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LEDEN
l Zdeňka Tichá

Název ledna, zimního, „ledového“ měsíce, kterým
začíná nový rok, souvisí se studenou, ledovou
zimní dobou. V základu pojmenování je „led“, od
něhož jsou odvozena např. slova ledový, ledovec,
ledovatět, ledovatka, ale také básnické slovo ledný,
které si možná pamatujete z Jarní romance Jaro-
slava Vrchlického: Byl jednou jeden kouzelník, ten
v ledném bydlel hradu, kol pás měl z jíní setkaný
a sněhobílou bradu.
Podobná motivace pojmenování měsíce se obje-
vuje i v jiných slovanských jazycích, např. v polštině
je to styczeń, tj. studený. Ruština tento měsíc pojme-
novává januar a ve slovenštině mají název január,
což je inspirováno latinským názvem januarius.
Toto pojmenování prvního měsíce v roce souvisí
s Janem (1. pád Janus), římským bohem dveří
a bran, začátku a konce. Ten býval zobrazován se
dvěma tvářemi – jednou hleděl do minulosti, dru-
hou do budoucnosti. Janus byl považován za sym-
bol změny a přeměny, byl uctíván jako bůh začátku
sklizně, času sázení, ale i svateb, narození či jiných
začátků.
Podle gregoriánského kalendáře je leden prvním
měsícem v roce, má 31 dní. V římském kalendáři
býval až jedenáctým měsícem v roce (prvním byl
březen).
K lednu se vztahují některé pranostiky dokumen-
tující lidovou moudrost, např.: Když roste tráva
v lednu, roste špatně v červnu., Leden studený,
duben zelený., Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů
v srpnu., Když v lednu včely vyletují, to nedobrý
rok ohlašují., Když je leden bílý, je sedlákovi milý.

S využitím http://cs.wikipedia.org/wiki/Janus,
http://cs.wikipedia.org/wiki/Leden,

http://www.pranostika.cz/leden.html

Poděkování redakce
Milí naši čtenáři, přispěvatelé, čelákovičtí občané,
děkujeme Vám za přízeň, spolupráci i kritickou
pozornost v roce 2013 a věříme, že i následující
rok Zpravodaj města Čelákovic nezklame Vaše
očekávání a že naše spolupráce bude probíhat
stejně tak, ne-li lépe.
S přáním všeho nejlepšího do roku 2014

Vaše redakční rada

Novinky na webových stránkách města
l Martin Chramosta, odbor tajemníka

Virtuální prohlídky – na úvodní straně webu města je blok virtuálních prohlídek, ve kterých je zpracováno
15 prohlídek města se zobrazením orientace pohledu na mapě a 12 prohlídek Muzea.
Kalendář akcí – na úvodní stránce po najetí kurzorem myši na den v kalendáři se zobrazí v náhledu
seznam pořádaných akcí v daný den. Dále kalendář umožňuje detailnější filtrování pořádaných akcí.
Exporty do PDF souboru – u všech výpisů z databáze jako jsou katalog firem, kulturní subjekty, školy,
sportovní subjekty, sdružení a zájmové organizace, ordinace lékařů apod. je k dispozici export do PDF
souboru. V Kalendáři akcí je tento export možný jen s výpisem pro aktuální měsíc.
V menu pod Zastupitelstvo města přibyly Pozvánky s odkazy na projednávané podklady. Na tuto
pozvánku s podklady je možné se dostat i ze Zápisů Zastupitelstva, které jsou propojené s jednotlivými
pozvánkami.
V případě jakýchkoli dotazů či námětů k webovým stránkám města pište na e-mail:
webmaster@celakovice.cz.

Pohled na zimní Labe. Foto: Manufactory.cz

Přívoz přes Labe
l Marie Žabová, odbor rozvoje města

Po řádném ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zajištění přepravy
osob přes Labe v Čelákovicích“ na provozovatele přívozu byla Radou města dne 16. 12. 2013 schválena
smlouva o zajištění lodní dopravy mezi městem Čelákovice a společností SP Praha, s. r. o. Prostřednictvím
této společnosti bude nadále zajištěn provoz přívozu pro období od 1. 1. do 30. 4. 2014 nebo do termínu
dokončení stavby lávky.
Cestující, kteří přívoz využívali, se žádných změn obávat nemusí. Umístění nástupních mol, odjezdové
časy i ceny jízdného zůstávají beze změn. Na případné změny týkající se provozu přívozu budou cestující
upozorněni prostřednictvím webových stránek města nebo Zpravodaje. Podrobnosti a aktuální informace
naleznete na www.privoz-celakovice.cz.
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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 a milí,
Až dosud jsme mohli v Čelákovicích vždy říkat
„máme starostu“. Tedy v době, kdy se nejvyšší
představitel města takto nazýval, v období před
rokem 1848 jsme měli rychtáře a v jisté éře před-
sedy národního výboru. Nyní poprvé můžeme říci
– máme starostku.
Na jednání zastupitelstva města dne 11. 12. 2013
jsem dostala důvěru většiny kolegyň a kolegů
v Zastupitelstvu a byla jsem zvolena starostkou.
Všem zastupitelkám a zastupitelům děkuji, je to
pro mě velký závazek a chápu jej především jako
službu všem, kteří v Čelákovicích žijeme.
Mou celoživotní dosavadní profesí je lingvistika,
profesně jsem se věnovala českému jazyku. A tak
je pro mě tato nová životní a profesní situace zají-
mavá i z hlediska jazykového.

Můžeme předpokládat, že nejdříve se v jazyce
objevila pojmenování starostovka a starostová –
byla tak nazývána žena, manželka starosty,
podobně jako žena váženého pana doktora či
pana profesora byla „paní doktorová“ a „paní pro-
fesorová“. Bylo tomu tak z důvodů mimojazyko-
vých – ženy se v těchto funkcích prostě
neobjevovaly. Pro pojmenování starostovy ženy
byl ale užíván i výraz starostka – ten je v současné
době vyhrazen pro pojmenování ženy, která stojí
v čele obce. Ještě ve Slovníku spisovného jazyka
českého (1958–1970) je u hesla starosta, resp.
starostka zkratka „dř.“ (dříve) – slovník byl psán
v době, kdy ženy stojící v čele obce byly nazývány
předsedkyně.
Ve chvíli, kdy ženy začaly pronikat do různých
odvětví a oblastí činnosti, vznikla potřeba pojme-
novat tyto jejich funkce, pracovní pozice atd. Tak
vznikla přechýlená pojmenování – barman – bar-
manka, rekordman – rekordmanka, předseda –
předsedkyně, doktor – doktorka, starosta – sta-
rostka… Víte, že jeden čas byla podobná slova
odmítána? A to s odůvodněním, že ženám se
nepatří některé profese vykonávat, že by je měli
vykonávat muži (např. právě onu zmíněnou bar-
manku).
Slova starosta i starostka mají ve svém základu
slovo starost. Podle Příručního slovníku jazyka
českého (1935–1957) má slovo starost významy
,neklidná mysl, způsobená těžkostmi života, usta-
ranost z životních nesnází‘ a ,péče‘. Ano, při péči
o celou obec budu jistě mít často neklidnou mysl
a budu ustaraná. Věřím, že s pomocí lidí, ve kterých
nacházím oporu jak na úřadě, tak mimo něj,
a především s podporou své rodiny zvládnu tuto
svou službu místu, ve kterém žiji, a především
Vám, Čelákovickým.

Vaše
Zdeňka Tichá

PŘÍVOZ PŘES LABE
Na 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
leden 2014 od 7.35 do 18.35 hod.

pro všechny příjemce dotací
v roce 2013

l finanční a plánovací odbor

Podle platných „Zásad města Čelákovic pro
poskytování finančních příspěvků v oblasti výcho-
vy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volno-
časových aktivit“ musí být vyúčtování dotací
provedeno a předáno na Městský úřad Čelákovice
do 31. ledna 2014.

l VODNÉ a STOČNÉ pro rok 2014
v Čelákovicích:
vodné = 40,55 Kč/m3 bez DPH
stočné = 30,53 Kč/m3 bez DPH
celkem 71,08 Kč/m3 bez DPH
celkem 81,74 Kč/m3 vč. DPH
(rok 2013: vodné 37,84 Kč/m3 bez DPH, stočné 27,57 Kč/m3 bez
DPH, tj. celkem 65,41 Kč/m3 bez DPH, 75,22 Kč/m3 vč. DPH)

l MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů je stanoven poplatek na rok 2014
ve výši 516 Kč/osoba.

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

VÝKON SLUŽBY
MĚSTSKÉ POLICIE

l Radek Fedaček, velitel

Vtomto příspěvku bych se chtěl zmínit oorganizační
záležitosti výkonu služby Městské policie Čeláko-
vice, tak aby byl co nejefektivnější a abychom se
co nejvíce dostali do kontaktu s občany, zejména
mimo centrum města. V první řadě chci připome-
nout, že území města je rozděleno na 6 oblastí, rajo-
nů. Každý tento rajon je přidělen dvěma strážníkům.
Přehled těchto území je pro informaci uveřejněn na
webových stránkách města. Rozdělení je víceméně
organizační, pro určování úkolů apro zajištění hlídek
ina odlehlejších místech, která jsou klidnější, aproto
se tam hlídky při běžném provozu nedostanou tak
často. Také v něm určený strážník získává informace
o problémech, zejména o těch déletrvajících. Při-
dělený stráž ník má ve svém okrsku největší místní
a osobní znalost a povědomost o podnicích a živ-
nostech vněm. Každý strážník má za úkol se během
své služby pohybovat v uvedeném okrsku a zjistit
stav na úseku veřejného pořádku a bezpečnosti,
a tak je zajištěno, že je sledováno celé území  města.
Obecné úkoly plní všichni strážníci na území celého
města, a pokud potřebujete naši pomoc, je nutno
se obrátit na hlídku Městské policie (MP) nebo veli-
tele MP. Proto unás ani nefunguje to, že by jednotliví
strážníci měli své telefony nebo e-maily, protože by
tím byla snížena možnost kontroly plnění úkolů
ařešení problémů, okterých by se strážník dozvěděl
sám. Pokud by Vás něco ve Vašem okolí tížilo nebo
byste se chtěli zeptat na něco z oblasti bezpečnosti,
neváhejte a kontaktujte nás, a to kohokoliv.
Především bych se chtěl ještě zmínit o tom, že toto
rozdělení rozhodně není ve smyslu, že daný strážník
provádí svou činnost jen v tomto území, každý den,
tak jak tomu bývalo u okrskářů za dob četnictva.
Na toto je MP Čelákovice skutečně malá a nebylo
by to realizovatelné.
Zde by ovšem právě mohlo dojít ke zlepšení, pokud
by v oblastech mimo centrum města vzniklo něco
jako tzv. „osadní výbory“ a jejich členové by byli
obeznámeni s problémy ve svém okolí a s těmi se
obraceli na strážníky MP nebo velitele MP. Toto již
funguje v Záluží a Sedlčánkách a má to svůj přínos,
neboť jinak jsou informace vokrscích získávány spí-
še náhodně při hlídkách nebo oznámeními občanů.
Proto pokud ve svém okolí pociťujete, že by bylo
nutno nějaké problémy plošně řešit cestou MP, tak
je to možné. Nemusí jít přímo o osadní výbor, ale

Pokračování na str. 3



Dotace už bez stagnace?
l Václav Tichý, zastupitel města

Není žádným tajemstvím, že dotace města na čin-
nost sportovních oddílů a klubů v Čelákovicích
v posledních letech stále klesaly nebo stagnovaly,
třebaže se jejich režijní náklady především za energie
adopravu rok co rok rapidně zvyšovaly. Navrhovaná
částka v rozpočtu na rok 2014 – 1,2 milionu korun –
by tento negativní trend dál prodlužovala.
V okolních asrovnatelných městech není sport dlou-
hodobě tak podfinancovaný jako v Čelákovicích.
Například v Benátkách nad Jizerou rozdělilo Zastu-
pitelstvo města v letošním roce na činnost sportov-
ních subjektů částku 7 milionů Kč, další dva
miliony Kč byly vyčleněny na provoz Městského
stadionu, město se spolupodílí i na úhradách energií.
K tomu je nutno ještě připočíst 5 milionů Kč na pro-
voz zimního stadionu a 1,8 mi lionu korun na spor-
tovní halu…
V Čelákovicích je v klubech a oddílech registrova-
ných 1 873 členů, což je asi šestina většinou mladých
obyvatel města a dětí. Vzhledem k tomu, že aktivní
pohyb je tou nejlepší cestou ke zdravému životnímu
stylu, jsem po dohodě s dalšími zastupiteli, řečeno
parlamentní hantýrkou „napříč politickým spek-
trem“, inicioval navýšit zmíněnou rozpočtovanou
částku na jedno procento z očekávaných příjmů
města, tj. na 2 miliony korun. Velmi mě potěšilo, že
tento návrh, který výrazně prolomil dosavadní spor-
tovní dotace, byl jednomyslně schválen, opůl milio-
nu korun si polepšila také mimosportovní občanská
sdružení. Předpokládám, že minimálně stejné částky
budou začleněny do rozpočtu města Čelákovic na
rok 2015 i léta další…
Dovolte ještě jednu poznámku kposlednímu Zastu-
pitelstvu roku 2013. Trvalo také hodně dlouho přes
půlnoc (do třetí hodiny ranní) jako většina těch
posledních, v jeho průběhu se objevila spousta úče-
lových „brzd“ či osobních invektiv. Ale ten nejzá-
sadnější bod programu – návrh rozpočtu města na
rok 2014 –byl projednán velmi konstruktivně a také
s dalšími navrhovanými změnami jednomyslně
schválen.
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NOMINACE KANDIDÁTŮ PRO ROK 2014
l odbor školství, informací a kultury

Výroční cenu města Čelákovic uděluje Zastupitelstvo města nejvýše jedenkrát v každém
roce občanům, kteří významným způsobem ovlivnili nebo ovlivňují některé obory
lidské činnosti a významně působí ve prospěch ostatních občanů města, šířili či šíří
dobré jméno města doma i ve světě. Dnem konání slavnostního večera k předání ceny
laureátovi je 28. říjen.

Nyní je možné podávat návrhy kandidátů na „Výroční cenu města Čelákovic 2014“. Uzávěrka podání
je 31. března 2014. K později podaným nominacím nebude přihlíženo. Podání musí být písemně podané
a adresované městu Čelákovice. Předtištěný tiskopis najdete na webových stránkách města v oddílu
Město a sekci Výroční cena nebo na Městském úřadu.

Zateplení objektu MŠ Rumunská – podpora OPŽP
l Bohumil Klicpera, místostarosta

Jak již jsme několikrát v našem Zpravodaji avizo-
vali, naším dlouhodobým záměrem je snižování
energetické náročnosti objektů ve vlastnictví měs-
ta. Chceme v našem městě realizovat úsporná
opatření v oblasti hospodaření s energií, jejichž
cílem je zejména zvýšení úspor energie v oblasti
konečné spotřeby a vůbec snížení celkové spo-
třeby energie, maximalizace energetické efektiv-
nosti i racionální využívání zdrojů včetně snížení
ekonomické náročnosti provozu zařízení.
Pro příští rok 2014 jsme se zaměřili na snížení ener-
getické náročnosti objektu MŠ Rumunská 1447,
tj. učebních pavilonů včetně hospodářské budovy,
ve kterých chceme realizovat stavební úpravy na
základě doporučení již zpracovaného energetic-
kého auditu. Předmětem této stavby bude výměna
výplní okenních otvorů v obvodovém plášti, zate-
plení střechy a zateplení fasády včetně úprav spo-
jovacích krčků jednotlivých pavilonů školky.
Z rozpočtu Projektové dokumentace pro provádění
stavby byly stanoveny předpokládané náklady na
zateplení objektu ve výši asi 13 mil. Kč.

Podali jsme proto v listopadu 2013 Žádost
o poskytnutí podpory v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí, a to Výzvy č. 50 v pri-
oritní ose 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
a podoblasti 3.2.1. Realizace úspor energie.
Máme eminentní zájem na získání příslušné pod-
pory, proto jsme zacílili na dosažení dotace ve
výši asi 7 mil. Kč s předpokladem dofinancování
vlastními prostředky města ve výši asi 6 mil. Kč.
Domníváme se, že právě v této variantě dosáh-
neme optimálního počtu bodů (kalkulujeme se
73 body) k získání finanční podpory z Fondu sou-
držnosti. Žádosti totiž poskytovatel dotace
boduje a s narůstajícím počtem bodů vzrůstá
i šance na úspěch při žádosti o dotaci, ale sou-
časně se také snižuje podíl dotace a zvyšuje se
vlastní podíl žadatele.
Pokud bude tento náš projekt úspěšný a získáme
podporu v rámci Operačního programu Životní
prostředí, předpokládáme zahájení realizace
zateplení objektu MŠ v 3/2014 a ukončení nej-
později v 12/2014. V opačném případě půjdeme
do další Výzvy OPŽP.

Rekonstrukce čelákovického nádraží plánována
v letech 2016–2018

l Miloš Sekyra, zastupitel města

V pátek dne 22. listopadu 2013 se uskutečnila odborná konference Blízká budoucnost
kolejí a stanic v Praze a okolí. Z akce Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-
-Vysočany, 2. stavba, by měla být vyjmuta železniční stanice v Čelákovicích. Její
kompletní přestavba by měla dle předpokladů Správy železniční dopravní cesty
proběhnout v letech 2016–2018.

Na ní by v letech 2017–2021 měla navázat optimalizace železniční trati Lysá nad Labem (mimo) – Čelá-
kovice (mimo) – Praha-Vysočany. V rámci této optimalizace by měla být realizována přeložka železniční
trati u Čelákovic, zároveň by měla vzniknout nová železniční zastávka Praha-Rajská zahrada. Ta se
bude nacházet v bezprostřední blízkosti sídliště s více než 25 tisíci obyvateli. V letech 2016–2018 by
mělo dojít i k rozšíření pražského Masarykova nádraží ze současných sedmi na devět kolejí. Součástí
připravované dokumentace je i nová železniční zastávka Praha-Karlín.
Pro připomenutí – budova čelákovické nádražní budovy byla před pěti lety zrekonstruována investicí
Českých drah ve výši necelých 20 milionů korun. Tato rekonstrukce byla zahájena na počátku února
2009.

l odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Rada města vybrala na základě nabídky dohledo-
vých systémů pro seniory variantu nákupu senior-
ského telefonu Aligator A340, mezi jehož funkce
kromě nouzového tlačítka patří rovněž upozornění
na ztrátu signálu a možnost zjištění aktuální polohy
toho, kdo telefon má u sebe. Rada města zároveň
uložila komisi sociální předložit návrh pravidel pro
zapůjčení těchto přístrojů. Po schválení těchto pra-
videl Radou města budou zakoupené přístroje na
základě smlouvy ovýpůjčce poskytnuty jednotlivým
seniorům, kteří si již budou náklady na poskytovanou
službu hradit sami. Ve čtvrtek 30. ledna 2014 od 10
hodin proběhne v obřadní síni města Čelákovic na
radnici informační schůzka – zveme srdečně všech-
ny, kteří by měli jak o poskytovanou službu, tak
o výpůjčku přístrojů zájem.

postačí nějaká důvěryhodná, ochotná osoba, vybra-
ná ostatními občany této lokality, která by jednou
za čas našla ve svém času volno apředala by poža-
davky občanů z tohoto okrsku na MP Čelákovice.
Závěrem mi dovolte, abych Vám za celý kolektiv
MP Čelákovice popřál hodně zdraví a vše nejlepší
v novém roce 2014.
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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.

Vánoční dárek
l Vladimír Duník, jménem iniciátorů nápadu

V pondělí 18. listopadu loňského roku jste mohli
zaznamenat zvýšenou aktivitu v oblasti travnaté
plochy v ulici Na Stráni. Zaměstnanci firmy, která
zvítězila ve výběrovém řízení na stavbu dětského
hřiště, přesně, dle dohodnutého termínu, zahájili
práce na jeho realizaci. Každým dnem jste měli
možnost pozorovat, jak na improvizovaném sta-
veništi přibývají nové prvky. Začátkem prosince
firma své dílo dokončila.
Občané našeho města, ale zejména naši nejmenší
tak dostali v závěru roku hezký dárek.
V praxi jsme se přesvědčili, že když se táhne za
jeden provaz stejným směrem, tak to jde. Ani ve
snu jsme nevěřili, že by se realizace této akce
uskutečnila v tak krátké době. O to více nás těší
její výsledek. Od nápadu k jeho realizaci uplynulo
pouhého půl roku. A to jen díky úsilí a podpoře
vás všech, kteří jste si, tak jako my, hřiště přáli.
Potěšující je i skutečnost, že jsme v něm získali
jednu z mála veřejně přístupných ploch v našem
městě pro využití volného času, zejména dětí.
To byl také hlavní záměr iniciativy nás, zastupitelů
za KSČM (Duník, Grygarová) za podpory Jaroslava
Ryneše, obnovit v centru, nejvíce obydlené části
města, již dlouho zaniklé dětské hřiště.
Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se na
uskutečnění našeho nápadu podíleli. Velký dík
patří Vám, občanům, kteří jste svými podpisy na
petičních listinách vyjádřili podporu naší společné
akci.
Jako bonus se podařilo, souběžně s výstavbou
hřiště, doplnit chybějící prvek na hřišti mezi věžáky,
který byl z bezpečnostních důvodů odstraněn. Je
připravena i rekonstrukce hřiště na míčové hry
v sídlišti V Prokopě.
Občané našeho města si zcela jistě zaslouží, aby
se této problematice věnovala větší pozornost.
Je i naším zájmem nadále sledovat a podporovat
aktivity a investice, které řeší obnovu či výstavbu
nových ploch pro využití volného času, zejména
mládeží.

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SE SENIORY
l odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Ve čtvrtek 12. prosince 2014 proběhlo v čelákovickém Kulturním domě každoroční tradiční vánoční
setkání se seniory. Posezení u dobré kávy a hudby se zúčastnilo 230 seniorů, kteří měli možnost jednak
si popovídat, jednak si zatančit – k tomu hrála muzika V náladě Zdeňka Švancara. Doufáme, že se
podařilo v době adventu potěšit naše nejstarší obyvatele, do nového roku jim přejeme především zdraví
a těšíme se na viděnou na setkání v roce 2014.

l -dv-

Rozpočet města na rok 2014
Rozpočet města na rok 2014 zastupitelé jedno-
hlasně schválili.

