela k výchovnému
koncertu Hudební nástroje gotiky, renesance
a baroka souborem SoliDeo. Ten v podání dvou
hudebníků předvedl dětem zapomenuté hudební
nástroje šesti staletí. Nejen informace s předve-
dením foukacích nástrojů z kostí, rohů a parohů
nejrůznějších zvířat, ale i poslech středověkých
a církevních skladeb pro tyto nástroje byl pro žáky
v prostoru s výbornou akustikou a zvláštní energií
přínosem i zážitkem. Ve třech představeních se
vystřídalo přibližně 430 žáků…
Panu faráři Richardu Scheuchovi děkujeme za
ochotu, vstřícnost a teplo, které v kostele zato-
pením vytvořil. Budeme rádi, když nezůstane jen
u tohoto prvního seznámení s významnou histo-
rickou památkou našeho města…

Krásné Vánoce všem čtenářům Zpravodaje přejí učitelé a žáci z Kamenky.
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l Mira Poloprutská, duchovní CČSH

Na počátku letošního roku proběhlo na Tříkrálovém koncertě v Městském muzeu
vyhlášení výsledků vánoční výtvarné soutěže pro děti na téma „Co by si přál Ježíšek
pod stromeček“. Výtvarná díla hodnotila odborná porota, všechny děti byly za svoji
tvorbu obdarované a vítězové jednotlivých kategorií dostali hodnotné věcné ceny.

Vánoční zamyšlení aneb Co nám prozradila vánoční výstava dětských obrázků

Další neoficiální kolo soutěže se konalo v květnu při
Noci kostelů, kdy jsme v Husově sboru uspořádali
výstavu všech obrázků, aby si je mohli prohlédnout
ti, kdo se v lednu do Muzea nedostali. Zařadili jsme
také obrázky, které jsme obdrželi až po uzávěrce
soutěže. Sešlo se nám padesát čtyři obrázků a jedna
plastika od dětí předškolního věku až po 5. třídy,
tedy do 11 let. Tentokrát hodnotili obrázky všichni
návštěvníci výstavy amůžeme konstatovat, že jejich
hodnocení obrázků v podstatě korespondovalo
s klasifikací odborné poroty. Na vystavených dílech
jsme mohli vidět, že se děti opravdově nad otázkou
zamýšlely, takže nejen kreslily a malovaly, ale také
psaly. Většina těch obrázků má trefné názvy nebo
i delší zamyšlení. Upřímnost dětských autorů vede
k hlubšímu zamyšlení také nás.
Předškolní děti, ty nejmenší, si často ztotožnily
svá přání s přáním Ježíška, ale objevuje se tu také
přání hezkého domova, pokoje a pohody. Tedy
úplně stejných přání, která máme také my dospělí.
Opakuje se tu dokonce úvaha, že Ježíšek by si
přál vidět „rozkvetlou louku“, „motýlka“ a „květiny“,
které v zimě nejsou. A můžeme vidět i zcela prak-
tická přání, jako „stroj, aby mohl pracovat“ (nejspíš

na výrobě dárků) nebo „klíče od všech domů“,
což je jistě logické – jak jinak by mohl Ježíšek dát
dárky pod stromeček? A nemělo by chybět „auto“,
„turbosaně“ nebo „sněžný skútr“, aby Ježíšek
mohl dárky rozvážet.
Podobně praktické jsou i starší děti, které už chodí
do školy, a většinou to jsou chlapci. Takže vidíme,
že Ježíšek by si přál „dům“, protože se narodil ve
stáji, jak víme; přál by si „kolíbku“, protože ji neměl
a maminka Marie ho musela položit do jesliček;
přál by si taky pořádnou „čepici“ s bambulí, pro-
tože neměl ani oblečení a byla mu určitě zima,
anebo třeba „huňatou ovečku, která by ho hřála
a případně i vozila“. Podobně by samozřejmě
Ježíška vozila celá skupinka sobů, která se sešla
od různých autorů. Je zřejmé, že dětem se trochu
pomíchal náš Ježíšek a cizokrajný Santa Claus,
což je vlastně náš český Mikuláš. 
Můžeme však také pozorovat, jak se v dětské fan-
tazii prolíná náš reálný svět s tím, co nás přesa-
huje, i se světem pohádek. A tak by si Ježíšek
nejspíš přál na jedné straně „kostel a bibli“, ale
zároveň také „kouzelnou hůlku“ a „dárkohledač“
a ještě k tomu „GPS-ku, aby věděl, kde kdo  bydlí“.

Vánoce dříve a nyní
Dřívější atmosféru Vánoc nám připomínají ilustrace známého českého malíře
Josefa Lady, který se narodil v Hrusicích nedaleko Říčan u Prahy.
Vánočními ilustracemi se můžete tradičně potěšit i v prosincovém vydání
Zpravodaje, jejich autorkou je tentokrát Jana Novotná. V loňském roce je
vytvořila Vendula Hegerová, před dvěma lety Jolana Fenclová. V roce 2010
vytvořili vánoční ilustrace Jolana Fenclová, Lucie Třešňáková, Jaroslav Cita
a Adolf Dudek.

Kam za atmosférou Vánoc
l Petr Studnička, Jarmila Volfová

Chcete-li si připomenout atmosféru pohádkových
Vánoc v kraji Josefa Lady, zajeďte do  Hrusic (od
nás 40 km). Zde autor čerpal řadu námětů pro více
než čtyři sta svých obrazů a téměř patnáct tisíc
ilustrací. Svazek obcí Ladův kraj působí v okrese
Praha-východ a pro propagaci Hrusic využívá jed-
nu z nejznámějších Ladových postav – kocoura
Mikeše.

Ve Středočeském kraji si lze vánoční atmosféru,
tradice a zvyky připomenout rovněž ve dvou skan-
zenech. V Polabském muzeu v nedalekém Přerově
nad Labem probíhá od 16. listopadu do 29. pro-
since výstava „Lidové Vánoce v Polabí“. Tato nej-
větší a nejrozsáhlejší výstava je jako každoročně
umístěna do celého areálu skanzenu. Během
všech adventních sobot a nedělí je připraven pro-
gram s ukázkami starých řemesel a prodejem dár-
ků. Pro veřejnost je otevřeno vždy od pátku do
neděle od 9.00 do 16.00 hod., objednané skupiny
mohou skanzen navštívit po předchozí objednávce

i od úterý do pátku. Od 30. listopadu do 29. pro-
since probíhá ve skanzenu v Kouřimi akce „Advent
a Vánoce v muzeu lidových staveb“. Návštěvníci
mají možnost seznámit se s tím, jaké obyčeje se
v dobách dávno minulých udržovaly na českém
venkově od začátku prosince do svátku Tří králů.
V neděli 15. prosince se od 10.00 do 16.00 hod.
koná Stříbrná adventní neděle, v neděli 5. ledna
od 10.00 do 16.00 hod. proběhne Tříkrálové kole-
dování.
V sobotu 14. prosince vyjíždí letos naposledy
z Prahy parní vlak nesoucí název Křivoklátský
expres. Na hradě Křivoklátu bude v tento den pro-
bíhat velký řemeslnický a vánoční jarmark. Vlak
bude sestaven z historických vozů a bude tažen
parní lokomotivou Šlechtična z roku 1949. Z Prahy
Braníku odjíždí vlak v 9.12 hod., odjezd z Křivoklátu
je plánován v 16.02 hod.
Chcete-li vidět staročeský loutkový betlém,
navštivte u nás v Čelákovicích Domeček Ve Skále
č. p. 63, a to v sobotu 14. nebo 21. prosince v čase
od 17.00 do 19.00 hod. Vánoční koncert města
Čelákovic s Orchestrem Bohumíra Hanžlíka se
koná týden před Štědrým dnem v čelákovickém
Kulturním domě od 19.30 hod.
Oslavy Nového roku a Novoroční ohňostroj se
budou konat v Praze 1. ledna 2014 v 18.00 hod.
Ohňostroj bude odpálen z Letenských sadů. Divá-
kům je doporučeno jako vhodné místo pro sledo-
vání ohňostroje Smetanovo nábřeží, ideální výhled
bude z mostu Legií, Čechova mostu, Mánesova
mostu a přilehlých nábřeží.
Přestože jsou dnes Vánoce často vyvrcholením
období nadměrného utrácení, oslavování a přejí-
dání, jejich původní náboženský význam by se ani
dnes neměl vytratit. Vánoce stále patří spolu s Veli-
konocemi a letnicemi k nejvýznamnějším křesťan-
ským svátkům!

Děvčátka zase trápí myšlenka, že by se Ježíšek
mohl cítit osaměle, a proto by si nejspíš přál „psa,
aby měl dobrého a věrného přítele“, nebo aspoň
nějakého „plyšáka na mazlení“. Několik dětí
napadlo, že Ježíšek by také určitě uvítal kamarády
nebo nějaké pomocníky.
Podle dětí si ale Ježíšek nepřeje jen materiální dár-
ky, ale i jiné hodnoty, např. „přátelství a lásku“, „aby
byl mír“, „aby se lidi měli rádi“, taky „aby chodili
do kostela“, nebo „aby pečovali o své zdraví“.
Ježíšek by si rovněž přál, „aby se děti zlepšily ve
škole“ aaby „byly šťastné z jeho dárků“. Akonečně,
„aby každá rodina byla na Vánoce spolu“.
Na těchto dětských obrázcích vidíme, že každý
má svoji myšlenku a že děti docela dobře vystihly
smysl Vánoc. O Vánocích se nás víc než jindy dotý-
ká dobrota a láska druhých lidí. Vánoce jsou časem
dobré vůle mezi lidmi, jak slyšíme v andělských
zpěvech, které zvěstují Kristovo narození. To je
ten největší vánoční dar, který je určený každému
z nás. Bůh ve své lásce daroval lidem svého Syna
Ježíše Krista. Poslal ho na zemi, aby lidem ukázal
cestu k plnému životu. Každý z nás může pochopit,
že Bůh nám dal ten největší a nejdražší dar. Vždyť
přece i pro nás jsou naše děti to nejdražší, co
máme. My se ale někdy zabýváme spoustou jiných
věcí, a tak nám tento jedinečný dar uniká.
Vánoce jsou příležitostí k tomu, abychom si kaž-
doročně znovu uvědomovali, co je v životě sku-
tečně důležité, co je opravdu potřebné a hodnotné.
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Nemarněme čas
adventní jen sháněním

vánočních dárků!
l Jarmila Volfová, zastupitelka města

Je čas adventu a nastává opět doba
tajemná, krásná, nervózní, uspěchaná.
Záleží jen na nás, který výše uvedený
přívlastek chceme prožít. V ideálním
případě by pro nás advent měl znamenat
radostné očekávání korunované
vánočními svátky. Kdo z nás a jak často
ale tímto způsobem poslední měsíc v roce
vnímá?

