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ZÁPIS Č. 2  

Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO KULTURU, CESTOVNÍ RUCH  

A OSTATNÍ SPOLKOVÉ AKTIVITY 5. 2. 2014 

 
 
Přítomni:  Hodyc Jaroslav Mgr., Husáriková Soňa, Polnický Petr, Jaroslav Špaček   
                   Jana Pezlová- tajemnice komise 
 
Hosté:        PhDr. Zdeňka Tichá, starostka 
 
 
Omluveni: Tomáš Staněk Mgr., Burda Michal 
 
Program jednání: 
 

1)  Přivítání účastníků 
2)  Schválení programu 
3)  Kontrola a schválení zápisu č. 1/2014 
4)  Návrhy pamětních listin města Čelákovic 
5)  Posouzení návrhů na pamětní desky bří Petišků 
6)  Rozdělení dotací pro občanská sdružení 
7)  Různé 

 
Jednání se uskutečnilo od 18:05 v zasedací místnosti Radnice I, MěÚ v Čelákovicích 
 

 
 

1) Přivítání účastníků 

  předseda komise přivítal účastníky a pí starostku PhDr. Zdeňku Tichou, které předal slovo, a 
ta komisi sdělila názor Rady města Čelákovic, že počet členů v komisích by měl být maximálně 
7, jako další člen této komise se přihlásil p. Mgr. David Eisner. Dále seznámila přítomné 
s návrhem pamětních desek pro bratry Petiškovy. Pí starostka jednala s oběma rodinami.   

  p. Polnický vyjádřil svůj názor, že členem komise by se měl stát jen ten, kdo má zájem 
v komisi pracovat, aby nedocházelo k tomu, že členové nechodí a komise není 
usnášeníschopná   

  p. Hodyc, konstatoval, že pokud je komise svolávána s malým předstihem, pak se může stát, 
že se se komise nesejde v plném počtu 
 

2) Schválení programu 

  předseda vybídl členy k doplnění programu 

  žádný bod nebyl přidán 
 

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 5. 2. 2014 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 
 

3) Kontrola a schválení zápisu č. 1/2014 

  kontrola zápisu z minulého zasedání – bez výhrad 
 

Návrh usnesení: Komise schvaluje zápis č. 1/2014 bez výhrad  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
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4) Návrhy pamětních listin města Čelákovic 
p. Špaček – seznámil členy komise s usnesení Rady města Čelákovic, kterým bylo uloženo připravit 
návrhy pamětních listin. Je toho názoru, že komise nemůže navrhovat vzhled pamětního listu, 
v tomto směru je třeba oslovit výtvarníky – grafiky. Není zde p. Burda, aby se k tomu jako grafik 
vyjádřil. Dále navrhuje p. Špaček dva různé vzhledy pamětních listů. Jiný pro Čestné občanství a jiný 
pro ostatní příležitosti. 
p. Špaček navrhuje, aby se na Pamětní list pro Čestné občanství použil otisk pečeti se znakem 
města, bylo by však dobré vědět, v jaké formě se bude list předávat (zarámovaný, v tubusu pouze 
svinutý), neboť při stočení do tubusu, by se vosk mohl rozlámat. Navrhuje případně tzv. suchou 
pečeť. 
p. Hodyc – navrhuje pečeť ve formě slepotiskového razítka, které se dá použít kdykoliv, s tím 
souhlasí i p. Špaček. Dále navrhuje oslovit výtvarnou školu, kde by mohli studenti navrhnout 
Pamětní listy zdarma. 
 

