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Přejeme občanům Čelákovic, Sedlčánek, 
Záluží i Císařské Kuchyně

jménem svým i jménem celého Městského úřadu 
úspěšně zvládnutý předvánoční čas a klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, 

osobních i pracovních úspěchů a v neposlední řadě pokoj lidem dobré vůle.

Josef Pátek, Miloš Sekyra, Petr Studnička

Vánoce, Vánoce přicházejí… V sobotu 29. listopadu 2014 se v Čelákovicích již po osmnácté rozzářil městský vánoční strom. Foto: Anežka Vitáčková
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Vánoce jsou tady!

Vážení spoluobčané,

ačkoliv právě držíte v rukou vánoční číslo Zpravo-
daje, ve kterém se nehodí příliš řešit politiku, přesto
se jí musím v mém prvním úvodníku, alespoň v krát-
kosti, věnovat.
Moc vám děkuji za podporu, kterou jste mému týmu
i mně osobně vyjádřili v komunálních volbách. Vní-
mám to jako ocenění mé práce v minulém období,
ale také jako obrovský závazek do budoucna. Je
mi obrovskou ctí být znovu starostou Čelákovic.
Jsem na radnici pro vás, a tak pokud budu moci
pomoci, neváhejte se na mne obrátit. Jsem staros-
tou vás všech. 

Čas vánočních svátků akonec roku bývá pro mnohé
z nás časem bilancování anovoročních předsevzetí.
Jedním z nejčastějších paradoxně bývá, že slibu-
jeme sobě, že ty příští Vánoce si opravdu užijeme
v klidu, pohodě a hlavně bez stresů. Jenže rok
s rokem se sejde a opět je tu prosinec a ono zaklí-
nadlo „Vánoce jsou tady!“ v nás vyvolá pocit bez-
naděje a paniky, že nemáme dostatečně uklizeno,
máme málo napečeno anákupy stíháme na posled-
ní chvíli. Ani já nejsem v tomto výjimka. Obdivuji
každého, kdo se dokáže na Vánoce připravit prů-
běžně. I když v hloubi duše cítíme, že advent by měl
být především časem s duchovním obsahem,
časem zklidnění, jsme atakováni předvánoční rekla-
mou v médiích ažijeme tak rychle, že už se mnohdy
ani nepozastavujeme nad tím, že obchodníci instalují
vánoční výzdobu již v průběhu října. V tom rychlém
životním tempu to ani nevnímáme.
Děti však vnímavé jsou a napjatou vánoční atmos-
féru v rodině plnou stresů avnitřního napětí registrují.
Jestliže nechceme, aby si náš hektický styl oslav
Vánoc odnesly s sebou do svého rodinného života,
dejme jim, prosím, dárek největší: Dejme jim alespoň
osvátcích naplno sebe apřenesme na ně atmosféru
kouzla staročeských Vánoc, kterou si mnozí z nás
pamatují ze svého vlastního dětství a která na nás
dýchá třeba i z obrázků Josefa Lady. 

Přeji vám všem klidné prožití vánočních svátků v kru-
hu lidí, které máte rádi.

Josef Pátek
starosta města

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), zveřejňujeme, jak je možné reklamaci 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 a podnika-
telům 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.

Den otevřených dveří
kotelen

Q-BYT Čelákovice zve občany na den ote-
vřených dveří – prohlídku rekonstruovaných
kotelen K40 v ulici Hybešově – Vančurově
(u č. p. 1453) a K6 v MŠ Rumunské dne
13. 12. 2014 od 9.00 do 12.00 a od 13.00 
do 15.00 hod.

Změna adresy pracoviště
Úřadu práce ČR pro

Prahu-východ
l odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Kontaktní pracoviště pro Prahu-východ se pře-
stěhovalo do nových prostor.
Adresa nového pracoviště je Dobrovského 
č. p. 1278/25, 170 00 Praha 7. Nejjednodušší ces-
ta na nové pracoviště je ze zastávky Náměstí
Republiky tramvají č. 8 (směr nádraží Podbaba)
nebo z Masarykova 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.

VÝZVA
PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O DOTACE Z ROZPOČTU

MĚSTA ČELÁKOVIC
PRO ROK 2015

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 byla dnem 29. 10. 2014 vyhlá-
šena výzva pro podávání žádostí o dotace z roz-
počtu 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).

NA ZMĚNU 
ÚŘEDNÍCH HODIN

Ve středu 31. prosince 2014 je na Městském úřadu
v Čelákovicích úřední den jen do 12.00 hod.!
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Kde: Čelákovice, náměstí 5. května
Kdy: každou sobotu v 7.30–12.00 hod.
Web: www.PolabskeFarmarskeTrhy.cz

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

Připomínka listopadových dnů před 25 lety

l Petr Polnický

V pondělí 17. listopadu se na pozvání ředitele
muzea sešli účastníci listopadových událostí, které
se odehrály před 25 lety v Čelákovicích a jež byly
reakcí na rozehnání pokojné studentské manifes-
tace v Praze, zahájené na Albertově připomínkou
potlačení studentského odporu za německé oku-
pace v roce 1939.
Setkání uvedl ředitel historickým přehledem výše
zmíněných dat a postupně promítal sled událostí
v Čelákovicích a předával diskutujícím slovo
k osobním vzpomínkám. Připomněl kooptaci
poslanců do Národního výboru, vznik OF na mno-
ha místech města, první svobodné celostátní i lis-
topadové komunální volby, návštěvu prezidenta