Bílý, jiskřící sníh, umocněný měsíčním svitem, tvořil
kulisu skupině obyvatel z Kozovaz, která se vracela
„přes pole“ od vyšehořovického kostela sv. Mar-
tina z půlnoční. Pětiletá holčička se doslova zaly-
kala neznámou krásou umocněnou doznívajícími
koledami. Později jako patnáctileté slečně posled-
ní školní den před vánočními svátky ojíněná příroda
v okolí zámku v Přerově nad Labem navodila stejné
pocity. První panenka, knížka, první parfém v životě
– nic z toho se ve vzpomínkách neobjevuje!
Nedávno jsem slyšela vyprávění o tom, jak malý
chlapec měl pod stromečkem tolik dárků, že delší
dobu jen překotně trhal papíry z pečlivě zabale-
ných balíčků, odhazoval hračky, knížky a hry na
hromadu, aniž by jim věnoval pozornost a pak se
jen netečně rozhlížel kolem sebe.
Jsme příslušníky euroatlantické civilizace, doslova
zavalené zbožím, které se převáží z jednoho konce
světa na druhý. Máme problém přivézt z cest
i malou pozornost, protože v dnešní globalizované
době se stejný dárek objeví zítra v nejbližším
obchodním domě. Možná by pro malého chlapce
byl nečekaným dárkem slib rodičů, prarodičů, tet,
že minimálně dvakrát týdně budou společně číst
pohádku nebo půjdou k Labi.
Ani jedna minuta našeho života se nebude opa-
kovat. Měli bychom zmírnit, nemarnit vzácný čas
sháněním množství dárků, ale dát svým blízkým
dar neskonale nejvzácnější – sami sebe, otevřeně
projevit lásku, pochopení pro jejich trápení a radost
z jejich radosti. Nic většího nemůžeme dát!
Bohužel řada dětí, ale i dospělých, pokud vůbec
slyšela o narození Ježíše Krista, tak možná jen
útržkovitě. Jeho narození je tím největším posel-
stvím Vánoc. Pro každého z nás se narodilo v bet-
lémském chlévě dítě, které nám dává nevyčíslitelný
dar. Je vždy připraveno vyslechnout naše slova,
pochopit nás, odpustit, dát naději.
Přejme si proto všichni občané Čelákovic, aby
záře betlémského světla dopadla i na nás.

Svíčky s sebou!
Skauti přivezou Betlémské světlo

l Jindřich Špaček – Lobo

Světýlko zažehnuté v místě na-
rození Ježíše Krista k nám letos
dorazí již po dvacáté páté. Myš-
lenka šíření předvánočního po-
koje a míru vznikla v roce 1986
v Rakousku, odkud se rozšířila
do téměř třiceti zemí světa. K nám se Betlémské
světlo dostalo až po pádu komunistické vlády
a v rukou exilových skautů putovalo v prosinci
1989 až pod sochu sv. Václava v Praze.
Než se dostane za okna domovů nebo na vánoční
stoly, ochraňují plamínek před větrem či sněhem
stovky skautských rukou. Jeho každoroční pouť
a šíření celou Evropou je fascinující. Betlémské
světlo – symbol míru a přátelství – k nám skauti
a skautky přivezou i letos. V pátek 20. prosince
světlo v pražské katedrále převezmou od skautů
a skautek zástupci církví a další významné osob-
nosti. A den poté se Betlémské světlo „rozjede“
vlaky do celé republiky.
Nyní se i Vy můžete stát součástí tohoto řetězu

rozzářených domácností a světlo si odnést domů,
případně ho ještě nabídnout svým známým a blíz-
kým. Stačí vzít lucerničku a přijít s ní buď 21. 12.
do Kulturního domu, kde se od 14.00 hod. bude
konat naše skautská vánoční besídka, nebo na
Štědrý den před kostel Nanebevzetí Panny
Marie, kde se bude světýlko rozdávat po mši sv.,
tj. mezi 18.00 a 18.15 hod. Těšíme se na Vás.
Další informace o Betlémském světle a jeho roz-
dávání najdete na www.betlemskesvetlo.cz.

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
l Mira Poloprutská, za církve v Čelákovicích

Křesťanské církve v Čelákovicích přivítají
nový rok 2014 při ekumenické bohoslužbě
v Husově sboru 1. ledna v 15.00 hod.
Budeme se společně podílet na modlitbách za
naše město a celou naši zemi, aby tu přebývala
spravedlnost, pokoj a dobrá vůle.
Srdečně zveme všechny spoluobčany.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ – kostel Nanebevzetí Panny Marie
neděle 22. 12.          ČTVRTÁ ADVENTNÍ                                                                   8.00 a 18.00 hod.
úterý 24. 12.            ŠTĚDRÝ DEN                                                                            17.00 hod.
středa 25. 12.          HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ                                                                 8.00 a 18.00 hod.
čtvrtek 26. 12.         ŠTĚPÁN                                                                                    8.00 hod.
                               Svatoštěpánské setkání dětí a mládeže                                    10.30 hod.
neděle 29. 12.          MŠE SVATÁ                                                                               8.00 a 18.00 hod.
úterý 31. 12.            SILVESTR                                                                                  17.00 hod.
středa 1. 1. 2014     NOVÝ ROK                                                                                8.00 a 18.00 hod.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ – Husův sbor
neděle 22. 12.          ČTVRTÁ ADVENTNÍ – slouží patriarcha CČSH Tomáš Butta     9.30 hod.
úterý 24. 12.            ŠTĚDRÝ DEN – „Vánoční mše“ Eduarda Marhuly                      22.00 hod.
středa 25. 12.          HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ                                                                 9.30 hod.
neděle 29. 12.          BOHOSLUŽBA                                                                          9.30 hod.
úterý 31. 12.            SILVESTR                                                                                  15.00 hod.
středa 1. 1. 2014     NOVÝ ROK – EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA                          15.00 hod.

CÍRKEV BRATRSKÁ – modlitebna ve Vašátkově ulici č. p. 288
pátek 20. 12.           VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT v Kulturním domě              18.00 hod.
neděle 22. 12.          VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA                                                         9.30 hod.
čtvrtek 26. 12.         VÁNOČNÍ VEČER MODLITEB A CHVAL                                   18.00 hod.
neděle 29. 12.          BOHOSLUŽBA                                                                          9.30 hod.
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ZAHÁJENÍ ADVENTU 2013 V ČELÁKOVICÍCH
l Zdeňka Tichá

Adventní oslavy v Čelákovicích byly zahájeny vlast-
ně už v pátek 29. listopadu, a to rozsvícením stro-
mu v Sedlčánkách, svébytné části našeho města
pod „taktovkou“ osadního výboru.
V sobotu 30. listopadu proběhly oslavy zahájení
adventu 2013 v centru našeho města.
Náměstí a ulice kolem něj byly zaplněny stánky,
v nichž každý nalezl něco pro sebe – od hraček,
přes adventní a vánoční výzdobu až po občer-
stvení. Děti i dospělí si mohli také vyrobit třeba
svíčku nebo svícen, což bylo v chladném počasí
náročné, ale velmi pěkné.
V Městském muzeu byla zahájena výstava
s názvem „Čokoláda, královna sladkosti aneb pří-
běh sladkého hříchu“ – výstava svým zaměřením

odpovídá svátečnímu času, v němž sladkosti
a jejich mlsání hraje poměrně velkou roli. Navštívit
ji můžete do 26. 1. 2014, doprovodná přednáška
k výstavě se uskuteční v Muzeu ve čtvrtek 23. 1.
2014 od 18.30 hodin.
Základní umělecká škola zahájila svůj program
v 10 hodin u tradičního keramického betlému na
nádvoří školy, kde zazpívaly nejmenší děti navště-
vující Studio pro předškoláčky pod vedením paní
učitelky Jitky Rutrlové. Program naší ZUŠky pokra-
čoval pak v prostorách školy, kde jsme měli mož-
nost zhlédnout představení „Gloria“, a na náměstí,
kde se v komponovaném programu „Vítáme zimu“
představili žáci školy. Odpolední program na
náměstí obohatila Skupina NEŘEŽ a Vánoční
divadlo Čertíka Ferdy, které jistě potěšily jak
dospělé, tak děti.

V sobotu 30. listopadu 2013, pár minut po 17 hodině, se na zaplněném náměstí rozzářil městský vánoční strom. Foto: -av-

Příjemný adventní čas za město popřála a spolu s dětmi
rozsvítila městský vánoční strom radní Zdeňka Tichá.

I tento rok máme na náměstí betlém z dílny Mirky Šimo-
nové.

Sbor ZUŠ Jana Zacha.

Součástí akce je bohatý trh. Ani tentokrát na náměstí
nechyběli místní živnostníci či řemeslné dílny.
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Poděkování
Město děkuje manželům Wimmerovým za po-
skytnutí stromu, který se stal vánočním stromem
města 2013, a panu Burešovi z TS za toto zpro-
středkování. Foto na str. 14–15: -dv-

Zahájení adventu neprobíhalo jen na náměstí, ale
také v přilehlých ulicích, Ve Skále, v Kavárně Paříž,
v Galerii U Radnice a „Na Statku“. Všechny tyto
lokality mají svého „genia loci“, který jim dává –
zejména Skále – nádech tajemna a propůjčuje jim
magickou atmosféru, která byla adventními osla-
vami ještě umocněna.
Zahájení adventu se zúčastnily též školy – Kamen-
ka svým dnem otevřených dveří, kdy žáci, rodiče
i příchozí mají možnost vidět školu trochu jinak,
než je běžné. Gymnázium uspořádalo pro příchozí
vánoční setkání spojené s workshopy a ochut-
návkou štrúdlu.
Městský dům dětí a mládeže připravil tradiční
adventní „dílničky“, jichž se zúčastnily především
děti, které tak měly možnost připravit malý dárek.
Adventní oslavy byly završeny dvěma koncerty,
v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde vystoupil
Chrámový sbor z Lysé nad Labem, a v Irish Music
Pub, kde se představili Yetti On (Schelinger revival)
a T.M.Z.T.M. Možná spojení nesourodého – a mož-
ná taková adventní připomínka tolerance a schop-
nosti přijímat i to jiné.
Na závěr si dovolím poděkovat všem, kteří se na
oslavách podíleli, od zajišťování a naplňování kul-
turního programu po technické zajištění akce. Věř-
te, že to je akce náročná, a vyžaduje plné nasazení
od všech zúčastněných.
Asi nikdo z nás nestihl navštívit úplně všechno,
co se nabízelo. Nevadí – za rok se sejdeme na
našem náměstí znovu. Znovu nás pohltí sváteční
atmosféra, která nás naladí na adventní týdny,
v nichž očekáváme příchod Vánoc, příchod Spa-
sitele. Ať je pro Vás všechny tato čtyřtýdenní doba
dobou klidu, pohody a radostných příprav na
vánoční svátky.