Návrh na usnesení: komise navrhuje oslovit 2 – 3 výtvarníky nebo Výtvarnou školu, pro 
zhotovení návrhů Pamětních listů města Čelákovic a komise návrhy posoudí 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 
 
5) Posouzení návrhů na pamětní desky bří Petišků 
p. Špaček – seznámil členy s dalším usnesením Rady města Čelákovic, kterým je uloženo posoudit 
návrhy na pamětní desky Eduarda Petišky a Františka Petišky – Vinanta a jejich umístění. Již před 
dvěma lety se v komisi pro Kulturu, sport a cestovní ruch jednalo o umístění pamětní desky Eduarda 
Petišky. Zde jsem se k této problematice vyjádřil, aby byla společná deska pro oba bratry. 
 Pí starostka uvedla ve svém materiálu, který nám byl rozeslán, že jednala s oběma rodinami. P. 
Martin Petiška, jako zástupce Eduarda Petišky navrhuje umístit pamětní desku na budovu Základní 
školy Kostelní nebo na budovu Děkanství. Pamětní deska by byla vytvořena dle návrhu Martina 
Petišky s tímto textem: 
 

Tuto školu navštěvoval 
v letech 1932-1937 
básník a spisovatel 

Eduard Petiška 
 

Pí starostka uvádí, že na základně jednání s dr. Michaelou Petiškovou, jako zástupcem Františka 
Petišky – Vinanta navrhla, aby jeho pamětní deska byla na domě, kde žil (Palackého ulice). Text a 
ztvárnění desky navrhne rodina. 
p. Špaček navrhuje jednu společnou pamětní desku pro oba bratry na budově Základní školy 
v Kostelní ulici, kterou oba navštěvovali, stejně tak žili v jednom domě.  Jednal s rodinou Františka 
Petišky a dnes v 16:54 přišel e-mail od pí Terezie Petiškové, která v něm uvádí, že si rodina nepřeje, 
aby byly pamětní desky pro každého bratra zvlášť, ale aby byla jedna společná, ať už na budově 
školy nebo na domě v Palackého ulici.  
p. Špaček navrhuje umístit pamětní desky s těmito texty, podle jejich umístění: 

 
Zdejší školu navštěvovali 

v letech 1932 - 1937 
Eduard Petiška (*1924 +1987) 
básník, spisovatel a překladatel 
v letech 1939 - 1944 jeho bratr 

František Petiška - Vinant (*1934 +1980) 
lékař, básník, spisovatel a herec 

 
 

V tomto domě žil 
v letech 1928 - 1947 

Eduard Petiška (*1924 +1987) 
básník, spisovatel a překladatel 

a po celý život jeho bratr 
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František Petiška - Vinant (*1934 +1980) 
lékař, básník, spisovatel a herec 

 
Pí Husáriková vysvětlila, jak probíhalo jednání před dvěma lety a p. Martinem Petiškou, jehož rodina 
si nepřeje společnou pamětní desku obou bratrů. 
P. Polnický co se stane, když nebude druhá strana souhlasit s umístěním společné desky 
Pí Husáriková, pokud vím, tak Martin Petiška při jednání s Městem Čelákovice dal najevo, že 
nesouhlasí se společnou deskou obou bratrů 
p. Špaček, pamětní desku bude platit Město Čelákovice a proto si urči, zda jednu nebo dvě desky a 
kam desku-desky umístí 
P. Hodyc, do Základní školy v Kostelní ulici chodilo více slavných lidí, měla by se udělat deska pro 
všechny 
p. Špaček – Martin Petiška také navrhl umístit desku na budovu Děkanství, což je nevhodné neboť, 
jak sdělil p. farář, jeho rodina nemá s touto farností nic společného a navíc se jedná o památkově 
chráněnou budovu 
p. Polnický – nemá problém s žádným s předložených textů, je však potřeba získat názor a souhlas 
obou rodin 
pí Husáriková – Město Čelákovice by mělo respektovat přání obou rodin. Pokud se rodiny 
neshodnou, nemělo by Město rozhodovat za ně. 
p. Špaček – desku bude platit město Čelákovice, proto navrhuje dát jednu desku pro oba bratry na 
budovu školy  
p. Polnický souhlasí s umístěním jedné desky za předpokladu, že budou obě rodiny souhlasit a 
nemá problém s textem od Martina Petišky ani s další deskou na domě v ulici Palackého 
p. Špaček – desku by měl navrhnout výtvarník 
p. Husáriková – při odhalování by měl panovat soulad obou rodin 
p. Hodyc – na názoru rodiny nezáleží, pokud desku bude zhotovovat Město Čelákovice, mělo by si 
určit co a jak 
p. Špaček upozorňuje, že by se nemělo používat spojení František Vinant, ale František Petiška – 
Vinant a přiklání se k tomu, že je nevhodné mít dvě desky, neboť oba bydleli ve stejném domě 
(Eduard do rl 1948, František po celý život) a oba chodili do stejné školy, oba bratři jsou si rovni, 
proto by se k nim tak mělo přistupovat 