Havla aj. Na druhém plátně byly průběžně promí-
tány fotografie pana Kyncla, které dokumentovaly
oživlou atmosféru Čelákovic v letech 1989 a 1990.
Čtyřicet sedm přítomných si po letech ujasnilo,
právě díky tehdejším novinám Svoboda, zacho-
vaných v muzeu, a také ze vzpomínek přítomných,
že se první shromáždění v Čelákovicích uskuteč-
nilo v pátek 24. 11. 1989 po skončení pracovní
směny před závodem TOS Čelákovice, který v té
době zaměstnával několik tisíc zaměstnanců. Ke
shromážděným tehdy promluvili pouze pozvaní
herci Národního divadla Vladislav Beneš a Nataša
Kalousová. Dodnes jsou však aktéři z řad studentů
učiliště a jejich učitelka, kteří pomohli s organizací,
neznámí, proto by bylo dobré, kdyby se ozvali
řediteli muzea. V muzeu také dosud není ani jedna
fotografie z této akce.
Mnozí z pozvaných přijeli i z jiných měst a obcí,
kam se v průběhu let odstěhovali. Hodnocení uply-
nulých 25 let vyznělo spokojeně a optimisticky,
naše země vzkvétá. A je na nás, jak se bude dále
vyvíjet.
V závěru akce, která končila téměř po třech hodi-
nách, poděkovali přítomní řediteli muzea za zor-
ganizování tohoto setkání a vyjádřili přání, že by
se k těmto událostem mohlo každoročně konat
hudební setkání. Následně zazněl na nádvoří zpěv
československé hymny při rozsvícených svíčkách.

Vánoční atmosféra
v roce 1989

l Jarmila Volfová, radní města

Atmosféra Vánoc před 25 lety pokračovala v duchu
listopadových událostí roku 1989. V čelákovickém
muzeu bylo jednu prosincovou neděli založeno
Občanské fórum (OF), jehož účastníci se do konce
roku sešli ještě několikrát. Občané častěji jezdili
do Prahy doslova „nasávat“ neuvěřitelně radost -
nou, opojnou atmosféru svobody. S úsměvem
četli různá, i humorná provolání týkající se věcí
veřejných. Praha jimi byla v té době doslova oble-
pena.
Měla jsem pocit, že prosincové dny se natahují,
že všichni toho stíháme mnohem víc. Tradičně se
peklo cukroví, sháněl vánoční stromek, dárky, ovo-
ce a jiné zboží, které je dnes, viděno tehdejšíma
očima, z jiné dimenze.
Křesťanské církve v našem městě měly k sobě
najednou mnohem blíže, chystala se společná
setkání a byl položen základ dnešní ekumenické
spolupráci. Dne 29. prosince 1989 byl Václav Havel
zvolen prezidentem, na Hradčanech a na Malé
Straně byla hlava na hlavě a moje dcery stály na
ramenou dvou neznámých mladých mužů, kteří
jim trpělivě umožnili lepší výhled. Tak vstřícní
a ohleduplní lidé byli.
V Rumunsku vrcholil odpor proti totalitě, „same-
tovost“ naší revoluce se nekonala, docházelo ke
krvavým srážkám. Diktátor Nicolae Ceausescu
byl dne 25. prosince zastřelen a rumunský lid
potřeboval hlavně materiální pomoc. Do té se
zapojili čelákovičtí občané a velký dík patří Jiřímu
Weyrostkovi za jeho iniciativu.
Kulisu prosincovým dnům tvořily koledy, které se
konečně směly hrát bez jakéhokoliv omezování
a zákazu, přestalo se mluvit o dědu Mrázovi a čes-
ký Ježíšek se mohl objevit nejen v domácnostech,
ale i ve školách. Celé dny byly podbarveny roze-
chvělým očekáváním čehosi neznámého a naděj -
ného.

Farmářské a vánoční trhy
l Pavlína Honzů

Farmářské trhy budou probíhat i každou prosincovou sobotu dopoledne až do Vánoc.
Poslední víkend před svátky vám navíc přinesou malé překvapení, budou dokonce
i v neděli.
V sobotu 20. prosince 2014 si na trhu budete moci nakoupit mezi 9.00 a 17.00 hod.
a stejně tak i v neděli 21. prosince 2014. Během obou dnů se na náměstí vystřídá velké
množství výrobců a prodejců potravin, lahůdek a řemeslných výrobků.

A na co se na vánočních trzích můžete těšit?
Samozřejmě na čerstvé pečivo, kvalitní uzeniny
a masné výrobky, mléčné výrobky a sýry, rakytní-
kové a brusinkové výrobky, moravská vína, medo-
vinu, med, sirupy, koření a mnoho dalšího. Na trhu
bude i paní Meiznerová s obvyklou nabídkou čer-
stvých a uzených ryb, která před Vánocemi pro-
dává i jikry a mlíčí. Pokud počasí dovolí, tak
v nabídce bude i česká zelenina, jablka a ořechy.
Kromě potravin na trhu můžete najít i mnoho ruko-
dělných výrobků. Můžete si vybrat z mnoha deko-
rací, které váš domov v tomto krásném období
zútulní nebo zakoupit originální vánoční dárky pří-
mo od výrobců. Určitě vás potěší nabídka plete-
ného a textilního zboží, dřevěných výrobků,
keramiky, hraček, oděvů a výrobků z ovčí vlny,

proutěného zboží a další. Přijďte si nakoupit a zažít
krásnou vánoční atmosféru čelákovického náměs-
tí, kde se kromě nákupů můžete setkat s přáteli
pod rozsvíceným stromkem a zahřát se svařeným
vínem, teplou medovinou nebo jablečným moš-
tem, případně si pochutnat na grilované klobáse.
Pokud byste na trhu rádi nabídli a prodali své
výrobky, kontaktujte organizátory na tel.:
602 100 470.