Moderátor Vladimír Vlach při rozhovoru s místostarostou I
Milanem Tichým.

Odpolední vystoupení folkové skupiny Neřež.

Na nádvoří ZUŠ Jana Zacha je tradičně do 5. ledna vystaven
keramický betlém, který vyrobili žáci výtvarného oboru.

Dopoledne v Městském muzeu, kde byla zahájena výstava
s názvem „Čokoláda, královna sladkostí aneb příběh slad-
kého hříchu“.

Odpoledne probíhal i Ve Skále adventní trh s programem.
V Labyrintu děti vyráběly dekorace. V Domečku Ve Skále
byl (a ještě bude – viz poslední list) vystaven loutkový bet-
lém. Hrál flašinetář, jedlo se i zpívalo☺.
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Galakoncert Základní umělecké školy Jana Zacha
úterý 5. listopadu 2013 v Kulturním domě v Čelákovicích

V zákusilí před vystoupením. Soubor violoncell pod vedením Michaely Cibulkové.

Sál zcela zaplněný diváky.

Solo Martin Homola (zpěv) za doprovodu pěveckého sboru Triangl a orchestu učitelů školy. Foto na stránce: -dv-

Při závěrečné „děkovačce“ nastoupili všichni účinkující.
Bylo jich více než 250!

l -dv-

V pestrém programu téměř dvouhodinového koncertu se postupně prezentovaly jednotlivé obory školy.
Ve vestibulu pak byly vystaveny práce žáků výtvarného oddělení.
Dle slov ředitelky ZUŠ Jana Zacha Viktorie Hanžlíkové Krafové: „Koncert prezentoval soustavnou a odpo-
vědnou uměleckou práci celého kolektivu našich pedagogů a navázal na dlouholetou kulturní tradici
v našem městě. Základní umělecká škola Jana Zacha jako škola s léty nabytou osobitou identitou je a bude
v povědomí rodičů a veřejnosti stabilní vzdělávací institucí s pevnou vazbou k městu.“
Galakoncert byl v závěru právem odměněn aplausem ve stoje. Stal se důstojnou závěrečnou tečkou
tento rok v Čelákovicích probíhajících „zachovských“ oslav.

LIDOVÉ VÁNOCE V POLABÍ
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem
zve na vánoční výstavu „Lidové Vánoce v Polabí“,
která je veřejnosti přístupná do 29. prosince 2013,
a to vždy v pátek, sobotu a neděli od 9.00 do 16.00
hod. Největší a nejrozsáhlejší vánoční výstava
v celém areálu skanzenu Přerov nad Labem bude
doplněna o doprovodné programy ve formě uká-
zek lidových řemesel a mnoha dalších aktivit.
Podrobný program je zveřejněn na webu Polab-
ského muzea www.polabskemuzeum.cz.

DĚJINY – TRADICE – ÚCTA
V prostorách Anežského kláštera v Praze vrcholí
oslavy 1150. cyrilometodějského výročí v letošním
roce. Vystaveny jsou jak významné archeologické
památky období Velké Moravy, tak díla s cyrilo-
metodějskou tématikou od středověku až po
20. století. Řada z více než dvou set padesáti expo-
nátů je v Praze vystavena vůbec poprvé. Výstava
probíhá od 1. 11. 2013 do 2. 2. 2014. Otevřeno je
denně kromě pondělí od 10.00 do 18.00 hod.
Výstava je členěna do devíti základních oddílů: 
1. Začátky křesťanství na Velké Moravě, 2. Byzant-
ská misie na Velké Moravě, 3. Slovanská církev
na Velké Moravě, 4. Církevní architektura Velké
Moravy, 5. Staroslověnské písemnictví cyrilome-
todějské, 6. Hrob a relikvie, 7. Cyrilometodějská
tradice v sídle metropolitů: Olomouc a Praha, 
8. Cyrilometodějské dědictví a poutní tradice: Vele-
hrad a Stará Boleslav, 9. Cyrilometodějská tradice
v hmotné kultuře českých zemí.
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JIŘIŇÁK JIŘÍ STRACH
l Zdeňka Tichá

Poměrně dlouho jsem domlouvala rozhovor sosob-
ností, kterou vám, vážení čtenáři, představujeme
vpředvánočním rozhovoru. Nakonec se – kvůli časo-
vým „indispozicím“ nás obou – rozhovor uskutečnil
vpsané formě, po mailu. Ještě že máme ten ďábelský
technický vynález – nebo spíš andělský…? Protože
tou osobností je režisér Jiří Strach, pak asi platí vari-
anta „anděl“. Dost otázek bude „vzpomínkových“ –
uvědomila jsem si to při jejich formulování. Jiří Strach
se dívá jistě idopředu, ale konce roku tak nějak svádí
k ohlédnutí…

První otázka asi nemůže znít jinak – pohádka Anděl
Páně – jak na ni vzpomínáte, od výběru obsazení,
přes natáčení, až po ohlasy?
JS: „My režiséři se každý film samozřejmě snažíme
pokaždé natočit nejlépe, jak umíme. Ale jestli ten či
onen se dostane do srdcí diváků, to už zkrátka mnoh-
dy zrežírovat neumíme. To už je možná o náhodě či
o Boží vůli, jestli se ten film trefí do nálady diváku tak,
že si ho zamilují. Anděl Páně takové štěstí měl. Původ-
ně jsme ho točili jen jako televizní pohádku pro ště-
drovečerní vysílání. Ale už na place jsme si kolikrát
s Ivanem Trojanem říkali: hele, docela nám to tam do
té kamery hezky padá, záběry se daří – to by možná
sneslo i plátna kin. A když jsme to střihli, bylo jasno.
Možná i díky tomu, že Anděl byl v kinech a přišlo na
něj takřka 200 tisíc diváků, měl lepší startovací pozici.
Už nebyl anonymní. A herci? Ti nejlepší možní.
I v malých rolích. Vždyť Jiřina Jirásková v roli abatyše
řekla možná tři věty!“

Čert Jiřího Dvořáka, stejně jako anděl Ivana Trojana
jsou vskutku nezapomenutelní, stejně jako další
postavy z pohádky – mimochodem, od té doby je
myslím všem jasné, že Bůh je Jiří Bartoška ☺. Pře-
mýšlíte o pokračování?
JS: „O pokračování se v České televizi uvažuje.
Dokonce už Lucie Konášová pracuje na scénáři. Pakli-
že vznikne, bude se jmenovat Anděl strážný. Uvidíme.
Musí to být minimálně stejně dobrý film, ne-li lepší.
Vtipnější. Zábavnější. Protože když takový nebude,
nenatočím ho. Já nejsem příznivcem horších „dvojek“.
Takové filmy těžící jen z jména jedničky snad ani nemají
vzniknout.“

Mimochodem – někteří herci Vás nenápadně pro-
vázejí mnoha Vašimi filmy – i, nebo možná přede-
vším, zmiňovaný Jiří Dvořák. Koho byste třeba rád
do některého svého filmu obsadil?
JS: „Víte, já bych rád často obsazoval herce, kteří už
jsou bohužel na pravdě Boží. Kdybych mohl, pak
v každém mém filmu hraje Rudolf Hrušínský. Karel
Höger. Nebo pan Brodský. To byli hráči, se kterými
musela být pro režiséra radost pracovat.“

Santiniho jazyk, Ďáblova lest, Ztracená brána, Ope-
race Silver A, Vůně vanilky… Navážu na název toho
posledního – jak Vám s odstupem jednotlivá díla
„voní“, jak na ně vzpomínáte?
JS: „Každý film je takovým vaším dítětem. Jinak vypa-
dá, má jiné geny, jiné vlastnosti, jiné kamarády (rozu-
měj diváky ☺) Nemůžu říci, že jeden mám více rád
než jiný. Každý je můj, pod všechny jsem se podepsal.
A každý nese s sebou vzpomínky a příběhy. Ale
z poslední doby vzpomínám nejčastěji na Vrásky  
z lásky, kde se potkala naposled před kamerou dvojice
Bohdalová-Brzobohatý. Bylo to nejen umělecky, ale
především lidsky velmi cenné setkání. Kdo neviděl
vkinech, má šanci večer na Nový rok vČeské  televizi.“

Láká Vás tajemno?
JS: „Mě především lákají poutavé příběhy. Když si

pročtete mou filmografii, najdete vedle sebe drama
z války i komediální pohádku. Nedávám přednost
tajemnu či mysteriózním žánrům třeba nad komedií,
neupřednostňuji pohádky před detektivkami. Dejte
mi do rukou dobrý scénář a pak klidně natočím sci-
fi. Musím ale vědět, že ten text mi poskytuje materii,
kterou – když přeložím do filmové řeči – upoutá diváka
na hodinu a půl v kinech nebo u televize a nedovolí
vstát vařit si kafe. Naštěstí mám vedle sebe vynika-
jícího scénáristu Marka Epsteina, který sype z rukávu
skvělé texty tak rychle, že je ani nestíhám točit.“

Když jsem se ptala svých kluků, na co by se Vás
zeptali, kdyby s Vámi mluvili, říkali: „Jak se má tať-
ka?“ – a mysleli tím starého arciloupežníka Lotran-
da… Jste v kontaktu třeba s Jiřím Pechou – anebo
i obecně, jaké jsou Vaše režisérské vztahy s herci?
JS: „S Jurou Pechou jsem se nedávno viděl v Hor-
šovském Týně na festivalu Juniorfest. Byl tam shodou
okolností iOlda Navrátil, můj filmový tatínek ze seriálu
Bylo nás pět. Aoběma jsem říkal: „tato“. Jinak já mám
herce velmi rád, vážím si jich. Vím, jak těžká to je řeho-
le, sám mám přece hereckou zkušenost. A pakliže
se k někomu chováte laskavě, ono se to vždycky
v dobrém vrátí. A tak si troufám říci, že i herci mají
rádi mě. Soudím alespoň podle toho, že se na můj
filmový plac rádi vracejí.“

Vánoce – mnozí je nyní zatracují jako svátky kon-
zumu. Jak vzpomínáte na svoje Vánoce v dětství?
JS: „Nebyl to takový konzum. Za bolševika se toho
moc koupit nedalo. A tak to bylo více o stro-
mečku, betlému, narozeném Spasiteli, návštěvách 
 babiček…“

Pamatujete si na nějaký dárek, který jste si vysnil
a psal o něj Ježíškovi, a nakonec jste ho pod stro-
mečkem objevil – nebo naopak na dárek, který jste
nikdy nedostal?
JS: „Vždycky jsem si přál psa. A nikdy mi ho Ježíšek
nepřinesl. Asi věděl, že maminka nechce z koberců
luxovat ty chlupy. Zato jsem si jednou moc přál kolo.
A to jsem také dostal. Takže Ježíšek dává dárky, ale
s ohledem na maminky. A proto tvrdím, že Ježíšek je
nanejvýš dobrý.“

