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25 let svobody aneb Malé povolební zamyšlení
� Martin Šanda

Zdá se to neuvěřitelné, ale 17. listopadu už to bude 25 let od chvíle, kdy brutálně potlačená demonstrace

studentů na pražské Národní třídě vyburcovala z letargie doslova celý národ. Sledoval jsem to tehdy

očima ani ne čtrnáctiletého chlapce a dodnes nezapomenu na tu opojnou atmosféru, na každodenní

pokojné demonstrace, na televizní přenosy z Václavského náměstí, na to, jak byli lidé najednou jako

vyměnění. Aktivní, zapálení pro věc, plní ideálů, snů a představ…

Čtvrtstoletí poté vypadá mnohé tak nějak jinak a asi bychom mnoha věcem, které dnes tvoří naši kaž-

dodenní realitu, těžko uvěřili. Už víme, jak funguje a v mnohém i nefunguje demokracie, jaké to je být

v opozici s pocitem, že většina nemá pravdu, dobře známe všechny obratné mediální masáže a mani-

pulace, tušíme a nemůžeme dokázat korupci a podvádění. Někteří lidé tvrdí, že vlastně není co slavit,

a mnozí jiní, čtvrtstoletí po pádu komunismu ve střední Evropě, stále ještě, svobodně a demokraticky,

volí komunisty. Možná na protest, možná ze sentimentu, čert ví.

S L A V N O S T N Í  V E Č E R  S  K O N C E R T E M
v Čelákovicích Josef Stankovský, historik a politik

František Palacký či politik, národohospodář

a právník František Ladislav Rieger.

Udělením čestného občanství sestrám Diaman-

tovým Zastupitelstvo města vyjádřilo úctu těmto

dvěma ženám, které se v různých částech světa

významným způsobem zasloužily o šíření dobrého

jména města Čelákovic a vlastně celé naší  vlasti.

Sestry Diamantovy pocházejí z rodiny židovských

občanů města Karla a Irmy Diamantových. Jejich

otec byl původním povoláním bankovní úředník

a později získal místo ředitele čelákovické pobočky

Spojených továren na likéry v Praze (ILKA). Do

Čelákovic, konkrétně do ulice Sedláčkovy

č. p. 109, dnešní dům U Diamantů, se rodina pře-

stěhovala ve druhé polovině roku 1925. 

Šťastné dětství obou sester skončilo 29. 6. 1939,

� Zdeňka Tichá, starostka města

V úterý 28. října 2014 se u příležitosti státního svátku a předání čestného občanství
města Čelákovic konal v místním Kulturním domě Slavnostní večer s koncertem.
O slavnostní atmosféru se zasloužil Orchestr Bohumíra Hanžlíka s hlavní hvězdou
večera, houslistkou Gabrielou Demeterovou, označovanou za „hvězdu třetího tisíciletí“.
Jsme velmi rádi, že právě tato umělkyně přijala naše pozvání při této pro Čelákovice
významné události. Slavnostního večera se zúčastnil syn Evy Haymanové Simon, který
převzal z rukou starostky města atributy čestného občanství města Čelákovic.

Čestné občanství, které Zastupitelstvo města udě-

lilo svými usneseními ze dne 27. 2. 2014 sestrám

Věře Gissingové, rozené Diamantové, a Evě Hay-

manové, rozené Diamantové, je výjimečné z něko-

lika hledisek. Jeho udělení navazuje na výroční

cenu města, která byla v roce 2013 udělena paní

Věře Gissingové u příležitosti významného život-

ního jubilea a z vděčnosti za šíření dobrého jména

města Čelákovic po celém světě. Jde o první čest-

ná občanství udělená po roce 1989 a poprvé v his-

torii města bylo čestné občanství uděleno ženám.

Obě sestry jsou ve společnosti dalších čestných

občanů města, k nimž patří prezidenti T. G. Masa-

ryk, Edvard Beneš, továrník Josef Volman či spi-

sovatel Alois Jirásek, a čestných měšťanů, jimiž

byli jmenováni například majitel hospodářství Pokračování na str. 21

O slavnostní atmosféru se zasloužil Orchestr Bohumíra Hanžlíka s hlavní hvězdou večera, houslistkou Gabrielou Demeterovou, označovanou za „hvězdu třetího tisíciletí“. Zaplněné
hlediště je odměnilo potleskem ve stoje. Foto: Jiří Suchý
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Výsledky voleb známe asi všichni a jsou dost velkým

překvapením, nejspíš i pro toho, kdo volby vyhrál.

Pro mnohé z nás jsou nepochopitelné – ale v mnoha

věcech v životě nelze hledat pochopitelnost a logiku,

takže je nehledejme ani v čelákovickém volebním

výsledku. 

Ve funkci starostky mi byl dán necelý rok. Je to sku-

tečně málo.

Ze svého pohledu musím říci, že jsem si asi užila

nejošklivější zastupitelský čas v Čelákovicích, kdy

útoky přicházely snad ze všech stran, včetně těch

nefér aosobních, zejména proto, že mnozí ze zastu-

pitelů si výkon své funkce bohužel pletli s prosazo-

váním svých zájmů či zájmů lidí, kteří je obklopovali.

Nestěžuji si, konstatuji, však mnozí z Vás si pomyslí:

Má, co chtěla. No, upřímně, zrovna tohle jsem tedy

nechtěla… Stala jsem se starostkou díky/kvůli okol-

nostem, kterým mnozí z Vás ani moc nerozuměli,

protože za vším, co se dělo, byla spousta informací

v pozadí. Snažila jsem se být nad věcí, i když to

samozřejmě mnohokrát bylo velmi těžké. Situaci

mi usnadňovala především rodina, které mě po

celou dobu velmi podporovala, přátelé, kolegové

amnoho z Vás, z nichž jsem cítila – byť někdy nevyř-

čenou – podporu a oporu. Pevně věřím, že jsem

nikoho z těch lidí nezklamala aani nadále nezklamu.

Děkuji Vám i za Vaše volební hlasy.

Od podzimu 2013 bylo dokončeno a především

započato mnoho akcí. Podařilo se dojednat se Stát-

ním fondem dopravní infrastruktury udělení výjimky

z pravidel čerpání dotace a čerpat finanční pro-

středky na stavbu lávky v roce 2014 a slavnostní

zahájení provozu lávky 21. června bylo jednou z nej-

krásnějších akcí v poslední době ve městě, se skvě-

lou atmosférou. Bylo započato koncesní řízení na

provozovatele vodohospodářské infrastruktury, kte-

ré je velmi důležité, byl zpracován projekt stavby

nové mateřské školy, o němž jsou podrobnosti

v tomto čísle Zpravodaje, byla zahájena příprava

rekonstrukce obchvatové komunikace V Prokopě

– Stankovského – II/245.

Intenzivně jsem se zabývala tematikami školství,

kultury a životního prostředí. Zejména v posledně

jmenované oblasti se podařilo navázat spolupráci

s odborníky, kteří byli velmi nápomocni při zpraco-

vávání aposkytování informací oživotním prostředí

a ovzduší u nás. Velmi ráda bych v této své práci

pokračovala, věřím, že způsob a formu  najdu.

V médiích (MFD 16. 10. 2014) jsme si mohli přečíst

vyjádření vítěze čelákovických voleb: „Uvnitř strany

jsme jednotní, takže bychom město dokázali řídit

sami.“ … „Chci zastupitelstvo stmelit. … “ Jednot-

nost uvnitř strany není předpokladem pro řízení

města a tmelit by se při tomto volebním výsledku

mělo celkem lehce. Otázka je, jestli to je to pravé

vítězství… Tím jej nechci nijak snižovat – respektuji

jej. Věřím, že Vy budete bedlivě sledovat, kam město

směřuje, jaké akce a jakým způsobem jsou realizo-

vány a jak jednotliví zastupitelé vystupují, jak směrem

k veřejnosti, tak směrem ke kolegům.

A jen na okraj: „V politice i v lásce se stává, že ústup

je formou vítězství,“ řekl Charles de  Gaulle.

Vaše

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.

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.

KATALOG místních
podniků, firem, 

podnikatelů, služeb apod.
Aplikace s názvem „KATALOG FIREM“, která

je součástí webových stránek města www.cela-

kovice.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.

VEŘEJNÉ USTAVUJÍCÍ
ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA ČELÁKOVIC
středa 5. listopadu 2014
od 18.00 hod.
v Kulturním domě v Čelákovicích
(Sady 17. listopadu č. p. 1380/6)

Aktuální program ZM je zveřejňován týden před
zasedáním na úřední desce města a na webo-
vých stránkách města.
Hlavní body programu:
Složení slibu zvolených členů Zastupitelstva
města, volba starosty, místostarosty/ů a os-
tatních členů Rady města.

Změna adresy pracoviště
Úřadu práce ČR pro

Prahu-východ
� odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Kontaktní pracoviště pro Prahu-východ, náměstí
Republiky č. p. 3/4, 110 00 Praha 1, se bude ve
dnech od 24.–28. 11. 2014 stěhovat do nových
prostor. V těchto dnech bude pracoviště na
náměstí Republiky uzavřeno.
Přesnější informace na webových stránkách
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/kop/praha-
vychod.
Adresa nového pracoviště je Dobrovského 
č. p. 1278/25, 170 00 Praha 7. Nejjednodušší ces-
ta na nové pracoviště je ze zastávky náměstí Repu-
bliky tramvají č. 8 (směr nádraží Podbaba) nebo
tramvají č. 26 (směr Divoká Šárka) nebo z Masa-
rykova nádraží tramvají č. 26 (směr Divoká Šárka,
výstup 5. stanice – Letenské náměstí).
Upozornění pro řidiče: v okolí budovy je možné
parkování pouze pro vozidla s povolením parko-
vání v modré zóně.

Tel.: 950 151 111

Úřední hodiny:
po 8.00–12.00 13.00–17.00
út 8.00–11.00
st 8.00–12.00 13.00–17.00
čt 8.00–11.00
pá* 8.00–11.00
* pouze pro nové uchazeče o zaměstnání a po dávání
nových žádostí

POZOR
NA UZÁVĚRKU ZMČ!
Uzávěrka lednového čísla (1–2015) Zpravodaje
je již ve středu 10. 12. 2014.
Číslo vyjde přibližně 8. 1. 2015.

Uzavírka náměstí 
5. května

� odbor hospodářský

Dne 29. listopadu 2014 v době od 11.00 do 19.00

hod. proběhne uzavírka náměstí 5. května za úče-

lem pořádání akce „Slavnostní rozsvícení vánoč-

ního stromu v Čelákovicích“.

Objízdná trasa bude vedena po okolních místních

komunikacích, dle příslušného přechodného do -

pravního značení, za asistence MP Čelákovic. Prů-

jezd autobusů PID a vozidlům IZS bude umožněn.

Děkujeme občanům za pochopení a těšíme se na

příjemné setkání.

Našim seniorům
� odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Město Čelákovice pořádá ve čtvrtek 4. 12. 2014
od 14.00 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích
„Vánoční setkání“ pro seniory našeho města.
Během odpoledne vystoupí MUZIKA V NÁLADĚ

pod řízením Zdeňka Švancara s programem písní

lidových, ze Semaforu, z filmů a popu. Zájemci se

mohou hlásit na odboru sociálních věcí a zdravot-

nictví nejpozději do 28. 11. 2014 (tel.: 326 929 119).

Těšíme se na Vaši návštěvu!



Člověk by měl skoro chuť takovým nevděčníkům

nařídit, co mají volit a jak, protože přece víte líp

než oni sami, co je pro ně nejlepší…

Možná ano, a možná ne. I to patří k demokracii,

že je křehká a zranitelná, mnohdy těžkopádná

a plná nepraktických kompromisů. Demokraticky

si zvolit zastupitelstvo či vládu je většinou daleko

složitější a dražší, než prostě vládu a rozhodování

komusi z pozice síly autoritativně svěřit… 

Potřebujeme tedy osvíceného despotu? Zásadním

problém je, že přesně takový lidumilný despota

je bytost z pohádek a pověstí. Diktátoři bývají

zpravidla zcela neosvícení a naprosto sobečtí.

Vždyť i v demokracii úporně bojujeme s tím, že

zvolení zástupci často upřednostňují vlastní úzké

zájmy před zájmy většiny…

Na naší radnici se po nedávných volbách do obec-

ního zastupitelstva zjevně chystá malé  zemětřesení.

Vítězové mohou slavit, poražení asi zpytují svědo-

mí. Umím si přitom představit, kolik je v takovém

zpytování hořkosti, zklamání, možná i vzteku…

Vždyť oni se čtyři roky snažili a teď takový nevděk.

Na druhou stranu, tak drtivé vítězství rozhodně

není jen výsledkem vhodně zvolených předvoleb-

ních slibů, ale chtě nechtě jistě vyjadřuje i nespo-

kojenost obyvatel… A právě to je ono faustovské

„jádro pudla“. Demokracie je sice křehká a zrani-

telná, mnohdy těžkopádná a plná nepraktických

kompromisů, ovšem ona také skutečně odráží přá-

ní většiny. Ať se nám líbí, nebo ne. Pokud se nám

nelíbí, nezbývá, než své názory a postoje té většině

srozumitelným způsobem vysvětlit. I to je součást

demokracie.

A právě proto má smysl si připomínat 17. listopad

1989. Žádný jiný politický systém na světě vám

neumožní tak široce a svobodně rozhodovat o tom,

co je pro vás podstatné a nejpodstatnější.
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Pokračování ze str. 1

Změna v čelákovické
farnosti

� Ludvík Adámek

V závěru roku odchází po více než 43
letech působení v rozsáhlé čelákovické
katolické farnosti P. Richard Scheuch.
Dále bude působit v kostele sv. Ducha
v Praze.

Téměř dvě generace katolických věřících v našem

městě a okolí po tuto dobu vedl a jeho zásluhou

byly do praktického života farnosti zavedeny refor-

my Druhého vatikánského koncilu. 

Obnovil výuku náboženství, zavedl bohoslužby

slova pro mládež a pro dospělé, ve kterých usiloval

o rozšíření biblických znalostí nejen čelákovických

věřících, ale i věřících z bližšího i vzdálenějšího

okolí. Velmi oblíbené byly jeho přednášky, dopro-

vázené diapozitivy, ze studijních cest po biblických

místech a Středomoří.

Byl spoluiniciátorem ekumenických snah v našem

městě a přispěl k vzájemnému poznávání věřících

různých křesťanských církví.

Z hlediska občanů se zapsal do tváře našeho měs-

ta rozsáhlými opravami kostela a budovy děkan-

ství. Za jeho působení byla vyměněna střecha

kostela a jeho věže, zrekonstruováno a zakonzer-

vováno pískovcové zdivo kostela a omítnuty hra-

dební zdi. Kostel byl vymalován, proběhla rozsáhlá

oprava varhan. Podobně byla opravena i budova

děkanství. Po dlouhá léta patří tato část města

spolu s Městským muzeem k nejkrásnějším mís-

tům v Čelákovicích.

Obdobně byly opraveny kostely v  Mochově

a Nehvizdech a fary v Nehvizdech a Přerově

(k čelákovické farnosti patří obce Mochov, Nehviz-

dy, Přerov nad Labem, Semice, Vykáň a Vyšeho-

řovice).

Mimo církevní působení ve farnosti Čelákovice

zastával řadu let funkci vikáře ve staroboleslav-

ském vikariátu, byl pilným dopisovatelem různých

církevních časopisů, redaktorem katolických

novin. Přispíval i do Zpravodaje města Čelákovic.

Je autorem knihy Průvodce Apokalypsou.

Za jeho duchovenskou činnost bych mu rád podě-

koval nejen jménem svým, ale i jménem všech

čelákovických věřících. Do dalších let mu přejeme

pevné zdraví, mnoho elánu a sil.

„Čtvrtstoletí“
� Ivan Vaňousek

Až v tomto tvaru má možná letošní připomenutí zásadní společenské změny, k níž
došlo před 25 lety (po 17. listopadu 1989), větší váhu. Co je to „jen nějakých“ 25 let
z hlediska historie? Čtvrt století – to zní dobře.

Pro některé je to dávno, mnozí už zapomněli (či „raději“ zapomněli), jiní ještě nebyli na světě. Pro někoho

je to naopak krátká doba. Všechny tyto kategorie si dovoluji upozornit, že 1. Československé republice

bylo – po pádu Rakouské monarchie – dopřáno dějinami pouhých 20 let života (1918–1938). Naši

dědové či pradědové dokázali tehdy přesto udělat „díru do světa“. Pravda, ani jim se všechno nepovedlo.

Často uvažuji o tom, zda lze naše „čtvrtstoletí“ srovnávat s 1. republikou. Co o ní ale vím, je jen z doslechu

nebo z knih. Jsem na tom tedy podobně jako ti dnešní pětadvacetiletí. Ujišťuji je však, že politici v prvo-

republikových parlamentech (či zastupitelstvech) a vládách (či magistrátech) se hádali a nadávali si

stejně jako ti současní. Kradlo, pardon „tunelovalo“, se podobně jako dnes. Občas také přemýšlím

i o svém životě – jak jsem po dokončení studia na vysoké škole v roce 1966 až do roku 1989, spolu

s drtivou většinou svých „bližních“, pomáhal budovat nepovedený socialismus (v letech 1967–1969

s „lidskou tváří“) a pak, až do důchodu, 15 let zase kapitalismus. Trochu útěchou je mi v tom přemýšlení

fakt, že moji (vlastně naši) předkové na tom byli podobně. Nejdřív pracovali 300 let pro „císaře pány“

a pak, po zániku nadějné republiky v roce 1939 – se skřípěním zubů 6 let pro „tisíciletou 3. říši“. Umím

si proto představit, že po rozpadu monarchie v roce 1918 a „rajchu“ v roce 1945 si většina Čechů

a Slováků oddechla, stejně jako v roce 1989.

Společenské změny u nás většinou souvisely s vnějšími vlivy. Vždy se ale mezi námi našli stateční lidé,

kteří se pozitivnímu dění nebáli aktivně pomáhat s rizikem ztráty života. Legionáři v 1. světové válce,

českoslovenští letci v rámci „RAF“ a domácí odboj ve 2. světové válce nebo studenti, kteří 17. listopadu

před 25 lety vyšli do pražských ulic. Spolu s nimi pak v dalších dnech zaplnily statisíce lidí náměstí

mnoha měst (včetně našeho), aby ukázaly svoji vůli a sílu prosadit ji.

Zastavte se proto na chvíli ve víru každodenních starostí, letošních povolebních událostí, koaličních

vyjednávání, připomeňte si, co dobrého vám uplynulé „čtvrtstoletí“ přineslo, a vzpomeňte na nebojácné

studenty ze 17. listopadu 1989. Nezapomeňte přitom na studenty, kteří v období od 28. října do 17. lis-

topadu 1939 při pražských demonstracích proti německé okupaci přišli o své životy nebo byli posláni

do fašistických „koncentráků“.

P. Richard Scheuch při slavnostní mši 24. 6. 2012 konané
v souvislosti s 50. výročí jeho vysvěcení na kněze. Na
fotografii z leva dále Mons. Václav Malý. Foto: Jaroslav
Špaček

Městské muzeum v Čelákovicích zve každého zájemce na přátelské setkání
s drobným pohoštěním a prezentací dobových souvislostí

ČELÁKOVICKÝ 17. LISTOPAD 
DVACET PĚT LET POTÉ

Setkání s pamětníky k výročí událostí 

navazujících na

17. listopad 1989 v Čelákovicích.

Vstupné dobrovolné

Připomínková akce proběhne v pondělí 17. 11. 2014 od 18.00 hod. 
v Síni Jana Zacha Městského muzea.

25 let svobody aneb Malé povolební zamyšlení
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Volby do Senátu Parlamentu ČR

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Čelákovic pro období 2014–2018

1. kolo: 10.–11. 10. 2014

2. kolo: 17.–18. 10. 2014

Výsledky hlasování v Čelákovicích 
pro obvod: 42 – Kolín

Voliči v seznamu 1. kolo: 8 974 2. kolo: 8 980

Vydané obálky 1. kolo: 3 661 2. kolo: 1 372

Odevzdané obálky 1. kolo: 3 485 2. kolo: 1 370

Volební účast v % 1. kolo: 40,80 2. kolo: 15,28

Platné hlasy 1. kolo: 3 156 2. kolo: 1 361

Kandidát Volební Navrhující Politická Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly strana strana příslušnost 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

+1 Třísková Emilie* ČSSD ČSSD ČSSD 677 608 21,45 44,67

2 Lebeda Pavel MUDr. Republika Republika BEZPP 51 X 1,61 X

3 Kárník Pavel Mgr. TOP+STAN TOP 09 TOP 09 620 X 19,64 X

4 Škrabánek Roman Ing. Úsvit Úsvit BEZPP 260 X 8,23 X

5 Davídková Regina Ing. ANO 2011 ANO 2011 ANO 2011 588 X 18,63 X

+6 Rak Milan MUDr.** ODS ODS BEZPP 732 753 23,19 55,32

7 Švarc František KSČM KSČM KSČM 228 X 7,22 X

+) postupující kandidát do 2. kola, * celkový vítěz v obvodu: 42 – Kolín, ** vítěz v Čelákovicích

Voliči v seznamu                            8 980

Vydané obálky                                4 318

Odevzdané obálky                         4 303

Volební účast v %                          48,08

Platné hlasy                                  81 803

VÝSLEDNÉ POŘADÍ STRAN
(podle celkového počtu hlasů)

Strana Hlasy Přepočtená Počet
% platných mandátů

hlasů
ODS 31 665 38,80 11
ANO 2011 11 165 13,64 3
PRO Č 10 341 12,64 3
KSČM 5 246 6,41 1
ČSSD 4 727 5,77 1
SNK NAŠE Čelákovice 4 324 5,28 1
TOP 09 4 247 5,19 1
Zelení a Piráti 2 482 3,03 0

VOLBA PRO MĚSTO 2 337 2,85 0
ČELÁKOVICE

ČELAKOVANDY.CZ 2 014 2,46 0
s podp. KDU-ČSL

Liberál. Ekol. Str. 1 669 2,04 0
(s podp. PTH) 

HN. ZA HARM. ROZVOJ 1 411 1,72 0
OBCÍ A MĚST 

DSSS–Za práva občanů 112 0,71 0

STRANA 63 0,80 0
SOUKROMNÍKŮ ČR

Kandidát. listina Kandidát Navrhující Politická Hlasy Pořadí

číslo název poř. č. příjmení, jméno, tituly věk strana příslušnost abs. v % zvolení

6 ODS 1 Pátek Josef Ing. 33 ODS ODS 2 207 6,96 1

6 ODS 2 Studnička Petr Ing. 31 ODS ODS 1 841 5,81 2

6 ODS 3 Volfová Jarmila 67 ODS BEZPP 1 636 5,16 3

6 ODS 6 Chourová Jindra Mgr. 60 ODS BEZPP 1 633 5,15 6

6 ODS 5 Kužílek Aleš 35 ODS ODS 1 554 4,9 5

6 ODS 8 Spilka Martin 28 ODS BEZPP 1 543 4,87 8

6 ODS 4 Opa Miroslav Ing. Ph.D. 41 ODS ODS 1 535 4,84 4

6 ODS 11 Hanzl Jiří 45 ODS BEZPP 1 533 4,84 11

6 ODS 7 Reisiegelová Markéta Ing. 40 ODS BEZPP 1 488 4,69 7

6 ODS 10 Přívozníková Milena 39 ODS BEZPP 1 487 4,69 10

6 ODS 9 Kabát Petr 67 ODS BEZPP 1 483 4,68 9

12 ANO 2011 3 Sekyra Miloš Ing. 59 ANO 2011 BEZPP 786 7,03 1

12 ANO 2011 4 Skalický Marek Mgr. 43 ANO 2011 BEZPP 753 6,74 2

12 ANO 2011 1 Choura Miloš Ing. 60 ANO 2011 ANO 2011 732 6,55 3

5 PRO Č 3 Bukač Miloš Mgr. 60 NK BEZPP 709 6,85 1

5 PRO Č 1 Tichá Zdeňka PhDr. 43 NK BEZPP 672 6,49 2

5 PRO Č 4 Rikl Aleš Ing. 47 NK BEZPP 594 5,74 3

4 KSČM 1 Duník Vladimír 57 KSČM KSČM 389 7,41 1

2 SNK NAŠE 2 Fialová Renata Ing. arch. 48 NK BEZPP 387 8,95 1
Čelákovice

10 TOP 09 2 Tichý Milan 61 TOP 09 TOP 09 314 7,39 1

3 ČSSD 1 Bařina Petr 65 ČSSD ČSSD 299 6,32 1

ZVOLENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA V ČELÁKOVICÍCH
(řazeno podle počtu získaných hlasů)

JAK JSME VOLILI V JEDNOTLIVÝCH OKRSCÍCH MĚSTA

OKRSEK 1 – Volební místnost v Mateřské škole, Přístavní
č. p. 333.

Voliči v seznamu 846
Vydané obálky 470
Odevzdané obálky 470
Volební účast v % 55,56
Platné hlasy 8 654

Pořadí stran v tabulkách dle získaných hlasů v okrsku

Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %
6 ODS 3 945 45,59

12 ANO 2011 1 043 12,05
2 SNK NAŠE Čelákovice 920 10,63
5 PRO Č 744 8,60
3 ČSSD 458 5,29
4 KSČM 457 5,28

10 TOP 09 267 3,09
14 ČELAKOVANDY.CZ 253 2,92
11 Zelení a Piráti 236 2,73
8 Liberál. Ekol. Str. (s podp. PTH) 142 1,64
7 Volba pro město 114 1,32
1 HNHRM 48 0,55
9 DSSS-Za práva občanů 16 0,18

13 STRANA SOUKROMNÍKŮ ČR 11 0,13

OKRSEK 2 – Volební místnost v zasedací místnosti Tech-
nických služeb Čelákovice, vchod z ul. Lipové č. p. 1429.

Voliči v seznamu 1 040
Vydané obálky 573
Odevzdané obálky 569
Volební účast v % 55,10
Platné hlasy 10 908

Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %
6 ODS 3 992 36,60
5 PRO Č 1 326 12,16

12 ANO 2011 1 285 11,78
4 KSČM 867 7,95
3 ČSSD 866 7,94
2 SNK NAŠE Čelákovice 791 7,25

10 TOP 09 481 4,41
11 Zelení a Piráti 360 3,30
8 Liberál. Ekol. Str. (s podp. PTH) 282 2,59

14 ČELAKOVANDY.CZ 239 2,19
1 HNHRM 200 1,83
7 Volba pro město 200 1,83
9 DSSS-Za práva občanů 18 0,17

13 STRANA SOUKROMNÍKŮ ČR 1 0,01Foto: -dv-
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OKRSEK 3 – Volební místnost v Kulturním domě, Sady
17. listopadu č. p. 1380.

Voliči v seznamu 712
Vydané obálky 382
Odevzdané obálky 382
Volební účast v % 53,65
Platné hlasy 7 114

Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %
6 ODS 3 003 42,21

12 ANO 2011 1 067 15,00
5 PRO Č 831 11,68
4 KSČM 368 5,17

10 TOP 09 367 5,16
7 Volba pro město 343 4,82
3 ČSSD 328 4,61
2 SNK NAŠE Čelákovice 250 3,51

14 ČELAKOVANDY.CZ 213 2,99
1 HNHRM 140 1,97
8 Liberál. Ekol. Str. (s podp. PTH) 113 1,59

11 Zelení a Piráti 72 1,01
9 DSSS-Za práva občanů 15 0,21

13 STRANA SOUKROMNÍKŮ ČR 4 0,06

OKRSEK 4 – Volební místnost v učebně v přízemí Základní
školy, Kostelní č. p. 457.

