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Smokeman a jeho tým seznámil návštěvníky se správným spalováním v lokálních topeništích, v pojízdné kotelně pak jak správně (ne)topit či jak si doma účinně nastavit spalovací
zařízení. S dětmi řešil zajímavé úkoly. Foto na stránce: archiv OŽP

Den pro naše ovzduší se Smokemanem
l odbor životního prostředí

Sobotní dopoledne se z mlhy překulilo do sluníčka a Den pro naše ovzduší proběhl za pěkného počasí.
Ochránce ovzduší Smokeman se svými smokeboys zavítal do Čelákovic a ukázal se i jako velký šprýmař
a komik. Jeho názorné pokusy se suchým ledem, dusíkem, vytvořením inverze v akváriu, pěnou na
holení ve vývěvě, topením v krbu, parními stroji, mnoha výbuchy a dalšími legráckami se jak dětem,
tak i dospělým líbily. Zkoušel i rodiče ze znalostí a ti se nad některými otázkami, např. zda jde uvařit
vejce na Mont Blanku, řádně zapotili. S pomocí Smokemana, jeho pomocníků a vydatné pomoci dětí
se nakonec správnou odpověď – nejen na tuto otázku – podařilo nalézt.
Smokemanem je Jiří Horák, vedoucí Výzkumného energetického centra, zkušebny, na Vysoké škole
báňské – Technické univerzitě Ostrava. Problematikou ovzduší se zabývá již léta a snaží se zábavnou
formou dětem i dospělým vysvětlovat, jak to s ovzduším je a proč. Jeho hlavním posláním je chránit
ovzduší, naučit lidi správně topit, vysvětlovat jim, jak netopit špatně, co spalovat a čím topit je  špatné.
Podobný zájem přítomných vzbudil i měřicí vůz SZÚ Praha, který osobně přivezl vedoucí Národní refe-
renční laboratoře dr. B. Kotlík. V měřicím voze se v průběhu celého dne měřil aktuální stav ovzduší
a dr. Kotlík ochotně vysvětloval, jak a co se právě měří, diskutoval se všemi, kteří se jej na stav ovzduší
u nás vyptávali, a nechával nahlédnout do měřicího vozu.
Rodinné centrum ROUTA se do akce také zapojilo, a to především výtvarnou dílnou pro děti. Zhotovená
výtvarná dílka si děti odnesly domů a jako odměnu dostaly poukázku na Smokemanův špekáček. 
Pro příchozí byla připravena jízda kočárem taženým koňmi, skákací atrakce „zlatá rybka“, stánek města
Čelákovic či arašídové sušenky. Technické služby veřejnosti představily novou kropici zakoupenou za
finanční podpory SFŽP. Sbor dobrovolných hasičů města Čelákovic pak nový hasičský žebřík IVECO
Magirus. Celé dopoledne všem zpestřovala svým zpěvem a hraním místní kapela „JenTak“ s country
a trampskými písničkami.
Veškeré dění na náměstí probíhalo současně s farmářskými trhy. Kdo přišel, dozvěděl se něco zajímavého
o našem ovzduší, mohl si nakoupit čerstvé produkty, občerstvit se a především děti si užily dostatek
zábavy. Předpokládáme, a to vzhledem k zájmu, že tato tematická akce nebyla poslední.

SLAVNOSTNÍ VEČER
S KONCERTEM
Úterý 28. října 2014 v 19.00 hod.
Kulturní dům Čelákovice

Vystoupí:

houslistka Gabriela Demeterová
a Orchestr Bohumíra Hanžlíka

Vzpomínka na docenta 
Jaroslava Kašpara .................... str. 3
Pan docent Kašpar, který byl v letošním roce
ministrem vnitra Milanem Chovancem oce-
něn medailí „Za zásluhy o české archivnic-
tví“, působil po mnoho let jako městský
kronikář.

Tři ocenění pro lávku! ............. str. 5
Lávka byla vybrána mezi 15 staveb nomi-
novaných na titul Stavba roku a získala Cenu
Státního fondu dopravní infrastruktury. Tře-
tím titulem je ocenění v soutěži Cesty  městy.

TÉMA: Stromy ........................... str. 14–15
Dozvíte se, čím jsou stromy pro nás užitečné,
či kde jsou významné nebo památné stromy
v našem městě.

Čestné občanství sestrám
Diamantovým .......................... str. 17
Jde o první čestná občanství našeho města
udělená po roce 1989.
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S M S  I N F O K A N Á L
Informace zdarma přímo do vašeho telefonu.
Služba města Čelákovic umožňuje upozornit 

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

605 733 680
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování: 
IK CELAK REGISTRUJ

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

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

KONEC LETNÍHO ČASU
neděle 26. října 2014
ve 3.00 na 2.00 hod.



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

PODZIMNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

TS Čelákovice pořádají svoz tříděného
komunálního odpadu. Vytříděný ko mu nální
odpad z domácností bude možné zdarma
odevzdat na níže uvedených místech
o sobotách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

V určeném čase mohou občané zdarma odevzdat
tyto druhy vytříděného komunálního odpadu: papír,
sklo, plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, textil,
kompostovatelný odpad ze zahrad. Odevzdat lze
i velkoobjemový odpad z domácností, elektroza-
řízení jako zpětný odběr – lednice, sporáky, pračky,
televize, monitory, výpočetní techniku a podobně.
Z technických důvodů nebude vybírán nebezpečný
odpad, suť, stavební odpad či zemina!
Všechny uvedené komodity lze průběžně ode -
vzdá vat celý rok na sběrném dvoře. Podrobnosti
na www.celakovice.cz oddíl ORGANIZACE/SLUŽ-
BY, sekce Technické služby.

4. 10.
ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungman-
novou
18. 10.
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice

KATALOG místních
podniků, firem, 

podnikatelů, služeb apod.
Aplikace s názvem „KATALOG FIREM“, která
je součástí webových stránek města
www.celakovice.cz (pod oddílem
Organizace/služby), nabízí zdarma místním
podnikům, firmám 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 zaregistrovali.

MĚSTO ČELÁKOVICE ZVE

28. října 1918 vznikla
Československá republika.
U příležitosti výročí vzniku 
samostatného státu 
budou v pondělí 28. 10. v 10.00 hod.
za účasti zástupců města
položeny květiny u pomníku padlých
na náměstí 5. května.

SBÍRKA OBLEČENÍ
l Melánie Skalická

Podzimní sbírku oblečení, obuvi, hraček, ložního
prádla aj. pořádá Farní charita Čelákovice v pondě-
lí 20. a úterý 21. 10. 2014 od 15.00 do 18.00 hod.
v areálu děkanství v Kostelní ulici č. p. 455.
Pěkné a nepoškozené oblečení (na rozdíl od odlo-
ženého v kontejnerech v ulicích města), bude slou-
žit potřebným v Čelákovicích a při humanitárních
katastrofách u nás i v cizině.
Sociálně potřební spoluobčané si mohou přijít
vybrat potřebné věci v úterý 21. 10. od 16.00 do
18.00 hod.

Pomník padlých na náměstí 5. května. Foto: Kamil Vodě-
ra, www.ceska-mesta.cz

Dlouho jsem přemýšlela, co napsat do úvodníku.
Nabízí se volební téma – ale proč o něm psát…?
A proč ne. 
Jsem starostkou města krátce, od 11. prosince
2013. I z relativně krátké doby vím, že je to nepře-
nositelná a nesdělitelná zkušenost. Zkuste vysvětlit
žákům 1. stupně základní školy, co vlastně dělá
starosta/starostka. Při této práci je důležité mít
kolem sebe skutečně dělný tým – lidi, kteří se
nezabývají politikařením, ale skutečně pracují pro
město a jeho obyvatele. Některá rozhodnutí nejsou
jednoduchá, mohou se jevit nelogická a zdlouha-
vá, můžeme mít rozdílné představy o některých
věcech. Podstatné podle mě je dospět ke kon-
senzu – a pak se ho držet a nezpochybňovat jej.
To se myslím v poslední době v Čelákovicích poda-
řilo – a všem svým kolegyním a kolegům, kteří
k tomu přispěli, ať už prací v zastupitelstvu, radě,
výborech, komisích, pracovních skupinách atd.
skládám poklonu a velmi jim děkuji. Věřte, že to
není jednoduché, jsme lidé různých názorů
a povah, a jde o to sladit se a vzájemně se pod-
porovat.

Pevně věřím, že cesta, kterou jsme se vydali, bude
mít Vaši podporu. Vy jako občané města nepotře-
bujete handrkování, osočování a hádky na zastu-
pitelstvu, soudím podle ohlasů, že to je mnohým
z Vás prakticky jedno, či dokonce k smíchu. Nedivím
se Vám. Město a Vy, jeho obyvatelé, si zasloužíte
především systematický rozvoj města, které by
Vám mělo přinášet vše, co potřebujete. Na některé
oblasti má město větší vliv, na některé menší – je
nutné též pochopení a podpora z Vaší strany, aby
byly některé záměry realizovatelné, jako například
farmářské trhy, které jsou od dubna 2014 každé
sobotní dopoledne hojně navštěvované.
Město Vám má přinášet i příjemné zážitky – k těm
patří množství kulturních akcí. Město má být pro
Vás bezpečné – proto spolupracujeme úzce s Poli-
cí ČR, zejména při řešení drogové problematiky.
Město má být… – doplňte sami a obracejte se na
nás se svými přáními a potřebami. 
Čím blíže k volbám, tím více si jistě užijete „masáž“
ze všech stran. Už teď na nás shlíží mnoho obličejů
z reklamních poutačů. Zda jsou důvěryhodné, to
posoudíte Vy. Zda Vám budou postačovat obecné
sliby, co všechno má být lepší, je zase jen na Vás.
Kdybych si vybírala jako nestranný volič (a to –
jak je Vám jasné – nejsem), soustředila bych se
především na odhalení těch, kteří slibují nesplni-
telné, těch, kteří vstupují do voleb postupně za
různé politické subjekty, jež jsou právě „v kurzu“,
a těch, kteří „najednou“ chtějí tak velmi horlivě
pracovat pro Vaše blaho.
Ale co Vám radím – jsem pevně přesvědčena, že
víte, jak na volby. Použiji biblické: „Vše má svou
chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas.“ Věřím,
že nastávající čas bude pro nás a pro Čelákovice
tím dobrým časem, zejména přitom, pokud bude-
me dbát opět biblického, byť nepopulárního:
„Vždyť co je platno člověku, kdyby získal celý svět,
ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil?“ Přeji
nám/Vám to z celého srdce.
Vaše



Říjen
l Zdeňka Tichá

Začíná desátý měsíc v roce – říjen. Latinský
název October, který se stal základem pojme-
nování v mnoha dalších jazycích, znamená
osmý měsíc a je z doby římského kalendáře,
podle nějž rok začínal břez nem.
Měsíc říjen byl tradičně měsícem posvícení. 
Pro tuto slavnost máme na Moravě pojmeno-
vání hody, ve Slezsku krmáš (též krmaš/kar-
maš/kiermaš/kiermasz).
Posvícení byla vlastně slavnost posvěcení.
Poté, co se v obci postavil kostel, který se musel
slavnostním způsobem vyjmout ze světské sfé-
ry. Aktem posvěcení pak byl slavnostně vyčle-
něn pro služby Bohu. Posvícení se původně
slavilo ve výroční den posvěcení kostela, které
se označováno jako dedicatio. Často se slavil
též svátek svatého, kterému byl kostel zasvě-
cen, tzv. patrocinium.
Zpět k měsíci říjnu. Říjen (a září též) odvozují
své pojmenování od říjení neboli od říje vysoké
zvěře. Hlavní dobou říje je právě říjen, ale již
v září někteří jeleni zařijí, tedy začínají občas říti
– řváti. V polštině je jméno desátého měsíce
v roce październik, a to podle „pazdeří“, úlomků
ze lnu a konopí. Dříve se totiž hodně tkalo ze
lnu a bylo mnoho odpadu, který vítr roznášel
po světě – a to bylo právě pazdeří.
V měsíci říjnu máme možnost slavit poměrně
dost významných dnů, některé jsou dosti expo-
nované. Tak například 1. říjen je Mezinárodním
dnem seniorů a také Mezinárodním dnem léka-
řů, Světovým dnem cyklistiky, Světovým dnem
vegetariánství a Mezinárodním dnem hudby.
Na 4. říjen připadá Mezinárodní den zvířat
a Světový den lidských sídel, 5. říjen je Mezi-
národním dnem úsměvu a Světovým dnem uči-
telů. Mezinárodní den proti McDonald’s připadá
na 16. říjen (stejně jako Světový den výživy)
a 20. říjen je Mezinárodní den kuchařů. A to je
jen malý výčet ze všech  říjnových svátků.
Pro nás nejvýznamnější je svátek 28. října –
den, kdy slavíme vznik Československa.
O významu tohoto data i o tragických událos-
tech jemu předcházejících bylo a bude napsáno
mnohé. 
Dovoluji si Vás i touto cestou pozvat na Slav-
nostní večer s koncertem v našem Kulturním
domě, kde budou předána čestná občanství
udělená Zastupitelstvem města Evě Hayma-
nové a Věře Gissingové – sestrám Diamanto-
vým. Čeká nás velkolepý zážitek – s Orchestrem
Bohumíra Hanžlíka bude hrát skvělá houslistka
Gabriela Demeterová.

města Čelákovicwww.celakovice.cz str. 3

Uplyne 96 let od vzniku samostatného
československého státu

l Jarmila Volfová, zastupitelka města

V úterý dne 28. října 2014 uplyne již 96 let od vyhlášení samostatné Československé republiky. Na
stránkách Zpravodaje města Čelákovic se snažíme toto datum každý rok připomínat. Loni a před loni
bylo našim spoluobčanům toto výročí popsáno z hlediska historického a politologického. Proto jen
stručně – tzv. první republika, která trvala od roku 1918 do roku 1938, byla demokratickým, svobodným
ostrůvkem ve střední Evropě. Svoboda a skutečná demokracie – jedná se o občanskou odpovědnost
s vědomím toho, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda mého souseda, se dostala doslova
pod kůži lidí, kteří v té době žili. Z tohoto důvodu zvu opět obyvatele Čelákovic, aby vyjádřili úctu
státnímu svátku 28. října svou účastí na vzpomínkové akci.

První školní den
l Zdeňka Tichá, starostka města

Pondělí 1. září 2014. Před vstupem do škol je klubko hlučících dětí, mezi nimi nezvyklé množství dospě-
lých. S nesmělými prvňáčky se školními batůžky na zádech jdou jako doprovod nejen rodiče, ale i pra-
rodiče – nechtějí si nechat ujít tuhle jedinečnou chvíli v životě malého človíčka. I já jsem letos doprovázela
svého prvňáčka…
Přeji všem dětem, které nastoupily do 1. třídy, aby se se školou, s paní učitelkou a svými spolužáky
sžily co nejdříve, aby se jim ve škole dařilo a do notýsků přibývala nejdříve samá krásná razítka, později
i pěkné známky. Paní učitelky ať neopouští laskavost a trpělivost – je jich velmi potřeba. 
Všem žákům a jejich učitelům si dovoluji popřát úspěšný školní rok, ať vše probíhá hladce, bez problémů
a zádrhelů.
Všichni naši prvňáčci dostali letos jako připomínku výročí narození spisovatele Eduarda Petišky jeho
knížku „Dobrodružství malých cestovatelů“ – věřím, že i tahle knížka jim pomůže najít cestu k četbě,
která má v životě nezastupitelné místo.

Vzpomínka na docenta Jaroslava Kašpara
l Zdeňka Tichá, starostka města

Ve Zpravodaji města Čelákovic
v září 2014 vyšel článek
o docentu Jaroslavu Kašparo-
vi, v němž bylo zmíněno jeho
dílo a životní jubileum, které
oslavil v červnu 2014. 
Pan docent Kašpar byl emerit-
ním pedagogem katedry
pomocných věd historických a archivního studia
Filozofické fakulty UK v Praze, k jeho práci patří
rozsáhlá ediční a publikační činnost, zejména
v oblasti pomocných věd historických – novověké

paleografie, českých dějin a historické geografie.
Pan docent Kašpar, který byl v letošním roce mini-
strem vnitra Milanem Chovancem oceněn medailí
„Za zásluhy o české archivnictví“, působil po mno-
ho let jako městský kronikář a podílel se mj. na
vydání kronik našeho města.
Pan docent Kašpar zemřel v pondělí 8. září 2014,
ve věku 85 let. Poslední rozloučení se konalo
v úzkém rodinném kruhu. Dovoluji si touto cestou
jménem svým i jménem vedení města Čelákovic
a jistě i jménem mnoha občanů města projevit
rodině upřímnou soustrast. Velmi si vážíme práce
pana docenta a tento vzácný, skromný a sečtělý
člověk zůstane v našich vzpomínkách.

Za panem doc. PhDr. Jaroslavem Kašparem, CSc.
l Jaroslav Špaček, historik

Není snadné po necelém měsíci sednout a psát
smutné sdělení o člověku, kterého vidím stále před
sebou, kterému jsem věnoval několik řádků
v minulém čísle našeho Zpravodaje a který z nena-
dání naše řady opustil. Ano, je to smutné a téměř
neuvěřitelné, ale dne 8. září se s tímto světem roz-
loučil pan doc. PhDr. Jaroslav Kašpar, CSc. Jak
již jsem naznačil minule, spolupracoval mnoho let
s muzeem, jehož jsem byl tehdy ředitelem. V roce
1973 se stal členem tehdejšího muzejního kroužku
a od té doby jsme byli v častém kontaktu. Jeho
odborná publikační činnost počíná rokem 1956
a logicky se zprvu dotýká oblasti kolem místa, kde
prožil mládí, tj. v okolí Vysokého Mýta. Postupně
jeho vědecká činnost nabyla celostátních rozměrů.
Zprvu svá bádání zaměřil na nevolnické povstání
v Čechách roku 1680 a počátky českého ná -
rodního obrození. Další jeho vědecká činnost je

zaměřena předně na oblast pomocných věd his-
torických a postihuje, kromě mu blízké historické
geografie, hlavně problematiku novověké paleo-
grafie, tj. písma ze 16.–19. století. Jeho jméno jako
spoluautora textů převedených ze staročeštiny
nalézáme i v obsáhlé publikaci „Ze starých letopisů
českých“. Samozřejmě jako vysokoškolský peda-
gog je rovněž autorem a spoluautorem několika
vysokoškolských učebnic. Jeho vědecké kvality
byly využity také při řešení sporu o pravost Ruko-
pisů královéhradeckého a zelenohorského. Dalo
by se jmenovat mnoho dalšího a také tituly, které
jsou zaměřeny na náš region, ale to bude zmíněno
na jiném místě. I když životní dílo Jaroslava Kašpa-
ra bylo náhle uzavřeno, hodnoty jím vytvořené
zůstávají přístupné dalším generacím a nám, jeho
přátelům, pak vzpomínky na pracovitého, cílevě-
domého a skromného člověka.

Čest jeho památce.

Znamení zvěrokruhu,
která patří 

k měsíci říjnu
Váhy (25. 9.–22. 10.) Štír (25. 10.–21. 11.) 

Obrázky zdroj: internet
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JAK ŠEL ČAS VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2010–2014

Tak jen stručně připomeňme, že pod odbor sta-
rostky patří práce právničky města a také např.
chod podatelny. Odbor rozvoje města informuje
o své činnosti poměrně pravidelně, investice se
začínají ve městě rozbíhat především od podzimu
roku 2014. Odbor hospodářský řeší mnoho věcí,
má na starosti mj. majetek města, byty i dopravu.
Odbor výstavby – stavební úřad vyřizuje stavební
řízení a odbor finanční a plánovací se stará
o veške ré finanční toky. Všichni se snažíme, abyste
byli s naší prací spokojeni, a věříme, že i ve spo-
lupráci s Vámi se nám to daří.
Odbor informačních a komunikačních techno-
logií byl zřízen poměrně nedávno, jeho pracovníci
jsou velmi vytížení. V únoru 2014 byla vypsána
výzva č. 22 Integrovaného operačního programu
(IOP) na konsolidace IT a nové služby TC obcí. Po
nutných krocích byla v červnu 2014 podána žádost
o dotaci na Centrum pro regionální rozvoj. Celkové
náklady na projekt konsolidace IT Čelákovice činí
2 896 538 Kč, způsobilé výdaje (2 762 162,50 Kč)
by byly v případě přidělení dotace financovány
z 85 % právě ze strukturálních fondů, 15 % hradí
žadatel. V této chvíli nejsou známy výsledky dotač-
ního řízení.
Trocha statistiky od odboru pro občanské zále-
žitosti. Počet narozených dětí v období od října
2010 do září 2014 je 548. Mezi narozenými dětmi
evidujeme v osmi případech dvojčátka, jednou
trojčátka. Před matričním úřadem v Čelákovicích
bylo stejné období uzavřeno 255 sňatků. Na Měst-
ském úřadě byly oslaveny dvě zlaté svatby (50 let),
jedna smaragdová svatba (55 let) a dvě diaman-
tové svatby (60 let).
Odbor životního prostředí pokrývá celé spektrum
činností – od odpadů po zeleň a stavbu hřišť. V roce
2011 byl dokončen projekt „Dílčí projekty výsadeb
a vegetačních úprav rekreační zeleně a alejových
výsadeb ve městě Čelákovice“ s dotační pod -
porou Středočeského kraje v celkové ceně
3 015 563,50 Kč bez DPH, který byl zahájen v roce
2010. Projekt se týkal údržby a výsadeb veřejné
zeleně v parčíku u zdravotního střediska v ulici
Stankovského, parčíku U Hájku, výsadeb na DH
v Sedlčánkách, střešní zahrady v MŠ J. A. Komen-
ského a vegetačních úpravy 7 alejí. V roce 2012
bylo postaveno nové dětské a sportovní hřiště
v Sedlčánkách. V závěru roku 2013 bylo zprovoz-
něno dětské hřiště v ulici Na Stráni v celkové hod-
notě 982 400 Kč.
Město Čelákovice obdrželo ze Státního fondu
životního prostředí dotaci na akci „Snížení praš-
nosti na území města Čelákovic“ – pořízení kropice
– ve výši 3 068 227,70 Kč z OPŽP, prioritní osy 2.
Z vlastních prostředků město uhradilo 461 672 Kč.
V září 2014 byla vysoutěžena zakázka na realizaci
dotačního projektu na „Revitalizaci významné
sídelní zeleně v intravilánu města Čelákovic“ za
celkové náklady 1 804 141 Kč. Podle podmínek
SFŽP město uhradí ze svých prostředků 25 %
nákladů. Realizace projektu bude zahájena v tomto
roce a dokončena bude v květnu 2015. Projekt se
týká údržby veřejné zeleně a nových výsadeb