Změny ve vedení města
Na zasedání Zastupitelstva města Čelákovic dne
11. 12. 2013 byla zvolena Zdeňka Tichá starostkou
města a sedmým členem Rady města Jaroslav
Ryneš.

l -dv-

Územní plán města
Jako pro město nejvhodnější na plnění veřejné
zakázky „Územní plán Čelákovic – zpracovatel
Územního plánu“ schválili radní nabídku archi-
tektky Jitky Fikarové, a to v celkové ceně 1 996
520 Kč včetně DPH. Zároveň schválili příslušné
smlouvy o dílo pro zpracování Územního plánu
Čelákovic v celkové ceně 1 573 020 Kč včetně
DPH a pro vyhodnocení vlivů Územního plánu
Čelákovic na udržitelný rozvoj území v celkové
ceně 423 500 Kč včetně DPH.

Čestné občanství města
Rada města požádala pracovní skupinu jmeno-
vanou pro posuzování udělení a odejmutí čestného
občanství města Čelákovic o posouzení návrhu
zastupitelů Miroslava L. Igla, Tomáše Janáka, Petra
Petříka, Aleše Rikla, Jaroslava Špačka a Milana
Tichého na udělení čestného občanství sestrám
Evě Haymanové a Věře Gissingové (obě rozené
Diamantovy).
Dále uložila vedoucí odboru školství, informací
a kultury zavést „Knihu čestného občanství města
Čelákovic“ s údaji dle „Statutu čestného občanství
města Čelákovic“.

Dětské hřiště v ulici Spojovací
Radní schválili pořídit na dětské hřiště v ul. Spo-
jovací jednu herní sestavu Universal 200 (U-209)
v ceně 78 700 Kč bez DPH (včetně montáže) od
firmy Bonita Group Service, s. r. o.

Kropicí vůz pro TS
Jako pro město nejvhodnější pro plnění podlimitní
veřejné zakázky s názvem „Snížení prašnosti na
území města Čelákovic“ schválili radní nabídku
uchazeče KOBIT, spol. s r. o. Nabídka obsahuje
dodávku jednoho kropicího vozu pro TS Čeláko-
vice za cenu 2 990 000 Kč bez DPH. Zároveň radní
schválili uzavření kupní smlouvy za předpokladu,
že ve lhůtě pro podání námitek proti rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky nebude žádným
z uchazečů námitka podána.

Oprava studny Ve Skále
Rada doplnila usnesení č. 11/2013/4.4.9 ze dne
8. 7. 2013: „Po projednání v komisi pro rozvoj měs-
ta souhlasí s provedením opravy studny v ulici Ve
Skále a souhlasí s jejím uvedením do provozu -
schopného stavu tak, aby ji bylo možné obyvateli
lokality využívat (např. k zalévání),“ tak, že toto
usnesení bude realizováno až při celkové rekon-
strukci této lokality.

Humanitární fond
Rada schválila poskytnutí darů z humanitárního
fondu města, a to Občanskému sdružení Babybox
pro odložené děti – STATIM ve výši 4 000 Kč
a občanskému sdružení Fond ohrožených dětí ve
výši 2 000 Kč.

Nosič kontejnerů
Rada souhlasila s uzavřením smlouvy č. 12136884
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí mezi Technickými službami Čelákovice
a Státním fondem životního prostředí České repu-
bliky na nosič kontejnerů.

Respondeo, o. s. – občanská poradna
Finanční příspěvek na rok 2014 pro občanské
sdružení Respondeo, o. s., Nymburk, ve výši
40 000 Kč doporučili radní schválit Zastupitelstvu.
Respondeo, o. s., poskytuje tři sociální služby:
Občanskou poradnu (pomáhá lidem v obtížné
životní situaci řešit např. dluhovou problematiku,
občanskoprávní spory, apod.), dále Centrum pro
pomoc obětem násilí a trestných činů a Intervenční
centrum, které poskytuje podporu obětem domá-
cího násilí. Služby jsou zcela bezplatné.

Nařízení města N 2/2013
Radní schválili nařízení města N 2/2013, oudržování
sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na
území města Čelákovic, s účinností od 1. 1. 2014.

Vodné a stočné pro rok 2014
Rada města na své schůzi dne 16. 12. 2013 na
základě cenové kalkulace předložené provozova-
telem Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.,
projednala a následně schválila ceny vodného
a stočného pro rok 2014. Nárůst cen oproti roku
2013 činí u vodného 7,15 % a u stočného 10,73 %.
Cena vodného pro rok 2014 bude ve výši 40,55
Kč/m3 bez DPH, tj. 46,63 s DPH a cena stočného
ve výši 30,53 Kč/m3 bez DPH, tj. 35,11 s DPH.

Změny v komisích města
Rada vzala na vědomí rezignaci Martiny Slovákové
na funkci člena sociální komise a Vilmy Michelčí-
kové na funkci člena bezpečnostní komise.

Vánoční koncert 
města Čelákovic

l Rada města

V úterý 17. 12. 2013 proběhl v Kulturním domě
v Čelákovicích tradiční Vánoční koncert města
Čelákovic v podání Orchestru Bohumíra Hanžlíka.
Ve vánočně laděném programu sestaveném jak
ze zahraničních melodií, tak z českých koled, ke
kterému měl průvodní slovo Josef Prokop, vystou-
pili hosté orchestru, zpěvačky Lucinka Latýnová,
Ladislava Šťastná a Hana Krynická, zpěvák Matěj
Homola, v sólových partech se představili Pavel
Hromádka (trubka) a Viktorie Kraf (klavír). Téměř
na vyžádání návštěvníků koncertů členové orche-
stru, pánové Jan Bláha a Miloslav Schovánek,
zazpívali koledu za doprovodu klarinetů, svými
houslovými sóly přítomné v sále doslova ohromil
Marek Ferenc. Všechen repertoár byl v aranžích
Bohumíra Hanžlíka. Koncert byl jednoduše řečeno
skvělý – díky výkonu a nasazení všech účinkujících.
Děkujeme Bohumíru Hanžlíkovi a jeho muzikantům
a už teď se těšíme na vánoční koncert v roce 2014.
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Nehospodárné a netransparentní
nakládání s byty

l Miroslav Iglo, zastupitel města

Na jednání Zastupitelstva dne 23. 10. 2013 reagoval Josef Pátek na mé
upozornění k cenzuře mého článku, který se zabýval problematikou ceny
nájmu obecních bytů. Potvrdil jeho nezveřejnění a přidal pár vysvětlujících
slov, se kterými nemohu souhlasit a musím je uvést na pravou míru. Řekl
přibližně toto: „Pane Iglo, Vy jste navrhoval zvýšení nájmu ze současných
68 Kč/m2 na 100 Kč a s tím jsem nesouhlasil, lidé by se nám poděkovali,
nechtěli jsme je strašit, a tak Váš článek musel být projednán nejprve v Radě
města.“ (konec citace p. Pátka). Cenzurovaný článek byl ve Zpravodaji zve-
řejněn v dubnu 2012 a je z něho zřejmé, že jsem navrhoval zvýšení pouze
u nových nájemních smluv a ne plošné zvýšení nájmu pro všechny současné
nájemníky obecních bytů. Má slova potvrzuje i článek Jaroslava Ryneše
„Proč jsem byl odvolán“, viz Zpravodaj č. 8/2012. Nejde jen o to, zda chci
anebo nechci zvýšit nájem. Zastupitel má povinnost jednat při nakládání
s obecním majetkem s péčí řádného hospodáře, a pokud jej město bezdů-
vodně pronajímá za nízké ceny, pak se dostává za hranici zákona. 
Na můj podnět provedl finanční výbor kontrolu nájmu v Domě s pečovatel-
skou službou (dále DPS) a vydal již 10. 4. 2013 doporučení ke zvýšení nájem-
ného. Nic se však neděje a až dosud je zde nájem ve výši 16,90 Kč/m2,
ačkoliv z posudku soudního znalce zpracovaného na základě objednávky
města je zjištěna obvyklá cena nájmu srovnatelných bytů ve výši 120 Kč/m2.
V Čelákovicích je dalších více než 1 700 seniorů nad 65 let, ale nikdo jim
žádnou dotaci na nájem neposkytuje. Proč je dotováno bydlení několika
vyvolených, jsem zatím ještě ne zjistil. V DPS jsou i občané z jiných obcí,
a tak dotaci v nízkém nájmu poskytujeme i těm, co s Čelákovicemi nikdy
neměli nic společného. 
Na internetových stránkách www.celakovice-mistoprozivot.cz uvádím další
články o nájemném včetně příkladů z okolních měst a je zřejmé, že např.
v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi se cena nájmu u nově uzavíraných
smluv pohybuje nad 100 Kč/m2. Kladu si otázku, proč je zájemce zapsán
do seznamu žadatelů o nájem obecního bytu? Pro většinu občanů je to
tajenkou. Zápisy z jednání bytové komise ne jsou veřejně dostupné, a tak
jen díky mému působení v Radě města jsem měl možnost se s nimi seznámit.
Očekával bych, že alespoň zde najdu zdůvodnění. Komise doporučí doplnění
seznamu, ale v mnoha případech zdůvodnění v zápise z jejího zasedání
nenajdete. Komu to takto vyhovuje? Absolutně netransparentní hospodaření
s majetkem města vytváří podmínky pro korupci. Věřím, že nové vedení

V roce 2013 uspokojeno 44 žadatelů o městský byt
l Hana Machálková, předsedkyně bytové komise

Všechny volné byty, které bytová komise navrhuje k obsazení novými nájemníky,
předává ke schválení radním města. V roce 2013 se podařilo uspokojit 21 žadatelů
o byt v Čelákovicích a 23 bytů bylo přiděleno v Milovicích. Přidělování městských bytů
se řídí Zásadami pronajímání bytů města Čelákovic, které byly schváleny Radou města
dne 9. 4. 2013. Takové přidělování městských bytů není utajené a bytová komise
pracuje průhledně.

V platných Zásadách byla nově zavedena kauce,
kterou musí každý budoucí nájemník městského
bytu zaplatit před podpisem nájemní smlouvy.
Výše kauce se rovná trojnásobku měsíčního
nájemného bez záloh na služby. Členové bytové
komise předpokládali, že zavedením kauce se
sníží počet žádostí o přidělení městského bytu.
Ke snížení počtu žádostí za daných podmínek
nedošlo.
Každá nová žádost o byt je kontrolována
pracovnicí hospodářského odboru Městského
úřadu – tajemnicí bytové komise. Podmínkou
k zařazení do seznamu uchazečů o městský byt
je, že žadatel nesmí být majitelem nemovitosti,
případně by neměl mít žádné finanční závazky

vůči městu. Žádosti jsou evidovány v Seznamu
uchazečů o nájem městských bytů, který je
každoročně aktualizován k 1. 1. daného roku.
V některých okolních městech je zavedeno
přidělování městských bytů obálkovou metodou.
Radou města bylo rozhodnuto tuto metodu využít
i v Čelákovicích. Ve třetím čtvrtletí 2013 byly pro
obálkovou metodu navrženy čtyři byty. Dva z nich
však vyžadují totální rekonstrukci a je záměr, aby
nový nájemník výši finančních prostředků použitých
k rekonstrukci si tzv. „odbydlel“. Doposud se nikdo
nepřihlásil. Z dalších dvou bytů 2+1 a 3+1 jejichž
rekonstrukci prováděl Q-byt, se podařilo obsadit
pouze byt 2+1. Byt 3+1 je stále neobsazen.
Bytová komise nabyla přesvědčení, že tento

Postavili jsme hráz proti
dvojnásobnému zvýšení nájemného

v Čelákovicích!
l Josef Pátek, Miloš Sekyra, zastupitelé  města

Problematika nájemného v městských bytech byla několikrát velmi živě dis-
kutována. Byli jsme neustále kritizováni zastupitelem Iglem, který velmi silně
prosazoval zdražení nájmu ze současných cca 68 Kč/m2 až na 120 Kč/m2.
Proti tomuto razantnímu zdražení nájemného jsme se velmi ostře ohradili
a naprosto odmítli se o tomto postupu bavit. Pan Iglo tedy změnil svou argu-
mentaci tím, že by toto velmi vysoké nájemné platili jen noví nájemníci.
Neumím si však představit situaci, kdy v jednom vchodu jsou obyvatelé,
kteří platí 68 korun, a další nájemníci se stejnými právy i povinnostmi, kteří
platí 120 korun za metr čtvereční. Takovéto rozdělování občanů do kategorií
„A“ a „B“ absolutně odmítáme a budeme proti němu vždy bojovat. Stačí, že
nyní máme v našem městě dvě kategorie zastupitelů.
Co by se pravděpodobně stalo, kdyby pan Iglo svou vizi uskutečnil? Bohužel
nás napadají jen černé scénáře. Jelikož máme stále ekonomickou krizi, tak
by značně polevil zájem občanů o městské bydlení a zároveň by se byty
neobsazovaly, čímž by vznikly městu vícenáklady v řádu statisíců za udržování
a temperování neobsazených městských bytů. Vždyť jen dnes za toto město
platí zhruba 250 000 Kč ročně. Další drtivý dopad by byl patrný ve zvýšeném
počtu dlužníků nájemného. Hodně občanů je v nelehké životní situaci, kdy
musí řešit jiné akutní náklady a přestanou platit nájemné, čímž se jim problémy
bohužel kupí. Taktéž by došlo ke zvýšení šedé zóny pronajímání městských
bytů, protože by někteří vykutálení spoluobčané zjistili, že se to vyplatí mno-
hem více než dříve.
Závěrem bychom uvedli, že město tu není od toho, aby dřelo své občany
z kůže a inkasovalo každou korunu za každou cenu. Občan totiž není „oslíku,
otřes se“! Město má primárně plnit úkoly tzv. veřejné služby, tedy dívat se
na obyvatele města nejen přes papírové bankovky, ale hlavně jako na občana,
kterému má vytvořit důstojné a příjemné podmínky k životu a rozvoji. Zvýšení
nájemného v městských bytech o 100 % k tomuto bezpochyby nepatří!

(pokračování rubriky na str. 6 a 7)

města udělá vše pro to, aby nadále nebylo možné bez řádného zdůvodnění
přidělit nájem obecního bytu s dotovaným nájmem a nízké nájemné bylo
poskytováno jen sociálně potřebným. Je to výzva pro bytovou komisi i finanč-
ní výbor. Současný stav uzavírání nájemních smluv je neudržitelný.

způsob přidělování městských bytů je zdlouhavý
a finančně méně efektivní.
Mezi zastupiteli se objevuje názor, že u nově
přidělovaných bytů bude vhodné zavést podstatně
vyšší nájemné než je dosud, až 100 Kč/m2

(v současnosti je 68,41 Kč/m2).
Tím by došlo k situaci, že v jednom domě mohou
nájemníci platit rozdílnou výši nájemného za 1 m2.
V současné době, kdy mnoho občanů má velmi
napjatý rodinný rozpočet, se nejeví jako vhodné
enormní zvyšování nájemného za 1 m2. Zároveň
by se zvyšoval počet neplatičů a narůstal i problém
s vymáháním pohledávek. Část rodin s malými
dětmi už nyní platí nájem díky příspěvku na bydlení.
Členové bytové komise téměř na všech schůzích
řeší prodloužení nájemní smlouvy proto, že platba
nájemného je vázána na dávky státní sociální
podpory. V daném případě se nájemní smlouva
prodlužuje pouze na dobu určitou, která je kratší
než jeden rok.
Při neplacení nájemného vzniká zbytečné penále,
a pokud je případ předán soudu k řešení, nabíhají
soudní výlohy, které musí neplatič také uhradit.
Přáním bytové komise je, aby v čelákovických
bytech (Čelákovice i Milovice) bylo nejméně
neplatičů a hodně spokojených nájemníků.
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Proč není lávka dokončena včas?
l Josef Pátek, zastupitel města

Tak s touto otázkou se na mne obrátilo již mnoho občanů. Těch otázek je
totiž v případě lávky hned několik. Začnu však od začátku.
Proč musela být uzavřená jezová lávka a město musí stavět za nemalé peníze
svou? Už v roce 2002 bylo město oficiálně informováno o plánu Povodí Labe
uzavřít jezovou lávku. Prvním důvodem byla skutečnost, že vlastní jezová
lávka nebyla nikdy kolaudována pro provoz veřejnosti, ale se zvyšujícím se
provozem nákladní lodní dopravy došlo v letech 1955–1956 k občasnému
otevření lávky, které se časem změnilo na trvalé. Nikdo si tenkráte nelámal
hlavu s nějakou rekolaudací či s legalizací skutečného stavu. Prostě se tak
stalo. Druhým důvodem byl havarijní stav jezové lávky, který potvrdil i statik
v červnu 2011, a doporučil lávku okamžitě uzavřít. Třetím důvodem byla
praktická nemožnost rekonstruovat jezovou lávku pro provoz pěších dle
dnešních technických norem v souvislosti s prostorovým uspořádáním
a hlavní funkcí vodního díla. Například by musela být zvýšena podjezdová
výška lávky nad plavební komorou o téměř 1,5 metru, což by vedlo k nároč-
nému řešení příčného sklonu lávky, která by nově musela být bezbariérová.
Po zvolení do funkce starosty jsme s Milošem Sekyrou byli v červnu 2011 pos-
taveni před hotovou věc. Povodí Labe oznámilo, že má vplánu okamžitě uzavřít
jezovou lávku z důvodu havarijního stavu a v roce 2012 spouští rekonstrukci
vodního díla. Zahájili jsme náročná jednání a musím znovu moc poděkovat za
vstřícnost řediteli státního podniku Povodí Labe a tehdejšímu ministrovi země-
dělství Petru Bendlovi (ODS). Dohodlo se provizorní zpevnění jezové lávky
OSB deskami, které prodloužilo životnost lávky ocelý rok apůl, tedy do zahájení
vlastní rekonstrukce. Bohužel už nešlo obě stavby zkoordinovat tak, abychom
otevřeli naší lávku a ve stejnou dobu byla uzavřena jezová lávka.
Byli jsme postaveni před konkrétní problém. Co nejrychleji postavit městskou
lávku. Záhy jsme však zjistili, že akce nebude tak jednoduchá, jak se na první
pohled zdá. Ačkoliv v předávacím protokolu Bohumila Klicpery je uvedeno
„Město disponuje stavebním povolením, akce připravena k veřejné zakázce
na zhotovitele“ a totéž je i veřejně deklarováno ve Zpravodaji č. 10/2010
(str. 7), nastává problém s nerealizovanou přeložkou. Po různých peripetiích
je domluvena urychlená realizace přeložky ČEZ a spolu s projektantem je
navržena úprava technického řešení stavby lávky, aby stavba mohla být
zahájena co nejdříve. Dále jsme si byli jisti, že město samo stavbu nezvládne
financovat, a pouštíme se do hledání dalších zdrojů. Velmi nám pomohl teh-
dejší premiér Petr Nečas (ODS), který stavbu podpořil, a usnesením Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR nám byla schválena dotace ve výši 10

milionů korun. A představte si, že čelákovické Zastupitelstvo tyto peníze
přijalo (schválilo Smlouvu o dotaci) až napočtvrté. Jako by snad tuto dotaci
zastupitelé ani nechtěli. Stavba se rozeběhla, ale přichází druhá „podpásov-
ka“, a to překvapivě od části zastupitelů zastoupených opět Bohumilem
Klicperou – konkrétně Miloš Bukač, Zdeňka Tichá, Luboš Rýdlo, Jaroslav
Ryneš, Aleš Rikl a Johana Novotná, kteří celou akci „udávají“ na Ministerstvo
vnitra a antimonopolní úřad. Oba orgány ve výsledku toto udání odloží jako
neoprávněné a stavba může dále běžet naplno. Vyjádření zastupitelů, jak
jsou rádi, že to dobře dopadlo, nikdo snad ani nevěří.
Nyní se dostávám k aktuální otázce, proč není stavba lávky dokončena včas.
V průběhu takto náročné stavby vzniká řada víceprací i méněprací. O těchto
pracích rozhoduje Rada města. Bohužel rok 2013 byl ve znamení politických
tahanic, které měly dopad i na termín dokončení lávky. Díky nešťastnému
poměru sil v radě 3:4 (Pátek, Sekyra, Volfová x Bodlák, Klicpera, Janák, Rýdlo)
nebylo možné více než tři měsíce prosadit v Radě usnesení, které by stavbu
lávky posunulo dopředu. Maximální snaha o pokračování stavby, upozornění,
že celá zdržovací taktika může ohrozit termín dokončení stavby, šla absolutně
vniveč. Starosta prostě nebyl schopen najít celkem čtyři radní, kteří by podpořili
navrhovaná řešení, připravená odborem rozvoje města. A tak se osvětlení na
lávce řešilo nesmyslně tři měsíce (20. 3.–10. 6.), a stejně i více- a méněpráce
více než dva měsíce (3. 6.–7. 8.). Naprosto chápu právo radních na kvalitní
podklad, ale zde bylo řešení neustále oddalováno dalšími a dalšími požadavky
na zpracování auditů, právních posudků, abychom se stejně vrátili na začátek
a schválili to, co se navrhovalo hned v prvopočátku. Není proto divu, že zho-
tovitel Metrostav při sledování tohoto nesmyslného dění stavbu oficiálně
zastavil, a to v období od 15. 5. do 14. 8. 2013. A zde právě vidíme ony tři
měsíce, díky kterým není stavba dokončena včas. Jsou to totiž ideální měsíce
pro stavbu, které teď chybí.
Jistě si všichni pamatujete na hysterii kolem korekce dotace na náměstí.
Kde jsou teď ti inkvizitoři, kteří málem kamenovali bývalé vedení města?
Kde? No přece řídí naše město! Jenže v této záležitosti hrozí městu mnohem
větší škoda, než „jen“ 1,5 milionu. Je totiž jisté, že se v roce 2013 nevyčerpá
část zasmluvněné dotace od SFDI, budeme muset prodloužit o půl roku pro-
voz přívozu, což také budou nemalé prostředky, a navíc i Metrostav by mohl
přijít s tím, že z důvodu průtahů na straně města má zvýšené náklady. To
vše je výsledek pitomé války, války mužského ega a války o to, kdo přestřihne
pásku a užije si pár minut slávy ve volebním roce. Jenže občané nejsou slepí
a vidí, kdo podporuje stavbu lávky jen naoko a kdo pro ni skutečně pracuje.
Já i Miloš Sekyra máme svědomí čisté.

