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Zemřel Bohumír Hanžlík str. 3
Dne 17. ledna zemřel ve věku 83 let první laureát 
Výroční ceny města Čelákovic, emeritní ředitel 
a dlouholetý pedagog Základní umělecké školy 
Jana Zacha Čelákovice Bohumír Hanžlík. Čest 
jeho památce!

Etapizace obnovy místní části Jiřina str. 5
Starosta Josef Pátek s místostarostou II Miro-
slavem Opou informují o jednotlivých etapách, 
které budou probíhat v Jiřině v souvislosti s re-
vitalizací veřejných prostranství.

Evropský rok železnice str. 7
Rok 2021 byl vyhlášen Evropským rokem že-
leznice. Místostarosta I Petr Studnička infor-
muje o stavbách na železnici ve městě a okolí 
i o připravovaném terminálu Praha-východ 
na vysokorychlostní trati Polabí nedaleko 
Nehvizd.

Čelákovický uličník str. 13
V roce 2020 vydalo Městské muzeum 1. díl 
publikace s názvem Čelákovický uličník, 
který je věnován katastrálnímu území Čelá-
kovice. V letošním roce je připravován 2. díl 
zaměřený na katastrální území Sedlčánek 
(včetně Císařské Kuchyně) a Záluží u Čelá-
kovic.
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U lávky přes Labe. Foto: Jana Vondráčková

Stavba se skládá ze dvou územně oddělených částí:
n Přístaviště malých plavidel
Navrhovaná stavba přístaviště malých plavidel 
je situována na levém břehu řeky Labe v ř. km 
872,8–872,92 v blízkosti lávky přes Labe. Přísta-
viště umožňuje stání malých rekreačních plavidel 
do 20 m o kapacitě stání max. 16 plavidel. Plo-
voucí molo o celkové délce 83,2 m a šířce 2,5 m je 
uchyceno k břehu a na něm umístěným kotevním 
blokům na ramenáty, které umožňují pohyb mola 
v celém rozsahu hladin. Mezi jednotlivými rameny 
je navrženo zavětrování ocelovými lany. Molo je 
rozděleno na 8 samostatných sekcí o šířce 2,5 
m a o délce 10,4 m, které jsou vzájemně pružně 
spojeny. K přístavišti povede přípojka elektrické 
energie a vodovodní přípojka. Na molu budou 
instalovány čtyři odběrné sloupky umožňující při-
pojení plavidel k odběru elektrické energie a pitné 
vody. Osvětlení mola bude řešeno celkem pěti 
druhy svítidel – hlavní svítidla pro osvětlení mola, 
zemní svítidla pro orientační osvětlení přístupo-
vých lávek, svítidla pro nasvícení vodní hladiny 

PŘED ZAHÁJENÍM LETNÍ SEZONY 
BUDE VYBUDOVÁNO V ČELÁKOVICÍCH NOVÉ PŘÍSTAVIŠTĚ
Ředitelství vodních cest ČR zadalo veřejnou zakázku na vybudování přístaviště v Čeláko-
vicích společnosti Labská, strojní a stavební společnost, s. r. o. Město Čelákovice se na 
základě uzavřené smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů spolupodílí na této investi-
ci. Vybudování čelákovického přístaviště by mělo být dokončeno do 30. dubna.

pod výložníky, osvětlení informačních panelů na 
koncích mol a poziční světla na koncích výložní-
ků. Na stožáry se svítilnami budou instalovány ka-
mery pro monitorování prostoru mola. Vzhledem 
k velikosti mola a rozsahu sledovaného prostoru 
budou použity celkem čtyři fixní (nepohyblivé) ka-
mery, jejichž záběry se budou překrývat.
n Stání pro osobní lodní dopravu 
Navrhovaná stavba přístaviště osobní lodní dopra-
vy je situována na levém břehu řeky Labe v ř. km 
872,7 (nad plavební komorou Čelákovice). Přísta-
viště umožňuje stání osobních lodí o rozměru do 
85 x 11,4 m o kapacitě 1 stání. Pro stání je navr-
žen plovoucí ocelový podhonový přístavní můstek 
o rozměrech 9 x 4 m. Konstrukci mola tvoří vlastní 
podhonový plovák a přístupová lávka. V ose plo-
váku jsou na přídi a na zádi osazeny úvazové kruhy 
pro vyvázání pontonu mola ke břehu. K přikotvení 
plovoucího přístavního můstku slouží kotevní blo-
ky. Kotevní blok zároveň slouží jako základ pro 
vstupní bránu přístaviště. Na jeden z bloků je klou-

Pokračování na str. 5
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úvodník

TENTOKRÁT BEZ PROGRAMŮ AKCÍ
Tradiční přehled akcí „Kam ve volném čase“ a další programy nejsou do tohoto vydání Zpravodaje 
vzhledem k epidemické situaci zařazeny. Akce se nemusí uskutečnit. Sledujte proto aktuální infor-
mace na www.celakovice.cz, facebooku Město Čelákovice a příslušných institucí. red

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

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

Investice města pokračují
Vážené dámy, vážení pánové,
přesto, že i v roce 2021 je náš život význam-
ně ovlivňován pandemií COVID-19, pokračuje 
město Čelákovice ve svých investičních aktivi-
tách. Vedle těch velkých, jakými jsou výstavba 
kanalizace v místní části Záluží či revitalizace 
veřejných prostranství v Jiřině, probíhá na 
území města celá řada dalších investičních 
akcí. Zmínit mohu rekonstrukci Sukovy ulice, 
probíhající rekonstrukci v části ulice J. A. Ko-
menského či dokončení rekonstrukce Sedláč-
kova – jih. 
Z externích subjektů investuje ve městě a jeho 
blízkém okolí Správa železnic do optimalizace 
železniční trati spojené s výměnou železniční-
ho mostu přes Labe, Ředitelství vodních cest 
bude realizovat přístaviště v blízkosti lávky 
přes Labe a Středočeský kraj by měl financo-
vat opravu silnice mezi Čelákovicemi a Mstě-
ticemi.
Jsme si vědomi, že současná situace není 
jednoduchá pro řadu z nás. I proto rozhodla 
Rada města o možnosti publikování bezplat-
né inzerce ve Zpravodaji města v únorovém 
a březnovém vydání, a to především s cílem 
podpořit činnost místních živnostníků a pod-
nikatelů. Město přijímá i další opatření, jako je 
snížení nájemného v nebytových prostorech 
vlastněných městem či prodloužení splatnosti 
vybraných místních poplatků. 
Rád bych na tomto místě poděkoval všem, 
kteří se podílejí na boji s infekčním onemoc-
něním COVID-19 a poděkoval i kolegům v Kri-
zovém štábu města Čelákovic, který průběžně 
přijímá opatření na ochranu obyvatel města. 
V tomto smyslu uvádím, že možnost antigen-
ního testování a nejbližší očkovací místo pro 
občany Čelákovic jsou situovány v Nemocnici 
Brandýs nad Labem.
Od 1. ledna je v čele Pečovatelské služby nová 
ředitelka Pavlína Bernášková, rozhovor s ní si 
můžete přečíst na straně 7. Stejně tak je při-
praven rozhovor s novým ředitelem společ-
nosti Q–BYT Čelákovice Danielem Rovanem. 
Oběma přeji mnoho úspěchů při výkonu jejich 
funkce.
Připomínám, že do 31. března je možné no-
minovat kandidátky či kandidáty k udělení 
Výroční ceny města Čelákovic 2021. Využijte 
této možnosti, aby bylo možné z navržených 
kandidátů vybrat toho nejlepšího.
Všem přeji především pevné zdraví a hezké 
zimní období! Věřím, že přes složitou epi-
demickou situaci bude možné se setkat na 
některé z akcí, které jsou uvedeny v brožuře 
„Rok 2021 v Čelákovicích – 110 let budovy 
radnice“, která byla součástí lednového vydá-
ní Zpravodaje.

Miroslav Opa, místostarosta II

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

 PET  = 1
 HDPE  = 2
 LDPE  = 4
 PP  = 5
 PS  = 6
 C/PAP  = 81
 C/PAP  = 84

SEPARUJTE TYTO PLASTY A NÁ-
POJOVÉ KARTONY VE ŽLUTÝCH 

KONTEJNERECH NA PET

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČELÁKOVICE, p. o.
Kostelní 26, 250 88  Čelákovice, provozní doba: po–pá 7.30–16.00 hod.

tel.: 326 999 801, 721 361 041, e-mail: pscelakovice@volny.cz, www.pscelakovice.cz
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba. Je poskytovaná osobám, které mají sníže-
nou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám 

s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

KATALOG místních  
podniků, firem, podnikatelů,  

služeb apod.
Aplikace s názvem „KATALOG FIREM“, která je 
součastí webových stránek města www.celako-
vice.cz (pod oddílem Organizace/služby), nabízí 
zdarma místním podnikům a podnikatelům dát 
o sobě vědět.
Žádáme proto všechny ty, kteří sídlí v našem 
městě či zde poskytují služby, aby využili této 
možnosti a vyplněním on-line formuláře se do 
katalogu ZDARMA zaregistrovali.

Reklamace roznosu
Zpravodaje

Vážení čtenáři, protože redakční rada zazna-
menává stížnosti na roznos našeho periodika 
(zajišťuje za úplatu Česká pošta, s. p., pobočka 
Čelákovice), zveřejňujeme, jak je možné rekla-
maci na roznos uplatnit.
Nejlépe zaslat co nejdříve e-mailem na  
zpravodaj@celakovice.cz  
adresu, kam nebyl Zpravodaj dodán.
Redakce bude mít jasnou představu o rozsahu 
stížností a zároveň je předá zodpovědné osobě, 
která zajistí nápravu. Děkujeme za pochopení.

Výroční cenu města Čelákovic uděluje Zastupitelstvo města nejvýše jedenkrát v každém roce obča-
nům, 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.
Podání návrhu musí být učiněno v souladu se Statutem Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018 ze 
dne 12. prosince 2018, a to nejpozději do 31. března aktuálního roku, k později podaným nominacím 
nebude v témž roce přihlíženo. Aktuální tiskopis návrhu viz: www.celakovice.cz.

odbor školství, informací a kultury   

NOMINACE KANDIDÁTŮ PRO ROK 2021
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Zemřel Bohumír Hanžlík, první laureát Výroční ceny města Čelákovic

Dne 17. ledna 2021 zemřel ve věku 83 let dlou-
holetý ředitel a pedagog Základní umělecké 
školy Jana Zacha v Čelákovicích, první laureát 
Výroční ceny města Čelákovic, významný patri-
ot města a zakladatel Komorního souboru a or-
chestru pan Bohumír Hanžlík.
Město Čelákovice vyjadřuje upřímnou soustrast 
a na památku této významné osobnosti vyvěsilo 
na budově radnice černou vlajku, do dne konání 
posledního rozloučení.
Odešla osobnost, která se významně zasloužila 
o město Čelákovice nejen v České republice, 
ale i v zahraničí. Odešel skvělý pedagog, mu-
zikant a skladatel. Děkujeme za vše a za to, že 
jste byl součástí našeho města.
Čest Vaší památce!

Jménem města Čelákovic
Josef Pátek, starosta

Petr Studnička, místostarosta I

Dne 18. ledna jsme se dozvěděli neočekávanou 
smutnou zprávu o skonu člověka, který pro Če-
lákovice na kulturním poli mnoho vykonal. Je 
nám to moc líto, pan Bohumír Hanžlík bude bo-
lestivě chybět. A jistě nejen nám. 
Tento text hudebního publicisty, regionálního 
badatele, matematika a lingvisty Jana Králíka 
vznikl u příležitosti výstavy k výročí 30 let čin-
nosti Komorního souboru Jana Zacha v roce 
2013, v němž Bohumír Hanžlík od počátku se-
hrával klíčovou roli… 
„Hudební skladatel Jan Zach, světoběžný Čech 
s rodovými kořeny v Čelákovicích, si sotva mohl 
pomyslet, že jeho jméno jednou ponese škola, 
kde se nejen vyučuje hře na hudební nástroje 
a zpěvu, ale také kreslí a tančí a hraje divadlo, 
a že ještě za dvě staletí a deset let po jeho skonu 
vznikne komorní soubor s jeho jménem ve štítě. 
A vydrží hrát po tři desetiletí! I kdyby se bezmez-
ná představivost snílka jen váhavě takového snu 
dotkla, naprosto by nemohla předpokládat, že 
Komorní soubor Jana Zacha založí nejen vzděla-
ný učitel, klavírista a skladatel, ale v jedné osobě 
i aranžér taneční hudby, kdysi okouzlený americ-
kým swingem a školený Karlem Krautgartnerem. 
K tomu nepředvídatelnému činu došlo v roce 
1983 v Čelákovicích zásluhou Bohumíra Hanžlí-
ka, všestranného hudebníka, absolventa konzer-
vatorních studií u Emila Hradeckého a zároveň 
výtvarníka a grafika ze školy Ladislava Leitgeba 
a Cyrila Boudy.
Nesourodost souvislostí byla pouze zdánlivá. 
Zachovské povědomí v Čelákovicích žilo díky 
učiteli, kronikáři a správci čelákovického muzea 
Františku Vlasákovi a Bohumír Hanžlík jako nový 
ředitel Lidové školy umění Jana Zacha chtěl tra-
dici rozvíjet. Uchopil Zachovy drobnější skladby 
jako melodicky bohatou, duchaplně zpracova-
nou hudební látku, jejíž slohová volnost přímo 
vybízela k dalšímu výkladu. Vytříbenost formy 
tu stála proti neotřelé zpěvnosti a bohatství ob-
měn. Chromatické myšlení nepřekáželo melo-
dické diatonice. Vrcholné baroko si tu podávalo 
ruku s klasicismem a ukazovalo dál.
Bohumír Hanžlík jako zkušený aranžér skladeb 
různých žánrů pro nejrůznější orchestrální ob-

sazení i jako aktivní hudebník zasvěceně odha-
dl, že menší Zachova díla mohou dobře zaznít 
i v instrumentaci pro dechovou harmonii. Tu měl 
po ruce v nejlepších učitelích „své“ Zachovy hu-
dební školy. Jako skladatel muzikálů, dětských 
baletů i rockové mše ale nemínil jen mechanicky 
přepisovat noty. Má-li skladba nově ožít, zaznít 
v nové sestavě nástrojů, nemůže zůstat v téže 
podobě. Rytmický puls, variační obměny, do-
mýšlení náznaků tanečních synkop, melodické 
obraty v souvislostech jiné posluchačské zkuše-
nosti – to vše vstupovalo do Hanžlíkových no-
vých instrumentací Zacha s vtipem a s radost-
nou vynalézavostí a nabývalo nového zvukového 
tvaru. Koncertní provedení pak vždy přinášela 
nečekaná překvapení: Jak že jsou ty skladby 
staré? Proč se tak živá, nápaditá a svěží hud-
ba ukrývá v archivech? Komorní soubor Jana 
Zacha tím ve svém zárodku rozvíjel dva autory: 
barokního a současného. Bohumír Hanžlík v mu-
zikantské skromnosti nikdy neprozradil, kolik je 
v nově znějící hudbě jeho pokory a obdivu, ale 
i vlastního umu a nové invence. Oddaně slou-
žil Zachovi a brzy podobně i jeho současníkům 
a dalším starým českým mistrům. Pokud s vlast-
ním souborem po svědomité přípravě oblékl 
smoking a vůbec vystoupil, pak jen v rytmicky 
nesnadných místech jako decentní dirigent.“

Jan Králík

Bohumír Hanžlík navždy odešel
Bohumír Hanžlík, 2018. Foto: Jiří Suchý

Bohumír Hanžlík, 2012. Foto: Jiří Suchý

Pietní místo k uctění památky Bohumíra Hanžlíka na ná-
dvoří Základní umělecké školy Jana Zacha. Foto: -dv- Foto: archiv Městského muzea
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o čem jednali zastupitelé a radní města

Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opat-
ření – změnu rozpočtu města Čelákovic 2020 
č. 14, rozpočet města Čelákovic na rok 2021, 
střednědobý výhled rozpočtu města Čelákovic 
na roky 2022 a 2023 a také program pro posky-
tování dotací na podporu poskytovatelům soci-
álních služeb v roce 2021.