Vánočními trhy bude ukončena sezona farmář-
ských trhů pro tento rok.
Zpět na náměstí se vrátí v sobotu 4. dubna 2015
– před Velikonočním pondělím.
Děkujeme za vaši přízeň a přejeme vám vše nej-
lepší do nového roku 2015.

Foto: archiv Muzea

Foto: archiv Muzea
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NOVÉ: ZASTUPITELSTVO A RADA MĚSTA, VÝBORY, KOMISE

l -dv-

Na ustavujícím Zastupitelstvu města dne 5. 11.
2014 složilo svůj slib všech 21 zastupitelů zvo-
lených v říjnových volbách (pořadí dle získaných
hlasů):
Josef Pátek, Petr Studnička, Jarmila Volfová,
Jindra Chourová, Aleš Kužílek, Martin Spilka,
Miroslav Opa, Jiří Hanzl, Markéta Reisiegelová,
Milena Přívozníková, Petr Kabát, Miloš Sekyra,
Marek Skalický, Miloš Choura, Miloš Bukač,
Zdeňka Tichá, Aleš Rikl, Vladimír Duník, Renata
Fialová, Milan Tichý a Petr  Bařina.
Zastupitelé stanovili počet místostarostů na 2,
dlouhodobě uvolněné členy Zastupitelstva města
pak pro výkon funkce starosty a funkce místosta-
rosty I. Funkci místostarosty II jako neuvolněnou.
Radu města stanovili 7člennou.
Odhlasována byla tzv. tajná volba pro všechny
volby, které na zasedání probíhaly.
Na pozici:
• starosty města byl navržen jeden kandidát

(SNK Naše Čelákovice, ČSSD, ODS, ANO
2011): Josef Pátek. Zvolen byl 16 hlasy,

• místostarosty I byl navržen jeden kandidát
(ODS, ANO 2011): Miloš Sekyra. Zvolen byl
15 hlasy,

• místostarosty II byli navržení dva kandidáti
Petr Studnička (ČSSD, ODS, ANO 2011) a Zdeň-
ka Tichá (PRO Č = PRO ČELÁKOVICE). Navrže-
ná kandidátka Zdeňka Tichá získala 5 hlasů.
Zvolen byl 16 hlasy Petr Studnička.

ZM pověřilo místostarostu I Miloše Sekyru plněním
úkolů zejména v oblasti investic, bezpečnosti
a sportu. Místostarostu II Petra Studničku pak zej-
ména oblastmi územního plánování, dopravy, škol-
ství a kultury.

Navrženými zbývajícími 4 členy Rady města byli:
Zdeňka Tichá (KSČM, PRO Č = PRO ČELÁKOVICE),
Jarmila Volfová (ODS), Miroslav Opa (ODS), Marek
Skalický (ANO 2011) a Miloš Choura (ANO 2011).
Navržená kandidátka Zdeňka Tichá získala 6 hla-
sů. Zvoleni radními města byli Jarmila Volfová
(15 hlasy), Miroslav Opa (17 hlasy), Marek Ska-
lický (16 hlasy) a Miloš Choura (16 hlasy).
ZM zřídilo finanční a kontrolní výbor s počtem
vždy 7 členů, dále 7členný osadní výbor
Sedlčánky a 5členný osadní výbor Záluží.
Kandidát na předsedu finančního výboru (který
provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finanč-
ními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej
pověřilo zastupitelstvo obce) Miroslav Opa (ODS,
ANO 2011), byl 17 hlasy zvolen.
Kandidát na předsedu kontrolního výboru (který
kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady
obce, dodržování právních předpisů obecním úřa-
dem a výbory a plní další úkoly, kterými je pověřilo
zastupitelstvo) Petr Bařina (ČSSD, ANO 2011),
byl zvolen 15 hlasy.
Kandidát na předsedu osadního výboru
Sedlčánky, Petr Kabát (ČSSD, ODS), byl zvolen
18 hlasy.
Kandidát na předsedu osadního výboru Záluží,
Roman Přívozník (ODS), byl zvolen 14 hlasy.
Město Čelákovice je členem MAS Střední Polabí,
o. s. Jelikož bývalý zastupitel Tomáš Janák, 
který byl určen pro zastupování města v MAS
Střední Polabí, nezískal mandát zastupitele města
v 7. volebním období, bylo třeba pověřit nového
zastupitele zastupováním města v MAS Střední
Polabí.
ZM pověřilo Miloše Chouru a uložilo mu podávat
ve čtvrtletních intervalech písemnou zprávu
o zastupování města v MAS Střední Polabí.

Rada města 7. volebního období. Foto: Jiří Suchý

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Čelákovic 
dne 5. 11. 2014. Foto: Jiří Suchý

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Čelákovic dne 5. 11. 2014

Poprvé Rada města 7. volebního období zasedala dne 12. 11. 2014

RM zřídila s účinností od 13. 11. 2014 komise RM
a jmenovala jejich předsedy, členy a tajemníky.
Komise bytová a sociální s počtem 9 členů.
Předseda – Hana Machálková, členové – Ivana
Kalibová, Alexej Nejman, Jaroslav Pittner, Petr
Polnický, Antonín Procházka, Kateřina Trafinová,
Melánia Skalická, Václava Snítilá, tajemník – Jana

Prchalová pro bytové záležitosti a Hana Přibková
pro záležitosti sociální.
Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic
s počtem 9 členů.
Předseda (s omezeným mandátem do 30. 6. 2015)
– Petr Studnička, členové – Vladislav Švestka, Jan
Volín, Martin Rych, Richard Nejman, Jana

 Poklopová, Ivan Vaňousek, Radovan Havránek,
Adéla Dvořáková, tajemník – Dagmar Vitáčková.