Ta lávka…
l František Bodlák, Bohumil Klicpera, Luboš Rýdlo, radní města

V roce 2009 proběhlo zadávací řízení na lávku přes Labe a nabídkové ceny
se pohybovaly od 51,25 mil. Kč do 65,86 mil. Kč oproti předpokládané ceně
ve výši 44,4 mil. Kč stanovené z dokumentace pro provedení stavby. Nedo-
pustili jsme nehospodárné vynakládání financí města, a proto tento tendr
14. 5. 2009 Rada města svým usnesením zrušila.
Na začátku roku 2012 se tehdejší Rada města odhodlala k přípravě veřejné
zakázky a v únoru 2012 nechala kompletně zaktualizovat projektovou doku-
mentaci pro provádění stavby, podle které se i soutěžilo. V rámci projektové
přípravy se však neřešilo ani osvětlení lávky ani napojení lávky na cyklostezku
podél Labe a místní komunikace V Nedaninách. V rámci stavební přípravy
se jaksi také pozapomnělo na nutnou realizaci přeložky distribučního vedení
ČEZ na káranském břehu Labe.
Za tohoto stavu se vypsala v březnu 2012 veřejná zakázka, v květnu 2012 byl
vybrán zhotovitel s nabídkovou cenou cca 40 mil. Kč, v červenci 2012 se uza-
vřela smlouva o dílo s termínem ukončení výstavby 31. 10. 2013 a předalo se
staveniště.
A ouha… Přišlo se na fakt, že neprovedená přeložka vedení ČEZ bude bránit
výstavbě a že její realizace bude pár měsíců trvat. Takže se ještě ani nekoplo
a již se zahájilo tzv. jednací řízení bez uveřejnění I., aby se vůbec mohlo začít
stavět. V tomto řízení se měnilo založení stavby, technologie i konstrukční
řešení včetně úpravy mostovky. Podstatně se předělávala dokumentace pro
provádění stavby, podle které se soutěžilo, v řízení se započítaly vícepráce
a odpočetly méněpráce.
Podle zákona o veřejných zakázkách je ale nutné bez ohledu na méněpráce
kalkulovat pouze s vícepracemi, které nesmějí přesáhnout 20 % z celkové

ceny díla. Tímto řízením byly 20% povolené limity víceprací téměř vyčerpány,
i když stavba nebyla ještě vůbec zahájena. To svědčí o nepřipravenosti pro-
jektu.
Podstatnou změnou projektu v tomto řízení se ale zadavatel, tj. město Čelá-
kovice, dostal mimo vytendrované ceny a práce a vůbec byly pochybnosti,
zda je toto v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Proč se tedy sou-
těžilo, když po soutěži bylo vše jinak? V listopadu 2012 byl na tyto změny
uzavřen ke smlouvě o dílo příslušný dodatek č. 1.
Koncem dubna 2013 jsme, pánové Bodlák, Klicpera a Rýdlo, zasedli do
Rady města, abychom na jejich – pro nás prvních – jednáních s němým úžasem
sledovali v přímém přenosu projektování osvětlení lávky. Pan Bodlák to uvedl
výstižně: „Copak my s panem Rýdlem, profesí učitelé, můžeme rozhodovat
o typech svítidel, učit se, co je to krytí – od toho jsou přeci projektanti…“
Více netřeba komentovat, jak tyto Rady probíhaly. Stačí jen shrnout, že od
května do září 2012 byly pravidelně na jednání Rad města předkládány ohled-
ně stavby lávky jednací řízení bez uveřejnění II a zakázky malého rozsahu
na dodatečné práce. Trpělivě bylo pánům Pátkovi a Sekyrovi vysvětlováno,
že kvůli jednacímu řízení bez uveřejnění I vyčerpali ze zákona o veřejných
zakázkách povolený 20% limit na vícepráce, že nemohou navrženým způ-
sobem, tj. jednacím řízením bez uveřejnění II, zvyšovat vícepráce nad tento
limit. Nahradili to zakázkou malého rozsahu na dodatečné práce, kde uchazeči
byli kvůli zárukám za celé dílo především zhotovitel a jeho subdodavatelé.
Zde nešlo o klasickou soutěž, zde se jednalo o udržení reálných cen, kde
k jejich srovnání se nedaly použít jednotkové ceny za práce, služby, dodávky
ze soutěže z března 2012, protože jednacím řízením I došlo ke změnám před-

Pokračování na str. 7
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Přivítáni do života byli
v sobotu 14. prosince 2013

tito noví občánci města Čelákovic

Alex Medřický, Matěj Volf, Ella Němcová, Sofie Urbanová,
Vanda Klaudová a Šárka Křápová.

Foto: Jiří Suchý

Klara Saliba, Tomáš Štrynek, Maxim Pelc, Viktorie Říhová,
Robin Austin, Jakub Duník, Tereza Narovcová,

Fenomén lávka

l Milan Tichý, místostarosta I

Především nejde skutečně o to, kdo bude stříhat pásku, tu nejlépe přestříhnou
naši občané, kteří svým pohybem do přírody, za sportem, rybami a houbami
samozřejmě ocení stavbu mostu a bude jim skutečně jedno, jestli Petr nebo
Pavel rozhodoval na radnici a musel být vidět při pompézních aktech, na
akčních fotografiích nebo na popiskách.
Ano, došlo k prodlení kvůli nekoncepčnosti připraveného projektu svázaného
dotací, která řádně vyžaduje projekty a realizace harmonogramem potvrzené
a neměnné.
Stav víceprací a změn na lávce se dá identifikovat jako předvídatelné a ne -
předvídatelné, a to je zásadní poměr, kde vznikaly obavy vice či méně
 opatrnické, v Radě, Zastupitelstvu a v jeho reakcích.
To však nemělo při správně nastavených podmínkách ovlivnit plynulost
stavby, ne-li její zastavení.
Takzvanou hysterii o korekci lze také vyhodnotit jako zkrácenou dotaci a sku-
tečně o reálnou hodnotu milion a půl korun českých, je to však po intervencích
na MF ap. Opravdová procentuální hrozba byla daleko vyšší a razantnější.
Tento stav je dnes daný a objevuje se další kausa, administrátora našeho
náměstí ML Completu a jím použitého losovacího zařízení, které se postaralo
o věhlas v médiích pro akci čelákovické náměstí spojenou s neférovými zjed-
nodušenými výběrovými řízeními učiněnými právě tímto přístrojem a ve Stře-
dočeském kraji a v mnoha jeho místech, ale třeba je to jen bezvýznamný
lokální strašák.
O genezi celého projektu náměstí, o skladbě její nepřekročitelné ceny s při-
spěním dotačních titulů i jejich následných sankcí vypovídá spolehlivě již
několik právnických rozborů, které si může kdokoliv na vyžádání prostudovat
a sám subjektivně posoudit jejich panenskou čistotu a objektivnost počínání
v těch pravých rozhodujících chvílích.

mětu díla. Proto jsme na radách trvali alespoň na tzv. křížovém posouzení
těchto nabízených cen jinou renomovanou projektovou kanceláří, resp.
dalším rozpočtářem, abychom si nabídkové ceny alespoň ověřili. Z těchto
opodstatněných důvodů byly materiály z jednání Rad stahovány, následně
přepracovávány a doplňovány a znovu předkládány Radě ke schvalování…
Nutno zdůraznit, že při všech jednání na Radě jsme poukazovali na ustanovení
čl. XII smlouvy o dílo o přerušení a zastavení díla, že ani jeden z uvedených
důvodů (vyšší moc, vážné skryté překážky nebo rozhodnutí příslušného stát-
ního orgánu) se netýká dohadování o dodatečných pracích a práce na lávce
není zhotovitel oprávněn zastavit. Proč tedy byly zastaveny?
Pro poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI) byla v prosinci 2012 uzavřena Smlouva mezi městem
a SFDI, která předpokládala převod těchto finančních prostředků do roku
2013. Podmínkou čerpání těchto dotačních prostředků bylo prvotní vyplacení
vlastních prostředků města ve výši cca 60 % celkových uznatelných nákladů
lávky, tj. dotace se mohla uplatnit až v samém závěru financování stavby.
Proto jsme naprosto racionálně – vzhledem k této dotační podmínce – navrho-
vali věcnou provázanost čerpání dotace s plněním díla ve stanoveném časo-
vém rámci. Zcela jednoznačně musely být podmínky čerpání dotace
zakotveny do smlouvy o dílo se zhotovitelem.
Totální rozpor však nastal, když byl uzavřeným dodatkem č. 3 smlouvy o dílo
se zhotovitelem prodloužen termín dokončení díla do 30. 4. 2014, ale v plat-
nosti, resp. beze změny zůstala smlouva o dotaci s SFDI o čerpání finanční
podpory pouze do konce roku 2013! Jinými slovy, čerpání finančních pro-
středků ze SFDI na rok 2014 nebylo zajištěno. Takto nelze při čerpání dotací
postupovat…
Rada města v novém složení nechala provést jednoduché posouzení roze-
stavěné lávky advokátní kanceláří, abychom na základě ověřených skuteč-
ností ze všech uzavřených smluv a jejich dodatků iniciovali jednání se SFDI
za účelem převodu nevyčerpaných finančních prostředků pro rok 2013 k čer-
pání v roce 2014. Budeme muset prokázat objektivizaci provedených všech
víceprací.
My všichni jmenovaní v článku p. Pátka jeho nařčení odmítáme, pokládáme
je za zbytečné osočování. Problémy výstavby lávky vidíme především ve
stavební nepřipravenosti při jejím zadání, které vedlo ke změnám, vícepracím
i dodatečným pracím, dále v přerušení stavby, které zadavatel povolil, a hlavně
v neprovázanosti smluv o čerpání dotace ze SFDI a smlouvy o dílo se zho-
tovitelem včetně jejich dodatků, resp. v jejich zjevném nesouladu.

Pokračování ze str. 6

Vánoční anketa
l Pavla Zelená, Apoštolská církev Čelákovice

Dne 30. 11. 2013 jsme u příležitosti zahájení adventu
v našem městě uspořádali na náměstí vánoční
anketu.
Z této ankety vyplynulo: většina lidí slaví Vánoce
ráda, přibližně polovina dotázaných četla vánočních
příběh v Bibli a pamatuje si z něj následující
informace:
Ježíš Kristus se narodil v Betlémě, přesné datum
jeho narození neznáme, neznámý počet mudrců mu
přinesl dary – zlato, kadidlo a myrhu. Největší počet
dotázaných odpověděl, že Ježíš Kristus je Boží Syn,

pro několik lidí je legendou, případně židovským vůdcem. Poslední otázkou
naší ankety bylo: „Co znamená narození Krista pro Vás osobně?“
Děkujeme za Vaši ochotu a čas vyplnit anketu. Výherci dostali Nový zákon
(část Bible). Pokud jste nebyli mezi vylosovanými a chtěli byste si přečíst
vánoční biblický příběh, můžete nás kontaktovat na našich stránkách
www.aclysa.cz. Rádi Vám Nový zákon věnujeme.
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Kultura v tomto roce
l Zdeňka Tichá, starostka města

Rok 2013 byl završen v našem městě oslavami začátku adventu a také kulturními akcemi v prosinci
2013, z nichž připomeňme zejména sérii vánočních koncertů Orchestru Bohumíra Hanžlíka, které pro-
bíhaly v Městském muzeu a v Kulturním domě, Vánoční benefiční koncert, jehož pořadatelem byla
Církev bratrská, a Českou mši vánoční v Husově sboru. Zima tedy v Čelákovicích rozhodně není dobou
„zimního kulturního spánku“, ba naopak!
V roce 2014 nás čeká mnoho kulturních akcí. Podívejme se letmo na některé z nich. V lednu budeme
v Knihovně připomínat historii i současnost divadelního spolku J. K. Tyla a v Městském muzeu proběhne
přednáška o avantgardním umělci Zdeňku Rykrovi.
V Kulturním domě se bude především plesat – můžete se zúčastnit plesu fotbalového, mysliveckého
či míčových kouzelníků, proběhnou maturitní plesy několika škol.
V Kulturním domě nás čeká dále mj. divadelní představení a populární pořad „Na stojáka“ s Lukášem
Pavláskem, Karlem Hynkem a Ester Kočičkovou a proběhne zde i soutěžní přehlídka dětského tance
Čelákovická duběnka, kterou pořádá Městský dům dětí a mládeže. Jistě si z bohaté nabídky programů
Kulturního domu vyberete něco pro sebe.
V Městském muzeu se představí už posedmé Řemesla Polabí a celý rok zde můžeme navštívit tematicky
velmi rozmanité výstavy. V dubnu 2014 bude v Muzeu připomenut známý čelákovický fotograf Josef
Kyncl, který nás předčasně opustil v únoru 2013.
Náměstí je centrem setkávání, ve čtvrtek 8. května zde proběhne Promenádní koncert. „Setkáním na
náměstí“ s bohatým programem bude v sobotu 17. května oficiálně zahájeno kulturní léto. 
Dále v průběhu roku proběhne Muzejní noc a tradiční Svatojánská divadelní pouť, letos v sobotu
21. června.
V srpnu se můžeme zúčastnit tradiční čelákovické poutě, s mnoha atrakcemi a lákadly.
Podzim přinese především zahájení adventu a vánoční koncerty.
Říkáte si, že to je daleko, až za rok…? Ano, ale sami víte, jak rychle čas běží – Velikonoce, prázdniny,
začátek školního roku, Vánoce… Ať Vám čas utíká radostně a s kulturou!

2014 je to on? Nebo čekáme na ještě lepší?
l Milan Tichý, místostarosta I

Symbolická třináctka nás minula, aniž jsme si toho příliš všimli a uvědomili si to, nastává v tomto miléniu
období jménem rok 2014, klidný, sudý, plný očekávání lepších zítřků, nebo alespoň stávajících pořád-
ků…
Rok 2014. Je to výzva, nebo nuda? Je to naděje, nebo prosperita? Je to pád, nebo stagnace?
Všichni si odpovíme na tyto otázky sami svým činěním, spěcháním, honěním, běháním, útěkem, úprkem
nebo procházkou, blouděním, bloumáním, brouzdáním a klidnou jízdou někam do přírody, za historií,
za kulturou, za muzikou, divadlem, za sportem, ty nás totiž nejlépe dovedou poučit, v jakých reálných
polohách že se nacházíme, a uvědomíme si, v jak hektickém chaosu a turbulentním uspořádání se
pohybujeme. Snad nás zastavily v tom našem Brownově pohybu Vánoce a jejich očekávání, možná
ale přispěly k ještě větší frekvenci roztěkanosti ducha – ale to ať každý zváží sám, za sebe.
Život jde dál, nikdo se nezbaví svých starostí jednoduše a je nutné si kvůli potřebám a ideálům vyrobit
nové starosti i slasti závislé na takovém malém krásném městě na Labi, kde se daří populaci dle demo-
grafických studií, kde se daří bydlet na periferií našeho hlavního města, kde se daří sportu, i když
převážně kondičnímu a turistickému, kde se daří téměř dokonalému dopravnímu spojení s Prahou
a dálnicemi, kde se daří našim dětem ve školách a mohou se rozhlédnout do přírody.
Ano, je nutné zajistit konstanty, kupříkladu dokonalou vodovodní a kanalizační síť včetně vodojemu,
přivaděčů i pasportizace, vždyť je to městské bohatství, dále komunikace městské včetně chodníků
a přilehlých zelení, zelené plochy, parky, větrolamy, navázat na velký skrytý potenciál Labe, které je
naším skutečným bohatstvím, vyzdvihnout a ozřejmit důsledně všechny historické stavební, technické
i písemné památky města a okolí, čistotu a upravenost města i vstupních předměstí, školy a školky
jejich rozsah a adaptabilnost na demografii.
Témat je dost a starostí a projektů také, takže činíme takové realizace, na které máme a kterým umožňuje
rozpočet jejich životaschopnost.
Perspektivy a jejich směry lze nyní předurčit jakýmsi zásobníkem zadaných projektů do dalších let.
Konkrétní realizace v tomto roce jsou například ulice Sokolovská, VO Záluží, cyklostezky a komunikace
navazující na lávku, vodovod V Prokopě apod.

Přeji všem, aby tento rok prožili ve zdraví, ve společnosti přátel, v rodinách, aby neopovrhovali slabými
a nemocnými a žili v takovém pracovním nasazení, které unesou, a měli ještě tu schopnost rozdávat
štěstí, radost a optimismus, že žijí právě v tak dobré lokalitě, jako je město Čelákovice.

Čelákovice v roce 2014
SCHVÁLENÝ

ROZPOČET MĚSTA 
NA ROK 2014

l Karel Majer, vedoucí finančního a plánovacího
odboru

Příjmy
Daňové příjmy jsou odvozeny z reálně
dosažených hodnot roku 2013. Přestože došlo ke
zvýšení procenta daňových výnosů již pro rok
2013, byly pro rok 2013 plánovány dolní hranice
předpokládaných hodnot daňových výnosů, to se
ukázalo být, s výjimkou výnosu DPH, zcela reálné.
U DPH došlo v průběhu roku k mírnému navýšení.
Pro rok 2014 se u těchto významných příjmů
postupuje obdobně.

Nedaňové příjmy, z nichž nejvýznamnější jsou
příjmy z nájmů, jsou stanoveny na základě
smluvních vztahů. Pouze v případě nájmu ze
systému VaK bude výše nájmu upravována na
základě schválených kalkulací vodného
a stočného. Ostatní nedaňové příjmy jsou
odvozovány od skutečností roku 2013.

Kapitálové příjmy jsou v návrhu rozpočtu
plánovány za prodej domu č. p. 53 v Záluží.

Transfery – dotace jsou v návrhu rozpočtu pouze
ty, které nepodléhají rozhodnutí nebo smlouvě
o dotaci, každoročně je to dotace na správu
a dotace od obcí. Očekávané dotace v roce 2014
jsou zejména na Pečovatelskou službu a na
rekonstrukci ulice Sokolovské.

Výdaje
Doprava
Ve výdajích na dopravu jsou obsaženy investiční
výdaje v plánované hodnotě 19 532 tis. Kč.
Nejvýznamnější investiční akcí na rok 2014 je
rekonstrukce ulice Sokolovské ve výši 9 000 tis. Kč
a dostavba lávky přes Labe.

Vodní hospodářství
V této části jsou plánované rozsáhlé opravy
vodovodů v celkové hodnotě 6 100 tis. Kč.
Nejdůležitější je oprava vodovodu v ulici
J. A. Komenského. Investice na vodovody jsou
plánovány ve výši 7 050 tis. Kč, nejrozsáhlejší bude
realizace vodovodu V Prokopě.
Na rekonstrukce kanalizačních řadů je plánováno
10 810 tis. Kč, v rozhodující míře to je na ulici
J. A. Komenského.

Školství
Výdaje na školství jsou jednak příspěvky pro
jednotlivé školky a školy, ale i investiční výdaje na
rekonstrukci Mateřské školy Rumunská a na
připravovanou stavbu nové mateřské školy.

Kultura
Tyto výdaje jsou opět příspěvky pro Muzeum,
Knihovnu a Kulturní dům a ostatní výdaje na
reprezentaci města a kulturní akce, např. advent.
Je zde obsažen i předpokládaný objem dotací do
oblasti kulturní a sociální. Jejich hodnoty jsou
uvedeny jako závazné ukazatele v příloze č. 2.