Voliči v seznamu 756
Vydané obálky 420
Odevzdané obálky 414
Volební účast v % 55,56
Platné hlasy 7 941

Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %
6 ODS 3 166 39,87

12 ANO 2011 1 187 14,95
5 PRO Č 945 11,90
4 KSČM 537 6,76

10 TOP 09 446 5,62
3 ČSSD 419 5,28
2 SNK NAŠE Čelákovice 266 3,35
7 Volba pro město 262 3,30

11 Zelení a Piráti 254 3,20
8 Liberál. Ekol. Str. (s podp. PTH) 179 2,25

14 ČELAKOVANDY.CZ 145 1,83
1 HNHRM 133 1,67

13 STRANA SOUKROMNÍKŮ ČR 2 0,03
9 DSSS-Za práva občanů 0 0,00

OKRSEK 5 – Volební místnost v zasedací místnost v patře
hasičské zbrojnice, Prokopa Holého č. p. 1664.

Voliči v seznamu 966
Vydané obálky 427
Odevzdané obálky 426
Volební účast v % 44,20
Platné hlasy 8 275

Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %
6 ODS 3 233 39,07

12 ANO 2011 1 195 14,44
5 PRO Č 1 074 12,98
4 KSČM 652 7,88
3 ČSSD 537 6,49

10 TOP 09 451 5,45
2 SNK NAŠE Čelákovice 343 4,15
7 Volba pro město 204 2,47

14 ČELAKOVANDY.CZ 174 2,10
11 Zelení a Piráti 150 1,81
8 Liberál. Ekol. Str. (s podp. PTH) 147 1,78
1 HNHRM 109 1,32

13 STRANA SOUKROMNÍKŮ ČR 4 0,05
9 DSSS-Za práva občanů 2 0,02

OKRSEK 6 – Volební místnost v Kulturním domě, Sady
17. listopadu č. p. 1380.

Voliči v seznamu 769
Vydané obálky 341
Odevzdané obálky 340
Volební účast v % 44,34
Platné hlasy 6 544

Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %
6 ODS 2 342 35,79
5 PRO Č 1 188 18,15

12 ANO 2011 721 11,02
10 TOP 09 513 7,84
4 KSČM 424 6,48
3 ČSSD 335 5,12
8 Liberál. Ekol. Str. (s podp. PTH) 214 3,27
1 HNHRM 192 2,93
7 Volba pro město 182 2,78
2 SNK NAŠE Čelákovice 176 2,69

11 Zelení a Piráti 156 2,38
14 ČELAKOVANDY.CZ 84 1,28
9 DSSS-Za práva občanů 9 0,14

13 STRANA SOUKROMNÍKŮ ČR 8 0,12

OKRSEK 7 – Volební místnost v zasedací místnosti 
Q-BYT, spol. s r. o., J. Zeyera č. p. 1697.

Voliči v seznamu 1 252
Vydané obálky 608
Odevzdané obálky 607
Volební účast v % 48,56
Platné hlasy 11 509

Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %
6 ODS 4 492 39,03

12 ANO 2011 1 823 15,84
5 PRO Č 1 383 12,02
4 KSČM 687 5,97
3 ČSSD 685 5,95

10 TOP 09 554 4,81
11 Zelení a Piráti 471 4,09
7 Volba pro město 351 3,05
2 SNK NAŠE Čelákovice 283 2,46
8 Liberál. Ekol. Str. (s podp. PTH) 282 2,45

14 ČELAKOVANDY.CZ 233 2,02
1 HNHRM 217 1,89
9 DSSS-Za práva občanů 34 0,30

13 STRANA SOUKROMNÍKŮ ČR 14 0,12

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

Voliči v seznamu 518
Vydané obálky 236
Odevzdané obálky 235
Volební účast v % 45,56
Platné hlasy 4 641

Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %
6 ODS 1 275 27,47
5 PRO Č 1 211 26,09

12 ANO 2011 596 12,84
3 ČSSD 351 7,56
4 KSČM 332 7,15
7 Volba pro město 259 5,58

14 ČELAKOVANDY.CZ 140 3,02
11 Zelení a Piráti 131 2,82
1 HNHRM 106 2,28
2 SNK NAŠE Čelákovice 106 2,28

10 TOP 09 99 2,13
8 Liberál. Ekol. Str. (s podp. PTH) 26 0,56

13 STRANA SOUKROMNÍKŮ ČR 6 0,13
9 DSSS-Za práva občanů 3 0,06

OKRSEK 9 – Volební místnost ve Sportovním klubu
 Záluží, První č. p. 115.

Voliči v seznamu 287
Vydané obálky 135
Odevzdané obálky 134
Volební účast v % 47,04
Platné hlasy 2 382

Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %
6 ODS 1 053 44,21

12 ANO 2011 406 17,04
4 KSČM 255 10,71
3 ČSSD 175 7,35

10 TOP 09 121 5,08
7 Volba pro město 102 4,28

11 Zelení a Piráti 76 3,19
5 PRO Č 75 3,15

14 ČELAKOVANDY.CZ 65 2,73
2 SNK NAŠE Čelákovice 42 1,76
8 Liberál. Ekol. Str. (s podp. PTH) 7 0,29
1 HNHRM 5 0,21
9 DSSS-Za práva občanů 0 0,00

13 STRANA SOUKROMNÍKŮ ČR 0 0,00

OKRSEK 10 – Voleb. míst. v objektu bývalé hasičské zbroj-
nice – pob. Měst. knihovny, Dělnická 133, Sedlčánky.

Voliči v seznamu 601
Vydané obálky 313
Odevzdané obálky 313
Volební účast v % 52,08
Platné hlasy 6 094

Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %
6 ODS 2 485 40,78
2 SNK NAŠE Čelákovice 824 13,52

12 ANO 2011 730 11,98
5 PRO Č 633 10,39
4 KSČM 237 3,89

10 TOP 09 231 3,79
11 Zelení a Piráti 200 3,28
8 Liberál. Ekol. Str. (s podp. PTH) 193 3,17

14 ČELAKOVANDY.CZ 189 3,10
3 ČSSD 177 2,90
1 HNHRM 111 1,82
7 Volba pro město 79 1,30

13 STRANA SOUKROMNÍKŮ ČR 4 0,07
9 DSSS-Za práva občanů 1 0,02

OKRSEK 11 – Volební místnost v učebně č. 238 v přízemí
vpravo Základní školy, J. A. Komenského č. p. 414.

Voliči v seznamu 1 233
Vydané obálky 413
Odevzdané obálky 413
Volební účast v % 33,50
Platné hlasy 7 741

Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %
6 ODS 2 679 34,61

12 ANO 2011 1 112 14,37
5 PRO Č 931 12,03

10 TOP 09 717 9,26
4 KSČM 430 5,55
3 ČSSD 396 5,12

11 Zelení a Piráti 376 4,86
2 SNK NAŠE Čelákovice 323 4,17

14 ČELAKOVANDY.CZ 279 3,60
7 Volba pro město 241 3,11
1 HNHRM 150 1,94
8 Liberál. Ekol. Str. (s podp. PTH) 84 1,09
9 DSSS-Za práva občanů 14 0,18

13 STRANA SOUKROMNÍKŮ ČR 9 0,12

JAK JSME VOLILI V JEDNOTLIVÝCH OKRSCÍCH MĚSTA
Pořadí stran v tabulkách dle získaných hlasů v okrsku
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VÝSLEDNÉ POŘADÍ  KANDIDÁTŮ JEDNOTLIVÝCH STRAN,
PODLE VÝSLEDKŮ VOLEB

1 – HN. ZA HARM. ROZVOJ OBCÍ A MĚST (HNHRM) Platné hlasy celkem: 1 411

Pořadí na kandidátní listině Mandát – 
pořadí (M/č.)

Příjmení, jméno, titul Věk Politická Hlasy Náhradník – 
příslušnost pořadí (N/č.)

1 Polívka Jindřich DiS. 60 BEZPP 84 –
2 Ryneš Jaroslav Ing. 63 BEZPP 234 –
3 Roušar Vladimír 43 BEZPP 53 –
4 Nechutný Milan 61 BEZPP 93 –
5 Holub Pavel 47 BEZPP 59 –
6 Michaliková Renáta 41 BEZPP 76 –
7 Rossmannová Lenka 46 BEZPP 53 –
8 Matouš Karel Ing. 66 BEZPP 57 –
9 Štěpánek Petr 37 BEZPP 61 –

10 Nechanický Josef 71 BEZPP 57 –
11 Kleman Ladislav 60 BEZPP 52 –
12 Pařízek Miroslav 39 BEZPP 68 –
13 Svoboda Milan 60 BEZPP 45 –
14 Štěrba Miloslav 42 BEZPP 62 –
15 Špička Vladimír 63 BEZPP 63 –
16 Hrubý Roman 49 BEZPP 41 –
17 Pásek Martin 36 BEZPP 64 –
18 Ryneš Jan 23 BEZPP 55 –
19 Polívka Ondřej 23 BEZPP 43 –
20 Cvrk Jan 22 BEZPP 46 –
21 Ranc Michal 20 BEZPP 45 –

2 – SNK NAŠE Čelákovice Platné hlasy celkem: 4 324

Pořadí na kandidátní listině Mandát – 
pořadí (M/č.)

Příjmení, jméno, titul Věk Politická Hlasy Náhradník – 
příslušnost pořadí (N/č.)

1 Polnický Petr 66 BEZPP 328 N/1
2 Fialová Renata Ing. arch. 48 BEZPP 387 M
3 Uhlíř Miloslav Ing. 39 BEZPP 286 N/3
4 Vlasák Václav Ing. 45 BEZPP 275 N/4
5 Volín Jan doc. PhDr. Ph.D. 53 BEZPP 326 N/2
6 Čermák Ladislav 58 BEZPP 199 N/5
7 Jamriška Marián Mgr. 44 BEZPP 194 N/6
8 Uhlířová Lenka Ing. 36 BEZPP 194 N/7
9 Fialová Anna 21 BEZPP 186 N/8

10 Volínová Zuzana Ing. 53 BEZPP 211 N/9
11 Jamrišková Ilona 40 BEZPP 175 N/10
12 Volínová Sylvie Bc. 23 BEZPP 186 N/11
13 Kořínek Michal 46 BEZPP 173 N/12
14 Hadera Ditmar 45 BEZPP 166 N/13
15 Košařová Lucie Mgr. 44 BEZPP 176 N/14
16 Žert Radek Ing. 44 BEZPP 162 N/15
17 Fiala Jiří Ing. 48 BEZPP 160 N/16
18 Červinka Jiří JUDr. 77 BEZPP 145 N/17
19 Snítilý Emil 64 BEZPP 149 N/18
20 Janta Dalibor Ing. 45 BEZPP 131 N/19
21 Forejtová Jana 75 BEZPP 115 N/20

3 – ČSSD Platné hlasy celkem: 4 727

Pořadí na kandidátní listině Mandát – 
pořadí (M/č.)

Příjmení, jméno, titul Věk Politická Hlasy Náhradník – 
příslušnost pořadí (N/č.)

1 Bařina Petr 65 ČSSD 299 M
2 Knobová Veronika Mgr. 26 ČSSD 292 N/1
3 Novotná Johana Ing. MBA 34 ČSSD 267 N/2
4 Najbrt Michal Mgr. 28 ČSSD 250 N/3
5 Poklopová Jana 55 ČSSD 229 N/4
6 Millerová Alena 57 ČSSD 230 N/5
7 Pospíchalová Magdalena Mgr. 48 ČSSD 229 N/6
8 Kaucký Petr Ing. 65 ČSSD 238 N/7
9 Chalupa Pavel 24 ČSSD 222 N/8

10 Trafinová Kateřina 36 ČSSD 223 N/9
11 Poklop Josef 61 ČSSD 212 N/10
12 Tůmová Helena 54 ČSSD 212 N/11
13 Kcheml Aleš 40 ČSSD 207 N/12
14 Bařinová Alena 56 BEZPP 226 N/13
15 Najbrt Vladimír 61 ČSSD 211 N/14
16 Macháček Petr 42 BEZPP 211 N/15
17 Kubíková Daniela 40 BEZPP 192 N/16
18 Podhorský Roman 42 BEZPP 196 N/17
19 Kaucká Petra Bc. et Bc. 27 BEZPP 194 N/18
20 Kuncová Marie 63 BEZPP 174 N/19
21 Knob Vilibald Ing. 54 ČSSD 213 N/20

4 – KSČM Platné hlasy celkem: 5 246

Pořadí na kandidátní listině Mandát – 
pořadí (M/č.)

Příjmení, jméno, titul Věk Politická Hlasy Náhradník – 
příslušnost pořadí (N/č.)

1 Duník Vladimír 57 KSČM 389 M
2 Grygarová Lenka Mgr. 46 BEZPP 314 N/1
3 Mucha Milan 57 BEZPP 268 N/2
4 Švejdová Jitka 19 BEZPP 248 N/3
5 Spálenka Ladislav 53 KSČM 242 N/4
6 Procházka Antonín 71 KSČM 250 N/5
7 Anděl Jiří 68 KSČM 241 N/6
8 Šmejkalová Vlasta 65 KSČM 247 N/7
9 Kadeřávek Josef Ing. 66 KSČM 265 N/8

10 Zikmundová Lenka 41 KSČM 243 N/9
11 Hvizdák Josef 44 BEZPP 241 N/10
12 Princová Marie 67 BEZPP 241 N/11
13 Masár Július 66 KSČM 257 N/12
14 Kahounová Ivana 53 KSČM 263 N/13
15 Lisa Bohumil 72 KSČM 232 N/14
16 Volfová Hana 56 KSČM 245 N/15
17 Samková Eva 66 KSČM 219 N/16
18 Arazim Václav 69 KSČM 224 N/17
19 Rancová Alena 68 KSČM 218 N/18
20 Koucká Zdeňka 70 KSČM 212 N/19
21 Božovská Zdeňka 65 BEZPP 213 N/20

5 – PRO Č Platné hlasy celkem: 10 341

Pořadí na kandidátní listině Mandát – 
pořadí (M/č.)

Příjmení, jméno, titul Věk Politická Hlasy Náhradník – 
příslušnost pořadí (N/č.)

1 Tichá Zdeňka PhDr. 43 BEZPP 672 M/2
2 Klicpera Bohumil Ing. 60 BEZPP 545 N/2
3 Bukač Miloš Mgr. 60 BEZPP 709 M/1
4 Rikl Aleš Ing. 47 BEZPP 594 M/3
5 Denk Jiří JUDr. 59 BEZPP 508 N/3
6 Stuchlík Pavel Ing. 56 BEZPP 554 N/1
7 Krejcar Tomáš 50 BEZPP 472 N/4
8 Kadleček Václav Ing. 60 BEZPP 504 N/5
9 Smolík Jaroslav 54 BEZPP 512 N/6

10 Reimont Martin 55 BEZPP 468 N/7
11 Uhrová Michaela 32 BEZPP 516 N/8
12 Uhlíř Karel 55 BEZPP 499 N/9
13 Šíma Pavel 67 BEZPP 455 N/10
14 Kratochvíl Jiří Ing. 33 BEZPP 423 N/11
15 Tichý Marek Ing. arch. 43 BEZPP 469 N/12
16 Větrovcová Hana 58 BEZPP 413 N/13
17 Svoboda Václav Ing. 56 BEZPP 443 N/14
18 Vobecký Milan DiS. 41 BEZPP 422 N/15
19 Zahradníková Marie MUDr. 75 BEZPP 430 N/16
20 Kořínek Miroslav 60 BEZPP 384 N/17
21 Netík Jakub 21 BEZPP 349 N/18

6 – ODS Platné hlasy celkem: 31 665

Pořadí na kandidátní listině Mandát – 
pořadí (M/č.)

Příjmení, jméno, titul Věk Politická Hlasy Náhradník – 
příslušnost pořadí (N/č.)

1 Pátek Josef Ing. 33 ODS 2 207 M/1
2 Studnička Petr Ing. 31 ODS 1 841 M/2
3 Volfová Jarmila 67 BEZPP 1 636 M/3
4 Opa Miroslav Ing. Ph.D. 41 ODS 1 535 M/4
5 Kužílek Aleš 35 ODS 1 554 M/5
6 Chourová Jindra Mgr. 60 BEZPP 1 633 M/6
7 Reisiegelová Markéta Ing. 40 BEZPP 1 488 M/7
8 Spilka Martin 28 BEZPP 1 543 M/8
9 Kabát Petr 67 BEZPP 1 483 M/9

10 Přívozníková Milena 39 BEZPP 1 487 M/10
11 Hanzl Jiří 45 BEZPP 1 533 M/11
12 Bouška Ondřej 43 ODS 1 419 N/1
13 Dvořáková Adéla 37 BEZPP 1 413 N/2
14 Weyrostek Jiří 67 BEZPP 1 439 N/3
15 Ježek Jakub Ing. 31 BEZPP 1 421 N/4
16 Barešová Ladislava 52 BEZPP 1 424 N/5
17 Šichová Dana 36 BEZPP 1 368 N/6
18 Douděrová Kamila Ing. arch. 34 BEZPP 1 404 N/7
19 Jindřich Pavel 41 BEZPP 1 306 N/8
20 Farkaš Roman 49 BEZPP 1 259 N/9
21 Kadlecová Lenka 35 BEZPP 1 272 N/10
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7 – Volba pro město Čelákovice Platné hlasy celkem: 2 337

Pořadí na kandidátní listině Věk Politická Hlasy (M/č.)
Příjmení, jméno, titul příslušnost (N/č.)
1 Rýdlo Luboš PaedDr. 49 BEZPP 379 –
2 Hořejší Petr 49 BEZPP 151 –
3 Kučera Martin 40 BEZPP 117 –
4 Tůma Miroslav 43 BEZPP 86 –
5 Krajíčková Alena Mgr. 42 BEZPP 93 –
6 Pařízková Eva 34 BEZPP 109 –
7 Tubl Jan 48 BEZPP 100 –
8 Jíra Václav 21 BEZPP 77 –
9 Rýdlová Jana 40 BEZPP 102 –

10 Rýdlová Anna 19 BEZPP 84 –
11 Baran Jan 60 BEZPP 145 –
12 Chramostová Jaroslava 29 BEZPP 84 –
13 Novák Petr 57 BEZPP 78 –
14 Flekačová Jana 32 BEZPP 88 –
15 Hromadník Vladimír 61 BEZPP 86 –
16 Bodlák František Mgr. 72 BEZPP 166 –
17 Vorlíček Jiří 65 BEZPP 87 –
18 Jírová Jana 44 BEZPP 73 –
19 Kefurtová Jana 37 BEZPP 72 –
20 Zrzavý František 62 BEZPP 84 –
21 Veselý Petr 47 BEZPP 76 –

8 – Liberálně ekologická strana (s podporou PTH) Platné hlasy celkem: 1 669

Pořadí na kandidátní listině Věk Politická Hlasy (M/č.)
Příjmení, jméno, titul příslušnost (N/č.)
1 Petřík Petr RNDr. Ph.D. 38 LES 203 –
2 Březinová Kateřina 33 PTH 90 –
3 Svatoň Svatopluk Bc. 56 PTH 113 –
4 Adámek Lukáš Ing. 39 BEZPP 159 –
5 Leypold-Iglo Miroslav 65 LES 110 –
6 Platz Eduard 58 BEZPP 77 –
7 Chalupa Pavel Ing. 65 BEZPP 83 –
8 Sedmihradská Jitka 35 BEZPP 78 –
9 Špůr Jaroslav Ing. 60 BEZPP 78 –

10 Jankovský Zbyněk Ing. 52 PTH 64 –
11 Zvolská Helena 38 BEZPP 60 –
12 Sedlatý Martin 42 BEZPP 69 –
13 Fišera Pavel Ing. 38 BEZPP 57 –
14 Vojan Michal 39 BEZPP 58 –
15 Forejtová Renáta 48 BEZPP 54 –
16 Kašjaková Pavlína 35 BEZPP 57 –
17 Jiras Petr Ing. 31 BEZPP 54 –
18 Pastorková Vlasta 53 BEZPP 45 –
19 Topinka Jan Ing. DrSc. 59 BEZPP 78 –
20 Marek Libor 44 BEZPP 38 –
21 Nekvapil Miloš Ing. 53 BEZPP 44 –

10 – TOP 09 Platné hlasy celkem: 4 247

Pořadí na kandidátní listině Věk Politická Hlasy (M/č.)
Příjmení, jméno, titul příslušnost (N/č.)
1 Janák Tomáš 40 TOP 09 255 N/3
2 Tichý Milan 61 TOP 09 314 M
3 Hodyc Jaroslav Mgr. 60 TOP 09 192 N/5
4 Špaček Jaroslav 71 TOP 09 276 N/2
5 Petrtýlová Jitka Bc. 35 BEZPP 208 N/6
6 Holcman Tomáš 45 TOP 09 205 N/7
7 Vlach Vladimír 52 BEZPP 250 N/4
8 Kochanová Aurelie 45 TOP 09 181 N/8
9 Čulík Miloslav Ing. 33 BEZPP 210 N/9

10 Pásková Petra Mgr. 33 BEZPP 192 N/10
11 Urban Jan Bc. 41 BEZPP 185 N/11
12 Roubková Paurová Šárka MUDr. 50 BEZPP 281 N/1
13 Keřtof Petr 48 BEZPP 192 N/12
14 Hylmar Ladislav Ing. 28 TOP 09 168 N/13
15 Rasochová Jitka Ing. MBA 49 BEZPP 202 N/14
16 Jagerová Jitka 52 BEZPP 171 N/15
17 Macháček Martin 52 BEZPP 161 N/16
18 Bošková Věra 51 BEZPP 165 N/17
19 Horňáková Zuzana 33 BEZPP 138 N/18
20 Gažko Jan 32 BEZPP 160 N/19
21 Vokáček Josef 54 BEZPP 141 N/20

11 – Zelní a Piráti Platné hlasy celkem: 2 482

Pořadí na kandidátní listině Věk Politická Hlasy (M/č.)
Příjmení, jméno, titul příslušnost (N/č.)
1 Špringr Miloš Mgr. 39 SZ 303 –
2 Moravec Milan Ing. 37 Piráti 156 –
3 Šimonová Miroslava 41 BEZPP 196 –
4 Tomečková Lenka DiS. 33 SZ 106 –
5 Matyáš Petr 35 SZ 127 –
6 Moravcová Michaela 36 BEZPP 117 –
7 Beťáková Dominika 20 BEZPP 106 –
8 Šimonová Naděžda Ing. 57 BEZPP 117 –
9 Policar Vojtěch Ing. 58 BEZPP 104 –

10 Benešová Adéla Ing. Ph.D. 34 BEZPP 104 –
11 Šimonová Adéla 19 BEZPP 102 –
12 Kaucký Martin Bc. 29 BEZPP 113 –
13 Bartáková Kruntorádová Petra 41 BEZPP 104 –
14 Kopecká Radomíra Ing. 51 BEZPP 104 –
15 Klíma Miroslav Ing. Ph.D. 40 BEZPP 101 –
16 Minářová Olga 40 BEZPP 88 –
17 Matoušek Luděk Mgr. 50 BEZPP 100 –
18 Beťáková Miroslava 49 BEZPP 87 –
19 Kopecký Petr Ing. MBA 51 BEZPP 89 –
20 Turinová Adéla Bc. 33 BEZPP 82 –
21 Barták Daniel 42 BEZPP 76 –

12 – ANO 2011 Platné hlasy celkem: 11 165

Pořadí na kandidátní listině Věk Politická Hlasy (M/č.)
Příjmení, jméno, titul příslušnost (N/č.)
1 Choura Miloš Ing. 60 ANO 2011 732 M/3
2 Rych Martin 39 ANO 2011 643 N/1
3 Sekyra Miloš Ing. 59 BEZPP 786 M/1
4 Skalický Marek Mgr. 43 BEZPP 753 M/2
5 Nejman Richard 40 BEZPP 596 N/3
6 Choura Jakub 33 ANO 2011 550 N/4
7 Snítilý Pavel Mgr. 38 BEZPP 599 N/2
8 Bajer Martin Ing. 40 BEZPP 528 N/5
9 Löffelmannová Denisa Ing. 26 BEZPP 520 N/6

10 Henychová Šárka 47 BEZPP 490 N/7
11 Nejman Alexej 60 BEZPP 497 N/8
12 Kraus Tomáš 22 BEZPP 473 N/9
13 Nehasilová Miroslava Mgr. 38 BEZPP 497 N/10
14 Kukla Jaroslav 39 BEZPP 499 N/11
15 Holcman František 35 BEZPP 470 N/12
16 Maštálka Jiří 36 BEZPP 464 N/13
17 Richtermoc Jan 49 BEZPP 453 N/14
18 Ivičič Miroslav 63 BEZPP 425 N/15
19 Rychová Gabriela Mgr. 43 BEZPP 417 N/16
20 Novák Zbyněk 45 BEZPP 394 N/17
21 Nejman Daniel 38 BEZPP 379 N/18

14 – ČELAKOVANDY.CZ s podporou KDU-ČSL Platné hlasy celkem: 2 014

Pořadí na kandidátní listině Věk Politická Hlasy (M/č.)
Příjmení, jméno, titul příslušnost (N/č.)
1 Machálková Hana 70 KDU-ČSL 171 –
2 Snítilá Václava Mgr. 39 BEZPP 224 –
3 Jarolímová Veronika Ing. 46 BEZPP 201 –
4 Ježková Hana MUDr. 53 BEZPP 212 –
5 Kudějová Kateřina 35 BEZPP 73 –
6 Skalická Melánia MUDr. 68 BEZPP 178 –
7 Holubová Milena 59 KDU-ČSL 97 –
8 Ivičičová Věra 52 BEZPP 70 –
9 Špírková Anna 51 KDU-ČSL 88 –

10 Jokešová Markéta 37 BEZPP 75 –
11 Güntherová Zdeňka 39 BEZPP 63 –
12 Zajíčková Zdeňka 67 BEZPP 65 –
13 Žáková Marie 66 BEZPP 56 –
14 Straková Martina 23 BEZPP 53 –
15 Kočvarová Petra Mgr. 31 BEZPP 52 –
16 Hrzánová Jana 68 KDU-ČSL 42 –
17 Zumrová Štefania 62 BEZPP 56 –
18 Bašusová Alena 82 BEZPP 51 –
19 Tůmová Eva 63 BEZPP 48 –
20 Nims Lucie Bc. DiS. 29 BEZPP 80 –
21 Ulipová Eva 35 BEZPP 59 –

9 – Dělnická strana sociální spravedlnosti – Za práva občanů Plat. hlasy celk.: 112

Pořadí na kandidátní listině Věk Politická Hlasy (M/č.)
Příjmení, jméno, titul příslušnost (N/č.)
1 Jánský Aleš 45 DSSS 203 –
2 Kop Jaroslav 40 DSSS 90 –
3 Uher Radek 45 DSSS 113 –
4 Štoček Josef 50 DSSS 159 –

13 – STRANA SOUKROMNÍKŮ ČR Platné hlasy celkem: 63

Pořadí na kandidátní listině Věk Politická Hlasy (M/č.)
Příjmení, jméno, titul příslušnost (N/č.)
1 Knap Josef Ing. 57 SsČR 42 –
2 Valášek Jan 27 SsČR 21 –

-dv-
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Soutěž Stavba roku zná své vítěze
� Zdeňka Tichá, starostka města

Porota soutěže Stavba roku ocenila pět nejlepších staveb, které byly na území České republiky loni či

letos dokončeny. Slavnostní vyhlášení proběhlo v důstojném prostředí Senátu Parlamentu České repu-

bliky ve čtvrtek 9. října 2014.

I když Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích mezi pěticí oceněných staveb není, i to, že byla

mezi patnácti nominovanými, lze považovat za velký úspěch. Lávka dostala už při nominačním večeru

Cenu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Lávka přes Labe je první nosnou konstrukcí z vysokopevnostního betonu v České republice a ví se

o ní i ve světě; například Milan Kalný z firmy PONTEX, který je autorem projektu, o této stavbě přednášel

mj. na konferenci v Číně, kde se setkal s velkým zájmem odborníků.