Komise bezpečnostní s počtem 5 členů.
Předseda – Martin Rych, členové – Petr Kabát,
Jakub Choura, Lucie Nims, Petr Kejmar, tajemník
– Iveta Kolářová.
Komise pro rozvoj města s počtem 9 členů.
Předseda – Dana Teichmanová, členové – Renata
Fialová, Kamila Douděrová, Josef Zumr, Jan Turi-
na, Miloš Sekyra, Denisa Löffelmannová, Michal
Najbrt, Milan Tichý, tajemník – Karel Hanuš.

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

středa 10. 12. 2014
od 18.00 hod.

Aktuální program ZM bude zveřejněn týden
před zasedáním na úřední desce města a na
webových stránkách města.
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ZASTUPITELÉ MĚSTA ČELÁKOVIC PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018
JOSEF PÁTEK *1981

starosta

Vzdělání/obor: VŠ /
Hospodářská politika
a správa. Jednotlivá
zaměstnání: 1999 –
Kooperativa, pojišťov-
na, a. s., VIG, 2010 –
město Čelákovice, sta-
rosta, 2013 – Evropský
parlament, 2014 –
Senát Parlamentu ČR,
2014 – město Čeláko-
vice, starosta.

Politická angažovanost: ODS.
Kontakt: Lísková 1924, Čelákovice,
tel.: 326 929 177, 602 460 155, 604 777 964,
e-mail: josef.patek@celakovice.cz

MILOŠ SEKYRA *1954
místostarosta I

Vzdělání/obor: VŠ /
Teorie a technika jader-
ných reaktorů. Jednot-
livá zaměstnání:
analytik, ředitel společ-
nosti, jednatel, OSVČ.
Politická angažova-
nost: bez politické 
příslušnosti.

Kontakt: Na Výsluní 167, Čelákovice-Sedlčánky,
tel.: 326 929 102, 793 321 477, 603 218 319,
e-mail: milos.sekyra@ce la ko  vice.cz

PETR STUDNIČKA *1983
místostarosta II

Vzdělání/obor: Vysoká
škola hotelová v Praze
/ Management hotel-
nictví a lázeňství. Jed-
notlivá zaměstnání:
Aparthotel Rialto, Ost-
seebad Binz, JLV Pra-
ha, Vysoká škola
hotelová v Praze –
vedoucí katedry hotel-
nictví.
Politická angažova-
nost: ODS.

Kontakt: Na Švihově 915, Čelákovice,
tel.: 326 929 170, 728 412 808,
e-mail: petr.studnicka@celakovice.cz

MILOŠ CHOURA *1954
radní

Vzdělání/obor: VŠ /
Hutní, neželezné kovy.
Jednotlivá vzdělání:
VÚK Panenské Břeža-
ny, VPCH Kovohutě.
Politická angažova-
nost: ANO 2011.

Kontakt: Kaplánkova 1785, Čelákovice,
tel.: 602 678 510,
e-mail: milos.choura@celakovice.cz

JARMILA VOLFOVÁ *1947
radní

Vzdělání/obor: gymná-
zium s maturitou. Jed-
notlivá zaměstnání: –.
Politická angažova-
nost: bez politické pří-
slušnosti.

Kontakt: Rooseveltova 842, Čelákovice,
tel.: 724 065 412,
e-mail: jarmila.volfova@celakovice.cz

MIROSLAV OPA *1972
radní, předseda 
finančního výboru ZM

Vzdělání/obor: VŠ /
Ekonomika podniku.
Jednotlivá zaměstnání:
2002–2004 – manažer
kvality, 2004–2007 –
manažer výroby, od
2007 – ředitel firmy
Demoautoplast, s. r. o.
Politická angažova-
nost: ODS.

Kontakt: Dukelská 1620, Čelákovice,
tel.: 776 278 810,
e-mail: miroslav.opa@celakovice.cz

PETR BAŘINA *1947
zastupitel, předseda
kontrolního výboru
ZM

Vzdělání/obor: SPŠ
strojnická. Jednotlivá
zaměstnání:  důchodce.
Politická angažova-
nost: ČSSD.

Kontakt: Jungmannova 1196, Čelákovice,
tel.: 728 143 508,
e-mail: petr.barina@celakovice.cz

MAREK SKALICKÝ *1971
radní

Vzdělání/obor: PřF UK
Praha / Geologie. Jed-
notlivá zaměstnání: –.
Politická angažova-
nost: bez politické pří-
slušnosti.

Kontakt: Zahradní 135, Čelákovice,
tel.: 725 780 101,
e-mail: marek.skalicky@ce la kovice.cz

MILOŠ BUKAČ *1953
zastupitel

Vzdělání/obor: učitel
TV – Z. Jednotlivá
zaměstnání: učitel.
Politická angažova-
nost: bez politické pří-
slušnosti.

Kontakt: Družstevní 1083, Čelákovice,
tel.: 605 317 954,
e-mail: milos.bukac@celakovice.cz
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ZASTUPITELÉ MĚSTA ČELÁKOVIC PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018
VLADIMÍR DUNÍK *1957

zastupitel

Vzdělání/obor: SPŠS.
Jednotlivá zaměstnání:
plánař výroby, mistr,
dispečer, mistr, plánař.
Politická angažova-
nost: KSČM.

Kontakt: Prokopa Holého 1442, Čelákovice,
tel.: 732 519 133,
e-mail: vladimir.dunik@celakovice.cz

RENATA FIALOVÁ *1966
zastupitelka

Vzdělání/obor: archi-
tekt – urbanista. Jed-
notlivá zaměstnání:
manažer projektů.
Politická angažova-
nost: bez politické pří-
slušnosti.