 
 

Návrh na usnesení: komise navrhuje umístit dvě pamětní desky 
Hlasován: pro 0, proti 2 (Špaček, Hodyc), zdržel se 2 (Husáriková, Polnický) 
 
Návrh nebyl schválen 

 
Návrh na usnesení: komise navrhuje společnou desku umístěnou na ZŠ 

 Hlasování: pro 2 (Špaček, Hodyc), proti 0, zdržel se 2 (Husáriková, Polnický) 
     
         Návrh nebyl schválen 

 
 Návrh na usnesení: komise doporučuje, aby byl vybrán výtvarník, který navrhne vzhled 
pamětní desky i materiál, z kterého bude vyrobena 

Hlasován: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

6) Rozdělení dotací pro občanská sdružení 
 

Návrh na usnesení: komisu navrhuje rozdělení dotací pro občanská sdružení a ostatní 
zájmové aktivity dle přílohy č. 2 tohoto zápisu 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 
 

7) Různé 
    p. Špaček připomněl výročí 100 let od zahájení 1. světové války a 75 let od zahájení 2. světové 

války. První světová válka ovlivnila všechny rodiny z Čelákovic, není zde žádná rodina, ze které by  
někdo nenarukoval, z mnohých i někdo zemřel – celkem bylo přes 100 padlých, přes 50 legionářů. 

Budou probíhat celostátní akce, pojede historický vlak, budou ukázky z největších bitev. K oslavám 
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se připojí i církev. V muzeu je spousta dobových předmětů (osobní věci vojáků, dopisy, fotografie, 
mapy, výstroj aj.). Město Čelákovice by toto výročí nemělo opomenout, proto p Špaček navrhuje 
uspořádat v muzeu výstavu. 
p. Hodyc – na zahájení války není nic k oslavování, snad vzpomínka 
pí Husáriková – pietní akt u pomníku by byl důstojný 
p. Špaček – lepší by byla výstava, nestačí pouze besedy ve školách, v muzeu je spoustu věcí, 
fotografií, bylo by vhodné je lidem a potomkům ukázat 
p. Polnický –  s návrhem na výstavy v muzeu bylo třeba přijít dřív 
p. Špaček - že to v plánu výstav není jsem zjistil, až z kalendáře akcí města někdy po polovině ledna 
p. Hodyc – bylo to kruté, ale je to již 100 let, ale to bychom mohli připomínat i Napoleonské války 
p. Špaček – tato válka se ale týkala přímo našeho národa a města. Je potřeba, aby děti a mladá 
generace toto vnímaly a aby pochopily, jaké utrpení rodiny prožívaly a měly možnost se seznámit s 
tím, jak jejich předci a za co bojovali – Město Čelákovice by mělo důstojným způsobem „oslavit toto 
výročí“ 
p. Hodyc – bylo by nejlepší sehnat pamětníka, který by dětem řekl, jak to bylo 
p. Špaček –  těžko po sto letech pamětníka seženeme a znovu zdůvodňoval, proč je třeba výstavu 
uspořádat – v muzeu je mnoho materiálu 
 

 
 
 
 

Jednání Komise pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové aktivity bylo ukončeno v 19:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Pezlová, tajemnice 
 