Do soutěže Stavba roku 2014 bylo přihlášeno celkem 64 staveb, do finále se jich dostalo patnáct –

mezi nimi naše lávka. Z těchto patnácti porota v čele s Radomírou Sedlákovou vybrala vítěznou pětici

staveb – patří mezi ně rodinný dům s názvem LF v Praze 8 v ulici K Hlásku, který podle poroty vyniká

praktičností a šetří energii, Středoevropský technologický institut Ceitec v Brně, rekonstruovaná lanová

dráha na Sněžku, jejíž obnova se podařila i v hodně náročných podmínkách, Letecké muzeum Metoděje

Vlacha v Chrástu u Mladé Boleslavi, které má ambici být živým a interaktivním prostorem, a obchodní

centrum Šantovka v Olomouci. 

Letos bylo vůbec poprvé uděleno ocenění Zahraniční stavba roku 2014, které mohla získat jen stavba,

kterou v zahraniční realizovaly české firmy. Oceněna byla výstavba urgentního příjmu univerzitní nemoc-

nice L. Pasteura v Košicích.

Dalšími oceněními, která byla udělena, je cena generálního partnera Architectureweek pro Krkonošské

centrum environmentálního vzdělávání, pražský primátor ocenil rekonstrukci galerie Mánes a cenu

veřejnosti obdržel nedávno otevřený Svět techniky ve Vítkovicích. Za tuto stavbu získal architekt Josef

Pleskot ocenění Architekt roku. 

Více též na: www.celakovice.cz.

Lávka přes Labe v Čelákovicích. Foto: Kamil Voděra, www.ceska-mesta.cz

Návštěva ředitele Městské policie 
hlavního města Prahy

� Zdeňka Tichá, starostka města

Ve čtvrtek 2. října 2014 v odpoledních hodinách

proběhal na radnici krátká, ale o to vzácnější

návštěva.

Čelákovice navštívil ředitel Městské policie hl. m.

Prahy Eduard Šuster v doprovodu Michala Fantiše,

vedoucího oddělení kontroly a stížností ředitele

Městské policie hl. m. Prahy.

Oba pánové si po rozhovoru se starostkou města

a velitelem Městské policie prohlédli služebnu

čelákovické Městské policie a vyjádřili plnou pod-

poru činnosti městských strážníků. 

Eduard Šuster se následně ve svém dopise ze

dne 13. 10. 2014 vyjádřil k některým informacím,

které byly v minulých měsících uvedeny v médiích

v souvislosti s činností Městské policie v Čeláko-

vicích. 

Plný text dopisu naleznete na webových stránkách města Čelákovic: www.celakovice.cz.

Informuje
� Radek Fedaček, velitel Městské policie

Rád bych na tomto místě vyzval občany ke spo-

lupráci v oblasti veřejného pořádku. Často jsme

kritizováni za to, že v parcích a podobných místech

často sedí „podezřelá individua“. Ona „podezře-

lost“ je mnohdy vyvolána pouhým věkem a zjevem

této osoby anebo tím, že jde o skupinu více lidí.

Městská policie nemám pravomoc někoho vyka-

zovat z místa jen proto, že má kapuci a vypadá

divně. 

Pokud někdo z Vás spatří na nějakém místě něko-

ho, kdo se chová nevhodně, oznamte to k nám

na Městskou policii. Jde o to, že v případě naší

hlídkové činnosti, když projíždíme nebo prochá-

zíme parky a jiná zákoutí, tak tyto osoby se chovají

slušně a není z našeho pohledu důvod proti nim

nějak zakročit; ani nemůžeme být vždy a všude.

Ve svém oznámení uveďte přesně popis toho, co

tato osoba dělá a kde se nachází, aby náš zákrok

byl co nejefektivnější. Pak sami můžete vidět, za

jak dlouho a jak hlídka Městské policie zasáhne,

a tím si uděláte sami obrázek o naší činnosti

a nebudete podléhat nějakým lžím a pomluvám

naší práce. Městská policie může provést vždy

pouze to, k čemu má zákonná zmocnění, i když

se to někdy jeví jako nedostatečné, ale bohužel,

zákony neovlivníme.

Rovněž bych Vás rád upozornil, že jsme ve větší

míře, s ohledem na počasí a sníženou viditelnost,

opět v tomto období zvýšili  kontroly cyklistů

a chodců, neboť i tito jsou účastníky silničního

provozu, ale občas se tak nechovají. Chodci

nepřecházejí po přechodech pro chodce, pohybují

se nedovoleným způsobem po vozovce. Cyklisté

zase za snížené viditelnosti nesvítí, nemají povin-

nou výbavu kola, ohrožují svou jízdou a chováním

sebe i ostatní účastníky silničního provozu apod.

Vzhledem k nebezpečnosti a možným fatálním

důsledkům tohoto chování již za tyto přestupky

nedomlouváme, ale přistupujeme k blokovým

pokutám. 

Zleva Radek Fedaček, velitel MěPO Čelákovice, Eduard
Šuster, ředitel MěPO hl. m. Prahy, Zdeňka Tichá, starostka
města Čelákovic, a Michal Fantiš, vedoucí oddělení kon-
troly a stížností ředitele MěPO hl. m. Prahy. Foto: -dv-

Obecní dům
Stankovského 1650
vchod z ulice Rybářské
Čelákovice

tel.: 731 136 156
e-mail: mestska.policie@celakovice.cz
http://www.celakovice.cz

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).
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Souhrnné aktuální informace ke stravování
studentů gymnázia v Čelákovicích

Obecné principy
Ve smyslu § 179 odst. 1 písm. c) zákona

č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění,

obec nebo svazek obcí mimo jiné zřizuje zařízení

školního stravování sloužící dětem a žákům škol,

které zřizuje. Z tohoto ustanovení tedy vyplývá,

že město jako zřizovatel základní školy je povin-
no zajistit zařízení školního stravování, které
bude sloužit dětem a žákům škol, které zři zuje.
Ve smyslu § 181 odst. 1 písm. f) zákona

č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění,

kraj mimo jiné zřizuje školská výchovná a ubytovací

zařízení a zařízení školního stravování pro děti, žáky

a studenty škol, které zřizuje. Z tohoto ustanovení

tedy vyplývá, že kraj jako zřizovatel gymnázia
je povinen zajistit zařízení školního stravování,
které bude sloužit dětem, žákům a studentům
škol, které zřizuje.
Ve smyslu § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský

zákon, v platném znění, se pak v zařízeních škol-

ního stravování uskutečňuje školní stravování dětí,

žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole, při-

čemž zařízení školního stravování mohou zajišťovat

také stravování zaměstnanců škol a školských zaří-

zení a stravovací služby i pro další osoby, a to za

úplatu. Z tohoto ustanovení tedy vyplývá, že pokud

město zřizuje zařízení školního stravování, pak
může, avšak nemusí, zajišťovat také stravování

zaměstnancům škol či jiných školských zařízení,

jichž není zřizovatelem. Jedná se tedy o právo
takového zařízení školního stravování, nikoliv
však povinnost.
Jinými slovy: Povinnost zajistit stravovací služby
zaměstnancům škol, dětem či studentům zaří-
zení, která zřizuje kraj, přísluší tomuto územ-
nímu samosprávnému celku.
Zákon č. 128/200 o obcích (obecní zřízení) upra-

vuje pravomoci zastupitelstva města a rady města.

Vůči školským zařízením zřizovaných městem

vystupuje jako nadřízený orgán rada města, taková

pravomoc spadá do její výlučné pravomoci 

(tj. nelze ji přenést na zastupitelstvo).

Ani zastupitelstvo obce ani rada obce nemají

jakoukoliv pravomoc zasahovat do záležitostí škol-

ských zařízení zřizovaných krajem.

Ke konkrétním okolnostem stravování
žáků gymnázia v Čelákovicích:
Smlouva o stravování žáků a zaměstnanců
gymnázia pro školní rok 2013/2014 byla mezi

základní školou J. A. Komenského a gymnáziem

uzavřena bez jakéhokoliv vymezení žáků či

zaměst nanců, a to v kapacitě 60 obědů denně.
Tato kapacita nikdy v průběhu školního roku
nebyla překročena. Ke smlouvě nebyl uzavřen

dodatek podepsaný oběma stranami. Smlouva

definovala maximální počet jednotek poskytova-

ného oběda, bez jakékoli diverzifikace žáků či

zaměstnanců odběratele, a pokud tedy nedošlo

k uzavření písemného dodatku, jenž by provedl

diverzifikaci žáků či zaměstnanců odběratele, kte-

rým má být služba poskytnuta, jsou účastníci

Smlouvy vázání věcným vymezením rozsahu poč-

tu obědů dle čl. II odst. 1 této Smlouvy. Vzhledem

k těmto skutečnostem je odběratel povinen posky-

tovateli zaplatit za reálně poskytnutou službu –

poskytnutí oběda – žákovi či zaměstnanci odbě-

ratele. 

Stanovisko Krajského úřadu, resp. doporučení
adresované gymnáziu, jsme obdrželi na vědomí
ve středu 8. 10. 2014. V něm vedoucí odboru

školství, mládeže a sportu Pavel Schneider uvádí:

„Po pečlivém prostudování sporu o financování

stravování žáků Gymnázia Čelákovice konstatuji,

že k základním rozporům došlo vzhledem

k nepřesně napsané smlouvě mezi Gymnáziem

a Základní školou. Závěry popsané v odpovědi

na stížnost Základní školy Čelákovice z 11. 2. 2014

považujeme nadále za relevantní.

Po jednání s paní starostkou obce Čelákovice

a především po společném jednání 18. 9. 2014

v Čelákovicích, kde byla nalezena shoda v rozšíření

poskytnutých kapacit školních jídelen zřizovaných

Městem Čelákovice pro žáky Gymnázia v celko-

vém počtu 120 míst a po shodě na znění nových

smluv tak, aby nadále nedocházelo k nejasnostem

o počtech a konkrétních stravovaných dětech,

Vám doporučujeme uhradit Základní škole

J. A. Komenského úhradu věcné režie obědů stu-

dentů Vašeho gymnázia. Tento postup byl kon-

zultován i s právníky Krajského úřadu. O tuto

částku bude vaší škole navýšen rozpočet v rámci

další pravidelné úpravy rozpočtu – pravděpodob-

ně začátkem listopadu.“

Co se kapacity školní jídelny v ZŠ J. A. Komen-
ského týče, stanovisko o kapacitě z roku 2010

zůstává v platnosti, neboť od té doby nedošlo

k žádné stavební či jiné úpravě varny či výdejního

prostoru. Obědy vydávané cizím strávníkům nad

rámec kapacity 700 obědů jsou součástí sociál-

ního programu obce a lze je poskytovat právě pro-

to, že tito strávníci si oběd odnášejí a nestravují

se v prostorách školní jídelny. Jako doplnění uvá-

díme, že se v jídelně stravují děti z odloučeného

pracoviště mateřské školy Přístavní, které v budo-

vě sídlí, a tři žáci SOŠ.

Se ZŠ Kostelní má gymnázium od září 2014 uza-

vřenou smlouvu na kapacitu 30 obědů denně,

platnou od 1. 10. 2014. Podle sdělení ředitelky

této základní školy není k datu 13. 10. 2014 ke

stravování na této základní škole přihlášen žádný
student gymnázia v Čelákovicích.

Smlouva o zajištění obědů pro žáky gymnázia

v kapacitě 60 obědů denně ve své finální verzi je

připravena u paní ředitelky ZŠ J. A. Komenského

dr. Pechalové k podpisu a o tomto byla ředitelka

gymnázia informována. Z pozice zřizovatele trvá-

me na uzavření smlouvy tak, jak byla navržena

a konzultována naším právním zástupcem, včetně

preambulí, se změnami a doplněními dohodnutými

na schůzce 18. 9. 2014 (změna se týkala omezení

na žáky gymnázia, doplnění se týkala harmono-

gramu odběru obědů a povinnosti informovat

odběratele o ředitelském volnu či jiných výlukách

v poskytování obědů – vše je ve smlouvě zakom-

ponováno). Smlouvu je třeba podepsat nejpozději

do pátku 24. 10. 2014, kvůli hlášení stavu

 obědvajících do výkazových tabulek pro kraj 

od 1. 11. 2014. 

Počet požadovaných obědů pro žáky, za sou-
časného rozdělení žáků (jména žáků, kteří budou

oprávnění odebírat obědy), je odběratel (gymná-

zium) povinen do výše kapacity 60 obědů denně

písemně sdělit poskytovateli (základní škola) nej-

později do dohodnutého data. Tyto informace

tudíž nebudou řešeny dodatkem ke smlouvě, a to

proto, že způsob vymezení žáků formou přílohy,

která z logiky věci může být měněna – stejně tak

jako celá smlouva – pouze se souhlasem obou

stran, je nevhodný. Důvodem je rovněž to, že doda-

tek ke smlouvě je dvoustranný právní úkon a mož-

nost jedné ze stran si jednostranně takovou přílohu

měnit nedává smysl. Rovněž časový harmono-
gram výdeje obědů pro žáky gymnázia je součástí

smlouvy (nikoliv jako dodatek).

Více na www.celakovice.cz.

� Zdeňka Tichá, starostka města

V pátek 24. října 2014 byla ze strany gymnázia podepsána smlouva o stravování pro
žáky gymnázia se ZŠ J. A. Komenského, a to po nepochopitelných obstrukcích ze
strany gymnázia. Smlouva byla naprosto korektně připravena právním zástupcem
města a zajišťuje kapacitu 60 obědů denně. Vzhledem k nepravdivým a zavádějícím
informacím, které jsou z různých zdrojů šířeny v souvislosti s otázkou stravování
studentů gymnázia, uvádíme souhrnné aktuální informace. Dovolujeme si též
jednoznačně uvést, že město Čelákovice má zájem na tom, aby ve městě působila
skutečně kvalitní střední škola, v tomto případě kvalitní gymnázium. 

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

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
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� architektonické studio Tichý & Kolářová,
s. r. o.

Mateřská škola v Čelákovicích je navržena pro

celkem 84 dětí. Objekt s lokací v těsné blízkosti

městského centra využívá pěší návaznosti na

městský park i prostorovou vazbu na stávající

areál Městského domu dětí a mládeže.

Architektura vychází z morfologie místa. Hmo-

tově se budova přimyká ke katastrální i přirozené

hranici v severozápadní části pozemku, kudy

protéká čelákovický potok oddělující areál školky

od městského parku. Delší fasádou školka přímo

sleduje hranici pozemku a včleňuje se do stá-

vajícího zděného oplocení.

Mezi stávající občanskou budovou MDDM

a navrženou mateřskou školou byl záměrně

ponechán maximální volný prostor pro uplatnění

stávající i navržené zeleně. Venkovní pobyt dětí

lze tedy plánovaně rozšířit i na sousední 

areál a nově vzniklá hranice mezi MDDM a MŠ

netvoří optickou bariéru, nýbrž souvislou zeleň

Nová Mateřská škola Havlíčkova

Tato idea byla po volbách v roce 2010 na několik

let potlačena, aby na podzim roku 2013 byla oži-

vena a postupně nabývala konkrétních obrysů.

Na základě studie mateřské školy bylo v únoru

2014 vypsáno výběrové řízení na příslušné stup-

ně projektové dokumentace na tuto novou

mateřskou školu, které bylo ukončeno v červnu

2014. Projektant velmi úzce spolupracoval

s městem i s ředitelkou MŠ Přístavní, aby nová

školka odpovídala přesně našim požadavkům.

Na srpnovém jednání Zastupitelstva města byl

Radou města předložen návrh na schválení

podání žádosti o dotaci z národních fondů Minis-

terstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT),

a to v programu „Rozvoj výukových kapacit

mateřských a základních škol zřizovaných územ-

ními samosprávnými celky“, evidenční číslo pro-

gramu 133 310, dle podmínek příslušných Zásad

MŠMT včetně jejich aktualizace.

Celkové předpokládané náklady na vlastní stav-

bu nové MŠ, realizaci III. etapy, činí 25 500 000 Kč

bez DPH (výpočet z PD pro stavební povolení),

vybavení MŠ se odhaduje na 1,2 mil. Kč a ven-

kovní zázemí MŠ (hrací prvky, mobiliář, živý

plot…) na 0,9 mil. Kč. Předpokládáme dotaci

z MŠMT ve výši 10 000 000 Kč, přičemž optimální

výše dotace na daný účel by byla 15 000 000 Kč.

Od výše přidělené podpory na tuto akci se odví-

její vlastní finanční prostředky města. 

Na tomto jednání Zastupitelstva města všech

přítomných 18 zastupitelů schválilo podání

žádosti o dotaci z národních fondů Ministerstva

školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), a to

v programu „Rozvoj výukových kapacit mateř-

ských a základních škol zřizovaných územními

samosprávnými celky“, a schválilo závazek spo-

lufinancování akce částkou asi 15 000 000 Kč

(tj. výše vlastních prostředků města doplní při-

dělenou částku dotace na pokrytí celkových

nákladů stavby) z rozpočtů města Čelákovice

na roky 2014 a 2015.

V době přípravy listopadového čísla Zpravo -

daje města Čelákovic nebyl znám výsledek

žádosti o výše uvedenou dotaci, neboť vzhledem

k vysokému počtu žádostí se proces hodnocení

oproti původnímu předpokladu prodloužil. Hod-

nocení mělo podle našich informací proběhnout

v závěru měsíce října, výběr bude zveřejněn prav-

děpodobně začátkem listopadu 2014.

Probíhá sloučené územní a stavební řízení pro

vydání stavebního povolení, ale v jeho průběhu

podaly námitky ke stavbě občanská sdružení.

S námitkami se projektant vypořádal v určeném

termínu a v úterý 21. října proběhlo na Městském

úřadě ústní jednání v této věci. Další jednání je

plánováno na prosinec 2014.

Předpokládali jsme, že stavba školky proběhne

tak, aby školka sloužila již od školního roku

2015/2016. To se nejspíš nestane – a je to obrov-

ská škoda. Ti, kdo proti stavbě školky vystupují,

si totiž neuvědomují, že vše souvisí se vším.

Kapacita této nové školky – 84 dětí – by pokryla

chybějící kapacity pro předškolní vzdělávání –

v letošním roce nebylo přijato do mateřských

škol zřizovaných městem 88 dětí. Přesto, že poč-

ty dětí nepřijatých do mateřských škol klesají, je

nesporné, že kapacity všech školek by byly

využívány po dlouhé období, nikoliv jen pár let.

Jde i o to, že omezující prostor školní jídelny

a varny v Základní škole J. A. Komenského nedo-

voluje další navýšení kapacity jak školy, tak školní

jídelny – a to se ukázalo jako problém, při řešení

stravování studentů gymnázia v Čelákovicích.

Stavební úprava této části školy může nastat po

zrušení odloučeného pracoviště MŠ Přístavní

v budově Základní školy. 

Osud školství, resp. kapacity škol a školek bude

od listopadu 2014 v rukou nové samosprávy

města. Dovoluji si vyjádřit svou naději, že nedoj-

de ke zmaření výše uvedených plánů a investic,

protože by to znamenalo zmaření nadějí mnoha

čelákovických rodin s malými dětmi. Je ale na

Vás všech, abyste pečlivě sledovali, jak se situa-

ce s kapacitami škol a školek v našem městě

bude vyvíjet.

� Zdeňka Tichá, starostka města

Demografická studie, která byla pro město Čelákovice zpracována v roce
2007, predikovala vysoký vzestup dětí přicházejících do mateřských a následně
základních škol do roku 2030, a tím i nutnost zvýšení kapacit v mateřských
a základních školách ve městě. Proto už po roce 2007 vznikla myšlenka na
vybudování nové mateřské školy v areálu Městského domu dětí a mládeže
a byla zpracována její studie a byl rovněž zpracován projekt na dostavbu
Základní školy Kostelní. Již v roce 2009 došlo k rekonstrukci a dostavbě
mateřské školy v ulici J. A. Komenského, jejíž kapacita je 168 dětí.
Studie stavby mateřské školy v areálu Městského domu dětí a mládeže vznikala
ruku v ruce se studií rehabilitace celého prostoru tohoto hojně využívaného
místa, tj. domu dětí a mládeže i přilehlé zahrady. Ideou bylo scelení prostoru
mezi Kulturním domem, Základní školou J. A. Komenského a Městským
bazénem do kulturně-vzdělávacího centra města.

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVLÍČKOVA

Mateřská škola Havlíčkova: interiér herní místnosti. Autorem návrhu je architektonické studio Tichý & Kolářová, s. r. o.Pokračování na str. 11



vystřídanou herními prvky v rámci jedné centrální

zahrady. Hlavní vstup přes nově navržený most

z prostoru Sadů 17. listopadu skýtá komfortní

krytý bezbariérový přístup s ohledem na pohyb

kočárků i cyklistů.

Nově navržený objekt byl původně uvažován pro

rozšíření programu MDDM a je koncipován jako

univerzální prostor, který lze do budoucna snad-

no upravit pro mimoškolní aktivity.

Dvoupodlažní budova je členěna provozně

i dispozičně do tří křídel, kam vybíhají jednotlivá

oddělení pro pobyt dětí. Herny i pracovny se

obracejí do zahrady velkorysými prosklenými

plochami s možností maximálního kontaktu

s exteriérem. Severní fasáda při městském parku

v kontrastu s otevřeností do zahrady se uzavírá

více do sebe, hranice mezi vnějším a vnitřním

chráněným prostředím je podtržena hravou křiv-

kou z různobarevných okenních otvorů.

Fasády jsou pojednány ve světlé omítce v kom-

binaci s dřevěným obkladem. Budově jsou před-

sazeny membránové přístřešky vnášející

dynamiku ke hmotově jednoduchému členění

budovy. 

Přístřešky zvýrazňují hlavní komunikační osu,

symbolicky a esteticky scelují navrženou 

školku s navazujícím areálem Městského domu 

dětí a mládeže, v neposlední řadě přispívají 

ke komfortu vnitřních prostor díky stínění

 prosklených částí.

Interiér vítá návštěvníky hravostí barev, struktur

a tvarů. Jednotlivá oddělení jsou charakte -

rizována konkrétní převládající barvou, která

umožňuje dětem identifikaci s konkrétním

 místem. 

Barevné pojednání funkčních materiálů je oži-

veno dřevěnými doplňky. Řešení interiéru je

navrženo s ohledem na konkrétní potřeby dětí

pro skupinové i samostatné  akti vity.

www.tak2002.cz

města Čelákovicwww.celakovice.cz str. 11

Mateřská škola Havlíčkova z ptačí perspektivy. Autorem návrhu je architektonické studio
Tichý & Kolářová, s. r. o.

Mateřská škola Havlíčkova: perspektiva od potoka. Autorem návrhu je architektonické
studio Tichý & Kolářová, s. r. o.

Pokračování ze str. 10

Koncepce zahrady – celková situace
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ZÁSADY pro poskytování finanční podpory (dotací)
z rozpočtu města Čelákovic

Čl. I – Úvodní ustanovení
1. Tyto zásady upravují jednotný procesní postup

a podmínky poskytování finanční podpory (dále

„dotací“) z rozpočtu města Čelákovic (dále „posky-

tovatele“) právnickým i fyzickým osobám, přede-

vším spolkům, působícím v oblasti výchovy,

vzdělávání, kultury, sportu, sociálních služeb a dal-

ších volnočasových a občanských aktivit (dále

„vymezená oblast činností“), které mají sídlo nebo

působí na území města Čelákovic. 

2. Poskytování dotací z rozpočtu města do vyme-

zené oblasti činností je jednou z forem péče o cel-

kový kulturní rozvoj, vzdělávání a uspokojování

potřeb občanů v rámci samostatné působnosti

obce ve smyslu § 35 zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Poskytování dotací se řídí zejména těmito obec-

ně závaznými předpisy:

– zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

– zákon č. 255/2012 Sb, o kontrole;

– zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů;

– zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravid-

lech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

předpisů;

– zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů.

4. Řízení dle těchto zásad není určeno pro pří-

spěvkové organizace a organizační složky města,

Městskou policii a dále pro podporu činností a slu-

žeb vykonávaných na základě zvláštní smlouvy

s městem Čelákovice.

Zásady se nevztahují na případy, kdy Rada města

Čelákovic nebo Zastupitelstvo města Čelákovic

rozhodne o poskytnutí přímé podpory z rozpočtu

města Čelákovic.

Čl. II – Podmínky pro poskytování dotací
1. Dotace lze poskytnout na základě úplné žádosti

předepsané poskytovatelem. V případě neúplné

žádosti nebo absence povinné přílohy je žadatel

vyzván odborem školství, informací a kultury

k doplnění. Nedoplnění žádosti ve lhůtě 14 dnů

od výzvy k doplnění je důvodem k vyřazení žádosti

z dotačního řízení.  Lhůta běží ode dne doručení

výzvy žadateli. Výzva se považuje za doručenou

3. pracovní den od jejího odeslání.

2. Žadatel podává v jednom kalendářním roce jed-

nu žádost o dotaci z rozpočtu města, žádost lze

opakovat pouze ve zcela výjimečných případech.

3. Právnická osoba sdružující více aktivit (spor-

tovních oddílů) vystupuje v dotačním řízení jako

jediný možný žadatel. 

4. Příjemce, který je plátcem daně podle § 94 záko-

na č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), nesmí

hradit z poskytnuté dotace daň z přidané hodnoty

(dále jen „DPH“), pokud má u přijatých zdanitel-

ných plnění nárok na odpočet daně v plné výši. 

Jestliže příjemce je plátcem daně, který je povinen

krátit nárok na odpočet koeficientem podle § 76

zákona o DPH, může hradit DPH z poskytnuté

dotace, ale je povinen vrátit poskytovateli dotace

DPH ve výši poměrné části nároku na odpočet

daně odpovídající koeficientu vypočteného podle

§ 76 zákona o DPH, a to do 30 dnů po celoročním

zúčtování DPH.

Příjemce, který je osobou povinnou k dani osvo-

bozenou od uplatňování daně podle § 6 zákona

o DPH nebo právnickou osobou, která nebyla

založena nebo zřízena za účelem podnikání, může

hradit DPH z poskytnuté dotace za předpokladu,

že nemůže hradit DPH z jiných zdrojů.

5. Dotace je poskytována na neinvestiční výdaje

nezbytné pro realizaci projektu či celoroční činnost

žadatele, vždy v souladu s účelem uvedeným

v žádosti. 

Z dotace nelze hradit:

– investiční výdaje;

– mzdy a odměny zaměstnanců žadatele; 

– mzdy a odměny funkcionářů (např. odměny sta-

tutárních orgánů právnických osob);

– přestupy a hostování sportovců;

– odpisy majetku;

– platby pokut, penále, cla, pojištění, úroků, lea-

singových splátek;

– odvod DPH, pokud je žadatel jeho plátcem dle

ustanovení Čl. II, odst. 4.

– ceny do tombol při plesích a zábavách;

– dary s výjimkou věcných cen v soutěžích;

– pohoštění, občerstvení, vyjma účinkujících, sou-

těžících či jako odměny pro děti.

6. Příjemce dotace nemůže přidělené finanční pro-

středky poskytnout jiné právnické či fyzické osobě,

pokud se nejedná o úhradu výkonů a služeb spo-

jených s realizací projektu nebo celoroční  činnosti.

7. Příjemce dotace označí ve svém účetnictví při-

dělené finanční prostředky.

8. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

9. Žadatel, který ke dni podání žádosti nemá vyří-

zené pohledávky směrem k městu či subjektům

napojeným na rozpočet města, bude vyřazen

z dotačního řízení.

10. Další podmínky a požadavky pro čerpání

a účtování příspěvku může poskytovatel zahrnout

do smlouvy.

Čl. III – Postup při dotačním řízení
1. Vymezení působnosti:

– Zastupitelstvo města, Rada města – rozhodo-

vání o dotaci v rozsahu pravomocí daných záko-

nem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů;

– komise pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spol-

kové aktivity – příprava návrhu dělení dotací

podaných v řádném termínu;

– komise pro sport – příprava návrhu dělení dotací

podaných v řádném termínu;

– kontrolní výbor – kontrola dle zákonných kon-

trolních mechanizmů;

– odbor školství, informací a kultury – administra-

tivní zajištění dotačního řízení;

– odbor finanční a plánovací – dohled nad výstupy

dotačního řízení (vyúčtování dotací).