Prodeje bytů v Milovicích
Zastupitelstvo města schválilo dle pravidel po-
stupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovic v obci Milovice, vymezených v do-
mech č. p. 501, 502, 606 a 621, prodej 19 bytů.

Osadní výbor Sedlčánky
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rezigna-
ci Petra Kabáta na funkci předsedy osadního 
výboru Sedlčánky ke dni 30. 11. 2020 a zvolilo 
formou tajné volby předsedkyní tohoto výboru 
Lucii Chrůmovou a členem Petra Kabáta.

Výběr z usnesení ZM č. 16 ze dne 9. 12. 2020.

Nové stanoviště pro třídění odpadu
Radní schválili zřízení stanoviště č. 84 pro třídě-
ní odpadu při křižovatce ulic Tovární a Prokopa 
Holého, a to pro komodity papír, sklo, směsný 
plast a nápojové kartóny, biologicky rozložitelný 
odpad a kovy.

Prodej obecních bytů v Milovicích
Rada města schválila v souladu s pravidly po-
stupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovic v obci Milovice, vymezených v do-
mech č. p. 501, 502, 606 a 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, 49 zá-
měrů na prodej bytových jednotek.

Parkovací dům – pronájem pozemků
Rada města schválila uzavření a text nájemní 
smlouvy mezi Českými drahami, a. s., jako pro-
najímatelem pozemků a městem Čelákovice, 
jako nájemcem v rámci akce „Výstavba parko-
vacího domu u žst. Čelákovice, včetně revitali-
zace přednádražního prostoru“.

Pronajímání obecních bytů
Radní schválili Zásady pronajímání bytů v ma-
jetku města Čelákovic s účinností od 1. 1. 2021.

Nová ředitelka Pečovatelské služby Čelá-
kovice, p. o.
Rada města jmenovala s účinností od 1. 1. 2021 
Pavlínu Bernáškovou do funkce ředitelky pří-
spěvkové organizace zřízené městem: Pečova-
telská služba Čelákovice, p. o.

Finanční záležitosti
Rada města vzala na vědomí rozpočtové opatře-
ní – změnu rozpočtu města Čelákovic 2020 č. 15.

Zmírnění dopadů pandemie – opatření 
„COVID-19 III“
Radní schválili pro zmírnění dopadů pandemie 
další opatření města Čelákovic na pomoc nejen 
místním živnostníkům a podnikatelům – tento-
krát s označením „COVID-19 III“.
Například 50% slevu z příslušných cen za inzerci 
ve Zpravodaji města Čelákovic od č. 5/2021 do 
č. 12/2021. Toto opatření navazuje na nyní plat-
né „COVID-19 II“, kde sleva již je od č. 11/2020 
do č. 4/2021.
Další schválená opatření na podporu místních 
živnostníků a podnikatelů jsou:
n  nabídka bezplatné inzerce „COVID-19 IIIB“ 

ve Zpravodaji města Čelákovic č. 2/2021 

a v č. 3/2021, a to za podmínek viz str. 8;
n  snížení nájemného „COVID-19 III“ na částku 

1 Kč/měsíc v období přerušeného provozu 
nájemcům Městské sauny Čelákovice a klu-
bovny na hřišti v Záluží;

n  snížení nájemného „COVID-19 III“ za část plo-
chy na náměstí 5. května v Čelákovicích na 
částku 1 Kč za 1. čtvrtletí roku 2021 organizá-
torovi Polabských farmářských trhů;

n  záměr stanovit nájemné „COVID-19 III“ z ne-
bytových prostor vlastněných městem Če-
lákovice za měsíce 1, 2 a 3/2021 snížením 
o 50 % pro fyzické osoby podnikající a práv-
nické osoby (včetně spolků), které měly ome-
zený provoz, a na částku ve výši 1 Kč/měsíc 
pro fyzické osoby podnikající a právnické 
osoby (včetně spolků), které měly přerušený 
provoz. Přičemž Rada města vyzývá dotčené 
fyzické osoby podnikající a právnické osoby 
(včetně spolků), aby podaly žádost o sníže-
ní nájemného, včetně ověřeného čestného 
prohlášení o omezení provozu či přerušení 
provozu prostřednictvím správce nebytových 
prostor města Čelákovic, společnosti Q–BYT 
Čelákovice, spol. s r. o.;

Radní také doporučili ředitelům příspěvkových or-
ganizací zřízených městem Čelákovice, aby snížili 
nájemné v nebytových prostorech za měsíce 1, 2 
a 3/2021 fyzickým osobám podnikajícím a práv-
nickým osobám (včetně spolků) buď o 50 % v pří-
padě omezeného provozu, anebo na částku ve 
výši 1 Kč/měsíc v případě přerušeného provozu, 
přičemž tyto dotčené osoby podají žádost o sní-
žení nájemného včetně ověřeného čestného pro-
hlášení o omezení provozu či přerušení provozu.

Výběr z usnesení RM č. 38–39/2020 a 1/2021.
-dv-

PRAVIDLA VOLEBNÍ KAMPANĚ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČELÁKOVIC
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

konané v pátek 8. října a sobotu 9. října 2021
Propagace kandidující politické strany, politického 
hnutí nebo koalice a jejich kandidáta anebo voleb-
ní agitace ve prospěch kandidující politické strany, 
politického hnutí nebo koalice a jejich kandidáta  
je možná:
n  přenosnými panely do výšky a záborové plochy 

max. 2 m, s podmínkou bezpečného instalování 
a rozmístění na veřejném prostranství po doho-
dě s městem Čelákovice, 

 úhrada: 75 Kč za 1 m2 a den;
n  akcemi a provozováním volebních stánků na veřej-

ném prostranství po dohodě s městem Čelákovice,
 úhrada: 1 000 Kč/akce;
n  na plakátovacích plochách města Čelákovic, 

při dodržení zásady rovnosti kandidujících po-
litických subjektů, nejdříve 16 dnů přede dnem 
voleb, za podmínek sjednaných se správcem 
plakátovacích ploch – Technickými službami 
Čelákovice, příspěvková organizace,

 úhrada: bezplatně;
není možná:
n ve Zpravodaji města Čelákovic;
n na webových stránkách města Čelákovic;
n  na oficiálním facebookovém profilu města Če-

lákovic;

n  prostřednictvím aplikace „Mobilní rozhlas“ měs-
ta Čelákovic;

n v informačních skříňkách města Čelákovic;
n  na plakátovacích plochách města Čelákovic za 

úplatu.

V průběhu volební kampaně je zakázáno:
n  umístění volebních panelů na lampách veřejné-

ho osvětlení a městských stavbách;
n  umístění volebních panelů na náměstí 5. květ-

na a přilehlých parcelách (č. 3201/1, 3201/3, 
3202/1, 3202/3, 3202/4, 3202/5, 3202/6);

n  svévolný výlep volebních plakátů na plakátovací 
plochy města Čelákovic;

n  pořádání předvolebních akcí a provozování vo-
lebních stánků na místě a v době konání kultur-
ních, sportovních či jiných akcí města Čelákovic, 
stejně tak akcí pořádaných organizacemi, které 
město Čelákovice zřizuje.

Pořádání předvolebních akcí a provozování voleb-
ních stánků je dále zakázáno na náměstí 5. května 
v době konání Polabských farmářských trhů pro-
vozovaných na základě smlouvy s městem Čelá-
kovice a akcí pořádaných jinými subjekty na zákla-
dě předchozího souhlasu města Čelákovic. 

Volební kampaň před volbami do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky je upravena 
zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parla-
mentu České republiky a o změně a doplnění ně-
kterých dalších zákonů, v platném znění, a záko-
nem č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických 
stranách a v politických hnutích, v platném znění, 
a může být dále usměrňována nařízením Krajské 
hygienické stanice Středočeského kraje se síd-
lem v Praze, mimořádným opatřením Ministerstva 
zdravotnictví České republiky a krizovým opat-
řením vlády České republiky z důvodu ohrožení 
zdraví obyvatel v souvislosti s prokázáním a šíře-
ním koronaviru označovaným jako SARS CoV-2 na 
území České republiky.
Administrací volební kampaně dle těchto Pravi-
del je pověřen odbor školství, informací a kultury 
Městského úřadu Čelákovice.
Schváleno Radou města usnesením č. 2/2021/6.1 
dne 26. 1. 2021.

Kontakt pro dotazy: odbor školství, infor-
mací a kultury Městského úřadu Čelákovice, 
Michaela Lebedová, tel.: 326 929 107, e-mail:  
michaela.lebedova@celakovice.cz
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POSTUPNÁ OBNOVA MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘINA
Realizace obnovy technické infrastruktury Čelákovice Jiřina byla zahájena v říj-
nu 2019. Je rozdělena do sedmi na sebe navazujících etap a zahrnuje lokalitu 
od Labe přes přečerpávací stanici odpadních vod (PSOV) Jiřina, ulice Přístavní, 
Alej Jiřího Wolkera, Táboritskou, Pražskou, Dělnickou, Polskou, Lidickou, Miro-
slava Maška, Zahradní, Chodskou a Zdeňka Austa až po ulici Žižkovu.

n 1. etapa: Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě
Zahájení realizace: říjen 2019
Dokončení realizace: září 2020
Dotčená lokalita: od Labe k podjezdu v Přístavní ulici a dále ke křižovatce 
ulic Přístavní a Táboritské
Zhotovitel: Sdružení Jiřina (Zepris, s. r. o., Praha, 1. SčV, a. s., Praha)
Cena díla: asi 33 mil. Kč
V rámci stavby byla vybudována v celém řešeném úseku nová dešťová ka-
nalizace, dále byla provedena rozsáhlá rekonstrukce objektu PSOV Jiřina 
včetně osazení nové technologie, přeložka jednotné kanalizace, výtlaku vo-
dovodu a plynovodu a obnova části vodovodu a jednotné kanalizace.

n 2. etapa: Obnova vodohospodářské infrastruktury (VHI) – Alej Jiřího 
Wolkera, Táboritská, Dělnická (část)
Zahájení realizace: červen 2020
Předpokládaný termín dokončení: 31. března 2021
Dotčená lokalita: Alej Jiřího Wolkera od křižovatky s ulicí Přístavní po křižo-
vatku s ulicí Chodskou, Chodská (část asi 35 m), Táboritská, Dělnická v úse-
ku mezi ulicemi Alej Jiřího Wolkera a Táboritskou
Zhotovitel: Sdružení Alej Jiřího Wolkera (Zepris, s. r. o., Praha, 1. SčV, a. s., Praha)
Cena díla: asi 28 mil. Kč
V rámci stavby dochází v ulici Alej Jiřího Wolkera a části ulice Chodské 
k výstavbě nové dešťová kanalizace, obnově výtlačného kanalizačního 
řadu, jednotné kanalizace a vodovodu včetně částí přípojek pod veřejným 
prostranstvím. V ulicích Táboritské a Dělnické (část) dochází k obnově 
vodovodu a jednotné kanalizace včetně částí přípojek pod veřejným pro-
stranstvím.

n 3. etapa: Obnova VHI – Pražská, Dělnická (část)
Předpokládaný termín zahájení realizace: jaro 2021
Předpokládaný termín dokončení: léto 2021
Dotčená lokalita: ulice Pražská a Dělnická v úseku mezi ulicemi Táboritskou 
a Pražskou. 
Projekční kancelář Project ISA, s. r. o., Praha, zpracovala dokumentace 
pro provádění stavby. V rámci stavby budou obnoveny stávající vodo-
hospodářské sítě včetně částí přípojek pod veřejným prostranstvím. Na 
podzim 2021 (pokud práce na železniční trati dovolí) bychom rádi zahájili 

ve všech třech etapách a v ulici Přístavní obnovu komunikací, chodníků, 
veřejného osvětlení a výsadby zeleně.

Předpokládané pokračování etap:
n 4. etapa: vodovod a kanalizace (2022);
n  5. etapa: vodovod a kanalizace, 4. etapa komunikace a veřejné osvětlení 

(2023);
n  6. etapa: vodovod a kanalizace, 5. etapa komunikace a veřejné osvětlení 

(2024);
n  7. etapa: vodovod a kanalizace, 6. etapa komunikace a veřejné osvětlení 

(2025);
n 7. etapa: komunikace a veřejné osvětlení (2026).

Ve spolupráci se spolkem czela.net bude také ve všech etapách zajištěn 
rozvod optické internetové sítě.

Město Čelákovice také dokončuje projektovou dokumentaci na stavbu lávky 
přes Labe na železničním mostě, jejíž stavba začne na podzim 2021, a to 
včetně cyklostezky, která propojí stávající cyklostezku podél Labe s ulicí Pří-
stavní. Bude se jednat o plně bezbariérovou stavbu, která propojí oba břehy 
Labe na západní straně železničního mostu. 

Josef Pátek, starosta,  Miroslav Opa, místostarosta II

Schématické znázornění jednotlivých etap při postupné obnově veřejných prostran-
ství v místní části Jiřina. Zdroj: odbor správy majetku a investic

Výstupy z jednání Krizového štábu města Čelákovic
(24. prosince – 15. ledna)

S ohledem na nepříznivou epidemickou situaci 
jednal Krizový štáb v předmětném období dvakrát. 
V oblasti školství byla nařízená karanténní opatře-
ní pro děti a pedagogy ve vybraných třídách ma-
teřské školy v ulici J. A. Komenského č. p. 1586. 
Členové školských rad při základních školách byli 
informováni o zabezpečení výuky a zajištění pro-
vozu škol. V Kulturním domě jsou zrušeny všechny 
akce nejméně do 31. srpna, a to i s ohledem na 
plánovou rekonstrukci elektroinstalace. 
Pečovatelská služba zajišťuje bezplatně pro osoby 
starší 80 let a držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P 
dopravu do očkovacího místa v Brandýse nad 
Labem – Staré Boleslavi. Dopravu lze objednat na 
telefonech 326 999 801 nebo 721 361 041 vždy 
od pondělí do pátku v čase od 8.00 do 16.00 hod. 
S rezervací očkovacího termínu jsou nápomocny 
úřednice odboru pro občanské záležitosti Měst-
ského úřadu Čelákovice na telefonech 326 929 
148 nebo 326 929 151 vždy od pondělí do pátku 
v čase od 8.00 do 14.00 hod.
Velitel Městské policie ve své pravidelné zprávě 

upozornil na nejčastější přestupky řešené v období 
nouzového stavu. Jedná se především o neochotu 
dodržovat zákaz nočního vycházení a nedovolené 
shlukování. 
Samospráva města již potřetí snížila nájemné v ne-
bytových prostorech vlastněných městem Čeláko-
vice živnostníkům a podnikatelům po dobu tří mě-
síců. Stejně tak bylo rozhodnuto o možnosti využít 
bezplatnou inzerci ve dvou vydáních Zpravodaje. 
Informace o aktuální situaci jsou průběžně zveřej-
ňovány na internetových stránkách www.celako-
vice.cz – Opatření města COVID-19, facebooku 
Město Čelákovice, ve vývěsních skříňkách, na 
úřední desce, u vchodů do budov příspěvkových 
organizací zřízených městem Čelákovice a rozesí-
lány prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas.
Snažně žádáme všechny občany, aby dodržovali 
stanovená opatření v zájmu všech a byli zodpo-
vědní ke svému okolí. Buďte opatrní!