Kontakt: J. Klicpery 242, Čelákovice,
tel.: 602 754 045,
e-mail: renata.fialova@celakovice.cz

JIŘÍ HANZL *1969
zastupitel

Vzdělání/obor: úplné
střední – zedník. Jed-
notlivá zaměstnání:
řidič z povolání, hasič.
Politická angažova-
nost: bez politické pří-
slušnosti.

Kontakt: Rumunská 1463, Čelákovice,
tel.: 725 021 815,
e-mail: jiri.hanzl@celakovice.cz

JINDRA CHOUROVÁ *1954
zastupitelka

Vzdělání/obor: PedF
UK / Učitelství pro 
1. st. Jednotlivá zamě-
stnání: učitelka MŠ,
učitelka ZŠ.
Politická angažova-
nost: bez politické pří-
slušnosti.

Kontakt: V Nedaninách 1362, Čelákovice,
tel.: 724 033 337,
e-mail: jindra.chourova@ce lakovice.cz

MILENA PŘÍVOZNÍKOVÁ *1975
zastupitelka

Vzdělání/obor: maturita
/ zdravotní sestra. Jed-
notlivá zaměstnání:
nemocnice Tábor, FN
Bulovka – úrazová
ambulance, Bioregena,
s. r. o. – AESKULAB –
odběrová sestra.
Politická angažova-
nost: bez politické pří-
slušnosti.

Kontakt: K. Brabce 69/8, Čelákovice – Záluží,
tel.: 777 953 162,
e-mail: milena.privoznikova@celakovice.cz

PETR KABÁT *1947
zastupitel

Vzdělání/obor: ZOU
Škola MVPO Frýdek-
-Místek. Jednotlivá
zaměstnání: ČSSS
Praha – zahradník, PÚ
Praha – hasič, PK 
Praha – řidič, TESLA
KARLÍN – řidič, MV ČR
– správce, Benzina –
obsluha ČS, ACTIVA –
řidič, ČP – řidič.

Politická angažovanost: SSM 1970–1972, KSČ
1972–1989, ODS 2014.
Kontakt: Zájezd 17E, Čelákovice,
tel.: 602 392 736,
e-mail: petr.kabat@celakovice.cz

MARKÉTA REISIEGELOVÁ *1974
zastupitelka

Vzdělání/obor: VŠE.
Jednotlivá zaměstnání:
podnikatel v oblasti
účetnictví.
Politická angažova-
nost: bez politické pří-
slušnosti.

Kontakt: Zahradní 1863, Čelákovice,
tel.: 603 340 937,
e-mail: marketa.reisiegelova@celakovice.cz

ALEŠ KUŽÍLEK *1978
zastupitel

Vzdělání/obor: SŠ /
gymnázium. Jednotlivá
zaměstnání: OSVČ.
Politická angažova-
nost: ODS.

Kontakt: Prokopa Holého 1444, Čelákovice,
tel.: -
e-mail: ales.kuzilek@celakovice.cz

ALEŠ RIKL *1966
zastupitel

Vzdělání/obor: VŠE.
Jednotlivá zaměstnání:
ŠTI, s. r. o. – ekonom,
analytik finančních
trhů, Agromex, s. r. o. –
ekonom, Deutsche
Bank, AG – odd.
obchodního financová-
ní, ALFIDA, s. r. o. – jed-
natel společnosti.
Politická angažova-
nost: bez politické pří-
slušnosti.

Kontakt: Vančurova 2057, Čelákovice,
tel.: 777 892 225,
e-mail: ales.rikl@celakovice.cz
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Kácení dřevin, k němuž
není třeba POVOLENÍ

l odbor životního prostředí

Upozorňujeme občany, že 1. listopadu 2014
vešla v účinnost vyhláška č. 222/2014 Sb., která
mění vyhlášku č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení.

Dřeviny rostoucí v „zahradách“ mohou být nově
pokáceny bez povolení příslušného úřadu pouze
v případě, že se jedná o dřeviny o obvodu kmene
do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
(ovocné i ostatní) nebo OVOCNÉ DŘEVINY bez
ohledu na jejich obvod ve výčetní výšce.
„Zahrada“ je nově definovaná jako pozemek
v zastavěném území, evidovaný v katastru nemo-
vitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plo-
cha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem
využití pozemku zeleň.
V případě pochybností kontaktujete OŽP zdej-
šího MěÚ tel.: 326 929 128 nebo e-mail:
milada.rasinova@celakovice.cz.

Street workout v Hájku

l odbor životního prostředí

Poslední říjnový den byla uvedena do provozu
druhá čelákovická venkovní posilovna. Je umís-
těna v parčíku U Hájku vedle stadionu Union v Jiři-
ně. Své umění na bradlech, mostu, hrazdách
a kruzích předvedli borci z Nymburka a Pardubic.
Kdo z přítomných se osmělil a cvičení také vyzkou-
šel, byl odměněn potleskem několika desítek při-
hlížejících a čokoládou či banánem pro doplnění
energie.
Konstrukce slouží k procvičení a protažení

 hrudníku, zad, paží i břišních svalů, umožňují ruč-
kování, přitahování, provádění kliků či přednosů,
případně i náročnějších gymnastických prvků.
Sportovcům doporučujeme, aby se před cvičením
na konstrukcích řádně rozcvičili a nepoužívali kon-
strukce v době, kdy jsou kluzké nebo namrzlé. 
Hřiště je určeno pro mládež a dospělé, osoby
mladší 15 let mohou na konstrukcích cvičit jen
pod dohledem osoby starší 18 let.
Instruktážní návody ke cvičení lze nalézt na adrese
www.ifclub.cz, návody k náročnějším cvičebním
prvkům na youtube street workout videa.