A jaký dárek byste chtěl dostat teď, jako dospělý?
Napsal jste si už o něj? Ježíšek toho má hodně… ☺
JS: „Nerad bych, aby to znělo jakkoli nafoukaně, ale
já všechno mám. Tedy to, co potřebuju, to mám.
Naštěstí toho moc nepotřebuju. A pakliže si člověk
nepřeje nějaké hodnotné materiální blbiny, pak si spíš
přeje ten klid, zdraví, tu vánoční pohodu, aby se roz-
prostřela do celého příštího roku.“

Můžeme se těšit na Váš nový televizní film – Osmy.
Co o něm prozradíte?
JS: „Je o normalizačním úředníkovi, který v opilosti
podepíše Chartu 77, a když se probudí z kocoviny,
má okno. Nic si nepamatuje. Až když slyší své jméno
z Hlasu Ameriky a zjistí, že je signatář, pochopí, do
jakého průšvihu se dostal. A jak velí česká povaha,
začne přemýšlet, jak se z té šlamastiky vyšvejkovat.
Ale protože to je filmový hrdina, nakonec najde sílu,
jak překonat svůj strach z toho totalitního režimu. Naj-
de svou hrdost, najde morálku. Překoná svůj strach.
Myslím, že my Češi se hodně bojíme, máme málo
odvahy. A je to možná škoda.“

Inspirovaly Vás ve Vaší tvorbě i Čelákovice? Uvažu-
jete, že byste tu nějaký film natočil? Trojice tvrz –
kostel – fara je také takovým magickým místem.
JS: „V kostele Nanebevzetí Panny Marie jsem točil
jedno své famácké cvičení v prvním ročníku. A pak
jsem pro středometrážní film „Klekání zvoníme“ použil
nejen název, ale i nápěv té velikonoční koledy, kterou
vJiřině zpívají děti s řehtačkami. Samozřejmě, že když

scénář bude takovou lokaci vyžadovat, rád do Čelá-
kovic přivezu filmový štáb. Vždyť jsem tady skoro
doma.“

K jakému místu v Čelákovicích máte nejsrdečnější
vztah? A k jaké osobě…?
JS: „Já jsem Jiřiňák. Takže od trati až k Sedlčánkům
je to moje. Kaplička, most, přívoz, stará Bodlákovic
hospoda, U Kubelků… Těch míst je hodně. Ale kdy-
bych jedno měl nadřadit nad ostatní, byl by to kato-
lický chrám Nanebevzetí Panny Marie, kde jsem byl
křtěn ibiřmován akaždou velikonoční vigilii pomáhám
u oltáře jako ministrant. Nelze přehlédnout, v jakém
krásně udržovaném stavu je samotný chrám ipřilehlá
fara. To je letitá zásluha pana děkana Richarda Scheu-
cha. A on je to, ke komu mám velmi srdečný vztah.
Vždyť on mě křtil a pohřbíval moje babičky, dědečky
a celé široké příbuzenstvo vyprovázel křesťansky do
nebe. Mimochodem, je to vynikající kazatel. O tako-
vého třeba v Praze sotva zavadíte. Stálo by za to,
kdyby i lidé, kteří často na mše nechodí, občas
v neděli do kostela zašli. Věřím, že by to nebyl pro-
marněný čas.“

Vím, že v jednom rozhovoru jste řekl, že bychom
plány měli přenechat Pánu Bohu. Přesto – jaké jsou
Vaše plány pro rok 2014?
JS: „Tak to nechme Pánu Bohu. ☺“

Děkuji Vám za rozhovor!

Jiří Strach, promoce 1999. Foto: soukromý archiv

Jiří Strach o Vánocích 1976. Foto: soukromý archiv
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úterý 10. 12. 9.30 hod.
VÁNOČNÍ KABARET
Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

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

čtvrtek 12. 12. 14.00 hod.
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SE SENIORY
Kulturní program a pohoštění pro předem při-
hlášené seniory našeho města.

sobota 14. 12. 20.00 hod.
VĚNEČEK
Kurz tance a společenské výchovy.

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

pátek 20. 12. 18.00 hod.
VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT
Pořádá Církev bratrská.

sobota 21. 12. 14.00 hod.
SKAUTSKÁ VÁNOČNÍ BESÍDKA

středa 25. 12. 21.00 hod.
TANCOVÁNÍ POD STROMEČKEM – VÁNOČNÍ
DISKOTÉKA

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

PŘIPRAVUJEME V ROCE 2014
úterý 7. 1. 9.30 hod.
POHÁDKY ZE MLÝNA
Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

sobota 11. 1. 20.00 hod.
REPREZENTAČNÍ PLES FLORBALU
A NOHEJBALU

pátek 17. 1. 20.00 hod.
GET ON – taneční party

pátek 24. 1. 20.00 hod.
PLES MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ
BOLESLAV

sobota 25. 1. 20.00 hod.
FOTBALOVÝ PLES
FK Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

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.

pátek 31. 1. 20.00 hod.
MATURITNÍ PLES
Střední zemědělské školy Brandýs n. L.-St. Bol.

sobota 1. 2. 20.00 hod.
MYSLIVECKÝ PLES
pořadatel Okresní myslivecká jednota 
Praha-východ

pátek 7. 2. 20.00 hod. 
MATURITNÍ PLES
Střední školy oděvního a grafického designu, Lysá
nad Labem

sobota 8. 2.
ABSOLVENTSKÝ PLES SOŠ MILLS, s. r. o.

pátek 14. 2. 20.00 hod.
PLES MÍČOVÝCH KOUZELNÍKŮ

úterý 18. 2. 9.30 hod.
MATYLDA ZASAHUJE
Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

pátek 21. 2.
MATURITNÍ PLES Gymnázia Čelákovice

sobota 22. 2. 20.00 hod.
NA STOJÁKA
Stand-up comedy s Lukášem Pavláskem, Karlem
Hynkem a Ester Kočičkovou.
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ČOKOLÁDA KRÁLOVNA SLADKOSTÍ
… aneb Příběh sladkého hříchu

l Tereza Zborníková, Městské muzeum v Čelákovicích

Tak zní název výstavy, která nám zpříjemní nejen čas adventu, ale i první měsíc nového
roku. Výstava představuje umělecký vývoj čokoládových obalů a krabiček a osudů
nejvýznamnějších čokoládoven na území bývalého Československa.

Návštěvník se seznámí především s předměty ze
soukromé sbírky Stanislava Krámského, jehož
mnohaletým koníčkem je právě sbírání předmětů
s tématikou čokolády a kakaa. Základy své sbírky
položil již v dětství. Roku 1964 byl otec pana Krám-
ského na služební cestě v Německu, odkud přivezl
dvě tabulky čokolád. Tehdy mu bylo 12 let. Čoko-
lády byly zabaleny v krásných obalech, proto si
je na památku ponechal. Již o čtyři roky později
se rozhodl rozeslat dopisy čokoládovnám v Evropě
s prosbou o poskytnutí zajímavých obalů. První
odpověď přišla z Anglie od firmy Cadbury. Tehdy
se z koníčku stává „kůň“. Vytrvale obesílá další
firmy. Roku 1970, kdy jeho sbírka čítá 8 500 obalů,
navázal již jako osmnáctiletý spolupráci s panem
Levenem, sběratelem z Londýna, s nímž měnil
obaly od čokolád až do roku 1996.
Jeho sbírka se za roky stále rozšiřovala a dnes,

PŘEDNÁŠKA
23. 1. 2014 v 18.30 hod. se v Síni Jana Zacha
uskuteční přednáška Terezy Zborníkové na téma
ZDENEK RYKR (1900–1940): Umění jako rekla-
ma – reklama jako umění. Krátké představení
uměleckého vývoje a životních osudů avantgard-
ního malíře a grafika, jehož jméno je neodmysli-
telně spjato s čokoládovnou Orion. Svou účast
přislíbil také Stanislav Krámský, s nímž bude mož-
né po přednášce výstavu navštívit a seznámit se
s jeho mnohaletým koníčkem.

Fotografie části sbírky Stanislava Krámského. Foto:
T. Zborníková

Na Hrádku 464

tel.: 326 991 556, tel./fax: 326 991 192
e-mail: cmm@volny.cz
http://www.muzeum-celakovice.com

Pozvánka na koncert
Kapela Qwil zve na sobotu 14. 12. 2013 
do Muzea, kde zahraje vánoční koncert v po -
době netradičně pojatých rockových písniček
z vlastní tvorby. Přijďte se v 15.00 hod. naladit
na vánoční pohodu.

Bližší informace na internetových stránkách 
www.qwilenie.wz.cz. Vstupné dobrovolné.

Petr Ettler. Foto: Tereza Zborníková

Krajiny a horizonty
l Václav Špaček

Ve výstavní síni našeho Muzea byla pod tímto
názvem od konce října do 24. listopadu otevřena
výstava obrazů člena Sdružení výtvarníků Petra
Ettlera. Jeho umění konvenuje k impresionistic-
kému vyjadřování. Jak sám říká, byl ve své tvorbě
inspirován uměleckým stylem francouzských
impresionistů, Antonína Slavíčka, Antonína Chi-
tussiho, Cyrila Chramosty, Františka Líbala. Na
svých obrazech zachycuje okamžitou atmosféru
dané chvíle, chvíle neopakovatelné, okamžik
duševního rozpoložení. A tak představuje obzory
krajiny středních Čech, Šumavy a především široké
horizonty Třeboňska s jeho jímavou krásou odrá-
žející se v hladinách jihočeských rybníků. Ve
výstavní síni také bylo několik miniatur z jeho tvor-
by – umělecky ztvárněná blahopřání k Novému
roku významným osobnostem.
Petr Ettler svými obrazy našel cestu k srdcím mno-
ha lidí. Dosvědčuje to velký počet výstav uspořá-
daných v naší republice, ale i v zahraničí, ve
Švýcarsku, Itálii, USA, ve Francii.
Měl jsem možnost osamoceně a v poklidu projít
touto výstavou. V prvním momentu zapůsobila
svou melancholií. Když jsem se ale přecházel od
jednoho obrazu k druhému, tak melancholie ustu-
povala světlu zářícímu za potaženou oblohou. To
světlo, probíjející se a prozařující zpod šedě obla-
ků, je přímo symbolické pro Ettlerovo vnímání živo-
ta. To světlo je energií jeho tvoření, prochází celou
jeho tvorbou. A obrazy, které Petr Ettler tvoří duší
a srdcem, mohou také předávat lidem ve dnech
prosycených šedí a třeba i pocitem osamělosti
světlo naděje a být jim pramenem potěšení. Vychá-
zí z nich touha po chvilce oddechu a ztišení. To
nebyl jen můj zážitek z této výstavy, ale svoje pocity
příjemného, laskavého poklidu vyzařujícího z obra-
zů vyjádřila a dosvědčila řada návštěvníků.
Jsem přesvědčen, že tato výstava byla jednou
z nejpůsobivějších a nejzdařilejších v našem
Muzeu a chci věřit, že nebyla poslední už proto,
aby společně s těmi, na které umění Petra Ettlera
zapůsobilo, mohli výstavu navštívit i ti, kdo neměli
příležitost její utěšující působivost zažít.

po bezmála padesáti letech, čítá na 155 000 obalů
tabulkových čokolád a tyčinek z více než 140 zemí
světa, ve sbírce je zastoupeno 6 700 firem a zna-
ček. 
Za účelem výstavy muzeum navázalo spolupráci
také s Regionálním muzeem v Kolíně, které ve
svých sbírkách uchovává část pozůstalosti
významného avantgardního umělce Zdenka Ryk-
ra, jehož jméno je neodmyslitelně spjato s čoko-
ládovnou Orion, pro niž vytvořil známou čtyřcípou
hvězdu nebo kofilového mouřenína. I tomuto uměl-
ci je na výstavě věnována velká pozornost.
Návštěvník se seznámí s Rykrovými návrhy obalů
tabulkových čokolád, reklamními poutači, ale také
s časopisem Čokoládový svět, který pro známou
čokoládovnu redigoval.