Josef Pátek, předseda Krizového štábu,
Petr Studnička, místopředseda 

Krizového štábu

bově uložena přístupová lávka na přístavní můs-
tek. Po stranách opěrného bloku budou osazeny 
závěsy jisticího řetězu. Přístupová lávka o celkové 
šířce 2 m a světlé šířce 1,5 m je tvořena trojicí pří-
hradových nosníků. Na hranu břehu je situována 
vstupní brána na lávku. Osvětlení můstku bude 
řešeno celkem čtyřmi druhy svítidel – osvětlení 
butonu ve vstupním portálu a nasvícení vstupního 
prostoru na přístupovou lávku, LED svítidla v ma-
dle zábradlí pro osvětlení přístupové lávky, svítidla 
pro nasvícení plochy pro nástup a výstup z plavi-
del a poziční světla. V horní části vstupního portálu 
bude instalována jedna kamera KM pro monitoro-
vání prostoru můstku. K přístavišti povede přípoj-
ka elektrické energie, kabelová trasa bude vedena 
podél cyklostezky na straně vzdálené od řeky, 
v místech situování přístaviště bude vedena pře-
chodem přes cyklostezku. Na molu budou zřízeny 
přípojky 3x 400V/125A a 1x 230V/16A. K přístaviš-
ti povede vodovodní přípojka, bude vedena do vo-
doměrné šachty a dále do armaturní šachty, kde 
bude osazen odběrný ventil s vodoměrem, odkud 
bude čerpána voda do stojících plavidel.

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta I

Pokračování ze str. 1



6 / zpravodaj města čelákovic

zastupitelská aréna / zprávy z radnice

ODS ANO 2011PRO Č

Otázka
????????????????????????????????? ?

Labská promenáda je místem, kam naši ob-
čané velmi rádi chodí na procházky, a tomu 
by tento prostor měl být přizpůsobený. Po-
dařilo se nám rekonstruovat veřejné osvětlení 
a nyní má smysl v revitalizaci prostoru po-
kračovat. Byl bych rád, kdyby podél hlavního 
toku Labe bylo více laviček, odpadkových 
košů s pytlíky na psí exkrementy. Viditel-
nou změnou by bylo, kdyby Povodí Labe 
rekonstruovalo povrchy komunikací a prostor 
u lávky by byl využit k občerstvení stylovou 
restaurací. Prostoru uličky podél stadionu do 
ulice Ve Vrbí by slušelo dokončení odstranění 
ošklivého plotu a také rekonstrukce cesty. 
Zde jsme už před několika měsíci vstoupili 
do jednání se Spartakem, který vlastní část 
cesty, s žádostí o směnu či prodej pozemků. 
Zatím bohužel bez odezvy. Odstraněn tak 
bude jen městský plot a cesta zatím zůstane 
neupravena, jako doposud. V budoucnu by 
bylo moc pěkné propojení od stadionu pod 
kurty k čistírně odpadních vod, ale to je běh 
na dlouhou trať. Město je součástí produktu 
Labská stezka.

Josef Pátek, zastupitel

Propojení města a řeky lze podle vazby na 
přístupy do města a navazující městská zaří-
zení rozdělit zhruba na tři části. V úseku ko-
lem lávky směrem k náhonu a zdymadlům by 
měly být louky využity jako pobytové, s kom-
ponovanými skupinami stromů, herními prvky 
v zeleni a parkovým osvětlením. V úseku mezi 
ulicí Ve Vrbí a tenisovým areálem by nábřeží 
mělo mít povahu promenády s městským 
mobiliářem, vozovkou, která bude mít povahu 
obytné zóny, s nutnou úpravou cesty kolem 
náhonu do Rybářské ulice a neutěšeného 
prostoru mezi tenisovým klubem a Měst-
ským stadionem. Velký rekreační potenciál 
má poslední úsek, který vede po navigaci od 
stadionu pod kurty k přepadu pod čističkou. 
Kultivací této cesty a zbudováním mostku 
vedoucího na cyklostezku u pískovny Malvíny 
je možné vytvořit novou, atraktivní stezku. 
Využití potenciálu čelákovického nábřeží je 
dlouhodobý úkol, je ale jistě možné postu-
povat po částech. PRO Č se tomuto tématu 
dlouhodobě věnuje a v minulosti stálo za 
řadou studií a námětů.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

Nábřeží podél Labe by mělo sloužit jako 
spojení našeho města s řekou a přírodou, 
zejména pak k aktivnímu odpočinku. Naše 
představa je nábřeží, kde bude komunikace 
vizuálně oddělena pro chodce a cyklisty, jako 
například v Toušeni, kde bude dostatek lavi-
ček k posezení, dostatek odpadkových košů, 
kde nebude přístup k řece oddělen plotem 
a kolem cesty bude vyvážená kombinace 
travních ploch a stromů. Větší úpravu si určitě 
zaslouží úsek pod stadionem a zakončení 
ulice U Kapličky. Městský stadion by měl 
být více propojen se svým okolím a s nábře-
žím. Jsme rádi, že se podařily první kroky, 
tedy oprava chodníku a odstranění vlnitého 
plechového plotu kolem stadionu. Dále nám 
chybí logický propoj na cyklostezku do Tou-
šeně, a to buď přírodní úpravou podél řeky, 
nebo úpravou v oblasti spodní brány stadionu 
a kurtů. Jako důležitou složku vnímáme i bez-
pečnost, proto by klíčové úseky nábřeží měly 
být pod dohledem kamerového systému.

Martin Bajer, zastupitel

Jak si představujete čelákovickou labskou promenádu?

ODS ANO 2011PRO Č

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

Rozhovor: Daniel Rovan je od 1. ledna novým ředitelem společnosti 
Q – BYT Čelákovice, spol. s r. o.

Daniel Rovan (DR) se 
narodil v roce 1964 
v Praze, kde navště-
voval střední průmy-
slovou školu elek-
trotechnickou a poté 
absolvoval na Peda-
gogické fakultě Uni-
verzity Karlovy obor 
matematika – základy 
techniky (ekonomika) pro střední školy. Většinu 
svého profesionálního života působil ve funkci 
vedoucího ekonomického odboru na městském 
úřadu ve Vrchlabí a na Úřadu městské části Pra-
ha 14, kde byl také dvakrát zvolen místostarostou 
pro ekonomiku a správu majetku. V souvislosti 
s touto funkcí byl současně členem předsta-
venstva společnosti Správa majetku Praha 14, 
a. s., a v součinnosti s ředitelkou společnosti 
organizovali chod firmy. Rada města při výkonu 
působnosti valné hromady společnosti Q – BYT 
Čelákovice, spol. s r. o., doporučila jeho jmeno-
vání do funkce ředitele s účinností od 1. ledna.

Proč jste se rozhodl přihlásit se do výběrové-
ho řízení na obsazení vedoucí pracovní pozi-
ce ředitele společnosti Q – BYT Čelákovice, 
spol. s r. o.?
DR: „Do výběrového řízení jsem se přihlásil, pro-
tože mi končil úvazek (mandát) u mého posled-
ního zaměstnavatele, Úřadu pro ochranu osob-
ních údajů, a já se chtěl vrátit do oblasti, která 
mi je nejbližší, tedy správa obecních záležitostí.“

Máte zkušenosti s řízením obchodní společnos-
ti či příspěvkové organizace, která zajišťovala 
správu bytového fondu či nebytových prostor?
DR: „Kromě již zmíněné Správy majetku Pra-
ha 14, a. s., jsem působil i v orgánech dalších 
společností, a to Česká pošta, s. p., a Kongre-
sové centrum Praha, a. s., což jsou velké orga-
nizace, jejichž management řeší i problematiku 
správy nemovitého majetku.“

Plánujete změny v činnostech, které zabez-
pečuje Vámi řízená společnost?
DR: „Nejsem příznivcem uspěchaných změn. 
Nyní jsem ve fázi detailního seznamování se 
s chodem společnosti, s novými spolupracovní-
ky, s ekonomickou situací. Nějaké změny asi při-
jdou, ale v tuto chvíli nic konkrétního neplánuji.“

Jak vnímáte dopad pandemie COVID-19 na 
činnost společnosti?
DR: „Pandemie vždy omezuje život společnosti. 
My jsme museli zavřít provozovnu pro veřejnost 
a s klienty komunikujeme na dálku, což každému 
nevyhovuje. Technické problémy v domech řeší 
naši pracovníci samozřejmě na místě.“

Považujete za vhodnou výstavbu nového by-
tového domu v lokalitě V Prokopě?
DR: „Z ekonomického pohledu určitě. Investová-
ní volných prostředků do nemovitostí je asi nej-
méně riziková cesta. Ale my se bavíme o investici 
města, resp. městské společnosti. Zde můžou 
do rozhodování vstoupit i jiné než čistě ekono-

mické důvody, např. sociální. Hlavně nesmíme 
zapomenout, že se jedná o dlouhodobou investi-
ci. Já osobně považuji výstavbu nového bytové-
ho domu v lokalitě V Prokopě za dobrý projekt.“

Chcete navázat na koncepci rozvoje spo-
lečnosti, anebo plánujete v tomto směru její 
změny či úplnou aktualizaci?
DR: „Myslím, že každá koncepce rozvoje je ja-
kýsi dlouhodobý strategický plán, který je z prin-
cipu otevřený, a změny a aktualizace jsou jeho 
součástí. Q – BYT Čelákovice, spol. s r. o., je 
stabilizovaná společnost s dobrými ekonomic-
kými výsledky a zkušenými pracovníky, takže 
bych rád na toto navázal a koncepci rozvoje spíš 
doplňoval a rozvíjel, než nějak zásadně měnil.“

Kolik zaměstnanců pracuje ve společnos-
ti Q – BYT a s jakým objemem finančních 
prostředků společnost hospodaří? Získává 
nějaké finanční prostředky na svou činnost 
i prostřednictvím dotací?
DR: „V současné době má společnost Q – BYT 
17 zaměstnanců. Potřebovali bychom alespoň 
jednoho kolegu do údržby. Roční náklady a výnosy 
se obvykle pohybují v rozmezí 60–65 mil. Kč s tím, 
že výnosy byly zatím vždy vyšší, tedy společnost 
pravidelně generuje zisk. V rámci své činnosti naše 
firma nezískává žádné dotační prostředky.“
Děkuji vám, pane řediteli, za rozhovor a přeji 
vám mnoho úspěchů ve vaší funkci.

Petr Studnička, předseda redakční 
rady Zpravodaje
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Rozhovor: Od 1. ledna je novou ředitelkou  
Pečovatelské služby Pavlína Bernášková

Pavlína Bernášková (PB) působila dříve jako 
interní auditorka na Městském úřadu Čeláko-
vice, má ekonomicko-právní vzdělání a dlou-
hodobě se věnuje problematice účetnictví, 
kontroly a auditu. Bydlí v Čelákovicích. Rada 
města ji jmenovala ředitelkou Pečovatelské 
služby Čelákovice, příspěvková organizace, 
na základě výsledků výběrového řízení a do-
poručení hodnoticí komise s účinností od 
1. ledna.

Proč jste se rozhodla přihlásit se do výbě-
rového řízení na obsazení vedoucí pracovní 
pozice ředitelky Pečovatelské služby Čelá-
kovice?
PB: „Pracovní pozice ředitelky Pečovatelské 
služby Čelákovice mě oslovila především z dů-
vodu, že má dosavadní praxe spočívala v eko-
nomické sféře, a toto byla příležitost, jak využít 
dosavadní praxi smysluplně a s pocitem, že má 
tato práce vyšší smysl a že za vykonanou prací 
je vidět spokojenost klientů čelákovické Pečova-
telské služby.“

Plánujete změny v činnostech, které zabez-
pečuje Pečovatelská služba zřízená městem 
Čelákovice?
PB: „Změnám se nebráním, neboť život nám při-
náší změny každým dnem, a pokud budou racio-
nální a potřebné, jsem jim nakloněna.“

Jak vnímáte dopad pandemie COVID-19 na 
život seniorů a znevýhodněných osob?
PB: „Život naších seniorů a znevýhodněných 
osob je v této době velice složitý, neboť ne-
dochází ke společenskému kontaktu ani ke 
kontaktu mezi rodinnými příslušníky, ale díky 
Pečovatelské službě Čelákovice, která zajišťu-
je jejich životní potřeby (nákupy, dovoz k lékaři, 
dovoz na poštu, osobní hygienu, venčení maz-

líčků atd.), se stávají pečovatelé nejbližším pří-
telem a pomocníkem, a díky tomuto kontaktu 
a pomoci se jejich život stává alespoň trochu 
radostnější.“

Považujete za vhodnou výstavbu nového Do-
mova pro seniory na území města Čelákovic?
PB: „Ano, neboť pro rozvíjející se město jako 
jsou Čelákovice a také zároveň jeho stárnoucí 
populaci je velice důležité zajistit život seniorů na 
co nejlepší životní úrovni a Domov pro seniory 
by byl obrovským bonusem.“

Kolik zaměstnanců pracuje v Pečovatelské 
službě a jaký je její rozpočet? Získává nějaké 
finanční prostředky na svou činnost i pro-
střednictvím dotací?
PB: „Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2020 byl 
deset. Schválený rozpočet na rok 2021 je v hod-
notě 5,6 mil. Kč. Finanční prostředky na svou 
činnost získává jak prostřednictvím příspěvku od 
města Čelákovic, jakožto od svého zřizovatele, 
tak i formou dotací od Středočeského kraje.“

Plánujete dále rozvíjet koordinační činnost 
pro seniory, která je organizována pod Vámi 
řízenou příspěvkovou organizací?
PB: „Ano, máme spoustu plánů pro naše senio-
ry a chceme se zabývat nejen zájmovou a vzdě-
lávací činností, ale také rozvíjet jejich fyzické 
schopnosti. Plánujeme výlety, soutěže, kulturní 
a klubové akce. Bohužel současná situace nám 
nepřeje tyto vize momentálně uskutečňovat, ale 
pevně věříme, že již brzy budeme moci všechny 
potěšit a přispět k jejich společenskému životu.“

Děkuji za rozhovor a přeji především mnoho 
spokojených klientů!