2. Město Čelákovice poskytuje dotace ve vyme-

zených oblastech činností na:

– podporu celoroční činnosti zájmových  subjektů;

– projekty a časově vymezené akce: 

– akce s dlouhodobou realizací (omezeno kalen-

dářním rokem);

– jednorázové a krátkodobé akce.

3. Žádost o dotaci se podává na základě výzvy

starosty města, zveřejněné na úřední desce města,

webových stránkách města, ve Zpravodaji města

Čelákovic. Rada města může ve výjimečných pří-

padech hodných zřetele pominout řádný termín,

a to u časově vymezených akcí.

4. Žádost o dotaci se podává prostřednictvím po -

datelny Městského úřadu v Čelákovicích v termínu

stanoveném ve výzvě starosty s uvedením příjem-

ce: odbor školství, informací a kultury. 

5. Žádost se podává na předepsaném formuláři

a musí obsahovat:

– identifikaci žadatele:

• název, právní formu, adresu sídla, adresu pro

doručování, IČO-DIČ-RČ, bankovní spojení,

statutárního zástupce, osobu pověřenou jed-

náním vždy s kontaktními údaji, registraci právní

subjektivity, prezentaci na internetu (http://…);

– charakteristiku činnosti:

• rok založení, hlavní činnost, působnost organi-

zace, informace o členské základně, jiné zdroje

financování činnosti a provozu; významné úspě-

chy (u sportovních subjektů sdružujících více

oddílů uvést úspěchy jednotlivých oddílů); 

• základní informace o celoroční činnosti, projektu

nebo akce včetně financování;

• výši požadovaného příspěvku.

Vzor žádosti je přílohou zásad č. 1.

Přílohy žádosti:

– jmenný seznam členů rozčleněný na věkové

kategorie (do 18 let a dospělí) včetně roku naro-

zení a bydliště;

– informace o činnosti v daném roce;

– poslední schválená výroční zpráva;

– platné stanovy; 

– fyzická osoba přiloží informace o činnosti za

poslední 3 roky, max. v rozsahu 1 normostrany

textu;

– čestné prohlášení dle vzoru, který je přílohou

č. 2 těchto zásad;

– udělení souhlasu k práci s daty dle vzoru, který

je přílohou č. 3 těchto zásad.

Charakteristiku činnosti a přílohy žádosti nepřed-

kládá žadatel, pokud opakovaně žádá o dotaci

z rozpočtu města v jednom kalendářním roce. 

6. Dotace je poskytována smlouvou, která obsa-

huje mimo základní ustanovení

– ustanovení, že příjemce umožní kontrolu čerpání

dotace – rozpočtu projektu orgánem obce;

– ustanovení, že v případě nesplnění podmínek

je poskytovatel oprávněn vymáhat zpět celou

výši příspěvku.

Tento postup se nevztahuje na dotace schválené

Radou města mimo termín řádného dotačního  řízení.

7. Dotace přidělená v řádném termínu se poskytuje

bezhotovostním převodem na bankovní účet pří-

jemce do 30 dnů od podpisu smlouvy. V mimo-

řádných případech je možné provést výplatu

pokladnou Městského úřadu v Čelákovicích.

8. Příjemce, u něhož dojde v době plnění smlouvy

k existenčním změnám (zánik, sloučení apod.), je

povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit dru-

hé straně a dohodnout vypořádání vztahu k roz-

počtu města.

9. Příjemce oznamuje poskytovateli každou změnu

důležitou pro čerpání dotace a kontakt mezi smluv-

ními stranami (změna statutárního zástupce, sídlo,

kontaktní údaje apod.).

Čl. IV 
– Kritéria a hlediska hodnocení žádostí

A) Žádosti na podporu celoroční činnosti spor-
tovních subjektů:
– 80% částky vyčleněné v rozpočtu města na

podporu sportu v daném roce (po odečtení 5%

rezervy) je děleno podle členské základny se

zvýhodněním věkové kategorie do 18 let, a to

podle bydliště členů:
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– počet členů ve věku do 18 let násoben koefi cien -

tem 3 – podmíněno bydlištěm v Čelákovicích;

– počet členů ve věku do 18 let násoben koefici-

entem 2 – bydliště mimo Čelákovice;

– počet členů násoben koeficientem 1 –  dospělí.

Hodnota 1 bodu vychází z podílu 80% schválené

částky a celkového počtu registrovaných spor-

tovců v místních jednotách a klubech násobeného

koeficienty dle věkových kategorií.

– 20% částky vyčleněné v rozpočtu města na

podporu sportu v daném roce (po odečtení 5%

rezervy) je děleno po celkovém vyhodnocení

žádostí se zohledněním dosažených sportov-

ních výsledků, dodržování nastavených pravidel

pro udělování dotací v předchozím období,

náročnosti provozu sportovišť a nutných výdajů

pro celoroční činnost.

B) Žádosti na podporu celoroční činnosti
ostatních zájmových subjektů:
Žádosti na podporu projektů a časově vyme-
zených akcí v daném kalendářním roce
– kvalita projektu;

– důvěryhodnost žadatele;

– společenský přínos (oslovení široké veřej nosti);

– práce s dětmi a mládeží;

– spolufinancování ze strany žadatele, napojení

na jiné finanční zdroje;

– vztah projektu k regionu.

Čl. V – Finanční vyúčtování dotace
1. Příjemce dotace předloží vyúčtování dotace

včetně kopií účetních dokladů, které musí být

vystaveny na příjemce dotace, odboru finančnímu

a plánovacímu prostřednictvím podatelny Měst-

ského úřadu v Čelákovicích, a to:

– k 31. 1. následného roku, pokud byla dotace

určena na podporu celoroční činnosti;

– do 60 dnů po skončení časově vymezené akce.

2. Vyúčtování dotace bude obsahovat následující

náležitosti:

– v záhlaví vyúčtování dotace bude uvedeno

Vyúčtování dotace z rozpočtu města Čelá-
kovic;

– dále bude uveden název a adresa příjemce

 dotace;

– kontaktní osoba, její telefon, e-mail;

– výše poskytnuté dotace.

Pokud bude příjemce dotace předkládat více než

jeden účetní doklad, bude součástí vyúčtování

dotace seznam (tabulka) účetních dokladů, jed-

notlivý účetní doklad bude v seznamu (tabulce)

uveden pod samostatným pořadovým číslem, jed-

noduchou charakteristikou účelu a částkou v Kč.

Současně bude uvedena celková částka za všech-

ny účetní doklady. Kopie účetních dokladů budou

přílohou tohoto vyúčtování.

Kopie účetních dokladů musí být čitelné, jinak

nebudou akceptovány.

Předpis pro vyúčtování (tabulka) je přílohou č. 4

těchto zásad.

3. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace pou-

káže příjemce zpět na účet poskytovatele.

4. V případě, že příjemce dotace nepředloží pří-

slušné vyúčtování ve stanoveném termínu ani na

základě následné výzvy odboru finančního a plá-

novacího, bude poskytovatel vymáhat zpět celou

výši dotace a bude vyřazen z dotačního řízení

v následujícím roce.

Čl. VI – Závěrečná ustanovení
1. Tyto zásady schválila Rada města Čelákovic na

svém jednání dne 23. 6. 2014 usnesením

č. 17/2014/ a nabývají účinnosti dne 24. 6. 2014.

2. Ruší se Zásady města Čelákovic pro poskyto-

vání finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdě-

lávání, kultury, sportu a dalších volnočasových

aktivit schválené Radou města dne 25. 10. 2012.

VÝZVA
PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O DOTACE Z ROZPOČTU

MĚSTA ČELÁKOVIC
PRO ROK 2015

� Zdeňka Tichá, starostka

v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury,
sportu a dalších volnočasových aktivit
V návaznosti na usnesení Rady města č. 17/2014

ze dne 23. 6. 2014 dnem 29. 10. 2014 vyhlašuji

výzvu pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu

města Čelákovic pro rok 2015.

• Dotaci lze poskytnout na základě úplné žádosti

předepsané poskytovatelem.

• Žádosti o dotace lze podávat prostřednictvím

podatelny Městského úřadu v Čelákovicích

s uvedením příjemce: odbor školství, informací

a kultury, v termínu do 15. 12. 2014.

• Zásady města Čelákovic pro poskytování

finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdě-

lávání, kultury, sportu a dalších volnočasových

aktivit a formulář žádosti naleznou žadatelé na

internetových stránkách města Čelákovic

(www.celakovice.cz).

Změna dopravního značení v Havlíčkově ulici
� hospodářský odbor

Po ukončení uzavírky ulice J. A. Komenského, která byla uzavřena z důvodu opravy kanalizace a vodo-

vodu, plánujeme realizaci úpravy provozu v Havlíčkově ulici.

Tato úprava spočívá v provedení příslušných změn dopravního značení ve smyslu nového dopravního

režimu takto:

Ve stávajícím obousměrném úseku místní komunikace Havlíčkova bude zaveden jedno směrný
provoz, a to ve směru od ulice J. Zeyera k ulici Palackého. 
Tato změna byla schválena RM – výpis usnesení č. 27/2013/360 ze dne 16. 12. 2013 a stanovena místní

úpravou provozu na PK Veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy, vydanou MěÚ Brandýs n. Labem-

St. Boleslav, odborem dopravy, dne 26. 2. 2014.

Seminář o zdravém
školním vaření 

je za námi
� Zdeňka Tichá, starostka města

V sobotu 27. září 2014 v dopoledních hodinách

proběhl v jídelně Základní školy J. A. Komenského

seminář na téma zdravého školního vaření. Zúčast-

nili se ho zástupkyně základních a mateřských

škol a zástupci a zástupkyně z řad rodičů.

Odbornou přednášku v rámci semináře o zdravém

školním vaření na téma současná problematika

školkového a školního stravování, spotřební koš

– pro a proti vedl Pavel Suchánek.

Ve své přednášce zdůraznil úlohu rodiny ve vytvá-

ření jídelních návyků. Vyzdvihl tři významná období

v životě, v nichž se tyto návyky utvářejí, a to ve

věku 3–5 let dítěte, v pubertě (často jako jeden

z výrazů rebelie vůči rodičům) a ve věku 23–25 let,

kdy si mladí lidé shánějí mnoho informací a při-

způsobují jim své životní – a tedy i stravovací –

návyky.

Velmi ocenil význam školních jídelen, v nichž se

stravuje asi 1 600 000 dětí, a připomněl výsledky

průzkumu, z něhož jednoznačně vyplynulo, že

děti, které obědvají ve školních jídelnách, vykazují

významné snížení výskytu obezity. Podle názoru

dr. Suchánka by vedoucími školních jídelen měli

být nutriční specialisté, nutriční terapeuti, nikoliv

ekonomové.

Doktor Suchánek stručně objasnil význam spo-

třebního koše, který stanovuje, jaké výživové poža-

davky mají splňovat jídla podávaná ve školní

jídelně. Spotřební koš je stanoven vyhláškou

107/2005 Sb. a jsou jím stanoveny určité skupiny

potravin (brambory, maso, ovoce, zelenina atd.)

a jejich doporučená spotřeba na žáka a den.

Výpočtem spotřebního koše pak jídelna doku-

mentuje, jak tato doporučení plní. Spotřební koš

se počítá za měsíční období v hodnotách „jak

nakoupeno“. V této souvislosti se dr. Suchánek

zmínil o nedávném průzkumu nutričních hodnot

jídla podávaného v českých porodnicích. Konsta-

toval, že ve vnímání stravy dochází k posunům,

které jsou vždy reakcí na stávající stav a provedené

změny.

Dotazy následující po přednášce se týkaly zejména

používání polotovarů ve školních jídelnách, které

je z pohledu nejen odborníků, ale i rodičů nežá-

doucí a velmi kritizované. Další dotazy mířily kon-

krétně na podávání jednotlivých jídel, řešily otázky

jejich vhodnosti či nevhodnosti. Seminář byl

v mnohém poučný a rozhodně velmi podnětný.

K jeho příjemné atmosféře přispěla i moderátorka,

paní Regina Rázlová.

Některé z podnětů, které na semináři zazněly,

budou předány vedení našich škol. Pokud to bude

možné, ráda bych se tomuto tématu věnovala

i nadále. Děkuji všem za jejich aktivní účast.

Foto: -dv-



města Čelákovicstr. 14 listopad 2014

Druhý bleší trh v sobotu 18. října 2014. Foto: Jolana Havelková

trhovce, kteří prodávali nejkvalitnější použité vlně-

né zboží. Z německých blešáků mám nejkrásnější

užitnou keramiku a kameninu. Ve Švýcarsku jsme

si coby univerzitní studenti zařídili díky „recyklo-

vatelným dnům“ (kdy Švýcaři dávají před své domy

vše, co již nepotřebují) vybavení studentských

kolejí. V Londýně byl mišmaš všech národností

a byla to spíše pastva pro oči, která předčila naku-

povací horečku. Pařížské blešáky jsou stylové,

poetické a drahé. Naopak Řím je jedno velké

neuklizené vetešnictví, kde se jeden diví, co ten

druhý prodává za krám. Pro Holanďany je dubnový

Den královny – aneb celonárodní bleší trh – jedna

velká recese, do které aktivně zapojují i děti.

Z izraelského Tel Avivu si vozím nejoriginálnější

etnické šperky. Naopak v USA se nic neřeší, prostě

se vytáhnou ven před garáže všechny cenné i bez-

cenné krámy, místní si sednou v klidu s termoskou

na houpací křeslo a prožívají kouzlo okamžiku, tak

jako jsme to prožívali v září a říjnu i my. Tak nám

přeji, aby to byl díky nám všem opět hezký zážitek

a abychom tomu místu vtiskli něco poeticky hez-

kého.

V závěru připojuji za pořadatelky poděkování 

Miloši Špringrovi, bez něhož bychom akci nemohly

zrealizovat a který nám byl velkou podporou.

BAZÁREK OBLEČENÍ
pro VELKÉ i malé

V modlitebně CB v Čelákovicích Vašátkova

č. p. 288 (50 m pod ZUŠ).

Ceny od 10 Kč do 30 Kč ve dnech 18.–20. listo -
padu 2014 od 14.00 do 18.30 hod.

OPRAVA VODOVODU A KANALIZACE
V J. A. KOMENSKÉHO

� odbor rozvoje města

Práce na opravě vodovodu a kanalizace v ulici J. A. Komenského postupují zdárně a pouze s mírným

zpožděním, které vzniklo nepředvídatelnými událostmi. Časová prodleva bude přibližně dva týdny

a plánované dokončení stavby je přibližně 5. prosince 2014. Před 14 dny zdárně proběhlo přepojení

části ulice na nový vodovodní řad, a to včetně Základní školy J. A. Komenského. Začátkem listopadu

2014 by měly začít práce na dokončení úpravy povrchu komunikace.

BLEŠÍ TRH
� Eržika Frinková

Možná, že jste si jedné krásné sluneční soboty

uprostřed září (13. 9.) všimli nezvyklého ruchu na

zahradě jazykové školy v Sedláčkově ulici (budova

s prodejnou trezorů). Konal se tam totiž v novo-

dobé historii první místní bleší trh.

Na „blešáku“ jste si mohli velmi levně zakoupit

knihy, pohlednice, obrazy, oblečení a boty, hračky

všeho druhu, sportovní potřeby, stolní hry, sklo

a keramiku, dekorativní předměty a šperky, domácí

produkty a výpěstky a spoustu dalších věcí, které

nepotřebujete, ale určitě se vám budou na něco

hodit.

Bleší trh podpořily sběratelky všeho, co se může

hodit, a byl organizován za podpory několika

maminek, které nasadily své dobrovolné síly

k logistickému zabezpečení, výtvarnému zpraco-

vání, přípravě občerstvení a focení černobílého

dokumentu, zachycující celou událost – nám pro

radost. Nadšení bylo tak velké, že se v sobotu

18. října se konal podruhé a v plánu je pokračování.

Na to si však počkáme do jara 2015.

Bleší trh, lidově blešák či burza, je v původním

slova smyslu trh, kde jsou nabízeny použité před-

měty soukromými osobami bez nutnosti obchodní

koncese. Při prodeji není třeba vést účetnictví ani

z jednorázového prodeje platit daně. Výraz bleší

trh pochází ze středověku, kdy panovník nebo

šlech tic přenechal darem oblečení svým podda-

ným. Ti s ním mohli dále obchodovat a spolu s ním

se přenášeli i paraziti – povětšinou blechy.

Já sama jsem velkým příznivcem a podporovate-

lem akcí, kde se recykluje a starým a použitým

předmětům se dává nový smysl. Každý bleší trh,

který jsem kdy navštívila, měl určitý „genius loci“,

měl trochu jinou atmosféru, nabízel jiné zboží a jiné

zážitky. Ve Vídni jsme zásadně obhlíželi turecké

� -dv-

PRODEJNA OBUVI
Společnost V+J OBUV, s. r. o., otevřela dne 

3. 10. 2014 v Čelákovicích svou již 17. prodejnu

obuvi pod značkou QUICK-SHOES. Prodejna se

nachází v ulici Průmyslové č. p. 2043, hned vedle

OD TESCO. V prodejně nabízejí dámskou, pán-

skou a dětskou obuv ve středních cenových rela-

cích. Můžete zde zakoupit také obuv značky

Rieker, Tamaris, Pep Step či dětskou zdravotně

nezávadnou obuv a dětské bačkorky vyrobené

českým výrobcem s certifikací Žirafka. Sortiment

je doplněn o ponožky, kabelky, cestovní zavazadla

a příslušenství k obuvi.

V prodejně přijímají dárkové šeky Edenred a pla-

tební karty. Platit lze i bezkontaktně. Pro zákazníky

je připraven věrnostní systém „Nakup chytře“. Na

webových stránkách firmy najdete nabízený sor-

timent i e-shop: www.vjobuv.cz. Tel.: 315 624 362.

Provozní doba:
po–pá 9.00–18.00 hod.

so 9.00–16.00 hod.

ne 14.00–18.00 hod.

PLANETA HAM HAM
V Kostelní ulici č. p. 43 bylo 25. 9. 2014 otevřeno

rychlé občerstvení a grill bar (objekt, kde je i Tam

Tam). V nabídce nechybí gyros, hamburgery,

mexické tortilly, smažený sýr, kuřecí křidélka

a stripsy, párek v rohlíku, krokety, hranolky, zele-

ninové saláty a sortiment nápojů. K úhradě je mož-

né použít stravenky. Provozovatel nabízí např.

různé slevové akce na menu či letáčkové 10%

slevy. Odpovědnou vedoucí zde je Lucie Štibin-

gerová. 

Více o nabídce na www.babiccinaplotynka.cz.

Provozní doba:
po–pá 10.30–22.00 hod.

so–ne 16.00–22.00 hod.

KADEŘNICTVÍ JASMIN
Minulý měsíc bylo znovu otevřeno kadeřnictví ve

Volmanově ulici č. p. 1999. Tentokrát je provozo-

vatelkou Jasmin Grammová-Bauerová, která pra-

cuje s profesionální vlasovou kosmetikou

zn. Selective a Wella. Zákazníci – dámy, pánové

i děti – se mohou předem objednat na tel.:

732 404 904, ale je možné přijít i bez objednání.

Pánský střih je v ceně od 100 Kč, dámský pak od

250 Kč. 

Provozní doba:
po dle objednání

út 8.00–16.00 hod.

st 9.00–18.00 hod.

čt 9.00–18.00 hod.

pá 10.00–19.00 hod.

so 8.30–13.00 hod.
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V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156

Vybírání kontejneru na elektroodpad
1. října ve 21.25 hod. oznámil občan, že v Sedlčán-

kách v ulici Matěje Koštíře vybírají nějaká individua

kontejner na elektroodpad. Hlídka MP se na místo

dostavila společně s hlídkou Policie ČR a na místě

provedli perlustraci všech 4 občanů z Prahy 9.

Řidiči byla uložena i pokuta za špatný technický

stav vozidla, kterým se na místo dostali. 

Pomoc psychicky nemocné ženě
5. října ve 22.55 hod. hlídka MP přijala oznámení

od občanky, že její kamarádka jí poslala SMS, kde

jí psala, že už bude jen spát. Paní vyjádřila obavu

o život své kamarádky, protože ta je ve špatném

psychickém stavu po rozchodu s přítelem. Hlídka

se s oznamovatelkou dostala do bytu její kama-

rádky za pomoci klíčů od jejího přítele. Nalezli zde

spící ženu, která nereagovala na buzení, a proto

byla přivolána RZS. V době, než RZS přijela, se

žena začala probouzet a sdělila, že snědla několik

prášků na spaní. Poté byla žena předána do péče

zdravotníků a převezena do nemocnice k další

léčbě. 

Bouračka u plotu
8. října ve 21.22 hod. telefonicky oznámil občan,

že na křižovatce ulic Mochovské a J. Zacha došlo

k dopravní nehodě, kdy blíže nespecifikované

vozidlo nabouralo do plotu rodinného domu a ujelo

z místa. Hlídka MP oznámila věc Policii ČR, pro-

vedla na místě prvotní šetření v okolí a počkala

do příjezdu dopravní policie, která si celou věc

převzala do vyšetřování. 

Krádež peněz
10. října v 10.59 hod. přijata MP žádost o asistenci

od Policie ČR, že v ulici Rumunské měl nějaký

muž, asi 2 metry vysoký, plešatý, v zelené mikině

a s příruční taškou, odcizit peníze a měl by odchá-

zet na nádraží. Hlídka provedla kontrolu nádraží

a celé trasy předpokládaného pohybu tohoto

muže avšak s negativním výsledkem. V 11.39

hod. byla přijata opětovná žádost od PČR, že

tento muž tmavší pleti má být na nádraží, ale na

tomto místě jej hlídka nenalezla. Podle prvotních

informací mělo jít o muže z Neratovic, a proto –

vzhledem k tomu, že krátce předtím odjel vlak

do Neratovic – hlídka MP urychleně přejela na

zastávku V Prokopě, kde byl vlak zkontrolován,

ale muž se v něm nenacházel. Celou věc nadále

šetří Policie ČR. 

Sebevrah na železničním mostě
13. října v 16.30 hod. bylo přijato oznámení od

Policie ČR, že na železničním mostě se má

nacházet muž, který chce spáchat sebevraždu

skokem pod vlak. Hlídka MP se na místo dostavila

a skutečně na kolejích spatřila muže. Strážník

MP jej doběhl a přemluvil ho, aby sešel z kolejiště.

Muž potvrdil, že má problémy a že chce skon-

covat se životem. Poté byl muž předán do péče

zdravotníků a celou věc si ponechala k prověření

Policie ČR.

Provozní doba:
po 20.00–21.30

út 6.15–7.45 17.00–21.30

(17.00–19.00 pronájem 2x dráhy)

st 6.15–7.45 18.00–21.30

čt 18.00–21.30

(18.00–19.00 pronájem 2x dráhy – Routa)

pá 6.15–7.45 17.10–21.30

so 11.00–21.00

(10.00–11.00 plavání Soszdp)

ne 10.00–21.00

(9.00–10.00 pouze senioři)

Ve svátek pondělí 17. 11. provoz od 16.00 do
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.

Rušný podzim v Místní akční skupině Střední Polabí
� Jiří Sládek, PR a asistent projektů z Komuni-

tárních grantů a EU

Evropské dotace podpoří lepší propojení Prahy
s jejím okolím
Nárůst počtu obyvatel v okolí metropole a zvýšená

frekvence dojíždění do hlavního města za prací

a vzděláním přináší některé problémy, které se

projevují jak v Praze, tak na území Středočeského

kraje.

Zlepšení této situace by měl pomoci nástroj ITI –

Integrované územní investice. Z něj bude možné

čerpat finanční prostředky například na další rozvoj

hromadné dopravy, výstavbu přestupních termi-

nálů s parkovišti P+R, zvýšení kapacity mateř-

ských a základních škol apod.

Podrobné dokumenty k nástroji ITI se zatím při-

pravují, ale Místní akční skupina Střední Polabí

zapracuje základy ITI do své strategie a bude prů-

běžně informovat starosty v regionu o dotačních

příležitostech v této oblasti.

MAS se zúčastnila Národní svatováclavské
pouti i Dnů zdraví
V sobotu 27. a v neděli 28. září jsme postavili

náš stánek nejprve v Letním kině Houšťka a poté

v centru dění na Mariánském náměstí. Zde jsme

poutníkům z regionu i z daleka nabídli ochut-

návku produktů z nabídky místní pekárny Peče-

no s láskou a spoustu informací o působení

místních akčních skupin nejen ve Středním

 Polabí. Navíc jsme působili také jako informační

bod a poskytovali veřejnosti podrobnosti o pro-

gramu pouti a turistických zajímavostech

v regionu. Stánek MAS nechyběl ani o týden

později na brandýském náměstí při Dnech

 zdraví.

Projekt Regionálního centra se odkládá
V minulých měsících jsme informovali o otevření

Regionálního centra MAS Střední Polabí v bran-

dýské Zámecké kočárovně. Bohužel, v rámci Rady

města nedošlo ke shodě o typu spolupráce. Přes-

tože využití kočárovny pro Regionální centrum

MAS Střední Polabí zatím nevyšlo, budeme na

tomto projektu dál pracovat, sbírat kontakty na

regionální výrobce a hledat možnosti dotačního

financování centra. Bližší informace přineseme

v prvních měsících příštího roku.

Týdny vzdělávání
dospělých

� Zdeňka Tichá, starostka města

Již od roku 1995 pořádá každoročně Asociace

institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) v Čes-

ké republice celosvětovou nekomerční akci na

podporu vzdělávání dospělých. Cílem je motivovat

potencionální účastníky celoživotního vzdělávání

k aktivnímu přístupu ke svému osobnímu a pro-

fesnímu růstu. Stovky odborných i populárních

přednášek a seminářů, kurzů, testování znalostí

a dovedností a řada dalších aktivit probíhají na

celostátní i krajské úrovni. 

Každoročně se aktivit v rámci Týdnů vzdělávání

dospělých zúčastní několik tisíc osob bez ohledu

na jejich věk, vzdělání či odpornou praxi.

Týdny vzdělávání dospělých se konají tradičně

pod záštitou ministra práce a sociálních věcí

a ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Letos poprvé se konaly i v Čelákovicích, a to záslu-

hou CMC Graduate School of Business, pod zášti-

tou starostky města. Zapojení do akce „Týdny

vzdělávání dospělých“ považuji za velmi přínosný

krok, a to nejen ve vztahu k pořádající instituci,

ale i ve vztahu k městu Čelákovice. Věřím, že i tato

akce přispěje k rozvoji vzdělávání dospělých

v našem městě, jeho popularizaci a kultivaci. 

Pro letošní Týdny vzdělávání dospělých se spojily

instituce CMC Graduate School of Business, Mills,

REHASPRING centrum a Městské muzeum

v Čelákovicích. Od pondělí 20. října do pátku 24. říj-

na probíhaly v prostorách CMC přednášky

z různých oblastí a příchozí mohli navštívit řadu

kurzů, například z oblasti kariérového poradenství,

kde se mohli dozvědět, jak správně napsat živo-

topis a jak uspět u pracovního pohovoru, ukázku

unikátní výuky angličtiny DynEd a ukázku progra-

mů, které se věnují osobnímu a profesnímu rozvoji,

přednášku věnující se plochým nohám u dětí či

přednášky o archeologii a výročí 1. světové války. 

Dovoluji si vyjádřit své poděkování pořadatelům

a popřát jim elán a energii do pořádání dalších

ročníků této velmi přínosné akce.

Informační stánek MAS na Národní svatováclavské pouti.
Foto: MAS Střední Polabí
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Veškeré informace 

o říjnových volbách 

najdete na webu:

www.volby.cz

Zájem o minulost
našeho města neklesá

� Ivan Vaňousek

„Je to poprvé v historii, kdy se podařilo takovéto

souborné dílo o našem městě vydat“, napsal jeho

bývalý starosta pan Josef Fouček v úvodu ke knize

Emanuela Vlasáka „Polabské město Čelákovice“.