v lokalitách Na Nábřeží – Lumpapark, hřbitov a alej
u hřbitova, park v Záluží, parčík u Kovohutí, ulici
Jaselské, parčík u vrtule v ulici Rooseveltově.
V říjnu 2014 bude dokončena oprava sportovního
hřiště V Prokopě, která spočívá v oplocení hřiště,
vybavení umělým kazetovým povrchem, aby zde
bylo možné provozovat více druhů sportů. V srpnu
2014 byla v prostoru mezi bytovými domy v ulici
Spojovací, vedle dětského hřiště, otevřena první
venkovní posilovna v našem městě – street workout,
která je sportovní veřejností hodnocena jako jedna
z nejlepších v naší zemi. V přípravě je ještě jedna
podobná posilovna U Hájku, s termínem otevření
do konce října 2014. Ta nebude mít umělý povrch
ani základovou desku, a to z toho důvodu, že mezi
vzrostlými stromy nelze zemní práce těžkou tech-
nikou bez poškození vzrostlých dřevin provést.
V září 2014 se uskutečnila úspěšná akce „Den pro
naše ovzduší“ spojená s ekologickou show
 Smokeman. 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví každý rok
podává žádost o dotace na provoz pečovatelské
služby od Ministerstva práce a sociálních věcí –
v roce 2014 byla schválena částka 829 000 Kč.
V rámci pečovatelské služby (PS), která je orga-
nizační složkou města, došlo k rozšíření fakulta-
tivních úkonů PS, jimiž jsou masáže, parafinové
zábaly rukou, doprava klientů autem. Do střediska
osobní hygieny PS byl zakoupen pojízdný zvedák
se sedačkou a pro potřeby PS byl pořízen druhý
automobil. V září 2014 byla kompletně zrekon-
struována zahrada v Domě s pečovatelskou služ-
bou v Kostelní ulici – zahrada má sloužit částečně
i jako užitková a senioři mají možnost zde pěstovat
i bylinky, jahody a další, dle svého uvážení a potřeb.
V roce 2013 byla zavedena služba půjčování se -
niorských telefonů. Je to služba nová a neobvyklá,
začíná se rozebíhat. Ze strany těch, kteří si již tele-
fon zapůjčili, je velmi kladně hodnocena.
Kontinuálně probíhá dobrá spolupráce s o. s.
Semiramis a s Respondeo, o. s. – občanská porad-
na Nymburk. Důraz je kladen na protidrogovou
prevenci, kde je samozřejmostí spolupráce jak
s městskou policí, tak s Policií ČR.
Odbor školství, informací a kultury koordinuje
či zajišťuje množství kulturních akcí, ale také pečuje
o naše školství a kulturní památky. Zavedená je
tradice zahájení adventu ve městě s bohatým pro-
gramem a městských vánočních koncertů, k nově
zahájeným tradicím patří farmářské trhy fungující
od dubna roku 2014. 
V roce 2011 proběhly oslavy 100 let radnice, I. eta-
pa restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
a oprava fasády ZŠ Kostelní. Rok 2012 přinesl
městské oslavy 70. výročí tragické smrti štábního
kapitána Aloise Vašátka, II. etapu restaurování
sochy sv. Jana Nepomuckého a nově Výroční cenu
města – oceňování významných osob a činů.
V Mateřské škole Rumunská bylo rekonstruováno
sociální zařízení a došlo k úpravě zahrady s doplně-
ním mobiliáře. Restaurován byl Pomník padlých
a kříž na náměstí a došlo k přemístění pobočky
MěK v Sedlčánkách do rekonstruovaných prostor

bývalé hasičské zbrojnice. První výroční cena měs-
ta byla udělena panu Bohumíru Hanžlíkovi.
Oslavám Jana Zacha byl věnován celý rok 2013.
V tomto roce proběhly první letní promenádní kon-
certy na náměstí, jejichž tradice pokračovala
i letos. Došlo k obnově webových stránek města,
restaurování křížku v Kollárově ulici. Proběhlo pře-
dání výroční ceny paní Věře Gissingové-Diaman-
tové přímo v jejím bydlišti, v Anglii.
Rok 2014 je rokem bratří Petišků – náleží k němu
celoroční kulturní akce: odhalení pamětní desky
na budově ZŠ Kostelní, divadelní představení
Divadla Járy Cimrmana jako vzpomínka na Fran-
tiška Petišku – Vinanta, výstava v Městské
knihovně, večer Eduarda Petišky v Městském
muzeu, besedy pro základní školy a také knížky
Eduarda Petišky pro naše prvňáčky. Událostí roku
bylo slavnostní otevření lávky přes Labe dne
21. června 2014, které proběhlo ve skvělé atmos-
féře. Koncem měsíce října budou předána čestná
občanství města na slavnostním večeru.
Průběžně probíhají připomínky 100. výroční počátku
1. světové války. K dalším počinům v tomto roce
patří navýšení finanční podpory spolkové činnosti
včetně sportu z rozpočtu města (3 mil. Kč), insta-
lování kamerového sytému na základní škole, sta-
novení ideální podoby znaku města  včetně
vypracování jeho všeobecně použitelné elektronické
podoby a jeho konstituování prostřednictvím Pod-
výboru pro heraldiku a vexilologii PS Parlamentu
ČR. K rozpracovaným projektům roku 2014 patří
zateplení budovy MŠ Rumunská, na které město
získalo dotaci, a příprava projektové dokumentace
pro stavbu nové mateřské školy v Havlíčkově ulici.
Odbor mj. pečuje o webové stránky města, infor-
mační tabule a úřední desku. Zajišťuje vydávání
Zpravodaje města Čelákovic, který od roku 2013
změnil svou podobu a zhotovitele. V současné
době probíhá VŘ na zhotovitele od ročníku 37.
Vydává propagační materiály a dokumenty města
(pexeso, mapa města, Průvodce městem, video-
klip o městě atd.).

l vedení města ve spolupráci s odbory Městského úřadu

Konec volebního období svádí k bilancování. Vybrali jsme některé události, věci a jevy,
které považujeme za dobré připomenout, alespoň ve stručnosti. Rozhodně to není
všechno, co bychom řešili, každý den přináší nová témata a nové problémy, běžné
každodenní starosti i radosti. V přehledu nejsou zastoupeny některé odbory – především
s ohledem na rozsah textu.

Výstavba okružní
křižovatky u Mochova

Upozornění na dopravní opatření, která budou
provedena v souvislosti s výstavbou okružní kři-
žovatky silnic II/611 a II/245 u Mochova. 
Investorem a realizátorem celé akce je Středo-
český kraj. Práce by měly proběhnout ve dvou
etapách v termínu 1. 10.–30. 11. 2014.

První etapa 1.–31. 10. 2014
Na silnici II/611 zůstanou dva jízdní pruhy o šířce
3,5 m, komunikace ve směru na Čelákovice bude
bez omezení, komunikace ve směru do Mochova
bude uzavřena (objízdná trasa do Mochova je
zamýšlena po silnici III/24510).

Druhá etapa 1.–30. 11. 2014
Vozidla projíždějící komunikací II/611 budou
využívat již postavenou část okružní křižovatky
a provoz bude řízen SSZ. Komunikace ve směru
na Čelákovice bude uzavřena (objízdná trasa do
Čelákovic je zamýšlena přes Přerov n. L. a Císař-
skou Kuchyni) a komunikace ve směru do
Mochova bude zjednosměrněna ve směru do
Mochova (objízdná trasa je zamýšlena opět po
silnici III/24510).
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BUDOU ČELÁKOVICE LEPŠÍM MÍSTEM?
l Zdeňka Tichá, starostka města

V pondělí 15. září 2014 proběhla na radnici pracovní schůzka za účasti úředníků
a zástupců projektu Lepší místo. Město Čelákovice se aktivně spolupodílí na vytváření
této aplikace, která si klade za cíl být odpovědnou sociální sítí umožňující občanům
zlepšovat život okolo sebe. Předpokladem je podnícení zájmu o veřejný prostor a chuť
změnit tento prostor k lepšímu.

Hlavním cílem projektu je jednak větší transparentnost činnosti úřadů, zkvalitnění a zjednodušení komu-
nikace s veřejností, jednak větší angažovanost obyvatel, kterým není lhostejné, co se děje, a chtějí
spoluvytvářet místo, kde žijí.
Aplikace má být především službou veřejnosti – ukazuje, že pomoci dokáže každý, kdo má zájem
a chce pomoci, a to jak zasílanými tipy na zlepšení, tak nápady na řešení, ale třeba i svojí aktivní účastí
na odstranění problému. Přitom řešení nemusí být vždy jen věcí úřadu – třeba natřít lavičku může každý,
kdo má dost času nebo prostě chce, o záležitostech, které úřad nemůže vyřešit, dostane občan pro-
střednictví aplikace informaci. Jak uvádějí autoři Lepšího místa: „Každá pomoc je důležitá a podstatná.
A zapojit se je tak snadné!“
Projekt by měl primárně řešit hlášení o nepořádku, zničených lavičkách, koších či problémy s přebujelou
zelení. Objevují se však i nápady na vylepšení, například na umístění workoutového hřiště nebo nového
přechodu pro chodce.
Lepšího místo je nestranné, administrátorské zásahy míří výhradně proti urážlivým, vulgárním, rasistickým
či reklamním projevům. I ty se bohužel na webu Lepšího místa objevují. Obracíme se proto na Vás, na
občany, kteří skutečně mají zájem o zlepšování našeho města, aby se do projektu zapojili, zasílali své
tipy a též i třeba pozitivní reakce po vyřešení problému. Více na: http://www.lepsimisto.cz.

TŘI OCENĚNÍ PRO LÁVKU

l Zdeňka Tichá, starostka města

Cyklistická stezka přes Labe
v Čelákovicích – naše lávka přes Labe –
má již tři ocenění! Lávka byla vybrána mezi
15 staveb nominovaných na titul Stavba
roku a získala Cenu Státního fondu
dopravní infrastruktury. Třetím titulem je
ocenění v soutěži Cesty městy nadace
Partnerství v kategorii Bodová řešení. 

Ve čtvrtek 4. 9. 2014 proběhl v sídle Nadace pro
rozvoj architektury a stavitelství nominační večer
celostátní soutěže Stavba roku 2014, jehož jsem
se zúčastnila společně s Ing. Milanem Kalným
(Pontex, s. r. o. – projektant stavby)
a prof. Ing. Janem L. Vítkem, CSc. (Metrostav,
a. s. – zhotovitel stavby).
Uzávěrka přihlášek do soutěže Stavba roku 2014
byla 2. června 2014, už v červnu zasedala porota,
jejíž předsedkyní je doc. Ing. arch. Radomíra Sed-
láková, CSc. Porota rozhodně neměla lehkou úlo-
hu, musela zhodnotit 65 přihlášených staveb!
Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích – naše
lávka přes Labe – byla vybrána právě z oněch 65
přihlášených staveb mezi 15 nominovaných na
titul Stavba roku (bude udělen pěti z nominova-
ných, bez rozlišení pořadí). Navíc tato stavba zís-
kala Cenu Státního fondu dopravní infrastruktury
– a to můžeme považovat za obrovský úspěch! 
Zda bude naší lávce udělen titul Stavba roku 2014,
to se dozvíme ve čtvrtek 9. října 2014 na slavnostní
sekání v Senátu. Tam bude též vyhlášena Cena
veřejnosti – pro její získání ovšem musíme spo-
lečně něco udělat, a to hlasovat pro lávku: 
• prostřednictvím Internetu na adrese 

www.stavbaroku.cz
• pomocí hlasovacích lístků na veletrhu

FORARCH a festivalu ARCHITECTURE
WEEK (15. 9.–12. 10. 2014).

Lávka přes Labe – Cyklistická stezka přes Labe
v Čelákovicích – získala dále ocenění ve 13. ročníku
soutěže Cesty městy nadace Partnerství v kategorii
Bodová řešení, jejíž vyhlášení proběhlo v úterý
16. 9. 2014 v kině Jitřenka v Semilech a bylo spo-

jeno s konferencí pro zástupce měst, obcí a i krajů
ČR Městská mobilita – Trendy a financování.
Vyhlášení 14. ročníku soutěže, které proběhne na
podzim roku 2015, se možná uskuteční právě
v Čelákovicích – jako zástupce města, které
obdrželo ocenění, jsem si dovolila nabídnout naši
pohostinnost a pozvat zástupce nadace právě do
Čelákovic.
S touto cenou je spojena prémie v hodnotě
10 000 Kč – naše představa je, že o využití těchto
finančních prostředků se poradíme s našimi školami
a zapojíme i jejich žáky; tyto prostředky by mohly
být využity například na nákup retroreflexivních nebo
fluorescenčních prvků na oblečení pro děti s ohle-
dem na jejich viditelnost v městském provozu.
Více též na: 
http://www.nadacepartnerstvi.cz/Verejny-prostor-
a-doprava/Zklidnujeme-dopravu/Cesty-mesty,

http://www.nadacepartnerstvi.cz/Verejny-
prostor-a-doprava/Zklidnujeme-dopravu/
Cesty-mesty/Soutez-Cesty-mesty-Pet-ceskych-
mest-se-ma-cim-chl.

Lávka spojující čelákovický a káranský břeh Labe byla veřejnosti zpřístupněna 30. 4. a v sobotu 21. 6. 2014 proběhlo její slavnostní otevření. Foto na stránce: Kamil Voděra, 
www.ceska-mesta.cz
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Komise pro životní prostředí bilancuje
l Petr Petřík, předseda komise pro životní prostředí

Na 35 jednáních komise padlo 119 usnesení. Co z nich vzešlo?
Měřením v roce 2011 jsme určili prach jako hlavní zdroj znečištění vzduchu v našem městě s až dvoj-
násobnými hodnotami než na brandýské stanici. Připravili jsme historicky první besedu o kvalitě ovzduší
v Čelákovicích. Podnikli jsme exkurze do sléváren, které napomohly snížení prašnosti a zajištění odpadu
z jejich provozu. Máme městskou meteostanici.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí naši koncepci městské zeleně a vzhledu veřejných prostor. Do územního
plánu byla akceptována naše doporučení na pásy izolační zeleně stínící průmyslovou výrobu od zástavby
(viz výsadby v ulici Prokopa Holého).
Spolupracovali jsme např. na Mezinárodním dni stromů, soutěžích „Adoptuj si svůj strom“, „Alej roku“,
„Město stromů“, výstavách a pořádali besedy pro děti. Uveřejnili jsme deset tematických článků ve
Zpravodaji.
Chcete vědět i další informace o naší činnosti? Pak navštivte stránky města, kde jsme publikovali
odborné texty, a zápisy z komise či www.celakovice-mistoprozivot.cz. Mezi členy pracovalo 16 kolegů
a zejména těm nejaktivnějším patří velký dík za jejich práci!

Aktivní zahrada pro seniory v DPS
l odbor životního prostředí a odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Ve čtvrtek 18. 9. 2014 byla čelákovickým seniorům žijícím v DPS v Kostelní ulici předána
nová aktivní zahrada, která je dárkem města k jejich mezinárodnímu svátku – Dni
seniorů. Dodejme, že senioři mají již 16 let svůj Mezinárodní den, kterým je 1. říjen
(vyhlášen byl Organizací spojených národů v roce 1999 při příležitosti Mezinárodního
roku seniorů).

Kde: Čelákovice, náměstí 5. května
Kdy: každou sobotu v 7.30–12.00 hod.
Web: www.PolabskeFarmarskeTrhy.cz

Kontakt na organizátory:
e-mail:
PolabskeFarmarskeTrhy@email.cz,
tel.: 602 100 470, 775 203 705

Počet stříkaček
v ulicích klesá

l Semiramis, o. s.

Pracovníci Centra terénních programů Semiramis,
o. s., poskytují služby ve městě Čelákovice i v roce
2014. Dlouhodobé fungování programu zaměře-
ného zejména na nitrožilní užívání drog ve městě
přináší výsledky přímo v jeho ulicích. Zatímco ještě
v roce 2011 bylo pracovníky centra sesbíráno v uli-
cích 57 odhozených stříkaček, za první pololetí
roku letošního to bylo 5 kusů (uživatelé drog si
přitom za toto období vyměnili téměř 9 tisíc stří-
kaček). Na sběru odhozených stříkaček funguje
spolupráce s Městskou policií, od níž terénní pra-
covníci přebírají sesbíraný materiál a předávají si
informace o místech nálezů. Stříkačky jsou poté
odborně likvidovány.
Během prvního pololetí využilo služeb téměř čty-
řicet klientů, kteří kromě poradenství či odkazování
do návazných služeb využívají zejména výměnný
program. Uživatelé drog vracejí použité stříkačky
terénním pracovníkům a nepohazují je po městě.
Stále se zvyšující povědomí uživatelů drog o rizi-
cích infekčních chorob a cestách jejich přenosu
přispívá v důsledku k ochraně veřejnosti. Pracov-
níci nabízejí uživatelům drog také testování na
žloutenku typu C.
Nejčastěji nitrožilně užívanou drogou ve městě je
pervitin. S kolísající nabídkou a kvalitou této drogy
se opět začíná objevovat také heroin.

Ptácká 162
293 01 Mladá Boleslav

tel.: 326 329 155, mobil: 728 245 196
e-mail: streetwork@os-semiramis.cz
www.os-semiramis.cz

Veřejné poděkování členům komise 
proti paroplynové elektrárně

l Josef Pátek, předseda komise, Luboš Netušil, místopředseda komise

S koncem funkčního období zastupitelstva bude ukončena činnost komise proti paroplynové elektrárně
Mochov. Komise sehrála významnou úlohu ve snaze zabránit této nesmyslné stavbě, která by měla
výrazně negativní vliv na celý region. Zároveň se stala příkladem úspěšné spolupráce mezi obcemi
a občanskými sdruženími. Nejcennějším přínosem práce komise je praktická zkušenost, že je možná
spolupráce přesahující katastr Čelákovic. 
Děkujeme tímto všem zástupcům obcí a občanských sdružení, kteří se na práci komise podíleli, a bude
na nových zastupitelstvech, zda budou takto započatou spolupráci dále rozvíjet. 
Členy komise byli Václav Vlasák, Miloslav Uhlíř, Dalibor Janta, Ilja Tureček, Jakub Procházka, Karel
Herrmann, Petr Mück, Michal Burda, Ladislav Marek, Tomáš Brázda, Karel Stehlík, Dita Bělová, Miloslav
Petrbok, Radim Vysloužil, Milan Ptáčník a Jaroslav Vedral.
Vážení členové komise, bylo nám ctí s Vámi spolupracovat.

Základní myšlenkou tohoto projektu bylo podpořit
naše seniory v aktivitách, které jsou jim blízké,
nejsou fyzicky příliš náročné, zpestří, a doufáme
že i příjemně zaplní jejich volný čas. Je nesmírně
důležité, aby senioři prožívali svůj život aktivně
a tak, aby byli spokojeni.
Původní nápad vlastně vzešel z jejich podnětu.
Obrátili se na odbor sociálních věcí s žádostí, zda
by bylo možné jejich zanedbanou zahradu nějak
upravit. A tak se vlastně poměrně rychle zrodil
nápad, aby na zahradě vznikl i prostor pro realizaci
vlastních zájmů obyvatel DPS. Po dohodě s nimi
byl tedy vytvořen základní prostor okrasné zahrady
přiléhající k domu a k odpočinkové zóně.
Dominantu celého prostoru zahrady tvoří nově
vysazený vzrostlý solitérní dub, jediný strom v celé
zahradě, který během krátké doby poskytne v létě
dostatek stínu a který opticky rozděluje zahradu
na část okrasnou a část aktivní.
Za ním pak se otevírá ona nově založená aktivní
zahrada s několika menšími záhonky s bylinami
a záhonky pro pěstování zeleniny, jahod, rajčat,
paprik, okurek a všeho dalšího, co si senioři sami
zasadí a o co se budou starat. Práce se zaléváním
zahrady není třeba se obávat, zahrada je opatřena
závlahovým systémem, který byl jen opraven

a znovu zprovozněn. Zahradní úpravy zcela zdar-
ma navrhl Lukáš Adámek, který také realizoval
navržené výsadby. Na technických úpravách
zahrady se podílely naše Technické služby. Věří-
me, že nová zahrada bude našim seniorům při-
nášet jen radost a že využijí možnost podílet se
na jejím vzhledu a údržbě i aktivně v rámci svých
sil. Každý, kdo zahradničil, přece ví, že radost
z vlastního výpěstku nelze ničím nahradit!
Děkujeme všem, kteří se na tvorbě nové aktivní
zahrady podíleli a podílet se budou i nadále.

Zahrada s několika menšími záhonky s bylinami a záhonky
pro pěstování všeho, co si senioři sami zasadí a o co se
budou starat. Foto: archiv OŽP
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Přivítáni do života byli
v sobotu 13. září 2014

tito noví občánci města Čelákovic

Samuel Horálek, Richard Špičan, Marek Čurda,
Lucie Chmelenská, Anežka Dragounová,

Eliška Smržová, Zuzana Hanušová, Radka Dvořáková,
Aleš Mánek a Ella Horňáková.

Foto: Jiří Suchý

Liliana Dominiková, Richard Běloch,
Jakub Kazda, Sofie Vobořilová,

Smlouvy o stravování žáků
gymnázia připraveny k podpisu

l Zdeňka Tichá, starostka města

Především na základě iniciativy vedení města Čelákovic došlo k posunu ve
věci stravování studentů gymnázia v Čelákovicích. Současná nabídka jídelen
základních škol by pokryla kapacitu 120 studentů gymnázia v nižším stupni,
smlouva, resp. smlouvy o stravování žáků jsou ze stran základních škol při-
praveny k podpisu, je třeba ke každé z nich doplnit jmenný seznam studentů
a též harmonogram, v kterých hodinách se v které jídelně budou studenti
stravovat.
Jednání ohledně stravování studentů gymnázia v jídelnách čelákovických
základních škol proběhlo ve čtvrtek 18. 9. 2014 za účasti Pavla Schneidera,
ředitele odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského
kraje. Nad rámec osob přizvaných na jednání (ředitelka ZŠ J. A. Komenského
Alena Pechalová, ředitelka Gymnázia Lenka Pehrová) přišli s ředitelkou Gym-
názia dvě právní zástupkyně a zástupce školské rady Gymnázia.
Na jednání byla otevřena otázka kapacity školní jídelny. Město disponuje
stanoviskem Krajské hygienické stanice (KHS) ze dne 13. 12. 2010 týkajícím
se kapacity školní jídelny při ZŠ J. A. Komenského v Čelákovicích. Konstatuje
se v něm, že „Prostory školského zařízení – Základní školy Čelákovice – lze
využívat pro poskytování školských služeb pro 700 žáků.“
Žádné další stanovisko KHS nebylo vydáno. 
Na jednání byly vzneseny pochybnosti ohledně neuhrazených financí za stu-
denty Gymnázia odstravované ve školním roce 2013/2014. Ze strany města
bylo předloženo právní stanovisko, z něhož jednoznačně vyplývá povinnost
Gymnázia uhradit Základní škole požadovanou částku (k dnešnímu dni cca
13 500 Kč). Požadavek Základní školy, resp. města uhradit tuto částku nadále
trvá a na základě příslibu p. Schneidera by v této otázce mělo být jasno před
podpisem obou smluv o stravování žáků Gymnázia v obou základních školách
(nejlépe do středy 24. 9. 2014, neboť smlouvy musejí být podepsány do
konce září 2014, resp. do pátku 26. 9. 2014), kdy by mělo být známo stano-
visko zřizovatele Gymnázia Středočeského kraje.
Na jednání též byla částečně otevřena otázka původní nájemní smlouvy mezi
městem a Gymnáziem z roku 2002 a závazků z ní vyplývajících. Paní ředitelka
Gymnázia se na tuto smlouvu odvolává i ve věci stravování žáků Gymnázia.
Jde o nájemní smlouvu, v níž je ošetřena možnost užívání prostor, mezi něž
patří i jídelna školy. Smlouva neřeší stravování, protože město jako subjekt
není zařízením školního stravování (laicky řečeno – město nevaří). Vedení
města má za to, že v této věci by měl panovat jasný názor a nemělo by dochá-
zet ke zpochybňování této smlouvy z žádné ze zúčastněných stran. Vzhledem
k tomu, že se tak děje, požádala jsem p. Schneidera o další jednání v této
věci, kterého by se – kromě zástupce města – účastnil též právní zástupce
města Čelákovic.