Tělovýchova a zájmová činnost
Tato část rozpočtu zahrnuje zejména provozní
výdaje Bazénu, příspěvek Městského domu dětí
a mládeže. Výdaje na sportovní hřiště jsou na
opravu hřiště Na Nábřeží a rekonstrukci hřiště

Pokračování na str. 9
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PŘÍJMY
1 Daňové příjmy 124 120,0

1111 daně z příjmů f. o. 23 000,0
1112 daně z příjmů f. o. s.v.č. 1 130,0
1113 daně z příjmů f. o. – srážkou 2 500,0
1121 daně z příjmů p. o. 22 300,0
1122 daně z příjmů p. o. – obce 10 600,0
1211 DPH 48 600,0
133 poplatky za využívání p. zdr. 380,0
134 ostatní daně a poplatky 6 410,0
1351 odvod z loterií 550,0
1355 odvod z VHP 2 000,0
1361 správní poplatky 1 150,0
1511 daň z nemovitostí 5 500,0

2 Nedaňové příjmy 62 337,0
nájmy 54 898,0
příjmy z poskytování služeb a výrobků 205,0
ZMČ reklama 600,0
sankční platby 110,0
přijaté nekapitálové příspěvky 150,0
bazén 3 326,0
chata Huť 100,0
využívání a zneškodňování kom. odpadu 1 200,0
pečovatelská služba 480,0
městská policie – sankční platby 800,0
splátky FRB 158,0
úroky 112,0

Třída položka text tis. Kč

Třída položka text tis. Kč

věcná břemena 120,0
ostatní příjmy 78,0

3 Kapitálové příjmy 1 800,0
Příjmy 188 257,0

4 Transfery 10 202,0
4112 správa a školství 9 202,0
4121 od obcí 1 000,0

Příjmy celkem 198 459,0

8 Financování 42 704,0
8115 zůstatky na účtech 42 704,0
8123 úvěry a půjčky

Zdroje celkem 241 163,0

VÝDAJE
1 Zemědělství 130,0

1014 veterinární péče – odchyt psů 130,0
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 47 803,0
22 doprava 21 525,0

2212 silnice 13 210,0
2219 pozemní komunikace 5 932,0
2221 veřejná silniční doprava 1 783,0
2232 vnitrozemská plavba – přívoz 600,0
23 vodní hospodářství 26 278,0

2310 pitná voda 13 150,0
2321 odpadní voda 11 328,0
2399 ostatní záležitosti 1 800,0

3 Služby pro obyvatelstvo 114 684,0
31 a 32 školství 19 539,0
3111 mateřské školy 11 101,0
3113 základní školy 7 808,0
3231 základní umělecká škola 630,0
33 kultura 13 401,0
331 Knihovna, Muzeum, záležitosti kultury 8 970,0
334 rozhlas, televize, ZMČ 631,0
339 zájmová činnost v kult., ostatní záležitosti kultury 3 800,0
34 tělovýchova a zájm. činnost 13 987,0

3412 bazén 6 186,0
3412 sportovní hřiště 2 460,0
3419 ostatní tělovýchovná činnost 2 018,0
3421 dětská hřiště 530,0
3421 městský dům dětí a mládeže 2 535,0
3429 chata Huť 258,0
35 zdravotnictví 150,0
36 bydlení, komunální služby 60 160,0

3612 bytové hospodářství 19 636,0
3613 nebytové hospodářství 248,0
3631 veřejné osvětlení 6 160,0
3632 pohřebnictví 15,0
3633 inženýrské sítě 1 320,0
3634 lokální zásobování teplem 6 550,0
3635 územní plán 1 241,0
3639 komunální služby 24 990,0
37 ochrana životního prostředí 7 447,0

3716 monitoring ochrany ovzduší 160,0
3722 sběr a svoz komunálních odpadů 5 037,0
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 190,0
3792 ekologická výchova 60,0

4 Sociální věci 2 767,0
4351 pečovatelská služba 2 730,0
4359 ostatní činnosti a služby – klub seniorů 37,0

5 Bezpečnost státu 8 992,0
5212 ochrana obyvatelstva 1,0
5311 městská policie, kamerový systém 7 917,0
5512 požární ochrana 1 074,0

6 Všeobecná veřejná správa 58 246,0
6114 zastupitelstvo 3 088,0

volby      zastupitelstva obcí, EP, Senát 690,0
6171 místní správa 27 134,0
6310 finanční operace 130,0
6320 pojištění – majetku města 417,0
6399 ostatní finanční operace 14 600,0
6402 finanční vypořádání 50,0

Třída položka text tis. Kč

6409 ostatní činnost – rezerva 12 137,0
výdaje celkem 232 622,0

8 Financování 8 541,0
8124 splátky úvěrů a půjček 8 541,0

Čerpání celkem 241 163,0

REKAPITULACE

Příjmy
Daňové příjmy 124 120,0
Nedaňové příjmy 62 337,0
Kapitálové příjmy 1 800,0
Vlastní příjmy 188 257,0
Přijaté dotace 10 202,0
Příjmy celkem 198 459,0

Výdaje
Zemědělství 130,0
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 47 803,0
Služby pro obyvatelstvo 114 684,0
Sociální věci 2 767,0
Bezpečnost státu 8 992,0
Všeobecná veřejná správa 58 246,0
Výdaje celkem 232 622,0

Financování
8115 Zůstatky na účtech 42 704,0
8123 Dlouhodobé přijaté půjčky 0,0
8124 Splátky úvěrů a půjček –8 541,0

Financování 34 163,0

Příloha č. 1
Závazné ukazatele – příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím

příspěvková organizace
3111 5331 MŠ Přístavní 700,0
3111 5331 MŠ Rumunská 2 570,0
3111 5331 MŠ J. A. Komenského 1 740,0
3113 5331 ZŠ J. A. Komenského 3 270,0
3113 5331 ZŠ Kostelní 3 200,0
3231 5331 ZUŠ Jana Zacha 600,0
3421 5331 Městský dům dětí a mládeže 2 500,0
3314 5331 Městská knihovna 3 640,0
3315 5331 Městské muzeum 3 800,0
3392 5331 Kulturní dům 2 000,0
3639 5331 Technické služby 23 000,0

příspěvky celkem 47 020,0

Příloha č 2
Závazné ukazatele 

– dotace do oblasti sociální, kultury, sportu a prevence před drogami
určení oblasti dotace
dotace do oblasti sociální odbor SVaZ 200,0
dotace do oblasti kultury odbor ŠIK 1 000,0
dotace do oblasti sportu odbor ŠIK 2 000,0

3541 5222 dotace do oblasti prevence odbor SVaZ 150,0
dotace celkem 3 350,0

Příloha č. 3
Závazný ukazatel – vratka rozpočtům ústřední úrovně

3633 5364 vratka poměrné části dotace na TI Nedaniny 960,0

Příloha č. 4
Závazné ukazatele – sociální fond
zůstatek
příděl v roce 2014 857,0
výdaje dle zásad směrnice SF 857,0

V Prokopě. Součástí výdajů je i plánovaná celková
hodnota dotací pro sportovce ve výši 2 000 tis. Kč.

Bydlení, komunální služby
V této části jsou plánované investice do bytového
fondu v hodnotě 7 500 Kč, na opravy bytů je
určeno 11 300 tis. Kč. Další investice jsou na
veřejné osvětlení ve výši 6 100 tis. Kč, především
do Záluží a na lávku přes Labe. Největší objem
prostředků ve výši 23 mil. Kč je určen jako
příspěvek na provoz Technických služeb
Čelákovice.

Ochrana životního prostředí
Tyto výdaje jsou především na likvidaci odpadů
a péči o veřejnou zeleň. Součástí jsou výdaje na
mobiliář na náměstí ve výši 620 tis. Kč.

Výdaje na sociální věci, bezpečnost státu –
Městskou policii a hasiče, a všeobecnou veřejnou
správu jsou především provozní výdaje, které
zabezpečují uvedené činnosti.

Financování
V této části návrhu rozpočtu jsou na straně
příjmové zapojeny předpokládané zůstatky na
účtech města, které umožňují vyrovnání rozpočtu.
K výdajové části je třeba počítat i splátky úvěrů
a půjček, které jsou uvedeny v části financování,
ve výši 8 541 tis. Kč. Tato hodnota je určena
příslušnými smlouvami.

Rozpočet byl projednán Radou města dne 4. 12.
2013, finančním výborem Zastupitelstva dne
27. 11. 2013 a projednán a schválen
Zastupitelstvem města dne 11. 12. 2013.
Vyvěšen na úřední desce města byl od 25. 11. do
11. 12. 2013.

Podrobný rozpis rozpočtu na rok 2014 najdete
na webových stránkách města Čelákovic.

Pozn.: veškeré závazné ukazatele jsou obsaženy v příjmech a výdajích rozpočtu 2014

Pokračování ze str. 8
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V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156

Cizí muž v domě
29. 11. 2013 v 8.01 hod. telefonicky oznámil občan,
že v ulici Na Stráni leží v jednom z domů nějaký
cizí muž na chodbě. Hlídka na místě zjistila, že jde
o muže, který byl již několikrát v hledáčku MP
a který se pohybuje po městě a je hlášen na Měst-
ském úřadu. V domě, v němž se nacházel, nebydlí
a nemá zde žádné známé. Jmenovaný měl na
chodbě rozházené své osobní věci, a proto hlídka
dohlédla, aby si věci uklidil, provedla kontrolu
domu, zda není nic poničeno nebo odcizeno,
a poté mladíka vykázala z domu.

Zloděj ve velkoprodejně
29. 11. 2013 v 11.50 hod. telefonicky oznámil pra-
covník bezpečnostní služby jedné z velkoprodejen,
že zachytili zloděje zboží. Hlídka na místě zajistila
muže, který se dopustil přestupku. Tento muž ani
po nezbytné součinnosti hlídky MP nedokázal
prokázat svoji totožnost, a proto byl předveden
na oddělení Policie ČR Čelákovice.

Ztracený chlapeček
30. 11. 2013 v 10.45 hod. se na hlídku strážníků
během adventní kulturní akce obrátil neznámý muž
s tím, že se mu v davu návštěvníků ztratil čtyřletý
syn. Strážníci si od otce převzali jeho popis a vydali
se jej hledat. Snaha strážníků se vyplatila a během
několika málo minut strážníci chlapce našli u kašny
na náměstí a předali jej šťastnému otci.

Podnapilí dělníci
10. 12. 2013 ve 22.00 hod. přijali strážníci Městské
policie Čelákovice oznámení od občanky, že v ulici
Jiřinské sedí před domem dva opilí hasiči v kom-
binézách s reflexními pásky a ruší noční klid. Hlídka
na místě zjistila, že NEJDE o hasiče, ale o stavební
dělníky v pracovním oděvu podobném hasičské-
mu. Strážníci oba podnapilé muže z místa vykázali
a ti se rozešli do svých domovů.

Vyhrožování po krádeži
12. 12. 2013 ve 20.16 hod. bylo MP Čelákovice
přijato telefonické oznámení od pracovníka ostra-
hy jedné z velkoprodejen, že dnes měl incident
při krádeži u nich v prodejně a nyní čeká na vlak
a muž, s nímž měl konflikt, mu vyhrožuje fyzickou
likvidací a zabitím. Hlídka se dostavila na místo,
zadržela muže (31 let), který se pokusil z nádraží
utéct, a na místo byla přivolána hlídka Policie ČR,
která si muže jako podezřelého ze spáchání trest -
ného činu na místě převzala.

Bloudící muž na zahradě
16. 12. 2013 ve 4.10 hod. telefonicky zalarmovala
hlídku čelákovických strážníků občanka s tím, že
na její zahradě v lokalitě Jiřina se někdo pohybuje.
Hlídka se ihned dostavila na místo a společně
s oznamovatelkou zjistila, že v zahradě bloudí její
vnuk, který si pod vlivem alkoholu spletl místo
k vyspání. Hlídka mladíka doprovodila domů, aby
již nezabloudil.

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.

Leden: Upálení Jana Palacha 
i Den památky obětí holocaustu

l Jarmila Volfová, zastupitelka města

Datum 16. ledna 1969 se zapsal do historie jako
den, kdy se tehdejší student Filozofické fakulty
Jan Palach upálil na protest proti nastupující nor-
malizaci po okupaci Československa vojsky Var-
šavské smlouvy. Jeho poselství by mělo být
v našem národu stále živé. Básník Jaroslav Seifert,
nositel Nobelovy ceny za literaturu, v den Pala-
chova upálení ve zpravodajství Československé
televize pronesl emotivní projev (jinak ani nemohl),
ve kterém se poklonil Janově památce a vyzval
mladé lidi, aby jeho odkaz vrchovatě naplnili – ale
ne již obětováním životů – a poprosili rodiče, aby
ve víru denních starostí nezapomínali na činy, které
lidstvo přesahují.
Mezinárodní den památky obětí holocaustu si při-
pomínáme 27. ledna. Každý z nás by si měl v tento
den alespoň vzpomenout na miliony umučených
obětí fašistického Německa. Třebaže se nám tato
doba zdá vzdálená, dnešní svět nemůžeme vůbec
považovat za pokojné místo k životu. V různých
částech zeměkoule probíhají pokusy o podobnou
genocidu a nikdo z nás by neměl zů stat lhostejným
a nevyužít svých možností k podpoře svobody

a demokracie. Většině čelákovických občanů je
znám osud rodiny Diamantových, naši prarodiče
byli svědky nezměrné křivdy na svých židovských
spoluobčanech. Nastupující generace politiků by
měla čelit alespoň výzvě pokusit se napravit křivdy,
kterými se doposud politická reprezentace neza-
bývala. Židovský majetek, který zabavilo nacistické
Německo, nebyl potomkům umučených vkoncen-
tračních táborech vrácen. Zde je miniaturní prostor
zločiny narovnat. My se můžeme v Den památky
obětí holocaustu minimálně ztišit a uvědomit si, jak
malé jsou naše všední problémy.
Tento den byl vyhlášen Valným shromážděním
Organizace spojených národů 1. listopadu 2005
a má připomínat utrpení přibližně šesti milionů
židovských obětí, dvou milionů Romů, patnácti
tisíc homosexuálů a milionů dalších nevinných
obětí v době holocaustu za druhé světové války.
Datum bylo vybráno záměrně, protože 27. ledna
1945 byl Rudou armádou osvobozen nacistický
koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim-Bře-
zinka. Návrh na vyhlášení tohoto dne byl podán
Izraelem, Spojenými státy americkými, Austrálií,
Kanadou a Ruskem. Podpořilo jej 91 členských
zemí.

Ohlédnutí za farmářskými trhy 
na náměstí v Čelákovicích

l Ivan Vaňousek

V lednovém Zpravodaji z loňského roku byla
v rubrice Zprávy z radnice zveřejněna informace
o schválení záměru města na pronájem náměstí
za účelem pořádání trhů a farmářských trhů. První
z tak zvaných farmářských se uskutečnil již 9. úno-
ra 2013 pod taktovkou agentury Velký Mág, a to
za poměrně značného zájmu občanů, kteří „oťu-
kávali“ nejen sortiment, ale hlavně jeho ceny. Na
uskutečněný záměr jsem si v březnovém čísle
Zpravodaje dovolil reagovat radostným příspěv-
kem Čelákovické trhové právo oprášeno? Nebývá
zvykem vracet se k napsanému textu, respektive
k akci ohlášené před rokem. Jenže rok je pryč
a farmářské trhy „fuč“.
V čem se stala chyba? Možná byly trhy ve dvou po
sobě následujících dnech – v pátek obyčejné,
v sobotu farmářské – na Čelákovice velké sousto,
a to přesto, že zboží nabízené v sobotu se výrazně
lišilo od pátečního. Možná byly ceny tak zvaných
farmářských produktů nad možnostmi většiny
našich peněženek. Podobný sortiment masných,
uzenářských a mléčných výrobků, zeleniny, ovoce,
koření a různých „mňamek“ lze totiž za nižší ceny
dnes už téměř každý den koupit v několika neda-

lekých „kamenných“ obchodech bez čekání na
sobotu. Zájem kupujících proto asi pomalu opadal,
trhovcům klesaly tržby, nevyplatilo se jim do Čelá-
kovic jezdit a následně se Velký Mág asi zdráhal
platit nájem za pronajatou plochu. Sobotní, rádoby
farmářské trhy na čelákovickém náměstí tak
postupně zanikly. Možná zuvedených vymyšlených
důvodů, možná byl záměr příliš ambiciózní. Dnes
už asi nikomu nechybí. Byl to pokus, který sice
nevyšel, ale nikomu to neuškodilo. Není tedy asi
důvod někoho v této souvislosti osočovat, neřku-
li považovat Velkého Mága za velkého magora.

A jaké že další překvapení je pro náměstí při-
praveno na letošní rok? To jsme se dozvěděli
z loňského zářijového Zpravodaje. Budou to lavičky
„popletené“ proutím. Považuji to za velmi originální
a hezkou připomínku čelákovické košíkářské,
respektive pletácké tradice z 19. a počátku 20. sto-
letí. Doufám ale, že vše je dokonale promyšleno
tak, aby pletený proutěný povrch laviček netrhal
dámám punčochy, nevytahoval jim očka ze sve-
tříků, odolával povětrnostním vlivům, nenechav-
cům, amatérským řezbářům, kuřákům a žhářům
po několik sezon. Přeji všem, aby se jim na lavič-
kách dobře sedělo. A to zdůrazňuji – jen sedělo.
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Dne 7. 12. 2013 oslavil své 
90. narozeniny náš tatínek,
dědeček a pradědeček pan
František ARAZIM. Hodně
zdraví, dobré pohody a Božího
požehnání do dalších let přeje
rodina.

Dne 27. prosince 2013 tomu
bylo 10 let, co zemřel můj man-
žel Rudolf KUČERA. Moc
jsme Tě všichni milovali. Stále
nám moc chybíš.
S láskou vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

Dne 25. 1. 2014 uplyne 15 let
co nám odešel náš taťulda Vla-
dislav HALOUSKA. Moc
vzpomínáme.
Rodina Halouskova a Bačvá-
řova

Dne 29. 1. 2014 by se dožila 
80 let naše maminka, babička
a prababička paní Vlasta VOL-
FOVÁ. Vzpomíná dcera a syn
s rodinami.

Dne 31. 1. 2014 by se dožil 
75 let pan Miroslav SUCHÝ ze
Sedlčánek.
Vzpomíná rodina.

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 17.00–21.30
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

Káranská vodárna slaví 100 let od svého vzniku
l Marek Skalický, zastupitel města

Dne 1. ledna 1914 byla oficiálně puštěna pitná voda z Káraného do Prahy. Byl to velký
historický okamžik ve vodním hospodářství, kterým byla nastartována éra dodávky
kvalitní pitné vody do Prahy a jejího okolí. Byla vybudována vodárna, která svým
rozsahem neměla do té doby co do rozsahu i technické úrovně v Čechách obdoby.
Dodnes tento technický skvost, který se řadí mezi nejstarší vodárny v České republice,
funguje, a dodává tak velmi kvalitní vodu pro statisíce lidí v Praze a okolí, Čelákovice
nevyjímaje.

Jedním z hlavních důvodů, proč vodárna
v Káraném vůbec vznikla, byly kromě nutné
potřeby kvalitní vody pro Prahu značné zásoby
podzemní vody v oblasti na soutoku Jizery a Labe,
ve velmi čisté krajině, která nebyla postižena
prakticky žádnou industrializací a znečištěním.
Vlastní stavba vodárny započala, a to dokonce
z vlastní iniciativy Františka Josefa I., již v roce
1906 a trvala celých osm let. A tak v roce 1914
začala tato vodárna z plných 100 % zásobovat
Prahu kvalitní pitnou vodou a u Pražanů získala
velmi rychle značnou oblibu. S ohledem na
vzrůstající počet obyvatel v tomto regionu vznikla
v 60. letech 20. století potřeba vodárnu rozšířit,
proto byl v roce 1968 v Káraném zprovozněn
systém umělého obohacování zásob podzemní
vody – tzv. umělé infiltrace. Celková vydatnost
vodárny tím byla zvýšena až na dvojnásobek, dnes
vodárna umí „vyrobit“ až 1 800 litrů za sekundu,
přičemž současné její využití činí zhruba 1 000 l/s.
Káranská vodárna prošla za dobu 100 let nejen
postupným dobudováním, ale také samozřejmě
rekonstrukcemi a technickými modernizacemi,
poplatnými dané době. Tak například ve 30. letech
minulého století byla vyměněna parní pístová
čerpadla za odstředivá. Dostavěn byl také
postupně druhý a následně i třetí výtlačný řad do
Prahy nebo byl vystavěn železobetonový most
přes řeku Jizeru pro lepší dopravní obslužnost.
Dnes je vodárna, přes své stáří, moderním
vodárenským zařízením, které je ovládáno
sofistikovaným řídicím systémem a chráněné
mechanickým i elektronickým zabezpečením. To,
že vodárna v Káraném funguje prakticky bez

přerušení již sto let, je výsledkem dokonalého
skloubení přírody a techniky vymyšlené
a sestrojené člověkem. Bez kvalitních odborníků
– hydrogeologů, vodohospodářů, strojařů,
stavebních inženýrů a dalších techniků – by takové
dílo nebylo možné nikdy vybudovat, natož celých
sto let provozovat.

Letecký pohled na káranskou vodárnu, která za sto let svého provozu vyrobila 3 803 475 698 m3 pitné vody. 
Zdroj: PVK, a. s.

Rádio Jizera – 
Signál rádio

l Luboš Dvořák, programový ředitel Signál rádia

V Čelákovicích oblíbená a hojně poslouchaná roz-
hlasová stanice Rádio Jizera rozšířila své vysílání.
Od konce listopadu 2013 vysílá i v Praze pod
názvem Signál rádio na frekvenci 95,7. Pro fanouš-
ky Jizery se kromě názvu nic nemění. Stejní lidé
vysílají z Mladé Boleslavi oblíbené české melodie,
regionální zprávy a informace. Naopak výhodou
je, že své oblíbené rádio slyší na svých cestách
nově i v Praze a okolí a v podstatě celém Středo-
českém kraji. Signál rádio se stalo unikátní stanicí
v historii českého rozhlasového trhu, a to proto,
že nevysílá z Prahy, ale naopak ze středních Čech
do Prahy.

Farní charita Neratovice
U Závor 1458, 277 11 Neratovice
tel.: 315 685 190; fax: 315 685 190
e-mail: sekretariat@charita-neratovice.cz
http://neratovice.charita.cz
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501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 537 539 541 543 545 547

X XH X 6+ X X 6+ XH X XH 6+ X X XH X X 6+ XH X X X X X 6+ce

2 6:18 7:18 8:30 9:30 9:30 10:30 11:30 11:30 12:30 13:20 13:43 14:30 16:30 16:30 16:50 17:30 17:50 18:30 19:30 19:30
2 5:34 6:22 7:22 8:34 9:34 9:34 10:34 11:34 11:34 12:34 13:24 13:47 14:34 15:34 16:34 16:34 16:54 17:34 17:54 18:34 19:34 19:34
2 5:35 6:23 7:23 8:35 9:35 9:35 10:35 11:35 11:35 12:35 13:25 13:48 14:35 15:35 16:35 16:35 16:55 17:35 17:55 18:35 19:35 19:35
2 5:36 6:24 7:24 8:36 9:36 9:36 10:36 11:36 11:36 12:36 13:26 13:49 14:36 15:36 16:36 16:36 16:56 17:36 17:56 18:36 19:36 19:36
2 5:37 6:25 7:25 8:37 9:37 9:37 10:37 11:37 11:37 12:37 13:27 13:50 14:37 15:37 16:37 16:37 16:57 17:37 17:57 18:37 19:37 19:37
2 5:38 6:26 7:26 8:38 9:38 9:38 10:38 11:38 11:38 12:38 13:28 13:51 14:38 15:38 16:38 16:38 16:58 17:38 17:58 18:38 19:38 19:38

x 2 5:39 6:27 7:27 8:39 9:39 9:39 10:39 11:39 11:39 12:39 13:29 13:52 14:39 15:39 16:39 16:39 16:59 17:39 17:59 18:39 19:39 19:39
x 2 5:40 6:28 7:28 8:40 9:40 9:40 10:40 11:40 11:40 12:40 13:30 13:53 14:40 15:40 16:40 16:40 17:00 17:40 18:00 18:40 19:40 19:40