Výstavu ČOKOLÁDA, KRÁLOVNA
SLADKOSTÍ … aneb Příběh sladkého
hříchu můžete navštívit od soboty 
30. 11. 2013 do neděle 26. 1. 2014.

Dopoledne v sobotu 30. 11. 2013 byla v Městském muzeu
slavnostní vernisáží, na které vystoupili žáci ZUŠ Jana
Zacha, zahájena výstava „Čokoláda, královna sladkostí
aneb příběh sladkého hříchu“. Foto: -dv-
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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, www.rc-routa.cz
Otevřeno: po–pá 8.00–19.00 hod.

Služby péče o děti
Rodinné centrum Routa, o. s., díky realizaci pro-
jektu Slaďování rodiny a práce – šance pro Čelá-
kovice, který je zaměřen na podporu slaďování
rodinného a pracovního života a je podpořený
z prostředků ESF prostřednictvím OPLZZ a roz-
počtu ČR.

S.O.S. a mobilní služba – péče o dítě pro
zaměstnané
• Zajišťujeme převod dětí z MŠ a ZŠ do Routy,

odpoledního útočiště v prostorách MC;
• mobilní služba – na základě předchozí re -

zervace;
• S.O.S. služba – v případě nenadálé události na

straně rodiče.
Služba je BEZPLATNÁ – je součástí projektu,
navštivte naše INFOCENTRUM a podepište si
s námi dohodu na poskytování služeb.

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

Klub náhradních rodin Routa
Klub pro osvojitele, žadatele, vážné zájemce
o NRP a pěstouny. 
Více informací o činnosti klu bu Jana Luhanová,
e-mail: nahradnirodiny@seznam.cz, tel.:
731 172 650.

Vánoční setkání
Sobota 14. 12. od 15.00 hod. – vánoční setkání
Klubu náhradních rodin Routa – volné setkání
náhradních rodin v herně Mateřského centra nad
punčem a cukrovím. 
Přijďte se za námi podívat.

Plavecký klub Tučňáčci
Plavání od kojenců po školáky. Jarní kurz začíná
20. 3. 2014. Plaveme ve čtvrtek. Přihlášky přijí-
máme od prosince 2013. 
Více informací u Dominiky Fijalové, tel.:
721 355 798, routa-plavani@seznam.cz.

I druhý cyklus Miniškoly
podnikání pomohl ženám

rozjet vlastní byznys

l Dominika Fijalová

Slavnostním předáním certifikátů v obřadní síni
čelákovické radnice skončil v úterý 26. listopadu
podzimní cyklus Miniškoly podnikání pro ženy, kte-
ré chtějí začít podnikat. Celkem 26 žen z Čelákovic
a okolí v uplynulých třech měsících úspěšně prošlo
základní přípravou na podnikání anyní plánují zahá-
jení svých živností v mnoha oblastech jako je např.
poradenství, eshop, služby. Miniškola podnikání
byla realizována v rámci projektu „Podporujme
podnikatelky Polabí!“ Rodinným centrem ROUTA,
o. s. „Dnešní doba pro podnikání je obtížná nejen
v Čelákovicích, ale všude. Obdivuji Vás a zároveň
Vám fandím. Přeji vám hodně úspěchů ve Vašich
nových záměrech,“ řekla uvolněná členka Rady
Zdenka Tichá při předávání certifikátů absolvent-
kám Miniškoly. Slavnostního setkání se zúčastnili
také zástupci partnera projektu FV-Plast, a. s.

Předadventní minitrh

l Dominika Fijalová

Asi 100 navštěvníků z řad široké veřejnosti přivítal
„Předadventní minitrh“, který se v neděli 24. lis-
topadu 2013 konal v Čelákovicích v kavárně Gale-
rie Café. Na akci prezentovalo své podnikatelské
aktivity a nabízelo své produkty jedenáct žen,
jejichž podnikání podpořil projekt „Podporujme
podnikatelky Polabí“ Rodinného centra ROUTA,
o. s. Celé odpoledne zde panovala příjemná atmo-
sféra doprovázená vánoční hudbou, vůní kávy,
svařáku či čaje z čerstvé máty. Kolem 40 dětí si
vyzkoušelo výrobu svíčky ze včelího vosku
a odnesly si tak domů malou vzpomínku. Spolu-
majitelka kavárny a manažerka Klubu podnikatelek
Alžběta Šipčiaková řekla: „Když připravuji akci,
kladu důraz na detaily a mám radost, když to lidé
ocení. Důkazem jsou pro mě spokojení zákazníci
i ti noví, kteří se právě díky akcím o kavárně
doslechli. Také musím říct, že mám radost z toho,
jak se nám postupně začíná dařit propojovat
byznysy podnikatelek zapojených v projektu.“

Vánoční besídka
Tradiční vánoční besídka se uskuteční v sobotu
21. 12. od 14.00 hod. 
Všechny Vás zveme na odpolední představení
v Kulturním domě.

Výprava do Ústí

l Kateřina Bartošová

O podzimních prázdninách se uskutečnila výprava
vlčat a světlušek do Ústí nad Labem. Přespávalo se
vklubovně tamních skautů. Jako na každé akci jsme
i zde hráli mnoho různorodých her, šli jsme se projít
do lesa amimo to jsme navštívili zoologickou zahradu.

Stínadla se bouří

l Kateřina Bartošová

V sobotu 16. 11. se skupinka 10 rangers vypravila
do Dvora Králové na tradiční hru zvanou Stínadla
se bouří. Jak již název napovídá, hra je inspirována
příběhy Rychlých šípů. Byli jsme rozděleni do
dvou skupin – příznivci Losny a Mažňáka.
Hodnoceno bylo mnoho aktivit, mezi nimi bylo
získávání životů protivníků, to byly papírky
přišpendlené na zádech, kradení vlajek a kroniky
Vontů, hledání kartiček, na kterých byly ježci
v kleci, plnění různorodých úkolů a zodpovídání
otázek týkajících se tématu celé hry. Aby měla
celá akce tu pravou atmosféru, byli všichni
účastníci v dobových kostýmech.

Foto: Kateřina Bartošová

středisko Čelákovice
Matěje Červenky 96
Čelákovice

tel.: 720 567 006
e-mail: srj@skauti.info
http://skaut.info

Společné foto na závěr. Foto: Eva Šašková

Minitrh 24. 11. 2013. Foto: Eva Šašková
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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)

Malování pro děti
Sobota 14. 12. od 10.00 hod. Vhodné pro děti od
4 let, nutno předem přihlásit, tel.: 774 048 044.

Vánoční zpíváníčko
Pátek 20. 12. od 10.00 hod.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 
21. 12. 2013–5. 1. 2014.
MC bude otevřeno od 6. 1. 2014.

Přejeme Vám všem krásné Vánoce a hezký
nový rok 2014!

OHLÉDNUTÍ ZA AKCÍ: 
UKLIĎME SVĚT – UKLIĎME ČELÁKOVICE

l Petr Jiras, Petr Petřík a členové Skautského střediska Čelákovice

V neděli 27. října proběhla první větší úklidová akce v našem městě (viz oznámení
v zářijovém Zpravodaji). I když se konala během podzimních prázdnin, můžeme být
s jejím průběhem a účastí spokojeni.

Úklidové dopoledne začalo v 9.00
hod. přednáškami Petra Jirase
o odpadech z celosvětového
a národního hlediska a Petra Petří-
ka o odpadové problematice pří-
mo v našem městě. Poté jsme se
přesunuli k tělocvičně BIOS, kde

na nás čekali další nadšenci. Všem účastníkům
jsme rozdali pytle a rukavice (za ně děkujeme Čes-
kému svazu ochránců přírody a Technickým služ-
bám Čelákovice) a vyrazili do terénu. Jelikož se
nás sešlo celkem 20 včetně sedmi dětí, rozdělili
jsme se na dvě skupiny. První skupina se vydala
uklidit alej Jiřího Wolkera a vrbový porost za lodě-
nicí. Druhá se vydala opačným směrem do západ-
nějších lokalit, k Penny marketu, garážím
u Sokolovské ulice a k vlečce do areálu společnosti
TOS. Cestou na lokalitu jsme také sbírali odpadky.
Za zhruba dvě hodiny se nám tak povedlo od
odpadků zcela vyčistit tyto lokality. Výjimkou je
pouze vlečka u společnosti TOS, která kvůli vel-
kému množství odpadu bude ještě potřebovat
douklidit. Nejvíce odpadků jsme zaznamenali
v okolí laviček, odpadkových košů a sběrných
nádob na komunální a tříděný odpad. Ty mohou
uklízet Technické služby. Ale nepořádek hromadící
se kolem supermarketů Penny a Albert a dále pak
v okolí Kovohutí a areálu TOSu je vlastně soukro-
mým majetkem, který město ani uklízet nemůže,
i když odpad je špatnou vizitkou celého města.
Na komisi pro životní prostředí z toho proto vznikla
doporučení pro vedení města.
Ve 14 hodin byl námi nasbíraný odpad odvezen
Technickými službami a zvážen. Celkem jsme tak
nasbírali 273 kg odpadu + tříděný odpad (hliník
a čistý směsný plast), který nebyl vážen. Na konci
akce byli malí pomocníci odměněni drobnými
dárečky od ČSOP. Foto z akce naleznete ve foto-
galerii na stránkách města.