Petr Studnička, předseda redakční rady 
Zpravodaje

ROK 2021 – EVROPSKÝ ROK ŽELEZNICE
lezničního balíčku EU, 175 let od otevření vůbec prvního vlakového spojení 
mezi dvěma hlavními městy EU (Paříž – Brusel) nebo 40 let od první jízdy 
francouzského rychlovlaku TGV, kdy 27. září 1981 vyrazil vlak na trasu mezi 
Paříží a Lyonem tehdy maximální rychlostí 260 km/h.
V našem městě prošla kompletní modernizací železniční stanice Čelákovi-
ce. Aktuálně probíhá optimalizace traťového úseku mezi Lysou nad Labem 
a Čelákovicemi včetně výměny železničního mostu přes Labe a proměny 
železniční zastávky Čelákovice-Jiřina. Zahájeny jsou práce na optimalizaci 
traťového úseku mezi Prahou-Vysočany a Mstěticemi. Správa železnic ak-
tuálně připravuje vypsání veřejné zakázky na optimalizaci traťového úseku 
mezi Mstěticemi a Čelákovicemi včetně dvou přeložek. Významné rekon-
strukční práce včetně rekonstrukce zastávky Čelákovice-zastávka byly re-
alizovány na trati mezi Čelákovicemi a Brandýsem nad Labem.
Nedávno byly publikovány výsledky architektonické soutěže s podobou na-
vrhovaného terminálu vysokorychlostní trati Polabí nedaleko Nehvizd s pra-
covním názvem Praha-východ. Tímto terminálem by denně mělo projít zhruba 
20 000 cestujících, což je zhruba 4–5x více, než projde čelákovickým nádra-
žím. Terminál je situován na jižní straně dálnice D11 a má dvě ostrovní nástu-
piště. Součástí je i parkoviště pro 3 000 automobilů a napojení na autobuso-
vé linky PID a SID. Dopravní napojení terminálu je znázorněno na obrázku.
Ve Mstěticích je plánována výstavba parkovacího domu. Ten by měl být 
postaven pro téměř 100 automobilů i v blízkosti železniční stanice v Če-
lákovicích díky možnosti využití dotace ITI (integrované územní investice 
– Pražská metropolitní oblast).

Petr Studnička, místostarosta I
Širší dopravní vztahy související s výstavbou terminálu VRT Polabí u Nehvizd. Zdroj: 
Správa železnic

JARNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Technické služby Čelákovice budou pořádat 
svoz tříděného komunálního odpadu. Vytříděný 
komunální odpad z domácností bude možné 
zdarma odevzdat na uvedených místech v ná-
sledujících sobotách vždy od 8.00 do 12.00 hod.
13. března
ulice Spojovací u budovy Q-BYTu
sídliště V Prokopě u restaurace
20. března
ulice Na Stráni u kotelny
ulice Prokopa Holého u požární zbrojnice
ulice Sukova u sauny V Nedaninách
27. března
ulice 28. října u hřiště SK Union
ulice Polská na křižovatce s Lidickou
10. dubna
ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungma-
nnovou
17. dubna
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u pobočky knihovny

Na uvedených místech v určeném čase mo-
hou občané zdarma odevzdat tyto druhy vy-
tříděného komunálního odpadu: Papír, sklo, 
plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, textil, 
kompostovatelný odpad ze zahrad. Lze zde 
odevzdat i velkoobjemový odpad z domác-
ností, který nelze umístit do popelnice.
Z technických důvodů nelze vybírat nebez-
pečný odpad, suť, stavební odpad a zeminu! 
Současně zde lze odevzdávat elektrozaří-
zení jako zpětný odběr – lednice, sporáky, 
pračky, televize, monitory, výpočetní tech-
niku a podobně. Uvedené komodity lze prů-
běžně odevzdat celý rok i na sběrném dvoře 
„Na Špičce“, Mochovská 116.
www.celakovice-mesto.cz/ts/

V uplynulém programovém období 2014–2020 vynaložila Evropská 
unie (EU) na podporu železniční dopravy částku více než 35 mld. €. 
Délka železniční sítě v členských státech EU dosahuje 217 tis. km (za-
počteno i Spojené království), přičemž cílem je zvýšit nejen počet ces-
tujících, ale i objem přepravovaného nákladu ve vlacích.
Není pochyb o tom, že historicky přispěla železnice k rozvoji Čelákovic, 
a dnes má město strategickou polohu na železniční trati s přímým vlako-
vým spojením do Prahy. V letošním roce uplyne dvacet let od prvního že-
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střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Strážníci byli první u požáru myslivecké chaty 
u Císařské Kuchyně. Prověřili, zda není v ohro-
žení zvěř umístěná v kotcích, a poté vysadili ko-
vová vrata, aby urychlili příjezd hasičské tech-
niky k objektu. Po uhašení převzali požářiště 
hlídka PČR a technik Hasičského záchranného 
sboru.

Hlídka MP byla přivolána na místo neoprávně-
ného odběru vody zjištěného pracovníky 1. SčV. 
Majitel objektu neplatil za odběr, proto mu byl 
uzavřen přívod vody. Bylo zjištěno poškození 
plomby a otevření přípojky vody. Na místě byla 
provedena fotodokumentace, ztotožnění maji-
tele nemovitosti, kontrola vodoměru a zaslepení 
přípojky vody.

Strážníci MP přijali v prosinci velké množství 
stížností včetně fotografií na znečištění pozem-
ních komunikací zemědělskou technikou v okolí 
Čelákovic. Vzhledem k tomu, že opakující se 
znečištění bylo se subjekty již několikrát řešeno 
domluvou, bylo tentokrát přistoupeno k ozná-
mení příslušnému správnímu orgánu.

Na služebnu MP se dostavila paní s dcerkou 
s dotazem, zda nebylo nalezeno zánovní dětské 
jízdní kolo s přilbou, které její dcera zapomněla 
asi před dvěma měsíci ve stojanu u Kulturního 
domu. Dle uvedeného popisu bylo kolo dohle-
dáno v nálezech a šťastná holčička odjela ze 
služebny na svém jízdním kole.

Strážníci byli  vysláni k požáru osobního auto-
mobilu. Vozidlo bylo úmyslně zapáleno mužem, 
který si následně pod vozidlo lehl. Jeho soused 
ho naštěstí viděl, vytáhl a odvedl do bezpečí. 
Přijely všechny složky Integrovaného záchran-
ného systému a případ šetří PČR.

Na základě žádostí Odboru dopravních nehod 
PČR se podařilo strážníkům dohledat městským 
kamerovým systémem ve dvou případech pa-
chatele dopravních nehod ve městě.

MP přijala oznámení o nálezu platné „zlaté“ 
platební karty. Byla v balíku, který přišel ozna-
movateli z Rakouska spolu s věcí, kterou si 
objednal. Rakouská policie zjistila, že majitel 
platební karty si nedokáže vysvětlit, jak mohla 
karta zapadnout do uvedeného balíku. Platební 
karta byla zablokována a předána do agendy 
nálezů.

MP přijala oznámení o pádu kočárku s dítětem 
do Labe. Matka s dítětem byly naštěstí nalezeny 
v pořádku na břehu. Strážníci jim poskytli suché 
oblečení a posadili je do vyhřátého služebního 
vozidla. Zdravotnická záchranná služba převez-
la matku s dítětem do nemocnice. Kočárek byl 
strážníky zajištěn a následně předán rodinným 
příslušníkům.

VIRTUÁLNÍ VELETRH středních škol Středočeského kraje
Srdečně zveme k návštěvě Virtuálního veletrhu středních škol Středočeského kraje, který připravila 
Krajská hospodářská komora Střední Čechy ve spolupráci se středními školami v regionu. Portál je 
k dispozici žákům ZŠ a jejich rodičům, ÚP v regionu a všem, které zajímají středočeské školy.
Webová stránka obsahuje přehled středních škol Středočeského kraje, které měly zájem se na ve-
letrhu prezentovat. Školy se na portále představují prostřednictvím videa nebo prezentace, k dispo-
zici jsou také náborové materiály a termíny on-line dní otevřených škol. Více než 60 středních škol 
Středočeského kraje chce touto formou oslovit žáky 8. a 9. ročníků ZŠ s nabídkou ke studiu právě 
na své škole. Na portále lze najít také nabídky některých firem, které připravily studijní programy pro 
studenty SŠ. Pro letní měsíce jsou připravovány nabídky firem na brigády a praxe.
Odkaz na Virtuální veletrh škol Středočeského kraje: www.khkstrednicechy.cz/virtualniveletrh.

Vladislava Šizlingová, Krajská hospodářská komora Střední Čechy

Možnost bezplatné inzerce ve Zpravodaji č. 2 a 3/2021
pro místní živnostníky a podnikatele

Rada města Čelákovic schválila na své schůzi konané 30. prosince 2020 další opatření pro podporu 
občanů, živnostníků a podnikatelů pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19. Jedním z opatření je 
možnost bezplatné inzerce pro živnostníky a podnikatele v únorovém a březnovém vydání Zpravo-
daje. Podmínky této bezplatné inzerce jsou následující:
n  v návaznosti na usnesení Rady města č. 39/2020/11.2.6 se uděluje výjimka z čl. 5 odst. 1 Zásad 

pro vydávání Zpravodaje města Čelákovic I/3/2013 za předpokladu splnění Podmínek pro zveřej-
nění inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic I/4/2012 s výjimkou čl. 3 odst. 3 a čl. 5 a 6;

n  za obsah inzerátů odpovídají jejich inzerenti, kterými jsou výhradně fyzické osoby podnikající 
(OSVČ) nebo právnické osoby, které mají své sídlo, resp. adresu trvalého pobytu nebo svou pro-
vozovnu na území města Čelákovic;

n  termín uzávěrky bezplatné inzerce „COVID-19 IIIB“ pro Zpravodaj města Čelákovic č. 2/2021 
je 15. 1. 2021 a pro Zpravodaj města Čelákovic č. 3/2021 je 15. 2. 2021 a tato inzerce se zasílá 
v elektronické podobě na e-mail: zpravodaj@celakovice.cz, přičemž bezplatnou inzerci je možné 
opakovat v obou speciálních přílohách;

n  maximální rozsah speciální přílohy s bezplatnou inzercí ve Zpravodaji města Čelákovic č. 2/2021 
a č. 3/2021 je vždy 8 stran, přičemž možná je pouze plošná inzerce o maximální velikosti šířka 
6 cm x výška (max.) 8 cm, tj. 48 cm2;

n  pro ostatní inzerenty se ceny inzerce nemění.
Rovněž radní schválili poskytnutí 50% slevy z příslušných cen za inzerci ve Zpravodaji města Čelá-
kovic po celý kalendářní rok 2021. Petr Studnička, předseda redakční rady Zpravodaje

Aplikace 
Mobilní rozhlas / Zlepšeme Česko

registrace ZDARMA

celakovice.mobilnirozhlas.cz

Zdvořile žádáme děti, vnoučata, příbuzné a známé babiček a dědečků, aby jim, 
pokud je to možné, byli nápomocni s instalací aplikace Mobilní rozhlas do jejich 
telefonu.  
Stanou se součástí databáze adresátů, kterým jsou rozesílány důležité 
informace týkající se života ve městě.
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senioři

máme tu únor a s ním i nové události. Dovolte mi 
nejdříve krátce připomenout záležitosti nedávno 
minulé. K prosincové slavnostní vánoční náladě 
mile přispěla spolupráce s charitativním projek-
tem Českého rozhlasu, trefně pojmenovaným 
„Ježíškova vnoučata“, který navzájem propojuje 
osamělé lidi v domovech a plní jim vánoční přání.
Díky laskavým dárcům z nejrůznějších koutů naší 
vlasti rozdávala Ježíškova vnoučata opravdové 
dárky a s nimi radost a vědomí, že si na ně někdo 
vzpomněl. Dárky potěšily všechny, a zejména ty, 
kterým se o něčem takovém už dávno nesnilo.
Velmi milé pozornosti se seniorům dostalo od 
žáků z „Kamenky“ a také od našich nejmenších 
ze školky J. A. Komenského. Děti pro ně vyrobi-
ly překrásné ozdoby, přáníčka a mnoho dalších 
roztomilých pozorností, které osamělé babičky 
a dědečky zahřály u srdíčka.
Prosinec 2020 se přehoupl přes nejsvátečnější 
období roku. Vládní opatření související s ochra-
nou zdraví nám zatím bohužel neumožňují po-
kračovat ve slibně se rozvíjejících aktivitách. 
Prozatím je musíme odsunout, dokud se situace 
alespoň trochu nezlepší.
Potěšující zprávou je, že „Kurz trénování pamě-
ti“ vedený trpělivou a energickou lektorkou paní 
Renátou Nentvichovou Novotnou, stále probíhá, 
i když v trochu náročnější distanční formě.
Již nyní se těšíme, až se opět budeme moci setká-
vat, společně tvořit, učit se a také cvičit. Všichni 
věříme, že se nový rok 2021 ponese v mnohem 
příjemnějším duchu než rok nedávno minulý, a bu-
deme tak mít více příležitostí zpříjemnit vaše dny.

Jana Vondráčková, zastupitelka

Vážení a milí senioři,

U zimního mlýnského náhonu. Foto: Jana Vondráčková

Oplocení areálu Městského stadionu, ulice U Kapličky. 
Foto: archiv TJ Spartak Čelákovice

V lednu uplynulo 20 let od odchodu našich rodi-
čů Jitky a Jaroslava BLÁHOVÝCH. 
Stále s láskou vzpomínáme.
 Petr a Jana s rodinami

Dne 25. února by se dožil 54 
let pan Miroslav PETRŽEL. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte si na něj s námi. 
S láskou vzpomínají rodiče 
Petrželovi a bratr Tomáš.