Pozor na šmejdy!
l Zt

Pozor na šmejdy! – tak zněl název besedy spojené s promítáním filmu v pondělí
22. 9. 2014 v Kulturním domě. Asi správně tušíte, že šlo o nekalé a neetické
praktiky prodejců zaměřené především na starší generaci. Film „Šmejdi“
ukazuje tuto smutnou realitu zcela bez příkras. Pracovnice České obchodní
inspekce, která řeší stížnosti občanů, přítomným předali informace ze své
praxe včetně odkazů na právní normy. Věřme, že nikdo z našeho okolí nepod-
lehne lákavé nabídce a nedojde u něj k finanční újmě – prevence byla hlavním
smyslem a cílem této akce.

Po filmu „Šmejdi“ režisérky Silvie Dymákové přišel čas na dotazy. Na ty odpovídaly pra-
covnice ČOI. Foto: -dv-
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SNK NAŠE Čelákovice

Kdo jsme?
Jsme jediné sdružení nezávislých kandidátů. 

Nejsme strana ani politické hnutí. 
Dokázali jsme nasbírat skoro 900 podpisů 
od občanů podporujících naše snažení být 

na kandidátní listině pro volby 2014.
Jsme občané Čelákovic, kteří již více než

čtyři roky pracují pro NAŠE město.

Petr Polnický
člen komise bytové, kulturní a rozvoje města,

předseda spolků „NAŠE Čelákovice, z. s.“
a „Spolku přátel čelákovického muzea“

Ing. arch. Renata Fialová
předsedkyně komise rozvoje města,

členka „Spolku přátel čelákovického muzea“

Ing. Miloslav Uhlíř a Ing. Václav Vlasák
členové finančního výboru

doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
místopředseda 

„Spolku přátel čelákovického muzea“

Výše uvedení jsou členové 
spolku „NAŠE Čelákovice, z. s.“

a dalších 16 kandidátů zapsaných 
na kandidátní listině SNK NAŠE Čelákovice.

Co chceme?
Ukázat, že i korektním a slušným jednáním
se může dělat úspěšná komunální politika.

Vést otevřený dialog o problémech města.
Vytvořit nový funkční územní plán.

Dostavět školu v Kostelní ulici.
Prodat prodělečné městské chaty.

Podporovat sportovní a zájmové subjekty.
Podporovat malé a střední podnikatele.

Snižovat dluh na nájemném 
u městských bytů.

Co nechceme?
Paroplynovou elektrárnu.
Těžbu písku u Sedlčánek.

Zadlužovat město.
Zvyšovat nájemné v městských bytech.

Prodávat městské byty.
Neprůhledné investiční akce.

S kým chceme spolupracovat?
S partnery, kteří dodržují pravidla, 

drží své slovo a na prvním místě jsou u nich
město Čelákovice a jeho obyvatelé, 

a ne jejich osobní zájmy.

S kým nechceme spolupracovat?
Miroslav Leypold Iglo, Tomáš Janák, 

Ing. Bohumil Klicpera, RNDr. Petr Petřík, 
Jaroslav Špaček.

Děkujeme všem občanům, 
kteří nás podpořili svými podpisy.

2
1

HNUTÍ NEZÁVISLÝCH
ZA HARMONICKÝ 

ROZVOJ 
OBCÍ A MĚST 

vzniklo jako alternativa pro ty, kteří se nechtějí
vázat členstvím v politických stranách, případně
se jako tzv. „nezávislí“ odmítají podřizovat stra-
nickým pokynům a nabádáním. Naopak chtějí
mluvit sami za sebe, uplatňovat poznatky svých
spoluobčanů a podílet se na správě a rozvoji
města jako volení zástupci v zastupitelském
sboru. Naši kandidáti nejsou nijakým způsobem
podřízeni ani centrálně řízeni jakýmkoli stra-
nicko-byrokratickým způsobem, ale svobodně
vyjadřují vlastní myšlenky a názory, které se
týkají našeho města. Prioritou HNHRM je vytvá-
řet ve městě partnerství i protiváhu parlament-
ním i jiným celostátním stranám, chránit občany
před prosazováním čistě stranických zájmů,
aby občané a město nemohli býti rukojmími
stranické mocichtivosti proti skutečným
zájmům města.

motto HNHRM:

Čelákovice – město 
přívětivé pro všechny

Jindřich Polívka, DiS, volební lídr 

Ing. Jaroslav Ryneš, č. 2 kandidátky

Vladimír Roušar, č. 3 kandidátky

1

3

Vážení spoluobčané, 
dovolujeme si Vám nabídnout program rozvoje
města Čelákovic pro příští čtyřleté období. 
Naší společnou snahou je vybudování moder-
ního, krásného a zdravého města, ve kterém
žijeme všichni spokojeně, do kterého se rádi
vracíme, kde s uspokojením vychováváme
své děti i trávíme klidné stáří.
Rádi bychom svým volebním programem oslovili
Vás, voliče, kteří vědí, že základní sociální jis-
toty a vnímání potřeb druhých nejsou pouze
levicové názory, ale normální lidské, morální
a každodenní standardy v 21. století.
Na kandidátce máme osobnosti, které mají
dostatek zkušeností a znalostí získaných na
význačných postech ve státní správě, samo-
správě i v podnikatelském prostředí.
Nabízíme Vám proto kandidáty, u kterých
garantujeme, že jsou jak svým lidským pro-
filem, tak svými schopnostmi dostatečnou
zárukou k prosazení žádoucích potřeb Vás,
čelákovických občanů a jsou připraveni věno-
vat svůj čas i schopnosti ve Váš prospěch.
A co chceme společně s Vámi dosáhnout? 
• Umožnit větší rozvoj nové bytové výstavby. 
• Zajistit opravy ulic, které jsou v nevyhovujícím

stavu. 
• Vybudovat kanalizaci v Jiřině a Záluží.
• Vyřešit problémy s parkováním.
• Zvýšit bezpečnost přechodů pro chodce

jejich zvýrazněním a osvětlením.
• V problematických místech rozšířit zeleň,

obnovíme a založíme nové aleje, zajistíme
častější sekání travních porostů.

• Posílit prevenci drobné kriminality, drogové
závislosti a vymahatelnosti dodržování vyhlá-
šek města o znečišťování města od psích
výkalů a čistoty města na veřejných prostran-
stvích.

• Podpořit rozvoj a širší spektrum školských
zařízení.

• Garantovat větší podporu sportu, revitalizaci
hřiště u nové školy, rozšíření cyklostezek
a budování venkovních víceúčelových hřišť.

• I nadále intenzivně spolupracovat se Stře-
dočeským krajem na dokončení projektové
přípravy a následné realizace silničního
obchvatu Čelákovic. Budeme důsledně
a tvrdě jednat se správcem vodovodní
a kanalizační sítě, abychom dosáhli stabili-
zace ceny vodného a stočného, nyní jako
jedné z nejvyšších v kraji.

Vážení spoluobčané, víme, čeho chceme za
toto období dosáhnout. Chceme Vás ubez-
pečit, že známe způsoby a možnosti, jak
toho dosáhneme. Jsme připraveni Vás proto
přesvědčit, že je dobré jít k volbám a vybírat
z naší kandidátky.
Děkujeme za Váš hlas. Dejte nám důvěru ve
volbách. A pokud chce vědět ještě více než na
těchto pár řádcích, další zajímavé informace
získáte na www.cssdcelakovice.wbs.cz.

Kandidáti místní organizace ČSSD
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Volím 
celou 6. 
Přidejte

se!

Kandidátní listina č. 6 
Komunální volby 10. - 11. října 2014

Ing. Josef Pátek
Kandidát na starostu Čelákovic

Volební období 2010–14 očima
zastupitelů za KSČM

Ve volbách do Zastupitelstva města
KSČM oproti minulému období posílila
o jeden mandát. Zvoleni byli dva kandidáti,
Vladimír Duník a Julius Masár, který zane-

dlouho odstoupil z rodinných důvodů. Na jeho místo
nastoupila Mgr. Lenka Grygarová, která byla také
zvolena předsedkyní kontrolního výboru. Ve vedení
města v té době byla „křehká“ 11členná koalice ODS,
TOP 09, Naše Čelákovice a nezávislý kandidát zvo-
lený za ČSSD. Skupina sdružení PROČ a SNK-ED,
přestože byli formálními vítězi voleb, přešla do opo-
zice a zpočátku se prakticky nezúčastňovala jednání
Zastupitelstva ani práce v komisích a výborech.
V této situaci tedy naši zastupitelé tvořili jedinou
konstruktivní opozici. Projednávané materiály vyzní-
vající ve prospěch občanů a korespondující i s naším
volebním programem byly tak mnohdy schváleny
jen díky naší podpoře. Tato složitá situace trvala do 
dubna 2012, kdy na jednání Zastupitelstva došlo
k zásadnímu zvratu. Na návrh opozice byli odvoláni
členové rady Mgr. Skalický a Ing. Ryneš, avšak za
vydatné pomoci svých vlastních koaličních členů.
Tímto se definitivně vládnoucí koalice rozpadla
a postupně z ní odešli i další zastupitelé. Z původních
11 zůstalo nakonec jen 5 členů (tři z ODS a dva pře-
běhlíci z TOP 09). Situace ve městě tak vyústila do
krizových rozměrů. Skupina osmi zastupitelů ze sdru-
žení PROČ, SNK-ED, Volba pro město a ČSSD se
chopila šance podílet se na řízení města a na rozdíl
od rozpadnuvší se koalice projevila zájem o spolu-
práci i s našimi zastupiteli a Ing. Rynešem. Díky jed-
notné spolupráci naší „trojice“, se tak mnohdy
podařilo přijmout ve prospěch občanů usnesení,
která by jinak zůstala zablokována, anebo naopak
zamezit přehlasování v případech, které dle našeho
názoru byly pro občany velmi nevýhodné.
Po částečné obměně Rady došlo v září 2013 k odvo-
lání místostarosty Ing. Sekyry a následnému odstou-
pení starosty Ing. Pátka (a to již druhému v tomto
volebním období). Po složitých jednáních byla v pro-
sinci 2013 zvolena starostkou PhDr. Zdeňka Tichá,
a situace se tak poněkud uklidnila. Po poměrně dlou-
hém období politické krize město začalo opět fun-
govat pro své občany. Z iniciativy našich zastupitelů
mimo jiné došlo k vyřešení tzv. „strašidelné zatáčky“
u bývalého skladu textilu, v ulici Na Stráni vyrostlo
nové dětské hřiště a za spolupráce Ing. Ryneše,
který zajistil finanční dotaci, se podařilo po mnoha
letech konečně zahájit rekonstrukci areálu Městské-
ho stadionu. Velmi pozitivně je také hodnocena práce
naší zastupitelky a předsedkyně kontrolního výboru
ZM v jedné osobě paní Mgr. Lenky Grygarové, která
svým přístupem a odbornými znalostmi získala pro
kontrolní výbor respekt nejen u zastupitelů a zaměst -
nanců Městského úřadu, ale také u občanů a insti-
tucí, s nimiž při kontrolách přicházeli jako výbor do
kontaktu.
Jednoznačně lze tedy konstatovat, že zastupitelé
za KSČM svým jednáním, postoji a podporou v rámci
daných možností splnili své předvolební sliby dané
voličům na maximum a i v následujícím volebním
období jsou všichni naši navržení kandidáti připraveni
v této úspěšně nastavené cestě pokračovat.
Jsme si plně vědomi, že s Vaší podporou a pomocí
můžeme mnohého dosáhnout. Proto nezůstávejte
sedět doma a přijďte 10. a 11. října 2014 k volbám
a svými hlasy nám pomozte společně plnit i své
představy o životě ve městě, ve kterém žijeme.
Každý promarněný hlas může být rozhodující.
Volte kandidáty, kteří hájí vaše zájmy, 

volte č. 4, kandidáty KSČM!

Budoucnost
PRO Čelákovice

Jako sdružení nezávislých kandidátů PRO Č 
– Pro Čelákovice se od roku 2002 podílíme 
na rozvoji a správě města. Jsme stabilní 
společenství lidí různých profesí, zájmů, 
povah a názorů a tím, co nás spojuje, je 
jak vzájemné porozumění, tak přede-
vším zájem o město, které máme rádi a v 
němž žijeme my a naše rodiny, pochopení 
potřeb města a jeho obyvatel a snaha, aby 
toto město bylo příjemným místem pro 
všechny obyvatele. Naše práce za posled-
ních 12 let dokládá, že nejde o prázdné 
sliby, ale o skutečnou práci pro město.
Našim krédem je pracovitost, férovost, 
slušnost, vzájemná důvěra a komunikace. 

Sdružení nezávislých  
kandidátů PRO Č 
s podporou STAN

Mateřská škola Havlíčkova

Venkovní bazén – koupaliště

Multifunkční 
dům s knihovnou 
U Kovárny

Průchod 
TOSem

Mateřská 
škola J. A. 
Komenského

Lávka přes Labe
Kostelní – U Jána

Městu důstojné 
náměstí

5VOLTE

KONKRÉTNÍ PRÁCE PRO MĚSTO,
NE PRÁZDNÉ SLIBY.

VOLIT 
CELOU KANDIDÁTKU

ČÍSLO 6
SE VYPLATÍ!

www.odscelakovice.cz

Končí šesté volební období Zastupitelstva měs-
ta. Kdybych měl bilancovat, musím uvést, že
zastupitelé se mají rozhodně zač stydět. Prožili
jsme bohužel nejhorší volební období od roku
1989. Od zastupitelů, kteří písemně deklarovali,
že pro město nehnou prstem, přes odmítnutí
účasti na zasedání Zastupitelstva až po neustá-
lé snahy o ovládnutí města, které nakonec byly
úspěšné. Ne, rozhodně nemáme důvod být
pyšní na naši čelákovickou politickou scénu.
Jak z toho ven? Je to jednoduché. Díky tomuto
chování zastupitelů jste vy, občané Čelákovic,
měli možnost poznat detailně chování a zájmy
jednotlivých zastupitelů a dostali jasný návod,
jak volit. 
Se vší odpovědností a vážností před vás před-
stupuji s týmem, který svou dosavadní prací
pro město dokázal, že Čelákovice bijí v srdci
každého z nás. Nový starosta potřebuje kvalitní
tým a silný mandát od vás, voličů. A o ten roz-
hodně stojíme!
Z této šlamastyky vede jediná cesta. Přijďte
k volbám a podpořte celý volební tým Josefa
Pátka. Zaškrtněte, prosím, v horní části
volebního lístku celou kandidátku číslo 6.
Mou práci na radnici jste dobře poznali. Nebál
jsem se realizovat například lávku přes Labe,
která přes veškeré strasti stojí a slouží vám,
občanům města. Jsem připraven v dobré práci
pro město pokračovat. 
Vaše hlasy jsou pro nás zavazující! Za podporu
vám jménem celého týmu děkuji.

Josef Pátek, 
kandidát na starostu Čelákovic
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volte číslo 8
Vážení spoluobčané, bydlíme v Čelákovicích a není
nám lhostejné, v jakém místě žijeme. Chceme, aby
naše město bylo místem, kde chceme žít. Jsme spo-
lečenstvím lidí majících zkušenosti z veřejného života,
jsme odborníky ve svých profesích a mající dostatek
životních zkušeností, abychom své znalosti mohli
využít ku prospěchu Vás, našich spoluobčanů, a přede-
vším města Čelákovic. Naše představy o životě v Čelá-
kovicích jsme shrnuli ve volebním programu SPOLU
V ČELÁKOVICÍCH. Cílem je pro nás žít ve městě zdra-
vém, přátelském a bezpečném.
Město zdravé. Bez zdraví není nic. Zdraví v super-
marketu nekoupíte, ale můžeme vytvořit podmínky
pro kvalitní životní prostředí. Čisté ovzduší i voda,
méně hluku, čisté město a zachovalá příroda kolem
nás jsou nezbytné pro naše zdraví. Víme, že všechno
toto nemůžeme ovlivnit, ale minimálně bychom měli
vědět, jak na tom jsme. Proto: 
1. Provedeme měření kvality ovzduší i vody a měře-

ní hladiny hluku
2. Rozšíříme odvoz tříděného odpadu
3. Vypracujeme koncepci údržby a výsadby veřejné

zeleně 
Město přátelské. Jsme přesvědčeni, že vstřícnost
města k dětem, rodičům i seniorům vytváří příznivé
společenské klima. Radnice proto musí podporovat
sociální programy pro potřebné, zaručit kvalitu obec-
ních bytů a volnočasové aktivity ve sportovních klubech
a zájmových sdruženích. To je i náš cíl. Proto:
1. Zajistíme pravidelný dialog s veřejností a zkva-

litníme práci úředníků
2. Zvýšíme investiční podporu do zařízení sociálních

služeb (školka, dům seniorů a stacionář)
3. Zajistíme rekonstrukci nájemních bytů a zrušíme

neprůhledný systém jejich přidělování
4. Provedeme dostavbu ZŠ Kostelní, ZUŠ a podpo-

říme rekonstrukci Městského stadionu
Město bezpečné. Jsme přesvědčeni, že pocit bezpečí
patří mezi základní životní hodnoty. Zvýšíme nejen
ochranu občanů, jejich majetku, ale také zajistíme
dopravu s koncepcí pamatující na pěší i cyklisty a bez-
pečnost dětí při cestě do školy a zpět. Nechceme se
smířit s dopravní situací v centru města, kde každý
den Masarykovou ulicí projíždí více než 10 000 aut.
Městská policie má naši podporu v dalším zkvalitnění
její práce zejména ve snížení kriminality. Naše hlavní
aktivity proto vychází z předpokladů, že:
1. Posílíme protidrogovou prevenci na všech stup-

ních
2. Zpracujeme koncepci dopravy s důrazem pro

pěší a cyklisty
3. Městská policie jako partner
Neslibujeme nesplnitelné. Budeme spolupracovat
s dalšími stranami, a pokud budeme v opozici, nepřes-
taneme pracovat ve prospěch města. Zapojíme do
společné práce co nejširší počet občanů, s kterými
plánujeme i pravidelná setkávání (FORUM) s cílem
zjistit jejich aktuální potřeby. Více informací najdete
na našich internetových stránkách, kde se mimo
podrobného volebního programu seznámíte i s našimi
kandidáty a transparentním účtem. Zveme Vás na
předvolební grilování v sobotu 4. října od 16 hodin
na zahrádku „U Najmanů“ na Masarykově ulici 213.

RNDr. Petr Petřík, Ph.D. lídr kandidátky
www.spoluvcelakovicich.cz

V elákovicích nás
VAŠE PODPORA ZAVAZUJE VÍC, 
NEŽ SI MYSLÍTE

CO CHCEME: 
•  stanovit hlavní a konkrétní priority pro 

m sto na celé ty leté volební období, 
•  vytvo it aktivní radu m sta, 

pr hlednou, vst ícnou a pln  fungující 
ve ejnou správu m sta, 

•  stanovit jasn  defi novaný 
a srozumitelný rozpo et m sta, 
transparentní výb rová ízení, 

•  budeme usilovat o maximální 
využívání dotací a grant .

DÁLE TAKÉ CHCEME:
•  vytvo it z elákovic kulturní m sto 

o kterém se ví, po ádání festival ,
divadelní scény, sout ží, apod.,
zajistit mimorozpo tové
fi nancování kulturních akcí

•  podpo it rekonstrukci VARHAN
•  pokra ovat ve vydávání písemných 

historických pramen  m sta.

elákovice nejsou
jen noclehárnou...

TADY JSEM 
DOMA.
A VY?

CHCEME PROSPERUJÍCÍ M STO.
POM ŽETE NÁM?
P IJ TE 10. A 11. ÍJNA K VOLBÁM
DO ZASTUPITELSTVA. 
VÁŠ HLAS ROZHODNE!

VÍCE SE DOZVÍTE NA: 
www.top09.cz/celakovice
www.facebook.com/top9celakovice

Volba pro město
Vážení Čelákováci, volební subjekt Vol-
ba pro město sestavil svou kandidátku
z lidí, kteří s naším městem spojili svůj
život. Nenajdete nás na billboardech,
náš volební program a naše předvolební
sliby nenajdete ve svých schránkách.
Naše tváře neozdobí ploty a štíty domů
a nebudete číst naše volební hesla. Žije-
me tu a chceme pracovat pro nás
všechny, pro naše město. 

JAKÝ JE NÁŠ PROGRAM?

– Nepřistoupíme na hru, že jedině vlád-
noucí koalice nebo opozice má pravdu.
Naši zástupci v Zastupitelstvu města
budou každé jednotlivé usnesení, ať je
předkládáno opozicí nebo koalicí, posu-
zovat čistě z hlediska výhodnosti pro
město Čelákovice a podle toho budou
hlasovat.

– Nepředjímáme, tedy se nevymezujeme
proti žádnému z konkurenčních voleb-
ních subjektů. Zájem města při řešení
jednotlivých problémů je jen jeden
a žádné ideologické předsudky jeho
řešení neurychlí.

– Jsme připraveni učinit taková opatření
směřující k přípravě městských projektů,
která nám umožní dosáhnout na dotace
z evropských fondů.

– A prioritní cíle v následujícím volebním
období považujeme výstavbu MŠ
v areálu MDDM s termínem otevření od
1. 9. 2015, pokud možno s využitím
dotace, řešení dostavby ZŠ Kostelní
s pomocí dotace a zahájení investic
v dosud dlouhodobě zanedbávaných
periferiích města, zejména v sídlišti
V Prokopě a v Záluží.

Vzhledem ke skutečnosti, že na naší kan-
didátce se nacházejí dva členové součas-
né Rady města a tajemník MěÚ, umíme
správně pojmenovat nejpalčivější problé-
my města a jsme schopni navrhnout jejich
řešení. 

Přijďte v říjnu k volbám a rozhodněte. Záko-
pové války v Čelákovicích bylo již dost.