Jelikož se akce vydařila a zdaleka ještě nemáme
uklizeny celé Čelákovice, chtěli bychom Vás
pozvat na další podobnou akci, kterou plánujeme
na jaro příštího roku (bude včas zveřejněna ve
Zpravodaji). Nejlepší by ale bylo, kdyby všichni
dbali o čistotu našeho města, a my bychom tak
podobné akce vůbec nemuseli organizovat.

Úklidová četa u vlečky TOSu. Foto: Petr Jiras

Úroda odpadků z vrbového porostu za loděnicí V Neda-
ninách. Foto: Petr Petřík

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

4° od rovníku – motocyklový novinář Jaroslav Šíma v Knihovně
l Soňa Husáriková, ředitelka Městské knihovny

Dne 25. listopadu se prostory, kde probíhají
v Knihovně přednášky, zcela zaplnily posluchači,
kteří s nadšením naslouchali dalšímu ze zajíma-
vých vyprávění neúnavného cestovatele J. Šímy.
Původní plán cesty do písečného města Timbuktu
v Mali musel změnit pro probíhající občanskou
válku Za další atraktivní cíl si zvolil nejjižnější mys
Západní Afriky, ležící na území státu Pobřeží slo-
noviny. Následovala cesta africkými státy Burkinou
Faso, Togem a Ghanou. Vyvrcholila tisíc kilometrů
dlouhým dobrodružstvím vedoucím deštným pra-
lesem jen několik kilometrů od vojensky žhavé
hranice s Libérií. Své pozoruhodné zážitky doplňo-
val při svém vyprávění pan Šíma promítáním foto-
grafií barvitého koloritu afrických zastavení 
– legendární solné Růžové jezero v Senegalu, pláže
Pobřeží slonoviny, setkávání s domorodci atd.
Večer v knihovně s tak dobrým a vtipným vypra-
věčem byl pro všechny zúčastněné velmi  příjemný.

Láska k mapování světa v sedle motocyklu vede
Jaroslava Šímu do mnoha nebezpečných situací,
ale zároveň naplňuje jeho touhu po poznávání
turisticky opomíjených míst a vyzkoušení hranic
vlastních sil a schopností.

Všechno už mám šťastně za sebou. Foto: archiv Jaroslava
Šímy
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l Aleš Chvojka, Spolek houbařů Čelákovice

V závěrečném letošním povídání se po celoročním brouzdání po lesích budeme léčit. Navštívíme
destinace kolem potoků a řek. A půjdeme opět na houby.
I zasněžené pařezy lip, buků, ale především topolů nabízejí často bohatou úrodu hlívy ustřičné (Pleurotus
ostreatus). Houba je nezaměnitelná. Vyrůstá v trsech, klobouky jsou v mládí vějířovité, pružné a hladké.
Barva je od šedomodré až do hnědavé. Záleží na počasí a místech výskytu. Trsy plodnic mohou
dosahovat i několik kilogramů hmotnosti. Dužnina plodnice je čistě bílá, zbarvení na řezu se nemění.
Chuť je nasládlá a vůně příjemně houbová.
Roste od podzimu až právě do zimy. Hlíva je rozšířena po celém světě. Vyskytuje se v mírném pásmu
i v subtropických lesích. Od roku 1917 byly uskutečněny první pokusy o umělé pěstování této houby.
Metál si zaslouží německý mykolog R. Falck, který v laboratorních podmínkách dosáhl prvních úspěchů.
Hodně rychle tento nápad převzala Čína, Filipíny a Thajsko. Asi největším „výrobcem“ se následně
stala Nigérie a USA. V Česku (Československu) se domácí pěstovaná lahůdka dostala na stůl až kolem
sedmdesátých let minulého století.
Kladné účinky jak pěstovaných, tak sbíraných plodnic jsou vědecky prokázané. Pozitivní účinky má
konzumace na snížení cholesterolu, brání bakteriálním a plísňovým chorobám, zvyšuje tvorbu červených
krvinek mimo kostní dřeň…
Pěstované hlívičky mají své kouzlo, kupované mají svou cenu, ale stejně je nejlepší je nasbírat při
procházce v zimní přírodě. Takovým výletem dodají ještě více zdraví, a to Vám především přejeme do
roku 2014!
Hezké svátky a zachovejte přízeň přírodě!

Receptík Zdendy Šmejkala

Proužky hlívy spaříme tři minuty. Nakrájíme rajčata, ledový salát, papriky. Jemně osolíme a opepříme,
vše promícháme a necháme v lednici odležet. Podáváme se smaženým kaprem, kuřecími a vepřovými
řízky, bramborovým salátem, abychom po svátcích zužitkovali „zbytky“ a udělali něco pro zdraví.

Hlíva ústřičná ve volné přírodě a pěstovaná. Foto: -ach-

Spolek houbařů Čelákovice

ZAMYKÁNÍ LESA
Náš spolek pořádá v sobotu 28. 12. 2013 tradiční
zimní vycházku. Sraz členů a příznivců je v 8.30
hod. u fotbalového stadionu v Čelákovicích. Trasa
bude netradiční, ale cíl skoro tradiční v Kostelní
ulici č. p. 43. Závěrem vlastně bude taková
čelákovická smaženice s ovarem... Další informace
na: www.houbomil4@seznam.cz.

UNION SE PROPADÁ!
l Milan Šikl

Fotbalistům Unionu se v krajském přeboru nedaří.
Po odehraných 14 kolech se propadli až k samému
dnu tabulky. Příčinou jsou hlavně špatné výkony na
domácím trávníku, když ze šesti utkání získali pouhé
3 body při skóre 11:20! Ani na trávnících soupeře to
není žádná sláva, a tak je na kontě pouhých 9 bodů!
SK UNION–TATRAN SEDLČANY 2:7
Branky: Dalekorej a vlastní.
Celek hostí byl v tabulce pod Unionem, a tak se počí-
talo se ziskem bodů. Opak byl pravdou, když fatální
chyby domácích hráčů nabídly šance soupeři, který
je dokázal využít.
SK KARBO BENÁTKY–SK UNION 4:2
Branky: Dalekorej 2.
Proti přednímu celku tabulky hosté mnoho možností
neměli. Již v 8. min. se domácí ujali dvoubrankového
vedení. To se podařilo sice snížit, ale v úvodu druhé
části opět Benátky zvýšily náskok. Snížil Dalekorej
z penalty a to bylo vše.
SK UNION–ČESKÝ LEV BEROUN 1:3
Branka: Kolovecký.
Union šel do vedení již v 10. min. a po celý první polo-
čas měl jasně více ze hry. Po přestávce sudí neuznal
gól Dohnala a to podpořilo aktivitu hostí, kteří dokázali
góly v 70. a 75. min. otočit skóre. V samém závěru
pak ještě využili naší chyby.
MFK DOBŘÍŠ–SK UNION 6:4
Branky: Dalekorej 2, Pánek, Reichert.
Na hřišti třetího celku tabulky jsme získali vedení, ale
domácí do přestávky otočili skóre poločasu. Ve druhé
části jsme na vedení 4:1 odpověděli na 4:2 a poté
domácí přidali ještě dvě branky. V závěru zápasu
jsme zkorigovali skóre na přijatelný výsledek

DOROST
V úvodu sezony zaváhal, a i když nyní sbírá body,
stačí to jen na 2. místo se ztrátou čtyř bodů na vedoucí
Kosmonosy.
TJ LITOL–SK UNION 2:3, branky:Žižka, Chudoba,
vlastní, SK UNION–SK BENÁTKY 4:2, branky:
Pánek 2, Szabo, Vacek, S. JESTŘÁBÍ LHOTA–SK
UNION 1:8, branky: Pánek 4, Dosoudil 2, Gaži, SK
UNION–S. MĚSTEC KRÁLOVÉ 3:3, branky: Gaži,
Zahradník, Vacek.

STARŠÍ ŽÁCI
Dohráli svoji mistrovskou soutěž a budou přezimovat
na 1. místě, které si zajistili bez ztráty bodu a při skóre
75:1. Náskok je 8 bodů na 2. místo.
SK UNION–J. ZRUČ n. S. 13:1, branky: Dozorec
5, Štejnar, Vlček 2, Kukla, Brodský, Martínek, Kučera,
SK ČESKÝ BROD–SK UNION 0:5, branky: Dozorec
2, Manhart, Martínek, Keřtof, SK UNION–TJ STRA-
KY 7:0, branky: Dozorec, Prel, Keřtof 2, Vlček L.

MLADŠÍ ŽÁCI
SK UNION–SOKOL VELEŇ 25:0, SK ÚVALY–SK
UNION 1:2, SK UNION–SOKOL KLECANY 3:1.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
SK UNION–SK ÚVALY 3:2, SSK HOVORČOVICE–
SK UNION 3:3, S. MUKAŘOV–SK UNION 0:12.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Hraje svoji soutěž formou turnajů a celkově je na 
2. místě.
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HAWAII – SEN, KTERÝ SE SPLNIL

l Erika Pavlíková

Nevím, jak vám, ale mně se většinou sny neplní…
mívám je pestré, bláznivé, ale do reality si většinou
nesu jen matnou vzpomínku. Jsou ale mezi námi
tací, kteří kvůli snům ani nemusejí spát… Sní a ten
jejich sen se jim prostě jen tak splní…tedy ne jen
tak. O tom je vlastně můj příběh.
Hawaii je pro většinu z nás synonymem pro odpo-
činek, klid, nádhernou přírodu, prostě něco, o čem
se nám jenom zdá. Pro mého muže byla však
Hawaii synonymem pro triatlonový závod, Iron-
manský závod, sen každého „pořádného“ triat-
lonisty, sen, který sníte a na jehož splnění můžete
čekat celý život.
Svůj první maraton Josef běžel na své 33. naro-
zeniny v roce 2005, prvního Ironmana (3,8km pla-
vání, 180 km na kole a nakonec maraton)
absolvoval v roce 2008 za 13,5 hodiny. Další závo-
dy následovaly, ale kvalifikace na vysněný závod
byla nedosažitelná. Konkrétnější obrysy začal
tenhle sen dostávat, když potkal v roce 2010 svého
nynějšího trenéra Martina Dvořáka, českého plav-
ce a triatlonistu, který jako první Čech zvládl Iron-
mana pod devět hodin. Pod jeho vedením trénoval
3 roky. Byla to každodenní dřina vedle práce a rodi-
ny, objíždění závodů, sbírání zkušeností a stálé

zlepšování časů. Hodiny a hodiny běhání – ano,
ten šílenec s čelovkou na hlavě na kopci u stadio-
nu, to je můj muž, tisíce kilometrů na kole – ano,
ten sražený cyklista před prodejnou Lumira je také
můj muž (díky za pomoc a lidské jednání majitelům
prodejny), hodiny plaveckých tréninků v místním
bazénu – díky p. Bukačovi za laskavý pronájem
bazénu pro manželův první a druhý Ironmanský
závod, který jsme si pořádali sami jako rodina.
Někdy jsem měla pocit, že se splnění snu vzdaluje,
jindy zase bylo tak blízko, až bylo neuvěřitelné, že
mu proklouzlo mezi prsty (v roce 2012 mu kvali-
fikace na Hawaii utekla o 1 místo, stačilo být rych-
lejší o 4 minuty). Když se letos kvalifikační závod
konal den před jeho 41. narozeninami a vyhlášení
těch, kteří se na Hawaii kvalifikovali, bylo přesně
v den narozenin, váhala jsem, zda je to dobré či
špatné znamení. Když nám pak pár dní před závo-
dem zrušili rezervaci na ubytování, na letišti nás
nechtěli odbavit, protože jsme nechali „bombičku“
na huštění kola v kufru a nakonec se nám „taťka“
ztratil při projížďce na kole den před závodem na
anglickém venkově, řekla jsem si, že všechno
špatné jsme si už vybrali a tentokrát to vyjde.
A vyšlo – narozeniny jsme oslavili s pocitem, že
když sníte a pro svůj sen žijete, tak se vám prostě
jednou splní.