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

společenská kronika

KONTAKTY:
Jana Vondráčková,  

koordinátorka seniorských aktivit, 
e-mail: javon.celakovice@gmail.com,

odbor pro občanské záležitosti, 
tel.: 326 929 118

chodíme kolem nich

Hyzdiče
Kdo vnímá na svých pochůzkách změny, k nimž 
došlo v ulicích našeho města v několika po-
sledních letech, jistě mu neušlo, že ubývají věci 
a jevy, které neváhám takto pojmenovat. Vidi-
telné hyzdiče dlouhodobé a zděděné i ty, které 
vznikly nedávno za ohradami některých bývalých 
podniků, konkrétně například v sousedství Stro-

jařské ulice. Ke zmizení řady těch dlouhodobých 
vydatně přispěla přestavba zdejší železniční 
stanice a jejího okolí. Ty tam jsou polorozpadlé 
drážní budky podél trati v úseku mezi nádra-
žím a Kollárovou ulicí. Místo nich je pohodlný 
a bezpečný pěší přístup ke stanici, na nástupiště 
a do místní části Za Dráhou. Nahrazeno novým 
a pohodlnou rampou bylo sice historické, ale 
nestabilní schodiště se zábradlím vedle domu 
U Chrůmů. Východní konec Sedláčkovy ulice 
u bývalého starého hřbitova se dočkal zpevněné-
ho povrchu. Nebezpečný už není přístup z Vašát-
kovy ulice do Sadů 17. listopadu. Je pozvolnější 
a vede po novém můstku. Pominu-li revitalizova-
né náměstí, tak na opačné, západní straně města 
zmizelo spáleniště na rozhraní bývalého průmys-
lového areálu a parku Volmanovy vily. Samotný 
průmyslový areál na pravé straně ulice už ne-
připomíná tajemné a chátrající prostředí fiktivní 
místní čtvrti Stínadla. Minulostí je ohavný plot 
z vlnitého plechu na západní a severní straně 
Městského stadionu. Kdysi bránil zvědavým ne-
platičům ve sledování druholigových fotbalových 
utkání Spartaku Čelákovice a filmů promítaných 
každoročně v letním kině na hrací ploše. Upra-
vuje se povrch proluky za supermarketem Albert. 
Z chodníků a trávníků mizí psí exkrementy. Tento 
velmi stručný výčet zmizelých a mizících hyzdičů 
není přesto důvodem k přehnanému optimizmu. 
Staré pominou a nové vzniknou. Některé z nich 
mohou mít i charakter „zákoutí“ podobných na-
příklad části prostoru (průchodu) za rondokubi-
stickým domem z roku 1926 ve Stankovského 
ulici, vstupnímu schodišti do prostoru Ve Skále 
ze Sedláčkovy ulice nebo zábradlí můstku přes 
Čelákovický potok na rozhraní ulic Rybářské 
a Na Hrádku. Na závěr si dovolím vyslovit mož-
ná nesplnitelné osobní přání, totiž aby někdy 
v budoucnosti zmizela ošklivá ocelová kabelová 
lávka přes mlýnský náhon, která už od 70. let 
20. století hyzdí historické prostředí pod koste-
lem Nanebevzetí Panny Marie, čelákovickou tvrzí 
a mlýnem. Všechna místa, na která jsem v dob-
rém či kriticky v tomto příspěvku upozornil, dob-
ře znáte a nemusím je jistě připomínat fotkami. 
S dobovým pozdravem „čau lidi“.

Ivan Vaňousek

Poděkování Městské  
policii Čelákovice

Chtěli bychom touto cestou poděkovat strážní-
kům Městské policie Čelákovice za příkladnou 
pomoc ve svízelné situaci, ve které jsme se ocit-
li. Těsně před Vánocemi po nakupování a ná-
sledném uložení nákupu do auta nám zůstaly 
klíče v zaklapnutém kufru. Dostavili jsme se na 
oddělení Městské policie, kde nám okamžitě na-
bídli pomoc při odvozu na chatu pro náhradní 
klíče, což se také stalo. Příslušník policie s man-
želem odjel na chatu do nedalekých Sedlčánek, 
trpělivě vyčkal, až manžel v rozrušení našel ná-
hradní klíče, a odvezl jej zpátky k autu. Já jsem 
mezitím čekala na chodníku, kde ke mně přišel 
další příslušník a nabídl mi pobyt u nich v tep-
le kanceláře. Moc nám bylo dobře nad tímto 
jednáním a chtěli bych touto cestou poděkovat 
oběma příslušníkům za velkou pomoc ve vánoč-
ním čase. Ještě jednou díky a přejeme v novém 
roce hodně zdraví a úspěchů.

Jana Hauerová a Karel Pinkas, manželé ze 
Sedlčánek

Stadion byl oplocen  
drátěným plotem

První, co budovatelé areálu Městského stadionu 
udělali, bylo, že pozemek areálu oplotili.
Dnes je situace jiná. Podle místostarosty pana 
Opy má areál stadionu zůstat neoplocen a při-
rozeně se tak zapojit do veřejného prostoru 
nejen z pohledu urbanistického, ale i z hlediska 
symbolického. 
Podle mých zkušeností nikdo nic lepšího ne-
vymyslel než oplocený areál, v němž v tribuně 
bydlí správce.
Dále jsem se ve Zpravodaji města Čelákovic 
č. 1/2021 dočetl, že pan Opa chce v neoplo-
ceném areálu Městského stadionu vybudovat 
hřiště pro kolečkové sporty. 
K tomu mohu jen říci – Bůh ochraňuj naše spor-
toviště a na nich sportující děti!

Jaroslav Ryneš
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100. výročí prvního sčítání 
lidu v ČSR

sových děrnoštítkových strojích. Další sčítání 
se uskutečnilo k 1. prosinci 1930, souběžně byl 
proveden soupis bytů (jako již roku 1921), ale 
pouze ve městech s více než 10 000 obyvateli. 
V roce 1940 se sčítání nekonalo, české úřady 
se hájily nepřipraveností akce, ale hlavním dů-
vodem patrně byla neochota poskytnout oku-
pační mašinérii seriózní data pro organizaci vá-
lečného hospodářství. Po poválečném odsunu 
Němců a přesídlení řady obyvatel do pohraničí 
(a často zase zpět do vnitrozemí) došlo k nato-
lik zásadním změnám skladby obyvatelstva, že 
se nečekalo až na další sčítání, ale již v letech 
1946 (Slovensko) a 1947 (české země) proběhl 
soupis obyvatel. Standardní sčítání roku 1950 
naposledy sledovalo tzv. přítomné obyvatel-
stvo, tedy dle přítomnosti v rozhodný den sčí-
tání, nikoliv dle místa trvalého bydliště. Výsledky 
byly publikovány neveřejně v letech 1957–1958, 
odtajněny byly až roku 1962. Předtím se již 
k 1. březnu 1961 uskutečnilo další sčítání lidu, 
jehož největším přínosem bylo vzájemné pro-
pojení údajů o obyvatelstvu, domácnostech, 
bytech a domech do integrovaného cenzu. Data 
byla publikována v roce 1965. Při zpracování 
výsledků dalšího sčítání v roce 1970 byl použit 
velkokapacitní sálový počítač CDC 3300, kromě 
zveřejnění aktuálních dat vydal Federální statis-
tický úřad roku 1978 také Retrospektivní lexikon 
obcí Československé socialistické republiky 
1850–1970. 
Výsledků následujícího sčítání k 1. listopadu 
1980 bylo využito pro vznik centrálního registru 
obyvatel při ministerstvu vnitra. Pro zpracování 
údajů byl z USA získán výkonný sálový počítač 
CYBER 180. Poslední československé sčítá-
ní lidu, které se uskutečnilo 3. března 1991, již 
odráželo změnu politického režimu v listopadu 
1989. Vrátil se do něj dotaz na náboženské vy-
znání, značně se rozrostla paleta sčítaných ná-
rodností – poprvé včetně moravské či slezské. 
Již bez Slovenska proběhlo Sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2001, kdy bylo pomocí tří formu-
lářů (Sčítací list osoby, Bytový list, Domovní list) 
zjišťováno 26 údajů o osobách, 18 o bytech 
a 12 o domech. Zatím poslední sčítání se usku-
tečnilo roku 2011, příští se koná již od půlnoci 
z 26. na 27. března 2021.
Obraťme nyní svou pozornost na Čelákovice. 
Vedle staršího raně středověkého osídlení bylo 
založeno ve druhé polovině 13. století při bro-
du Čelákovického potoka městečko. Kolik zde 
tehdy žilo lidí, můžeme pouze odhadovat, če-
lákovický historik Antonín Ferles (1827–1903) 
uvádí, že již od zrodu městečka zde bylo kolem 
náměstí a čtyř ulic vystavěno 50 gruntů, což ob-
náší přibližně kolem 300 až 350 lidí. Tento počet 

S rozvojem absolutismu postupně bujel státní 
aparát, který pochopitelně prahl po kvalitnější 
informovanosti o vlastních obyvatelích, včetně 
základní prosté otázky po jejich reálném počtu. 
Mezníkem bylo vydání patentu císařovny Marie 
Terezie o soupisu lidu ze dne 13. října 1753, 
které bylo realizováno následujícího roku 1754. 
Šlo o první sčítání, které se konalo jednotně 
a současně na celém území monarchie. Ovšem 
tehdejší výsledky zkreslují větší či menší machi-
nace s údaji, nezapomeňme, že sloužil také jako 
podklad k vybírání rostoucích daní. 
V roce 1777 byl vydán patent nový, kterým se 
řídily soupisy až do roku 1851. Za přechod mezi 
starými soupisy a modernějším sčítání lidu je 
považováno sčítání v roce 1857, roku 1869 byl 
pak přijat zákon, jenž se stal základem pro sčítá-
ní provedené k 31. prosinci 1869. To se již řídilo 
dle zásad stanovených mezinárodními kongresy 
a zavedlo desetiletou periodicitu sčítání. Za Ra-
kouska-Uherska proběhla sčítání ještě v letech 
1880, 1890 (při zpracování se prvně nejednalo 
jen o ruční práci, ale byl použit elektrický třídicí 
stroj značky Hollerith), 1900 a 1910.
Přesně před 100 lety, 15. února 1921, se usku-
tečnilo první československé sčítání lidu. Před-
cházelo mu roku 1919 založení Státního úřa-
du statistického a v roce 1920 přijetí nového 
zákona o sčítání lidu. Politicky nejožehavější 
otázkou byl tehdy údaj o národnosti, který měl, 
dle přání většiny politické reprezentace, pode-
přít oprávněnost vzniku samostatného státu. 
Přes politický tlak na uvádění tzv. českosloven-
ské národnosti bylo umožněno hlásit se zvlášť 
k národnosti české či slovenské. Výsledky sčí-
tání byly publikovány v sedmisvazkové edici 
Československá statistika, započalo i vydávání 
Statistického lexikonu obcí v republice Česko-
slovenské. Zpracování dat proběhlo na Power-

se pak několik staletí v podstatě neměnil. V po-
lovině 16. století uvádí městská pamětní kniha 
57 gruntů. Koncem 16. století v Čelákovicích 
žilo 54 osedlých (tj. držitelů gruntů) – pro porov-
nání: v Brandýse nad Labem to bylo 144 osed-
lých, v Kostelci nad Labem 113, v Toušeni 40, 
v Zápech 31, ve Staré Boleslavi 19, mimo bran-
dýské panství v Lysé nad Labem 120, v Přerově 
nad Labem 20. Tragické události třicetileté vál-
ky (1618–1648) přivedly městečko až na hranu 
zániku, když se ve 30. a 40. letech opakovaně 
úplně či bezmála vylidnilo. Dle Soupisu pod-
daných podle víry z roku 1651 napočítal čelá-
kovický historik Jaroslav Kašpar (1929–2014) 
pouze necelých sto osob v celém městečku. 
Začátkem 18. století se v Čelákovicích hospo-
dařilo na 52 gruntech. Při sčítání domů v roce 
1770 bylo v Čelákovicích napočteno 99 domů 
a dalších 12 v samostatné vsi Čelákovský Hrá-
dek, což dle Emanuela Vlasáka (1891–1975) čítá 
asi 800 osob. O devatenáct let později (1789) to 
bylo celkem 116 budov, v nichž žilo 796 osob 
(bez Hrádku). Roku 1842 zde žilo ve 241 obyt-
ných budovách asi 1 567 osob (včetně Hrádku 
a Jiřiny).
V roce 1869 již údaje pocházejí ze sčítání lidu, 
v Čelákovicích tehdy žilo 1 399 osob, na Hrád-
ku 110 a v Jiřině 234, dohromady tedy 1 743 
lidí. V okolních obcích, připojených k městu 
až v letech 1960 a 1964, byla čísla následující: 
Sedlčánky 233, Císařská Kuchyně 145 a Zá-
luží 126 osob. Domů bylo v Čelákovicích 195, 
na Hrádku 13 a v Jiřině 37, celkem tedy 245. 
V okolních obcích pak 32 domů v Sedlčánkách, 
21 v Císařské Kuchyni a 14 v Záluží. Roku 1880 
žilo v Čelákovicích 1 961 obyvatel (město 1 569, 
Hrádek 132, Jiřina 260), o deset let později již 
2 041 obyvatel (město 1 588, Hrádek 148, Jiřina 
305). Na počátku 20. století zde obývalo cel-
kem 2 197 osob (město 1 702, Hrádek 111, Ji-
řina 384) a při posledním sčítání organizovaném 
z Vídně bylo napočítáno již 3 036 osob (město 
2 501, Hrádek 103, Jiřina 432).
První československé sčítání v roce 1921 za-
stihlo v Čelákovicích 3 170 obyvatel (město 
2 681, Hrádek 91, Jiřina 398), v okolních vsích 
pak v Sedlčánkách 342, v Císařské Kuchyni 169 
a v Záluží 361 osob. Tehdy byla naposledy po-
čítána Jiřina zvlášť, ke sloučení Čelákovic, Jiřiny 
a Hrádku definitivně došlo až roku 1923 – z toho 
pohledu je ale zajímavé, že Hrádek se počítal 
zvlášť ještě při sčítání roku 1930, kdy zde bylo 
napočítáno 91 osob. I s nimi měly tehdy Čelá-
kovice 4 469 obyvatel. Růst města pokračoval, 
roku 1947 soupis uvádí 6 606 obyvatel, v roce 
1950 tu žilo 6 489, v roce 1961 pak 7 346 a roku 
1970 již celkem 9 395 (Čelákovice 8 547, Sedl-
čánky 339, Císařská Kuchyně 112 a Záluží 397) 
osob. Hranici deseti tisíc obyvatel překročily Če-
lákovice při sčítání roku 1980, napočítáno bylo 
celkem 10 390 osob (včetně připojených obcí). 
Při sčítáních v letech 1991 a 2001 zaznamenaly 
Čelákovice pokles počtu obyvatel (10 295, resp. 
10 031 osob). Poslední sčítání ovšem ukázalo 
opětovný růst a v roce 2011 obývalo město do-
hromady 11 866 osob (Čelákovice 10 690, Sedl-
čánky 764, Císařská Kuchyně 106 a Záluží 306 
osob). A jaká čísla přinese sčítání v roce 2021? 
To brzy zjistíme…

Téma zpracoval
Jan Hergesell, dokumentátor Městského  

muzea v Čelákovicích

Jedním z důležitých aspektů problematiky historického vývoje sídel je i počet obyvatel, kteří 
v dané lokalitě žili. Nejstarší soupisy obyvatel, resp. jejich vybraných dílčích skupin, byly poři-
zovány již ve středověku, zejména pro daňové či vojenské účely, později v raném novověku též 
z ideologických důvodů (Soupis poddaných podle víry z roku 1651).