Dr. Luboš Rýdlo, lídr kandidátky 
Volby pro město

7



města Čelákovicwww.celakovice.cz str. 11

11
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vám na následujících
řádcích stručně popsali, o co nám Zeleným
a Pirátům ve městě jde a čeho bychom chtěli
v průběhu následujících let dosáhnout. Nic
z našeho programu se nám nepodaří prosa-
dit bez Vaší pomoci, pokud se Vám tedy náš
program líbí a chcete nás podpořit, dejte
nám svůj volební hlas, volte číslo 11 a přejte
nám štěstí.

Dáme město dohromady
1.    Městská politika a hospodaření města
      Aktivní zapojení občanů do rozhodovacích

procesů (referendum, veřejné soutěže);
podpora nejen „eko a bio“ podnikání ve
městě, vždy s ohledem na kvalitu životního
prostředí obyvatel; transparentní hospoda-
ření bereme jako samozřejmost.

2.    Kvalita života
      Pořádek ve městě, více zelených ploch

(zpřístupnění parků dětem, více zeleně
v okrajových částech města, čistota); zave-
dení kontejnerů na bio odpad; generel měst-
ské zeleně a příkladná péče o stromy (stop
zbytečnému kácení stromů); vybudování
nízkoprahového klubu; aleje podél silnic
a cest; rozšíření a rekonstrukce hřbitova;
podpora aktivit pro seniory (aby šmejdům
pšenka nekvetla).

3.    Dopravní situace a dopravní obslužnost
      Obchvat města, zhuštění sítě cyklostezek;

zvýšení kapacity a kvality parkování u nád-
raží.

4.    Bezpečnost ve městě
      Dobudování a udržení funkční Městské poli-

cie; protidrogová politika, snížení kriminality. 
5.    Hospodaření s bytovým fondem
      Pokračování a zrychlení privatizace měst-

ských bytů; holobyty pro neplatiče; starto-
vací a služební byty pro všechny, kdo je
potřebují.

6.    Vzdělávání
      Zřízení nové školy v Sedlčánkách; dostavba

ZŠ Kamenka.
7.    Kultura
      Větší podpora Městského muzea; revitali-

zace obou břehů Labe.
8.    Evropská integrita
      Začlenění města do evropských struktur;

rozvoj kontaktů s partnerskými městy;
využití prostředků ze strukturálních fondů. 

9.    Efektivita Městského úřadu
      Vstřícný přístup k veřejnosti (občané se

nesmí bát chodit na úřad, úředníci jsou tu
pro nás); rychlé a operativní řešení problé-
mů; bezpapírový – elektronický úřad včetně
Rady a Zastupitelstva města (podstatné
omezení používání papírů).

Za kolaci Strany zelených 
a České pirátské strany:
zelený: Miloš Špringr
pirát: Milan Moravec

STRANA
SOUKROMNÍKŮ

ČESKÉ REPUBLIKY

Volební číslo 13
Strana soukromníků ČR – konkrétně její Klub
Čelákovice se v komunálních volbách uchází
o přízeň voličů pouze 13 měsíců po založení
svého Klubu = M.O. Čelákovice v září roku 2013.
Jakožto velmi mladá místní organizace nejsme
spjati se současnou ani žádnou předchozí rad-
niční garniturou Čelákovic. JSME PROSTĚ SVÍ!

Celý náš program naleznete velmi snadno na
Rajčeti našeho volebního lídra Ing. Josefa Knapa
na tomto odkazu: 
http://ingjosefknap.rajce.idnes.cz/Volebni_

_program_Klubu_Celakovice_-
_SOUKROMNICI_OSVC/

nebo když si dáte vyhledat do GOOGLE
Ing. Josef Knap na Rajčeti a hned jeho první
resp. nejnovější album obsahuje celý náš volební
program pro komunální volby do Zastupitelstva
Čelákovic.

V našem programu klademe hlavní důraz na
vytvoření nových pracovních míst v Čelákovi-
cích cestou revitalizace průmyslových zón, a to
v odvětvích sofistikovaného přesného strojíren-
ství, elektrotechniky, elektroniky, farmaceutické
chemie, a to jak ve vlastní výrobě, tak i výzkumu.
Do těchto oborů s vysokou přidanou hodnotou
chceme nalákat zahraniční i domácí přímé
výrobní investory. Dále, když už máme Měst-
skou polici, chceme výrazně posílit bezpečnost
ve městě a totálně zbavit město narkomafie. Ve
vyloučených lokalitách Záluží a dělnické kolonie
u ČD zastávky Jiřina vybudujeme kanalizaci
a dále pro město nový vodojem, rozšíříme kapa-
citu ZŠ Kostelní (Kamenka).

Neprovádíme bombastickou kampaň, která
ostatní volební subjekty stojí velké peníze, které
si pak strany stahují zpět rozkrádáním města…

S úctou, 
Váš Ing. Josef Knap,

volební lídr
http://ingjosefknap.rajce.idnes.cz



města Čelákovicstr. 12 říjen 2014

14
Zeptali jsme se 

kandidáta 
do Senátu 

Parlamentu ČR 
Františka Švarce

Co bys chtěl, pokud budeš zvolen do Senátu,
prosadit nebo změnit?
Toho, co by bylo potřeba změnit či napravit
v naší zemi, je hodně. Přesto si dovolím uvést
něco konkrétního.
Chtěl bych přispět k tomu, aby zmizely drogy
z našich měst a především škol. Čelákovice
v minulosti pamatuji jako průmyslové město
kraje. O to více mne mrzí, že je dnes veřejností
vnímáno jako město drog. Jaký rozdíl mezi
minulostí, kdy ho každý znal jako město, ve
kterém sídlí továrna KOVOHUTĚ, vyvážející své
výrobky do celého světa. Dnes již neexistuje. 
Také bych chtěl pomoci obnově učňovského
školství. Zatím se o tom jen hodně mluví, ale
málo konkrétního dělá. 

Co bys vzkázal voličům, především členům
naší strany a také našim sympatizantům?
Snad jen jediné, aby šli volit. Neberu nikomu
jeho názor na Senát, ale položme si společně
otázku. Komu vlastně tím, že nezajdeme do
volební místnosti s hlasovacím lístkem KSČM,
vlastně ublížíme?  Senát tady stejně bude, ale
bez zástupců KSČM v něm. A o tom to je.

Za rozhovor poděkoval a mnoho úspěchů
v senátních volbách popřál MilHav

Vraťme správu města
zpět na zem

Politikaření, mocenské šarvátky, vzájemné
pomluvy, válčení o funkce…

Správa města Čelákovic jako by se v posledním
volebním období změnila v zákopovou válku,
v níž už nikdo nikomu nenaslouchá, každý metá
kamením po každém a nikdo vlastně ani neví,
o co komu jde.
Komunální politika v našem městě nabízí svým
občanům zhruba stejně smutný obrázek jako
ta „vysoká“, kde místo naléhavých hospodář-
ských, sociálních či bezpečnostních otázek
donekonečna řeší obsazování funkcí, rozdělo-
vání politických trafik nebo korupčních zakázek.
V handrkování o korýtka pak zapadají a zůstá-
vají neřešeny skutečné problémy.
Čelakovandy, jako v principu nepolitické občan-
ské uskupení, jsou zde především proto, aby
vrátily veřejnou debatu v našem městě zpět na
zem. Aby těm, kdo při nekonečném „hraní si
na politiku“ zapomněli, že zastupitelé jsou
především zástupci svých spoluobčanů, při-
pomněly, že především jejich starosti by měli
mít na pa měti.
Občany víc než to, která strana bude mít víc
křesel v radě města, zajímá, zda jsou osvětlené
přechody pro chodce, ve školkách je dostatek
míst pro všechny čelákovické děti, zda jsou
opravené ulice, fungují veřejné služby a obecní
zakázky se rozdělují podle férových pravidel.
Bohužel právě do řešení praktických problémů
vnáší stranická politika často víc komplikací
než rozumu.
Partajní zájmy se mohou snadno dostat do roz-
poru s těmi veřejnými a občané, kteří do zákulisí
nevidí, pak často ani nemohou pochopit, co
a proč jejich zástupci dělají. Namísto často hys-
terických osobních sporů o to „kdo a kde“,
chceme jít cestou klidných, ale věcných řešení
ve smyslu „co a jak“.
Otázku nedostatku žen v politice řeší čas od
času snad všechny strany, hovoří se dokonce
o procentuálních kvótách pro obsazování jed-
notlivých zastupitelských orgánů příslušníky
obou pohlaví.
Z tohoto hlediska je složení naší kandidátky
genderově nevyvážené, neboť ji tvoří výhradně
ženy. Jsme ale přesvědčeny, že právě v atmo -
sféře, která vtiskla svou tvář poslednímu voleb-
nímu období, prospěje správě města více než
další příliv testosteronu, trocha nadhledu.

Velmi nás inspiroval citát 
Margaret Thatche rové:

„Chcete-li v politice, aby bylo něco
řečeno, uložte to muži. Chcete-li, aby
bylo něco uděláno, uložte to ženě.“

A právě tento citát chceme beze zbytku naplnit.

VOLTE
ČELAKOVANDY.CZ

KANDIDÁTNÍ LISTINA Č. 14

ING. ROMAN 
ŠKRABÁNEK 
SENÁTOREM 

Více 
peněz 

do 
regionu

Více 
příležitostí 

pro Vás

Čelákovice   Kolín   
Poděbrady  Český Brod

Lysá nad Labem

www.skrabanek.cz

ekonom
prezident 

pro místní rozvoj

www.pavelkarnik.cz

P ij te 10. a 11. íjna k volbám

VZDĚLÁNÍ A
KULTURA PATŘÍ

I DO SENÁTU
Mgr. Pavel Kárník

editel knihovny, kandidát do Senátu

Volby 2014
Parlament ČR – Senát

Dělnická strana sociální
spravedlnosti 

– Za práva občanů

č. 9
Nebyly zaslány žádné podkla-
dy pro prezentaci v ZMČ.

Veškeré informace 

o říjnových volbách,

kandidátní listiny stran

a především první výsledky

voleb najdete na webu:

www.volby.cz
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v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin.

VOLBY 2014
do Zastupitelstva města Čelákovic

a do Senátu Parlamentu České republiky

➤ Pozor na změny v okrscích
Ve volebních okrscích v Čelákovicích došlo ke
změnám. Upozorňujeme proto voliče, aby věnovali
pozornost, do kterého volebního okrsku přísluší.

➤ Voliči bude umožněno hlasování
Pro volby do Zastupitelstva města Čelákovic:
poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občan-
ství České republiky, popřípadě státní občanství
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky. Volič po příchodu do volební
místnosti prokáže svou totožnost občanským prů-
kazem nebo cestovním pasem České republiky,
jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

Pro volby do Senátu Parlamentu České repu-
bliky: poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem).

➤ Hlasovací lístky
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny
přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
V případě konání II. kola voleb do Senátu Parla-
mentu České republiky volič obdrží hlasovací lístky
ve volební místnosti ve dnech voleb.

➤ Další informace
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumožní.
K zajištění pořádku a důstojného hlasování ve
volební místnosti je každý povinen uposlechnout
pokynů předsedy okrskové volební komise.

➤ II. kolo voleb
V případě konání II. kola voleb do Senátu Parla-
mentu České republiky se tyto uskuteční:

v pátek dne 17. října 2014
od 14.00 do 22.00 hodin

a v sobotu dne 18. října 2014
od 8.00 do 14.00 hodin.

MÍSTA KONÁNÍ VOLEB v Čelákovicích
Ve městě máme celkem 11 okrsků. Volební okrsky jsou voličům stanoveny dle ulice trvalého pobytu.

OKRSEK 1
Volební místnost v Mateřské škole, Přístavní č. p. 333.
Pro ulice: Alej Jiřího Wolkera, Dělnická, Chodská, J. Zacha – č. p. 163, Jaselská, Jilmová, Křižíkova,
Květinová, Lidická, Lísková, Miroslava Maška, Pod Přerovskou cestou, Polská, Pražská, Přístavní,
Ruská, Šípková, Táboritská, Trnková, U Hájku, U Hřiště, U Mostu, U Přívozu, V Lukách, Zahradní,
Zdeňka Austa, Žižkova, 28. října.

OKRSEK 2
Volební místnost vzasedací místnosti Technických služeb Čelákovice, vchod z ulice Lipové č.p.1429.
Pro ulice: B. Němcové, Čelakovského, Dobrovského, Družstevní, Dvořákova, J. Nerudy, J. Zacha (mimo
č. p. 163), Jungmannova, K Bílému vrchu, Karla Otty, Kozovazská, Krajní, Lipová, Majakovského,
Mochovská, Na Požárech, Příční, Rooseveltova, Třebízského, Václava Kálika, Zárubova.

OKRSEK 3
Volební místnost v Kulturním domě, Sady 17. listopadu č. p. 1380.
Pro ulice: Bratří Čapků, H. Kvapilové, Havlíčkova, J. Zeyera (mimo č.p.1474–1475), Jiráskova, Masarykova,
P. Bezruče, Palackého, Petra Jilemnického, S. K. Neumanna, Sady 17. listopadu – č. p. 1771, Svatopluka
Čecha, U Podjezdu, U Potoka, V Rybníčkách, Vašátkova.

OKRSEK 4
Volební místnost v učebně v přízemí Základní školy, Kostelní č. p. 457.
Pro ulice: Bratří Vlasáků, Dukelská, Fügnerova, Husova, Jaroslava Kruckého, Jiřinská, Kaplánkova,
Kollárova, Kostelní, Matěje Červenky, Miroslava Zachara, Na Hrádku, Na Stráni – č. p. 167, náměstí
5. května – č. p. 13, Rybářská, Sedláčkova, Sukova, U Kovárny, U Stabenovky, U Zdymadel,
V Nedaninách, Ve Skále, Ve Vrbí.

OKRSEK 5
Volební místnost v zasedací místnosti v patře hasičské zbrojnice, Prokopa Holého č. p. 1664.
Pro ulice: B. Smetany, Krátká, Mstětická, Na Švihově, Prokopa Holého, Rumunská – č. p. 1446–1448
a č. p. 1486–1488, Sokolovská, Stankovského – č. p. 50, č. p. 633, č. p. 740, č. p. 797, č. p. 982,
č. p. 1001, Tovární, U Učiliště, V Zátiší – č. p. 368.

OKRSEK 6
Volební místnost v Kulturním domě, Sady 17. listopadu č. p. 1380.
Pro ulice: Na Nábřeží, Na Stráni (mimo č. p. 167), U Kapličky.

OKRSEK 7
Volební místnost v zasedací místnosti Q-BYT, spol. s r. o., J. Zeyera č. p. 1697.
Pro ulice: Boženy Koutníkové, Bratří Petišků, Dr. Baizy, Dr. Čihákové, Jana Kamaráda, J. Zeyera –
č. p. 1474–1475, Ke Strážnímu domku – č. p. 201, Pod Skalkou, Průmyslová, Rumunská (mimo
č. p. 1446–1448 a č. p. 1486–1488), Spojovací, Volmanova.

OKRSEK 8
Volební místnost v pobočce Městské knihovny, V Prokopě č. p. 1349.
Pro sídliště V Prokopě.

OKRSEK 9
Volební místnost ve Sportovním klubu Záluží, První č. p. 115.
Pro ulice: Cihelna, Čtvrtá, Druhá, Haškova, K. Brabce, Mstětická, Na Radosti, Pátá, První, Třetí, U Hřiště,
V Zahrádkách, Vořechovka, Zálužská.

OKRSEK 10
Volební místnost v objektu bývalé hasičské zbrojnice – pobočce Městské knihovny, Dělnická 133,
Sedlčánky.
Pro ulice: Dělnická, Družstevní, Ferlesova, Františka Chvátliny, Fučíkova, Husova, Jiráskova, Jiřinská,
Josefa Klicpery, K Borku, Komenského, Matěje Koštíře, Mírové náměstí, Mokrých, Na Paloučku, Na
Výsluní, Pavla Ježdíka, Pod Mlejnkem, Před Labem, Smetanova, U Mlýnské strouhy, U Přívozu, V Zátiší,
Za Labem, Za Školou, Zájezd a Císařská Kuchyně (Bezejmenná, Mochovská, U Studánky, Čelákovská).

OKRSEK 11
Volební místnost v učebně č. 238 v přízemí vpravo Základní školy, J. A. Komenského 
č. p. 414.
Pro ulice: Hybešova, J. A. Komenského, náměstí 5. května (mimo č. p. 13), Sady 17. listopadu (mimo
č. p. 1771), Stankovského (mimo č. p. 50, č. p. 633, č. p. 740, č. p. 797, č. p. 982, č. p. 1001), V Zátiší
(mimo č. p. 368), Vančurova.

Ilustrační foto: zdroj internet
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Stromy
Vzrostlý strom nám poskytuje řadu služeb zcela zdarma. V parných dnech
díky vypařování vody z povrchu listů funguje jako slušná chladnička a osvě-
žovač vzduchu. Členitá koruna zachycuje částečky prachu a zmírňuje poryvy
větru a kořeny zase zpevňují břehy. Kromě všeobecně známé vlastnosti stromů
vyrábět kyslík a biomasu je zatím přehlížený jejich protihlukový význam.
Během svého života ale i po něm se strom stává domovem pro užitečné bez-
obratlé a ptáky. Strom za to vše chce z počátku jen trochu zálivky, později
pravidelnou údržbu koruny a volný povrch půdy kolem kořenů ke vstřebávání
vláhy. 

l Petr Jiras a Petr Petřík, Okrašlovací spolek čelákovický, o. s.

Čelákovice bývaly a převážně ještě jsou městem zeleně. Jak dokazují vzpomínky pamětníků a letecké
mapy z počátku padesátých let, stromy zmizely z mnoha ulic, zahrad a remízků. Na druhou stranu
podle dobových fotografií byly zdejší labské břehy dosti pusté. Ve znaku našeho města máme strom
a také tehdejší okrašlovací spolek měl v péči městské stromy a aleje, což svědčí o dobrém vztahu
našich předků ke stromům. Pojďte se s námi něco dozvědět o tom, kde významné nebo památné
stromy v našem městě rostou a čím jsou pro nás užitečné.

Akce o stromech v našem městě
Ve městě od roku 2011 proběhlo za poslední roky
několik zajímavých akcí. Připomeňme si Čelá-
kovice – město stromů, kde nešlo jen o stromy
samotné, ale o širší pojetí lidí ve vztahu k život-
nímu prostředí ve městech, do kterého se přihlá-
sily školy, skautské středisko, výtvarná dílna
Labyrint, místní organizace Českého rybářského
svazu, Městský dům dětí a mládeže a Městská
knihovna. Např. cílem skautského projektu Můj
kamarád strom bylo, aby děti navázaly vztah ke
„svému“ stromu, poznávaly ho všemi smysly
(prohlédnou a např. ohmatají při frotáži kůry)
a přitom si procvičily dovednosti pro praktický
život (vyhledávání informací a práce s výtvarnými
materiály). Soutěž Adoptuj si svůj strom pro-
běhla zatím dvakrát a byla zahájena slavnostním
pokřtěním vyhlášeného památného dubu letního
v Sedlčánkách. Soutěžící si mohli strom „adop-
tovat“, aby se o něj mohli starat i do budoucna.
V rámci výstavy  Stromy kolem nás se vystavily
desítky fotografií a vznikl průvodce po stromech.

V rámci Řemesel Polabí pořádaných MDDM si
zase děti vyráběly lístečky na stromky pro výsta-
vu. Ty pak dražily při dětské aukci na Meziná-
rodní den dětí, aby se za ně a za výtěžek
z výstavy získaly peníze na zakoupení a zasazení
Stromu Přátel stromů. V roce 2011 se Čeláko-
vice zúčastnily i rekordu v sázení  stromů a Dne
stromů výsadbou 63 stromů, mezi nimiž stojí za
pozornost výsadby provedené rybáři ve Výmole
a výsadby hrušní sponzorované městem. Na jaře
tohoto roku jsme ve spolupráci se ZŠ Kamenka
uspořádali soutěž o památných stromech. Ve
spolupráci s naším městem a spolkem Přátelé
vyšehořovické tvrze se kmeny čelákovických
suchých stromů nedávno využily pro řezbářské
sympozium ve Vyšehořovické tvrzi. Dvě sochy
byly pak darovány městu Čelákovice, přičemž
jednu z nich naleznete na zahradě MDDM. Na
podzim chystáme krátkou exkurzi po památ-
ných stromech ve městě a také pro příznivce
geocachingu tématickou multikešku, o kterých
dáme ještě vědět.

Čelákovický dub v Sedlčánkách u tůně Hrad (památný strom). Foto: P. Petřík

Děkanská lípa (památný strom), 2010. Foto: P. Petřík

Lípa u zvoničky v Záluží (památný strom), 2014. Foto:
P. Petřík

Něco z historie ochrany 
čelákovických stromů
Ochrana stromů v Čelákovicích, anebo spíše
v čelákovickém regionu, má hodně hluboké koře-
ny. Je asi jedna z nejstarších v naší republice.
Začala v 20. letech minulého století, kdy ještě
žádný zákon o ochraně přírody a krajiny neexis-
toval (první vyšel až v roce 1956). Tehdy byl
Okresním hejtmanstvím v Brandýse nad Labem
vydán úřední list s prvním seznamem památných
stromů na jeho území a oběžník, který zakazoval
kácet stromy na obecních a jiných místech bez
povolení Okresní politické správy. Podrobnější
a dnes cenná dokumentace památných
a významných stromů na Čelákovicku vznikla až
v roce 1942 od autorů Františka Irmy Čermáka
a V. Jiráska.
Čelákovické památné stromy jsou stromy
významné zejména z hlediska historického. Např.
lípa u kostela Na Hrádku byla spolu s další, dnes
již nežijící lípou vysazena v roce 1854 na památku
sňatku císaře Františka Josefa s bavorskou prin -
ceznou Alžbětou. Máme tu ale i stromy, které by
mohly být vyhlášeny za památné i z hlediska
jejich vzrůstu. Jedná se zejména o tři mohutné
duby v Sadech 17. listopadu, krásné a veliké tisy
u knihovny (které již spolu s duby byly navrženy
k ochraně), topol bílý u Městského stadionu
a krásný a mohutný trnovník akát vně hřbitovní
zdi. 
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Proč je potřeba stromy ošetřovat
l Lukáš Adámek, arborista pečující o stromy 

i v Čelákovicích

Stromy v přírodním prostředí ošetřovat nepotřebují
a vše, co potřebují k dosažení svého fyziologického
stáří, si dokáží zařídit samy, nebo objednat u sub-
dodavatelů, jimiž jsou hmyz, ptáci a houby. Malý
příklad: starý topol, jehož mohutné větve dorostly
takových rozměrů, že začínají ohrožovat stabilitu
stromu. Takový jedinec s největší pravděpodob-
ností zajde jednoho letního bouřkového dne k holiči
a větve si nechá úhledně zalomit. Vitální pahýly
nově obrostou, ty nevitální napadne dřevokazný
hmyz a houby urychlí rozklad dřeva, strom takovou
větev přestane vyživovat a následně zaškrtí kalu-
sem a odhodí u kmene. Mrtvé dřevo pod stromem
pak rozloží houby, které poskytnou stromu vítanou
infuzi živin. Takto „ošetřené“ torzo dokáže v přírodě
prožít za asistence lékařské pomoci strakapoudů
a brhlíků spokojené stáří trvající desítky let. 
Ošetřujeme tedy stromy, anebo se staráme o bez-
pečné prostředí pro nás, občany měst? Samo-
zřejmě to druhé, a je to tak správně. Základním
kritériem existence stromu v městském prostředí
by měla být bezpečnost lidí a majetku. Proto stro-
my preventivně „lámeme“ řezem a svazujeme,
méně už hnojíme a léčíme. Soubor těchto opatření,
které honosně nazýváme „ošetřování stromů“,
životnost stromu v městském prostředí prodlužuje,
ale co se týká fyziologického stáří, naopak pod-
statně snižuje věk jejich dožití. Proto jsou opravdu
staré stromy ve městech vzácnou a obdivuhodnou
výjimkou. 
Řez stromů provází strom po celou délku jeho
života ve městě. Z hlediska tvaru, zdraví i budoucí
délky života stromu jsou zásadní takzvané řezy
zakládací, jimi ve školce zakládáme korunku,
zabraňujeme růstu postranním vrcholům atd.
Neméně důležitým řezem z této skupiny je kom-
parativní řez při výsadbě a řezy výchovné prová-
děné několik let po výsadbě. Dospělost stromu
ve městě doprovází tzv. řezy udržovací, sem patří
řezy zdravotní a bezpečnostní. Zjednodušeně
řečeno, toto jsou řezy, které mají zajistit, aby ze
stromů na naše hlavy nic nepadalo. Dospělost
a stáří stromu je provázeno též řezy stabilizačními,
jde hlavně o redukce, které mají zamezit

 statickému selhání celého, popřípadě velké části
stromu. Speciální tvary stromů, které si člověk na
stromy vymyslel, jsou udržovány řezy tvarovacími.
U těchto řezů je velmi důležitá jejich pravidelnost.
I přesto, nebo právě proto, že je provozní bezpeč-
nost stromů ve městech základním kritériem jejich
existence, je třeba se o ně starat a to pravidelně
a citlivě. Mám pocit, že se o to naše město snaží,
a za to chci jeho úředníkům, vedení i zastupitelům
poděkovat.