Schválil: Jaroslav Špaček, předseda 
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Zápis č. 2 z jednání komise pro kulturu, cestovní ruch a spolkové aktivity 
ze dne 5. 2. 2014 

 
Příloha 1: Tabulka kontaktů na členy komise 

 
 

Příjmení Jméno 
Obec/Instituce 

pozice 
Email telefon 

Špaček Jaroslav 
předseda komise   

 
spacek.cmm@volny.cz   

Burda Michal 
občan 

 
michalburda@centurm.cz 739 412 851 

Hodyc Jaroslav Mgr. 
občan 

 
hodyc@volny.cz 725 590 280 

Husáriková Soňa 
občan 

 
husarikova@knihovna.celakovice 736 437 887 

Polnický Petr 
občan 

 
jizba.nabytek@tiscali.cz 723 778 885 

Staněk  Tomáš Mgr. občan 4allproduction@centrum.cz 777 091 447 

Pezlová Jana tajemnice komise jana.pezlova@celakovice.cz 605 425 579 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavky – návrh výše dotace 
 

mailto:michalburda@centurm.cz
mailto:hodyc@volny.cz
mailto:jizba.nabytek@tiscali.cz
mailto:4allproduction@centrum.cz


Komise pro kulturu, 
cestovní ruch  

a ostatní spolkové aktivity 
 

Zapsala: Jana Pezlová Strana 6 (celkem 8) 

uvedeno v tis. Kč 
 

 

zájmová aktivita požadavek  návrh 

dotace 

OŠIK 

návrh 

dotace 

komise 

účel dotace 

Český rybářský svaz, 

MO 

 

  70 

provoz kanceláře, činnost 

rybářského kroužku, 

závodní činnost: 

Zlatá udice, Feeder technika 

  70 60 celoroční činnost, 

podpora práce s 

mládeží 

 

 

Český svaz 

chovatelů, ZO 

 

  70 

 výstavní a soutěžní činnost,  

provozní náklady stanice 

  60   

 

70 celoroční 

činnost 

podpora 

výstavní a 

soutěžní 

činnosti 

Český zahrádkářský 

svaz, ZO 

    8  

výroční společenské setkání 

členů 

   8 

   

8 celoroční činnost 

 

Dlouhá cesta, o. s.   20 

rekondiční víkendy 

pozůstalých rodičů  

(setkání s psychologem, 

relaxační cvičení, 

arteterapie, výlet do přírody)  

  20 20 odborná pomoc 

rodičům při úmrtí 

dítěte 

 

Golden Cashflow 

Club 

Radek Boháč, ŽL 

30 

přednášková činnost o 

finanční gramotnosti, 

přednášky pro ZŠ, nákup 

literatury, pomůcek, 

zviditelnění klubu 

   0 0  

Gymnázium 

Čelákovice 

19.580,- 

„Čelákovická odysea“ 

outdoorová soutěž družstev 

studentů  

(sportovní i vědomostní 

charakter)  

  10 15 podpora soutěže 

družstev žáků školy 

„Čelákovická 

odysea“ 

Junák, svaz skautů a 

skautek ČR, středisko 

Čelákovice 

 

150   

celoroční výchovná práce 

s dětmi a mládeží, 

letní táborová činnost, 

náklady na provoz klubovny   

 150 130 celoroční výchovná 

práce s dětmi a 

mládeží, 

provozní náklady 

klubovny 

 

 

Klub kaktusářů  

sdružený ve 

Společnosti českých 

pěstitelů kaktusů a 

sukulentů 

 10 

přednášková činnost 

zdokonalení promítací 

techniky 

  10 10 celoroční činnost 

 

Klub přátel Jana 120   100 80 podpora akcí ZUŠ 
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Zacha, o. s.  

 

podpora akcí ZUŠ  

(galakoncert, loutková 

představení, soustředění 

tanečního oboru, 

Svatojánská divadelní pouť, 

účast žáků na soutěžích, 

veřejných vystoupeních atd.) 