Instrukce k vyplnění sčítacího archu z roku 1910. Zdroj: 
sbírka Městského muzea v Čelákovicích
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Výsledky sčítání lidu v brandýském okrese v roce 1921. Zdroj: sbírka Městského muzea v Čelákovicích
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O čem psal Zpravodaj

Čelákovický zpravodaj 2/1981
Obsah/titulky:
n Cestou vítězného února
n Následujme je
n Vítěz soutěže „Co víš o Leningradu“
n Bilancujeme...
n Z jednání městské konference KSČ – Nový přístup ke stanoveným cílům
n Výstava ručních prací
n Celoměstská oslava MDŽ
n Ze země přátel
n  Upozornění na vyřezání a vykácení stromoví v blízkosti elektrického ve-

dení
n Z matriky
n Plnění závazku pionýrské organizace SSM a nový závazek
n Ze života našich škol
n Mikrocensus 1981 (viz níže)
n Kulturně-politický kalendář – březen
n Zajímavosti (viz níže)
n Naše dotazy a odpovědi

ZAJÍMAVOSTI
n  NDR patří mezi stálé odběratele československých automobilů, hlavně 

osobních škodovek. V roce 1949 jich bylo dovezeno 80, o dvacet let poz-
ději již 17 tisíc a v loňském roce téměř 18 tisíc.

n  Japonští motocykloví výrobci vyrobili pro nejmenší zájemce miniskuter 
o délce 45 cm, který dosahuje rychlost 25 km/h a pohání jej motor o vý-
konu 1 kW užívaný pro sekačky trávy.

n  Téměř 56 miliónů obyvatel Sovětského svazu získalo v desáté pětiletce 
nový byt.

n  730 000 listů s vylisovanými a usušenými rostlinami je v ústředním herbáři 
Moskevské státní university. Jako hlavní část – 250 000 listů – tvoří sou-
bor všech rostlin rostoucích na evropské části území Sovětského svazu, 
a to od 17. století až po dnešní dny.

n  Přes 40 miliard tun zásob železných rud je v Sovětském svazu. Převyšují 
zásoby všech kapitalistických států dohromady a jsou 11x větší než pro-
zkoumané zásoby v USA.

n  Zajímavý nápad realizovali Japonci s dopravními značkami. Na každé 
značce je umístěna sluneční baterie, která přes den napájí akumulátor 
a v noci značka svítí z této energie.

MIKROCENSUS 1981

Zpravodaj Čelákovic 2/1991
Obsah/titulky:
n Jak vysoké ceny?
n Zprávy z radnice
n 16. leden
n VB hlásí – počet krádeží varuje
n Rudyard Kipling „Když“ (báseň)
n Tůně v chráněném území
n Neznámý Tylův přítel
n Stojí za přečtení
n Rok 1990 v městské knihovně
n Slovenský kras
n Tentokrát pro řidiče (viz níže)
n Výzva (viz níže)
n Z dopisů redakci
n První soukromé prodejny a provozovny v našem městě (viz níže)
n Z oddílu kopané

PRVNÍ SOUKROMÉ PRODEJNY A PROVOZOVNY V NAŠEM MĚSTĚ

TENTOKRÁT PRO ŘIDIČE
Upozorňujeme občany, kterých se týkají změny názvů ulic, že 20. 2. 1991 
v době od 13 do 19 hod. na oddělení VB v Čelákovicích bude provádět 
pracovník Dopravního inspektorátu Praha 9 – Klíčov změny v řidičských 
a technických průkazech. Je nutné přinést jak řidičský průkaz, tak i malý 
a velký technický průkaz.
Akce je jednorázová, po tomto termínu si musí občané zařídit změnu pří-
mo na Dl Praha 9 – Klíčov.

VÝZVA
Privatizační komise okresu Praha-východ vyzývá občany a organizace 
k předkládáni návrhů na uskutečnění privatizace provozních jednotek.
Písemné návrhy zasílejte na adresu: Okresní komise pro privatizaci Praha-
-východ, Biskupská 7, 110 00 Praha 1. Plné znění „Výzvy“ naleznete ve 
vývěsních skříňkách našeho města.

Zpravodaj města Čelákovic 2/2001
Obsah/titulky:
n Sčítání před dveřmi
n Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města
n Zprávy z radnice únor 2001
n Ze schůze Rady města 20. 12. 2000 a 19. 1. 2001
n Senátorské dny
n Oznámení – vyhlášení VŘ na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení
n Plynofikace Sedlčánky a jak v Záluží
n  Upozornění pro vlastníky a uživatele pozemků, kterých se dotýká pás-

mo venkovních elektrických vedení
n Slovo nového předsedy bytové komise
n Informace o komunálním odpadu v roce 2001 vč. ceníku
n Trochu moralizování
n Sběrný odpadový dvůr u Kovohutí končí
n Poplatky za znečišťování ovzduší na r. 2001
n Oznámení VZP ČR
n Píšete, ptáte se?
n Kulturní program – únor
n Program Kulturního domu – únor
n program Mateřského centra Čelákovice
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Jak si knihovna vedla 
v roce 2020

Činnost knihovny byla v roce 2020 silně ovliv-
něná vládními opatřeními kvůli epidemii nemo-
ci Covid-19. Knihovna byla během roku skoro 
tři měsíce zcela uzavřená. Od 18. listopadu byl 
povolen pouze bezkontaktní výdej předem ob-
jednaných knih. Velký zájem čtenářů o tuto služ-
bu nás překvapil.
Stále více čtenářů začalo v této době využívat 
možnost vypůjčit si v naší knihovně e-knihy, 
kterých se za rok 2020 vypůjčilo 355. Knih, ča-
sopisů a zvukových dokumentů (audioknih) se 
loni vypůjčilo 62 039.
V roce 2020 se i přes omezení zaregistrovalo 
2094 čtenářů, z toho 721 dětí. Všichni regis-
trovaní čtenáři mohou mimo hlavní budovu 
navštěvovat také pobočky knihovny V Proko-
pě a v Sedlčánkách. Knihy, které nemáme ve 
fondu, je možné čtenářům objednat přes Me-
ziknihovní výpůjční službu z jakékoliv knihovny 
v celé republice. Tuto službu hojně využívají 
hlavně studenti. Loni jsme takto obstarali našim 
čtenářům 187 knih a jiným knihovnám pro jejich 
čtenáře půjčili 31 knih.
Nejvíce omezeny byly akce, které knihovna pra-
videlně pořádá pro děti z mateřských, základ-
ních i středních škol a pro veřejnost. Spousta již 
domluvených akcí se nemohla konat nebo byla 
přesunuta na jiný termín, a proto byl celkový 

městská knihovna
Na Hrádku 1092, Čelákovice
tel.: 326 991 515, 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://knihovna.celakovice.cz

městské muzeum
Na Hrádku 464, Čelákovice
tel.: 326 991 556, fax: 326 991 192
e-mail: info@celmuz.cz
http://www.celmuz.cz

n Blahopřání a pozvánkou
n Do Prahy na výstavu
n Internet na Gymnáziu
n Hledáme nový domov!
n Co nového ve městě
n Významná data měsíce února
n Městská knihovna v roce 2000
n  Nové archeologické nálezy ze středu našeho 

města
n Škola trochu jinak
n Výlet do časů našich prababiček...
n Zimní výlet nehvizdské školičky
n Městský dům dětí a mládeže informuje
n Basketbalistky v Dánsku
n Vodáci v roce 2000
n Volejbal
n TJ Spartak Čelákovice – oddíl stolního tenisu
n  TJ Spartak Čelákovice – obnovení činnosti 

šachového klubu
n Union

Digitální on-line archiv našeho městského 
periodika najdete na webových stránkách 
www.celmuz.cz, nebo na webových strán-
kách města www.celakovice.cz – informace 
– Zpravodaj města – archiv vydaní. Zde na-
jdete pdf i listovací verze Zpravodaje od roku 
2004 po současné vydání. Tyto však neob-
sahují inzerci, počet stran tak neodpovídá 
tištěné verzi. red

počet kulturních a vzdělávacích akcí proti letům 
minulým třetinový.
Do fondu knihovny jsme loni nově zapsali 2 044 
nových knih a zvukových dokumentů a 44 titulů 
časopisů.
Do nového roku vstupujeme s nadějí, že se brzy 
vše uklidní a my vás zase budeme moci přivítat 
v naší knihovně.

Helena Marvanová

Věkové rozložení čtenářů 2020

Víte, že…
…stále můžete vracet vypůjčené knihy do bib-
lioboxu před knihovnou?
…bibliobox je určený pouze na knihy vypůjče-
né z knihovny?
…i když je knihovna zavřená, vydáváme bez-
kontaktně předem objednané knihy?
…předem objednané knihy si můžete vyzved-
nout v běžných výpůjčních hodinách nebo po 
domluvě?

Omezení provozu
Provoz knihoven je omezen. Pokud potřebujete 
vědět, jaká přesná pravidla pro výpůjčky nastavily 
jednotlivé knihovny, sledujte jejich webové stránky.
Pokud potřebujete knihy – ať už ke studiu, výkonu 
povolání nebo k zábavě – zkuste databáze elek-
tronických zdrojů. Sledujte nabídku elektronic-
kých zdrojů na stránkách jednotlivých knihoven. 
Mnoho knih najdete na http://kramerius.nkp.cz.
Pro studenty vysokých škol nabízí většinou univer-
zity přístupy do těchto databází zdarma. Hledejte 
tyto možnosti na stránkách univerzit či fakult.
Tzv. mimočítankovou četbu např. k maturi-
tě v podobě e-knihy nabízí Městská knihovna 
v Praze. Na její on-line katalog se dostanete 
i přes katalog naší knihovny: https://carmen.
knihovna.celakovice.cz.

Potřebujete-li jakékoli informace o možnos-
tech přečíst si knihu v klasické podobě nebo 
e-knihu, vypůjčit si audioknihy nebo časopisy 
v hlavní budově a na pobočkách, ozvěte se 
nám na výše uvedených kontaktech. Těšíme 
se na vás!

Naděžda Picková, ředitelka

E-knihy Městská knihovna Praha. Zdroj: internet

Knihy připravené k bezkontaktnímu vydání 11. 1. 2021. 
Foto: archiv knihovny

Publikace Čelákovický 
uličník I. a II.

Na konci minulého roku vydal autorský kolektiv 
Městského muzea v Čelákovicích pod vede-
ním Davida Eisnera a Jana Hergesella publikaci 
Uličník I. Katastrální území Čelákovice. Kniha 
přináší historicko-geografický popis všech Če-
lákovických ulic, jejich vývoj, proměny názvů 
a místní zajímavosti. Dozvíte se například, jak 
se utvářely Čelákovice v průběhu staletí, či při 
kterých událostech probíhalo přejmenování ulic. 
To vše doplněné o bohatou obrazovou přílohu. 
Knihu můžete objednávat na e-mailové adrese: 
info@celmuz.cz za cenu 190 Kč.
V tomto roce je naplánováno pokračování knihy – 
Uličník II. – tentokráte se zaměřením na sousední 
katastrální území Sedlčánek, Císařské Kuchyně 
a Záluží u Čelákovic. Prosíme tak vás, vážení 
čtenáři, pokud vlastníte materiály jako třeba fo-
tografie či pohlednice, ale i jiné, tematicky souvi-
sející s těmito kdysi samostatnými obcemi, a byli 
byste je ochotni pro účely publikace půjčit či da-
rovat, kontaktujte nás prosím na výše uvedeném 
e-mailu, či na telefonním čísle 326 991 192. Za 
projevený zájem předem děkujeme. 

Petr Válek, kurátor Městského muzea  
v Čelákovicích
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mddm
Havlíčkova 691, Čelákovice
tel.: 326 991 217, fax: 326 995 959
e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz
http://www.mddmcelakovice.cz

Nabídka táborů 2021
Přinášíme vám nabídku letních táborů, které 
v MDDM připravujeme pro léto 2021. Koná-
ní táborů bude závislé na aktuální epidemické 
situaci v době konání tábora. Více informací 
k jednotlivým turnusům vám poskytnou hlavní 
vedoucí. Již nyní se můžete předběžně přihla-
šovat na e-mailové adrese hlavního vedoucího. 

LETNÍ TÁBORY POBYTOVÉ
n  1.–10. 7., SEDLOŇOV, hlavní vedoucí Naďa Po-

korná (nadezda.pokorna@mddmcelakovice.cz), 
cena 4 500 Kč;

n  1.–19. 7., BULHARSKO, hlavní vedoucí Eva 
Bukačová (bukacka@seznam.cz), cena bude 
upřesněna;

n  2.–11. 7., SPORTOVNÍ TÁBOR S ATLETIKOU 
V KŘIŽANOVĚ I, (pro oddílové děti – starší)  
hl. vedoucí Verča Kratochvílová 
 (veronika.kratochvilova@mddmcelakovice.cz), 
cena bude upřesněna;

n  11.–16. 7., SPORTOVNÍ TÁBOR S ATLE-

houbařské okénko myšlenkové lapálie

Hlíva hnízdovitá

Hlíva hnízdovitá, únor 2016. Foto: Miroslav Rudolf

V tomto článku se budeme věnovat barevně vý-
razné, a především velmi aromatické zimní hou-
bě, kterou je hlíva hnízdovitá.
Klobouk je polokruhovitý nebo ledvinovitý, bo-
kem přirostlý (někdy s krátkým třeněm), v mládí 
je lehce podvinutý, 3–8 cm široký, sametově 
plstnatý, okrový a žlutooranžový, stářím bled-
noucí. Sytost barvy je značně odvislá od vlh-
kosti a stáří plodnice. Chuť je nakyslá, vyvinuté 
plodnice pak velmi silně páchnou po sirovodíku. 
Byť se jedná, díky výrazné barvě, o poměrně 
dobře viditelné plodnice, tak přesto je v místě, 
kde rostou, mnohdy dříve ucítíme než uvidíme.
Vyskytuje se obvykle v početných skupinách na 
tlejícím či mrtvém dřevě jak listnatých (především 
buk, osika, olše), tak i jehličnatých stromů. Roste 
v chladnějších měsících obvykle od září do pro-
since či začátku ledna, ale za příznivých podmínek 
ji lze nalézt ještě začátkem března. V okolí Čelá-
kovic ji v lesích lužního typu nacházíme poměrně 
často – z jednoho padlého kmene dokáže pravi-
delně vyrůstat opakovaně několik let za sebou.
Je uváděná jako nejedlá, i když lze narazit na 
zdroje, které ji uvádějí jako jedlou. Při tepelné 
úpravě se však nepříjemný sirovodíkový zápach 
ještě více zvýrazní, takže praktickou konzumaci 
si lze jen těžko představit.
Záměna je možná za jiné, také nejedlé, středně 
velké druhy hlív, jako je hlíva fialová či chlupatá, 
dále za pařezník pozdní nebo čechratku sklepní. 
A při větší dávce nepozornosti i za lištičku po-
merančovou.
Jedná se o druh, který byl ještě asi před 20 lety 
považován za vzácný, a proto byl v roce 2006 
zařazen do Červeného seznamu hub (makromy-
cetů) – do kategorie NT (téměř ohrožený druh). 
Ale brzy po vydání seznamu začaly být plodnice 
této houby mnohem častěji nalézány a je velmi 
pravděpodobné, že při chystané revizi Červené-
ho seznamu bude vyškrtnuta.

Miroslav Rudolf a Ondřej Tomeček,  
Spolek houbařů Čelákovice

rc routa + 
mateřské centrum
Sedláčkova 107, Čelákovice 
Stankovského 1650, Čelákovice 
(zadní vchod budovy Obecního domu)
tel.: 739 033 163
e-mail: info@rc-routa.cz
http://www.rc-routa.cz
fb: Mateřské centrum Čelákovice a RC Routa

Aktuální program budeme upravovat podle 
momentální epidemické situace. Sledujte 
naše webové a facebookové stránky. Děku-
jeme.