Významné stromy
Podle již uvedeného jsou všechny stromy něčím
významné, některé jsou však pro nás význam-
nější, jako například ovocné stromy s dobrými
plody. Jsou zde ale i stromy výjimečné historickou
událostí, krásou, druhem, velikostí anebo stářím.
Před dvěma roky jsme takových vytipovali 58
(stromů, keřů, anebo jejich skupin) a zanesli je
do mapy, která je k dispozici v aplikaci Google
Maps. Seznamte se nyní s těmi nejzajímavějšími
z nich:
• Topoly černé a topol linda u Městského stadionu

– čtyři mohutné a krásné stromy s obvody nad
4 metry;

• vrba bílá u náhonu pod kostelem – je stromem
s největším obvodem v Čelákovicích 556,5 cm;

• cedry na soukromé zahradě domu s č. p. 11
v ulici 28. října – Jedná se o asi třicetileté cedry,
které se nehojně pěstují;

• dub letní v Císařské Kuchyni na soukromém
pozemku u Čelákovské ulice – starý a mohutný
strom s obvodem kmene 341 cm;

• olše lepkavá u Hrbáčkových tůní na hranici kata-
stru – nejsilnější jednokmenná olše v širším okolí
(o = 320 cm);

• vrby bílé u bývalého labského ramene východně
od ČOV – mohutné vícekmenné vrby;

• stromy na zahradě domu č. p. 14 v Přístavní
ulici (vila bývalého majitele Kovohutí) – na zahra-
dě domu rostou mohutné břízy bělokoré, lípa
(s poškozeným kmenem) a obrůstající pařez
javoru stříbrného s obvodem kolem 5 m. Souvisí
s ní možná i maklury oranžové rostoucí neda-
leko.

Některé z významných stromů již bohužel nestojí.
Jedná se o lísku tureckou na zahradě MDDM, vrbu
bílou smuteční u Sadů 17. listopadu a o břízu bělo-
korou v Přístavní ulici na zahradě domu s č. p. 14.
Tyto stromy byly pokáceny zejména kvůli svému
zhoršenému zdravotnímu stavu.

Památné stromy v Čelákovicích
Památné stromy začaly být zákonem chráněny
již od roku 1956 a roku 1992 zákonem o ochraně
přírody a krajiny. Jedná se o stromy významné
zejména vzrůstem, věkem, umístěním v krajině,
druhem anebo historicky významné, které pří-
slušný úřad vyhlásil za památné (a tedy státem
chráněné a ošetřované) stromy. Jedním z těchto
příslušných úřadů je i Městský úřad Čelákovice,
který má ve své správě i památné stromy v okol-
ních obcích. Z celkem 13 položek památných
stromů je jich šest v Čelákovicích:
• Lípa v Záluží (lípa malolistá) s obvodem 256 cm

– v Záluží na návsi u zvoničky;

• Děkanská lípa (lípa malolistá) s obvodem 264 cm
– u křížku u kostela Nanebevzetí Panny Marie;

• Skupina památných stromů. Dva javory mléče
(obvody 253 a 264 cm) a lípa malolistá s obvo-
dem 302 cm – v parčíku u ČSOB poblíž náměstí
5. května;

• jinan dvoulaločný s obvodem hlavního kmene
210 cm – v areálu ZŠ Kostelní u vchodu do tělo-
cvičny BIOS;

• Čelákovický dub (dub letní) s obvodem 303 cm
– hezký solitér rostoucí v Sedlčánkách u tůně
Hrad.

Olše u Hrbáčkových tůní na pravé straně Labe (významný
strom), 2012. Foto: P. Petřík

Skupina památných stromů v parčíku u ČSOB, 2014.
Foto: P. Petřík

Ochranu by si určitě zasloužily i dva krásné tisy u Městské
knihovny (detail kmene). Foto: P. Jiras

Lukáš Adámek při přednášce v Městské knihovně v září
2012. Foto: archiv knihovny
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do neděle 16. 11.
Městské muzeum
ZVEDÁM SVÉ OČI K TOBĚ. CÍRKEVNÍ UMĚNÍ
ZE SBÍREK MUZEA
Výstava ze sbírek Městského muzea v Čelákovi-
cích ve výstavní síni otevřena denně mimo pondělí
9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

do neděle 23. 11.
Městské muzeum
NAŠE PARNÍ LOKOMOTIVY V DOBÁCH SVÉ
SLÁVY
Prodejní výstava obrazů Miloslava Vokouna ve
vstupní síni Městského muzea otevřena denně
mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.
Vernisáž výstavy v neděli 5. října od 11.00 hod.
v Síni Jana Zacha.

čtvrtek 2. 10. 19.00 hod.
Městské muzeum
JAROSLAV KMENTA
Beseda s odvážným spisovatelem a novinářem,
bývalým redaktorem MF Dnes (18 let).

sobota 4. 10. 14.00–17.30 hod.
MDDM
ŠPERKY POKAŽDÉ JINAK – FIMO
Výtvarná dílna pro předem přihlášené s Vlastou
Polreichovou. Pro děti od 3. tř., mládež, dospělé,
začátečníky i pokročilé.

sobota 4. 10. 14.00–19.00 hod.
Městské muzeum
PUTOVÁNÍ ZA POLABSKÝMI STRAŠIDLY
Netradiční výlet po Čelákovicích. Kdo má zájem
dozvědět se, jaké strašidelné bytosti se v minu-
losti nacházely v okolí našeho města, ať přijde
v 14.30 hod. do Síně Jana Zacha.

sobota 4. 10. 18.00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
VARHANY A VIOLONCELLO
Vystoupí Drahoslav Gric a Karel Chudý.

neděle 5. 10. 16.00 hod.
Husův sbor
PODZIMNÍ KONCERT
Vystoupí skupina „Let’s Go!“, která zpívá a cap-
pella (bez nástrojů) výhradně americké  spirituály.

pondělí 6.–pátek 10. 10.
Městská knihovna
TÝDEN KNIHOVEN

pondělí 6.–pátek 10. 10.
Městská knihovna
POKLADY NAŠÍ RODINY NAPŘÍČ GENERA-
CEMI
Výstava

pondělí 6. 10. 18.00 hod.
Městská knihovna
CO SKRÝVAJÍ OKRESNÍ ARCHIVY?
Přednáška Lukáše Kováře, archiváře Státního
okresního archivu Nymburk se sídlem v Lysé n. L.

pondělí 6. 10. 19.00 hod.
Městské muzeum
KYTAROVÝ KONCERT
Koncert Naděždy Chrobákové – soprán a Lubo-
míra Dočkala – kytara, zazní skladby vážné hudby,
ale také moravské a slovenské lidové písně.
Vstupné 50 Kč.

čtvrtek 9. 10. 17.00 hod.
Městské muzeum
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
pořádané Městskou knihovnou

pátek 10. 10. 8.30–20.00 hod.
Městská knihovna
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

neděle 12. 10. 9.30 hod.
klubovna Skautského střediska v Čelákovicích
UKLIĎME SVĚT – UKLIĎME ČELÁKOVICE
Bližší informace str. 23.

úterý 14. 10. 17.00–18.00 hod.
Městská knihovna
ENGLISH CORNER
Anglický koutek pro děti.

sobota 18. 10. 8.00 hod.
zahrada JAZYKové školy, Sedláčkova 107
BLEŠÍ TRH
Trh všeho krásného, co doma máte, ale už nepo-
třebujete aneb „poklady“ z půd, garáží a sklepů.
Koná se jen za příznivého počasí.

neděle 19. 10. 8.00–11.00 hod.
areál děkanství, Kostelní č. p. 455
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít chova-
telské a houbařské poradny

úterý 28. 10. 10.00 hod.
náměstí 5. května
STÁTNÍ SVÁTEK – DEN VZNIKU SAMOSTAT-
NÉHO STÁTU
Slavnostní akt u pomníku padlých.

středa 29. 10. 15.00–17.00 hod.
klubovna MDDM v KD
„LISTOPADÁNÍ“
Prázdninová podzimní výtvarná dílna pro předem
přihlášené s Helenou Jandurovou. Pro děti 
z 1.–9. třídy.

sobota 1. 11. 14.00–17.30 hod.
MDDM
OBRÁZKY Z RYBÍCH ŠUPIN
Výtvarná dílna pro předem přihlášené s Alicí Cyrí-
novou. Pro děti od 3. tř., mládež, dospělé, začá-
tečníky i pokročilé.

neděle 2. 11. 14.00–17.30 hod.
MDDM
DRHÁNÍ – MACRAMÉ
Výtvarná dílna pro předem přihlášené s Alenou
Zradičkovou. Pro děti od 3. tř., mládež, dospělé,
začátečníky i pokročilé.

pátek 7. 11. 19.00 hod.
Městské muzeum
SWINGOVÝ KONCERT
Vystoupí skupina „Kočky mají pré“.

sobota 4. 10. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

úterý 7. 10. 9.30 hod.
NENÍ MYŠ JAKO MYŠ
pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč

čtvrtek 9. 10. 8.00 hod.
THE PLAYERS
Hudební pořad pro ZŠ.

pátek 10. 10. 8.00 hod.
THE PLAYERS
Hudební pořad pro ZŠ.

pátek 10. 10. 20.00 hod.
BRATŘI ORFFOVÉ, ZRNÍ, XAVIER BAUMAXA
koncert

sobota 11. 10. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

neděle 12. 10. 14.00 hod.
ODPOLEDNE S TANEČNÍMI A LIDOVÝMI PÍS-
NĚMI
Akce určena seniorům.

středa 15. 10. 20.00 hod
NA STOJÁKA
Oblíbená stand-up komedy. Vystoupí: Tomáš
Matonoha, Daniel Čech, Nasty+En.Dru, vstupné:
160 Kč/předprodej, 200 Kč.

pátek 17. 10. 20.00 hod
ATMO MUSIC + LIPO
Koncert dvou předních českých pop-hiphopo-
vých kapel, vstupné: 100 Kč/předprodej, 130 Kč.

sobota 18. 10. 8.00–18.00 hod.
PARTNERS CUP 2014
Kulturistika a physique muži, bodyfitness a bikiny
žen a fitness dětí, vstupné: 200 Kč/pouze na
 místě.

středa 22. 10. 19.30 hod.
BYT NA INZERÁT
Divadlo Háta uvádí komedii o tom, že zdaleka
nestačí podat si inzerát a přijít na správnou adre-
su… Hrají: Adéla Gondíková, Ivana Andrlová,
Martin Zounar a další. Vstupné: 240 Kč/předpro-
dej, 280 Kč.

sobota 25. 10. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

úterý 28. 10. 19.00 hod.
SLAVNOSTNÍ VEČER S KONCERTEM
Bližší informace str. 36.

sobota 1. 11. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

neděle 2. 11. 15.00 hod.
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Známá pohádka v podání DS Tyl, vstupné: 
40 Kč.

pátek 7. 11. 10.00 hod
IMATRIKULACE
Gymnázium Čelákovice

pátek 7. 11. 20.00 hod.
KEKS + DEKAMERON
koncert, vstupné: 180 Kč/předprodej, 220 Kč.

sobota 8. 11. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Sady 17. listopadu 1380
Čelákovice

tel.: 326 991 358
fax: 326 991 172
e-mail: info@kdcelakovice.cz
http://www.kdcelakovice.cz

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

Vystudovala Pražskou konzervatoř a Akademii
múzických umění v Praze a absolvovala postgra-
duální studium na Královské hudební akademii
v Dánsku. Během studií se pravidelně účastnila
mistrovských interpretačních kurzů po celém
světě. Již řadu let se intenzivně věnuje studiu
barokní hudby a její interpretaci na moderním
nástroji s použitím dobových prvků. Účastnila se
mnoha soutěží doma i v zahraničí a získala řadu
ocenění.
Nejen koncertní činností se snaží přiblížit klasic-
kou hudbu široké veřejnosti a mladému publiku.
Její videoklipy, jako jedny z prvních v oblasti vážné
hudby, získaly nominaci a prestižní ocenění „Pec-
ka roku“ udělované každoročně asociací AČRA.

Od roku 1994 nahrála se Supraphonem 14 CD. Od roku 2003 nahrává též pro dánskou společnost
Classico.
Gabriela Demeterová koncertuje v Evropě, USA, Jižní Americe, Japonsku a spolupracuje s významnými
tělesy a dirigenty. S úspěchem spolupracuje s interprety z jiných hudebních oblastí, např. s Anetou
Langerovou, Petrem Kolářem, Michalem Pavlíčkem, skupinami Sto zvířat a Kryštof. V červnu 2005
založila soubor Collegium Gabriely Demeterové, jehož je sólistkou a uměleckou vedoucí. Hraje na
housle z dílny italského mistra Giuseppa Roccy z roku 1855 a Kašpara Strnada z roku 1795. V současné
době má také tu čest a možnost hrát na housle „Princ oranžský“ italského mistra Giuseppa Antonia
Guarneriho del Gesu z poloviny 18. století, které jí s velkou laskavostí zapůjčuje státní sbírka nástrojů
Národního muzea v Praze.

Dne 27. února 2014 udělilo Zastupitelstvo města Čelákovic dvakrát čestné občanství
města Čelákovic.
Jde o první čestná občanství udělená po roce 1989 a poprvé v historii města bylo
čestné občanství uděleno ženám. Udělením čestného občanství sestrám, rozeným
Diamantovým, Zastupitelstvo města vyjádřilo úctu a vděčnost těmto dvěma ženám,
které se v různých částech světa významným způsobem zasloužily o šíření dobrého
jména města Čelákovic a vlastně celé naší vlasti.

l Zdeňka Tichá

Eva a Věra Diamantovy pocházely z rodiny židov-
ských občanů města Čelákovic Karla a Irmy Dia-
mantových. Otec byl původním povoláním
bankovní úředník, který později získal místo ředi-
tele čelákovické pobočky Spojených továren na
likéry v Praze (ILKA). Do Čelákovic, konkrétně do
ulice Sedláčkovy č. p. 109 – dnešní dům U Dia-
mantů – se rodina přestěhovala ve druhé polovině
roku 1925.
Šťastné dětství obou sester skončilo 29. června
1939, kdy starší Eva i mladší Věra odjely jedním
z posledních vlaků – Kindertransportů – vyprave-
ným sirem Nicholasem Wintonem do Londýna.
Se svou rodinou se už nikdy nesetkaly – rodiče
a ostatní příbuzní zahynuli pravděpodobně v kon-
centračním táboře Bergen-Belsen. Po válce se
obě sestry vrátily do Československa, ale jen na
krátkou chvíli – s ohledem na zhoršující se poli-
tickou situaci se vrátily do Anglie.

SLAVNOSTNÍ VEČER
S KONCERTEM
28. 10. 2014 v 19.00 hod.
V úterý 28. října 2014 se u příležitosti státního
svátku a předání čestného občanství města
Čelákovic uskuteční v místním Kulturním domě
„Slavnostní večer s koncertem“. O slavnostní
atmosféru se zaslouží Orchestr Bohumíra Hanž-
líka, hlavní hvězdou bude houslistka Gabriela
Demeterová, označovaná za „hvězdu třetího
tisíciletí“. Jsme velmi rádi, že právě tato uměl-
kyně přijala naše pozvání při této pro Čelákovice
významné události. Můžeme se též těšit na
návštěvu rodinných příslušníků Věry Gissin -
gové a Evy Haymanové, kteří přijedou převzít
atributy čestného občanství města Čelákovic.
Součástí hlavního programu večera je slav-
nostní vyhlášení vítězné firmy v soutěži „Firma
s otevřenou náručí“, kterou pořádá Rodinné
centrum ROUTA, o. s., ve spolupráci s městem
Čelákovice a firmou FV-Plast, a. s., v rámci
projektu „Slaďování rodiny a práce – šance pro
Čelákovice“ č. CZ.1.04/3.4.04/88.00055 finan-
covaného z prostředků ESF prostřednictvím
OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Program koncertu:
Gabriela Demeterová zahraje sólové skladby
Niccola Paganiniho, Orchestr Bohumíra Hanž-
líka filmové, divadelní a muzikálové skladby.
Při společném vystoupení zazní např. Světla
ramp (Ch. Chaplin), Yesterday (J. Lennon,
P. McCartney) či Adagio (T. Albinoni).

Informace o vstupném a předprodeji
v KD (www.kdcelakovice.cz), 
vstupné: 150 Kč.

VĚRA GISSINGOVÁ
* 4. 7. 1928

Věra Gissingová, rozená Diamantová, se narodila
4. července 1928, navštěvovala obecnou školu
v Kostelní ulici. Po svém návratu do Československa
v roce 1945 pokračovala ve studiu na střední škole,
v roce 1947 si podala přihlášku na Karlovu univerzitu.
Přijala však nabídku na zaměstnání překladatelky
na ministerstvu obrany, kde se stala svědkem pře-
vzetí moci komunisty v roce 1948 a následujících
událostí, které ji přiměly v roce 1949 opustit vlast
a vrátit se do Anglie. Zde se provdala a měla tři děti.
Působila jako překladatelka a spisovatelka, dnes
žije v hrabství Berkshire na západ od Londýna. Jejím
nejznámějším anejpoutavějším dílem je knížka Per-
ličky dětství prvně vydaná v angličtině roku 1988
(Pearls of Childhood, česky 1992), v níž líčí – i na
základě deníkových záznamů psaných během války
– své dětství prožité v Čelákovicích asvé další osudy.
Je autorkou několika dalších dětských knih a spo-
luautorkou knihy Nicholas Winton a zachráněná
generace (2002). Mezi její překlady do angličtiny
patří mj. Pohádky tisíce a jedné noci. To, že působení
Sira Nicholase Wintona, který v roce 1939 zachránil
669 převážně židovských dětí před transportem do
koncentračních táborů z území ohroženého Čes-
koslovenska, vešlo v obecnou známost, je i zásluha
Věry Gissingové. V roce 2013 upříležitosti význam-
ného životního jubilea azvděčnosti za šíření dobrého
jména města Čelákovic po celém světě udělilo
Zastupitelstvo města paní Věře Gissingové Výroční
cenu za rok 2013.

Foto zdroj: archivy rodin

EVA HAYMANOVÁ
* 1. 1. 1924  † 26. 8. 2013

Eva Haymanová, rozená Diamantová, se narodila
1. ledna 1924, navštěvovala gymnázium v Bran-
dýse nad Labem, následně v Londýně studovala
zdravotní školu a pracovala jako ošetřovatelka
v nemocnici v Poole. Počátkem roku 1946 se vrá-
tila do Československa a byla československou
vládou požádána, aby odjela jako ošetřovatelka
s dětmi do Anglie na pobyt na zotavenou. Později
pracovala jako zdravotnice ve Walesu, kde se
seznámila se svým manželem. Narodily se jim dvě
děti a celá rodina se v roce 1957 odstěhovala na
Nový Zéland. Eva se věnovala překládání a psaní
– jejím nejúspěšnějším dílem je kniha By the Moon
and the Stars založená na denících psaných
během války, nesoucí své jméno podle slov Eviny
maminky řečených na rozloučenou: „Ať ty hvězdy
v noci a slunce ve dne jsou posly našich myšlenek
a naší lásky.“ Zpracovala též scénář dokumentár-
ního filmu Into the Arms of Strangers: Stories of
the Kindertransport. Eva Haymanová zemřela
26. srpna 2013 v Aucklandu na Novém Zélandu.

Gabriela Demeterová

Foto: archiv houslistky



města Čelákovicstr. 18 říjen 2014

Provozní doba od října:
po 19.00–21.30

út 6.15–7.45 17.00–21.30
(17.00–19.00 pronájem 2x dráhy)

st 6.15–7.45 19.00–21.30
(18.00–19.00 plavání se ZP)

čt 18.00–21.30
(18.00–19.00 pronájem 2x dráhy – Routa)

pá 6.15–7.45 17.10–21.30

so 16.00–21.00
(10.00–11.00 plavání Soszdp

11.00–12.00 plavání se ZP)

ne 10.00–12.00 16.00–21.00
(9.00–10.00 pouze senioři)

Ve svátek 28. 10. provoz: 16.00–21.00 hod.

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

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

Hřiště s umělým povrchem
(u bazénu)
Rezervace a správa areálu: 
září až červen – Městský bazén, 
tel.: 326 991 766, 605 317 954.

FARNÍ CHARITA NERATOVICE
Čelákovické středisko Farní charity Neratovice se
přestěhovalo ze zdravotního střediska do prvního
patra budovy CMC na náměstí 5. května č. p. 2.
Co vše zajišťuje a co můžete objednat u Farní cha-
rity Neratovice.
• Zdravotní službu (hospicová a zdravotní péče),

kterou sjednává praktický lékař. V domácím pro-
středí pomáhá s odběry krve, měřením krevního
tlaku a pulzu, aplikací injekcí a podáním léků,
převazy ran, cévkováním, ošetřovatelskou reha-
bilitací, péčí o stomie, dreny, žaludeční sondy
či zajištěním dietního a léčebného režimu.