2 5:41 6:29 7:29 8:41 9:41 9:41 10:41 11:41 11:41 12:41 13:31 13:54 14:41 15:41 16:41 16:41 17:01 17:41 18:01 18:41 19:41 19:41
2 5:43 6:31 7:31 8:43 9:43 9:43 10:43 11:43 11:43 12:43 13:33 13:56 14:43 15:43 16:43 16:43 17:03 17:43 18:03 18:43 19:43 19:43
2 5:46 6:34 7:34 8:46 9:46 9:46 10:46 11:46 11:46 12:46 13:36 13:59 14:46 15:46 16:46 16:46 17:46 18:46 19:46 19:46
2 5:25 5:48 6:36 6:53 7:36 8:48 9:48 9:48 10:48 11:48 11:48 12:48 13:38 14:01 14:48 15:48 16:48 16:48 17:48 18:48 19:48 19:48
2 5:27 5:50 6:38 6:55 7:38 8:50 9:50 9:50 10:50 11:50 11:50 12:50 13:40 14:03 14:50 15:50 16:50 16:50 17:50 18:50 19:50 19:50
2 K 5:53 K K K K K K K K K K 13:43 K 14:53 K K 16:53 K K K K
2 5:29 5:56 6:41 6:57 7:41 8:52 9:52 9:52 10:52 11:52 11:52 12:52 13:46 14:05 14:56 15:52 16:52 16:56 17:52 18:52 19:52 19:52
2 5:29 5:56 6:41 6:57 7:41 9:52 9:58 10:58 11:58 12:58 14:07 14:58 15:58 16:52 16:58 17:58 18:58 19:58

x 2 5:31 5:58 6:43 6:59 7:43 9:54 10:00 11:00 12:00 13:00 14:09 15:00 16:00 16:54 17:00 18:00 19:00 20:00
2 5:32 5:59 6:44 7:00 7:44 9:55 10:01 11:01 12:01 13:01 14:10 15:01 16:01 16:55 17:01 18:01 19:01 20:01

x 1 5:33 6:00 6:45 7:01 7:45 9:56 10:02 11:02 12:02 13:02 14:11 15:02 16:02 16:56 17:02 18:02 19:02 20:02
1 5:35 6:02 6:47 7:03 7:47 9:58 10:04 11:04 12:04 13:04 14:13 15:04 16:04 16:58 17:04 18:04 19:04 20:04
1 5:36 6:03 6:48 7:04 7:48 9:59 10:05 11:05 12:05 13:05 14:14 15:05 16:05 16:59 17:05 18:05 19:05 20:05
1 6:09 6:54 7:54 10:11 11:11 13:11 14:20 15:11 16:11 17:11
1 6:12 6:57 7:57 10:14 11:14 13:14 14:23 15:14 16:14 17:14
1 6:13 6:58 7:58 10:15 11:15 13:15 14:24 15:15 16:15 17:15
1 6:14 6:59 7:59 10:16 11:16 13:16 14:25 15:16 16:16 17:16

x 1 6:15 10:17 11:17 13:17 14:26 15:17 16:17 17:17
x 1 6:16 10:18 11:18 13:18 14:27 15:18 16:18 17:18
x 1 6:18 10:20 11:20 13:20 14:29 15:20 16:20 17:20

1 6:21 10:23 11:23 13:23 14:32 15:23 16:23 17:23
502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530 532 534 536 538 540 542 544 546

X X X X X X XH 6+ Xfa X XA XH 6+ X XH 6+ X XH X X 6+ XH X
1 4:50 6:50 10:36 11:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36

x 1 4:52 6:52 10:38 11:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38
x 1 4:53 6:53 10:39 11:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39
x 1 4:55 6:55 10:41 11:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41

1 4:56 6:56 7:01 8:04 10:42 11:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42
1 4:57 6:57 7:02 8:05 10:43 11:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43
1 4:58 6:58 7:03 8:06 10:44 11:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44
1 5:01 7:01 7:06 8:09 10:47 11:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47
1 5:07 5:48 7:08 7:10 7:13 8:15 10:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:10 17:53 19:10
1 5:08 5:49 7:10 7:11 7:15 8:16 10:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:11 17:54 19:11

x 1 5:10 5:51 7:12 7:13 7:17 8:18 10:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:13 17:56 19:13
2 5:11 5:52 7:14 7:14 7:19 8:19 10:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:14 17:57 19:14

x 2 5:12 5:53 7:15 7:15 7:20 8:20 10:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:15 17:58 19:15
2 5:14 5:55 7:17 7:17 7:22 8:22 11:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:17 18:00 19:17
2 4:22 5:14 5:55 7:17 7:17 7:22 8:22 10:02 11:02 11:02 12:02 13:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 17:17 18:02 19:17
2 K K 5:58 7:20 K K K K K K K K K 14:05 K K K K K K
2 4:25 5:17 6:02 7:24 7:20 7:26 8:25 10:05 11:05 11:05 12:05 13:05 13:05 14:09 15:05 16:05 17:05 17:20 18:05 19:20
2 4:27 5:19 6:04 7:26 7:22 7:28 8:27 10:07 11:07 11:07 12:07 13:07 13:07 14:11 15:07 16:07 17:07 17:22 18:07 19:22
2 4:29 5:21 6:06 7:28 7:24 7:30 8:29 10:09 11:09 11:09 12:09 13:09 13:09 14:13 15:09 16:09 17:09 17:24 18:09 19:24
2 4:32 5:24 5:47 6:09 6:32 7:04 7:31 7:27 7:33 8:32 10:12 11:12 11:12 12:12 13:12 13:12 14:16 15:12 16:12 17:12 17:27 18:12 19:27
2 4:34 5:26 5:49 6:11 6:34 7:06 7:33 7:29 7:35 8:34 10:14 11:14 11:14 12:14 13:14 13:14 14:18 15:14 16:14 17:14 17:29 18:14 19:29

x 2 4:36 5:28 5:51 6:13 6:36 7:08 7:35 7:31 7:37 8:36 10:16 11:16 11:16 12:16 13:16 13:16 14:20 15:16 16:16 17:16 17:31 18:16 19:31
2 4:37 5:29 5:52 6:14 6:37 7:09 7:36 7:32 7:38 8:37 10:17 11:17 11:17 12:17 13:17 13:17 14:21 15:17 16:17 17:17 17:32 18:17 19:32
2 4:38 5:30 5:53 6:15 6:38 7:10 7:37 7:33 7:39 8:38 10:18 11:18 11:18 12:18 13:18 13:18 14:22 15:18 16:18 17:18 17:33 18:18 19:33
2 4:39 5:31 5:54 6:16 6:39 7:11 7:38 7:34 7:40 8:39 10:19 11:19 11:19 12:19 13:19 13:19 14:23 15:19 16:19 17:19 17:34 18:19 19:34
2 4:40 5:32 5:55 6:17 6:40 7:12 7:39 7:35 7:41 8:40 10:20 11:20 11:20 12:20 13:20 13:20 14:24 15:20 16:20 17:20 17:35 18:20 19:35
2 4:42 5:34 5:57 6:19 6:42 7:14 7:41 7:37 7:43 8:42 10:22 11:22 11:22 12:22 13:22 13:22 14:26 15:22 16:22 17:22 17:37 18:22 19:37
2 4:43 5:35 5:58 6:20 6:43 7:15 7:42 7:38 7:44 8:43 10:23 11:23 11:23 12:23 13:23 13:23 14:27 15:23 16:23 17:23 17:38 18:23 19:38

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v ned li a ve státem uznané svátky
Spoj zajiš uje nízkopodlažní vozidlo.

281405

405 Platí od: 15.12.2013

Brandýs n.L.-St.Boleslav - elákovice - Nehvizdy - Jirny - Úvaly

BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,NÁDR.  xõ
Brandýs n.L.-St.Bol.,nám.
Brandýs n.L.-St.Bol.,U soudu
Brandýs n.L.-St.Bol.,Fakulta
Brandýs n.L.-St.Bol.,na Radosti
Brandýs n.L.-St.Bol.,Kralovice
Zápy,Stavby most
Zápy,PREFA
Lázn  Touše ,zast.
LÁZN  TOUŠE

elákovice,V Prokop
elákovice,Rumunská
elákovice,nám.
elákovice,Kovohut
elákovice,žel.st.  xõ

elákovice,Záluží,cihelna
elákovice,Záluží

Nehvizdy,Nehvízdky
Nehvizdy,U studánky
Nehvizdy
Jirny
Jirny,Nové Jirny,I
Jirny,Nové Jirny,II
Horoušany,Horoušánky
Úvaly,rozc.Horoušánky
Úvaly,V Setých
Úvaly,Elektromechanika
ÚVALY,ŽEL.ST.  xõ

ÚVALY,ŽEL.ST.  xõ
Úvaly,Elektromechanika
Úvaly,V Setých
Úvaly,rozc.Horoušánky
Horoušany,Horoušánky
Jirny,Nové Jirny,II
Jirny,Nové Jirny,I
Jirny
Nehvizdy
Nehvizdy,U studánky
Nehvizdy,Nehvízdky

elákovice,Záluží
elákovice,Záluží,cihelna
elákovice,žel.st.  xõ

elákovice,Kovohut
elákovice,nám.
elákovice,Rumunská
elákovice,V Prokop

Lázn  Touše
Lázn  Touše ,zast.
Zápy,Stavby most
Brandýs n.L.-St.Bol.,Kralovice
Brandýs n.L.-St.Bol.,na Radosti
Brandýs n.L.-St.Bol.,Fakulta
Brandýs n.L.-St.Bol.,U soudu
Brandýs n.L.-St.Bol.,nám.
BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,NÁDR.  xõ

JÍZDNÍ ÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysv tlivky:
x -

X -
6 -
+ -
H -

ce

Tarifní pásmo

SAD St ední echy, a.s.,
U P ístavu 811/8,250 01 Brandýs n/L.-St.Boleslav

p íj.
odj.

Tarifní pásmo

p íj.

odj.

nejede 24.12.
Na vybrané spoje navazují v zastávce elákovice, žel.st. vlaky linky S2 nebo S20 ve sm ru do Prahy
nejede od 23.12. do 5.1., 31.1., od 3.3. do 9.3., 17.4., 18.4., od 30.6. do 31.8., 27.10. a 29.10.
Vybrané spoje navazují v zastávce elákovice, žel.st. na vlaky linky S2 nebo S20 od Prahy
spoj 22 vy ká v zastávce elákovice, žel. st. p íjezdu vlaku linky S20 od Prahy max 10 minA -

ce -

fa -

Nová tarifní kalkulačka zjistí nejvýhodnější jízdné
l Petr Studnička

U příležitosti 20. výročí existence spustila organizace ROPID novou webovou kalkulačku o cenách
jízdného a o tarifu Pražské integrované dopravy. Tarifní aplikace pomůže cestujícím vybrat nejen správnou
jízdenku, ale doporučí i nejvýhodnější jízdní doklad, ať už pro cesty po Praze, nebo v tarifních pásmech
na území Středočeského kraje. Na základě tří zadaných parametrů získá uživatel konkrétní informaci
o cenách jízdného i možných slevách, ať už cestuje Pražskou integrovanou dopravou příležitostně, či
každý den. Tarifní kalkulačka PID je dostupná na internetové stránce: www.ropid.cz/tarifniweb

Tištěný přehled akcí „JARO v Čelákovicích“
POZOR, BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „JARO v Čelákovicích“ 2014 (plakát, Zpravodaj města)
obsahující akce od 6. března do 9. června 2014, je v pondělí 10. února 2014.
Informace o akcích zasílejte na e-mail: zpravodaj@celakovice.cz.
Dodané informace jsou také pravidelně zveřejňovány na webových stránkách města v „Kalen-
dáři akcí ve městě“.

NABÍDKA PRONÁJMU

Město Čelákovice nabízí k pro-
nájmu nebytový prostor v Se-
dláčkově ulici č. p. 109 (pasáž
„U Diamatů“), který je volný 
od 1. 1. 2014.

Informace u správce:
Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o.,
J. Zeyera 1697, Čelákovice 250 88
tel.: 326 991 196
e-mail: qbyt@qbyt.celakovice.cz
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501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 537 539 541 543 545 547 549 551

X XB 6Aeg XBBbb XBbd XB 6+B 6+A XBAB XBA 6+BAA 6+BA XBAAB XBAAB 6+BAA XBAB XA 6+BA XBAB XA XBAB XA XBAAB 6+BAA XBAAB 6+BAA

2 5:01 5:58 5:58 7:01 7:23 9:23 9:23 11:23 11:23 13:23 13:23 14:23 15:23 15:23 16:23 17:23 17:23 18:23 19:23
2 5:08 6:05 6:05 7:08 7:30 9:30 9:30 11:30 11:30 13:30 13:30 14:30 15:30 15:30 16:30 17:30 17:30 18:30 19:30
2 5:11 6:11 6:11 7:11 7:41 7:33 9:41 9:41 11:33 11:41 13:41 13:41 14:41 15:33 15:41 16:41 17:41 17:41 18:41 19:41

x 2 K K K K K 7:38 K K 11:38 K K K K 15:38 K K K K K K
2 K K K K K 7:41 K K 11:41 K K K K 15:41 K K K K K K

x 2 K K K K K 7:43 K K 11:43 K K K K 15:43 K K K K K K
3 4:16 5:16 6:16 6:16 7:16 7:46 9:46 9:46 11:46 13:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 17:46 18:46 19:46
3 4:19 5:19 6:19 6:19 7:19 7:49 9:49 9:49 11:49 13:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 17:49 18:49 19:49

x 3 4:23 5:23 6:23 6:23 7:23 7:53 9:53 9:53 11:53 13:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 17:53 18:53 19:53
3 4:26 5:26 6:26 6:26 7:26 7:56 9:56 9:56 11:56 13:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 17:56 18:56 19:56
3 4:27 5:27 6:27 6:27 7:27 7:57 9:57 9:57 11:57 13:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 17:57 18:57 19:57
3 4:28 5:28 6:28 6:28 7:28 7:58 9:58 9:58 11:58 13:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 17:58 18:58 19:58
3 4:29 5:29 6:29 6:29 7:29 7:59 9:59 9:59 11:59 13:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 17:59 18:59 19:59
3 4:32 5:32 6:32 6:32 7:32 8:02 10:02 10:02 12:02 14:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 18:02 19:02 20:02
3 5:35 6:02 6:32 6:32 10:02 10:02 12:02 14:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 18:02 19:02 20:02

x 3 5:37 6:04 6:34 6:34 10:04 10:04 12:04 14:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 18:04 19:04 20:04
3 5:38 6:05 6:35 6:35 10:05 10:05 12:05 14:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 18:05 19:05 20:05
3 5:39 6:06 6:36 6:36 10:06 10:06 12:06 14:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 18:06 19:06 20:06

x 3 5:40 6:07 6:37 6:37 10:07 10:07 12:07 14:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 18:07 19:07 20:07
3 5:43 6:10 6:40 6:40 10:10 10:10 12:10 14:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 18:10 19:10 20:10
3 5:47 6:14 6:44 6:44 10:14 10:14 12:14 14:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 18:14 19:14 20:14
4 5:51 6:18 6:48 6:48 10:18 10:18 12:18 14:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 18:18 19:18 20:18
4 5:52 6:19 6:49 6:49 10:19 10:19 12:19 14:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 18:19 19:19 20:19

x 4 5:54 6:21 6:51 6:51 10:21 10:21 12:21 14:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 18:21 19:21 20:21
4 5:57 6:24 6:54 6:54 10:24 10:24 12:24 14:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 18:24 19:24 20:24

x 5 5:58 6:25 6:55 6:55 10:25 10:25 12:25 14:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 18:25 19:25 20:25
5 6:00 6:27 6:57 6:57 10:27 10:27 12:27 14:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 18:27 19:27 20:27
5 6:05 6:32 7:02 7:02 10:32 10:32 12:32 14:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 18:32 19:32 20:32

553 555
XAAdb 6Bei

2 21:56
2 22:03
2 20:11

x 2 K
2 K

x 2 K
3 20:16
3 20:19

x 3 20:23
3 20:26
3 20:27
3 20:28
3 20:29
3 20:32
3 20:32

x 3 20:34
3 20:35
3 20:36

x 3 20:37
3 20:40
3 20:44
4 20:48
4 20:49

x 4 20:51
4 20:54

x 5 20:55
5 20:57
5 21:02

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v ned li a ve státem uznané svátky
nejede od 30.6. do 31.8.
jede od 30.6. do 31.8.
nejede 31.12.
jede také 24.12., 1.5., 8.5. a 5.7.
nejede 24.12., jede také 1.5., 8.5. a 5.7.
V zastávce eský Brod, žel.st.  navazují vlaky linky S1 do Prahy a další autobusové linky PID
Vybrané spoje jedoucí p es zastávku eský Brod, žel. st. nejsou p ímé, tj. nutno p estoupit.
spoj 5, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 39, 43, 45, 47, 49, 51 a 53 vy ká v zast. eský Brod, žel.st. p íjezdu vlaku linky S1 od Prahy max. 20 minut
spoj 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 45, 47, 49, 51 a 53 vy ká v zastávce Mochov p íjezdu spoje linky 398 od Prahy max. 10 min.
Na spoj 3, 7, 9, 17, 25, 27, 31, 37, 41, 45 a 49 navazuje v zastávce Mochov linka PID 427 sm r Vyšeho ovice.
Na spoj 7, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 45, 47, 49, 51 a 55 navazuje v zastávce Mochov linka PID 398 sm r Sadská.
Na spoj 19 navazuje v zastávce Vitice, u školy  linka 422 do Kou imi.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

286412

412 Platí od: 15.12.2013

elákovice,nám. - Mochov -  eský Brod - Kou im

ELÁKOVICE,NÁM.
MOCHOV

Vyšeho ovice,Kozovazy
Vyšeho ovice
VYŠEHO OVICE,VYŠEHO OVI KY
Vyká

erníky
eský Brod,Štolmí
eský Brod,muzeum
eský Brod,Na Bulánce
eský Brod,Jungmannova
eský Brod,Jana Kouly
ESKÝ BROD,ŽEL.ST.  x

eský Brod,Liblice,vodárna
eský Brod,Liblice,SEŠ
eský Brod,Liblice,obec
eský Brod,Liblice,Bylanská

Chráš any,Bylany,škola
Kšely
Vitice
Vitice,u školy
Vitice,H iby
Vitice,Lipany,mohyla
T ebovle,Borek
T ebovle
KOU IM

ELÁKOVICE,NÁM.
MOCHOV

Vyšeho ovice,Kozovazy
Vyšeho ovice
VYŠEHO OVICE,VYŠEHO OVI KY
Vyká

erníky
eský Brod,Štolmí
eský Brod,muzeum
eský Brod,Na Bulánce
eský Brod,Jungmannova
eský Brod,Jana Kouly
ESKÝ BROD,ŽEL.ST.  x

eský Brod,Liblice,vodárna
eský Brod,Liblice,SEŠ
eský Brod,Liblice,obec
eský Brod,Liblice,Bylanská

Chráš any,Bylany,škola
Kšely
Vitice
Vitice,u školy
Vitice,H iby
Vitice,Lipany,mohyla
T ebovle,Borek
T ebovle
KOU IM

JÍZDNÍ ÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

x -
X -
6 -
+ -

bb -
bd -
db -
eg -
ei -

B -

A -
A -
B -
B -

Tarifní pásmo

Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.,
Polepská 867,280 02 Kolín

zm na trasy
diversion

p íj.
odj.

p íj.
odj.

Tarifní pásmo

p íj.

odj.

p íj.

odj.
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502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530 532 534 536 538 540 542 544 546 548 550 552
XBAA XA XBAAA XB 6BAeg +eh XBA X X XB 6+B XBAA XBAAA 6+BAA XBAAA X 6+BA XBAAA 6+BAA XBAAA X XBAAA 6+BA X XBAAA 6+BAA

5 4:02 5:02 5:32 5:32 6:02 7:01 7:32 9:32 11:42 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32
5 4:07 5:07 5:37 5:37 6:07 7:06 7:37 9:37 11:47 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37

x 5 4:09 5:09 5:39 5:39 6:09 7:08 7:39 9:39 11:49 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39
4 4:10 5:10 5:40 5:40 6:10 7:09 7:40 9:40 11:50 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40

x 4 4:13 5:13 5:43 5:43 6:13 7:12 7:43 9:43 11:53 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43
4 4:15 5:15 5:45 5:45 6:15 7:14 7:45 9:45 11:55 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45
4 4:16 5:16 5:46 5:46 6:16 7:15 7:46 9:46 11:56 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46
3 4:20 5:20 5:50 5:50 6:20 7:19 7:50 9:50 12:00 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50
3 4:24 5:24 5:54 5:54 6:24 7:23 7:54 9:54 12:04 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54

x 3 4:27 5:27 5:57 5:57 6:27 7:26 7:57 9:57 12:07 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57
3 4:28 5:28 5:58 5:58 6:28 7:27 7:58 9:58 12:08 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58
3 4:29 5:29 5:59 5:59 6:29 7:28 7:59 9:59 12:09 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59

x 3 4:30 5:30 6:00 6:00 6:30 7:29 8:00 10:00 12:10 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
3 4:32 5:32 6:02 6:02 6:32 7:31 8:02 10:02 12:12 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02
3 4:25 5:40 6:10 6:10 6:55 7:31 8:25 10:02 10:02 12:02 14:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02
3 4:27 5:42 6:12 6:12 6:57 7:33 8:27 10:04 10:04 12:04 14:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04
3 4:28 5:43 6:13 6:13 6:58 7:34 8:28 10:05 10:05 12:05 14:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05

x 3 4:32 5:47 6:17 6:17 7:02 8:32 10:09 10:09 12:09 14:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
3 4:36 5:51 6:21 6:21 7:06 8:36 10:13 10:13 12:13 14:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13
3 4:39 5:54 6:23 6:24 6:24 7:09 7:54 8:39 10:16 10:16 12:16 14:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16

x 2 K K K K K K K 7:59 K K K K 12:19 K K K K 16:19 K K
2 K K K K K K K 8:01 K K K K 12:21 K K K K 16:21 K K

x 2 K K K K K K K 8:04 K K K K 12:24 K K K K 16:24 K K
2 4:44 5:59 6:28 6:29 6:29 7:14 7:59 8:09 8:44 10:21 10:21 12:21 12:29 14:21 14:21 15:21 16:21 16:29 17:21 18:21
2 4:45 6:00 6:30 6:30 7:15 8:10 8:45 10:30 10:30 12:30 12:30 14:30 14:30 15:30 16:30 16:30 17:30 18:30
2 4:52 6:07 6:37 6:37 7:22 8:17 8:52 10:37 10:37 12:37 12:37 14:37 14:37 15:37 16:37 16:37 17:37 18:37

554 556
XBA 6ei

5 18:32
5 18:37

x 5 18:39
4 18:40

x 4 18:43
4 18:45
4 18:46
3 18:50
3 18:54

x 3 18:57
3 18:58
3 18:59

x 3 19:00
3 19:02
3 19:02
3 19:04
3 19:05

x 3 19:09
3 19:13
3 19:16

x 2 K
2 K

x 2 K
2 19:21
2 22:18
2 22:25

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v ned li a ve státem uznané svátky
jede také 24.12., 1.5., 8.5. a 5.7.
nejede 24.12., 1.5., 8.5. a 5.7.
nejede 24.12., jede také 1.5., 8.5. a 5.7.
Vybrané spoje jedoucí p es zastávku eský Brod, žel. st. nejsou p ímé, tj. nutno p estoupit.
V zastávce eský Brod, žel.st.  navazují vlaky linky S1 do Prahy a další autobusové linky PID
spoj 2, 6, 10, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 50 a 52 vy ká v zastávce Mochov p íjezdu spoje linky 398 od Sadské max. 5 minut
spoj 2, 6, 24, 26, 30, 36, 44 a 50 vy ká v zast. Mochov p íjezdu spoje linky 427 od Vyšeho ovic max. 15 minut
spoj 4 a 6 vy ká v zastávce Vitice,u školy p íjezdu spoje linky 422 od Kou imi 5 min.
spoj 14 a 40 vy ká v zast. Mochov p íjezdu spoje linky 427 od Vyšeho ovic max. 5 minut
spoj 26, 28, 30, 36, 40, 44 a 50 vy ká v zast. eský Brod, žel.st. p íjezdu vlaku linky S1 od Prahy max. 5 minut
spoj 38, 52 a 54 vy ká v zast. eský Brod, žel.st. p íjezdu vlaku linky S1 od Prahy max. 30 minut
Na spoj 2, 6, 8, 10, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 50, 52 a 54 navazuje v zastávce Mochov linka PID 398 sm r Praha.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

286412

412 Platí od: 15.12.2013

Kou im - eský Brod - Mochov - elákovice,nám.