Vydalo ji samo město v roce 1990 jako připomínku

na první, 700 let starou písemnou zmínku o sobě

(1290). O 16 let později (2006) vydalo zdejší Měst-

ské muzeum I. díl Kroniky města Čelákovic

(1857–1939) a krátce na to díl II (1940–1947). Oba

díly byly editované tehdejším ředitelem muzea

panem Jaroslavem Špačkem. Po knize pana Vla-

sáka i po obou dílech Kroniky se jen „zaprášilo“.

Jenže tyto knihy včetně publikací, vydaných Měst-

ským muzeem k 100. výročí jeho založení

(1903–2003) jsou, při vší úctě k nim, pro turistu

obtížně využitelné jako inspirace k výletu či k rych-

lému seznámení návštěvníků s naším městem

a s okolní přírodou. Byly ovšem nepochybně zdro-

jem informací k přípravě dlouho očekávané bro-

žury „Procházka městem“, kterou pro tyto účely

vydaly Čelákovice v roce 2013.

Po změně režimu v roce 1989 a snad také povzbu-

zeni vydáním uvedených širších publikací o Čelá-

kovicích začali vystupovat z anonymity také zdejší

amatérští a profesionální tvůrci krátkých filmů,

souborů fotografií a písemností, dokumentujících

historii našeho města, události v něm, jeho památ-

ky a okolní přírodu. Tím motivují nejen sentimen-

tální důchodce, „místní pecivály a náplavy“ (to

nemíním jako urážky) k pohybu a k poznávání

okolí, ale i „přespolní“ k návštěvě Čelákovic. Mnozí

jistě namítnou „není to ono“, nebo „jsou tam

nepřesnosti“. Jenže, vážení – kdo nic nedělá, nic

nezkazí. Některé z těchto tvůrců považuji za jakési

následníky čelákovického amatérského malíře

Čeňka Jandy, v jehož obrázcích se nám zachovala

podoba mnoha zdejších zaniklých domů, zákoutí

nebo i dávno zesnulých lidí. Jako příklad tvorby

těchto novodobých „Jandů“ si dovoluji jmenovat

filmy místního StudiaNest, s. r. o., s názvy Grádo

– písečné lázně (2012), Čelákovice město stromů

(2012), Čelákovice (2013) a připravovaný – Za

poklady Středního Polabí. Za zmínku v této sou-

vislosti stojí i neúnavná a nezištná vášeň doku-

mentaristy snímků starých Čelákovic pana

Vladislava Švestky staršího. Najdete-li doma napří-

klad stará fota obchodů zdejších živnostníků nebo

řemeslnických dílen s vývěsnímy štíty, snímky

zaniklé vily Madelonky v ulici J. A. Komenského

či proskleného pavilonku zahradnictví u bývalého
starého hřbitova, bude Vám vděčný. Trvalý zájem

lidí o historii města lze doložit i hojnou účastí na

vycházkách městem, které organizuje Spolek přá-
tel čelákovického muzea (například prohlídka exte-

riéru rekonstruované Volmanovy vily – 2013 nebo

letní a podzimní procházky městem – 2014). Takže,

milí čtenáři – trekingové hůlky do rukou, nebo

vzhůru do sedel – vstříc zdejším památkám, hez-
kým zákoutím a krásné barevné podzimní přírodě

v okolí.

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM
za hlasy v komunálních volbách  (řazeno dle vylosovaného pořadí pro volby)

� Jindřich Polívka, volební lídr, Jaroslav Ryneš,
č. 2 kandidátky, Jaroslav Roušar, č. 3 kandi-
dátky

Vážení spoluobčané,
za celou naši kandidátku „Hnutí nezávislých za har-
monický rozvoj obcí aměst“ děkujeme za podporu,
kterou jste nám odevzdáním svého hlasu dali.

� Vladimír Duník, zvolený zastupitel za KSČM

Děkujeme občanům našeho města, kteří přišli
k volbám do Zastupitelstva města a svým hlasem
podpořili kandidáty KSČM.
I když ve většině případů, vzhledem k rozložení
mandátů, nebudu mít sebemenší možnost výsle-
dek hlasování ovlivnit, budu vždy hájit a prosazovat
potřeby a zájmy občanů v souladu s naším voleb-
ním programem.

� Petr Petřík, předseda MO Liberálně ekologické
strany

Děkujeme všem za podporu, kterou nám svými
1 669 hlasy v proběhlých volbách vyjádřili. Na pro-
sazení našeho volebního programu „Spolu v Čelá-
kovicích“ v Zastupitelstvu to sice nestačilo, ale
pro nás je to důkaz, že nás řada občanů vnímá.
Kampaň volebních subjektů hodnotíme celkově
jako demokratickou i přes ojedinělé útoky na nás,
kterým nevěnujeme pozornost. Budeme nyní
pozorně sledovat počínání naší nové samosprávy
a jsme připraveni nabídnout své zkušenosti
i v odborných komisích města. Sledujte i Vy naše
aktivity a spolupracujících sdružení jako je Okra-
šlovací spolek čelákovický. Chystáme např. bese-
du ke slibovanému měření kvality ovzduší.

� členové sdružení

Sdružení nezávislých kandidátů PROČ – Pro Čelá-
kovice si dovoluje poděkovat svým příznivcům
a voličům za jejich přízeň, která se promítla do zis-
ku 3 mandátů v Zastupitelstvu města. V duchu
svého názvu hodláme opět – jako v minulých
letech – pracovat pro Čelákovice a věříme ve Vaši
další podporu. Zvlášť nám záleží na akcích pro-
jektově zahájených v tomto roce, mezi něž patří
stavba tolik potřebné nové mateřské školy v areálu
MDDM, projekt „Propojení ulice Stankovského se
silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“ a vodo-
vod V Prokopě, a na pokračování mnoha akcí kul-
turních či s tematikou životního prostředí, jak jsme
na ně pamatovali ve svém volebním programu,
který se budeme podle možností snažit co nejvíce
naplňovat. Děkujeme!

� Josef Pátek, předseda MS ODS Čelákovice
a lídr kandidátky ODS v Čelákovicích

Rád bych jménem celého týmu kandidátů ODS
poděkoval občanům Čelákovic, Sedlčánek, Císař-
ské Kuchyně a Záluží za podporu, kterou nám vyjá-
dřili v říjnových komunálních volbách. Z celkového
počtu 81 803 platných hlasů odevzdaných v Čelá-
kovicích získala kandidátní listina č. 6 celkem 31
665 hlasů, což odpovídá 38,7 %. Jedná se o pro-
jevení jednoznačné důvěry občanů v naše kandi-
dátky a kandidáty, kteří obsadí celkem 11 míst
v jednadvacetičlenném zastupitelském sboru. 
Jsme přesvědčeni, že voliči dali jasně najevo, jak
si přejí spravovat naše město. Uděláme vše pro
zklidnění situace v čelákovickém zastupitelstvu
a soustředíme se na rozvoj našeho města v duchu
hesla „Čelákovice – domov na Labi“.
Výrazné podpory si velmi vážíme a je pro nás zava-
zující. Po ustavujícím zasedání Zastupitelstva měs-
ta Čelákovic začneme realizovat priority z našeho
programu pro volební období 2014–2018.

� Tomáš Janák a Milan Tichý

Jménem TOP 09 Čelákovice děkujeme svým voli-
čům za všechny jejich hlasy v komunálních i Senát-
ních volbách. Velmi si jich vážíme. Obhájili jsme
alespoň jeden mandát v Zastupitelstvu města.
V Čelákovicích zvítězila ve volbách místní ODS
v čele s Josefem Pátkem, kterému tímto gratulu-
jeme. Toto rozhodnutí občanů je třeba respektovat
a pevně věříme, že ODS jakožto deklarovaná „pra-
vicová strana“ bude s takto silným mandátem
schopna řídit naše město i bez pomoci a našeptá-
vání některých populistických uskupení a hnutí.
Náš samostatný a jediný mandát se bude nacházet
v prostoru konstruktivní opozice, abychom takto
mohli pracovat pro město a své voliče i nadále
a hájili jejich zájmy a potřeby v intencích naší libe-
rální pravicové politiky.
TOP 09 se domnívá, že jiná varianta pro vedení
Čelákovic je těžko přijatelná. Také voliči si musí uvě-
domit, že nesou odpovědnost za svá rozhodnutí.

� Hana Machálková

Vážení spoluobčané, děkujeme všem, kteří jste
nám dali svůj hlas v komunálních volbách ve dnech
10. a 11. října 2014. 
Čelakovandy.cz s podporou KDU-ČSL.

� Martin Rych, předseda ANO 2011  Čelákovice

Vážení spoluobčané, jménem celé naší kandidátky
chci poděkovat všem, kteří svými hlasy podpořili
hnutí ANO 2011 Čelákovice při komunálních vol-
bách 2014. Vaše rozhodnutí nám propůjčilo tři
mandáty, které maximálně využijeme pro naplnění
našeho předvolebního programu. Pevně věřím,
že důvěru, kterou jste nám dali, nezklameme
a pomůžeme udělat z Čelákovic lepší místo pro
život!
PS: Poděkování patří všem občanům Čelákovic,
kteří svým drtivým počtem hlasů jasně ukázali,
jakým směrem se mají Čelákovice ubírat.
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Den válečných
veteránů

� Zdeňka Tichá, starostka města

Den válečných veteránů je vždy slaven k výročí

konce 1. světové války, která byla ukončena pří-

měřím podepsaným mezi spojenci a Německem

symbolicky 11. 11. 1918 v 11 hodin 11 minut ve

vlakovém voze v Le Francport u severofrancouz-

ského města Compiègne. I proto je v některých

zemích nazýván Den příměří. 

Tradice oslav konce 1. světové války vznikla vlastně

již při prvním výročí, 11. listopadu 1919, kdy byl tento

den připomínán mj. v Londýně a v Paříži. Americký

prezident Woodrow Wilson v roce 1919 oficiálně

vyhlásil 11. listopad Dnem příměří a oficiálním svát-

kem se stal v roce 1926. V roce 1954 přejmenoval

americký kongres tento den na Den veteránů.

Symbolem Dne válečných veteránů se stal květ

vlčího máku, a to podle básně „V polích flander-

ských“, kterou v roce 1915 napsal kanadský chi-

rurg John McCrae sloužící na západní frontě

nedaleko belgického města Ypres krátce poté, co

se zúčastnil jedné z bitev a ztratil v ní přítele. On

sám později rovněž zahynul v boji.

V polích flanderských vlčí máky dují

Na hrobech mezi kříži, jež řada za řadou

Naše místo značí. A modrou oblohou

Skřivánci v letu statečně prozpěvují,

Téměř přerušeni palbou dělovou.

My jsme ti mrtví. Ještě před pár dny

Žili jsme – v tváři úsvit, v očích západ slunce pla-

menný.

Milovali jsme a milováni byli, a teď náš život ztich

V polích flanderských.

Dál nepřítele za nás bijte každý den:

Naše mroucí ruce házejí vám pochodeň –

Držte ji vysoko, ať stále plane!

Však zradíte-li nás, kdo umíráme,

Nebudem spát, byť vlčích máků nachových

Plápolá moře v polích flanderských.

Překlad: Milena Kolaříková (http://www.csol.cz)

Váleční veteráni nejsou jen ti ze světových váleč-

ných konfliktů, ale i ti, kteří se dnes účastní vojen-

ských misí v různých částech světa a v rámci

pomoci obyčejným lidem čelí každodennímu

nebezpečí. Neměli bychom zapomínat na hrdiny,

kteří v bojích ztratili své životy, ale ani na ty, jejichž

úkolem je pomoc civilistům v zemích, kde probíhají

válečné konflikty. Není to dnes příliš moderní, osla-

vovat hrdinství, vlastenectví, statečnost a čest –

ale právě to jsou hodnoty, které jsou stabilní

a nepostradatelné, a právě lidé s těmito vlastnost-

mi a hodnotami jsou v naší společnosti těmi, kteří

ji posunují dál. Mysleme na ně s hrdostí a úctou.

Listopad
� Zdeňka Tichá

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad, zlatý
lístek z javora, zima už jde do dvora. Básnička,
kterou jsme se učili ve školce či s maminkou snad
všichni. Ano, listopad je měsícem, kdy je jasné,
že zima je blízko. Název měsíce odvozen od sku-
tečnosti, že v této době padá listí ze stromů. 
V mnoha jazycích je název tohoto měsíce novem-
ber, což je odvozeno od latinského novem – devět,
a to proto, že v římském kalendáři byl listopad devá-
tým měsícem roku. Není bez zajímavosti, že stejné
pojmenování – listopad – má i polština, zatímco
v chorvatštině je pojmenováním listopad nazván
náš říjen a 11. měsíc v roce nese název studeni.
Začátek listopadu je spojen s tichou vzpomínkou
na naše zemřelé – 1. 11. se připomíná Svátek
všech svatých a 2. 11. Památka zesnulých –
Dušičky. Je to svátek ticha a zamyšlení, který má
svou hloubku, a odkazuje nás ke vzpomínkám na
ty, kteří nás opustili, a na hodnoty, které nám zane-
chali. Tento den můžeme považovat i za připo-
mínku toho, že od počátků lidské kultury
rozdělujeme svět na živé a mrtvé – a v dnešní
době, kdy jisté věci ze svých životů vytěsňujeme
a téma smrti je tabuizováno, je důležité vědomí,
že mrtví do našeho života patří a že i náš život je
konečný. 
Mezi tyto pradávné tradiční svátky se vplížil Hal-
loween slavený 31. října, se svými typickými bar-
vami černou a oranžovou, s vyřezávanými dýněmi
se svíčkou. Oblékání do strašidelných kostýmů
a koledování (Trick or treat! – Koledu, nebo vám
něco provedu!) se u nás neujalo, je to tradice zave-
dená převážně v anglicky mluvících zemích. 
V listopadu si rovněž připomínáme významné dny,
především 17. listopad. V roce 1939 byly v tento
den zavřeny české vysoké školy, došlo k popravám
vedoucích představitelů vysokoškoláků a mnoho
českých studentů bylo následně odvlečeno do
koncentračních táborů. V roce 1941 byl tento den

vyhlášen jako Mezinárodní den studentstva.
Symbolicky ve stejný den, jen o 50 let později,
v roce 1989, došlo v Praze ke shromáždění stu-
dentů, které bylo brutálně potlačeno tehdejší státní
policií a státní mocí. Společenské změny započaté
již v letech předešlých se ale potlačit a zastavit
nedaly. Vzhledem k pokojné atmosféře a k tomu,
jak probíhaly události následující, byly tyto události
nazvány nejen revoluce listopadová, ale také
sametová revoluce či revoluce velvetová (podle
angl. velvet revolution), revoluce něžná anebo ply-
šová. Už sama ta slovní spojení jsou zvláštní, pro-
tože revoluce sama o sobě zpravidla pokojná
a klidná nebývá, zatímco samet či plyš pocit heb-
kosti, něhy a klidu navozují – a v těchto nesouro-
dých slovních spojeních se odráží jistá
rozpolcenost událostí z roku 1989. Slovo revoluce
i na základě spojování s výše uvedenými slovy
nabylo nového významu, a to nástup něčeho nové-
ho, zvrat, obrat k něčemu s dalekosáhlými účinky. 
Dvouslovná pojmenování jsou ale dlouhá, proto
jsme si je samozřejmě v mnohém přizpůsobili –
a setkáme se s pojmenováními samet, sameťák,
sametka či plyšák.
A možná stejně symbolické je to, že 17. listopadu
1989 ve večerních hodinách byla v Česku pozo-
rována polární záře, jev, který je v naší zeměpisné
šířce pozorovatelný jen zřídka.
V letošním roce uplyne již 25 let od událostí roku
1989. Je neuvěřitelné, jak rychle všechno uteklo.
Některé věci se daří lépe, některé jsme si třeba
představovali jinak. Důležité ale je, že žijeme ve
společnosti, která je svobodná, v níž nejsou lidé
zavíráni a perzekuováni jen kvůli odlišnému vzhle-
du či odlišným názorům. Na tom, aby společnost
byla lepší a negativní jevy nepřevažovaly, musíme
pracovat každý z nás – to je ta nabytá odpověd-
nost, s níž mnozí bohužel neumějí nakládat. Přejme
si, aby odkaz 17. listopadu vnášel mezi nás právě
ty hodnoty pozitivní – odpovědnost, soudržnost,
statečnost a odvahu.

Den otevřených dveří ve Volmanově vile

Dne 31. 10. 2014 tomu bylo 50 let, kdy si řekli 
své ANO naši rodiče Alena a Oldřich SALA -
MÁNKOVI.
Ze srdce přejeme mnoho dalších společných let
plných lásky, štěstí, zdraví a vzájemného porozu-
mění.
Přejí Lenka, Radim a Martina s rodinami.

Dne 29. 11. 2014 oslaví své 75. narozeniny náš
tatínek, dědeček a pradědeček pan František
KABÁT.
Hodně štěstí, pevné zdraví a ještě více vitality do
dalších let s poděkováním za jeho péči a lásku
přejí děti s rodinami.

Již čtvrt století uplyne 22. lis-
topadu od odchodu našeho
tatínka a dědečka thb Ladisla-
va WEYROSTKA. Zavzpomí-
nejte spolu s námi.
Jiří a Ladislav s rodinami

Dne 25. 11. před 15 lety nás
navždy opustila naše milovaná
maminka, babička a prababič-
ka paní Anna KUNCOVÁ. Kdo
jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Za rodinu děkují dcera Anna,
syn František, vnoučata
František, Miroslav, Anička,
Jiří a Petr s rodinami.

� Majitelé Vila Volman, k. s.

V sobotu 4. 10. 2014 byla pro veřejnost otevřena
Volmanova vila. S ohledem na nově zrekonstruo-
vané prostory byla nutná registrace předem pro-
střednictvím internetu, ale ve chvíli, kdy se zpráva
o otevření této unikátní stavby rozšířila mezi čelá-
kovickou veřejnost, po celý den přicházeli další
lidé, kteří měli zájem o prohlídku. 
Nikdo nebyl odmítnut a k 255 registrovaným

zájemcům se přidalo dalších téměř 250. Ozývaly
se hlasy obdivu a také hlasy vzpomínek typu „sem
jsme chodili spát“, „tady jsme měli hračky“ od
těch, kteří navštěvovali mateřskou školku, jež ve
vile byla v letech 1952–1990. 
Všem příchozím děkujeme za trpělivost a podle
ohlasů soudíme, že zájem o tuto stavbu je znač-
ný. O otevření prostor Volmanovy vily uvažujeme
i do budoucna, opět formou komentovaných
prohlídek.

Vlčí mák – symbol Dne válečných veteránů. Foto zdroj:
http://vlcimak.webnode.cz
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Naše památky
Psát o čelákovických (nemovitých) kulturních památkách lze velmi různě. Asi
nejobvyklejším způsobem by bylo vybrat ty nejvýznamnější a pak o každé
z nich napsat faktograficky přesný a hutný odstavec. První by byl o kostele,
druhý o tvrzi, třetí o Volmanově vile. Každý z těch tří vyjmenovaných objektů
by si zasloužil nejen samostatný článek ve zpravodaji, ale klidně i útlejší knihu.
V případě Volmanovy vily by se dokonce bez rozpaků mohlo jednat i o knihu
značné tloušťky, protože jde o stavbu z hlediska české funkcionalistické
architektury naprosto zásadní. 
Chtěl bych se ovšem pokusit o něco trochu jiného. Totiž psát nejen o nejvý-
znamnějších čelákovických historických stavbách, ale právě naopak, věnovat
pozornost i těm opomíjeným. Proč? Například proto, že každá historická stav-
ba existuje v určitých souvislostech – v historickém, kulturním či krajinném
kontextu.

Krajina
V Čelákovicích není krajinným kontextem pouze

mírně zvlněná krajina kolem Labe, ve středověku

ještě více než dnes protkaná slepými rameny, niva-

mi a bažinami, ale také postupně houstnoucí síť

cest, na nichž už velmi záhy začala vznikat i síť

hradišť, vesnic a trhových osad, později také krá-

lovských a poddanských měst. 

Určujícím se zde stal především směr toku Labe,

tj. cesta vedoucí na jedné straně do Brandýsa

a dále na Mělník či Prahu a na druhé straně do

Přerova a dále na východ na Nymburk, Poděbrady

či Kolín. Tato dodnes v městském organismu jasně

čitelná osa určila například podobu a umístění

hlavního čelákovického náměstí. 

Určitý význam zde ovšem mohl mít i druhý směr,

tj. sever – jih. Právě ten určil podobu Kostelní

a později i Rybářské ulice. Důležitá přitom pro

vznik této osy asi nebyla pouze existence

 opevněného středověkého sídla s vlastnickým

románským kostelem, ale snad také brod přes

Labe, který si lze bezprostředně pod kostelem

a přilehlou tvrzí docela dobře představit.

Svědkové z dávné minulosti
Nejstarší dochovanou čelákovickou památkou je

už zmíněný původně románský kostel, vybudovaný

zřejmě někdy na konci dvanáctého století. Dodnes

jej charakterizuje pečlivě řádkované románské kvá-

dříkové zdivo. Výrazné jsou ale i úpravy z počátku

18. století, kdy vznikl nejen trojlistě utvářený pre-

sbytář, ale také vnitřní členění a klenba kostelní

lodi. Barokní přestavba byla tak výrazná, že do

značné míry převrstvila starší, gotické a renesanční

úpravy. Z 18. století pochází ostatně i drtivá většina

kostelního mobiliáře (oltáře, lavice atp.)

Ačkoli archeologické nálezy v místech čelákovické

tvrze doložily slovanské osídlení už v desátém

století a do století dvanáctého je datován vznik

archeology nalezeného slovanského hradiště,

 nejstarší dochovaná část samotné tvrze pochází

zřejmě až z počátku století čtrnáctého. Dodnes

se zde dochovala řada gotických i renesančních

prvků a konstrukcí, přičemž zde pochopitelně

nechybí ani mladší doplňky a zásahy. 

Třetím cenným objektem, doplňujícím tuto část

našeho města, je nedaleko kostela stojící honosná

pozdně barokní budova děkanství, na níž se navíc

dochovaly některé starší prvky, například dvojice

renesančních kovaných okenních mříží. 

Přesně v duchu úvodního odstavce ale nesmíme

zapomenou ani na další, sice ne tak významné,

ale přesto rozhodně malebné budovy, které tyto

tři zmíněné obklopují. 

Pohled na farní kostel z přilehlého parku. Foto: autor

Původně středověká, renesančně přestavěná tvrz. Foto:
Kamil Voděra, www.ceska-mesta.cz

Pozdně barokní děkanství. Foto: Kamil Voděra,
www.ceska-mesta.cz

Domy č. p. 1 a 3 sousedící s tvrzí. Foto: autor

Jistě velmi starý, byť mnohokrát přestavovaný je

mlýn, ležící hned vedle čelákovické tvrze. Při

pohledech z přilehlého parku a z Rybářské ulice

se nesmírně malebně uplatňuje klasicistně upra-

vený obytný dům č. p 3. i asi ještě mladší dům

č. p 1. Na místě zmíněného parku byla mimocho-

dem zeleň i v minulosti, neboť zde katastrální mapa

z poloviny 19. století zachycuje dvě dosti rozsáhlé

zahrady. Zeleň a příjemný stín stromů poměrně

šťastně doplňují i dvě vily, vybudované zde v první

polovině 20. století. 
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Památkově nepochybně nejcennějším čelákovic-

kým obytným domem je pak klasicistní obytný

dům č. p 10. Stojí nedaleko děkanství v Kostelní

ulici a náležel původně menší zemědělské

 usedlosti. Dochovaný pískovcový portál je dato-

vaný 1805, ovšem stejně jako zvlněná římsa nad

ním nezapře ještě barokní inspirace. 

Málo, nebo hodně?
Domy v obou od kostela a tvrze k jihu směřujících

ulicích, Rybářské i Kostelní, už většinou zcela

poztrácely veškeré historické detaily a ani jejich

zdivo pravděpodobně často není starší než

z 19. století. Přesto v sobě svými dimenzemi,

dispozicemi a respektováním starších, melodicky

rozvlněných parcelních čar nesmírně dobře kon-

zervují stav velmi blízký tomu, co bychom zde

nalezli ne-li ve středověku, tedy určitě v 17. či

18. století. Asi nejmarkantnější změnou by samo-

zřejmě byla odlišná orientace střech s hřebeny

původně kolmými na uliční čáru a s ulicí lemovanou

po obou stranách řadou trojúhelných štítů.

Podobně útulným dojmem dodnes působí Rybář-

ská ulice, na křižovatce ulic Ve Vrbí a U Kovárny

rozšířená do podoby trojúhelného náměstíčka (dří-

ve Sady Dr. Žebráka), původně jistě, stejně jako

rozšiřující se jižní část Kostelní ulice, využívaného

k pořádání trhů. Už zde si ovšem můžeme také

bolestně uvědomit, jak razantní zásahy město

postihly ve druhé polovině dvacátého století.

Zatímco východní strana Rybářské ulice nerušeně

probíhá až k náměstí, ta pravá byla v rámci budo-

vání socialistických „šťastných zítřků“ nemilosrdně

„uhryznuta“ a nahrazena průhledem do rozvolněné

panelové zástavby.

Reparát skoro na výbornou
Podobně razantní zásah ostatně prodělalo i hlavní

čelákovické náměstí 5. května. Historická zástavba

zde v 70. a 80. letech 20. století z větší části zcela

ustoupila představám socialistických plánovačů.

Plánovaný zásah přitom měl být ještě razantnější. 

Neurvalost těchto demolic si přitom ještě bolestněji

uvědomíme ve chvíli, kdy se začneme ptát: „Co

nám to z našeho města vlastně zmizelo?“ Někdy

šlo „jen“ o drobné a malebné domky z 19. století,

někdy o stavby starší a cennější. Pokud můžeme

soudit, největší ztrátou bylo chátrání a následná

demolice mohutného domu, před demolicí slouží-

cího jako hotel a hudební škola, který stál v místě

dnešní prodejny Albert. Původně renesanční dům

prošel řadou mladších úprav. Tou nejvýraznější byla

zřejmě barokní přestavba, která domu dala i fasádu. 

Jestliže postupné proměny náměstí v první polo-

vině 20. století, například výstavba stávající radnice

a na ní navazujících mladších budov ctily a respek-

tovaly charakter historické zástavby, pak výstavba

panelových domů v jeho blízkosti jej brutálně

popřela a vytyčila zcela vlastní pravidla. Snaha

projektantů vytvořit alespoň v okolí náměstí poně-

kud hodnotnější architekturu, vedla například ke

vzniku poměrně zajímavého projektu polyfunkč-

ního domu (budova Obecního domu), který ovšem

ve finále naprosto degradují nevhodně zvolené

materiály a uniformní architektonický detail. Stavba

v konceptu svým netradičním utvářením a lehkostí

evokující kosmickou loď, nepochybně inspirovaná

tvorbou liberecké architektonické skupiny Sial,

například tvůrců oceňovaného vysílače na Ještě-

du, nakonec tvrdě narazila a prakticky ztroskotala

na tuctové reálně-socialistické provedení.

Pokud bychom tento text skončili zde, bylo by to

věru trudné čtení. Naštěstí pro naše město dostalo

náměstí druhou šanci. Ač má současná úprava

v řadách obyvatel našeho města i své nelítostné

kritiky, osobně ji velmi oceňuji a nebojím se říci,

že teprve ona městu vrátila jeho pomyslný střed.

Stačilo přitom zdánlivě málo, ctít historickou uliční

čáru, nepodlehnout pokušení postavit vyšší domy

než je zdrávo a odsunout automobilový provoz ke

kraji tak, aby pomyslným středem prostoru nebyly

projíždějící automobily, nýbrž volná plocha určená,

tak jako kdysi, trhům a slavnostem, korzujícím

i odpočívajícím lidem. Co si může milovník histo-

rického urbanismu přát víc?

Památky nové a ještě novější
Jestliže tento text začíná v „temném“ středověku,

nezbývá než jej zakončit v naší současnosti. Ještě

předtím se ovšem musíme vrátit na konec hektic-

kého 19. a počátek ještě hektičtějšího 20. století.