Pobytové a příměstské tábory 2021
Pro období letních prázdnin jsme pro vaše 
děti připravili následující pobytové a příměst-
ské tábory. Více info naleznete na stránce  
www.leto-s-routou.cz, Monika Žatečková, tel.: 
728 660 493.
Pobytový LT
Piráti, vzhůru na palubu! 17.–23. 7., Jizerské 
hory, chata MUHU.
Příměstské LT
Zimní olympijské hry, 7.–9. 7.;
Škola čar a kouzel, 12.–16. 7.;
Záchranáři I, 12.–16. 7.;
Letní muzikálová akademie, 19.–23. 7.;
Scooter camp, 19.–23. 7.;
Indiánský tábor, 26.–30. 7.;
Míčový, 26.–30. 7.;
Programování versus cyklo – začátečníci, 
2.–6. 8.;
Holky v akci, 2.–6. 8.;
Programování versus cyklo – pokročilí, 9.–13. 8.;
Výletní, 9.–13. 8.;
Záchranáři II, 16.–20. 8.;
Tábor s angličtinou, 23.–27. 8.;
Výletní, 23.–27. 8.

II – Pojďme si trošku 
zapřemýšlet

V minulém čísle Zpravodaje jsme se v této rub-
rice podívali, jak blízko měly Čelákovice k tomu, 
aby další sport byl u nás na ligové úrovni – v ša-
chu. Toto ovšem není jediné téma, které v rubri-
ce budete nacházet.
Pojďme se dnes trošku otestovat.
Kdy získala Česká republika první zlatou medaili 
na olympijských hrách? A v které disciplíně?
Kde je nejhlubší místo na zemi? A kde je nej-
hlubší zatopená jeskyně?
Co je to? V každé minutě je to jednou a v mo-
mentě dvakrát?
A zkusme něco na odhad – představte si, že 
jedete autem z Paříže do Moskvy přes Čeláko-
vice. Když si rozdělíme trasu na sto stejných díl-
ků, kolikátým dílkem se dostanete domů?
Kdo je na bankovkách Koruny české, to nebu-
de jistě pro nikoho složité. Ale kdo je autorem 
těchto platidel?
A na závěr něco z historie? Před 400 lety začala 
u nás doba pobělohorská, ostatně toto výročí
jsme si nedávno připomínali. Nicméně k datu
9. 2. 1621 byla zajímavá historická událost, kte-
rá souvisela s pontifikátem. Víte, co zajímavého 
se stalo?
Jak jste celkově v testu uspěli? Jestli se chcete 
podělit o své výsledky nebo dát vědět, co bys-
te rádi v této rubrice viděli, napište na e-mail:  
robert.kubicek@seznam.cz.
Správné odpovědi najdete na jedné ze stránek 
tohoto čísla Zpravodaje.

Robert Kubíček

TIKOU V KŘIŽANOVĚ II, (pro oddílové děti 
– mladší) hl. vedoucí Verča Kratochvílová
(veronika.kratochvilova@mddmcelakovice.cz),
cena bude upřesněna;

n  3.–17. 7., OSTRÝ, hlavní vedoucí Jindra Va-
něk (jindrich_vanek@seznam.cz), cena bude 
upřesněna;

n  24. 7. – 13. 8., ČESTÍN, hlavní vedoucí Jin-
dra Vaněk (jindrich_vanek@seznam.cz), cena 
bude upřesněna;

n  7.–21. 8., VOJTŮV MLÝN I, hlavní vedou-
cí Martina Slováková (martina.slovakova@
mddmcelakovice.cz), cena bude upřesněna;

n  21.–29. 8., VOJTŮV MLÝN II, hlavní vedou-
cí Martina Slováková (martina.slovakova@
mddmcelakovice.cz), cena bude upřesněna.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
n  12.–16. 7., hlavní vedoucí Vojta Slovák 
 (vojtaslovak@gmail.com);
n  19.–23. 7., hlavní vedoucí Vojta Slovák 
 (vojtaslovak@gmail.com);
n  26.–30. 7., hlavní vedoucí Andrea Míchalová 

(andrea.michalova@mddmcelakovice.cz);
n  16.–20. 8., hlavní vedoucí Verča Kratochvílová 

(veronika.kratochvilova@mddmcelakovice.cz).
Veronika Kratochvílová
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Angličtina pro firemní praxi
V rámci projektu ReStartuj kariéru s ROUTOU 
– večerní kurz pro všechny, kteří se chtějí po-
sunout z kategorie „pasivních“ angličtinářů do 
kategorie „aktivních“. Kurz je úzce propojen 
s praxí, s oblastí vstupu na trh práce a reflek-
tuje aktuální požadavky a současné trendy. 
Kurz je určen pro účastníky s minimálně mír-
ně pokročilou úrovní angličtiny (B1). Témata: 
životopis a výběrové řízení, obchodní jedná-
ní, telefonování, e-maily a řešení problémů, 
marketing a produkt, etika, networking, vy-
jednávání, prodej a náklady, obchodní cesta, 
schůzky a jednání, prezentace. Od 1. 3. do 
31. 5. 2021, vždy v pondělí v 18.00–20.30 
hod., 12 lekcí. Poslední volná místa. Účast 
zdarma, určeno pro rodiče dětí do 15 let (na 
MD/RD či v zaměstnání), osoby pečující, ne-
zaměstnané. Přihlášky a informace: Markéta 
Javorská, e-mail: restartujkarieru@rc-routa.cz,  
tel.: 608 723 465, www.restartujkarieru.cz.

Jazykové kurzy
Prezenčně nebo on-line dle aktuálních nařízení.

Dětský klub Routa
Bude aktualizovat informace na webu a face-
booku. 

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

Miniškolka v Mateřském centru
Provoz miniškolky nebyl přerušen, dál se 
scházíme s dětmi od asi 2 let v úterý a středu 
dopoledne, info na tel.: 737 647 968.

TJ Sokol Čelákovice

Dne 1. ledna uspořádala TJ Sokol Čelákovice 
výlet na zříceninu hradu Mydlovar, kde se mohli 
účastníci zapojit do fotosoutěže, která spočívala 
v nalezení maskota a vyfocení se s ním. Ze za-
slaných fotek vzniklo pěkné video a jeden vy-
losovaný týmový snímek byl odměněn věcnou 
cenou – elektronickým terčem se šipkami. Letos 
počasí všem přálo a doufáme, že i příští rok to 
bude stejné, aby mohla nová tradice pokračovat!

Adéla Zelenková, hospodářka

Do nového roku aktivně!

TJ Spartak Čelákovice

Šachový oddíl
Máme tu nový rok a s ním opět přišly restrikce 
vlády. Plánovaná Mistrovství Čech byla zrušena 
a pečlivá příprava na ně prozatím nese pouze 
elementární úspěchy v podobě vítězství na in-
ternetových turnajích jak našich, tak spřátelené-
ho klubu v Pravoníně.
Naši trenéři ale nezahálejí a připravili něko-
lik novinek. První je série venkovních akcí, při 
nichž děti v doprovodu rodičů vyrazí do terénu. 
Při plnění úkolů se pěkně protáhnou, procvičí 
všechny smysly a na závěr vyřeší šachové úlo-
hy pro získání odměny. První akcí této série byl 
„Lov zlatých prasátek“. Tento proběhl hned na 
Nový rok. Úspěšnými hledači byli Tess, Terez-
ka a Zdeněk. Proč hned tři? To je jednoduché, 
kromě Čelákovic probíhá kroužek i v Mochově 
a Nehvizdech. Naši svěřenci jsou i z dalších 
okolních vesnic a je v plánu i na tamních ško-
lách založit kroužky.
Druhou akcí je společný přebor rodičů s dětmi. 
Soutěží v něm rodinné týmy ve složení žáček 
a taťka, mamka nebo třeba děda. Momentálně 

je přihlášeno deset dvojic a určitě to není ko-
nečné číslo. Následně, pro zvýšení výkonu rodi-
čů, Zbyněk Jankovský připraví trénink i pro ně, 
pokud bude zájem. Tato akce poběží po dobu 
Covid-19 uzavírek a jejím hlavním cílem je moti-
vace dětí a vytržení rodičů ze stereotypu domá-
cích prací. Snad se nám to podaří.
Třetí akcí, nyní probíhající, jsou soustředění pro 
naše pokročilé žáky pod taktovkou Roberta Ku-
bíčka. Zjistil velký zájem, a tak tam bývá relativ-
ně hodně účastníků i z okolních klubů.
V této době jsou akce pro mládež spíše vzác-
ností, a tak se nesmíme divit, že každá tato akce 
je vítána.
Předzvěst léta je zde – i v této době připravujeme 
tábor pro naše svěřence, termín je 24.–31. čer-
vence 2021. Letos to bude na pirátské téma. Zú-
častnit se mohou i nešachisté, jen musí počítat 
s tím, že se šachy naučí a odehrají svůj první tur-
naj v tomto sportu. O přihlášku si rodiče mohou 
napsat na e-mail: sachovakouzla@seznam.cz.
Zájemci z řad dětí a dospělých, kteří se chtějí 
s námi věnovat královské hře, se mohou přihlá-
sit na tel.: 604 713 180.

Peter Janda

motokáry

Tak jako u ostatních sportů byl rok 2020 i pro 
karting (motokáry) poměrně složitý. Začátek 
sezony byl z důvodu COVID pandemie odlo-
žen a závěr byl předčasně ukončen. Přesto pro 
závodníka Alana Truksu jezdícího za tým HKC 
v AČR s motokárou české značky Praga byl 
tento rok velmi úspěšný. Ve své kategorii MINI 
60, tj. ve věku 10–12 let, se stal ve své druhé 
sezoně vicemistrem České republiky se ztrátou 
pouhých dvou bodů na vítěze dané kategorie. 
Odložené zahájení sezony v ČR využil Alan pro 
několik soustředění včetně závodů WSK (Wi-
nnig Series Karting) v kolébce tohoto sportu 

Čelákovický vicemistr 
České republiky

Závodník Alan Truksa. Foto: soukromý archiv

v Itálii, kde se probojoval do superfinále a obsa-
dil v mezinárodní konkurenci 28. místo.
Tyto úspěchy byly dosaženy díky sponzorům 
a vstřícnosti ZŠ Kostelní Čelákovice. 
Praga Racing Team při HKC v Autoklubu ČR

fotbal

SK UNION – fotbalový 
klid trvá

Je těžké v současné době pro dopisovatele psát 
o fotbale či o sportu jako takovém. V minulosti 
se v tomto zimním čase fotbalové týmy scházely 
k zahájení dvouměsíční přípravy, nyní mohou jen 
samostatně vyběhnout do terénu. Tím, že se pro-
dloužila karanténa, prodloužila se i doba zahájení 
soutěží. Termín se pravděpodobně posune ně-
kam k polovině března, což se ještě může změnit. 
O počtu zápasů jsme psali minule, teď se situace 
ještě zkomplikuje, přesto nezbývá než čekat. Fot-
balisté Unionu jsou zatím v klidu, i když jim fot-
bal chybí. V hráčském kádru zatím není výrazný 
pohyb. Čeká nás jednání s mateřským klubem 
Michala Šacla FK Radešínská Svratka (mateřský 
oddíl není uvolnění hráče nakloněn), dále probíhá 
jednání se stoperem klubu z Mladoboleslavska. 
Zatím jsou tyto informace ve stavu prvopočátku 
a do zahájení soutěží může být všechno jinak.
Ligové soutěže se v půli ledna již rozjely, přesto-
že počasí nebylo nejpřijatelnější. Fotbalová obec 
tento fakt přijala s povděkem, byly k dispozici 
alespoň sportovní televizní přenosy. To, že se 
rozběhly profesionální soutěže, dává naději k za-
hájení soutěží na nižší úrovni, neboť ligové fotba-
lové kluby tlačí na zahájení kvůli využití B mužstev 
hrajících ČFL nebo divize. Vedení Středočeského 
kraje vydalo termínovou listinu, kde se uvádí za-
hájení 27./28. února. Doufejme, že bude povolena 
alespoň čtrnáctidenní příprava.
Média přinesla na počátku roku zprávu o úmrtí 
bývalého fotbalisty Sparty, Olomouce i Bohemky 
Miloše Beznosky. Chtěl bych připomenout, že Mi-
loš dvě sezony vedl naše mužstvo v divizi od léta 
2003 do léta 2005, kdy odkoučoval 122 zápasů.
V letošním roce máme před sebou výročí 100 let 
založení Unionu. K tomuto výročí připravuje ve-
dení klubu několik akcí, jejichž vrcholem bude 
výstava realizovaná spolu s Městským muzeem. 
Přivítáme možnost zapůjčení artefaktů pro tuto 
akci (staré dresy, míče, propagační předměty).

Milan Šikl

Fotografie z archivu klubu v souvislosti s letošním 
100. výročím. Momentka z divizního utkání ročníku 
2010/2011 Union–Vyšehrad 0:1 zachycující odchovan-
ce Unionu (dnes hráč Českého Brodu) Dana Poběrež-
ského v souboji s hráči soupeře. Foto: Ondřej Hanuš
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OCR Čelákovice

Výzvy a otužování
Máme za sebou přelom roku, kdy se divoce měnila vládní opatření. Rok 2020 jsme zakončili Pro-
sincovou výzvou, kde 60 účastníků mimo jiné absolvovalo přes 100 otužovacích koupání v Labi! 
Nejen tematicky to byla skvělá příprava na 1. leden, kdy nás čekal druhý ročník Čelákovické novo-
roční koupačky. Bohužel tou dobou byla vládní opatření na nejpřísnějším stupni, a nemohli jsme tak 
akci realizovat v plánovaném formátu. Připravili jsme tedy individuální podobu, do které se zapojilo 
26 otužilců, kdy každý z nich strávil alespoň jednu minutu po ramena ponořený v otevřené vodě. 
Věříme, že další ročník proběhne standardně a bude úspěšný alespoň jako ten počáteční!
První lednový den jsme také odstartovali další on-line výzvu, tentokrát s názvem #StepByStep za-
měřenou na počet kroků. Celkem 45 přihlášených se zavázalo během ledna nachodit dohromady 
15,5 milionu kroků! Průběžně si zapisovali plnění plánu a vzájemně se podporovali sdílením fotografií 
z vycházek.
Nyní nám probíhá #hangon výzva, při které se soustředíme na zlepšení úchopu a výdrže ve visu. Po-
kračujeme tak nadále ve snaze i přes vládní omezení udržet naši členskou základnu aktivní. Všechny 
naše aktivity je možné sledovat na facebook.com/OCRcelakovice.