V pátek 31. 10. 2014 bylo otevřeno druhé hřiště pro street
workout ve městě. Foto: archiv odboru

Druhé hřiště pro street workout najdete v parku U Hájku
v Jiřině. Foto: archiv odboru

Poděkování P. Richardu Scheuchovi
l Josef Pátek, Jarmila Volfová

Rada města hned na svém prvním jednání schválila, na návrh radní Jarmily Volfové, usnesení, ve kterém
děkuje P. Richardu Scheuchovi za jeho dlouholeté působení v Čelákovicích. Toto usnesení tlumočil
starosta města Josef Pátek spolu s radní Jarmilou Volfovou osobně Richardu Scheuchovi na setkání
21. listopadu 2014.
„Richard Scheuch je velmi významná duchovní osobnost, která pro mnohé věřící i nevěřící nerozlučně
patří ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Pro mne bylo loučení o to více symbolické i vzhledem k tomu,
že mne pan farář před 33 lety jako čerstvého občánka Čelákovic křtil. Za 40 let jeho činnosti v Čelákovicích
mu patří veliký dík“ uvedl při předávání děkovné listiny a daru starosta města. Jarmila Volfová dodala:
„Přestože pan farář ke konci roku končí v Čelákovicích, bude jistě nadále v úzkém spojení s přáteli
z města a my z radnice ho budeme pravidelně informovat o novinkách ve městě.“
Za všechny občany města děkujeme ještě jednou prostřednictvím stránek Zpravodaje za dlouholeté
působení na čelákovické farnosti a přejeme do budoucna hodně zdraví a spokojenosti.

MARTIN SPILKA *1986
zastupitel

Vzdělání/obor: střední
/ elektrotechnik. Jed-
notlivá zaměstnání:
produkční, tiskař.
Politická angažova-
nost: bez politické pří-
slušnosti.

Kontakt: náměstí 5. května 2, Čelákovice,
tel.: 608 769 129,
e-mail: martin.spilka@celakovice.cz

ZDEŇKA TICHÁ *1971
zastupitelka

Vzdělání/obor: PedF
UK Praha / Český jazyk
– pedagogika. Jednot-
livá zaměstnání: 1995–
2012 Ústav pro jazyk
český AV ČR, v.v.i.,
2012–2013 Maxdorf,
2013–2014 starostka
města Čelákovic.
Politická angažova-
nost: bez politické pří-
slušnosti.

Kontakt: Rumunská 1463, Čelákovice,
tel.: 728 663 654,
e-mail: zdenka.ticha@celakovice.cz

MILAN TICHÝ *1952
zastupitel

Vzdělání/obor: střední
/ Umělecká řemesla.
Jednotlivá zaměstnání:
OSVČ.
Politická angažova-
nost: TOP 09.

Kontakt: Rybářská 154, Čelákovice,
tel.: 603 829 807,
e-mail: milan.tichy@celakovice.cz

Foto: archiv vedení města
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Výstavba nového vodovodu a vodovodních
přípojek V Prokopě je před dokončením

l odbor rozvoje města

Ke konci listopadu byl zhotovitelem stavby spo-
lečností ENVIRO – EKOANANLYTIKA, s. r. o., Velké
Meziříčí, vybudován nový vodovodní řad o délce
350 m (řad A, B a C). Součástí stavby bylo také
vybudování 40 ks vodovodních přípojek pro byto-
vé domy č. p. 1305–1344 v sídlišti V Prokopě. Ty
byly ukončeny ve sklepních prostorách jednotli-
vých domů. Celkové náklady na tuto investiční
akci činily 3 mil. Kč vč. DPH. 
Povrchy komunikací a chodníků, které byly naru-
šeny stavbou, jsou v současné době pouze pro-
zatímně upraveny. S jejich definitivní úpravou bude
započato až na jaře roku 2015, a to z důvodu vhod-
nějších klimatických podmínek. 
Podmínkou uvedení vodovodu a přípojek do pro-
vozu je nejen vydání kolaudačního souhlasu (roz-
hodnutí), ale i provedení příslušných tlakových
a dalších zkoušek včetně proplachu potrubí a labo-
ratorního rozboru vody. Všechny zkoušky již byly
provedeny a na vydání kolaudačního souhlasu
(rozhodnutí) v současné době čekáme.
Pro vlastníky těchto domů to však vydáním
kolaudačního souhlasu (rozhodnutí) nekončí.
Vlastníci těchto domů musí uzavřít smlouvu
s dodavatelem pitné vody – Vodovody a kana-
lizace Mladá Boleslav, a. s. (kontaktní místo v ulici
Na Požárech, Čelákovice – tel.: 326 991 914),

který provede i namontování nového hlavního
vodoměru. Dále si pak vlastníci musí zajistit pře-
pojení stávajícího domovního rozvodu na nově
vybudovanou přípojku. Namontování nového
vodoměru a přepojení na stávající domovní
rozvody si musí vlastníci zajistit nejdéle do
31. 1. 2015. Po tomto datu bude zrušena dodáv-
ka pitné vody dosavadním způsobem. To zna-
mená, že společnost Q-BYT Čelákovice, s. r. o.,
k tomuto datu vypoví smlouvy, které má uzavřeny
na každý společný fakturační vodoměr pro domy
č. p. 1305–1314, 1315–1324, 1325–1334
a 1335–1344.
Případné dotazy rádi zodpovíme na odboru
 rozvoje města – pí Žabová – tel.: 326 929 139 nebo
e-mail: marie.zabova@celakovice.cz.