Jana Zacha v 

Čelákovicích 

Labská stezka, o. s. 

Nymburk 

20 

Tour de Labe pro všechny 

seriál akcí, mapování barier 

a podíl na jejich 

odstraňování, pomoc 

handicapovaným, 

konference Labská 

cyklotrasa napříč Evropou 

bez bariér   

 

  20 20 na podporu 

programu  

Tour de Labe pro 

všechny 

Mateřské centrum 

Čelákovice 

 52 

provoz volné herny (nákup 

hraček, výtvarný materiál, 

hudební nástroje),  

akce pro veřejnost, 

kurzy pro děti i dospělé, 

provozní náklady MC   

 52 52 celoroční činnost 

 

Náboženská obec 

CČSH v Čelákovicích 

 25 

činnost Centra pro děti, 

Klubu seniorů a Pěveckého 

sboru 

 20 25 podpora činnosti 

Centra pro děti, 

Klubu seniorů a 

Pěveckého sboru 

Okrašlovací spolek 

čelákovický, o. s.  

30 

celoroční činnost 

(tisk mapy a brožury o 

stromech, 

Řezbářské sympozium, 

veřejné besedy, soutěže a 

exkurze) 

10 10 celoroční činnost 

Opři se, o. s.  20 

zábavné i vzdělávací aktivity 

pro děti z dětských domovů 

v Krnsku, Novém Strašecí, 

Nymburce a v Pyšelích i 

veřejnost  

15 15 podpora práce 

s dětmi z dětských 

domovů  

(zábavné a 

poznávací aktivity i 

pro veřejnost)  

Rodinné centrum 

ROUTA, o. s. 

  70 

podpora rodin s dětmi 

vzdělávací a informační 

činnost, společenské akce, 

provoz centra 

70  70 celoroční činnost 

 

Sbor církve bratrské v 

Čelákovicích 

30 

práce s dětmi: 

klub s výukou angličtiny, 

letní tábor s výukou 

angličtiny, 

 20 25 podpora práce 

s dětmi a mládeží 
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celoroční činnost skupiny 

dorost 

 

Sbor dobrovolných 

hasičů, 

ZO Čelákovice 

  65 

práce s mládeží 

(soutěže, soustředění, letní 

tábor, vybavení) 

návštěvní dny pro školy 

 50 

 

65 celoroční činnost 

s mládeží 

 

 

 

Sdružení houbařů 

Čelákovice 

  86 

osvětová činnost, 

přednášky, poradny,  

vydávání zpravodaje 

 40 30 celoroční činnost 

Sdružení včelařů   85 

nákup matek, 

léčení včelstev, 

amortizace úlů, propagace 

 40 50 celoroční činnost 

 Sojka, spolek 

mladých, o. s.   

  10 

organizace volnočasových 

aktivit dětí a mládeže se 

zaměřením na česko-

německé výměnné pobyty 

  10 10 

 

celoroční činnost 

 

Spolek pro varhanní 

hudbu, o. s.  

  50  

celoroční koncertní a 

osvětovou činnost 

zaměřenou na obnovu 

varhan v kostele NPM 

  40 50 celoroční koncertní 

a osvětová činnost, 

údržba varhan 

Spolek přátel 

čelákovického muzea, 

o. s.  

  50 

celoroční koncertní a 

osvětová činnost, 

 výstava 10 let Spolku  

 50 50 celoroční koncertní 

a osvětová činnost, 

výstava 10 let 

Spolku 

 

Šance žít, o. s.   4.500 

hudební pořady pro seniory  

   0 0  

Výtvarná dílna 

Labyrint 

  46 - Čtvero ročních 

slavností 

  30 - výtvarné kurzy pro 

seniory 

  20 

 

  15 

 

 35 

35 podpora 

tematických 

slavností „Čtvero 

ročních slavností“ 

podpora programu 

pro seniory 

celkem 24 subjektů 1. 171 080 900 900 

 

 

 
 