Ironmana na vysněné Hawaii úspěšně absolvoval
můj muž 12. října tohoto roku v čase 10 hodin a 32
minut. Věřte: nic není nemožné.

Foto: archiv rodiny

BMC Viessmann Racing Team

Dlouhá a bolavá sezona 2014.
Ale stálo to za to!

l Jonáš Tichý, předseda týmu

Náš tým vyjížděl do sezony 2013 v plné síle, s nej-
vyššími ambicemi adíky podpoře města Čelákovice
i se závazkem reprezentovat navíc.
Jak vždy zdůrazňujeme, jsme amatérský tým. Náš
milovaný sport tak po rodině a práci zaujímá přinej-
lepším až třetí místo. Najít tolik drahocenný čas na
kvalitní trénink je tak někdy samo o sobě pozoru-
hodný výkon.
Cyklistika na špičkové amatérské národní úrovni je
přitom snad nejnáročnějším sportem. Pokud
nechcete být na závodech do počtu aalespoň chvil-
ku si užít společnosti těch nejlepších, najděte ve
svém ročním kalendáři postradatelných 300 hodin,
které strávíte v sedle kola. A pokud máte ambice
vyhrávat, připravte si jich spíše 600, abyste mohli
atakovat potřebných 15–20 tis. km za sezonu. A to

Vašek Jelínek uniká soupeřům hned v 1. okruhu na závodě v St. Johann in Tirol (Rakousko). Foto: -jt-

velkou část této dřiny musíte absolvovat v příprav-
ném období, tedy v tom nejnevhodnějším možném
počasí od prosince do března. No řekněte sami,
jsme normální?
Ipřes všechny obtíže akomplikace (letos jsme hava-
rovali, mnohdy i za cenu značných materiálních
ztrát, prakticky všichni) jsme dokázali výsledkově
navázat na loňskou skvělou sezonu. Výčet všech
týmových i individuálních úspěchů by byl významně
nad rámec této zprávičky, ale ty hlavní zmínit musí-
me.
Jako tým jsme dokázali urvat v obou nejprestiž -
nějších soutěžích druhá místa. To vyžaduje nejen
silný tým, ale také udržení adekvátní formy po celou
sezonu, což je obzvláště náročné.
Tomáš Vitáček, přestože letos naposledy mezi čty-
řicátníky, obě soutěže v hodnocení jednotlivců
dokonce vyhrál a potvrzuje, že zraje jako víno.

Azlatý hřeb na závěr. Vašek Jelínek, který kombinuje
cyklistiku vedle práce a rodiny ještě i se studiem
vysoké školy astavbou domu, akterý tak absolvoval
velmi krátkou přípravu akoneckonců i závodní sezo-
nu, dokázal i tak nejen obhájit loňský titul mistra ČR
v silničním závodě, ale především dokázal vylepšit
své loňské druhé místo a zvítězit na World Masters
Cycling Classic v St. Johann in Tirol. Večerní vyhla-
šování vítězů v centru Johannu za přítomnosti tele-
vizních kamer adoprovodu národní hymny byla pro
nás všechny odměnou za tu letošní (nádhernou)
dřinu.
Těchto výsledků bychom nedosáhli bez nezbytné
podpory našich sponzorů apartnerů týmu, mezi
které se pro letošní sezonu zařadilo iměsto Čelá-
kovice. Pevně věříme, že jsme nezklamali. Děku-
jeme a přejeme všem klidné Vánoce a do roku
2014 pevné zdraví, úspěchy, optimismus☺!

I tento rok jsme se (BMC Viessmann Racing Team – oran-
žové dresy) na konci cyklistické sezony utkali s týmem
Vinohradských šlapek při fotbálku. A i tentokrát se radovali
z vítězství. Ke skóre 5:2 přispěl i náš Pavel Červenka.
Foto: -dv-
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Šachový klub Spartak Čelákovice
l Libor Mrozinski

Veškerá naše očekávání předčil zájem o šachy
mezi mladými adepty této královské hry. Když se
v roce 2010 začal šachový klub věnovat i mládeži
a zahájil činnost našeho šachového kroužku,
účast nilo se ho 5 dětí. Dnes jich je již 16 a z původní
sestavy se šachu stále věnují čtyři – Lukáš Janda,
Gabriela Hladká, Vojtěch Rubeš a David Gregor.
Tento zvýšený zájem o šachy se odrazil rovněž
v naší doposud největší účasti ve 2. kole Krajského
přeboru jednotlivců regionu SD – Polabí
2013–2014, který byl zároveň turnajem O krále
a královnu symfonie 2013, kterého se dne 9. 11.
2013 v Poděbradech zúčastnilo 8 členů našeho
šachového kroužku. V kategorii starších žáků se
sice naši šachisté umístili až ve druhé polovině
výsledkové listiny, ale v kategorii mladších žáků
osadili David Gregor krásné 18. místo a Vojtěch
Rubeš 23. místo (z 57. účastníků). V každém pří-
padě je to pro nás úspěch. Další kolo naše mladé
šachisty čeká dne 23. 11. 2013 v Milovicích.
V rámci regionálního přeboru sehrálo naše „A“
družstvo dne 10. 11. 2013 druhé kolo s družstvem
Caissa Úholičky „C“, ve kterém jsme přesvědčivě
zvítězili 7:1. Vzhledem ke skutečnosti, že soupeř
proti nám nasadil 7 hráčů základní sestavy, zatím-
co my jsme měli pro tento zápas pouhé 3 takové
hráče, bylo průměrné ELO domácích téměř o 100
bodů vyšší. Proto je dosažený výsledek jedno-

značným úspěchem umocněným navíc skuteč-
ností, že jsme v tomto zápase neprohráli jedinou
partii. Další zápasy v tomto roce ještě sehraje
„A“ družstvo dne 24. 11. 2013 s družstvem ŠK
Liběhrad Libčice nad Vltavou „B“ a dne 8. 12. 2013
s družstvem TcJ Sokol na Mělníce „B“.
V prvním kole regionální soutěže sehrálo dne
3. 11. 2013 naše „béčko“ premiérový zápas s TJ
Sokol Nymburk „D“, ve kterém jsme zvítězili
3½:1½. Dosažený výsledek je jistě povzbuzením,
protože pro Michala Tillera a Jana Pechánka to
byly první zkušenosti, získané v oblasti praktic-
kého šachu a soutěží družstev. A přesto, že naši
další soupeři budou daleko silnější (minimálně
o 200 bodů ELO) a předpokládané výsledky již
nemusí být tak jednoznačné, je pro čelákovický
šach úspěchem možnost a schopnost po dlou-
hých letech nasadit do soutěží družstev i družstvo
„B“. Ve druhém kole soutěže jsme sehráli dne
17. 11. 2013 zápas s druhým nejsilnějším druž-
stvem soutěže TJ Sokol Sendražice „C“, ve kte-
rém jsme prohráli 2:3. Cenný bod získal Václav
Mácha na 3. šachovnici (viz foto). Jan Pechánek
a Michal Tiller na 4. a 5. šachovnici bojovali jako
lvi a zasloužili si remízové výsledky. Bohužel se
nedařilo hráčům na prvních dvou šachovnicích.
Naše „béčko“ sehraje v tomto roce ještě zápasy
dne 1. 12. 2013 s družstvem TJ Sokol Nymburk
„E“ a dne 15. 12. 2013 s družstvem TJ Sokol
Nymburk „C“.

Dne 18. 10. 2013 jsme odehráli 2. kolo turnajů
v bleskovém šachu Tour Čelákovice. Akce se
zúčastnilo 11 šachistů. Zvítězil Martin Luks (ŠK
AD Jičín), před Pavlem Horkým a třetím Petrem
Tichým. Třetí kolo těchto turnajů, ve kterém zvítězil
Robert Kubíček a na dalších místech se umístili
Pavel Horký a Petr Kopecký, jsme sehráli dne
15. 11. 2013. Akce se zúčastnilo 8 šachistů, ten-
tokráte bez účasti hostů.
Zájemci (děti i dospělí) o šachy v Čelákovicích
a blízkém okolí získají informace na
http://www.sachycelakovice.cz. Hrajeme každý
pátek od 17.00 hod. (šachový kroužek – děti)
a 18.00 hod. (dospělí) v sokolovně.

Foto: Libor Mrozinski

AEROBIK STUDIO
ČELÁKOVICE, o. s.

pořádá dne 6. 1. 2014 od 16.00 hod.
nábor pro děti od 6 let
(vhodné pro chlapce i dívky)

Tréninky budou zaměřeny na rozvoj základních
pohybových schopností, jako je rychlost, síla,
vytrvalost, obratnost, flexibilita, koordinace. Děti
se také naučí pravidelnému a zdravému pohybu.
Časem bude možný postup do výběrové skupiny
se zaměřením na sportovní aerobik, kde se již tvoří
závodní sestavy na danou hudbu a závodník se
připravuje na soutěže. Vzhledem k tomu, že již
máme III. výkonnostní třídu, každé dítě má mož-
nost k soutěžení.
Bližší informace na www.aerobik.celakovice.cz,
www.denisabaresova.cz nebo pište 
sport.aerobik@seznam.cz.