Z ospalého městečka se Čelákovice postupně

měnily na prosperující průmyslové město. Popu-

lační růst a zvyšující se blahobyt obyvatel se pro-

jevil v rozsáhlé zástavbě romantických vilek, do

jejichž historizujícího ornamentu se také stále více

vkrádala tedy moderní secese. Mnohé z těchto

staveb si i dnes zaslouží pečlivou a citlivou údržbu. 

To všechno ale bylo pouhou předehrou ke vzniku

vily daleko velkolepější než všechny ostatní.

Samozřejmě mám na mysli tu Volmanovu. „A čím

je ta stavba vlastně tak významná?“ Zeptá se

 možná pochybující laik. Odpovídat by se dalo

dlouze, jak už jsem ostatně předeslal. Krátce řeče-

no, především tím, že tohle už není běžný funk-

cionalismus. Jestliže si funkcionalističtí architekti

neustále zakládali především na tom, že jejich

stavby jsou, jak už název napovídá, především

funkční, „krásné svou strohou praktičností“, pak

Volmanova vila pozornému návštěvníku říká ještě

něco trochu jiného. Stačí se podívat například na

organicky utvářený bazén na terase vily. Její tvůrci

se totiž ve svém architektonickém hledání právě

zde nesmírně těsně přiblížili tzv. organické archi-

tektuře. V českém kontextu nejen poprvé, ale také

na dlouhou dobu naposled. 

Volmanova vila však není ani zdaleka jedinou cen-

nou čelákovickou stavbou první poloviny 20. sto-

letí. Vedle modernistického husitského kostela je

třeba zmínit například i sokolovnu ovlivněnou

v průběhu dvacátých let 20. století postupně

doznívajícím „národním stylem“, téměř protilehlou

a nesmírně čistou a zajímavě utvářenou funkcio-

nalistickou budovou bývalé spořitelny (Masary-

kova ulice č. p. 11, v přízemí dnes prodejny

zdravotních potřeb a drogérie), blíže k nádraží

ležící budovu bývalého hotelu Grádo. Ostatně, ani

dochovaná tovární hala s výrazným, hodinami

ozdobeným průčelím bývalé Volmanovy strojírny

rozhodně není bez architektonického půvabu.

Co dodat na závěr? Někdo možná spráskne ruce

a zaběduje, že „ti památkáři to vážně přehánějí“.

Někoho jiného třeba tohle čtení potěšilo či obo-

hatilo. Ne všechny zmíněné stavby přitom jsou

zapsanými kulturními památkami, ačkoli by si to

některé určitě zasloužily. Jiné ovšem nikoli… Ono

totiž vážně nejde o to, vytvořit z města skanzen.

Jde o to, abychom mu rozuměli a uměli jej vnímat

v celé jeho mnohovrstevnatosti. Jistě také o to,

abychom v rámci modernizačních snah nepřišli

o něco podstatného a nenahraditelného. A nako-

nec o to, aby se nám v něm příjemně žilo.

Téma zpracoval
Martin Šanda, historik umění

Rekonstruované náměstí 5. května. Foto: autor

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého v Kostelní ulici.
Foto: autor

Bývalá spořitelna v Masarykově ulici. Foto: autor

Kostelní ulice s malebnými, převážně přízemními domky.
Foto: autor
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pátek 7. 11. 10.00 hod
IMATRIKULACE
Gymnázium Čelákovice. Pro širokou veřejnost,
nejen pro uchazeče a jejich rodiče.

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

neděle 9. 11. 16.00 hod.
POHÁDKOVÝ REJ – CIRKUS ROUŤÁSEK
Velká rodinná „cirkusová šou“ v maskách pro
celé rodiny.

čtvrtek 13. 11. 20.00 hod.
SCREAMERS
Představení travesti skupiny Screamers – divadlo
od sklepa až po půdu! Odhalte skrytá zákoutí
a netušené rozměry skvělé show! Vstupné:
220 Kč/předprodej, 250 Kč.

pátek 14. 11. 18.00 hod.
SPOLEČENSKÝ VEČER ZAHRÁDKÁŘŮ
Hraje „Druhý dech“ Ládi Weyrostka, vstupné 80Kč.

úterý 18. 11. 9.30 hod.
KAMARÁDI ZA POTOKEM
Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

čtvrtek 20. 11. 19.30 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA
HYBŠE
Host večera: Věra Martinová, vstupné: 220 Kč.

pátek 21. 11. 20.00 hod.
KRUCIPÜSK + HENTAI CORPORATION

pátek 28. 11. 20.00 hod.
JANEK LEDECKÝ
Speciální vánoční koncert, na němž vystoupí
i sbor ZUŠ Jana Zacha.

pondělí 1. 12. 9.30 hod.
TŘI POHÁDKY NA VÁNOCE
Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

sobota 8., 15., 22., 29. 11. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
sobota 6. 12. Věneček

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. 

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 otevřena denně mimo pondělí
9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

čtvrtek 6. 11. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ
pátek 7. 11. 12.00–16.00 hod.
Gymnázium Čelákovice
OTESTUJTE SI SVÉ ZNALOSTI
Jak jste na tom s finanční gramotností, s citem
pro jazyk… Pro širokou veřejnost.

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

sobota 8. 11. 14.00–16.00 hod.
jídelna ZŠ Kostelní
BIBLICKÁ SOUTĚŽ 2014
Setkaní čelákovických církví na tradiční ekume-
nické soutěži ve znalostech Bible.

sobota 8. 11. 14.00–17.30 hod.
MDDM
ŠPERKY POKAŽDÉ JINAK – FIMO II
Výtvarná dílna pro předem přihlášené. Pro děti od
3. tř., mládež, dospělé, začátečníky i pokročilé.

pondělí 10. 11. 17.00 hod.
od Mateřského centra na zahradu MDDM
LAMPIONOVÝ PRŮVOD MĚSTEM
úterý 11. 11. 18.00 hod.
Kostelní 43/6
MARTINSKÝ HUBNÍK
Soutěžní večer o nejlepší „hubník“ a o nejlepší
nakládané houby.

úterý 11. 11. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ
středa 12. 11. 19.00 hod.
Městské muzeum
HEREC PAVEL NOVÝ VYPRAVUJE
Vstupné 50 Kč.

pátek 14. 11. 13.30 hod.
Sady 17. listopadu
VEČERNÍ BĚH MĚSTEM ČELÁKOVICE
Memoriál Rudolfa Vichery – kategorie dětí a juniorů.

sobota 15. 11. 10.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA
loutkové divadelní představení

neděle 16. 11. 8.00–11.00 hod.
areál děkanství, Kostelní č. p. 455
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít chova-
telské a houbařské poradny

neděle 16. 11. 16.00 hod.
Husův sbor
KONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY
Účinkuje Milan Janoušek – varhany a Ondřej
Holub – tenor.

pondělí 17. 11. 16.20 hod.
V Rybníčkách (u Sadů 17. listopadu)
VEČERNÍ BĚH MĚSTEM ČELÁKOVICE
Memoriál Rudolfa Vichery – kategorie dorostenců
a dospělých.

pondělí 17. 11. 18.00 hod.
Městské muzeum
ČELÁKOVICKÝ 17. LISTOPAD 25 LET POTÉ
Přátelské setkání s prezentací dobových souvis -
lostí za účasti pamětníků aneb o tom, co násle-
dovalo v Čelákovicích po 17. 11. 1989.

úterý 18.–čtvrtek 20. 11. 14.00–18.30 hod.
modlitebna Církve bratrské, Vašátkova 288
BAZÁREK OBLEČENÍ PRO VELKÉ I MALÉ

čtvrtek 20. 11. 10.00 a 18.00 hod.
Městská knihovna
PÍSNIČKÁŘ A BÁSNÍK JIŘÍ DĚDEČEK
Písničky a čtení z nejnovějších knih. Dopoledne
určeno dětem.

čtvrtek 20. 11. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ

sobota 22. 11. 14.00–17.30 hod.
MDDM
ŠPERKY POKAŽDÉ JINAK – KŮŽE
Výtvarná dílna pro předem přihlášené. Pro děti od
3. tř., mládež, dospělé, začátečníky i pokročilé.

neděle 23. 11. 14.00–17.30 hod.
MDDM
VĚNCOVÁNÍ – ADVENTNÍ VĚNEČKY
Výtvarná dílna pro předem přihlášené. Pro děti
od 2. tř., mládež, dospělé.

sobota 29. 11. 8.00–23.00 hod.
ZAHÁJENÍ ADVENTU VE MĚSTĚ
Celý den probíhají na různých místech
města akce u příležitosti vstupu do
adventního času. Hlavním centrem pro-
gramu, kde bude také rozsvícen městský
vánoční strom, je náměstí 5. května.
Podrobně poslední strana tohoto čísla –
plakát.

sobota 29. 11. 2014 – neděle 1. 2. 2015
Městské muzeum
OSLAĎ SI SVŮJ ŽIVOT!
Výstava balených cukrů představí to nejzajíma-
vější ze sbírek tří sběratelek. Ve vstupní síni, ote-
vřena denně mimo pondělí 9.00–12.00
a 13.30–17.00 hod.
Vernisáž výstavy 30. 11. od 14.00 hod.

sobota 29. 11. 2014 – neděle 1. 2. 2015
Městské muzeum
NEBOJME SE ARCHEOLOGIE! TAJEMSTVÍ
SKRYTÁ POD RODINNÝMI DOMY
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.
Vernisáž výstavy 29. 11. od 10.00 hod.

úterý 2. 12. 18.00 hod.
Kostelní 43/6
ADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ
Expozice houbařské literatury, četba,  přednáška.

čtvrtek 4. 12. 18.00 hod.
Městské muzeum
PROMÍTÁNÍ TOULEK POLABÍM
Díly: Čelákovice, Toušeň a Dolní Pojizeří.

pátek 5. 12. 14.00–17.30 hod.
zahrada MDDM, Havlíčkova ulice
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S MDDM

sobota 6. 12. 8.00 hod.
hřiště u ZŠ J. A. Komenského
BOHUSLAV GAMBRINUS CUP
17. ročník turnaje v bandy-hokeji, přihlášky –
Daniel Nejman, tel.: 602 309 759.

sobota 6. 12. 10.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
MIKULÁŠ V ZUŠ
Divadelní představení „Psaní pro svatého Miku-
láše“.

neděle 7. 12. 14.00–17.30 hod.
MDDM
VÁNOČNÍ DRÁTOVÁNÍ
Výtvarná dílna pro předem přihlášené. Pro děti
od 3. tř., mládež, dospělé.
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Místní pobočka Kooperativa pojišťovny
je Firmou s otevřenou náručí

� Bohdana Rambousková

Firmou s nejvstřícnějším postojem k rodinným
potřebám svých zaměstnanců v regionu Středního
Polabí je pobočka Kooperativa pojišťovny, a. s.,
VIG, v Čelákovicích a Brandýse n. L. Získala
1. místo v soutěži Firma s otevřenou náručí
oceňující zaměstnavatele, kteří si váží svých
zaměstnanců a zaměstnankyň a různými způsoby
jim umožňují sladit rodinné a pracovní povinnosti.
Na 2. místě skončila čelákovická pobočka České
spořitelny, a. s., na třetím CMC Graduate School
of Business, o. p. s. Porota se rozhodla udělit také
tři čestná uznání společnostem Jídelna Popelka,
s. r. o, Mateřská škola Ekolandia a S-farma, s. r. o.,
provozující BENU lékárnu v Čelákovicích. Výsledky
soutěže byly slavnostně oznámeny 28. října 2014
na „Slavnostním večeru s koncertem“ města
Čelákovic.
„Porota se spontánně rozhodla udělit tři čestná
uznání. Chtěli jsme tak veřejně ocenit lokální firmy,
které na rozdíl od těch s celostátní působností
nemají tak strategicky propracované plány

slaďování, nicméně se snaží potřeby svých
zaměstnanců a zaměstnankyň respektovat
a mohou sloužit jako dobrý příklad pro ostatní
zaměstnavatele v regionu,“ uvedla členka poroty
Jana Fajtová Krausová.
Do soutěže se přihlásilo deset firem ze Středního
Polabí. Soutěž zorganizoval projekt Slaďování
rodiny a práce – šance pro Čelákovice Rodinného
centra ROUTA ve spolupráci s městem Čelákovice
a firmou FV Plast, a. s.

28. ŘÍJNA 2014 – SLAVNOSTNÍ VEČER S KONCERTEM
Pokračování ze str. 1

kdy starší Eva i mladší Věra odjely jedním z posled-

ních vlaků – kindertransportů – vypraveným sirem

Nicholasem Wintonem do Londýna. Se svou rodi-

nou se už nikdy nesetkaly – rodiče a ostatní pří-

buzní zahynuli pravděpodobně v koncentračním

táboře Bergen-Belsen. Po válce se obě sestry vrá-

tily do Československa, ale jen na krátkou chvíli

– s ohledem na zhoršující se politickou situaci se

vrátily do Anglie.

Slavnostní večer byl skutečně důstojnou připo-

mínkou osudů sester Diamantových, které v Čelá-

kovicích strávily léta dětství a dospívání a které

na své rodné město nikdy nezapomněly, a byl také

připomínkou Dne vzniku samostatného českoslo-

venského státu. Nás všechny přítomné v sále

doslova okouzlily umělecké výkony protagonistů,

které v nás zanechaly nezapomenutelný emotivní

zážitek a zapsaly se do našich srdcí. 

Dovoluji si vyslovit své poděkování všem, kteří se

na přípravě slavnostního večera podíleli a kteří tak

přispěli jak k jeho skvělému průběhu, tak k repre-

zentaci města Čelákovic. Součástí večera bylo předání atributů čestného občanství, jimiž jsou medaile z ryzího stříbra s otiskem pečetidla
rychtářského práva primase Ježdíka z roku 1631 a pamětní list, vše uloženo v jedinečných ručně vyrobených obalech
z kůže a ručního papíru.

Večerem provázel moderátor Josef Prokop.
Čestná stráž městské policie u vystavených atributů
čestného občanství města Čelákovic. Hvězdou večera byla houslistka Gabriela Demeterová.

Do Čech přiletěl Simon Hayman, syn Evy Haymanové,
který byl 28. 10. přítomen jak slavnostního večera v Kul-
turním domě, ale i odpoledního slavnostního aktu na Praž-
ském Hradě. Foto na celé stránce: Jiří Suchý

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Firma s otevřenou
náručí.
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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

Pozvánky na
listopadové výstavy

Nebojme se archeologie!

� Pavel Snítilý a Katalin Almássy, autoři  

výstavy

Městské muzeum v Čelákovicích si vás dovoluje

pozvat na výstavu „NEBOJME SE ARCHEOLO-

GIE! Tajemství skrytá pod rodinnými domy“. Před-

stavíme vám vybrané archeologické výzkumy,

provedené přímo v Čelákovicích nebo nejbližším

okolí. Chtěli bychom široké veřejnosti připome-

nout, že i při hloubení základů pro rodinné domy,

ale také při stavbě malých bazénů, jímek a krátkých

domovních přípojek je možné nalézt velmi zají-

mavá svědectví o naší dávné minulosti. 

Slavnostní vernisáž se uskuteční v sobotu
29. 11. 2014 od 10.00 hod. v síni Jana Zacha za
účasti žáků a učitelů ZUŠ Jana Zacha.
Výstava ve výstavní síni bude otevřena od 29. 11.

2014 do 1. 2. 2015 denně mimo pondělí

v 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

Arnošt Goldflam
v Čelákovicích

� Zt

Všichni, kdo se zúčastnili autorského čtení Arnošta

Goldflama v Městském muzeu, odcházeli s úsmě-

vem na rtech a hřejivým pocitem a radostí v srdci.

Byl to zážitek, na který se nezapomíná, umocněný

i autorským čtením žáků Základní školy

J. A. Komenského, kteří napsali ke konci školního

roku svou povídku pro radost. Patří jim i jejich

paním učitelkám velké poděkování! V listopadu

vyjde Arnoštu Goldflamovi nová knížka, z níž nám

přečetl jednu povídku – knížka bude o nepotřeb-

ných věcech a lidech. Zajímavé téma, že ano?

Doporučujeme k přečtení!

Kočky mají pré. Foto: Martina Houdek

Arnošt Goldflam v muzeu (uprostřed). Foto: archiv muzea

V muzejní síni Jana Zacha zazní kromě swingových

písniček i třeba melodie v rytmu kalypsa, blues

nebo boogie-woogie. A protože tři krásné hlasy

koček kouzelně ladí, zpěvačky nemají nikdy prob-

lém s dalším rozšiřováním svého tria o doprová-

zející muzikanty, ať už instrumentalisty nebo další

vokalisty. Kolik koček vlastně kromě Viky Kulacké,

Lenky Weingartové a Máji Zálišové nakonec usly-

šíme a jaké kocoury si z Prahy přivezou, není důle-

žité. Konečně, proč to nebrat jako jejich tajemství

a malé překvapení pro nás? Kdo je zvědavý a má

rád usměvavý jazz, určitě bude spokojen, když se

přijde podívat ve čtvrtek 7. 11. 2014 od 19.00 hod.

do čelákovického muzea.

Oslaď si svůj život.
Výstava baleného cukru

� Marcela Pohanová, organizátorka výstavy

a doprovodných akcí

Každý z nás si již někdy prohlížel nějaký balený

cukr, který dostal k šálku kávy v restauraci nebo

kavárně. Řada z nás si cukřík bere s sebou jen

proto, že se mu líbí obal. A pak jsou nadšenci,

kteří balené cukry sbírají, třídí a vytváří velmi zají-

mavé sbírky.

V Čelákovicích se poprvé uskuteční výstava bale-

ného cukru tří sběratelek z Čelákovic, Lysé nad

Labem a Velimi, které představí své sbírky z tuzem-

ska i zahraničí. Vystavovat budou obaly roztříděné

podle tvarů, druhu a oblastí (restaurace, hotely,

apod.).

Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží
v neděli 30. 11. 2014 v 14.00 hod. v Síni Jana
Zacha. Uvede ji odborník na výrobu cukru krátkým

Pohřeb ženy uložený v eneolitickém obydlí, Svémyslice.
Foto: archiv muzea

výkladem. Dále budete moci nejen obdivovat bale-

né cukry, ale ochutnat i cukroví a vánoční  zákusky.

Vernisáž doplní koncert duo „mambii&the
 lawyer“, které tvoří Petra Kubátová – zpěv
a Petr Vaněk – klavír (www.mambii.com). Kon-
cert se uskuteční přibližně od 15.00 hod. v Síni
Jana Zacha Městského muzea (vstupné 
do brovolné).
Výstava ve vstupní síni bude otevřena od 29. 11.

2014 do 1. 2. 2015 denně mimo pondělí

v 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

Vánoční koncerty 2014 v muzeu

� David Eisner, ředitel muzea

V Městském muzeu se ve dnech 13. a 14. 12. 2014

konají 3 vánoční koncerty Komorního souboru

Bohumíra Hanžlíka.

• sobota 13. 12. 2014 od 15.00 do 16.15 hod.

(hlavním pořadatelem Klub přátel Jana Zacha);

• neděle 14. 12. 2014 od 17.00 do 18.15 hod.

(hlavním pořadatelem Spolek přátel čelákovic-

kého muzea);

• neděle 14. 12. 2014 od 19.00 do 20.15 hod.

(hlavním pořadatelem Městské muzeum v Čelá-

kovicích).

Jednotné vstupné na každý ze 3 vánočních kon-

certů činí 100 Kč. Předprodej vstupenek bude

zahájen 11. 11. 2014 výlučně v pokladně Měst-

ského muzea v Čelákovicích, která je otevřena

denně mimo pondělí: 9.00–12.00 a 13.30–17.00

hod. Každá telefonicky rezervovaná vstupenka

(326 991 192) musí být nejpozději do 24 hodin od

okamžiku rezervace vyzvednuta, jinak propadá

do dalšího prodeje.

Když kocour 
není doma…

� Jan Volín, Spolek přátel čelákovického muzea

… je jasné, co dělají myši. Ale co asi dělají kočky?

Spolek přátel čelákovického muzea na jeden

z dlouhých listopadových večerů pozval trio swin-

gových zpěvaček a ty názvem své hudební for-

mace něco naznačují: Kočky mají pré. Jejich

repertoár se jinak myší a šelem až na výjimky netý-

ká, takže spojení koček a těchto tří mladých zpě-

vaček je třeba hledat v jiné rovině. 

Obálka cykloatlasu.

Labská cyklotrasa – 
Město Čelákovice v prodeji

� David Eisner, ředitel muzea

Městské muzeum do prodeje právě zařadilo pub-

likaci „Labská cyklotrasa – Město Čelákovice“

(speciální 4. vydání, 2014, 2+78 s.), kterou prodává

za 165 Kč. Autorem cykloatlasu a nositelem autor -

ských práv je Jan Ritter st., který se podílel na tex-

tech společně s Pavlem Muchou a s Jiřím

Kudrnou. Mapové podklady dodal ČÚZK Praha,

barevnost upravil a trasy zakreslil Jan Ritter ml.

O grafický design a tisk se postarala Janova dílna,

Nymburk.

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism

a agentura AVANT Promotion, s. r. o., v rámci

10. ročníku mezinárodního kartografického festi-

valu TOURMAP 2013 udělily „Labské cyklotrase“

2. místo v kategorii Mapy a atlasy s turistickým

obsahem.
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Týden knihoven 2014
� Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

V říjnu se knihovna připojila

svým programem k celostát-

nímu Týdnu knihoven. Tradiční

výstava, tentokrát na téma

„Poklady naší rodiny napříč

generacemi“ vzbudila zájem

u vystavujících i návštěvníků. Množství dokumen-

tů, fotografií, věcných předmětů a dalších dokladů

minulosti, včetně rodokmenů, a to od 56 vysta-

vujících! Památky našich čtenářů po předcích

vyvolaly vlastní vzpomínky všech, kdo na výstavu

zavítali.

Přednáška Michala Řezníčka „Kudy ke svým před-

kům“, ředitele Státního okresního archivu Nymburk

se sídlem v Lysé nad Labem, přivedla do knihovny

řadu těch, které zajímají osudy jejich rodinných

předchůdců a kdo se snaží vytvořit rodokmen své

rodiny. Přítomní získali cenné informace, kde najít

správné odkazy při hledání záznamů o svých pří-

buzných, spolu se zajímavým vyprávěním před-

nášejícího o zkušenostech při vlastním bádání po

předkovi v matrikách a archivech. Případným

zájemcům můžeme v knihovně poskytnout odkazy

na weby pro tvorbu rodokmenu.

Pro děti jsme do knihovny pozvali autorku a ilu-

strátorku dětských knih Andreu Popprovou, která

velmi zaujala dětské posluchače vyprávěním, jak

vznikají obrázky a texty jejích knih. 

Letošní 9. ročník literární soutěže na téma „Srdce,

ve kterém bydlím“ potvrdil množstvím příspěvků

a velkou účastí na jeho slavnostním ukončení

v Městském muzeu vytrvalý zájem o naši soutěž.

Zároveň dává naději do budoucna, že český lite-

rární svět má velkou řadu začínajících autorů. Těší-

me se na informace o jejich vydaných prvotinách.

Týden knihoven tradičně uzavíral Den otevřených

dveří. Možnosti přijít do knihovny využili až do

večerních hodin čtenáři, děti ze základních škol

s pedagogy a řada místních návštěvníků k pro-

hlédnutí výstavy.

Děkujeme těm, kdo zapůjčili své „rodinné pokla-

dy“, a všem, kteří navštívili akce Týdne knihoven.

Vážíme si Vašeho zájmu a přízně!

Ohlédnutí 
za 9. ročníkem 

literární soutěže
Tentokrát na téma 

„Srdce, ve kterém bydlím“
(Eduard Petiška)

� Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

Dne 9. října 2014 byly slavnostně předány v Síni

Jana Zacha v Městském muzeu ceny 9. ročníku

literární soutěže naší knihovny, tentokrát na téma:

„Srdce, ve kterém bydlím“ (Eduard Petiška). Čle-

nové poroty pan výtvarník Libor Havel, redaktor

deníku Právo Josef Koukal, spisovatelé Petr Kukal,

PhDr. Martin Petiška, Vendula Vartová a členka

Státního fondu kultury paní Marcela Turečková

rozhodli o 22 cenách, které v muzeu převzali

úspěšní autoři. Po slavnostním aktu umocněném

hudebním vystoupením žáků ZUŠ Jana Zacha

pokračoval program v naší knihovně. Tam si všich-

ni mohli přečíst vítězné práce, vzájemně se poznat,

pohovořit s porotci a rovněž prohlédnout výstavu

„Poklady naší rodiny napříč generacemi“.

Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 93 autorů

z mnoha míst v ČR i zahraničí s celkem 107 pra-

cemi. 17 příspěvků poslali čelákovičtí soutěžící.

Děkujeme všem zúčastněným, blahopřejeme vítě-

zům a těšíme se na nové práce a setkání za 2 roky

při 10. ročníku naší soutěže!

Touto cestou si dovolujeme poděkovat členům

naší poroty za čas, který věnovali soutěžním pří-

spěvkům a čelákovické ZUŠ Jana Zacha za krásný

hudební zážitek při slavnostním večeru.

Seznam oceněných

DĚTI POEZIE
1. Anna Vartová

2. Magdalena Šídlová

3. Simona Miškufová

DĚTI PRÓZA
1. Marie Richterová

2. Viktor Lebeda

3. Veronika Pinkavová

čestná uznání:

Lucie Hacklová

Daniela Suchá

MLÁDEŽ POEZIE
1. neuděleno

2. Tereza Bečvaříková

3. neuděleno

MLÁDEŽ PRÓZA
1. neuděleno

2. Nicole Urban

2. Hana Závodná

3. neuděleno

čestné uznání

Iveta Králová

DOSPĚLÍ POEZIE
1. Jana Martiníková

2. Alena Marečková

2. Jan Váňa

3. Jiří Borovec

3. Pavel Martinec

DOSPĚLÍ PRÓZA
1. Jana Martiníková

2. Martina Bartošová

3. Dagmar Hermannová

čestná uznání:

Pavel Cholínský

Michaela Kašičková

Písničkář a básník 
Jiří Dědeček

� Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

Ve čtvrtek 20. listopadu v 18.00 hod. uvítáme v naší

knihovně pana Jiřího Dědečka.

Srdečně Vás zveme na setkání se známým bás-

níkem a písničkářem, předsedou Českého centra

Mezinárodního PEN klubu. Jiří Dědeček je rovněž

překladatelem francouzské poezie a písňových

textů a také autorem řady rozhlasových a televiz-

ních pořadů. Svými něžnými písněmi o lásce

a smrti a zároveň břitkým humorem v reakci na

současné dění si dovede získat každého poslu-

chače. Při svém vystoupení připomene výročí udá-

losti v předvečer 17. listopadu před 25 lety, které

vedly ke změnám naší novodobé historie. Autorské

čtení a vyprávění doplní pan Dědeček svými

 písněmi.

Jiří Dědeček. Foto: archiv písničkáře

Oceněný soutěžící pan Pavel Cholínský z Čelákovic. Foto:
-dv-

Z výstavy Poklady naší rodiny napříč generacemi. Foto:
-dv-

Vítězka dětské kategorie (próza) Marie Richterová,
 Čelákovice. Foto: archiv knihovny
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ADVENTNÍ KONCERT SOCIETAS MUSICALIS
29. 11. v 18.30 hod., kostel
Nanebevzetí Panny Marie

� Spolek pro varhanní hudbu

Se sympatickými mladými dámami ze souboru

Societas Musicalis jsme se setkali již na loňském

Poutním koncertě, kdy provedly barokní skladby

zkomponované často málo známými autory

k poctě Panně Marii. Ve své badatelské práci sáhla

tentokrát muzikoložka a vedoucí souboru Alena

Maršíková – Michálková, jinak též redaktorka Čes-

kého rozhlasu, do ještě hlubší minulosti. Na pro-

gramu budou letos adventní a mariánské skladby

středověku a renesance interpretované v adventně

střídmém obsazení sopránovými hlasy Terezy

Růžičkové (velmi zaujala už na koncertě v roce

2013) a Aleny Maršíkové a zobcovými flétnami

Lucie Vocelové. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Alena Maršíková – Michálková v srpnu 2013. Foto: Eva
Zahrádková

vOstrá tour 2014
Zastávka v domácím prostředí punk rockových TmZtM – v Čelákovicích!
Kapely Narušené spojení a TmZtM a jejich společná tour: „vOstrá tour“, odstartovala koncertem 12. 9.
v Brandýse n. L. Do konce turné zbývají ještě 4 koncerty, a to v Praze (8. 11.), Hradci Králové (14. 11.),
Čelákovicích a Oseku (5. 12.).
Nejaktuálnější informace najdete na stránkách TmZtM, profilech obou kapel na Bandzone.cz nebo na
facebooku, kde je také vytvořena událost.
V domovském prostředí punkrockerů TmZtM, tedy v Čelákovicích, se kapely sejdou 29. 11. 
v Irish Music Pubu v Rybářské ulici. Obě hlavní tělesa doplní revival Jiřího Schelingera – kapela
Yetti On. Start akce je naplánován na 21. hodinu. Můžete se těšit na příval decibelů jak duchu
svižného punkrocku, tak v podobě léty prověřených hitů.