KOU IM
T ebovle
T ebovle,Borek
Vitice,Lipany,mohyla
Vitice,H iby
Vitice,u školy
Vitice
Kšely
Chráš any,Bylany,škola

eský Brod,Liblice,Bylanská
eský Brod,Liblice,obec
eský Brod,Liblice,SEŠ
eský Brod,Liblice,vodárna
ESKÝ BROD,ŽEL.ST.  x

eský Brod,Kollárova
eský Brod,muzeum
eský Brod,Štolmí
erníky

Vyká
VYŠEHO OVICE,VYŠEHO OVI KY
Vyšeho ovice
Vyšeho ovice,Kozovazy
MOCHOV

ELÁKOVICE,NÁM.

KOU IM
T ebovle
T ebovle,Borek
Vitice,Lipany,mohyla
Vitice,H iby
Vitice,u školy
Vitice
Kšely
Chráš any,Bylany,škola

eský Brod,Liblice,Bylanská
eský Brod,Liblice,obec
eský Brod,Liblice,SEŠ
eský Brod,Liblice,vodárna
ESKÝ BROD,ŽEL.ST.  x

eský Brod,Kollárova
eský Brod,muzeum
eský Brod,Štolmí
erníky

Vyká
VYŠEHO OVICE,VYŠEHO OVI KY
Vyšeho ovice
Vyšeho ovice,Kozovazy
MOCHOV

ELÁKOVICE,NÁM.

JÍZDNÍ ÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

x -
X -
6 -
+ -

eg -
eh -
ei -

A -
A -

B -

A -
A -
A -
A -

Tarifní pásmo

Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.,
Polepská 867,280 02 Kolín

zm na trasy
diversion

p íj.
odj.

p íj.
odj.

Tarifní pásmo

p íj.

odj.

p íj.

odj.
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501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 537 539

XA XA X XA Xfc XA XAAA XAA XAA Xfa XAAA Xfc XAAA XA XAAA XA XA XAAA XAA XA
2 13:40 15:45 16:45
2 13:42 15:47 16:47

x 2 13:45 15:50 16:50
2 13:49 15:54 16:54
2 16:00 17:00
2 5:08 6:06 7:33 8:03 9:33 11:33 13:33 14:33 15:33 16:03 16:33 17:03 17:03 17:33 18:33 20:03

x 2 5:13 6:11 7:38 8:08 9:38 11:38 13:38 14:38 15:38 16:08 16:38 K 17:08 17:38 18:38 20:08
2 5:16 6:14 7:41 8:11 9:41 11:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 K 17:11 17:41 18:41 20:11

x 2 5:18 13:43 14:43 15:43 16:43 K 17:43 18:43 20:13
3 6:15 7:40 15:05 17:08
3 6:18 7:43 15:08
3 6:22 7:47 15:12

502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530 532 534 536 538 540 542 544

XB XA XB XA XBfa XBga X XB X XB XB Xfc X XB Xfc XB X XB X XB X X
3 12:20 13:55 14:55 15:55
3 12:24 13:59 14:59 15:59
3 12:27 14:02 15:02 16:02

x 2 4:32 5:47 6:09 6:57 6:57 14:17 15:17 16:17 16:47 18:17 19:17
2 4:34 5:21 5:49 6:11 6:59 6:59 7:49 8:34 10:19 12:19 14:19 15:19 16:19 16:49 17:19 18:19 19:19

x 2 4:37 5:24 5:52 6:14 7:02 7:02 7:52 8:37 10:22 12:22 14:22 15:22 16:22 16:52 17:22 18:22 19:22
2 4:42 5:29 5:57 6:19 7:07 7:07 7:57 8:42 10:27 12:27 14:27 15:27 16:27 16:57 17:27 18:27 19:27
2 5:30 6:20 7:11
2 5:36 6:26 7:17 8:49

x 2 5:40 6:30 7:21 8:53
2 5:43 6:33 7:24 8:56
2 5:45 6:35 7:26 8:58

na znamení
jede v pracovních dnech
nejede od 23.12. do 5.1., 31.1., od 3.3. do 9.3., 17.4., 18.4., od 30.6. do 31.8., 27.10. a 29.10.
nejede od 23.12. do 5.1., 31.1., od 24.2. do 2.3., 17.4., 18.4., od 30.6. do 31.8., 27.10. a 29.10.
V zastávce Mochov navazuje linka PID 398 sm r Kostelní Lhota.
spoj 1, 13, 15, 17, 21, 25, 35 a 37 vy ká v zastávce Mochov p íjezdu linky PID . 412 od elákovic max. 15 minut.
spoj 3 vy ká v zastávce Mochov p íjezdu linky PID . 412 od elákovic max. 3 minuty.
spoj 7, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 31, 35, 37 a 39 vy ká v zastávce Mochov p íjezdu linky PID . 398 od Prahy max. 15 minut.
spoj 13, 21, 25, 29 a 35 vy ká v zastávce Mochov p íjezdu linky PID . 398 od Sadské max. 5 minut.
spoj 29 vy ká v zastávce Mochov p íjezdu linky PID . 412 od elákovic max. 5 minut.
spoj 29 vy ká v zastávce Mochov p íjezdu linky PID . 398 od Prahy max. 5 minut.
spoj 33 vy ká v zastávce Mochov p íjezdu linky PID . 427 od elákovic max. 15 minut.
jede od 23.12. do 5.1., 31.1., od 3.3. do 9.3., 17.4., 18.4., od 30.6. do 31.8., 27.10. a 29.10.
V zastávce Mochov navazuje linka PID 398 do Prahy.
spoj 4 a 8 vy ká v zastávce Mochov p íjezdu spoje linky 398 od Pod brad max. 5 min.
Na spoj 2, 6, 10, 12, 16, 20, 22, 28, 32, 36 a 40 navazuje v zastávce Mochov linka PID 412 sm r elákovice.

286427

427 Platí od: 15.12.2013

elákovice - Vyšeho ovice - Kounice

ELÁKOVICE,TOS
elákovice,nám.
elákovice,V hájku
elákovice,Sedl ánky

MOCHOV

Vyšeho ovice,Kozovazy
Vyšeho ovice
VYŠEHO OVICE,VYŠEHO OVI KY
Vyká

erníky
KOUNICE

KOUNICE
erníky

Vyká
VYŠEHO OVICE,VYŠEHO OVI KY
Vyšeho ovice
Vyšeho ovice,Kozovazy
MOCHOV

elákovice,Sedl ánky
elákovice,V hájku
elákovice,nám.
ELÁKOVICE,TOS

JÍZDNÍ ÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysv tlivky:
x -

X -
fa -
fc -

A -
A -
A -
A -
A -

A -
B -

A -
A -
ga -

Tarifní pásmo

Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.,
Polepská 867,280 02 Kolín

zm na trasy
diversion

p íj.
odj.

Tarifní pásmo

p íj.

odj.

501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531
XBB XBBbb XBBbd XBB XBB AB XAB AB XAB XAB XAB 6+AB XA XAB 6+ABce XAB

2 6:23 6:58 8:28 10:28 12:28 13:58 14:58 15:58 16:28 16:58 18:28 19:28 20:28
x 2 6:27 7:02 8:32 10:32 12:32 14:02 15:02 16:02 16:32 17:02 18:32 19:32 20:32

2 6:29 7:04 8:34 10:34 12:34 14:04 15:04 16:04 16:34 17:04 18:34 19:34 20:34
3 4:23 5:03 5:13 6:33 7:08 8:38 10:38 12:38 14:08 15:08 16:08 16:38 17:08 18:38 19:38 20:38
3 4:25 5:05 5:15 6:35 7:10 8:40 10:40 12:40 14:10 15:10 16:10 16:40 17:10 18:40 19:40 20:40

x 4 4:27 5:07 5:17 6:37 7:12 8:42 10:42 12:42 14:12 15:12 16:12 16:42 17:12 18:42 19:42 20:42
4 4:29 5:09 5:19 6:39 7:14 8:44 10:44 12:44 14:14 15:14 16:14 16:44 17:14 18:44 19:44 20:44
4 4:30 5:10 5:20 6:40 7:15 8:45 10:45 12:45 14:15 15:15 16:15 16:45 17:15 18:45 19:45 20:45

x 4 4:31 5:11 5:21 6:41 7:16 8:46 10:46 12:46 14:16 15:16 16:16 16:46 17:16 18:46 19:46 20:46
x 4 4:33 5:13 5:23 6:43 7:18 8:48 10:48 12:48 14:18 15:18 16:18 16:48 17:18 18:48 19:48 20:48
x 4 4:34 5:14 5:24 6:44 7:19 8:49 10:49 12:49 14:19 15:19 16:19 16:49 17:19 18:49 19:49 20:49
x 4 4:35 5:15 5:25 6:45 7:20 8:50 10:50 12:50 14:20 15:20 16:20 16:50 17:20 18:50 19:50 20:50

4 4:37 5:17 5:27 6:47 7:22 8:52 10:52 12:52 14:22 15:22 16:22 16:52 17:22 18:52 19:52 20:52
x 5 4:39 5:19 5:29 6:49 7:24 8:54 10:54 12:54 14:24 15:24 16:24 16:54 17:24 18:54 19:54 20:54
x 5 4:41 5:21 5:31 6:51 7:26 8:56 10:56 12:56 14:26 15:26 16:26 16:56 17:26 18:56 19:56 20:56
x 5 4:43 5:23 5:33 6:53 7:28 8:58 10:58 12:58 14:28 15:28 16:28 16:58 17:28 18:58 19:58 20:58

5 4:45 5:25 5:35 6:55 7:30 9:00 11:00 13:00 14:30 15:30 16:30 17:00 17:30 19:00 20:00 21:00
502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530

X X X X 6+ X 6+ X X X X X X 6+ce

5 4:53 5:53 6:23 6:48 6:53 9:53 10:53 11:53 13:53 14:53 15:23 16:23 17:23 18:23 18:53
x 5 4:56 5:56 6:26 6:51 6:56 9:56 10:56 11:56 13:56 14:56 15:26 16:26 17:26 18:26 18:56
x 5 4:58 5:58 6:28 6:53 6:58 9:58 10:58 11:58 13:58 14:58 15:28 16:28 17:28 18:28 18:58

4 5:01 6:01 6:31 6:56 7:01 10:01 11:01 12:01 14:01 15:01 15:31 16:31 17:31 18:31 19:01
x 4 5:03 6:03 6:33 6:58 7:03 10:03 11:03 12:03 14:03 15:03 15:33 16:33 17:33 18:33 19:03
x 4 5:04 6:04 6:34 6:59 7:04 10:04 11:04 12:04 14:04 15:04 15:34 16:34 17:34 18:34 19:04
x 4 5:05 6:05 6:35 7:00 7:05 10:05 11:05 12:05 14:05 15:05 15:35 16:35 17:35 18:35 19:05
x 4 5:07 6:07 6:37 7:02 7:07 10:07 11:07 12:07 14:07 15:07 15:37 16:37 17:37 18:37 19:07

4 5:08 6:08 6:38 7:03 7:08 10:08 11:08 12:08 14:08 15:08 15:38 16:38 17:38 18:38 19:08
4 5:09 6:09 6:39 7:04 7:09 10:09 11:09 12:09 14:09 15:09 15:39 16:39 17:39 18:39 19:09

x 4 5:11 6:11 6:41 7:06 7:11 10:11 11:11 12:11 14:11 15:11 15:41 16:41 17:41 18:41 19:11
3 5:13 6:13 6:43 7:08 7:13 10:13 11:13 12:13 14:13 15:13 15:43 16:43 17:43 18:43 19:13
3 5:15 6:15 6:45 7:10 7:15 10:15 11:15 12:15 14:15 15:15 15:45 16:45 17:45 18:45 19:15
2 5:19 6:19 6:49 7:14 7:19 10:19 11:19 12:19 14:19 15:19 15:49 16:49 17:49 18:49 19:19

x 2 5:21 6:21 6:51 7:16 7:21 10:21 11:21 12:21 14:21 15:21 15:51 16:51 17:51 18:51 19:21
2 5:25 6:25 6:55 7:20 7:25 10:25 11:25 12:25 14:25 15:25 15:55 16:55 17:55 18:55 19:25

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v ned li a ve státem uznané svátky
nejede od 30.6. do 31.8.
jede od 30.6. do 31.8.
nejede 24.12.

286443

443 Platí od: 15.12.2013

elákovice, žel. st. - P erov n. L. - Sadská

ELÁKOVICE,ŽEL.ST.  x
elákovice,V hájku
elákovice,rozc.Sedl ánky

P erov n.L.,U skanzenu
P erov n.L.,Nový P erov
Semice,k iž.
Semice,školka
Semice
Semice,rozc.Velenka
Hradištko,Kersko,Hrabalova
Hradištko,Kersko,Branaldova
Hradištko,chaty
Hradištko
Sadská,Mrsolská cesta
Sadská,hotel Modrá Hv zda
Sadská,Husova
SADSKÁ

SADSKÁ
Sadská,hotel Modrá Hv zda
Sadská,Mrsolská cesta
Hradištko
Hradištko,chaty
Hradištko,Kersko,Branaldova
Hradištko,Kersko,Hrabalova
Semice,rozc.Velenka
Semice
Semice,školka
Semice,k iž.
P erov n.L.,Nový P erov
P erov n.L.,U skanzenu

elákovice,rozc.Sedl ánky
elákovice,V hájku
ELÁKOVICE,ŽEL.ST.  x

JÍZDNÍ ÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysv tlivky:
x -

X -
6 -
+ -

bb -
bd -
ce -

Tarifní pásmo

Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.,
Polepská 867,280 02 Kolín

Tarifní pásmo

spoj 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27 a 31 vy ká v zast. elákovice, žel. st. p íjezdu vlaku linky S2 nebo S20 od Prahy 15 minut
spoj 23 a 29 vy ká v zast. elákovice, žel. st. p íjezdu vlaku linky S2 nebo S20 od Prahy 30 minut
Na spoj 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29 a 31 navazuje v zastávce Sadská spoj linky 270041 (H41) nebo 270042 (H42) do Nymburka.
Na spoj 1 a 7 navazuje v zastávce Sadská spoj linky PID 398 do Pod brad.
Na spoj 3, 5 a 9 navazuje v zastávce Sadská spoj linky PID 398 do Prahy.
V zastávce elákovice, žel.st. navazují vlaky linky S2 nebo S20 do Prahy.

A -
A -
B -
B -
B -
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Na Hrádku 464

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

Zdenek Rykr – umělec ve
službách Orionky

l Tereza Zborníková

Avantgardní umělec Zdenek Rykr, jehož jméno
je neodmyslitelně spjato s čokoládovnou Orion,
se narodil 26. října roku 1900 v Chotěboři do
rodiny úředníka Rakouské severozápadní  dráhy.

Povinnou školní docházku zahájil v rodném městě.
Když bylo Zdenkovi sedm let, přestěhovala se
rodina do Kolína, kde později Rykr navštěvoval
c. k. reálné gymnázium. Tam se postupně začínal
projevovat jeho umělecký talent. Po neúspěšném
pokusu o přijetí na pražskou Akademii výtvarných
umění působil jako vychovatel u hraběte Lažan-
ského v Chyši. Posléze vystudoval dějiny umění
a klasickou archeologii na Filozofické fakultě Uni-
verzity Karlovy.
Jako umělec byl Rykr solitérem. Ačkoliv jej časově
můžeme zařadit ke generaci Devětsilu, vyhýbal
se kolektivním programům a jakékoliv skupinové
aktivitě. Pravidelně však vystavoval již od roku
1920.
Pro jeho tvorbu je typické rychlé střídání stylů,
které mu kritika vyčítala. Dnes, kdy Rykrovo umění
prošlo rehabilitací, jej můžeme chápat jako hledání
vlastní cesty. Svým uměleckým vyjádřením rea-
goval na aktuální umělecké směry. V jeho díle se
objevuje expresionismus, kubismus, abstrakce či
surrealismus.
Vedle volné tvorby vynikal svými reklamními
návrhy. Bezesporu nejvýznamnější je spolupráce
s firmou Orion, se kterou roku 1921 uzavřel smlou-
vu. Tehdy nesla ještě dlouhý a složitý název – „První
česká akciová společnost továren na orientálské
cukrovinky a čokoládu na Královských Vinohra-
dech, dříve A. Maršner.“ Na výrobcích se však na
počátku 20. let 20. století začal stále více objevovat
nový název – Orion. Toto snadno zapamatovatelné
pojmenování se stalo roku 1928 oficiálním názvem
firmy. Na prvních obalech se objevuje ještě nápis
Orion-Maršner a logo ve tvaru kornoutu. Později
Rykr vymyslel logo nové, dnes stále známou čtyř-
cípou hvězdu. Proslulý je také obal Kofily, čoko-
ládové tyčinky s kávovou příchutí, představující
sedícího mouřenína v turbanu, který navrhl roku

1923. Velmi úspěšná byla Rykrem realizovaná
expozice Orionky na výstavě průmyslové propa-
gandy v Praze roku 1924, která byla kritikou velmi
kladně přijata. K. Hostovský ve svém textu
s názvem „Výtvarný element v reklamě“ hodnotí
expozici na uvedené výstavě, kde se vedle Orionu
prezentovala továrna Zora, takto: „ (…) příklady,
jaké obaly čokolád a cukrovinek býti mají, resp.
mohou, a jakými býti nemají. Dokonalé uplatnění
výtvarné formy a tím kultivovanost a originálnost
obalů Orionu, na nichž jest patrna ruka výtvarníka
a reklamisty, (a) bezvýraznost, diletantism a šablo-
novité hovění tak zvanému lidovému vkusu při oba-
lech Zory.“
Pro formování vizuálního vzezření firmy byl Rykr
klíčovou osobností. Roku 1933 Orion začal vydávat
vlastní časopis Čokoládový svět, v němž Rykr půso-
bil jako redaktor. Publikoval zde výrobky Orionu se
svými obaly, psal oestetice prosklených výloh Orio-
nu, radil prodejcům s úpravami. Čokoláda se stala
pro Rykra nejen zdrojem obživy, ale také formou
vyjádření vlastního uměleckého cítění.
Jako umělec – malíř byl však uznán až na sklonku
života. V roce 1937 se stal členem pařížského
salonu Nadnezávislých. Jeho slibně rozjetou karié-
ru ukončila tragická smrt. Dne 15. ledna roku 1940
se vydal s rozepnutým pláštěm a zapálenou ciga-
retou vstříc přibližujícímu se rychlíku.
Návrhy obalů od čokolád, papírové krabičky a pla-
káty, které Rykr vytvořil pro továrnu Orion, jsou
velmi výrazně zastoupeny na právě probíhající
výstavě v Městském muzeu. Návštěvník má mož-
nost seznámit se s množstvím realizací, do nichž
autor otiskl svůj umělecký charakter. Představená
díla jsou jedinečnou ukázkou autorova estetického
cítění. Je v nich patrný Rykrův různorodý umělecký
projev, snaha hledání nového, jedinečného výrazu.
Rychlé střídání stylů, které bylo Rykrovi – malíři
kritikou neustále vytýkáno, našlo své uplatnění
právě na čokoládových obalech. 
Exponáty spjaté s Rykrovým jménem na výstavu
laskavě zapůjčilo Regionální muzeum v Kolíně,
část pochází ze soukromé sbírky Stanislava Krám-
ského a Josefa Feitla, reprodukce fotografií, na
nichž je zachycen Zdenek Rykr, poskytlo Městské
muzeum v Chotěboři. Všem jmenovaným patří
poděkování.

Dne 23. 1. 2014 od 18.30 hod. proběhne v Síni
Jana Zacha krátké představení tvorby tohoto
avantgardního umělce. Přednáška Terezy Zbor-
níkové s názvem Zdenek Rykr (1900–1940):
Umění jako reklama – reklama jako umění je

součástí doprovodného programu k výstavě. Svou
účast přislíbil také Stanislav Krámský, sběratel
obalů od čokolád, s nímž bude možné po před-
nášce výstavu navštívit a seznámit se s jeho mno-
haletým koníčkem. Vstupné dobrovolné.

Výstavu ČOKOLÁDA, KRÁLOVNA SLADKOSTÍ …
aneb Příběh sladkého hříchu můžete zhlédnout do
26. 1. 2014 ve Výstavní síni Muzea. Přístupná je
od úterý do neděle od 9.00 do 12.00 a od 13.30
do 17.00 hod.