39. ročník VEČERNÍHO BĚHU 
MĚSTEM ČELÁKOVICE

l MDDM Čelákovice, organizátor akce

V pátek 15. listopadu 2013 v parku u Kulturního domu v Čelákovicích běhalo 125 holčiček a 138 chlapců
na Večerním běhu městem Čelákovice – memoriálu Rudolfa Vichery. Trasa závodu bylo stejná jako
předchozí 2 roky. Nebylo úplně nejlepší počasí, ale velkému množství fandících rodičů a organizátorům
to nevadilo. Závody malých dětí mají vždy velmi krásnou atmosféru.
Všechny startující děti dostaly v cíli drobné dárky, dortíky od sponzora a hodnotné ceny a diplomy.
Kategorie dospělých proběhla v neděli 17. listopadu 2013, kde běželo 26 žen, 42 veteránů a 48 mužů
v hlavní kategorii do 39 let. V cíli fandila řada příznivců atletiky a čelákovických občanů.
Hlavní cenu, kolo od Pavla Vichery, syna zakladatele závodu, přisoudil los Miroslavu Říhovi ze Sadské.
Vítězem hlavního závodu se stal opět, jako v loňském roce, Lukáš Olejníček z Brna. Jednotlivými vítězi
v kategorii veteránů se stali – Michal Kovář z TJ Slavoj Pacov (kat. 40–49 let), Petr Klimeš z Čelákovic
(kat. 50–59 let), Jiří Malý z AC Česká Lípa (kat. 60–69 let) a v kategorii mužů nad 69 let Jaroslav Čech,
Liga 100 Praha. Nejstarším běžcem byl pan Tomáš Kohout (76 let) z Prahy.
Poděkování patří všem sponzorům, pořadatelům, kteří svou pomocí umožnili uspořádat tento závod.

Závody dětí dne 15. 11. 2013. Foto: Pavel Dufek
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KČT Čelákovice
l Výbor KČT Čelákovice

Konec turistického roku se blíží, a tak je čas na
malou rekapitulaci naší činnosti. Každoročně se
účastníme minimálně čtyřiceti turistických akcí,
z toho dva turistické pochody sami pořádáme.
Jsou to lednový „Tříkrálový pochod“ a dubnový
pochod „Jarní přírodou“.
Letos nám štěstí příliš nepřálo, protože uzavřením
zdymadla pro pěší jsme museli volit trasy přes
toušeňskou lávku, někteří využili služeb přívozu
přes Labe. Po dohodě se značkaři středočeské
oblasti máme vedené nové trasy po modré a žluté
značce Kostelní ulicí (nyní mají turisté nově mož-
nost navštívit čelákovické Městské muzeum)
a dále kolem loděnic vodáků až k Labi, kde už se
rýsuje nová lávka přes Labe. Veliká škoda, že nej-
spíše nebude hotová do našeho zimního pochodu.
Ale turisté nenaříkají, protože pro ně několik kilo-
metrů navíc není žádný problém.
Na většinu akcí se dopravujeme vlakem, protože
značná část z nás má různé slevy na dopravu
(senior pasy a in-karty). Výjimkou byla cesta do
Sopotnice (Ústí nad Orlicí) – tam se se dopravili
autobusem.
Velice úspěšná byla naše společná dovolená v Lipně
nad Vltavou. Hotel Panorama stojí pouze 200 metrů
od pláže, majitel zajistil příjemné a rodinné prostředí
a pobyt s polopenzí vyšel na krásných 2 400 Kč za
týden. Každý den jsme absolvovali nějaký výlet –
pěšky, autobusem, vlakem i lodí do blízkého i vzdá-
leného okolí. Prošli jsme si stezku korunami stromů,
navštívili jsme Schwanzerberský kanál, klášter ve
Vyšším Brodě, hrad Rožmberk abyli jsme dokonce
i na exkurzi na přehradě. Vzhledem k tomu, že nám
neobyčejně přálo počasí, bylo všech 44 účastníků
naší společné dovolené velice spokojeno.
Do konce roku máme však ještě několik akcí včet-
ně „tajného výletu“ – takže naše turistická sezona
vlastně nikdy nekončí. Chodíme i v zimě, proto
zveme všechny, kteří se rádi projdou (to znamená
i „neturisty“), na náš lednový „Tříkrálový pochod“,
který pořádáme 11. ledna 2014. Start (7.00–10.00
hod.) i cíl tohoto pochodu je v sokolovně.

ORKA
l Martin Bajer

Muži
Druhá liga mužů pokračovala dalšími pěti zápasy.
Zatímco proti favoritům Orka uspěla, proti papírově
slabším soupeřům zaváhala a ztratila cenné body
v boji o postup. Orce patří průběžné páté místo
v tabulce.
TJ Sokol Královské Vinohrady B–Orka Čelá-
kovice 4:6
Proti dosud neporaženým Vinohradům odehrála
Orka výborné utkání a disciplinovaným výkonem
založeným na kvalitní obraně a rychlých útocích
uštědřila domácím první porážku.
TJ Sokol Mukařov Tago Mago–Orka Čelákovice
3:4
Velmi silní domácí opírající se zejména o bývalé
extraligové hráče Orce hodně zatápěli, ale výborná
obrana v čele s brankářem udržela Tago Mago na
uzdě a dotáhla důležitý zápas do vítězného kon-
ce.
BILLY BOY Mladá Boleslav B–Orka Čelákovice
4:2
Vyrovnaný zápas rozhodla produktivita útočníků
a množící se chyby v rozehrávce Orky.
Fortel TJ Sokol Kobylisy–Orka Čelákovice 3:4p
Po jasných dvou třetinách, kdy Orka dominovala,
se domácí nadchli k náporu a v poslední třetině
dokázali stav zápasu vyrovnat. Po minutě pro-
dloužení ale Orka nakonec vstřelila vítězný gól.
FbŠ Bohemians B–Orka Čelákovice 7:6
Zápas rozhodla druhá třetina, kdy se Orce rozpadla
její hra a domácí nekompromisně trestali časté
chyby v souhře hostujícího celku. V poslední třetině
sice Orka znatelně zabrala a utkání dotáhla na
kontaktní gól, kýženého vyrovnání se ale bohužel
nedočkala ani v závěrečné hře bez brankáře.

Starší žáci
Starší žáci odehráli o víkendu svůj další turnaj. Na
Děkance nejprve porazili 6:0 FbŠ Bohemians „D“
a poté remizovali s Akademií Mladá Boleslav, když
dostali smolný gól v oslabení 39 sekund před kon-
cem na konečných 2:2. Mladá Boleslav následně
podlehla FbŠ, a tak Orka z 1. místa postoupila do
finále, kde ji čekal soupeř AC Sparta Praha Florbal
Blue. Sparta ale Orku zaskočila a nakonec vyhrála
finále turnaje vysoko 10:1. Opět tedy kýžený
postup do skupiny C nevyšel a starší žáci se ho
musí pokusit vybojovat v dalším turnaji.

Mladší žáci
Na turnaji ve Vinoři narazili mladší žáci nejperve
na T.B.C. Králův Dvůr. V tomto zápase Orka po
první polovině prohrávala 2:1. Ve druhé části sou-
peř ještě jednou skóroval, ale pak kluci zabojovali
a vydřeli cenný bodík za remízu 3:3. Ve druhém
zápase Orka nastoupila proti Fbš Bohemians B,
byl to dokonce zápas o první místo ve skupině.
Hrálo se opatrně na obou stranách. První otevřela
skóre Bohemka, dvěma brankami ale Orka zápas
otočila. Naneštěstí se ale podařilo soupeři v pře-
silovce dvacet vteřin před koncem vyrovnat na
konečných 2:2, a odsunuli nás tak na druhé místo
ve skupině. V posledním zápase o třetí místo tak
kluky čekala SK Olympia Kutná Hora. Nakonec
Orka sice prohrála 7:3, ale soupeři ukázala, že se
ho nebojí, i když je o hlavu či dvě vyšší.

Elévové
Další z řady turnajů odehráli i elévové.
Orka Čelákovice–Flobo Praha 2:1
Do zápasu jsme naskočili na tři útoky a dvě obran-
né dvojce. V prvním poločase byla hra vyrovnaná
a bojovná. A když už soupeř prošel naší výbornou
obranou, tak narazil na vynikajícího Vojtu Žáčka
v brance. V druhé půli jsme začínali být lepším
týmem a gólově to potvrdil Adam Kavaliér, který
ve třetí minutě střelou tahem od půlky hřiště pře-
konal také výborného gólmana soupeře. Poté jsme
měli spoustu šancí a hlavně břevno Martiny
Kopecké a úniky Filipa Kukly volaly po dalších
brankách. Tři minuty před koncem rozjásal všech-
ny Matěj Kryštof, který doklepl vyraženou střelu.
Minutu a půl před koncem sice soupeř snížil, ale
to bylo z jeho strany vše.
Florball Club Falcon–Orka Čelákovice 2:1
Do druhého zápasu jsme vstoupili v nezměněné
sestavě. Hra byla opět vyrovnaná a bojovná. Sou-
peř na rozdíl od nás více napadal a znepříjemňoval
naši rozehrávku. Po první půli jsme prohrávali 0:1.
Druhá půle probíhala obdobně jako první s tím
rozdílem, že jsme zvýšili agresivitu a snažili se
zápas otočit. Naši jedinou branku vstřelila Martina
Kopecká, když dorážela vyraženou střelu. Bohužel
jsme i jednu branku obdrželi. Konečný výsledek
tedy byl 1:2 v náš neprospěch. 
Orka Čelákovice–AC Sparta Praha Florbal
Purple 0:3
V zápase o třetí místo vypadlo naše družstvo po
dlouhé pauze z herní pohody. Než jsme se roze-
hráli, už jsme prohrávali 0:1 a tento stav byl i na
konci prvního poločasu. Do druhého poločasu
jsme vstoupili s cílem zápas otočit. Bohužel naše
snaha ztroskotala na zakleté brance soupeře. Ten
ale potrestal pár našich chyb, na které už byl
i výborně chytající Vojta Žáček krátký, a tak vyhrál
i druhý poločas, tentokrát 0:2.

Výsledky dalších kategorií můžete sledovat na
www.orka.cz.

FBC ČELÁKOVICE
l Tomáš Holcman

Po osmi odehraných kolech jsou čelákovičtí flor-
balisté na prvním místě – viz tabulka.
FBC Čelákovice–Sokol Benátky n. J. 9:3
Derby jsme rozhodli až v závěrečné třetině  utkání.
FBC Čelákovice–FBC Hamsters Vysočany 11:1
V utkání jsme jasně dominovali a s chutí si   zastříleli.
FBC Čelákovice–RFK Pohoda Praha 5:2
S druhým týmem tabulky se hrála vyrovnaná par-
tie, první třetina se také hrála bez branek, o vítězi
rozhodla produktivita ve druhé třetině utkání.
FBC Čelákovice–FBK Olymp Praha 8:6
Se soupeřem jsme se hodně natrápili, pro zranění
nemohlo nastoupit hned několik hráčů, přesto
jsme utkání zvládli.
Více na www.fbkcelakovice.cz nebo na vývěsce
na rohu ulic Masarykovy a Vašátkovy.

U V R P sk. sk. b.
1. FBC ČELÁKOVICE 8 7 0 1 64 24 21
2. RFK POHODA PRAHA 6 5 0 1 33 14 15
3. FBC HAMSTERS VYSOČ. 8 4 1 3 35 42 13
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