• Sociální službu, kterou sjednává a hradí klient.
Farní charita Neratovice v rámci této služby
poskytuje: od 7.00 do 19.00 hodin denně pečo-
vatelskou službu, osobní asistenci či odlehčo-
vací službu až 24 hodin denně a sociálně
aktivizační služby. Pomůže tedy např. s péčí
o osobu, o hygienu, o domácnost, zajistí stravu,
zprostředkuje kontakt se společenským pro-
středím, pomůže při uplatňování práv a opráv-
něných zájmů.

Více informací získáte na www.neratovice.cha-
rita.cz, u vedoucí pobočky Čelákovice Jiřiny Žežu-
lové, tel.: 736 633 675 nebo v pobočce, tel.:
326 991 947, e-mail: celakovice@charita-nera-
tovice.cz, sekretariat@charita-neratovice.cz.

Provozní doba pobočky:
po–pá 7.00–15.30 hod.
Dotazy mimo provozní dobu možné telefonicky.

Provozní doba
říjen 2014–březen 2015:
po 15.00–22.00 společná
út 15.00–22.00 společná
st 15.00–22.00 společná 
čt 15.00–22.00 ženy
pá 10.00–22.00 společná
so 10.00–14.00 společná

14.00–20.00 ženy
ne 10.00–22.00 společná

Dukelská 1373
Čelákovice

tel.: 326 995 361
http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY sekce sport

Kdo si hraje, nezlobí
l Vladimír Duník

Kdo si hraje, nezlobí, tato věta, která již několik let
ohlašuje pro děti nepopulární informaci o blížícím
se konci prázdnin, je naopak symbolem dětmi oče-
kávané aoblíbené akce, kterou se jim snažíme zpří-
jemnit poslední chvilky končících prázdnin.
Nejinak tomu bylo i letos v sobotu 30. srpna, kdy
se uskutečnil na dopravním hřišti u ZŠ J. A. Ko -
menského již 18. ročník „Loučení s prázdninami“,
sportovně-zábavné odpoledne pro děti.
Akce se zúčastnilo 180 soutěžících dětí, převážně
se svými rodiči. Každý soutěžící po absolvování
všech disciplin obdržel tašku s drobnými věcnými
cenami, které jsme získali, nebo zakoupili od spon-
zorů akce. Pohodovou atmosféru všech zúčast-
něných doplňovala reprodukovaná hudba,
přítomní si mohli zakoupit i malé občerstvení.
Na akci zavítali i milí hosté zPoslanecké sněmovny,

Přijďte 
ke komunálním volbám
l Petr Polnický

Každý volič má v našem městě vlastně jednadva-
cet hlasů, které může dát jedné kandidátce, nebo
může několika způsoby vybrat 21 kandidátů!
V minulých volbách přišlo volit 4 537 občanů.
Sedm z nich ale nevhodilo platnou obálku. Správ-
ně tedy hlasovalo 4 530 voličů, kteří mohli rozdat
95 130 hlasů. Někteří tuto možnost plně nevyužili,
odevzdáno bylo jen 89 227 hlasů. Z tohoto důvodu
propadlo 5 903 hlasů. To je, jako by přišlo k volbám
o 281 občanů méně. Někteří voliči vlastně volili
jen částečně a pak se třeba divili, jak volby dopadly.
A ti občané, co k volbám vůbec nejdou, by si měli
uvědomit, že za ně rozhodují jiní.
Proto si vás dovoluji vyzvat: „Přijďte volit a využijte
všechny své hlasy“. Záleží na každém hlase. Čelá-
kovice jsou naše město a budou jen takové, jaké
zastupitele si zvolíme a jak sami budeme aktivní.

Oprava chyb v příspěvku
odboru hospodářského 

(ZMČ 9/2014, str. 13)

l Petr Studnička, zastupitel města

V příspěvku týkajícím se posílení železniční dopra-
vy na trati 231 od prosince 2014 se odbor hospo-
dářský dopustil dvou závažných a jedné drobné
chyby, které uvádím na pravou míru:
1. V úseku Praha – Čelákovice bude v odpolední

špičce zkrácen interval na max. 20 minut (niko-
liv 15 minut). V každém směru budou vedeny
3 vlakové spoje.

2. Přímé vlaky Milovice – Praha o víkendech
budou vedeny v 60minutovém intervalu (nikoliv
v 30minutovém). Cestující z Čelákovic budou
mít spojení s Prahou každých 30 minut díky
kombinací 2 linek – S2 Praha – Kolín a S20 Pra-
ha – Milovice.

3. Nesmyslem je konstatování, že změny vejdou
v platnost dne 14. 12. 2014, resp. od platnosti
nového jízdního řádu. Uvedený konkrétní termín
je definitivní a platný pro téměř všechny evrop-
ské země. Od tohoto data bude i v souladu
s usneseními Rady Středočeského kraje posí-
lena železniční doprava na trati č. 231.

Lhotecká cyklostezka
otevřena!

l redakce

Města Sadskou aPoděbrady na Nymbursku spojuje
nová cyklostezka. Vybudováním zcela nové oddě-
lené, a tudíž bezpečné komunikace dojde ke zvýšení
podílu cyklistické dopravy na celkovém objemu
dojížďky za každodenními aktivitami obyvatel regio-
nu, jako jsou cesty do škol, za prací a za službami.
V rámci přípravy projektu, která započala v roce
2006, spolupracovaly město Sadská aobce Kostelní
Lhota a Písková Lhota, přičemž hlavním garantem
je Dobrovolné sdružení obcí Pečecký region. 
Nová cyklostezka umožňuje mimo jiné napojení
na dálkovou trasu Greenways Labe a na ní exis-
tující cyklostezku Nymburk – Poděbrady. 

krajského zastupitelstva a kandidát do Senátu za
KSČM. Soutěžící děti přišla pozdravit a příjemný
nástup do nového školního roku popřála také sta-
rostka našeho města Zdeňka Tichá.
K přitažlivosti akce velmi přispěla vystavená, per-
manentně obležená a většinou dětí obdivovaná
technika SDH Čelákovice a jednotky Městské poli-
cie a Policie ČR. Třešničkou na dortu a tečkou za
dalším úspěšným ročníkem se stalo všemi dětmi
netrpělivě očekávané již tradiční řádění v pěně.
A protože i letos nám přálo počasí, děti si rozhodně
tuto příležitost nenechaly ujít.
Na závěr bych chtěl poděkovat jménem pořada-
telů i účastníků všem, kteří se na tomto pohodo-
vém odpoledni podíleli, zejména sympatizujícím
spoluobčanům a členům jednotky SDH Čeláko-
vice, bez nichž bychom akci sami nebyli schopni
uskutečnit.

www.kscmcelakovice.estranky.cz

Foto: archiv pořadatelů
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V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156

Nákladní vozidlo ujelo z místa nehody
Dne 5. 9. v 10.40 hod. telefonicky oznámil občan,
že u hřbitova došlo k dopravní nehodě a že řidič
nákladního vozidla z místa odjel. Svědci nehody
oznámili RZ vozu pachatele a hlídka MP dalším
šetřením zjistila, že se vozidlo nachází ve vedlejším
podniku, kde také našla řidiče. Mezitím byla povo-
lána na místo dopravní policie. Řidič byl upozorněn
na skutečnost, že způsobil dopravní nehodu, a věc
byla předána dopravní policii k řešení nehody.

Ozbrojený rybář
8. 9. v 15.46 hod. telefonicky oznámil porybný
blízkého jezera, že mu neoprávněně na pozemek
vnikli dva rybáři, z nichž jeden pod vlivem alkoholu
jej ohrožuje zbraní. Hlídka na místě oba muže
zadržela a povolala hlídku Policie ČR. Jednoho
z mužů (74 let) bude zřejmě čekat správní řízení
pro jízdu pod vlivem alkoholu a na úseku zbraní
a střeliva.

Hotovost u bankomatu
Na služebnu MP se 9. 9. v 15.00 hod. dostavila
nehvizdská občanka (26 let), která oznámila, že
předešlého dne na Praze 9 nalezla v bankovním
automatu finanční hotovost. Patrně ji zapomněl
a nevyzvedl klient před ní. Když prý hotovost chtěla
předat v bance, kde byl bankomat instalován, bylo
ji sděleno, že to není jejich věc, aby volala l. 158.
Na l. 158 byla instruována, aby peníze odevzdala
na nejbližší policejní stanici. MP provedla šetření
v bance, kde bylo sděleno, že se pokusí zjistit
majitele peněz a nasměrovat jej na MP do Čelá-
kovic. Ale ani po 14 dnech se tak nestalo, a tak
peníze poputují na Prahu 9 jako nález.

Závažná nehoda
V 5.45 hod. dne 16. 9. bylo na služební telefon při-
jato oznámení o dopravní nehodě na komunikaci
č. 245 na Mochov, při které řidič vozidla (22 let)
srazil dva cyklisty (45 a 46 let). Hlídka MP byla na
místě nehody jako první. Zranění obou cyklistů
byla však tak závažná, že nepomohl ani její oži-
vovací zákrok. Oba cyklisté na místě svým zraně-
ním podlehli. Řidič vozidla, které bylo následkem
nehody otočeno na střechu, utrpěl zranění a šok.
Když dorazily i ostatní složky záchranného sys-
tému, začalo vyprošťování vozidla a vyšetřování
dopravní nehody. Hlídka MP dále na místě usměr-
ňovala a odkláněla dopravu dle pokynů dopravní
policie, a to do 10.30 hod.

Zraněný epileptik
Dne 20. 9. v 9.30 hod. bylo MP oznámeno, že na
zahradě domu v Rybářské ulici je muž se zraněným
obličejem. Hlídka na místě zjistila, že se jedná
o muže (36 let), který dle sdělení matky prodělal
epileptický záchvat, při kterém upadl a zranil se.
Oznámila také hlídce, že již přivolala RZS. Ta si
muže poté převzala do další péče.

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

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

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

DOMÁCÍ 
HOSPICOVÁ PÉČE

l Farní charita Neratovice

Farní charita Neratovice, středisko Čelákovice,
zajišťuje také domácí hospicovou péči. Cílem je
poskytovat péči umírajícím tak, aby netrpěli boles-
tí, strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími
negativními vjemy. Vždy s maximální snahou
o zachování jejich lidské důstojnosti. Součástí je
i podpora a pomoc blízkým, a to i v čase truchlení.
Hospicovou péči máme nasmlouvanou se všemi
zdravotními pojišťovnami. Jsme vybaveni moder-
ními přístroji. 
Tým  Domácí péče FCH Neratovice tvoří praktičtí
lékaři, lékař s atestací z paliativní medicíny a léčby
bolesti, zdravotní sestry, pečovatelky, sociální pra-
covnice.
Domácí hospicová péče nabízí své služby za před-
pokladu aktivní spolupráce s praktickým lékařem
nemocného. Jenom praktický lékař má možnost
ordinovat poskytování zdravotní péče v domácím
prostředí pacienta, a to jak péči zdravotních sester,
tak péči lékaře specialisty v paliativní medicíně. 
Zdravotní sestra je proškolena pro poskytování
péče v domácím hospici, zajišťuje ordinace lékaře
nemocného a lékaře specialisty pro paliativní
medicínu a léčbu bolesti. Aplikuje léky, aplikuje
infuzní terapii, pečuje o rány, monitoruje bolest,
zaučuje rodinu v péči o nemocného. Naslouchá
biologickým, psychologickým, sociálním a spiri-
tuálním potřebám klienta a jeho rodiny. Dostupnost
zdravotní a sociální péče je až 24 hodin denně.
Pracovnice v sociálních službách pomáhají
v rodině při péči o jejich blízkého například s hygie-
nou, poskytováním stravy nebo s její přípravou,
oblékáním, přesuny z vozíku a na vozík. Zajišťuje
dohled u pacienta po dobu nepřítomnosti příbuz -
ného nebo během jeho odpočinku, může pomoci
s provozem domácnosti, s úklidem, nákupy apod. 
V rámci péče domácího hospice poskytujeme
terénní odlehčovací službu. Odlehčovací služba
Vás zastoupí a Vy můžete využít tento čas k tolik
potřebnému odpočinku nebo vyřízení osobních
záležitostí. Péče sociální služby je hrazena samos-
tatně, a to dle ceníku služeb Farní charity Nera-
tovice.
Sociální pracovník poskytuje základní sociální
poradenství a doprovází nemocného a rodinu
a jeho blízké ve vzniklé  životní situaci. Je-li to
aktuální, pomáhá vyřídit příspěvek na péči a další
potřebné záležitosti.

Policie České republiky –
KŘP Středočeského kraje
l Markéta Johnová, tisková mluvčí P ČR Pra-

ha-venkov – VÝCHOD

Na několika ubytovnách v Brandýse n. L.-Staré
Boleslavi a v Čelákovicích proběhla ve spolupráci
policistů z Územního odboru Praha-venkov –
VÝCHOD a odboru cizinecké policie Krajského
ředitelství policie Středočeského kraje akce zamě-
řená na cizince. Policisté se zaměřili na zjišťování
nelegální migrace, kontrolu dodržování pobyto-
vého režimu cizinců na území ČR, na kontrolu pra-
vosti a platnosti cestovních dokladů a na pátrání
po hledaných osobách.
Při kontrolách využili také speciálně vybavené
vozidlo, tzv. Schengenbus, který je velmi důležitým
pomocníkem při práci policistů v terénu. Díky pří -
strojům, které jsou zde umístěné, jsou policisté
schopni během několika okamžiků určit, mimo
jiné, zda se jedná o padělaný nebo pozměněný
doklad či písemnost a určit rozsah padělání.
Při akci hlídky zkontrolovaly na šesti ubytovnách
celkem 159 cizinců. Jednomu cizinci ze země
Evropské unie byla uložena pokuta za propadlý
občanský průkaz. I přes to, že policisté neshledali
žádná další vážná pochybení, budou obdobné
akce i nadále pokračovat.

Prodloužení platnosti
Opencard

l Petr Studnička, zastupitel města

K prodloužení platnost Opencard tak, jako tomu
bylo při minulé vlně prodlužování karet, nedochází
tentokrát automaticky! 
Pro prodloužení platnosti stačí Opencard vložit
do validátoru. Kartu stačí pouze vložit, a tím se
její platnost prodlouží o další dva roky. 
Validátory jsou šedočervené sloupky označené
logem Opencard a nacházejí se vždy poblíž tur-
niketů metra. Druhou možností je návštěva zákaz-
nického centra Opencard, které se nachází ve
Škodově paláci (Jungmannova 35/29, Praha 1).
K prodloužení není třeba vyplňovat žádné formu-
láře ani není nutné předkládat doklady totožnosti
či jiné dokumenty. Do konce roku 2014 je nutné
prodloužit platnost ještě u 140 tisíc karet.

Foto zdroj: Opencard

ČEZ Distribuce, a. s.
poruchová linka 840 850 860
oznamuje přerušení dodávky elektřiny
ve středu 8. 10. 2014 od 7.30 do 14.30 hod.
v ulici Žižkově, a to v úseku mezi ulicemi
U Hájku a Lidické.

Ilustrační foto: archiv charity
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Dne 22. 9. 2014 oslavila
88. narozeniny naše milovaná
maminka, babička a prababič-
ka paní Věra NOVOTNÁ. Do
dalších let hodně zdravíčka,
lásky a spokojenosti přejí dce-
ra Marie s manželem, vnou-
čata a pravnoučata.

Dne 24. 10. 2014 oslaví
75. narozeniny paní Květosla-
va KEŘTOFOVÁ. Hodně zdraví
a dlouhá spokojená léta přejí
manžel, dcery a syn s rodi-
nami. 

„Zdá se mi, že se nevrátíš“
l Ivan Vaňousek

Před 600 lety, 11. října 1414, vyjela z hradu Krakovce na Rakovnicku směrem k západní
hranici Českého království skupina několika desítek jezdců se dvěma krytými povozy.
Jejím cílem bylo město Kostnice u Bodamského jezera, respektive na břehu Rýna
v tehdejším Švábsku (dnes součást spolkové země Bádensko-Württembersko). Jistě
tušíte, že „VIP“ osobou tohoto průvodu byl mistr (docent) Pražské univerzity a kazatel
v Betlémské kapli – Jan Hus. Pro mnohé tenkrát v Čechách „celebrita“ – kritik nešvarů
v církvi – ač sám katolický kněz, pro jiné kacíř (heretik), člověk s nebezpečnými názory.
Všichni určitě víme, že Hus byl do Kostnice pozván
„liškou ryšavou“, bratrem tehdejšího českého krále
Václava IV. Proč obyčejného „zlobivého českého
kněze“ a univerzitního učitele Husa pozval sám
uherský a volený římský král Zikmund Lucembur-
ský a ještě na tak významnou akci, jako byl církevní
sněm (koncil), „zařídil“ mu na cestu ozbrojený
doprovod a slíbil průvodní list? Zvlášť, když hlav-
ním politickým cílem ctižádostivého krále bylo
obnovit koncilem jednotu církve – odstranit dvoj
– či dokonce trojpapežství (papežské schizma)
a – to hlavně – stát se s pomocí uznaného papeže
císařem Říše římské a ochráncem křesťanstva
před hrozícím tureckým nebezpečím?
Významný český historik, univerzitní profesor Petr
Čornej, specialista na dějiny pozdního středověku
to vysvětluje jako součást Zikmundovy taktiky,
včetně přípravy na převzetí království po bratru
Václavovi. Zikmund znal zdejší poměry. Věděl, že
Husa podporuje značná část české šlechty, a to
i mocné, schopné ho chránit vojensky. Jako křes-
ťanský panovník s ambicí na prestižní císařský
titul nemohl sice strpět na svém budoucím území
kacíře, ale pokud by se Hus obhájil, mohlo to zna-
menat, že koncil je proreformně naladěn. A pokud
by jeho učení bylo označeno za kacířské, počítal
asi Zikmund s tím, že jako kacíře Husa většina
jeho stoupenců v Čechách opustí. Mistr Jan byl
sice od roku 1410 ve sporu s papežským úřadem
(kurií), ale ne pro kacířství, nýbrž „jen“ za pohrdání
papežským soudem. Odmítl se totiž dostavit k pro-
jednání své stížnosti na spálení knih anglického
myslitele Viklefa. Spálit knihy totiž nařídil pražský

arcibiskup, který Husovi před tím skrytě „fandil“.
Proč se mu k projednání stížnosti nechtělo, to už
se nikdy nedozvíme. Možná ho stížnost i mrzela.
Ať tak či onak, stal se Hus součástí politické hry.
Jeho účast na koncilu si přál nejen Zikmund, ale
i řada významných českých šlechticů, o jeho
nepřátelích nemluvě. On sám, i když asi trochu
i pod nátlakem, se nakonec rozhodl, že pojede.
Závěť (list „Mistru Martinovi“ z 10. října 1414), kte-
rou napsal krátce před odjezdem s přáním, aby
byla otevřena po jeho případné smrti, dokazuje,
že s možností svého tragického konce počítal.
Husovo rozhodnutí si lze vysvětlit jen nadějí a před-
stavou, že přesvědčí církevní i světskou elitu
o správnosti svých názorů. Jeho průvod dorazil
do Kostnice po třech týdnech, 3. listopadu 1414.
Cestou asi dost přemýšlel, možná také o tom, co
mu prý řekl při rozloučení jeden jeho oddaný ctitel,
pražský krejčí: „Bůh buď s Tebou. Zdá se mi, že
se nevrátíš.“
Přesně 10 let poté co se mistr Jan vydal do Kost-
nice, tedy před 590 lety, 11. října 1424, zemřel
obhájce jeho učení ve zbrani, hejtman Jan Žižka
z Trocnova. Král Zikmund se přepočítal. Husa vět-
šina jeho tehdejších stoupenců neopustila, stal
se jejich symbolem.
Nás, Čelákovické a okolní, může zajímat, že jedním
z míst, kde Hus pobýval před odjezdem z Krakov-
ce, byl Kozí hrádek, Sezimovo Ústí, a v této sou-
vislosti bývá uváděna paní Anna z Mochova, na
tehdejší poměry rekordně 3 x vdaná sestra jed-
noho z tehdejších majitelů Čelákovic a nedalekého
Mochova Jindřicha Puše z Cách.

l Jana a Jaroslav Opletalovi

Děkujeme panu Petru Bajerovi a paní Olině Vašíč-
kové za krásné prožití dvou dnů a za zážitky na
výstavě zvířat pořádané Svazem chovatelů ve
dnech 12. a 13. září.
Výstava byla uskutečněna jejich zásluhou. Vyna-
ložili své finance, svůj volný čas a svou velkou
lásku ke zvířatům. Vše bylo bez chybičky. Příjemní
lidé, výborné pohoštění, ochotná obsluha. O vše
se postaral pan Vladimír Kabát.

Poradna pro sluchově
postižené občany
Každé první úterý v měsíci (s výjimkou prázdnin)
v klubovně organizace ZP v KD Čelákovice, a to
vždy od 10.00 do 11.30 hod. Poradenství vede
logopedka Marie Lašanová.

Tištěný přehled akcí „ZIMA v Čelákovicích“
POZOR, BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „ZIMA v Čelákovicích 2014–2015“ (plakát, Zpravodaj města)
obsahující akce od 4. prosince 2014 do konce února 2015 je v pondělí 10. listopadu 2014.

Informace o akcích zasílejte na e-mail:  zpravodaj@celakovice.cz.

Dodané informace jsou také pravidelně zveřejňovány na webových stránkách města v „Kalendáři
akcí ve městě“.

Pořadatelé s větší četnosti akcí po zaregistrování na web města přidají a editují akce sami
(Kalendář akcí ve městě – přidat akci).

l Ivan Vaňousek

Společnost českých a slovenských pěstitelů kak-
tusů a sukulentů (SČSPKS) ocenila letos v září
svého zakládajícího člena, čelákovického rodáka
pana Zdeňka ČERVINKU za celoživotní propagaci
kaktusů prestižní cenou zvanou Zlatý Alberto (pla-
keta s pamětním listem). Toto vyznamenání při-
pomíná světoznámého českého cestovatele,
etnografa, spisovatele a přírodovědce – „lovce“
a objevitele mnoha druhů exotických rostlin latin-
skoamerického kontinentu (orchidejí, kaktusů
a sukulentů), Alberta Vojtěcha Friče (1882–1944).
Právě kaktusy a sukulenty Zdeňku Červinkovi kdy-
si učarovaly. Připomeňme si jen ve stručnosti jeho
dosavadní „kaktusářskou kariéru“:
• od 50. let 20. století nadšený sběratel a pěsti-

tel;
• od 60. let 20. století předseda čelákovického

klubu kaktusářů;
• po roce 1989 spoluorganizátor vzniku samos-

tatné české a slovenské kaktusářské organizace
(SČPKS), svého druhu největší organizace
v Evropě a na amerických kontinentech;

• od roku 1981 předseda SČSPKS (přátelé mu
říkají „El Prezidento“), nyní její místopředseda
pro české země.

Čelákovice mají v osobě pana Červinky nejen
celostátně uznávaného kaktusáře, ale i botanika
a naše Městské muzeum přírodovědce – organi-
zátora a autora mnoha zajímavých výstav a před-
nášek. Člověka ochotně předávajícího zájemcům
své bohaté znalosti a zkušenosti.