Pohled do expozice výstavy Čokoláda, královna sladkostí … aneb příběh sladkého hříchu, kde je dílo Z. Rykra
představeno. Foto: T. Zborníková

Zdenek Rykr: Orion Special, 1935. Zdroj: soukromá sbír-
ka S. Krámského

Časopis Čokoládový svět z roku 1933, jehož redaktorem
byl Zdenek Rykr. Zdroj: soukromá sbírka J. Feitla

Zdenek Rykr. Foto: zdroj Městské muzeum v Chotěboři
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Dne 29. 10. 2013 se uskutečnila prohlídka exteriérů nyní
rekonstruované Volmanovy vily pro omezený počet (25)
předem přihlášených zájemců, organizovaná Muzeem,
která se konala za účasti spoluvlastníka vily Pavla Stuchlíka,
kterému patří poděkování za vstřícný přístup při realizaci
akce. Foto: Tereza Zborníková

K VÝROČÍM JOSEFA VOLMANA V ROCE 2013
l David Eisner, ředitel Muzea

Na rok 2013 Městské muzeum plánovalo výstavu, která si kladla za cíl připomenout všestranný vliv
průmyslníka Josefa Volmana na rozvoj Čelákovic v první půli 20. století. Jako klíč posloužila obě vol-
manovská výročí, tedy 130 let od narození a 70 let od úmrtí tohoto významného muže. Z technických
a organizačních důvodů jsem se rozhodl výstavu přesunout do roku 2014. Zároveň platí, že Muzeum
uchovává zlomky hmotných a písemných pramenů k Josefu Volmanovi a ani Státní okresní archiv Pra-
ha-východ se sídlem v Přemyšlení na tom není o mnoho lépe. V dané souvislosti bych rád jménem
Muzea oslovil spoluobčany, zda by Muzeu jako dar neposkytli, či alespoň nezapůjčili jakýkoli předmět
nebo písemnost, které s osobou Josefa Volmana souvisí. Nepochybuji, již s ohledem na Volmanův
význam a vliv přesahující Čelákovice, že takto mohou být objeveny předměty, které umožní lépe přiblížit
osobnost továrníka a celou jeho dobu. V minulých týdnech Muzeum vděčně přijalo dva dary od občanů
Čelákovic, jednak zajímavou kolekci 36 fotografií formátu zhruba A4 zachycujících továrnu Josefa Vol-
mana a její produkty – stroje v době kolem roku 1940, jednak pivní sklenici s mírou 0,5 l pro tovární
kantýnu firmy Josef Volman, a. s., která koncesi získala dne 27. 2. 1942.

Havlíčkova 691
Čelákovice

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

Vyhlášení výtvarné soutěže Řemesla Polabí VII
l Alena Zradičková, ředitelka

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice vyhlašuje sedmý ročník výtvarné soutěže
Řemesla Polabí, tradice řemesel v současném výtvarném projevu.
Stejně jako v minulých ročnících práce ze soutěže představíme na výstavě Řemesla
Polabí VII v Městském muzeu v Čelákovicích od 8. do 22. února 2014. Doprovodným
tématem je v tomto ročníku „Ornament“.

Řemesla Polabí podporují tvůrčí výtvarný projev
dětí a dospělých, účastníků různých výtvarných
kurzů i samouků. Předvádí, jaká díla vznikají spo-
jením znalostí původních řemeslných postupů
s využitím soudobých výtvarných technik a mož-
nostmi použití tradičních i moderních materiálů.
Vyhodnocení soutěže a předání cen proběhne na
vernisáži výstavy 8. 2. 2013 od 10.00 hod. v sále
Jana Zacha v Městském muzeu.

Soutěž Řemesla Polabí je v roce 2014
vyhlášena:
ve čtyřech věkových kategoriích – I. do 6 let, 
II. 7 až 10 let, III. 11 až 15 let, IV. mládež nad 15
let a dospělí;
v osmi tematických okruzích – tradičně:
„Sedmero řemesel“ (děleno podle způsobu zpra-
cování) a „Ornament“ (ztvárnění jednoho tématu
různými technikami).

1. Tkaní – ruční tkaní, na stavech a předtkalcovské
techniky.

2. Krajka – paličkování, šitá krajka, frivolitky a další
zpracování nití a provázků.

3. Textil – potisk, malování na textil, barvení různý-
mi technikami.

4. Vyřezávání – dřevo, kůra, kámen a další mate-
riály.

5. Košíkářství – proutí, pedig, papír, další mate-
riály.

6. Drátování a šperk.
7. Užité předměty – svíčky, mýdla, keramika,

malování na porcelán a sklo atd.
8. Ornament – téma zpracováno různými techni-

kami, různým materiálem.

Přihlášky a další informace k soutěži i výstavě
získáte v MDDM Čelákovice nebo na
www.mddmcelakovice.cz.

Podmínky přijetí výtvarných prací
Množství výrobků v soutěži je omezeno, přijímá-
me od účastníka jen jeden výrobek v kategorii

(set, tematický soubor max. 4 kusy). Velikost při-
hlášených předmětů je maximálně 1 m x 1 m x
1 m (výjimkou jsou tkaná a textilní díla max. 2 m
na délku). Práce je potřeba mít upraveny pro
výstavu (např. krajky podloženy), tj. adjustovány.
Soutěže se neúčastní lektoři kurzů, profesionální
výtvarníci a řemeslníci. K účasti na výstavě zveme
centra výuk výtvarných kurzů, která se zaměřují
i na poznávání základů různých řemesel. Rádi
opět nabízíme možnost předvedení výsledků čin-
nosti kurzů Domům dětí a mládeže ve Středo-
českém kraji a školám i školkám z Čelákovic
a okolí (zde platí: jeden vystavovatel – jedna při-
hláška, tj. ne hromadné přihlašování za organi-
zaci).

Vybírání soutěžních prací a dalších exponátů
(společně s přihláškami) proběhne od soboty
18. 1. do pátku 24. 1. v MDDM (všední dny
8.00–18.00 hod., o víkendu 14.00–18.00 hod.)
nebo je lze poslat do 24. 1. poštou či kurýrem.
Odborná porota soutěž vyhodnotí 25. 1.
v MDDM.
Vrácení prací zapůjčených na výstavu ve 
dnech od čtvrtka 27. 2. do soboty 1. 3. (všední

dny v 8.00–18.00 hod., o víkendu 14.00–18.00
hod.)

Společně s pracemi ze soutěže vystavíme díla,
zapůjčená od amatérů i profesionálních výtvar-
níků a řemeslníků. Práce dětí i dospělých účast-
níků kurzů, kteří by chtěli na výstavu zapůjčit svá
díla, ale nechtějí s nimi soutěžit, rádi vystavíme,
ale jsme omezeni prostory výstavní síně. Množ-
ství výrobků mimo soutěž je proto potřeba pro-
jednat s organizátory výstavy předem!

Výstavu Řemesla Polabí VII doprovodí
ukázky řemesel
Víkendy v Muzeu doplní pět odpoledních výtvar-
ných dílen pro příchozí zájemce, a to odpoledne
8., 9., 15., 16. a 22. února – vždy od 14.00 do
16.00 hod. přímo ve výstavní síni. Jedna dopo-
lední dílnička pro rodiny s malými dětmi se usku-
teční 16. února od 10.00 do 12.00 hod. Povedou
je lektoři kurzů a řemeslníci. Program dílen sle-
dujte na plakátech a letáčcích.

Po dobu konání výstavy zajišťujeme v dopoledních
hodinách doprovodný program s účastí různých
řemeslníků určený školám (1.–4. třídy) a školkám
z Čelákovic a okolí – předem přihlášeným. Ostatní
ročníky ZŠ zveme, ale jejich návštěvu výstavy
neorganizujeme.

Chystáme opět katalog vystavených prací, který
budete moci zakoupit na výstavě v Muzeu. Orga-
nizacím, které se účastní s kolektivem autorů,
katalog darujeme.

Informace a dotazy rádi zodpovíme. Více 
o soutěži i výstavě naleznete také na
našem webu či na facebooku. Přímý
kontakt na  hlavního organizátora výstavy:
e-mail:  azrada@seznam.cz, tel.:
604 200 215.
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2014 – Rok české
hudby a dalších výročí

l Petr Studnička, zastupitel města

Hudba je reprezentativní součástí
české kulturní identity. Jména Anto-
nín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš
Janáček, Bohuslav Martinů, Josef

Suk, Jan Dismas Zelenka a další jsou spolehlivými
markanty, které lidé rozpoznávají ve světě jako „čes-
ké“. Výročí všech výše jmenovaných a řady dalších
spadají do let zakončených čtyřkou az tohoto důvo-
du jsou chápány tradičně a spontánně jako Roky
české hudby nejen u nás, ale i v zahraničí. V roce
1924 bylo poprvé slaveno smetanovské výročí, po
válce došlo k rozšíření koncepce na českou hudbu
jako takovou. Česká republika disponuje také kva-
litní nabídkou jazzu a folklorních tradic, které zís-
kávají stále výraznější mezinárodní ohlas.
Roky české hudby se tedy nesoustřeďují pouze na
tvorbu výročních autorů, na jeden druh či hudební
žánr, ale na podporu a reflexi české hudby jako tako-
vé. Uměleckou záštitu nad Rokem české hudby
2014 převzali sir Simon Rattle aMagdalena Kožená.
Čestným prezidentem se stal Jiří Bělohlávek. Poli-
tickou záštitu poskytl prezident republiky Miloš
Zeman. Program byl oficiálně zahájen na Nový rok
koncertem České filharmonie. Celoroční program
bude zakončen společným galakoncertem Asocia-
ce festivalů a Asociace symfonických orchestrů
a sborů dne 17. prosince v pražské O2 aréně, kde
vystoupí světoví sólisté a orchestr složený z hráčů
ze souborů zcelé České republiky za řízení dirigenta
Jakuba Hrůši. Více informací o připravovaných
akcích najdete na www.rokceskehudby.cz.

Z dalších významných výročí si v letošním roce
připomeneme například 15 let od vstupu do Seve-
roatlantické aliance (12. 3. 1999) a 10 let od vstupu
do Evropské unie (1. 5. 2004). V létě roku 2014
bude připomenuto rovněž 100. výročí založení
československých legií. Všemi krajskými městy
projede Legiovlak, který bude prezentován v Praze
ve dnech 3.–15. 9. 2014.

Zvěstování podle Petra Bajera
l Spolek pro varhanní hudbu Čelákovice

V předvečer první neděle adventní (30. 11. 2013)
se v kostele Nanebevzetí Panny Marie konal tradiční
adventní koncert. Ten bývá zároveň završením akcí
pořádaných u příležitosti začátku adventu v našem
městě. Pozvání přijal tentokrát Chrámový sbor od
sv. Jana Křtitele z Lysé nad Labem. V roce 2010
zde u stejné příležitosti provedl z hlediska liturgic-
kého i hudebního velmi hodnotný program anejinak
tomu bylo i letos. Program koncertu se zaměřil na

centrální téma zvěstování ze dvou úhlů pohledu.
Vedle adventního zvěstování Panně Marii se vrátil
i k1150. výročí zvěstování křesťanství našim zemím
slovanskými věrozvěsty Cyrilem aMetodějem. Tuto
pro naši zemi tak důležitou událost jsme si připo-
menuli celý rok 2013 – v Čelákovicích např. před-
náškami pana faráře Richarda Scheucha. Sbor pod
vedením Petra Bajera nám tedy umožnil jedinečné
setkání s hudebními duchovními památkami, jejichž
původ sahá až do 6. a7. století (hymnus Akathistos,
Liturgie sv. Jana Zlatoústého). Vyslechli jsme i díla
vycházející z východní křesťanské tradice ve zpra-
cování starších i současných autorů (D. S. Bort-
ňanskij, A. Pärt). Dramaturgie zahrnula ovšem i díla
českých autorů zachycujících přímo příchod obou
makedonských bratří: písně pátera a hudebního
skladatele Pavla Křížkovského vzniklé k 1000. výročí
cyrilometodějské misie, Proglas z pera současného
českého skladatele Jiřího Strejce, ale překvapivě
i skladbu barokního Adama Michny z Otradovic
(Píseň o svatém Crhovi a Strachotovi). Program
vhodně doplnily písně s adventní a mariánskou
tematikou od středověku až po současnost. Nutno
zmínit, že právě duchovní sborová díla současných
českých i světových autorů, částečně již zmíně -
ných výše, tvořila jednu třetinu celého programu.
To je rovněž počinem výjimečným a pro hudbu 
20. a 21. století nesmírně záslužným.
Chrámový sbor z Lysé nad Labem provedl tedy
unikátní projekt, jehož dramaturgie svědčí o hlu-
boké muzikologické i liturgické erudici pana sbor-
mistra. Petr Bajer ovšem nepředává svému sboru
jen své znalosti, ale přenáší na něj i hluboké zaujetí
pro věc i vědomí duchovního poselství obsaže-
ného v prováděné hudbě. Právě tato skutečnost
dodala i jinak velmi kvalitnímu uměleckému výkonu
tohoto neprofesionálního tělesa ještě další rozměr,
jenž umožnil kostelu plnému posluchačů prožít
naplno skutečnou adventní atmosféru.

Návštěva katedrály sv. Víta spojená s prohlídkou varhan
l Marie Plecháčková

V neděli 24. 11. 2013 se vydala skupina příznivců
varhanní hudby na návštěvu do katedrály sv. Víta
(celý název: sv. Víta, Václava a Vojtěcha). Zúčastnili
se členové Spolku pro varhanní hudbu, farníci i další
zájemci v překvapivém počtu 20 osob. Návštěva
proběhla díky pozvání dómského varhaníka 
Marka Čihaře. Byla velmi zajímavá azačala hudebně
liturgicky – jak jinak by i v takovém prostoru měla
začít? Měli jsme možnost se účastnit (latinsky) zpí-
vaných nešpor na svátek Krista Krále v přítomností
pana kardinála Mons. Dominika Duky. Nešpory ved-
la dómská schola, na varhanní pozitiv hrál pan Čihař.
Ten nás ke konci nešpor vzal s sebou na kruch tu
hlavního varhanního nástroje katedrály, kde slav-
nostní nešpory dohrával asi pětiminutovou impro-
vizací. Všichni jsme byli ohromeni suverénním
uměním varhaníka i monumentálním zvukem tří-
manuálového dómského nástroje. Že pan Čihař
využil maxima jeho zvukových možností, jsme my,
stojící v bezprostřední blízkosti, pociťovali celým
tělem. Pan varhaník se nám posléze věnoval
podrobným a velmi vtipným historickým i technic-
kým výkladem o svatovítských varhanách. Pro nás

čelákovické je zajímavá především skutečnost, že
se jedná o nástroj s pneumatickou trakturou, právě
tak jako vnašem kostele, kterých se do současnosti
nedochovalo mnoho. Však je také vyrobila stejná
firma Mölzer (posléze Melzer) zKutné Hory, jen ovíce
než 30 let později. Exkurze u varhan trvala téměř
hodinu a každý, kdo se ptal, si přišel na své – na
panu Čihařovi je vidět, že varhaničení nejen per-
fektně ovládá, rozumí mu, ale také ho nesmírně baví.
Pan Čihař nám přislíbil jarní koncert v dubnu 2014
v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie…tak
se můžeme jen těšit…

Svatovítské varhany. Foto: Marek Čihař

Chrámový sbor od sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem vystoupil v sobotu 30. 11. 2013 v kostele Nanebevzetí Panny
Marie. Foto: Ludvík Adámek
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Na Hrádku 1092
Čelákovice

tel.: 326 991 515, fax: 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://knihovna.celakovice-mesto.cz

Čelákovický divadelní spolek 
J. K. Tyl vzpomíná

l Soňa Husáriková, ředitelka Knihovny

V roce 1941 byl při pěveckém spolku založen dra-
matický odbor, a tím byla započata budoucnost
významného divadelního souboru, oněmž jste všich-
ni určitě slyšeli, pokud jste nebyli přímo v jeho hledišti
nebo dokonce aktéry ztvárnění divadelních her.
Ve vedení DS J. K. Tyl, v režii divadelních her, na
divadelních prknech a v zákulisí se vystřídala dlou-
há řada místních ochotníků. Ti se podíleli na vel-
kém rozvoji a úspěších divadla, které přinesly řadu
ocenění a pevné místo v historii českého ochot-
nického divadla.
Městská knihovna pořádá ve čtvrtek 23. ledna
2014 v 17 hodin přátelské setkání se členy DS 
J. K. Tyl. Na léta spolupráce s „Tyláky“ zavzpomíná
ředitel Městského divadla Mladá Boleslav Fran-
tišek Skřípek a herec a režisér Josef Kettner. 
Srdečně zveme pamětníky a příznivce divadla,
které zajímá minulost i současnost čelákovického
divadla.

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)

Zpíváníčko se sobem pro nejmenší
Pátek 10. 1. 2014 od 10.00 hod.

Přespávání v MC
Pátek 17. 1. 2014 od 18.00 hod. až sobota 18. 1.
2014 do 8.30 hod. Informace a přihlášky: M. Tom-
ková tel.: 739 677 262.

Divadélko pro nejmenší
Pátek 24. 1. 2014 od 11.00 hod. „O perníkové
chaloupce“, představení vhodné pro děti od
18 měsíců.

Skáču dobře, skáču rád
Neděle 26. 1. 2014 od 15.00 do 17.00 hod. Osm
skákacích hradů ve sportovní hale U Učiliště (zvané
Vikomt).

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

VÍTÁME NOVÝ ROK
Infocentrum Rodina a práce
e-mail: info@rc-routa.cz, www.rc-routa.cz
Otevřeno: po–pá 8.00–19.00 hod.
Nabízíme zde základní poradenství, např. v oblasti
slaďování rodinného a pracovního života. Pokud
potřebujete odbornější pomoc, zařídíme rezervaci
do poradny Práce bez diskriminace. Bezplatné
odborné individuální poradenství využijte při
prvních náznacích problémů, ne až když začne
hrozit soudní spor. Tel.: 604 146 682.
Naše odborná knihovna byla rozšířena o dvě prak-
tické příručky, které vznikly díky projektu – Flexibilní
formy práce a Práce z domova.

Služby péče o děti
Realizujeme je díky projektu Slaďování rodiny
a práce – šance pro Čelákovice, který je podpořený
z prostředků ESF prostřednictvím OPLZZ a roz-
počtu ČR.
S.O.S. a mobilní služba – péče o dítě pro zamě-
stnané:
Zajišťujeme převod dětí z MŠ a ZŠ do Routy, odpo-
ledního útočiště v prostorách MC;
Mobilní služba – na základě předchozí rezervace;
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.

Skáču dobře, skáču rád
Neděle 26. 1. 2014 od 15.00 do 17.00 hod. Tradiční
akce pro rodiny se skákacími hrady a skákadly.
Sportovní hala středního odborného učiliště TOS.
Tentokrát i výtvarná soutěž!

Centrum podnikatelek Polabí
Nabízíme ženám podnikatelkám i ženám uvažu-
jícím o podnikání odborné poradenství, worksho-
py, konzultace, bohatou knihovnu, mobilní
kancelář a prostor pro jednání, www.podnikatel-
ky-polabi.cz, e-mail: info@podnikatelky-polabi.cz.
po, st 8.00–12.00 12.30–17.00
út, čt 8.00–12.00 12.30–15.30
pá 8.00–14.00

Klub náhradních rodin Routa
Klub pro osvojitele, žadatele, vážné zájemce
o NRP a pěstouny. RC Routa, o. s., má pověření
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle záko-
na č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí.
V roce 2013 bylo pověření rozšířeno na oblast hl.
města Prahy, sociálně-právní ochranu dětí posky-
tujeme nyní ve Středočeském kraji a v hlavním
městě Praze. Bližší informace o aktivitách klubu
Jana Luhanová, nahradnirodiny@seznam.cz, tel.:
731 172 650.

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

Angličtina s rodilým mluvčím
Koncem ledna končí náš první semestr, pokra -
čujeme hned od nového pololetí a vy se na nás
můžete obracet s přihláškami a i dalšími připo-
mínkami k našim jazykovým kurzům, routa-
-anglicti na@seznam.cz.

11 žen se uchází o titul 
Nejlepší podnikatelka Středního Polabí

l Bohdana Rambousková

Jedenáct podnikatelek z Čelákovic a okolí bojuje v soutěži o titul Nejlepší podnikatelka Středního
Polabí, kterou organizuje projekt „Podporujme podnikatelky Polabí!“ Rodinného centra ROUTA ve
spolupráci s městem Čelákovice. Před Vánoci soutěžící odevzdaly podklady pro 1. kolo, z něhož vyjdou
finalistky v obou soutěžních kategoriích – začátečnice podnikající méně než dva roky a zkušené
podnikatelky se zavedeným byznysem.
Porotu tedy nyní po Vánocích čeká posuzování podnikatelských projektů jednotlivých účastnic a výběr
těch nejperspektivnějších. Jména finalistek budou oznámena na konci února a bezprostředně poté
následuje druhé kolo, jehož výsledky se dozvíme na květnovém „Setkání na náměstí“ v Čelákovicích.
Porota soutěže má pět členů a členek. Město v ní reprezentuje Josef Pátek, partnera soutěže Krajskou
hospodářskou komoru Střední Čechy Taťána Veselá, partnera FV Plast, a. s., Tomáš Olbrecht. Za
úspěšné čelákovické podnikatelky v porotě zasedne Gabriela Rychová, projekt „Podporujme
podnikatelky Polabí!“ zastupuje jeho koordinátorka Jana Fajtová Krausová.
„Soutěž oslovila hlavně ženy, které svou podnikatelskou činnost zahájily během posledních dvou let.
Je vidět, že projekt „Podporujme podnikatelky Polabí!“ postupně naplňuje svůj účel a pomáhá ženám
v úspěšném nastartování byznysu,“ řekla koordinátorka soutěže Dominika Fijalová. Více informací
o soutěži najdete na webových stránkách www.podnikatelky-polabi.cz.
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Další úspěch
l Aleš Chvojka

V neděli 8. 12. 2013 byl v Úva-
lech, na Okresní konferenci
Českého svazu chovatelů,
vyhlášen pan Petr Bajer ze ZO
v Čelákovicích nejlepším cho-
vatelem za rok 2013 v kategorii
chovu vodní drůbeže. Zlatý kov
doplnil i stříbrem v kategorii

drůbeže hrabavé a vodní. Obhájil tak prvenství
z roku 2012 a opět posunul zdejší organizaci o stu-
peň výše.
Gratulujeme a děkujeme.

l Aleš Chvojka

Především Vám přeji klidnější a úspěšný rok! Ať
ve zdraví užijete všech dvanáct měsíců. Ostatně
nezapomeňte na procházky, výlety a samozřejmě
houbaření. To tomu zdraví docela prospívá.
V dnešní povídání se zastavíme u zvláštního druhu
s latinským názvem Pseudohydnum gelastinosum
– rosolozub huspenitý. Plodnice jsou většinou
jazykovité, bočně přirostlé na silně tlejících paře-
zích převážně jehličnanů, především smrků. Při
příznivém počasí se vyskytuje i v zimě. Houby
jsou ve dvou barevných formách. Běžnější jsou
barvy bělavé, v barvě hnědavé se vyskytují vzác-
něji. Obě formy jsou jedlé, a to dokonce i v syro-

vém stavu – vhodné do salátů. Rosolovitá kon-
zistence inspirovala předního mykologa, fotogra-
fa, kulináře Jiřího Baiera k zajímavému receptu,
který přikládám.