Práce na opravě vodovodu a kanalizace v ulici
J. A. Komenského se pomalu chýlí ke zdárnému konci.
V celé délce kanalizačního řadu v ulici J. A. Komenského
bylo osazeno nové kameninové potrubí, došlo k přepojení
uličních vpustí a potrubí vodovodního řadu bylo vyměněno
za nové, nezávadné polyetylenové. Foto: archiv odboru
rozvoje města

Foto: archiv odboru rozvoje města

Seniorský telefon a asistenční služba pro seniory
l odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Město Čelákovice zakoupilo
pro seniory našeho města
seniorské telefony Aligator
A340 s dohledovým systé-
mem a tlačítkem SOS. Tyto
telefony jsou k dispozici na
odboru sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ Čeláko-

vice, tel.: 326 929 118, 326 929 119. Na základě
smlouvy o výpůjčce budou zakoupené přístroje
poskytnuty jednotlivým seniorům.

Seniorský telefon Aligator je vhodný pro všechny
seniory, kteří chtějí používat klasický mobilní telefon
vybavený dohledovými funkcemi, a to jak pro komu-
nikaci s asistenční dohledovou službou, tak pro
běžné volání. Telefon nabízí jednoduché apohodlné
volání, hmatatelné červené nouzové tlačítko na
zadní straně telefonu, velká tlačítka na klávesnici
a velké znaky na displeji. Sociální službu dohledo-
vého systému si budou senioři hradit sami. Náklady
na tuto službu jsou 260 Kč/měsíčně. Lze tuto službu
hradit z příspěvku na péči, který vyplácí Úřad práce.
Tento příspěvek na péči je určen právě k úhradě
takovýchto sociálních služeb.

Svoz odpadů
o Vánocích 2014

l odbor životního prostředí

Svozová společnost AVE.CZ (popelnice od
rodinných domků) bude v průběhu vánočních
svátků svážet komunální odpady ve stejné dny,
jak je po celý rok běžné.
Svozce Technické služby Nymburk (kontejnery
v sídlištní zástavbě) budou svážet komunální
odpad ve středu 24. 12. 2014 a ve čtvrtek 25.
12. 2014 dopoledne jako obvykle.
Prosíme, počítejte s tím, že svozce bude svážet
odpady v časných ranních hodinách, o svátcích
budou otevřené jen některé skládky a jen dopo-
ledne.
Mimořádný vánoční svoz komunálních odpadů
pouze v sídlištní zástavbě proběhne v pondělí
29. 12. 2014 dopoledne.
Neočekávejte, že v tento den budou vysypány
všechny kontejnery o objemu 1100 litrů. Technické
služby Nymburk vyvezou jen některé kontejnery
tak, aby vám vznikla volná kapacita pro odkládání
odpadů do dalšího plánovaného svozu.
Další svoz kontejnerů v sídlištní zástavbě proběhne
ve středu 31. 12. 2014 a svezeny budou všechny
odpady ze sídlištní zástavby, tedy i ty, které se
sváží ve čtvrtek.
Na Nový rok 1. 1. 2015 se odpad v sídlištní
zástavbě svážet nebude. Jsou uzavřené všechny
skládky. 
V následující dny se svoz odpadů vrátí do původ-
ního režimu ve středu či ve čtvrtek jako obvykle.
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Od 14. prosince začínají platit nové jízdní řády
vlaků i autobusů

l Petr Studnička, místostarosta města 

V neděli 14. prosince 2014 začne platit nový jízdní řád veřejné hromadné dopravy.
Změny se dotknou jak cestujících ve vlacích, tak v autobusech. Jízdné na železnici
zdraží v průměru o 1 %, v rámci pražské aglomerace pro pravidelné cestující bude
vývoj cen ovlivněn zejména rozhodnutím Rady hlavního města Prahy a ROPIDu. Jízdní
řád bude platit až do soboty 12. prosince 2015.

V Praze vzroste rozsah objednávané vlakové dopravy o 1,6 % (celkem 4 645 764 vlakokilometrů), ve
Středočeském kraji se výkony železnice zvýší dokonce o 2,2 % (14 407 979 vlakokilometrů). Tento
nárůst je způsobem především výrazným rozšířením počtu víkendových spojů v úseku Praha – Čelákovice
– Lysá nad Labem – Milovice a prodloužením vybraných spojů linky S9 Strančice – Praha-Horní Počernice
v odpolední špičce pracovních dnů až do Čelákovic. Celkově bude na území Prahy a Středočeského
kraje vypraveno denně 2 119 osobních a spěšných vlaků.
České dráhy nabídnou nově v sobotu o 18 a v neděli o 16 vlaků více mezi Prahou a Lysou nad Labem,
čímž bude v úseku Čelákovice – Praha zajištěn celotýdenně 30minutový interval. V pracovní dny budou
navíc prodlouženy 4 vlaky v odpolední špičce až do Čelákovic, které budou vedeny v úseku Praha-hl. n.
– Čelákovice. Všechny osobní vlaky v úseku Praha – Čelákovice – Nymburk budou vedeny jednotkami
CityElefant, kterých bude na této trati nasazováno celkem třináct.