Zdeněk Červinka. Foto: -iv-

„Zlatý Alberto“ letos
pro čelákovického

občana
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Na Hrádku 464

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

Na Hrádku 1092
Čelákovice

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

TÝDEN KNIHOVEN
pondělí 6.–pátek 10. října
2014
„POKLADY NAŠÍ RODINY
NAPŘÍČ GENERACEMI“
Výstava

pondělí 6. 10.                18.00 hod.
CO SKRÝVAJÍ OKRESNÍ ARCHIVY?
Přednáška Lukáše Kováře, archiváře 
Státního okresního archivu Nymburk se sídlem
v Lysé n. L.

úterý 7. 10.
ANDREA POPPROVÁ
Setkání s autorkou a ilustrátorkou 
dětských knih (pro pozvané žáky ZŠ).

čtvrtek 9. 10.                 17.00 hod.
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
Síň Jana Zacha v Městském muzeu.

pátek 10. 10.                 8.30–20.00 hod.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
s výstavou „Poklady naší rodiny 
napříč generacemi“

Podzimní koncert v Husově sboru
l Mira Poloprutská, farářka

Mnozí návštěvníci našich koncertů si jistě pamatují
na koncert spirituálů v podání sboru GESHEM se
sbormistrem Markem Šlechtou. Nyní přichází opět
do Čelákovic se svou novou mezinárodní skupinou
Let’s Go!, která rovněž zpívá a cappella (bez
nástrojů) výhradně americké spirituály. Není divu,
že tak působivé písně, které vytryskly z touhy po
svobodě amerických otroků, jsou základem veš-
keré současné populární hudby a můžeme v nich
nalézt prvky popu, rocku, country, bluegrass,
gospelu, world music, ethno a další.
Na podzimním koncertu v Husově sboru v neděli
5. října 2014 v 16.00 hod. uslyšíme vedle známých
písní i ty méně známé, všechny ovšem nádherné
a v nejnovějších úpravách (Give me Jesus, Old
Arch is Movering, Wayfaring Stranger aj.) 

Po několika letech Spolek přátel čelákovického muzea
opět propagoval svoji činnost, Muzeum i město na Knižním
veletrhu v Lysé nad Labem, a to ve dnech 5.–7. září 2014.
Tržba pro Muzeum za prodej publikací, pohlednic, turis-
tických známek aj. činila 3 264 Kč. Foto: Petr Polnický

Naše nejrychlejší lokomotiva 498.106. Roku 1964 dosáhla
na zkušebním okruhu u Velimi 162 km/hod. Autor: Milo-
slav Vokoun

Let s Go! Zleva: Irena Vlasáková – sólistka, Marek Šlechta
– autor aranží, Oldřich Zeman – bas, frontman skupiny Lee
Andrew Davison, Tomáš Ludvíček – tenor. V prosinci loň-
ského roku získala skupina Stříbrnou cenu na Mezinárodním
sborovém festivalu ve Vídni. Foto: archiv skupiny

Naše parní lokomotivy
v dobách své slávy

l Miloslav Vokoun, autor obrazů

Přijměte pozvání na prodejní výstavu mých
obrazů s názvem „Naše parní lokomotivy
v dobách své slávy“, která probíhá od 30. září
do 23. listopadu 2014 ve vstupní síni Městského
muzea. Slavnostní vernisáž se uskuteční
v neděli 5. října od 11.00 v Síni Jana Zacha.

Vystavené obrazy představují parní lokomotivy
vyrobené v Čechách v době před první světovou
válkou. Všechny obrazy vznikly na základě peč-
livého studia rakouské dokumentace.
Po rozpadu rakousko-uherské monarchie přešla
část rakouských lokomotiv do vlastnictví ČSD.
Ještě za doby první republiky se některé lokomo-
tivy vyráběly podle rakouské dokumentace. Byla
však snaha produkovat stroje vlastní. Nejhezčím
tehdejším rychlíkem byla lokomotiva „MIKADO“. 
Po válce došlo k oživení výroby, které vyvrcholilo
uvedením do provozu naší nejpěknější a také nej-
rychlejší lokomotivy zvané „ALBATROS“. Pak
následovala řada lokomotiv s různými obměnami,
ale to se již blíží konec celé parní trakce v 80. letech
minulého století.

Pozvání do Volmanovy vily
l majitelé VILA VOLMAN

Majitelé VILA VOLMAN ve spolupráci se sdruže-
ním nezávislých kandidátů PROČ – Pro Čeláko-
vice Vás zvou do Volmanovy vily. Jedna
z nejcennějších českých funkcionalistických sta-
veb se na jeden den otevře veřejnosti. Stavební
část rekonstrukce Volmanovy vily v Čelákovicích,
která byla doslova v havarijním stavu, je dokon-
čována právě nyní. Vzhledem k zájmu o tuto uni-
kátní stavbu si dovolujeme pozvat zájemce na
moderované prohlídky Volmanovy vily, a to
v sobotu 4. října 2014 od 10.00 do 18.00 hod.
Prohlídka bude probíhat po skupinkách 15 osob
a bude trvat zhruba 45 minut.

Součástí prohlídky bude malé občerstve-
ní. Vstupné zdarma. 
Případné zájemce prosíme o registraci na adrese www.vilavolman.cz.

Volmanova vila ve 40. letech. Foto: archiv rodiny Růž-
kových
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Masarykova 95 
(Centrum podnikatelek Polabí)
nebo Stankovského 1650
(prostory MC Čelákovice)
Čelákovice

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

INFOCENTRUM Rodina a práce
kontakty viz výše

Centrum podnikatelek Polabí
Stále jsme tu pro vás a máme otevřeno! Připra-
vujeme další setkání Klubu podnikatelek, nabízí-
me odborné poradny z oblasti PR, práva a financí!
www.podnikatelky-polabi.cz

Od nového školního roku pokračujeme v posky-
tování služeb péče o děti za jiných podmínek. Pro-
vozujeme klub Routa a pokračujeme
s vyzvedáváním vašich dětí, zavolejte na
604 146 682 – odpoledne v klidu – díky podpoře
města Čelákovice fungujeme dál.

Sourozenecké vztahy
7. 10. – seminář s Ilonou Špaňhelovou a dopro-
vodným hlídáním dětí opět v Čelákovicích. Více
informací a rezervace místa na seminář na
604 146 682. Volná místa jsou dosud také v indi-
viduální poradně, organizujeme díky dotaci z MPSV
v rámci projektu Rodinné útočiště otevřené všem.

Firma s otevřenou náručí
V rámci projektu Slaďování rodiny a práce – Šance
pro Čelákovice Rodinné centrum ROUTA, o. s.,
v partnerství s městem Čelákovice a firmou FV-
PLAST, a. s., vyhlásila soutěž pro komerční sub-
jekty ze Středního Polabí. Do soutěže se přihlásilo
deset firem a porota, která se poprvé sešla na
konci září, nyní pečlivě vybírá finalisty. V úterý
28. 10. 2014 se uskuteční vyhlášení soutěže na
Slavnostním večeru s koncertem, který spolu -
pořádají město Čelákovice a RC Routa, o. s., 
v KD Čelákovice.

Klub náhradních rodin Routa
• Vzdělávací pobyt Dům rodin Smečno 7.–9. 11.

2014. Vzdělávací a vývojové fáze dítěte 
v NRP – pro osvojitele, pěstouny a všechny,

kdo se zajímají o náhradní rodinnou péči, bližší
informace Lenka Slováková, 603 538 763, 
slovakova.routa@seznam.cz.

• Nabízíme poradenství, volná setkávání, vzdě-
lávání, podporu při kontaktu s původní rodinou
dítěte, doprovázení rodin, respitní péči.

• Zájemci o osvojení nebo pěstounskou péči
mohou kontaktovat vedoucí Klubu náhradních
rodin Routa Janu Luhanovou, 731 172 650,
nahradnirodiny@seznam.cz. Osobní poraden-
ství po domluvě. Jsme pro vás i na facebooku.

Podzimní plavecký kurz
Objevte s námi potěšení z vody a plavání. Plavací
den je čtvrtek! Plaveme s dětmi od 6 měsíců do
12 let, 721 355 798, routa-plavani@seznam.cz.

Angličtina s rodilým mluvčím pro děti od
4 do 12 let
Běží také Anglická školička 2014/2015 ve 
spo lupráci jazykovou školou Carpinus, st 
8.00–12.00 hod., 6–8 dětí ve skupině. Více 
informací na www.rc-routa.cz, 721 355 798,  
routa-anglictina@seznam.cz.

Spolek pro varhanní
hudbu

l Michaela Petišková

Exkurze u varhan břevnovského kláštera s Mar-
kem Čihařem se posouvá na 8. 11. 2014. Odjezd
z Čelákovic vlakem v 13.34 hod., dále z náměstí
Republiky tramvají č. 8 s přestupem ve stanici
Hradčanská na tramvaj č. 25 do stanice Břev-
novský klášter. Pro všechny sraz v 14.50 hod.
před vchodem do baziliky sv. Markéty.
Prosím, hlaste se na adrese: varhanycelakovi-
ce@gmail.com, abychom měli představu o poč-
tu účastníků. 
Podrobnosti na www.varhanyzcelakovic.cz.

Podzimní zprávy
l zahrádkáři Čelákovice

Připomínáme několik poznámek
z lunárního kalendáře
„Dorůstající měsíc“ je pro rostliny sílou, míza a šťá-
vy rostlin stoupají vzhůru, je posílena tvorba listů,
květů a plodů – sázíme vše, co se rodí nad zemí.
• „Ubývající měsíc“ posiluje tvorbu kořenů, protože
mízy a šťávy klesají – sázíme vše, co roste pod
zemí. Prořezáváme stromy, protože se rány dobře
hojí. Hnojíme, protože půda všechno dobře přijímá.
• „Za úplňku“ přidáváme rostlinám živiny, ale sna-
žíme se, abychom je nepoškozovali například
řezem. • Rostliny nevysazujeme „v novoluní“!

Užitečné rady na začátku podzimního
období
Před příchodem mrazíků sklidíme všechny plody
cuket, dýni, cibuli, fazolky aj. • Nevybarvená raj-
čata, papriky v teplé dozrají. Zelená rajčata nejsou
vhodná ke konzumaci! • Nově zasazené dřeviny

vydatně zaléváme a opatříme jim ochranu proti
okusu. • Oleandr, fuchsie a další otužilé přenosné
rostliny zazimujeme na bezmrazém místě. • Postřik
broskvoní proti kadeřavosti provádíme na konci
listopadu (pokud silně nemrzne) – vhodné Sillit 65
WP a Champion 50WP. • Ovocné stromy pohno-
jíme v druhé polovině října a v listopadu – hnojivy,
která obsahují hodně hořčíku, draslíku a vápníku
(superfosfát 19% P2O5, kiesen 27% MgO, dra-
selná sůl). • Provedeme postřik kmenů stromů
slabým roztokem vápna (proti praskání kůry).

Pozvánka na podzimní akce
• 25. 10. 2014 – zájezd do Pěnčína, výstava ovo-

ce, nákup ryb na sádkách Žabakor a návštěva
zahradnictví, dopravné pro členy 100 Kč, nečle-
ny 150 Kč. Odjezd v 7.30 hod. z náměstí 5. květ-
na. Přihlášky u předsedů osad a u př. Bartůňka.

• 14. 11. 2014 – společenský večer na ukončení
sezony zahrádkářů v KD Čelákovice, hudba
„Druhej dech Ládi Weyrostka“, vstupné 80 Kč.

3. řemeslný jarmark
v Lysé

18. října od 10.00 do 17.00 hod. na nám.
Bedřicha Hrozného v Lysé n. L.
Součástí jarmarku českých rukodělných výrobků,
budou ukázky řemesel a umění, tvůrčí dílny a pro-
dej materiálu pro tvoření. Divadélka budou připra-
vena za každého počasí a děti určitě nadchne
i obří bublifuk. Jarmareční atmo sféru jedinečně
dokreslí hra flašinetová a tentokrát i jízda na sty-
lovém vysokém kole. 
Návštěvníci se mohou těšit na širokou skladbu
výrobků: košíkaření, drátenictví, kovářské a krej-
čovské výrobky, hračky, dárkové předměty i byto-
vé dekorace, keramika, mýdla, svíčky, formy na
cukroví, šperky a dobroty.
Každým jarmarkem pořadatelé sbírkou pomáhají
těm, co nemají život lehký jako ostatní. Tentokrát
kapele handicapovaných hudebníků „VÁŽKY“.

Čaje 2014
Sobotní podvečery s tancem a hudbou v sále 
3. ZŠ J. Palacha v Brandýse n. L. (vchod od želez-
niční zastávky Zápská). Vždy od 16.00 do 19.00
hod. dne 4. 10., 18. 10., 1. 11., 15. 11., 29. 11.,
13. 12. 2014, vstupné: 50 Kč.

Novinkou v Lysé tentokrát budou např. krasohledy. Foto
zdroj: facebook / Řemeslný jarmark v Lysé
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Stankovského 1650
Čelákovice

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

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

Volná herna pro veřejnost otevřena
čtvrtky a pátky od 9.00 do 12.00 hod.,
rodinné vstupné 30 Kč/rodinu. Od 10.00
hod. program – čt malováníčko, pá –
zpíváníčko.

Velké závody
úterý 7. 10. od 16.00 hod.
Velké závody odrážedel, kol a koloběžek, start
před Kulturním domem, startovné 30 Kč.

BIO potraviny
Čtvrtek 9. 10. od 10.00 hod.
Prezentace BIO potravin.

O Ježcích
pátek 17. 10. od 10.30 hod.
Divadélko pro nejmenší v herně MC, pro všechny
volně příchozí bez přihlášení, vhodné pro děti od
18 měsíců. Rodinné vstupné 30 Kč/rodinu (cena
zahrnuje divadlo i vstup do malé i velké herny).

Líčení zdarma
Pátek 24. 10. od 9.00 hod.
Líčení zdarma v našem MC, přihlášky K. Ferlesová
tel.: 724 105 196.

Kariéra po MD/RD
Pátek 31. 10. od 9.00 hod.
Workshop na téma jak sestavit životopis, motivační
dopis s lektorkou L. Jakubcovou. Nutná předchozí
rezervace na tel.: 604 146 682.

Ukliďme svět – ukliďme Čelákovice, 2. ročník

l Okrašlovací spolek čelákovický a Skautské středisko Čelákovice

Rozhodli jsme se navázat na loňskou úspěšnou úklidovou akci. Sraz je 12. října v 10.00
hod. v ulici Matěje Červenky u tělocvičny BIOS. Od 9.30 hod. mu předchází přednáška
na téma „Jak předcházet vzniku odpadů?“ v klubovně Skautského střediska (vstup
brankou na konci ulice Matěje Červenky). Je možné ale přijít až na sraz k úklidu. S sebou si vezměte
rukavice, vhodný oděv a obuv a dobrou náladu. A pokud si navíc tento rok vezmete s sebou i fotoaparát,
můžete vyhrát hezké ceny od ČSOP! Akce je vhodná i pro rodiny s dětmi, pro které jsou připraveny
drobné odměny. Za materiální a metodickou podporu děkujeme Českému svazu ochránců přírody
(koordinátor kampaně Ukliďme svět pro Českou republiku) a městu Čelákovice.
Na setkání s Vámi se těší Petr Petřík a Petr Jiras (Okrašlovací spolek čelákovický) a členové Skautského
střediska Čelákovice.

Ukliďme svět!, (anglicky: Clean up the World), je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny
dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území
a dalších míst s výskytem odpadků a odpadu. Jejím smyslem však není pouze uklízet, ale také přimět
lidi k zájmu o stav životního prostředí a do společné věci zapojit různé skupiny lidí. Kampaň v naší
republice probíhá již od roku 1993 a jejím koordinátorem je Český svaz ochránců přírody. 

Odpadky, které jsme minulý rok nasbírali v okolí loděnice. Foto: archiv spolku

Vyhlášení výsledků fotosoutěže

„O nejkrásnější rozkvetlé okno, balkon
a zahrádku v Čelákovicích“

l Okrašlovací spolek čelákovický

Porota složená z členů spolku vybrala po dlouhém
váhání tři fotografie pořízené majiteli rozkvetlých
oken, balkonů a zahrádek, kteří zároveň obdrželi
věcné ceny. Hodnotili jsme estetiku a umělecké
provedení.
Z dvanácti autorů získala 1. cenu paní Hana Radi-
kovská.
2. cena odešla za manželi Markétou a Romanem
Kubátovými a 3. cenu si odnesl pan Richard Ulip.
Všechny fotografie si můžete prohlédnout na
webové adrese Google+ navazující na naše strán-
ky www.celakovice.org.
Výhercům a výherkyním gratulujeme a všem sou-
těžícím také děkujeme za zaslané výtvory a městu
Čelákovice za podporu.

ROZLOUČENÍ S LÉTEM
SE STANY A NOČNÍ

BOJOVKOU!
l Jaroslav Žižka, SK Záluží

Prožili jsme se svými dětmi konec prázdnin
u večerního táboráku, dopřáli jim noční bojovku
a přespali s nimi ve vlastních stanech.
Stanování se uskutečnilo na fotbalovém hřišti
v Záluží dne 30. 8. 2014 od 15.00 hodin. Byla při-
pravena ukázka umění těch nejmenších hasičů
SDH Vyšehořovice a ukázka poslušnosti a obrany
policejních psů s jejich psovody. Krásné odpo-
ledne bylo zakončeno opékáním buřtů a poté noč-
ní bojovkou. Tímto bychom chtěli poděkovat všem
zúčastněným a především těm, kteří připravovali
noční bojovku. Nádherné masky a perfektní orga-
nizace. Ještě jednou všem veliké díky.

Foto: archiv pořadatelů
Vítězná fotografie paní Hany Radikovské. Foto: archiv
spolku



města Čelákovicstr. 24 říjen 2014

Úspěch mladých hasičů
l Jana Krejčí, SDH Čelákovice

Každoročně se mladí hasiči z SDH Čelákovice
účastní soutěží O pohár starosty OSH a Maxíkův
pohár, které se již tradičně konají na začátku škol-
ního roku v Brandýse nad Labem. I přes počáteční
nepřízeň počasí se v sobotu 13. září na startu sešlo
celkem 18 družstev – 6 mladších žáků, 9 starších
žáků a 3 dorostu.
SDH Čelákovice zastupovalo družstvo starších
a dorostu pod vedením Libora a Martiny Tomeč-
kových. Požární útoky probíhaly celé dopoledne
a část odpoledne. Každá vteřina navíc mohla zna-
menat horší umístění, a tak se všichni maximálně
snažili.
V kategorii mladší žáci v soutěži Maxíkův pohár
se na třetím místě umístilo družstvo z SDH Úvaly
(32,22 vteřin), na místě druhém SDH Modletice
(30,62 vteřin) a vyhrálo družstvo SDH Vykáň
s časem 27,86 vteřin. V soutěži O pohár starosty
OSH byli bronzoví mladí hasiči z SDH Tehov 
(42,47 vteřin), stříbrní z SDH Úvaly (32,22 vteřin)
a zlatí skončili hasiči z SDH Modletice v čase 
30,62 vteřin.
V kategorii starší žáci byli výsledky ze soutěží
Maxíkův pohár i O pohár starosty OSH totožné.
Na třetím místě se umístili žáci z SDH Doubek
(27,40 vteřin), na druhém místě skončilo družstvo
SDH Brandýs nad Labem (25, 47 vteřin) a konečně

první místo obsadili mladí hasiči z SDH Čelákovice
s časem 23,80 vteřin.
V nejstarší kategorii – dorostu – byli také výsledky
z obou soutěží stejné. Na krásném třetím místě
skončili hasiči z SDH Vyšehořovice (47,07 vteřin),
na druhém místě hasiči z SDH Brandýs nad Labem
(29,56 vteřin) a jako první skončili opět hasiči z SDH
Čelákovice v čase 26,46 vteřin.
Hodiny, týdny a měsíce tréninků se letos zúročily
a naši reprezentanti přivezli 4 první místa. No, není
to báječné? Je to skvělé a nám nezbývá než
 gratulovat! Nesmíme však zapomenout na po -
děkování trenérům, bez kterých by takové 
výkony nebyly. Díky moc! A hodně štěstí v dalších
soutěžích…

Kostelní 43/6
Čelákovice

e-mail: spolekhoubomil@seznam.cz
http://houbomil4.webnode.cz

Útok starších žáků. Foto: Robert Brajer

Houbařská nápovědna
l Aleš Chvojka, SHČ

Srdečně zdravím všechny hřibaře, liškaře, kozáč-
níky a křemenáčovníky. Věřím, že nálezy v pod-
zimní přírodě vám stále přinášejí houboovoce. Ale
v dnešním povídání si dovolím představit houbič-
ku, kterou možná i pro její krásu pouze míjíte. Její
názvy pocházejí již čtyři tisíce let za staré Číny,
Mongolska, Japonska (Yunzhi, Yun Zhi nebo Mai-
take).
Názvy vypadají až strašidelně, ale jedná se o kla-
sickou outkovku pestrou (Trametes versicolor). Je
to nápadná dřevokazná houbička vyrůstající
v trsech na odumřelém dřevě (pařízky, klacky) pře-
vážně dubu, buku, břízy a habru. V mládí je

 plodnice sametově lesklá. V další etapě se vybar-
vuje do různých variací. V Číně byla zakázána pro
běžný lid. Byla určena pouze pro císaře, aby byl
věčně mlád a zdravý. U nás roste vcelku hojně
v průběhu celého roku, ale nejvíce se jí daří právě
v tomto období. Obsahuje polysacharidy, beta-
glutamany, organické kyseliny… Vzácná je tím,
že její indikace (v Japonsku a Číně se dokonce
pěstuje od osmdesátých let minulého století) posi-
luje především imunitní systém, používá se jako
doprovodná látka při rakovině prsu, plic, jater, sli-
nivky, prostaty. Prospívá na redukci váhy a krev-
ního tlaku. U nás se outkovka zatím nepěstuje,
ale běžně okolo ní chodíme v lese, právě třeba při
sběru hnědáčků. Dovážené léky jsou vcelku drahé,
tak proč si nepomoci „po česku“.
Naše sdružení připravuje na začátku příštího roku
odbornou přednášku na téma léčivé houby. Bližší
informace najdete na našich stránkách. Příjemný
podzim a zachovejte nám přízeň.

Houbařská poradna
l SHČ

Jsme rádi, že jste si osvojili možnost dourčení či
určení hub od našeho sdružení. V první dekádě
měsíce září jsme určili přes 70 druhů, většinou se
jednalo o běžné plodnice, především z rodu Aga-
ricus (pečárky-žampióny), ale našly se i skvosty:
rudoušek uťatý, pečárka císařská, lošák jelení,
zrnivka osinková a ryzec datlí. Na zaslaných foto-
grafiích i hřib královský.
Poradna je otevřena v rámci otevření prostor v Kos-
telní č. p. 43/6 (sídlo SHČ). Vzhledem k běžnému
pracovnímu zatížení našich členů nám zanechte
nálezy v papírovém obalu, připojte kontakt (jméno,
telefon, e-mail). Před předáním plodnice skladujte
v chladu. Hlavně nekonzumujte!
Děkujeme za spolupráci.