TmZtM. Foto: archiv skupiny

Trochu jiné Ave Maria
� Spolek pro varhanní hudbu

Sobota 4. října se v Čelákovicích nesla v duchu

předvolební kampaně, ovšem významná byla

i kulturně. Vedle celodenních prohlídek Volmanovy

vily se uskutečnil i koncert v kostele Nanebevzetí

Panny Marie. Všestranný varhaník Drahoslav Gric,

mimo jiné též učitel na čelákovické ZUŠ, spolu

se svým kolegou z brněnské konzervatoře a praž-

ské HAMU Karlem Chudým připravili velmi oje-

dinělý program ze skladeb čtyř preromatických

autorů – Edwarda Elgara, Maxe Brucha, Josefa

Rheinbergera a Oskara Wermanna. Tři němečtí

a jeden britský skladatel (Elgar patří k nejznáměj-

ším britským skladatelům, kteří dosáhli uznání

i za hranicemi vlasti) mají mnoho společného.

Tvořili na přelomu klasicismu a romantismu (tj.

v druhé polovině 19. století a v začátku 20. století).

Respektovali klasicistní hudební formu, kterou

ovšem vyplňovali svébytnou, často velmi svo-

bodnou tvorbou závažných obsahů. Ve své době

Drahoslav Gric (vlevo) a Karel Chudý. Foto: Marian
 Sedláček

HUSŮV SBOR

� Mira Poloprutská

Koncert k Roku české hudby
neděle 16. listopadu v Husově sboru

Rada starších CČSH v Čelákovicích chce přispět

k Roku české hudby uspořádáním koncertu var-

hanní hudby a zpěvu, který se bude konat 16. lis-
topadu od 16.00 hod. v Husově sboru.
Účinkuje Milan Janoušek – varhany a Ondřej
Holub – tenor.
Uslyšíme nejen díla českých klasiků, jako je

Antonín Dvořák nebo Josef Bohuslav Foer-
ster, ale také hudbu soudobou, jejímž autorem

je Luboš Fišer, veřejnosti známý především jako

skladatel filmové hudby.

Luboš Fišer vedle své orchestrální, komorní,

operní či písňové tvorby spolupracoval s malými

divadly, jako bylo Rokoko a Divadlo Na zábradlí,

a od 60. let se podílel také na celovečerních hra-

ných filmech. Je autorem hudby např. k filmům

Zlatí úhoři a Smrt krásných srnců. Později začal

pracovat také pro televizi a napsal hudbu k řadě

inscenací, mj. k seriálům Chalupáři a Arabela

i k animovaným seriálům, jako je Mach a Šebes-

tová nebo Žofka a spol.

Biblická soutěž 2014
Také v letošním roce se setkají čelákovické církve

na tradiční ekumenické soutěži ve znalostech

Bible, která se koná v sobotu 8. listopadu
v 16.00 hod. v jídelně ZŠ Kostelní.
Také letos se tříčlenná družstva poměří ve svých

znalostech, tentokrát nad epištolou apoštola

Pavla Římanům. K setkání nad Písmem zveme

všechny občany.

trpěli nedostatečným oceněním svého díla, jehož

hodnoty jsou znovuobjevovány přibližně v posled-

ních padesáti letech. Všichni měli vztah k hudbě

duchovní, skládali též pro varhany, často působili

jako pedagogové, sbormistři či regenschori (např.

Oskar Wermann působil jako ředitel kůru ve třech

významných drážďanských kostelích). Mezi jejich

skladbami najdeme i zásadní díla violoncellového

repertoáru. Na koncertě zaznělo za všechny např.

Bruchovo Ave Maria či Kol Nidrei (skladba inspi-

rovaná židovskou modlitbou před svátkem jom

kippur), určené původně pro violoncello a orche-

str. Oba mladí umělci ovšem zvládli celý drama-

turgicky a interpretačně náročný program

s velkým přehledem a muzikantskou poctivostí,

jež posluchači ocenili dlouhým potleskem. Dra-

hoslav Gric a Karel Chudý obohatili publikum

o nové informace i hluboké umělecké zážitky na

úrovni, jež tento koncert nominuje na čelákovic-

kou hudební událost roku. Doufejme, že je brzy

zase uslyšíme.
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Slavíme 25 let!
� Alena Zradičková, ředitelka

MDDM vstupuje letos do dvacátého pátého školního

roku své existence. Slavnostně byl dům dětí otevřen

po rekonstrukci vily v Havlíčkově ulici v září 1989.

Zahájili jsme s 22 kroužky první školní rok. V listopadu

proběhla sametová revoluce a z Domu pionýrů

a mládeže se stal Městský dům dětí a mládeže.

Zřizovatel město Čelákovice tehdy chtěl dětem

poskytnout školské zařízení, které by nabídlo

mimoškolní činnosti po celý rok. Za náměstím stá-

val Okresní dům dětí a mládeže Praha-východ.

Jeho činnost byla hlavně metodická, zájmové

kroužky zde byly, ale jen v omezeném počtu. 

Při výběru nabídky kroužků a kurzů jsme se tehdy

zamýšleli nad tím, co vlastně děti ve městě mají

za možnosti. Zvažovali jsme, které kroužky otevřít,

jaké oblasti činnosti může Městský dům dětí a mlá-

deže doplnit do tehdejší nabídky mimoškolního

vzdělávání. 

Významné postavení ve městě měla v roce 1989

Základní umělecká škola. Kromě výuky hudebních

oborů nabízela výtvarné a divadelní kroužky, poz-

ději i oblíbené Baby studio – pro předškoláky, spo-

jené i s výukou angličtiny. 

Rozhodli jsme se tehdy, že nabídneme činnost

různorodou, nevynecháme ani ty obory, které

vyučují např. v ZUŠ a v dalších organizacích a ško-

lách ve městě. Jen přístup MDDM ke vzdělávání

byl trochu odlišný. ZUŠ si vybírala nadané děti už

v Mateřských školách, rozvíjela jejich talent během

let, prohlubovala jejich vzdělání. 

U nás jsme nabízeli účast v zájmových kroužcích

všem, kteří měli o činnosti zájem. Povedlo se nám

např. ve výtvarné výchově zaměřit pozornost na

trochu jiné obory, na prohlubování znalostí ve

výtvarných řemeslech. Lektory jsme získali plně

kvalifikované spoluprací s pražským Vzdělávacím

spolkem uměleckých řemesel. 

Velkým přínosem bylo od samého začátku rozvíjení

sportovních činností a kroužků. Pohybové hry pro

nejmenší děti a činnost turistického oddílu Medvě-

di patřily v MDDM k nabídkám od začátku jeho

existence. Plavat jsme vozili děti do bazénu 

v Brandýse nad Labem. Převzali jsme činnost

šachového kroužku. 

Důležitou součástí je v MDDM nejen pravidelná

celoroční činnost, ale i organizování sportovních

postupových soutěží pro školy a tradičních akcí

s různým zaměřením. K největší podzimní události

patří každým rokem pořádání Memoriálu R. Viche-

ry – Večerního běhu městem Čelákovice. Podařilo

se udržet tradici a kvalitu běhu a letos pořádáme

jubilejní 40. ročník. 

Silné bylo i zastoupení přírodovědných kroužků.

Z Okresního domu pionýrů a mládeže pod nás

přešli kroužky Rybáři, Akvaristé, z přírodovědné

stanice kroužek Botanika a Ekologie. Škoda, že

přírodovědná stanice v Kostelní ulici brzy po revo-

luci zanikla. Skleník a učebny na faře byly pro teh-

dejší přírodovědce kvalitním zázemím.

K dalším činnostem, které provází MDDM od jeho

začátků, patří zaměření na prevenci. Vydržela celá

léta spolupráce s BESIPEM při pořádání okresní

Dopravní soutěže, časem přibyla Dopravní soutěž

pro děti z mateřských škol. 

V posledních letech MDDM zajišťuje s BESIPEM

školám ve městě a okolí Dopravní výchovu ve 4.

ročnících ZŠ. Děti se učí, jak se chovat bezpečně

na ulici, jak se účastnit silničního provozu na

kolech. Na prevenci proti negativním jevům ve

společnosti je zaměřen ve výukový program pro

školy Zdravý životní styl.

MDDM nabízí činnost i v době školních prázdnin.

Před pětadvaceti lety jsme s dětmi vyjížděli do

Bulharska, zajišťovali letní tábor ve Skomelně,

turisté měli letní tábor v Čestíně a pořádali jsme

několik příměstských táborů. O jarních prázdni-

nách se lyžaři zdokonalovali ve Strážném a Medvě-

di zajišťovali týdenní tábor pokaždé jinde.

V současné době už s námi na tábory jezdí děti

našich původních táborníků. 

Během let se vyvíjela a rozrostla zájmová činnost

v MDDM. Přibyly kroužky taneční, jazykové a další

vzdělávání v různých oborech. Tak jak se měnila

poptávka veřejnosti, měnil se do určité míry i obsah

vzdělávání. Místo výuky jak užívat počítač nabí-

zíme dnes např., jak vytvořit kvalitní digitální foto-

grafii. K tanečním kroužkům přibyly Street Dance

a Break Dance. Pořádáme plavecké kurzy v Měst-

ském bazénu. Nabízíme řadu sportovních přípra-

vek ve spolupráci s různými sportovními oddíly.

Po čtvrtstoletí činnosti MDDM vypisujeme na

začátku školního roku 72 kroužků a kurzů. Pořá-

dáme řadu akcí pro školy i veřejnost. Účastníme

se aktivně po celý rok dění ve městě. Máme vedou-

cí, spolupracovníky a pořadatele při akcích z řad

těch, kteří k nám v dětství našli cestu do zájmových

kroužků. Všem patří dík za pomoc při předávání

vědomostí a podpoře rozvíjení zájmu o činnosti

v různých oborech, které dětem po lety nabízíme.

Jarní prázdniny s námi
� Alena Zradičková, ředitelka

O jarních prázdninách v roce 2015 jsme si pro
školáky připravili 3 varianty táborů. Na všechny
je nutné se co nejdříve přihlásit. Kapacita je
omezena a už nyní máme zájemce!

Tábor se zaměřením na lyžování
Termín: 7.–14. 3. 2015, Strážné u Vrchlabí, chata

Vltava, cena: 3 500 Kč (v ceně: ubytování, plná

penze, pitný režim, doprava vlastním autobusem),

hlavní vedoucí: Miloš Bukač.

Úkolem je zotavit se na zdravém horském vzdu-

chu. Pro začátečníky zvládnout základy lyžování

a pro pokročilé lyžaře zdokonalení lyžařské tech-

niky. Večery jsou vyplněny zábavným progra-

mem. Na závěr je uspořádán pro všechny

účastníky závod ve slalomu. Vyhodnocují se vítě-

zi: etapové hry, nejlepší masky na karnevalu

a závodu slalomu.

Nelyžařský pobyt na horách „Ve stopách
 Játyho“
Termín: 7.–14. 3. 2015, Horní Malá Úpa, penzion

Jung (výhled na Sněžku), cena: 3 500 Kč (v ceně:

ubytování, strava 5x denně, pitný režim, doprava

vlastním autobusem, vstupné apod.), hlavní

vedoucí: Martina Slováková.

Děti čeká celotáborová hra, vycházky, výlety

a týden plný zábavy.

Příměstský prázdninový tábor „Divadlo se
vším všudy“
Termín: 9.–13. 3. 2015, Čelákovice, cena:

1 600 Kč (v ceně: obědy, odpolední svačiny, pitný

režim, cestovné, vstupy apod.), hlavní vedoucí:

Lucie Třešňáková.

Tradiční divadelní týden plný legrace, vyrábění

kostýmů, režie divadelních scénářů, se závěreč-

ným divadelním představením pro rodiče a kama-

rády.

Školní rok 2014/2015
� Alena Zradičková, ředitelka

Na podzim v MDDM probíhají poslední pří-

pravy tohoto školního roku a zahajují se celo-

roční činnosti kroužků a kurzů.

Sportovní činnost MDDM provází po celý rok.

Hned v září proběhly tři postupové sportovní

soutěže, které pořádáme pro školy – okresní

a krajské kolo „Corny“ a „OK In-line“. V říjnu fot-

balisté bojovali „O pohár Josefa Masopusta“.

Pořádáme okresní kola v minifotbalu, stolním

tenisu, florbalu a basketbalu. Rok 2014 ukončíme

„Vánoční laťkou“ a „Vánočními plaveckými pře-

bory“.

K dalším činnostem v MDDM patří pořádání akcí

pro školy i pro veřejnost. Celý podzim probíhá

dopravní výchova ve 4. třídách ZŠ z Čelákovic

a okolí. Preventivní program „Zdravý životní styl“

je letos připraven pro ZŠ Kostelní. 

K výtvarným akcím o víkendech tentokrát přibyly

kurzy „Šperk pokaždé jinak“. Před Vánoci se na

čtrnáct dnů MDDM přemění každé dopoledne

ve výtvarné dílny – proběhnou oblíbené vánoční

návody pro děti 1. a 2. tříd obou ZŠ. I městské

oslavy adventu jsou pro nás setkáváním s dětmi

a rodiči. Najdete nás při nich i letos, a to odpo-

ledne 29. 11. v klubovně v Kulturním domě, v Síni

Jana Zacha v Městském muzeu a také na náměs-

tí ve stánku. Tam připomeneme právě 25 let naší

organizace.

Přes sedmdesát zájmových kroužků nabízíme

v tomto školním roce. Většina z nich je už zcela

naplněna. Stále je ale možnost přihlášení do

některých z nich: turisté Medvědi, výtvarný krou-

žek Čárotvary, pondělní Hraboši (vyřezávání),

divadlo „Od paty k hlavě“, kurzy angličtiny a úter-

ní Chovatel koní.

Havlíčkova 691
Čelákovice

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

Festival volnočasových aktivit zahrada MDDM. Foto:
archiv MDDM
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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

knihovna, internet, poradenství

Vyzvedáváním dětí
Pokračujeme v poskytování služeb péče o děti

za jiných podmínek. Provozujeme klub Routa

a pokračujeme s vyzvedáváním Vašich dětí, zavo-

lejte na 604 146 682 – odpoledne v klidu – díky

podpoře města Čelákovic fungujeme dál, přijďte

si podepsat smlouvu a budete v pohodě.

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.

• Právní aspekty náhradní rodinné výchovy,

22. 11. 2014 od 10.00 do 16.00 hod. Seminář

pro pěstouny, osvojitele a další zájemce z řad

veřejnosti o náhradní rodinnou péči v modli-

tebně Církve bratrské Čelákovice, Vašátkova

č. p. 288. Lektorka právnička Markéta Tillero-

vá. Doprovodný program pro předem

 přihlášené děti zajištěn. Bližší informace a při-

hlášky Lenka Slováková, 603 538 763,

 slovakova.routa@seznam.cz.

• Zájemci o osvojení nebo pěstounskou péči

mohou kontaktovat vedoucí Klubu náhradních

rodin Routa Janu Luhanovou na e-mailu nahrad-

nirodiny@seznam.cz, osobní poradenství po

domluvě. Jsme pro Vás i na facebooku.

Pohádkový rej – Cirkus Rouťásek
Velká rodinná cirkusová šou v maskách v neděli

9. 11. od 16.00 do 18.00 hod. Pohádkový rej v cir-

kusových barvách pro celé rodiny vKulturním domě

Čelákovice. Těšíme se na klauny a těšíme se na Vás!

Klub rodičů dětí s PAS
a jiným zdravotním znevýhodněním

• V pátek 7. 11. v 19.00 hod. se opět sejdeme

v prostorách MC. Zváni jsou nejen rodiče dětí

se specifickými potřebami. Přijďte si popovídat

– věřte, že jedno takové setkání s lidmi, kteří

vám rozumí, vydá za deset doktorů!

• V sobotu 15. 11. se společně sejdeme v 9.00

hod. před budovou MC. Přijďte i s dětmi. Vyra-

zíme na krátkou procházku městem spojenou

s různými úkoly (hlavně) pro děti. Přihlášky do

10. 11. na e-mail B.Jungerova@seznam.cz.

Vyrážíme za každého počasí!

Klub dvojčat a vícerčat
Opět se sejdeme v MC, v pátek 28. 11. od 15.00

hod., sarkavicherova@gmail.com.

Podzimní plavecký kurz
Objevte s námi potěšení z vody a plavání. Plavací

den je čtvrtek! Plaveme s dětmi od 6 měsíců do

12 let. Čertovské plavání ve čtvrtek 4. 12. – odpo-

lední zábavné plavání s čerticemi, andělem

a Mikulášem pro členy našeho plaveckého klubu,

routa-plavani@seznam.cz, 721 355 798.

Angličtina s rodilým mluvčím pro děti 
od 4 do 12 let
Běží také Anglická školička 2014/2015 ve spo -

lupráci s jazykovou školou Carpinus, středa

8.00–12.00 hod., 6–8 dětí ve skupině. Více

 informací na www.rc-routa.cz, routa-anglicti-

na@seznam.cz, 721 355 798.

Díky projektu Podporujme podnikatelky Polabí!
mají Čelákovice 17 nových podnikatelek

� Bohdana Rambousková

Projekt „Podporujme podnikatelky Polabí!“, který

se v uplynulých dvou letech stal součástí veřejného

života v Čelákovicích, v říjnu skončil. Centrum

podnikatelek Polabí na Masarykově ulici č. p. 95

bude díky podpoře města otevřeno až do konce

roku a klientky ho budou moci nadále bezplatně

využívat pro pracovní schůzky a jako pracovní

prostor.

Od listopadu 2012 projekt podpořil 80 žen z Čelá-

kovic a okolí. Miniškolu podnikání I pro ženy, které

chtěly začít podnikat, úspěšně absolvovalo 51

posluchaček. Celkem 17 žen díky projektu sku-

tečně zahájilo podnikatelskou činnost (některé si

obnovily pozastavené živnostenské oprávnění).

Čtrnácti ženám projekt zaplatil poplatek za zřízení

živnostenského listu.

Workshopy Miniškoly podnikání II pro ženy, které

již podnikaly a chtěly své byznysy rozvinout,

navštěvovalo v průměru 20 účastnic. V Centru

podnikatelek Polabí projekt ženám poskytl přes

200 hodin bezplatných konzultací s experty. Pro-

jekt však organizoval také akce pro veřejnost.

V březnu 2013 se veřejnost mohla zúčastnit slav-

nostního otevření Centra podnikatelek Polabí, v říj-

nu 2013 navštívit Den podnikatelek Polabí,

v květnu 2014 vyhlášení vítezek soutěže Nejlepší

podnikatelka Středního Polabí.

„Cílem projektu bylo nejenom poskytnout ženám-

podnikatelkám praktické informace a rady odbor-

níků, ale také napojit je na ostatní začínající

i zkušené podnikatelky. Právě získání kontaktů

a sdílení zkušeností si účastnice projektu velmi

pochvalovaly,“ uvedla koordinátorka projektu Jana

Fajtová Krausová. Přestože projekt končí, podni-

katelky mají možnost nadále spolupracovat pro-

střednictvím Klubu podnikatelek, jehož činnost

projekt nastartoval.

Projekt „Podporujme podnikatelky Polabí!“ reali-

zovalo Rodinné centrum ROUTA v partnerství

s městem Čelákovice a firmou FV Plast, a. s. Akti-

vity projektu byly financovány z Operačního pro-

gramu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského

sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. „Děku-

jeme za podporu a důvěru projektovým partnerům,

klientkám i všem dalším, kteří nám fandili. Přejeme

podpořeným ženám, aby ve svém podnikání

vytrvaly a dosahovaly úspěchu,“ dodala Jana Faj-

tová Krausová.

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 do12.00 hod., rodinné vstupné
30 Kč/rodinu. Od 10.00 hod. program – čt malo-
váníčko, pá – zpíváníčko.
Lampionový průvod
Pondělí 10. 11. od 17.00 hod. Tradiční lampionový
průvod městem pořádaný v předvečer sv. Martina
doputuje na zahradu MDDM Čelákovice. Sraz dětí
s lampiony před Mateřským centrem, zveme
všechny malé i velké.

Divadélko O perníkové chaloupce
Pátek 21. 11. v 10.30 hod. Divadélko pro nejmenší
v herně MC, pro všechny volně příchozí bez při-
hlášení, vhodné pro děti od 18 měsíců. Rodinné
vstupné 30 Kč/rodinu (cena zahrnuje divadlo
i vstup do malé i velké herny).

Individuální psychologická poradna 
Úterý 2. 12. od 9.00 do 14.00 hod. Rezervujte si
svůj termín na hodinovou konzultaci s dětskou
a rodinnou psycholožkou Ilonou Špaňhelovou,
více informací na tel.: 604 146 682.

Cvičení v těhotenství, kurzy předporodní pří-
pravy
Cvičení se koná vždy ve čtvrtek od 17.30 hod.
Kurz se koná vždy ve čtvrtek od 18.30 do 20.30
hod. V případě zájmu kontaktujte Karolinu Šve-
chovičovou, tel.: 731 310 509, e-mail: svechovi-
cova@centrum.cz.

Tanec maminek s miminky a tanec pro těhotné
Každé úterý probíhají v MC lekce „Tance maminek
s (ne)lezoucími dětmi“ (až po první krůčky) od
12.30 do 13.30 hod. a „Tance pro těhotné“ od
18.30 do 20.00 hod. Více informací o lekcích i lek-
torce na http://martina-arnostova.webnode.cz.
Přihlášení u Martiny Arnoštové, tel.: 606 715 863,
e-mail: arnostovam@email.cz.

Rumunská 1477
Čelákovice

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

MOTÝLCI 
PEČOU A TVOŘÍ

� Jitka Špaková a Zuzana Slepičková,  učitelky

Ovoce a zelenina, to je zdraví, to je síla… Třídíme,

zařazujeme, porovnáváme, kreslíme, malujeme,

vystřihujeme. Pak, v jablíčkovém týdnu, sušíme

a ochutnáváme křížaly, obtiskujeme jablíčka na

namalovanou jablůňku, řešíme jablíčkové sudoku

a nakonec pečeme jablečný koláč. 

Bramborový týden… Počítáme, porovnáváme,

tvoříme, pečeme, a to vše s bramborou. Vyrobili

jsme panáčky Bramboráčky a obrázek s bram-

borových tiskátek. Nejvíce ale děti zaujalo peče-

ní… Přidávaly, zamotaly, potřely, posypaly, (upeklo

se) a pak si pyšně odnesly domů bramborový

prec lík.
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Jak se v Čelákovicích
uklízelo tento rok?

� Petr Jiras, Okrašlovací spolek čelákovický

Přípravu na letošní úklid měli organizátoři,
Okraš lovací spolek čelákovický a Skautské
středisko Čelákovice, snazší, jelikož měli zku-
šenosti z loňské premiérové akce. A také věděli,
kde všude hromady odpadků ještě zůstaly.
Tam, kde minulý rok zmizely, ale již často znova
narostly.

Náš spoluobčan zdolal osmimitisícovku
� Tomáš Bursík a kamarádi

Řeč je o Ladislavu Noskovi (* 1973). Přišel k nám do Kamenky ze severu, jako astmatický klouček. Ve

škole stále chyběl, protože jezdil po léčebnách. Aby plíce uzdravil, byl jedním z prvních a posledních

házenkářů v našem městě. Následovalo spoluzaložení florbalového oddílu Orka. Potom mu ale noví

spolupracovníci ukázali krásu horských velikánů. Nejen rakouské a švýcarské velehory ho připravovaly

na splnění jeho snu. Zdolat osmitisícovku v Himalájích. O Dhaulágirí se pokusil v roce 2012. Počasí to

však nedovolilo. Dostal se jen do výšky 6 800 m nad mořem. Tak si pokus zopakoval na Manaslu,

vysoké 8 160 m nad mořem, letos v říjnu. A Manasla ho přijala. Bez kyslíku, dne 1. 10. 2014 v 12.20

hod., stál na vrcholu. Z pětičlenné expedice Manaslu pokořili dva. Gratulujeme našemu sportovci ke

krásnému výkonu.

Z této expedice se zpracovává film. K vidění bude na https://www.facebook.com/larryladislav.nosek,

kde bude i řada dalších fotografií.

Odpadky nasbírané u parkoviště u Kovohutí. Nechyběly
ani pneumatiky… Foto: Zdena Černá

Fotografie z výstupu. Zdroj: archiv Ladislava Noska

Houbařská nápovědna
� Aleš Chvojka, SHČ

Přeji příjemné listopadové houbování. Sice okolo

Labe pomalu mizí topoly, zvláště topol černý. Ale

zůstává podhoubí čirůvky topolové (Tricholoma

populinum). Jedná se o velmi chutnou houbu, čas-

to vyrůstající v trsech. Klobouk má vyklenutý s pod-

vinutým okrajem, později je téměř plochý. Bývá

Kostelní 43/6
Čelákovice

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

nepravidelně zprohýbaný, rozhodně masitý. Barva

převážně světle hnědá, následně hnědá až tmavě

umrově hnědé barvy. Uprostřed je vždy tmavší.

Lupeny jsou zoubkem připojené k nožičce, husté,

v mládí bělavé, později krémové až  hnědočervené.

Nožička je válcovitá až kyjovitá, rovněž v mládí

bělavá a postupem času hnědnoucí.

Důležité varování je v destinaci. Sbírejte tyto
čirůvky skutečně pouze pod topoly či  osikami.
V nedalekých borových lesích můžete narazit na

čirůvku bělohnědou či žlutohnědou. Ty jsou nejed-

lé. Ale vzácněji se ve stejný čas a na stejném pís-

čitém a borovém stanovišti může vyskytnout

čirůvka masitá. Ta je mírně jedovatá! Všechny čtyři

jsou si zdánlivě podobné jako ta vejce.

Tak opět jedno pravidlo: sbírejte čirůvky topolové

pouze mimo les a v místech, která jsem popsal.

Jedná se o jednu z nejchutnějších hub. Vynikající

je v octovém nálevu, ale hodí se i k dalším kuchyň-

ským úpravám. V případě pochybností nás kon-

taktujte k určení v sídle společnosti.

Přeji příjemný podzim a hezké úlovky.

V neděli 12. října přálo počasí – prostě bylo „jako

stvořené“ pro úklid. Dopoledne jsme zahájili mou

přednáškou na téma „Jak předcházet vzniku odpa-

dů“. Je to totiž ten nejlepší způsob, jak jejich množ-

ství snížit i v našem okolí. Překvapilo mě, jak při ní

byli posluchači velmi aktivní. Poté, mírně po desáté

hodině, jsme se vydali na úklid. Tři z nás vyrazili

uklízet ke Kovohutím a zbylých deset se vydalo

kolem Labe k čističce odpadních vod. Výsledkem

našeho úklidu tak bylo čisté okolí parkoviště uKovo-

hutí, (včetně do té doby hrozné vypadající autobu-

sové zastávky), čistý park u Městské knihovny,

zčásti uklizený parčík u křižovatky ulic Rybářské

a Ve Vrbí, čisté okolí Městského stadionu a ulice

U Kapličky u tenisových kurtů a vyčištěné okolí

části panelové cesty vedoucí k ČOV a Malvínám.