RECEPT: Rozsolozub huspenitý jako ústřice
Nasbírané plodnice pokrájíme na větší (lžičkové)
kousky a jemně zblanžírujeme (asi 1 minutu) v jem-
ně osolené vodě. Vlastně prakticky jen kvůli pří-
padným nečistotám. Scedíme a necháme
oschnout. Poklademe na ledovou tříšť, dosolíme
a dokořeníme bílým pepřem. Zakapeme citrono-
vou šťávou, ozdobíme plátky limetky a snítkou
máty. A abychom si zopakovali silvestrovské reje,
servírujeme s bílým pečivem a lahvinkou sektu.

Rosolozub huspenitý – bílá forma. Foto: Klára Macháč-
ková

Rosolozub huspenitý – hnědá forma. Foto: Petr Nová-
ček

Šachový klub Spartak
Čelákovice

l Libor Mrozinski

Dne 23. 11. 2013 se zúčastnilo 5 členů našeho
šachového kroužku 2. ročníku turnaje „O pohár
města Milovice“, který byl zároveň hrán jako 
3. kolo regionálního přeboru regionu. Našim se
tentokrát moc nedařilo, když v kategorii starších
žáků obsadili z 21 účastníků Lukáš Janda 
14. místo, Kryštof Pechánek 20. místo a Gabriela
Hladká 21. místo. V kategorii mladších žáků ob-
sadili z 53 účastníků Vojtěch Rubeš 17. místo a Te-
reza Hladká 50. místo.
V rámci regionálního přeboru si naše A-družstvo
začalo vybírat své smolné dny. Po dvou vítězných
zápasech s družstvy ŠK Kralupy n. Vlt. C a Caissa
Úholičky C jsme ve třetím kole dne 24. 11. 2013
prohráli na domácí půdě 3½:4½ se slabším sou-
peřem ŠK Liběhrad Libčice n. Vlt. B. Na 1. ša-
chovnici náš první bod získal Robert Kubíček,
dalším celým bodem přispěl pouze na 8. šachov-
nici Václav Mácha. A tak vzhledem k našim třem
dalším prohraným partiím nedokázaly remízy
Pavla Horkého, Martina Sedlatého a Libora Mro-
zinského ovlivnit celkový výsledek v náš pro-
spěch. A ve čtvrtém kole jsme dne 8. 12. 2013
prohráli s výkonnostně srovnatelným družstvem
TcJ Sokol na Mělníce B 5½:2½. Jedinou vítěznou
partii pro nás vybojoval na 8. šachovnici Václav
Mácha a remízy Pavla Horkého, Martina Sedla-
tého a Petra Kopeckého byly již jen slabou korekcí
konečného výsledku. V průběžném hodnocení se
tak naše A-družstvo drží v první polovině tabulky
na 5. místě. Další zápasy sehraje A-družstvo dne
26. 1. 2014 s družstvem ŠK Kralupy n. Vlt. B a dne
9. 2. 2014 s vedoucím družstvem soutěže ŠK
JOLY Lysá n. Lab. F.
Ve třetím kole regionální soutěže sehrálo dne 
1. 12. 2013 naše B-družstvo vyrovnaný zápas 
s E-družstvem TJ Sokol Nymburk, ve kterém jsme
uhráli remízu 2½:2½. K výsledku přispěly výhry
Libora Mrozinského na 2. šachovnici a Zbyňka
Jankovského na 8. šachovnici, podpořené remí-
zou Petra Válka na 1. šachovnici. Naše „béčko“
sehraje další zápasy dne 5. 1. 2014 s družstvem
TJ Sokol Pečky C a dne 19. 1. 2014 s družstvem
Sokol Kolín D. Po třech kolech soutěže bylo v prů-
běžném hodnocení naše družstvo na 7. místě ta-
bulky.

Zájemci (děti i dospělí) o šachy v Čelákovicích
a blízkém okolí získají informace na
http://www.sachycelakovice.cz. Hrajeme kaž -
dý pátek od 17.00 hod. (šachový kroužek – děti)
a 18.00 hod. (dospělí) v sokolovně.

Ukončení veřejné sbírky
l Daniela Berná a Kamila Boudová

V roce 2004 studenti Gymnázia v Čelákovicích
přišli se skvělým, tehdy ojedinělým nápadem
adoptovat na dálku velmi chudou africkou holčičku
Haby Bah v Guinei, a umožnit jí tak chodit do školy.
Adopce zdárně probíhala a Haby byla denně sou-
částí školního dění, dostávala dopisy od studen-
tů, probíhaly výstavy fotografií, studenti se zapojili
do diskuze v pořadu o problémech Afriky. Poté
ale došlo ke změně ve vedení školy a smlouvu na
sebe převzala bývalá studentka Kamila Boudová,
která stála při zrodu adopce. Financování se ujalo
rodičovské sdružení RSGČ prostřednictvím veřej-
né sbírky. Haby tedy nezůstala ve vzduchoprázdnu
a adopce pokračovala úspěšně dále. Letos na jaře
byla sbírka po třech letech oficiálně ukončena.
Haby je osmnáct let. Její život se změnil. Čeláko-
vické děti jí umožnili naučit se číst, psát a počítat,
umí francouzsky a spoustu dalších věcí, důležitých
pro mladou dívku, které rozhodně nejsou pro
v bídě žijící děti z Conakry samozřejmostí. Haby
se dostala do velmi slušně situované velké mus-
limské rodiny, která jí adoptovala. Přijala nové jmé-
no Hadiatou Diallo, bydlí ve velkém pěkném

zděném domě, kde má dobré zázemí a vyhlídku
na život ve slušných podmínkách. Rozloučili jsme
se s ní dalším z řady balíčků s drobnými dárky
a pestrými šátky. Částka, která ze sbírky zbyla,
byla (se souhlasem Krajského úřadu) poukázána
na záchranu školy Mahatmá Ghándí v Conakry,
dlouhodobý pronájem budovy a její rekonstrukci.
Žáci této školy vykazují výborné výsledky v celo-
národních testech a v loňském roce byla vyhod-
nocena jako nejlepší v regionu. V RSGČ jsme se
rádi stali součástí smysluplného projektu na pod-
poru vzdělání, díky němuž dokonce tři adoptovaní
studenti studují nyní na českých vysokých školách.
Děkujeme všem, kteří na konto sbírky přispěli!

Ilustrační foto: archiv klubu



l Martin Brejcha, předseda a trenér

Vážení sportovní přátelé, představujeme Vám
sportovní klub SK karate Dragon Čelákovice, který
nově vznikl v roce 2013 jako nástupce a pokra-
čovatel velmi úspěšného klubu SK karate Hirjú
KD Čelákovice. Tento klub fungoval od roku 2003
pod hlavičkou Kulturního domu v Čelákovicích.
Klub se zabývá výukou karate stylu Shotokan jako
velmi tvrdého a dynamického pojetí karate. V sou-
časné době má bezmála 60 aktivních členů z Čelá-
kovic a blízkého okolí, kteří jsou rozděleni podle
výkonnosti do dvou oddílů. Lekce probíhají v tělo-
cvičně ZŠ J. A. Komenského. 
Za své působení vychoval klub mnoho úspěšných

závodníků, kteří vybojovali na různých národních
a mezinárodních soutěžích desítky medailí, a jeho
členové jsou nositeli titulů mistr ČR a vicemistr ČR.
Z čelákovických svěřenců se např. stali nejúspěš-
nějšími, a to reprezentací na mistrovství ČR FSKA
2013 Jan Hlaváček (1. místo, 15–17 let), Julie Hor-
čáková (2. místo, 13–14 let) a Vladimír Fafek 
(2. místo, do 8 let).
Výborné výsledky na soutěžích, kvalitní soustředění
a letní sportovní kemp spolu s ostatními akcemi
se odrazily na celkovém hodnocení a pohledu na
náš sportovní klub v očích rodičů a veřejnosti.
Za dosažené výsledky je nutné poděkovat neje-
nom všem členům, rodičům a trenérům za jejich
aktivní přístup a práci, ale také KD Čelákovice

a v současné době ZŠ J. A. Komenského za vytvo-
ření výborných podmínek pro cvičení.

www.celakovice.cz str. 21

FBC ČELÁKOVICE
l Tomáš Holcman

Dvě výhry a půlmistři!

Čelákovičtí florbalisté se po dvou výhrách usadili
s velkým náskokem na prvním místě tabulky (11
účastníků soutěže) a po podzimní části můžou
slavit půlmistra!

FBC ČELÁKOVICE–TJ JM CHODOV PRAHA 7:4
Branky: Bartulík 3, Horák 2, Krejza, Sluka
Chodov vstupuje do utkání dobře a již ve čtvrté
minutě utkání jde do vedení 0:1. Za další tři minuty
už soupeř vede 0:2. Minutu před první sirénou sni-
žuje stav na 1:2 Bartulík, nahrál Mostecký.
Druhá třetina patřila nám a v rozmezí jedné minuty
jsme vstřelili tři branky, postupně skóroval Krejza,
Sluka a Bartulík, 4:2. Obrat v utkání ještě dovršil
Bartulík, který si tak připsal třetí branku v tomto
utkání na 5:2.
Ve třetí části dal dvě branky Horák, na obě nahrával
Mostecký, tu první hned po půl minutě v závě -
rečné třetině na 6:2, druhou branku přidal v minutě
páté na 7:2. Necelé tři minuty před koncem utkání
ještě Chodov snižuje, v rozmezí patnácti vteřin
jsme dostali dvě branky na 7:4, pak už se nic
zvlášt ního nestalo.

FBC ČELÁKOVICE–SOKOL BENÁTKY N. J. 9:6
Branky: Horák, Mostecký, Bartulík 2, Klíma,  Krejza
O našem vítězství rozhodla první třetina, kterou
jsme vyhráli 4:0. Druhá třetina byla vyrovnaná,
a proto také padaly branky na obou stranách, a to
dvě na každé straně, stav 6:2 po dvou třetinách.
Ve třetí části se sice hosté snažili s výsledkem
ještě něco udělat, jenže i když poslední třetinu
vyhráli v poměru 3:4, nebylo jim přáno, a zaslou-
ženě jsme dovedli utkání do vítězného konce v této
sezoně již k devátému z deseti.

Dorost
FBC ČELÁKOVICE–FBK NYMBURK 1:3
Hrála se vyrovnaná partie ovšem drtivou třetí částí
hry rozhodl Nymburk o svém vítězství.

Elevové
FBC ČELÁKOVICE–FBC NÁCHOD 3:3
Soupeř vyrovnal až v samém závěru utkání, a to
šest vteřin před koncem utkání.

UNION UKONČIL PODZIM VÝHROU
l Milan Šikl

Postavení Unionu v tabulce krajského přeboru
nebylo před posledním podzimním kolem příliš
lichotivé a za jistých okolností hrozil pád až na
poslední příčku. Soupeřem 15. kola byl celek Nym-
burku, což znamená, že šlo o derby.
SK UNION–POLABAN NYMBURK 4:2
Domácí trenér již mohl využít vyléčených hráčů
Kubeše, Galoviče a na výkonu to bylo znát. Bran-
kami Pánka a Dalekoreje získal Union do poločasu
dvoubrankové vedení. Po přestávce přidal branku
Dohnal, soupeř snížil, ale Galovič znovu navýšil
vedení. V samém závěru hosté upravili na koneč-
ných 4:2.
Union bude přezimovat na 12. místě se ziskem
12 bodů. Pozoruhodné je skóre 30:44! To zname-
ná, že naši hráči jsou pátým nejlépe střílejícím
týmem, ale se zdaleka nejvyšším počtem obdrže-
ných branek! To značí fakt, že největším problé-
mem byla naše defenzíva. Nejvíce mistrovských
branek – 10 – si připsal Dalekorej následovaný
Galovičem se 7 góly, Kubešem se 3 zásahy atd.
Nejplatnějšími hráči byli Dalekorej a Helmich, kteří
na hřišti strávili po 1 256 minutách. Během pod-
zimu byli vyloučeni hráči Bařina Pavel a Skuhravý
a ostatní hráči viděli 28 žlutých karet.
Zimní příprava pod vedením dvojice Skuhravý –
Magada proběhne v místních podmínkách. Herní
kvalitu by měly zajistit přípravné zápasy na uměl-
kách v okolí. Jistě dojde i k nějakým změnám
v hráčském kádru, ale na to je ještě brzy.

Mládež Unionu

DOROST – účastník I. A třídy se tlačí na špici
tabulky a zimu absolvuje na 3. místě se ztrátou 
6 bodů na vedoucí Kosmonosy. V posledním
mistrovském utkání podzimu hrál na trávníku sou-
sední Lysé: SLOVAN LYSÁ N. L.–SK UNION 1:1.
Hosty poslal do vedení Gaži z trestného kopu,
domácím se podařilo po přestávce srovnat na
konečných 1:1. Nejlepším podzimním střelcem
byl Petr Pánek s 20 góly.
STARŠÍ ŽÁCI – suveréně prolétli podzimní tabul-
kou I. A třídy a obsadili 1. příčku s plným bodovým
ziskem a impozantním skóre 75:1! Škoda, že v této
soutěži je pouze 11 účastníků, a tak deset mistrov-
ských zápasů je hodně málo! Nejúspěšnějším
střelcem podzimu byl Lukáš Dozorec, který zatížil
konta soupeřů 32 góly. Oporami byli mimo Dozor-
ce i Štejnar, Prel, Chramosta, Kučera a Štěrba,
kteří nastoupili ve všech mistrovských zápasech.
MLADŠÍ ŽÁCI – ti se po sestupu propadli až do
okresního přeboru a po odchodu většiny hráčů
se tvořilo nové mužstvo. V tabulce skončili na 
3. místě se ztrátou dvou bodů na vedoucí Klecany.
Nejlépe střílel Daniel Loskot s 11 brankami. Muž-
stvo se rovněž zúčastnilo v rámci kraje „Satelitního
turnaje“ a skončilo celkově na 5. místě z 12 účast-
níků.
STARŠÍ PŘÍPRAVKA – v tabulce okresního pře-
boru obsadila 3. místo za Zelenčí a Hovorčovicemi.
V rámci okresu sehrála i několik turnajů a v prů-
běžné tabulce je na 2. místě za Zelenčí. Oporami
týmu jsou bratři Lopatářovi, Vajgl, Skuhravá.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – hraje svá utkání okresního
přeboru formou turnajů a po šesti turnajích vede
tabulku před Brandýsem. Nejúspěšnějším střel-
cem nejmenších fotbalistů je Sebera, který trefil
72 gólů.
VLČATA – což jsou hráči ročníku 2007 a mladší,
zatím nehrají pravidelnou soutěž a připravují se
pod trenérem Pavlem Hájkem.

Vedení SK Unionu Čelákovice přeje svým
příznivcům do nového roku pevné zdraví,
spokojenost a hojně osobní pohody.
Zachovejte Unionu přízeň i v roce 2014!

Nejúspěšnější střelec Unionu za podzim 2013 Jirka Dale-
korej. Foto: O. Hanuš

Úspěšní reprezentanti SK na Mistrovství České republiky
v karate. Foto: archiv SK Dragon

SK karate Dragon Čelákovice
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Ve Větrníku 
to pěkně roztáčíme…

l Michaela Myšková, MILLS

Již druhým rokem funguje v Čelákovicích sou-
kromá základní škola Větrník a nabízí dětem
a jejich rodičům tak trochu jinou formu základního
vzdělávání. Obsah je srovnatelný s běžnou základ-
ní školou, snad jen navýšením počtu hodin TV
a zařazením angličtiny od 1. třídy s rodilým mluvčím
se učební plán odlišuje. Zcela odlišná je ale forma
vzdělávání a přístup k žákům. Jsme škola, ve které
i za současného stavu, kdy v běžné ZŠ není výjim-
kou 25–28 dětí, držíme počty v rozmezí 10–12
žáků. V takové třídě se jinak pracuje nejen paní
učitelce, ale zejména dětem. Odpadá boj s časem
– je ho stále dost nejen na procvičování a opako-
vání, ale i na individuální přístup, který umožňuje
dětem rozvíjet se maximálně podle jejich možností
a talentu. Zcela odlišná je spolupráce rodiny a ško-
ly, postavení, osobnost a autorita učitele.
A když už jsme u talentu, děti mají možnost v rámci
školní družiny a odpoledních volnočasových aktivit
rozvíjet svá různorodá nadání v mnoha zájmových
kroužcích, a to nejen těch běžných, jako je výtvar-
ná dílna, keramika, sportovní hry, ale mohou se
také učit ovládat mysl i tělo v rámci bojových
sportů nebo vyzkoušet netradičně a zábavnou
formou svůj vztah k základům přírodních věd při
vědeckých pokusech. Sportovní talent žáci roz-
víjejí nejen v hodinách tenisu a v taneční příprav-
ce, ale také jsme otevřeli jako jediní v Čelákovicích
kroužek badmintonu pro děti.
Děti ve Větrníku jsou spokojené a usměvavé, pro-
tože zde mají možnost být úspěšné. Těšíme se,
že u zápisu přivítáme další budoucí žáčky, kteří
se zapojí do dění na naší škole. Určitě budou nejen
spokojení, ale i dobře připravení na celoživotní
proces učení, který dobrou základní školou za -
číná.

Foto: archiv školy

Foto: archiv školy



str. 26 leden 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
Hudba nonstop. Ověřený taneční orchestr Dance
Band a skupina Echoes s hudbou 60–70. let.
Pestrá tombola, taneční vystoupení. Předprodej
vstupenek: kancelář KD a Sport Čelákovice –
Zdeňka Opltová, tel.: 326 992 727. Vstupné:
200 Kč.

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

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

neděle 26. 1. 14.00 hod.
ODPOLEDNE S TANEČNÍMI 
A LIDOVÝMI PÍSNĚMI
pořad pro seniory, vstupné: 30 Kč

pondělí 27. 1. 19.30 hod.
VZTAHY NA ÚROVNI
Svižná moderní komedie Edvarda Tailora ze záku-
lisí vysoké politiky, která nevynechá ani milostný
život mužů, sedících na vlivných křeslech. Režie:
A. Procházka. Hrají: L. Vaculík, V. Limr, M. Absolo -
nová/K. Hrachovcová, M. Zounar/M. Sobotka,
M. Bočanová/A. Gondíková, I. Andrlo  vá/V. Žehro-
vá/O. Želenská, P. Nečas/Z. Pantůček. Vstupné:
240 Kč v předprodeji, 280 Kč na  místě.

pátek 31. 1. 20.00 hod.
MATURITNÍ PLES
Střední zemědělské školy Brandýs nad Labem-
-Stará Boleslav

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

pátek 7. 2. 20.00 hod.
MATURITNÍ PLES
Školy oděvního a grafického designu v Lysé nad
Labem

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

pátek 14. 2. 20.00 hod.
PLES MÍČOVÝCH KOUZELNÍKŮ
13. ročník, bohatá tombola, hudba nonstop,
rezervace lístků na tel.: 777 181 470.

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

středa 19. 2. 19.30 hod.
SEXTET
Divadlo Metro

pátek 21. 2.
MATURITNÍ PLES oktávy a 4. A Gymnázia
Čelákovice

sobota 22. 2. 20.00 hod.
NA STOJÁKA
Stand-up comedy s Lukášem Pavláskem, Karlem
Hynkem a Ester Kočičkovou.

neděle 23. 2. 15.00 hod.
O MĚŠCI, BOTÁCH A JABLÍČKU
Premiéra nové pohádky DS Tyl.

pátek 28. 2.
MATURITNÍ PLES
Integrované střední školy Františka Melichara
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.

do 5. 1.
nádvoří ZUŠ Jana Zacha
ČESKÝ BETLÉM
keramické práce žáků výtvarného oboru

do 19. 1.
Městské muzeum
VÝROČÍ JANA ZACHA A KOMORNÍHO SOU-
BORU BOHUMÍRA HANŽLÍKA
Výstava ve vstupní místnosti Muzea, přístupná
denně mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00
hod., vstup na výstavu volný.

do 26. 1.
Městské muzeum
ČOKOLÁDA, KRÁLOVNA SLADKOSTÍ, ANEB
PŘÍBĚH SLADKÉHO HŘÍCHU
Výstava především ze soukromé sbírky Stanislava
Krámského mapující umělecký vývoj čokoládových
obalů, krabiček a tabulí aosudů nejvýznamnějších
továren na čokoládu. Výstava přístupná denně
mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

pátek 10. 1. 12.00–17.00 hod.
Střední odborná škola Čelákovice, s. r. o.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

sobota 11. 1. 7.00–10.00 hod.
start sokolovna v Masarykově ulici
TŘÍKRÁLOVÝ POCHOD
Pořádá oddíl turistiky TJ Spartak Čelákovice.

sobota 11. 1. 8.00–12.00 hod.
Střední odborná škola Čelákovice, s. r. o.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

úterý 14. 1. 9.00–16.00 hod.
Gymnázium Čelákovice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

sobota 18. 1. 10.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
loutkové představení pro nejmenší

neděle 19. 1. 8.00–11.00 hod.
areál děkanství Kostelní 455
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít chova-
telské a houbařské poradny

čtvrtek 23. 1. 17.00 hod.
Městská knihovna
ČELÁKOVICKÝ DIVADELNÍ SPOLEK J. K. TYL
VZPOMÍNÁ
Na léta spolupráce s místními „Tyláky“ zavzpo-
míná ředitel Městského divadla Mladá Boleslav
František Skřípek a herec a režisér Josef Kett-
ner.

čtvrtek 23. 1. 18.30 hod.
Městské muzeum
ZDENEK RYKR (1900–1940): UMĚNÍ JAKO
REKLAMA – REKLAMA JAKO UMĚNÍ
Přednáška Terezy Zborníkové o životě a tvorbě
avantgardního umělce, jehož jméno je neodmys-
litelně spjato s čokoládovnou Orion, která je sou-
částí doprovodného programu k výstavě
Čokoláda, královna sladkostí aneb příběh slad-
kého hříchu. Svou účast přislíbil Stanislav Krám-
ský, sběratel obalů od čokolád. Vstupné
dobrovolné.

sobota 25. 1. 15.00 hod.
Kavárna Paříž a prostory budovy CMC
DĚTSKÝ KARNEVAL
Soutěže, vyhlášení a ocenění nejlepší masky,
facepainting, dětský bavič, zvířátkové balónky…
Vstupné masky: 80 Kč (doprovod zdarma)

sobota 1. 2. 10.00 hod.
TŘI SNĚHULÁCI a O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
loutkové a hrané představení pro nejmenší

úterý 4. 2. 9.00–16.00 hod.
Gymnázium Čelákovice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vztahy na úrovni. Foto: zdroj www.divadlohata.cz