Honza Pfeffer, OCR Čelákovice

Otužování. Foto: archiv OCR Čelákovice
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Electroshop.CZ - Masarykova 22
326 997 401 - info@electroshop.cz

V Á Š  A U T O R I Z O V A N Ý 
P R O D E J C E

PRODEJNA ELEKTRO
PC SERVIS

Elektro a spotřebiče pro domácnost
www.electroshop.cz

Počítače, Mobily, IT, SMART elektro
www.nenudse.cz

OPRAVY -
IPHONE, ANDROID, NOTEBOOKY

WWW.SERVISCELAKOVICE.CZ

SPOŘENÍ DO ZLATA
-  nejoblíbenější spoření mimo bankovní 

systém;
- ochrana peněz proti inflaci;
- spoření na důchod, bydlení, pro děti;
- v minulém roce zhodnocení 23 %;
-  24hodinový přehled o stavu vašich 

úspor;
- splátky již od 500 Kč měsíčně.

Ing. Jolana Bieliková, 
poradce Golden Gate CZ, a. s.,

tel.: 737 641 870, www.jolanabielikova.cz

• nábytek všeho druhu;
• rámování a paspartování, obrazy;
• matrace i na míru;
• proutěné a dárkové zboží;
•  dekorace, batika.

náměstí 5. května 1, vchod z Rybářské 
ulice, Čelákovice
tel.: 606 370 551
út–pá 9.00–12.00 14.00–17.00 hod.
so  9.00–11.00 hod.

NÁBYTEK – BYDLENÍ 
A DOMOV

Český a anglický porcelán, keramika, obrazy, 
hodiny, čaje, káva, čokoládové produkty, do-
bové repliky, přírodní kosmetika, aromatera-
pie Saloos a mnoho dalších zajímavostí.
Již 25 let jsme tu pro vás.

náměstí 5. května 1, vchod z Rybářské 
ulice, Čelákovice
tel.: 607 218 426
út–pá 9.00–12.00 14.00–17.00 hod.
so 9.00–11.00 hod.

Galerie U Radnice
www.darky-galerie.cz

Čistíme kvalitně:              čalouněné a kožené 
                                     sedací soupravy
                                     křesla
                                     taburety
                                     čalouněné židle
                                     vlněné koberce
                                     koberce s vysokým 
                                     vlasem
                                     válendy
                                     interiéry vozidel
                                     karavany

www.cisteni-kobercu-docista.cz

www.cisteni-kobercu-docista.cz

www.cisteni-sedacek-celakovice.cz

www.cisteni-sedacek-celakovice.cz

Vlastimil Březina 

Vlastimil Březina - Čelákovice

Čelákovice

Tel.: 732 910 789

Tel.: 732 910 789

PŘIJÍMÁME PLATEBNÍ KARTY

PŘIJÍMÁME PLATEBNÍ KARTY

nově nabízí  

eko drogerii
Tierra Verde

„Společně pro přírodu“

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Ing. Jaroslav TAJBR

– kvalitní a levné právní služby –
nemovitosti, smlouvy, spory, rodinné právo, 

obchodní právo, pracovní právo, dopravní přestupky, 
správní řízení, pohledávky

Na Požárech 1709, Čelákovice
advokatni.kancelar@tajbr.cz

tel.: 737 328 278
www.tajbr.cz

speciální bezplatná inzerce – podpora podnikání

Angličtina s rodilým mluvčímAngličtina s rodilým mluvčím
v Čelákovicíchv Čelákovicích

Skupiny a jednotlivci, pro dospělé a děti. 
Příprava na zkoušky a maturitu.

Osobní i on-line výuka.
Informace na tel.: 777 714 216777 714 216

e-mailu: m.moistner@gmail.comm.moistner@gmail.com

Myšlenkové lapálie 
– řešení

27. 7. 1996 Štěpánka Hilgertová – vodní 
slalom; Mariánský příkop (Tichý oceán) asi 
10 994 m; Hranická propast – Macůška, 404 
m; jedná se o chyták – je to písmeno „m“; 
z pohledu trasy bychom míjeli Čelákovice při-
bližně v 36. dílku ze sta, z pohledu času na 
trati bychom byli přibližně ve 33. dílku; autor 
všech platných bankovek je Oldřich Kulhánek; 
došlo ke zvolení papeže Řehoře XV. – poslední 
papežská volba aklamací.
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speciální bezplatná inzerce – podpora podnikání

Ing. Jan Hladík – projektová činnost

l projekty a posudky v programu 
Nová zelená úsporám;

l pasportizace stávajících objektů;
l průkazy energetické náročnosti budov.

e-mail: hlja@post.cz, tel.: 731 102 854

CVIČENÍ – MASÁŽE
ČELÁKOVICE

Alena Křivánková Mračková
Pod Přerovskou cestou 1950

n Individuální cvičení
n Masáže (i lymfatické)

Cvičení v tělocvičně bazénu
n SM systém / úterý 19.00–20.00
n Jóga /  úterý 20.00–21.00

čtvrtek 19.00–20.00
www.cviceni-masaze.webnode.cz

mobil: 604 465 199

ELEKTROTECHNIK
nabízí:
l  zapojování domácích 

elektrospotřebičů;
l  montáž a opravy systémů 

osvětlení;
l  instalace a výměny zásuvek, 

vypínačů a jističů;
l  drobné opravy elektrických 

zařízení;
l  zprovoznění a nastavení 

audiotechniky.

VOLEJTE: 603 820 244

- vestavěné skříně
- nábytek na míru
- dětské pokoje
- šatny a úložné prostory

tel.: 774 100 210    sabini.cz

Lukáš Semrád, Čelákovice
Tel:+420 606 506 771

 Čištění interiéru automobilu
 Strojní renovace laku
 Aplikace ochranných vosků
 Renovace světlometů

: lsgarage.cel

LS – Garage

: LS-Garage

Zavolejte nám...
A my rádi přijedeme za vámi 
s plnohodnotnou pojízdnou 
veterinární ordinací. 
Vaše zvířátko ošetříme 
za mírné ceny a v domácím 
prostředí!

Jestli váš mazlíček potřebuje:
naočkovat, odčervit a odblešit, 
zkrátit drápky, začipovat (vystavit Pet-pas), 
odstranit zubní kámen, 
laboratorně vyšetřit krev, moč nebo trus, 
vykastrovat/vysterilizovat, 
vykonat domácí eutanázii,
dovézt léky nebo kvalitní krmivo, 
nebo třeba jen dobře poradit? 

www.veterinarni-sanitka.cz
(+420) 607 838 797 • info@veterinarni-sanitka.cz

str. 35www.celakovice.cz

INZERCE

sanace po požáru •
sanace po škodách
způsobených vodou •
stavební práce • izola-
ce proti vlhkosti •
rekonstrukce objektů
• drenáže • malby •
nátěry • sádrokartony

Milan Kouřil
tel.: 775 267 437, 326 991 419
e-mail: mil.kouril@seznam.cz

www.sanace-rekonstrukce.cz

SAMAT Čelákovice, s. r. o.
TOVÁRNÍ 2004, ČELÁKOVICE

tel.: 326 993 805, mobil: 775 600 392
e-mail: info@samat-okna.cz

www.samat-okna.cz

vyrábí, dodává a montuje
plastová a hliníková

OKNA, DVEŘE, 
ZIMNÍ ZAHRADY,

ŽALUZIE, SÍTĚ PROTI HMYZU, PARAPETY,
PŘEDOKENNÍ ROLETY A GARÁŽOVÁ VRATA

ZDARMA ZAMĚŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

POLIKLINIKA ČELÁKOVICE, Stankovského 1643
Nabízíme volné prostory k pronájmu:
– provoz ambulance praktického lékaře;
– odborné lékařské ambulance.

Dále nabízíme prostory pro:
– prodejnu zdravé výživy, potravinových doplňků;
– prodejnu zdravotnických prostředků;
– další obchodní využití.

Též nabízíme prostory s možností úpravy např.:
– pro provoz fi tness centra;
– pro rehabilitaci, masážní salon, pedikúru, manikúru, kadeřnictví apod.

Rozsah výměr jednotlivých nebytových prostor od 30 m2 do 750 m2.

Při dlouhodobém pronájmu je možné prostory upravit dle požadavků 
nájemce.

Bližší informace tel.: 777 775 111 nebo e-mailu: vojtisek@medigroup.cz

MICHAL - Ž ALUZIE
PRODEJ, MONTÁŽ, OPRAVY

• horizontální • horizontální na plastová okna
• vertikální • venkovní rolety a markýzy

• žaluzie do střešních oken
• sítě proti hmyzu

Široký výběr materiálů za nízké ceny
Návrhy a zaměření zdarma

Tel.: 604 612 022, po 19. hod. 326 995 366
www.zaluzie.jex.cz

       

PRODEJNA DŘEVA ČELÁKOVICE

dodáváme a montujeme
plastová, hliníková a dřevěná okna a dveře

dále
žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu a parapety

Okna i okenní doplňky jsou vyráběny 
v České republice.

ZAMĚŘENÍ ZDARMA
Provádíme i pozáruční servis oken a dveří

Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme
V Zahrádkách 100, Čelákovice-Záluží

Tel.: 777 163 533
e-mail: info@oknaslezak.cz

www.oknaslezak.cz

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
-  podlahy – dřevěné, laminátové, vinylové 
 prodej, pokládka;

-  pergoly – garážová stání;
- schody – ploty – podhledy;
- opravy dřevěných částí staveb;
- nábytek z masivu a lamina.

Radim Salamánek, tel.: 777 001 511,
e-mail: rsalamanek@seznam.cz
http://rezbarstvisalamanek.cz

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 
A DAŇOVÉ EVIDENCE
IRENA BREJCHOVÁ

Od 1. 1. 2017 
otevíráme provozovnu na adrese:

Na Panském 518, Lázně Toušeň
tel.: 775 158 344

www.uctobrejchova.cz

LYŽE · PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708, Praha 9 - Horní Počernice

Tel./fax 281 928 897, www.cyklopocernice.cz
Po, Út, St, Pá 9.00 - 18.00, Čt 9.00 - 19.00, So 9.00 - 12.00

RNDr. Petr BEYR, CSc.
soudní znalec, IČ: 71502912

Obor geologie, geofyzikální, geomechanický 
a pyrotechnický průzkum

Únosnost základových půd, vlivy dopravy, 
odstřelů, čerpání podzemních vod nebo pod-
dolování na občanské, dopravní a průmyslo-

vé stavby. Stabilita svahů, náspů a zářezů.
Kontakt:

e-mail: beyrp@seznam.cz
tel.: 732 117 568

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Barbora Diepoltová

www.diabetologiepraha9.cz
Tel.: 604 887 365

Axmanova 131, Praha 9 – Klánovice
Přijímáme nové pacienty.
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nabízí řezivo, palubky, OSB desky, překližky,
prahy, spárovky, sádrokarton, tepelné izolace,

STŘEŠNÍ TAŠKY, TRAPÉZOVÉ PLECHY,
ŠINDELE, ASFALTOVÉ PÁSY,

ekobrikety 5,50 Kč/kg, pelety 6,33 Kč/kg
palivové dřevo od 937 Kč/sprm

areál mycího centra 7.00–17.00
Zálužská 128, Čelákovice, sobota 8.00–11.00

tel.: 731 443 846, 602 648 358 
leden–únor v sobotu zavřeno

www.prodej-dreva.net

Vážení zákazníci naše prodejna nabízí:
•  velký výběr metráže – 100% Ba plátna, úplety, teplákoviny, 

náplety aj.;
• dekorační látky, potahové látky na objednávku;
• galanterie – nitě, knoflíky, gumy, krejčovské nůžky aj.;
• pletací příze – 50 druhů;
• bytový textil – ubrusy, běhouny, zástěry, povlaky na polštáře aj.;
• dekorace – andělky, lucerny, aromalampy, hrnky aj.;
• svíčky Yankee Candle, Woodwick, Millefiori Milano;
• dárkové poukazy 200, 300, 500, 1 000;
•  zakázkové šití bytového textilu, čalounění, renovace veteránů 

– interiér;
• roušky Nanomon a šité roušky;
•  šití v limitovaných sériích – šaty, mikiny, trika, sukně aj. 

z autorských i neautorských látek.

Prodejnu najdete na adrese: Masarykova 95, Čelákovice
po–pá 9.00–12.00 14.00–17.00 hod.
so 8.00–11.30 hod.

tel.: 776 200 510, 775 099 106
e-mail: mojadecor@seznam.cz

Fb stránky: facebook.com/mojadecor
Po Čelákovicích a blízkém okolí rozvoz ZDARMA!
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speciální bezplatná inzerce – podpora podnikání

Již přes dvacet let nabízím jako 
OSVČ veškeré zednické, natěračské 
a malířské práce, štukování, obruby, 
zámkové dlažby, i renovace starých, 
renovační nátěry podbití domů, 
zahradní úpravy, drobné opravy apod.

Jaroslav Konečný, syn a kol.
Volejte kdykoli 605 000 741

ASTROLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Postačí pro životní změnu 1,5 – 2 hod.? ANO! 
Stačí vést společnou diskuzi, lze i ON-LINE. 
Pokryjeme veškeré životní oblasti a zájmy: 
životní styl, zdraví, práce, partnerství, děti, smysl 
života a osobní růst. Nalezneme odpovědi, na co 
se zaměřit, aby vás život bavil v jakékoliv době. 
ZDARMA dostanete nahrávku konzultace, 
abyste se k ní mohl/a kdykoliv vrátit.

Ing. Míla Aine Hlávková
tel.: 603 410 114

www.milahlavkova.cz

VELKÉ DOBROTY
Z MALÉ PRODUKCE

Pečeme 2x týdně čerstvý kvasový chléb, 
croissanty, sladké i slané Dobroty. Zavařujeme 
polévky, kari, guláše a další Dobroty do skla. 
Máme pestrou paletu vlastních sušenek i slaných 
kreker. Náš vlastní sortiment doplňujeme sýry, 
sušeným masem a dalšími specialitami jiných 
značek. Zajišťujeme občerstvení pro rodinné 
oslavy i firemní akce.

Přijďte ochutnat do našeho obchůdku na 
adrese Krajní č. p. 2075, Čelákovice.

Otevírací doba:
po, čt 9.00–15.00;   út, pá 8.00–18.00

.
.
.

.

.

Docházková pedikúra 
pedikérské služby 

pro Čelákovice a okolí.
Tel.: 731 249 485

Projekt v oblasti 
3D tisku a designu

Vyrábíme součástky a díly k mnoha účelům 
z materiálů PLA, PETG, FLEX.

Váš model vytvoříme, vytiskneme 
a odzkoušíme.

Do modelů zároveň navrhujeme 
elektronické obvody a výtisky v případě 

dekorativního využití nabarvíme.
Jakékoliv dotazy směřujte na náš telefon 

nebo e-mail.

web: www.printium.cz
e-mail: info@printum.cz

tel.: 737 669 533, 731 061 577

STEFI Módní textil – obuv
Obchod s dámskou, pánskou 

a dětskou módou

• Prodáváme sportovní, městskou 
a elegantní módu a obuv.

• Připravujeme na jaro–léto kolekci nové 
renomované značky.

Najdete nás v Kulturním domě, 
Sady 17. listopadu.

po–pá 9.00–12.00 12.30–17.00 hod.
so 9.00–12.00 hod.
Tel.: 777 661 738

- velké slevy až 30 %;
- ošetření akné a celulitidy;

- revitalizace pokožky celého těla;
- ošetření perem dermapen;

- brazilská depilace.

Tel.: 774 314 412
 juliazevlova, jsem též na facebooku