Dohromady jsme tak sesbírali 239 kg odpadu.

I když jsme zdaleka neuklidili všechna nehezká

místa našeho města, stejně nás naplňuje pohled

na čisté kanály kolem cest, křoviny a autobusovou

zastávku, které po nás zbyly. Byli bychom rádi,

kdyby se k nám příští rok přidali i majitelé dotče-

ných pozemků a třeba i Vy, a mohli jsme tak vyčistit

celé Čelákovice☺.

Za podporu děkujeme Českému svazu ochránců

přírody a městu Čelákovice, zvláště Technickým

službám, které nám zdarma poskytly pytle na

odpadky, odměny pro účastníky a rukavice.

Čirůvka topolová. Foto: archiv SHČ

Houbařská poradna
� SHČ

Určování Vámi donesených plodnic již překročilo

sto druhů. Nepočítaje podzimní výstavu. Chtěli

bychom se pouze zmínit, že je ideální, když plodnice

k určení, byť nějaký den je uchováte v chladničce,

dodáte v papírovém obalu do sídla společnosti.

Připojte kontakt a my se určitě  ozveme.

Podzimní výstava hub
� SHČ

Tradiční výstava proběhla od 25. 9. do 28. 9. ve

dvoře a zahradě sídla společnosti. Vystaveno bylo

216 druhů vyšších hub, doplněno o další exikáty.

Ve spolupráci se včelaři byl nainstalován unikátní

prosklený úl a expozice pomůcek včelařů. O mine-

rály se s návštěvníky na výstavě podělil známý

„šutrolog“ Jan Strnad. Plejáda hub byla doplněna

o samorosty a dřeviny. Milá byla tradiční výstavka

jiřin paní Čermákové z Čečelic. Děkujeme za

návštěvnost: 576 dětí + pedagogický doprovod,

313 dospělých návštěvníků, kteří chodili s rodinou

i opakovaně. 

A když díky, tak především aktivním členům

a Městskému muzeu Čelákovic za zapůjčení vitrín.

Příští rok bude mít výstavnictví hub v našem městě

pětapadesáté výročí. Zachovejte nám přízeň.

Děkujeme.
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UNION TÁPE
� Milan Šikl

Dalšími zápasy pokračuje soutěž Středočeské

I. A třídy. Čelákovický Union příliš radosti svým

příznivcům nedělá a patří jen do středu tabulky,

na který se již tlačí další soupeři. V závěrečných

zápasech podzimu bude nutné mobilizovat všech-

ny síly a pokusit se vylepšit současné postavení.

SK UNION–TJ KUNICE 4:0
Utkání 6. kola začalo pro domácí velmi dobře a již

v desáté minutě se Pánek a Dosoudil postarali

o dvoubrankové vedení. Union měl řadu dalších

šancí, ale branky přišly až po přestávce. Skórovali

Dosoudil a Skuhravý, navíc Dosoudil nedal  penaltu.

FC VELIM–SK UNION 2:1
V poločase byli domácí lepším týmem a brzy se

ujali vedení, měli i další šance. Po přestávce se

karta obrátila a hosté měli navrch. V 74. min. vyrov-

nal Dalekorej, leč v 86. min. domácí dorážkou roz-

hodli o zisku všech bodů.

FK ČERVENÉ PEČKY–SK UNION 4:1
První polovina utkání přinesla vyrovnanou hru.

Domácí se ujali vedení, Homola vyrovnal. Ve druhé

části zvýšili domácí vedení již na 3:1. Union sice

nastřelil dvakrát brankovou konstrukci, ale domácí

přidali ještě jednu branku.

SK UNION–ČECHIE VYKÁŇ 1:6
I když výsledek je velmi jasný, diváci viděli zápas,

kdy i domácí měli několik šancí, které však nedo-

kázali proměnit. Hosté uplatnili své zkušenosti

a naše mladé mužstvo se dopouštělo chyb, ze

kterých plynuly i góly. Korigoval Dalekorej.

SK POŘÍČANY–SK UNION 3:3
Vyrovnané utkání, ve kterém měli hosté více šancí.

Střelecky to byly takové malé dostihy – domácí

vedli, Pánek vyrovnal, domácí vedli, Pánek vyrov-

nal a po přestávce Galovič zajistil Unionu vedení

a domácí vyrovnali. Důležitý bod hostí.

DOROST
V tabulce I. A třídy útočí na samý vrchol tabulky.

AFK PEČKY–SK UNION 2:2, branky: Holzman 2.

SK UNION–VIKTORIA JIRNY 11:2, branky:
Pánek 5, Baláž 3, Uher 2, Vacek, SN. PODĚBRA-
DY–SK UNION 2:4, branky: Pánek 2, Szabo,

Vacek, SK UNION–AFK MILOVICE 9:2, branky:
Uher 3, Keřtof, Vacek 2, Pánek, Szabo, SK ZELE-
NEČ–SK UNION 3:1.

STARŠÍ ŽÁCI
Hrají nejvyšší krajskou soutěž a jako nováček

obsadili střed tabulky. 

SK UNION–TJ KUNICE 3:0, branky: Buriánek,

Mráz, Loskot, SP. PŘÍBRAM–SK UNION 2:1,
branka: Mráz, MFK DOBŘÍŠ–SK UNION 1:8,
branky: Martínek 6, Kučera 2, SK UNION–TN.
SEDLČANY 5:2, branky: Sládek, Martínek 2,

Kučera, FK NERATOVICE–SK UNION 5:1.

MLADŠÍ ŽÁCI
Stejně tak jako starší žáci se pohybují ve středu

tabulky krajského přeboru.

SK UNION–TJ KUNICE 2:1, branky: Vraný

a vlastní, SP. PŘÍBRAM–SK UNION 3:3, branky:

Urbánek, Martínek D., Štěrba, MFK DOBŘÍŠ–SK
UNION 0:3, branky: Štěrba T., Skalický O., Koneč-

ný, SK UNION–TN. SEDLČANY 0:6, FK NERA-
TOVICE–SK UNION 2:0.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA „A“
SK ZELENEČ–SK UNION 1:1, SK UNION–FK
ŘÍČANY 4:3.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA „B“
Na turnajích v Brandýse a v Mochově po 2.  místě.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Turnaj v Jirnech 5. místo.

Kapitán Unionu Dalekorej v obklíčení hráčů soupeře 
v derby s Vykání. Foto: Vladimír Malinovský

Žákovský fotbal v Čelákovicích
� Pavel Hájek, trenér mládeže SK UNION

 Čelákovice

Fotbalových článků si v tisku můžeme přečíst dost

a dost, ovšem většina není moc veselá, ať již se

týká výsledků, nekalých praktik manažerů nebo

podvodů v rozhodování. Proto bych chtěl ukázat

i to pozitivní, co fotbal přináší. Již přibližně dvacet

let trénuji mládež v Unionu Čelákovice. Začínal

jsem roce 1993, kdy jsem se stal, spolu se zku-

šeným mládežnickým trenérem Petrem Martin-

cem, který přišel do Čelákovic ze Sparty, trenérem

nově založené přípravky.

V následujícím roce 1994 byl uveden do provozu

rekonstruovaný stadion Unionu a v jeho krásném

prostředí se učili prvním fotbalovým krůčkům

chlapci z přípravky, stejně jako družstvo žáků

a dorostenců, kteří v té době hráli v okresním pře-

boru. Od té doby začal probíhat nábor nových

předškoláků do přípravky každoročně, takže počet

členů mládežnických oddílů utěšeně rostl. To si

samozřejmě žádalo další prostory pro přípravu,

což se řešilo různými provizorními plochami. Ale

v roce 1998, kdy po zániku klubu SK dostal Union

stadion k užívání, mládež mohla využívat i tato

hřiště.

Stoupající počet členů mládežnických družstev

si samozřejmě vyžadoval i další trenéry, kteří se

rekrutovali z vlastních odchovanců a rodičů, jako

jsou Petr a Milan Dalekorejovi, Marek Barták, Petr

Mourek a další.

Rostoucí mládežnická základna přinesla i stou-

pající fotbalovou úroveň, a tak družstvo žáků pod

vedením trenérů P. Martince a P. a M. Dalekore-

jových postoupilo v roce 1996 do 1. A třídy a v roce

1998 do krajského přeboru. Rovněž dorost pod

vedením trenérů V. Černého a K. Báče stoupal

vzhůru, v roce 1994 do krajské 1. A třídy, v roce

1997 do krajského přeboru.

V té době, i díky rozsáhlé sponzorské podpoře,

se mládežnická družstva účastnila řady turnajů

jak v ČR, tak i v zahraničí, rovněž Union pořádal

pro mládež každoročně několik turnajů. Postupně

se snižující podpora tyto aktivity omezila, přesto

se dále všechna družstva zúčastňují každoročně

řady akcí.

V současné době se tak 175 dětí připravuje a hraje

v osmi družstvech, počínaje 5 až 6letými v družstvu

elévů pod vedením Pavla Hájka, 7letými ve lvíča-

tech pod vedením Pavla Chaloupky, 8 až 9letými

v mladší přípravce pod vedením Jana Melichara

a Tomáše Müllera a 9 až 10letými ve dvou starších

přípravkách pod vedením Radka Skuhravého

a Davida Krejčího. Z přípravek žáci přecházejí ply-

nule do družstev mladých a starších žáků vede-

ných Radkem Dozorcem a Petrem Kujalem a dále

do dorosteneckého družstva vedeného Mirkem

Šipčiakem. 

Takovéto množství dětí vyžaduje ale i spolupráci

rodičů, kteří naopak podporují to, že trenéři vyža-

dují od dětí i dobré výsledky a chování ve škole,

čímž je podmíněna jejich účast na trénincích

i zápasech. I to se podílí na tom, aby z nich vyrostli

nejen úspěšní fotbalisté, ale i svědomití, pracovití

lidé schopní spolupráce a odpovědnosti vůči

ostatním.
Turnaj mládeže, Union Čelákovice 1998. Foto: Pavel
Hájek

Turnaj mládeže, Itálie 2003. Foto: Pavel Hájek
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Připravujeme oddíl boxu
� Lukáš Koníček

Již brzy začne v Čelákovicích fungovat nově vzni-

kající boxerský oddíl pod TJ Spartak Čelákovice.

Budeme se těšit na všechny, kteří budou chtít udě-

lat něco pro svou fyzickou zdatnost a kondici. Uví-

táme muže a ženy téměř v každém věku. Ale také

ty, pro které bude box nejen zpestření a zábava,

ale především budou jejich ambice mířit výše. A to

do boxerského ringu. Budeme se společně těšit

na první trénink. Bližší informace se dozvíte na

našich facebookových stránkách TJ Spartak Čelá-

kovice, oddíl boxu.

Šachový klub
� Libor Mrozinski

Dne 4. 10. 2014 jsme navázali na dávné šachové

tradice v našem regionu a zúčastnili jsme se obno-

veného „Turnaje čtyř měst“. Díky našemu pamět-

níkovi Stanislavu Hájkovi a kolegům z Šachového

oddílu TJ Sokol Český Brod, kteří se ujali pořa-

datelské činnosti, se podařilo po 57 letech usku-

tečnit 8. ročník tohoto turnaje, který v minulosti

probíhal v letech 1951–1957. I přes velkou snahu

jsme však ve všech třech zápasech podlehli sou-

peřům s výsledky 2:6 (Pečky), 2:6 (Český Brod)

a 2,5:5,5 (Poděbrady). V konečném pořadí jsme

tak obsadili 4. místo (1. Český Brod, 2. Pečky,

3. Poděbrady, 4. Čelákovice).

Ve stejný den (4. 10. 2014) se 11 členů našeho

šachového kroužku zúčastnilo 3. ročníku šacho-

vého turnaje „O pohár města Milovice“, který byl

zároveň hrán jako základní (úvodní) kolo krajského

přeboru jednotlivců – Region SD – Polabí.

Dne 16. 10. 2014 úspěšně a se zájmem proběhla

další přednáška na téma Mistři světa v šachu (Praž-

ský rodák Wilhelm Steinitz), kterou moderoval

Robert Kubíček.

V 1. kole regionálního přeboru jsme dne 19. 10.

2014 vyhráli nad domácím družstvem TJ Kavalier

Sázava A, se kterým jsme hráli poprvé v naší his-

torii, v poměru 6:2. Remízy jsme zaznamenali na

čtyřech šachovnicích, rozhodující body našemu

celku přinesli Petr Tichý, Libor Mrozinski, Petr

Válek a Martin Hrubčík.

Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic a blíz-

kého okolí jsou vítáni na všech našich schůzkách

nebo dalších přednáškách a také mohou získat

další informace na www.sachycelakovice.cz.

Turnaj čtyř měst – pohled do hrací místnosti TJ Sokol
Český Brod. Čelně sedící jsou šachisté z Čelákovic. Foto:
Libor Mrozinski

Sezona vodních
motoristů

� Zdeněk Hlaváček, závodník M4

Po jarních závodech se z čelákovického klubu ve

vodním motorismu nominovali na Mistrovství Evro-

py a Mistrovství světa závodníci Zdeněk Hlaváček

a Milan Chyba. Mistrovství se konala v německém

Duisburgu.

Na MS a ME se Zdeněk Hlaváček umístil na 8. mís-

tě. Od 3. místa ho dělilo 0,04 sec. Tak malé rozdíly

jsou na těchto závodech. Milan Chyba obsadil na

MS 10. místo a na ME byl na 9. místě. Z Německa

jsme odjížděli zklamáni, ale s odhodláním bojovat

opět v příštím roce. Trenérem reprezentace ČR

byl náš trenér Michal Marvánek.

Po dalších sériích závodů se ukončila sezona ve

Skochovicích paralelním závodem. Na těchto

závodech měli velké úspěchy nováčci – naši nej-

mladší závodníci: Daniel Pařez obsadil 2. místo

a Daniel Opa 3. místo. Ze starších: Matěj Petržel

– 1. místo, Zdeněk Hlaváček – 2. místo a Milan

Chyba – 4. místo.

Mistrovství České republiky se skládá z pěti závo-

dů během celé sezony. Zde si naši závodníci

nevedli vůbec špatně. Celkové umístění je: za

kategorii: M0 – Daniel Pařez – 3. místo, Daniel Opa

– 4. místo, v kategorii M3 – Milan Chyba – 2. místo,

M4 – Zdeněk Hlaváček – 1. místo, Matěj Petržel

– 3. místo.

Všem závodníkům gratulujeme a přejeme hodně

štěstí do další sezony. Velké díky patří trenérům,

kteří se po celou sezonu o nás starají, takže Verčo,

Vašku, Michale a Lukáši, díky!

Vodácká sezona
� Monika Chybová

Letos jsme se zúčastnili 2 kvalifikačních závodů

a MČR ve Starém Kolíně.

Sandberk
Žáci: (Milan a Adam Chybovi, Míša Charvát, Lada

Hanzlová, Péťa Špitálský) obsadili 4. místo.

Kadeti (Monika Chybová, Áňa Himmelová, Terka,

Bára a Eva Čermákovi, Tomáš Müller) obsadili

jsme 7. místo.

Muži (Aleš a Mireček Chybovi, Eva Čermáková,

Lesan, Michal Hanzl a Šárka z Řevnic) – poslední

místo.

Lovosice
Žáci „Škorpioni“ po absolvovaném sprintu a sjez-

du se drželi na stupních vítězů, avšak plavání je

posunulo na krásné 5. místo. 

Kadetky „Krindypindy“ – 4. místo.

Muži „Nazdárci“ ze sebe vydali  maximum a při

plavání si „dokraulovali“ pro krásné 6. místo.

V Lovosicích jsme také dostali cenu za nejmladšího

účastníka, kterým byla Anastázie Chybová.

MČR Starý Kolín
Čestné první místo odzadu vybojovala posádka

mužů „NAZDÁRCI“ ve složení Michal Hanzl starší,

Lesan, Karolína Brožíková, Aleš Chyba, Mireček

LA Bombík, Katka Kačenka Volfová a její kamarád

Martin.

Žáci závodili ve složení Milan Chyba, Lada Hanz-

lová, Petr Špitálský, Anička Brožíková a Kuba

 Folwarczný. Projevili se fyzické rozdíly mezi posád-

kami, a tak v konečném výsledku skončili 

„ŠKORPIÓNI“ na 5. místě.

V kategorii juniorek jsme měli zastoupení ve dvou

posádkách.

Děkuji posádce, že mi dovolila pomoci Sandberku,

který přišel o jednu svou závodnici. Sandberk

skončil na těžce vydřeném 1. místě.

KRINDYPINDY si poprvé zkusily jet závod beze

mě a mého věčného komandování, a tak se stala

Barbora Čermáková právoplatnou a důležitou sou-

částí posádky. 

Jejich výsledek stačil na 4. místo. Motoráři formule. Foto: Michal Marvánek

Cvičení pro ženy i muže
Cvičení se uskuteční v Manažerském centru, náměstí 5. května č. p. 2. Vybrat si můžete ze tří za měření:
Funkční trénink – souhrnné cvičení pro ženy a muže k získání kondice a zpevněného těla, které zahrnuje
maximální množství svalových skupin, a to tak, aby byly co nejvíce napodobeny běžné aktivity klienta
s využitím pomůcek (např. bosu, TRX, medicinbal, velký míč, švihadla, posilovací gumy atd.). Út
19.30–20.30 hod., st 18.20–19.20 hod. muži.
TRX – cvičení pro ženy a muže se závěsným systémem, na kterém rozvíjíme tělesnou sílu pomocí
funkčních pohybů a dynamických poloh. Svalová hmota narůstá rovnoměrně, což snižuje riziko zranění
a zvyšuje výkonnost. Čt 19.30–20.30 hod.
Rekondiční cvičení pro seniory – cvičení pro udržení vitality a fyzické kondice na přiměřené úrovni,
zpomaluje atrofii svalů a mírnou formou posiluje celé tělo. Mezi aktivní cvičební prvky patří zejména
strečink, který napomáhá obnovit původní pružnost zkrácených svalů. Neběhá se a neskáče. V hodině
se používají pomůcky, např. velké míče, overbally, posilovací gumičky. Út a čt 9.30–10.30 hod.

Rezervace na vybrané hodiny nutná. Cvičení vede Vlaďka Barešová. Bližší informace na tel.: 776 635 588,
e-mailu: vladkacel@seznam.cz, http://www.aerobik.celakovice.cz.

Spartak Čelákovice
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AKTRA.cz
� Zuzana Prokopovičová

Od září pokračujeme ve cvičení na gymnastickém
nářadí. Aktuální informace, včetně náplně jednot-
livých kurzů, najdete na našem webu. 
Pro dospělé jsme ve spolupráci se školou TAI-CHI
Praha, která je spojena s linií Mistra Yang Sau-
chunga, zahájili pravidelné kurzy cvičení Tai-chi
v pondělí od 20.00 do 21.00 hod. Cvičení Tai-chi
je vhodné pro všechny věkové kategorie a kaž-
dému má co dát. Od pevného zdraví až po umění
sebeobrany, filozofii nebo životní cestu. Kurzy
v Čelákovicích jsou koncipované pro začátečníky.
Nové zájemce přijímáme do konce listopadu 2014.
Neváhejte a přijďte si vyzkoušet příjemný a zdravý
pohyb.
Od listopadu 2014 otevíráme nové kurzy pro děti.
Rezervujte si prosím svá místa včas!
Podrobný rozpis naleznete na www.aktra.cz.

Večerní běh městem Čelákovice 40. ročník
� Eva Bukačová

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, pořadatel 40. ročníku „Večerního běhu městem Čelákovice
– Memoriálu Rudolfa Vichery“, srdečně zve občany města k účasti.
V pátek 14. 11. 2014 v 13.30 hod. budou závodit dětské a mládežnické kategorie v Sadech 17. listopadu
(park u Kulturního domu). Start kategorií nejmladších dětí do 6 let je v 13.30 hod. před KD. Prezence
také v KD. Následují ostatní kategorie, a to 6 let chlapci i dívky, odděleně poběží chlapci a děvčata
ve věku 7, 8, 9, 10 a 11 let, mladší žákyně a žáci, starší žákyně a žáci, dorostenky a dorostenci.
V pondělí 17. 11. 2014 budou startovat v ulici V Rybníčkách kategorie juniorů a juniorek v 16.20 hod.
a hlavní kategorie mužů do 39 let vyběhne v 18.00 hod. Ženy se postaví na startovní čáru v 17.00
hod. Všechny veteránské kategorie startují v 17.20 hod. Večerní běh končí v 19.30 hod. v malé
tělocvičně ZŠ J. A. Komenského slavnostním vyhlášením vítězů dospělých kategorií.
Organizace běhů je velmi náročná a vyžaduje vedle nadšení pořadatelů i hodně porozumění veřejnosti.
Pořadatelé a příznivci závodu děkují všem, kteří svou účinnou pomocí umožní uspořádat tento závod.
Veškeré informace o běhu získáte v MDDM Čelákovice (kontakty viz str. 25).

Nohejbalový oddíl 
TJ Spartak Čelákovice

� Petr Flekač

A-tým – Extraliga nohejbalu
A-týmu se povedla základní část, v které obsadil
druhou příčku, a zažehnal tak v play-off hrozbu
jménem Modřice. V podzimní části však již tak
úspěšný nebyl a po sérií tří proher (2x semifinále
a jednou o třetí místo) obsadil čtvrtou příčku.

2. liga
B-tým s novými posilami L. Součkem a F. Schnei-
derem předváděl po celou sezonu vyrovnané
výkony podložené kvalitní hrou a po zásluze obsa-
dil druhou příčku. V semifinále však nestačil na
Čakovice B.

Ženy
Ženy hrají svá utkání turnajovým způsobem a jejich
úspěchy jsou zřejmé. Je na nich vidět práce trenérů
Krčála a Burdy, kteří je dokážou na zápasy skvěle
motivovat, což se projevilo v celkovém druhém
místě v druhé lize. O tento úspěch se přičinila hlav-
ně tato děvčata:  Mojdlová, Vokounová, Pěčková,
Hořejší, Komlóšiová, Lžičařová a Kolářová.

Okresní přebor
C-tým se v letošní sezoně rozšířil o nové hráče,
vybojoval první místo v okresní soutěži a postoupil
do baráže o KS, kde skončil na druhém místě,
které by mohlo být i postupové.
D-tým coby nováček OP se určitě neztratil a doká-
zal vybojovat čtvrtou příčku.

Žáci
Od žákovské doby Spilky, Kolenského, Šafra, Fle-
kače a Bareše uplynulo spoustu let a čelákovický
nohejbal neměl za sebe adekvátní náhradu. Nyní
tomu už tak není, velké poděkování si zaslouží Jiří
Kyliánek spolu s Martinem Spilkou, kteří téměř tři
roky učí základní nohejbalové prvky mladé naděje
čelákovického nohejbalu. Nyní žákovskou základ-
nu tvoří 15 dětí a věříme, že v příštím roce se mladé
naděje (Seidl, Hrouzek, Vajgl, Choura, Nesládek,
Konečný, Loffelmann, Uher, Jelínek, Urbánek, Wild
a Maturové Tobiáš a Dan) budou objevovat na
stupních vítězů v krajských soutěžích.

Více na www.nohejbal-celakovice.cz.

FBC
Zase jen jeden bod!

� Tomáš Holcman

FBC ČELÁKOVICE–KINGS PRAHA 5:8
Branky: Horák 4, Sluka
Do prvního zápasu jsme vstoupili trochu laxně. Hráli
jsme stylem, že ty branky přijdou samy, a zkušený
soupeř nás za to trestal. V každé třetině jsme byli
bohužel o branku horším týmem. V utkání se opět
prosadil Lukáš Horák, který vstřelil čtyři  branky.

FBC ČELÁKOVICE–FL NERATOVICE 5:5
Branky: Sluka 3, Horák 2
Po prvním nepovedeném zápase jsme věděli, že
tohle bude úplně jiný zápas. Tady už jsme byli
favoriti, protože jsme s Neratovicemi sehráli něko-
lik přátelských utkání a vždy jsme dokázali vyhrát.
Derby však skončilo remízou.
V první třetině padl gól na obou stranách, a tak
svítil stav na ukazateli 1:1. Ve druhé třetině jsme
šli do vedení 2:1, jenže Neratovice o chvilku později
vyrovnaly na 2:2. Po této vyrovnávací brance jsme
měli spoustu vyložených šancí, které jsme bohužel
nevyužili. Naopak soupeř odskočil na rozdíl dvou
branek 2:4, ve druhé třetině se nám však podařilo
snížit na rozdíl jediné branky 3:4. Úvod třetí třetiny
nám vyšel a již po čtrnácti sekundách srovnáváme
na 4:4. Od této chvíle jsme byli lepší. Soupeř hrozil
jen z brejků, jenže trefit branku byl problém, a i díky
dobře chytajícímu brankáři Neratovic se nám to
nepodařilo. Soupeř z ojedinělého útoku šel dokon-
ce minutu před koncem do vedení 4:5. Vyrovnat
se nám však podařilo, to když se trefil 45 sekund
před koncem utkání Sluka 5:5, který zaznamenal
v utkání hattrick.

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

Orka vstoupila 
do Národní ligy

� Martin Bajer

Orka naskočila do kolotoče Národní ligy s omla-
zeným kádrem a s jasným cílem postoupit do play-
off. První čtyři utkání ukázala, že cíl je více než
reálný, a po třech vítězstvích patří Orce v tabulce
druhé místo.
ORKA ČELÁKOVICE–FB HURRICAN KARLOVY
VARY 5:0
Orka byla od začátku lepším týmem a trpělivým

výkonem si pohlídala úvodní vítězství. Brankář
Freiman zaznamenal čisté konto.
FBK JABLONEC N. N. A–ORKA ČELÁKOVICE
6:12
Raketový nástup Orky do utkání soupeře totálně
odzbrojil a jablonečtí nestíhali čelit našim útokům.
Když bylo skóre v polovině utkání 11:2, bylo po
zápase. Domácí ale před svými diváky nepolevili
a nakonec se jim podařilo stav mírně zkorigovat.
ORKA ČELÁKOVICE–FBC PLZEŇ 3:4
Velmi vyrovnané utkání, kde se útoky přelévaly ze
strany na stranu, nakonec rozhodla akce dvě minu-
ty před koncem. Orka svou velkou šanci nepro-
měnila a hosté z protiútoku vsítili vítězný gól,
a připravili tak Orce první porážku v soutěži.
ORKA ČELÁKOVICE–FBC DDM KATI KADAŇ
A 8:5
Po hrůzné první třetině, kterou Orka prohrála 1:4,
přepnuli domácí na jiný výkonnostní stupeň a utká-
ní postupně jasně převrátili na svou stranu. Zlep-
šený a trpělivý výkon nesl na konci své ovoce i díky
skvělému výkonu brankáře Pezla.

Mladší žáci absolvovali první turnaj sezony
V Benešově nastoupili mladší žáci ke svému první-
mu turnaji nové sezony. V úvodním zápase bylo
znát, že se v novém složení teprve sehrávají, další
zápasy ale již ukázaly, že kluci florbal umí. Po
porážce s Bučisem předvedla Orka výborný výkon
a porazila domácí Benešov až skoro exhibičním
výkonem v závěru zápasu. Ze skupiny postoupila
Orka z druhého místa a v boji o třetí místo na turnaji
se utkala s Bohemians. Klokani na hřišti ale jasně
dominovali a uplatnili svou herní i výškovou pře-
vahu. Přesto i naši kluci předvedli několik pove-
dených šancí a třikrát překonali brankáře soupeře.
Celkové čtvrté místo pak znamenalo solidní vstup
do nového ročníku. 
ORKA–FC BUČIS TEAM B 2:5
ORKA–SK FLORBAL BENEŠOV II. 6:2
ORKA–FBŠ BOHEMIANS PRAHA 4 3:9
Více informací o všech věkových kategoriích
naleznete na www.orka.cz.

Zápas mladších žáků. Foto: Martin Bajer
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