Podzimní soutěžní
výstava zvířat

Čelákovice
l Petr Bajer, předseda ZO ČSCH Čelákovice

O víkendu 12.–13. září proběhla v areálu na děkan-
ství tradiční podzimní soutěžní výstava zvířat.
K vidění byly expozice drůbeže, králíků, holubů,
akva-tera a okrasné ptactvo. Naší výstavy se ten-
tokráte zúčastnilo 57 vystavovatelů s více než 500
exponáty. Celkem bylo uděleno 55 čestných cen,
které byly odměnou chovatelům za jejich práci.
A i když nám tentokrát počasí příliš nepřálo, na
výstavu zamířilo celkem 634 návštěvníků, z toho
346 dětí. Chtěl bych za chovatele poděkovat všem
návštěvníkům, ale i všem, kteří se na organizaci
výstavy podíleli.

Ve dnech 25.–28. 9. 2014 uspořádalo Sdružení houbařů Čelákovice „Podzimní výstavu hub“. V prvních dvou dnech
ji navštívila řada školáků. Foto: Tomáš Holcman

Podzimní soutěžní výstava zvířat v areálu děkanství v Čelá-
kovicích. Foto: Martin Bajer
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Adaptační kurz
v Křižanově

l Lenka Černá, Denisa Přecechtělová, 1. roč-
ník, obor Sociální činnost, SOŠ Čelákovice, s. r. o.

Dne 5. záři jsme jako 1. ročník Střední odborné
školy Čelákovice jeli na adaptační kurz do Křiža-
nova. Ráno v půl osmé jsme měli sraz na nádraží
v Čelákovicích. Cesta trvala přibližně 3 hodiny vla-
kem a k tomu 3 km pěšky, byla velice únavná
a komplikovaná, protože nám lidé zasedli místenky
ve vlaku a bylo velké horko.
Po dlouhé cestě jsme konečně dorazili do rekre-
ačního střediska Drak, kde na nás čekal oběd,
který nebyl moc chutný, ale dal se sníst.
Poté jsme měli odpolední klid a ve dvě hodiny
odpoledne už pro nás byl připraven program a naši
instruktoři. Pomalu jsme se začali seznamovat
pomocí různých aktivit a her, prvním úkolem bylo
zapamatovat si navzájem naše jména. Poté, co
se nám podařilo si zapamatovat většinu jmen,
jsme se šli obléknout do výzbroje na paintball,
samozřejmě to bylo dobrovolné, ale většina z nás
se zúčastnila. Bylo to velice akční, zábavné, poma-
lu jsme si připadali jako nějací vojáci.
Po namáhavém odpoledni přišla na řadu večeře.
Po večeři jsme se vrátili k večernímu programu
v podobě ochrany vajíčka před pádem ze 2,5 m,
bohužel jen dvě vajíčka se nerozbila.
Druhý den byl budíček v sedm hodin, ráno po sní-
dani jsme se opět účastnili programu, který ten-
tokrát zahrnoval vysoká a nízká lana. Byla to
opravdu adrenalinová atrakce. 
Po všech překážkách nás čekal sjezd dolů. Tento
program nám zabral celé dopoledne až do oběda.
Odpoledne jsme měli možnost se vykoupat v ryb-
níčku za areálem a k tomu byl připraven aquazor-
bing. Večer jsme si připravili táborák, opekli buřty
a bavili jsme se.
Poslední den jsme měli pouze dopolední program,
kde jsme hráli různé kolektivní hry. Po obědě nás
čekala cesta domů. Výlet se nám opravdu líbil,
moc jsme si ho užili a hlavně jsme se seznámili,
což bylo hlavním účelem adaptačního kurzu.

UNION ZAČAL REMÍZOU
l Milan Šikl

Union vstoupil do středočeské I. A třídy na půdě
fotbalového klubu z Jesenice. Do soutěže vstoupil
remízou a po pěti kolech má na svém kontě 7 bo -
dů, což je střed tabulky. Jak tedy probíhalo ode-
hraných pět kol?

Slávia JESENICE–SK UNION 1:1
Utkání neslo všechny znaky úvodu sezony. Hra
obou celků byla plná nepřesností a ani šancí si
soupeři moc nevytvořili. Domácí se ujali vedení
ve 34. min., po třech minutách vyrovnal Magada
po rohovém kopu. Dělba bodů byla zasloužená.
SK UNION–FK DLOUHÁ LHOTA 5:4
Diváci museli být spokojeni, když byli svědky dra-
matického zápasu. Hosté se ujali vedení, domácí
do přestávky otočili výsledek. Po přestávce měli
navrch hosté a šli do vedení 4:2! V závěrečné
čtvrthodince rozhodly branky domácích.

KAVALIER SÁZAVA–SK UNION 6:1
Hosté totálně propadli ve všech řadách a hlavně
obrana měla den otevřených dveří. Jedinou branku
dal Dalekorej z penalty na 4:1.
SK UNION–FK ČÁSLAV „B“ 3:0
Skóre otevřel již ve 4. min. Galovič, ale rozhodnutí
padlo až v závěru zápasu kdy přidali další branky
Dalekorej a Dosoudil. Soupeř několikrát zahrozil,
ale neprosadil se.
FC HORKY N. JIZ.–SK UNION 1:0
Ve vyrovnaném utkání byli úspěšnější domácí. Uni-
on sice bez vyloučeného Dalekoreje měl několik
příležitostí, ale balon do domácí sítě neprotlačil.

Pozvánka na říjnové zápasy
sobota 4. 10. v 16.00 hod.

UNION–VYKÁŇ

sobota 18. 10. v 15.30 hod.
UNION–ZELENEČ

sobota 1. 11. v 14.00 hod.
UNION–RADIM

DOROST
Novou sezonu otevřel i dorost v I. A třídě. SK UNI-
ON–FC VELIM 6:2, branky: Vacek, Uher 2, Kolo-
vecký, Manhart, TJ LIBLICE–SK UNION 3:4,
branky: Vacek 2, Holzman, Kadeřábek, SK UNI-
ON–SLOVAN LYSÁ 7:2, branky: Vacek 6, Štěrba.

STARŠÍ ŽÁCI
Nováčci Středočeského přeboru začali velmi dob-
ře. SK ZELENEČ–SK UNION 1:3, branky: Mar-
tínek T. 2, Pánek, TJ ŘÍČANY–SK UNION 2:0, SK
UNION–SK BRANDÝS 3:3, branky: Martínek T.
3, FC VLAŠIM–SK UNION 4:0, SK UNION–
POLABAN NYMBURK 1:6, branka: Pánek.

MLADŠÍ ŽÁCI
Rovněž soutěží ve Středočeského přeboru. SK
ZELENEČ–SK UNION 5:3, branky: Martínek D.
2, Dozorec, TJ ŘÍČANY–SK UNION 5:0, SK UNI-
ON–SK BRANDÝS 3:3, branky: Martínek D.,
Dozorec, Štěrba, FC VLAŠIM–SK UNION 1:2,
branky: Skalický, Urbánek, SK UNION–POLA-
BAN NYMBURK 3:2, branky: Vraný 3.

l Barbora Jungerová

Oficiální výletní sezona pro mnohé končí. Ale
naštěstí je mnoho výletních míst, která zůstávají
v posledních letech přístupná celoročně – bez
ohledu na roční období. Každý z námi vybraných
tipů je něčím výjimečný. 

Staré Hrady
Nejvyšší pohádkový čaroděj Archibald I., čarodě-
jové, čarodějnice, kouzlobabky a princezny, čerti
a čertice, strašidýlka, skřítkové, draci a obři, vod-
níci, loupežníci a mnoho dalších pohádkových
bytostí a bytůstek na vás čeká v pohádkových
Starých Hradech. Říká se, že se jich tu usídlilo
téměř na čtyři sta! Kdyby zástupci silnější poloviny
lidstva snad váhali se svojí návštěvou, medovina
místního Lucifera je přímo ďábelsky dobrá! Kom-
pletní pohádkový program naleznete na
www.starehrady.cz.

Terarium Praha – Dubeč
Unikátní mini-zoo, která byla nedávno zařazena
na seznam zoologických zahrad. Navštívit by ji
měli nejen milovníci hadů, ještěrek a pavouků.
K vidění jsou také aligátoři, opičky, papoušci
a dokonce i roztomilý lvíček Max. S ním se můžete
setkat každý všední a víkendový den mimo čtvrtka
od 9.00 do16.00 hod. Ve čtvrtek, kdy Max není
přítomen, se můžete seznámit s ochočenou suri-
katou, což je také skvělý zážitek.  Jinak celý týden
je (všudy)přítomen nový psí přírůstek chovatelky
Lucie, fenka Australského honáckého psa Cookie.
Aktuality naleznete na www.terariumpraha.cz.

Trilopark Praha
Úžasná výprava do minulosti pro malé i velké
návštěvníky. Nejdříve trošku teorie, prohlédnout
si nalezené nebo profesionálně vytvořené expo-
náty a potom hurá do praxe. Už jste si na vlastní
ruce vyzkoušeli, jak tvrdý chleba archeolog má?
Nebo si vytvořili vlastní odlitek trilobita, dinosauřího
drápu nebo lebky? A co si takhle sbíječkou vyvrtat
vlastního zkamenělého trilobita? To vše a ještě
mnoho dalšího na vás čeká v unikátním Triloparku
v Praze. Více na www.trilopark.eu.

Všechna tato místa spojuje – kromě toho, že je
každé z nich něčím výjimečné – i fakt, že vstupenky
lze čas od času zakoupit na slevových portálech,
čímž můžete značně ušetřit výdaje z rodinného
rozpočtu.

Pískování v Triloparku. Foto: BJDračí král ve Starých Hradech. Foto: BJ
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Tenisový klub Čelákovice, o. s.

Mladí tenisté kategorie mladší a starší žáci se svými kapitány. Foto: A. Nejman

Šachový klub 
Spartak Čelákovice

l Libor Mrozinski

Novou sezonu 2014–2015 jsme oficiálně zahájili
členskou schůzí šachového klubu dne 19. 9. 2014.
Do soutěží družstev Středočeského šachového
svazu opět nasadíme dvě družstva. Prioritně jsme
se věnovali zabezpečení práce s naší šachovou
mládeží, neboť na ní spočívá budoucnost čeláko-
vického šachu. Díky práci našich trenérů a pro-
pagaci šachu jsme v minulé sezoně zaznamenali
značný nárůst zájmu o šachovou hru mezi mládeží,
takže dnes má náš šachový kroužek téměř dvoj-
násobný počet členů v porovnání s dospělými čle-
ny šachového klubu.
Dne 18. 9. 2014 proběhla první přednáška na téma
Mistři světa v šachu. Přednášejícím celého cyklu
je náš bývalý člen Robert Kubíček. Další přednášky
se budou konat pravidelně každý 3. čtvrtek v měsí-
ci od 18.00 hod. v naší klubovně v sokolovně a zvá-
ni jsou všichni zájemci o šachy. 

Další informace naleznete na 
http://www.sachycelakovice.cz.

Velká ceny Čelákovic
v běhu hodinovém

l Jaroslav Ryneš

52. ročník Velké ceny Čelákovic v běhu hodinovém
se konal 6. září 2014 na stadionu v Houšťce. Letoš-
ní ročník odstartoval bývalý olympionik běžec na
1500 m Ludvík Liška. Startovalo 26 závodníků,
z toho 24 mužů a 2 ženy. V závodě zvítězil Serbes-
sa Mulugeta z Týna nad Vltavou výkonem
17 075 m. Nejlepší žena Hanka Urbanová uběhla
11 734 m. Počasí bylo oproti loňskému vedru pro
závodníky takřka ideální, slunečno, teplo a bez-
větří. Nejstarším závodníkem byl v kategorii nad
70 let pan František Doleček (ročník 1943) ze 
Staré Boleslavi, uběhl 9 817 m. V závodě startovali
2 závodníci z Čelákovic, nejlepší z nich byl Rado-
van Kerlík, který uběhl 15 874 m. Dobře si vedl
i Luboš Rýdlo, který uběhl 13 104 m.
Pořadatelé vyjadřují poděkování sponzorům závodu.

Pole závodníku v hodinovém běhu se roztáhlo hned po
startu. Foto: Zuzana Časarová

Nikola Strachová startuje za Olymp Praha a v Čelákovicích
pomáhá jako trenérka s výchovou dalších atletek.
V Jablonci nad Nisou získala 30. srpna 2014 titul mistryně
ČR ve skoku vysokém v kategorii žen do 22 let. Foto: Jan
Kucharčík

V letošním roce se daří družstvům mladších a starších žáků

l Vít Modrák

Rádi bychom vyzdvihli dvojitý úspěch postupu do vyšší soutěže u mladších a starších žáků. Hlavně
díky aktivní práci s mládeží se nám povedlo dosáhnout výjimečného výsledku. Družstvo mladších žáků
dokonce postoupilo do nejvyšší republikové soutěže. Určitě stojí za zmínku i skutečnost, že těchto
vynikajících výsledků dosáhl tým i přesto, že naše mládežnická tenisová základna není největší. Důsled-
nost a disciplína většiny členů týmu byla hlavním klíčem k úspěchu. Někteří hráči nevynechali ani jedno
mistrovské utkání. Vždy získali vítězství! Bez jediné porážky jsme nedali konkurenčním týmům šanci!
Za to vše patří všem aktivním hráčům naše poděkování. Samozřejmě nesmíme zapomenout na podě-
kování rodičům, kteří aktivně podporovali své děti na cestě k úspěchu. Jmenovitě se o tento velký
úspěch zasloužili mladší žáci s kapitánem T. Uhrem: M. Modrák, Š. Fišer, P. Střihavka, M. Nespala, 
L. Cveček, J. Zajíc, V. Bejbl, D. Burianek, V. Hozmanová, N. Střihavková, starší žáci s kapitánem V. Modrá-
kem: V. Modrák ml., M. Nespala, F. Kotek, M. Šuda, M. Blažková, D. Nechvátalová, A. Švejdová a hráči
z mladších žáků. Ve světle těchto informací bychom rádi pozvali Vás všechny, kteří máte zájem o tento
sport… Přijďte mezi nás!

Výsledky dalších družstev

l Ondrej Michelčík

Na úspěch mladších a starších žáků se dalším družstvům našeho klubu nepodařilo navázat. Dospělým
uniklo 1. místo a postup o pověstný vlásek, když rozhodující zápas prohráli těsně 4:5 v Poděbradech.
Věříme, že jim to vyjde příští rok.
Družstvo dorostenců skončilo bez vítězství na posledním místě, ale doufejme, že dorůstající generace
jim pomůže k lepším výsledkům.
Výkonný výbor gratuluje všem aktivním hráčům družstev mladších a starších žáků a děkuje vedoucím
družstev V. Modrákovi a T. Uhrovi a stejně tak i všem rodičům.

Více informací na webových stránkách klubu http://tkcelakovice.cz.

Sport pro ženy
l cvičitelky Helena a Jitka

Pohybem ke zdraví a pro dobrý pocit pro ženy
každého věku. Cvičení probíhá při hezké rytmické
hudbě pod profesionálním vedením ve velké
vzdušné tělocvičně (sokolovna, Masarykova ulice)
a za přijatelnou cenu. Zacvičit si je možné každé
pondělí a čtvrtek od 18 nebo od 19 hodin.
Milé ženy, neváhejte a přijďte si cvičení v uvedené
hodiny vyzkoušet. Těšíme se na vás!
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Orka
Vydařený začátek sezony

l Martin Bajer

Do nové sezony vstupuje Orka s omlazeným
kádrem a s několika navrátilci. Před startem Národ-
ní ligy absolvovali hráči dva významné turnaje,
kde se jim nadmíru dařilo.

Czech Open 2014
Největší světový florbalový turnaj probíhá tradičně
v Praze. V mužské části slavila Orka historický
úspěch, kdy v konkurenci 128 týmů z Evropy obsa-
dila nakonec páté místo. Při vítězném tažení
pavoukem zůstaly Orce skalpy týmů z Čech,
Německa a Švýcarska, konečnou nám pak ve
čtvrtfinále vystavili hráči Vítkovic.

ORKA–ORCA KRNOV (CZE) 2:1
ORKA–HOCKEY EINTRACHT STEGLITZ (GER)
8:1
BAAR UNITED (SUI)–ORKA 0:4
1/32 finále: 
FLOORBALL THURGAU U21 (SUI)–ORKA 1:4
1/16 finále: 
SOKOL BRNO I EMKOCASE GULLIVERS
(CZE)–ORKA 4:6
1/8 finále: 
RHEINTAL GATORS (SUI)–ORKA 0:2
1/4 finále: 
ORKA–1. SC VÍTKOVICE OXDOG (CZE) 1:3

Gold Cup Liberec
Dalším přípravným turnajem je tradičně silně obsa-
zený turnaj v Liberci. Orka jela na sever Čech obha-
jovat první místo, nicméně nás čekalo pět obtížných
zápasů. I když jsme turnaj neabsolvovali v plné
sestavě, nakonec jsme po závěrečném výraz ném
vítězství nad dosud neporaženým týmem Karlo-
vých Varů opět slavili turnajové vítězství.

ORKA–1. FBK JABLONEC N. N. 2:2
ORKA–FBC LIBEREC 7:5
ORKA–FBC PANTHERS LIBEREC 4:6
ORKA–FBC KLADNO 7:1
ORKA–FBC HURRICAN KARLOVY VARY 11:3

Tým Orky na Czech Open 2014. Foto: Martin Bajer

Úspěch SK karate
Dragon na mistrovství

Evropy
l Martin Brejcha, vedoucí SK

Před začátkem letních prázdnin se v překrásném
italském městě Veroně konala nejvyšší evropská
soutěž v karate 6th EUROPEAN KARATE CHAM-
PIONSHIPS FOR ALL AGES 2014, kterou pořádala
světová federace karate WUKF. Tohoto mistrovství
se zúčastnilo 1600 závodníků z 27 států Evropy.
Z našeho SK bylo na tuto největší evropskou sou-
těž nominováno 9 závodníků z Čelákovic, Nera-
tovic a Kostelce nad Labem. V kategorii kata
nastoupili Kateřina Smetanová, Nikola Kuner-
tová, Lucie Hodková, Denisa Brejchová, David
Soběslavský, Daniel Brejcha, Vladimír Fafek
a Jan Pajkrt. V kategorii kumite Patrik Vébr.
Získali jsme 4 medaile a na stupně vítězů si postup-
ně přišli pro bronzové medaile Kačenka Smeta-
nová, Nikola Kunertová a Daniel Brejcha. Titul
Mistr Evropy si odvezla Denisa Brejchová, která
vybojovala pro ČR zlatou medaili. V kategorii kumi-
te Patrik Vébr nezaváhal a získal další bronzovou
medaili. Celkem jsme tedy na tomto evropském
šampionátu vybojovali 5 medailí a stali jsme se
jedním z nejúspěšnějších klubů národní reprezen-
tace. Česká republika získala 20 medailí a v cel-
kovém hodnocení národů obsadila výborné 
9. místo.

Úspěšní medailisté kata Nikola Kunertová, Denisa Brejchová, Daniel Brejcha a nejmladší účastnice Kateřina Smetanová.
Foto: archiv SK Karate Dragon

Pohár České pojišťovny 2014
O víkendu 14. 9. 2014 vstoupila Orka do Poháru
České pojišťovny. Jako nasazený tým začala svou
pouť až ve 3. kole. Soupeřem v pavouku byl tým
Kolína. Orka jako účastník Národní ligy byla samo-
zřejmě favoritem a svou roli potvrdila až příliš hlad-
ce. Tým FBC Kolín od začátku zápasu tahal za
kratší konec provazu a nestačil čelit našim útokům.
Nakonec jsme soupeři nasázeli 12 gólů, když stře-
lecky se nejvíce dařilo tříbrankovým Mikšovskému
a Schwanovi. Ve čtvrtém kole se Orka utká se
Sokolem Mukařov.
FBC KOLÍN–ORKA ČELÁKOVICE 3:12

Více informací o všech věkových kategoriích
naleznete na www.orka.cz.

FBC Čelákovice
l Tomáš Holcman

MUŽI
FBC ČELÁKOVICE–TJ KRÁLOVSKÉ VINOHRA-
DY 4:4
Branky: Horák 3, Sluka
První mistrovské utkání v nové sezoně skončilo
remízou. V posledních sedmi vteřinách utkání jsme
dostali možnost trestného střílení, které jsme však
neproměnili, a tím jsme přišli o vítězství.

ŽÁCI – přátelské utkání
FBC ČELÁKOVICE–FBK KOLÍN 0:2

Více na www.fbk.celakovice.cz.
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MARY KAY
Alena Fantíková

www.marykay.cz/AlenaFantikova
www.facebook.com/alena.fantikova
604 525 219

ASTROLOGICKÉ PORADENSTVÍ

V 
Miluše Hlávková

Pavlína Sadilová

 
 

SPORT LaV
Lucie a Václav Kainovi

STUDIO MOCHOV

  

PENZION

www.uvetrnevily.cz 
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GOJI JUICE
Prod  

Martina Doubková

Jolana Bieliková

PORADENSTVÍ
HOMEOPATIE

MASÉR
Alena

 PORADENSTVÍ 
  V O

 

HOMEOPATICKÉ
PORADENSTVÍ
Ja vá Zálešáková

P
H NOVOTNÍ

604 465 199
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www.facebook.com/ByTerez
www.neofoto.cz
www.facebook.com/neofoto.cz

EVA ŠAŠKOVÁ

 

 

SECOND HAND

dka Bidzilia

www.adorable.cz

MONTESSORI 

Ivana Válková

 

Blan

PRODEJ DÁMSKÉHO 

GASOLINA JEANS

a

605 129 599
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Ing. Jana Švárová

PRONÁJEM A PRODEJ NEMOVITOSTÍ

REALITNÍ PORADENSTVÍ

www.kmfcr.cz

Bc. Magdalena Hoke

Ing. Pavlína Palmová

PORADENSTVÍ ADMINISTRATIVA
Jindra LangnerováKOMPASO



u příležitosti 
státního svátku  

a udělení  
čestného občanství  

města Čelákovic  
sestrám Věře Gissingové  

a Evě Haymanové  
(obě rozené  

Diamantovy)

M ě s t o  Č e l á k o v i c e  a  R C  R O U T A ,  o .  s . ,  z v o u  n a 

Kulturní dům Čelákovice (www.kdcelakovice.cz) ● Vstupné: 150 Kč

Vystoupí: 

houslistka Gabriela Demeterová 
a Orchestr Bohumíra Hanžlíka
Program večera doplní slavnostní vyhlášení soutěže „Firma s otevřenou náručí“.

Akce je pořádaná RC ROUTA, o. s., v rámci projektu „Slaďování rodiny  
a práce – šance pro Čelákovice“ č. CZ.1.04/3.4.04/88.00055 v partnerství  
s městem Čelákovice a FV-Plast, a. s.