Zdroj: Jízdní řád 2015

V pracovní dny budou odjíždět ranní posilové vlaky v 5:50, 6:50, 7:50 a 8:50 hod. z Čelákovic (z Čelákovic
Jiřiny o 3 minuty dříve) a budou vedeny přes žst. Praha-hl. n. dále ve směru Říčany u Prahy a Strančice.
Odpolední posilové vlaky budou vedeny v pracovní dny přes žst. Praha-hl. n. (odj. 15:16, 16:16, 17:16,
18:16 hod.) do Čelákovic s příjezdem o 28 minut později. Z Čelákovic budou tyto posilové spoje odjíždět
v 15:50, 16:50, 17:50, 18:50 hod. zpět do Prahy-hl. n. Na rozdíl od ranních posilových spojů nebudou
odpolední posilové spoje obsluhovat zastávku Čelákovice-Jiřina.
Osobní vlaky na trati 074 Čelákovice – Neratovice mají zajištěn v Čelákovicích přestup na vlaky linky
S2 ve směru Praha a Kolín. Mezi Čelákovicemi a Brandýsem nad Labem je zajištěn 60minutový takt.
Novinkou je zavedení plné integrace na trati 074 v rámci Pražské integrované dopravy v celém jejím
úseku mezi Čelákovicemi a Neratovicemi od 14. prosince 2014. Cestující budou moci na této trati
cestovat jak dle Tarifu ČD, tak dle Tarifu PID, podobně jako je tomu na trati 231 mezi Prahou, Čelákovicemi
a Stratovem. Při plné integraci mohou cestující využívat nejen předplatní časové kupony, ale i jednotlivé
jízdenky PID.

Zdroj: Jízdní řád 2015

Trať 231 TAM ZPĚT
Pracovní dny Víkendy Pracovní dny Víkendy

a státní svátky a státní svátky
Čelákovice-Jiřina XX:01, XX:31 XX:01, XX:31 XX:56, XX:26 XX:56, XX:26
Čelákovice XX:04, XX:34 XX:04, XX:34 XX:53, XX:23 XX:53, XX:23
Praha-Vysočany XX:24, XX:54 XX:24, XX:54 XX:33, XX:03 XX:33, XX:03
Praha-Mas. n. XX:32, XX:02 XX:32, XX:02 XX:25, XX:55 XX:25, XX:55

Trať 074 TAM ZPĚT
Čelákovice XX:36 XX:21
Čelákovice zast. XX:39 XX:17
Lázně Toušeň XX:44 XX:13
Brandýs n. Labem XX:54 XX:04

Prosinec
l Zdeňka Tichá

V našem současném kalendáři je prosinec posled-
ním, dvanáctým měsícem v roce, ale ještě v kalen-
dáři římském byl měsícem desátým. Z tohoto
důvodu je jeho latinské pojmenování December
a od něho jsou odvozeny názvy tohoto měsíce
v mnoha dalších jazycích, například v němčině
der Dezember, ve španělštině Diciembre, v italštině
Dicembre. Odlišuje se – kromě češtiny – polština;
ta má pro pojmenování tohoto měsíce pojmeno-
vání grudzień ve významu „měsíc s drsným
 podnebím“ – a také například ukrajinština –
грудень a li tev ština – gruodis. Není bez zajíma-
vosti, že v polštině se v minulosti používalo pojme-
nování podobné jako v češtině, tj. prosień nebo
prosiniec. 
Původ slova prosinec, pojmenování prvního zim-
ního měsíce, je vykládán různě. Bývá spojován se
slovem siný (šedivý) a prosijáť (prosvítat); nejspíše
tedy znamená dobu, kdy jsou šedivé dny, slunce
svítí v této zimní době polojasně. 
Existují další výklady původu pojmenování. Jeden
říká, že pojmenování prosinec pochází od prosa,
resp. prosné kaše, která dříve bývala nejčastějším
pokrmem. Další z výkladů podal Josef Dobrovský,
který pojmenování prosinec dával do souvislosti
se slovem prositi, a to proto, že v době adventu
jsou pronášeny prosby za seslání Vykupitele. Slo-
veso prositi se objevuje i v jiném výkladu názvu
měsíce, a to v tom, v němž toto sloveso mělo zna-
menat zváti na (vepřové) hody. S tímto výkladem
koresponduje skutečnost, že od 15. století se uží-
valo též pojmenování prasinec, neboť v tomto
měsíci, zejména o Vánocích, byly tradiční zabí-
jačky, zabíjela se prasata.
Nejvýznamnějšími prosincovými dny je Štědrý den
a Silvestr. Důležité je ale celé období, které letos
začíná v neděli 30. listopadu – a to je advent, obdo-
bí očekávání narození Ježíše Krista, období ztišení
a rozjímání.

Zdroje: Naše řeč (č. 3, 1939; https://cs.wikipedia.org/,
http://pl.wikipedia.org/) 

ŠTEDRÝ DEN 
V PSÍM ÚTULKU

l Psí útulek Lysá nad Labem

Na Štědrý den je psí útulek v Lysé nad
Labem otevřen od 9.00 do 13.00 hod.
Svou návštěvou a dárkem 
v podobě krmiva můžete pomoci 
opuštěným pejskům, 
zpříjemnit jim i dlouhé čekání 
na nový domov.
Krmivo je možné zakoupit na místě 
v prodejním stánku.
Přivítají vás malým občerstvením 
a pravou vánoční atmosférou.
Předem děkujeme 
za vaši pomoc 
a přejeme vám krásné prožití 
vánočních svátků.

www.pejscilysa.wz.cz, tel.: 723 342 174
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Přivítáni do života byli
v sobotu 22. listopadu 2014

tito noví občánci města Čelákovic

Karolína Turzová, Ondřej Chaloupka, Sofie Nováčková,
Beáta Králová, Ema Blanka Červenková, Petr Kučera,

David Chutný, Aneta Uhlířová, Markéta Stuchlíková,
Josef Janda a Linda Chnapková.

Foto: Jiří Suchý

Lenka Haramulová, Petr Hrach, Julie Jeníková,
Valérie Koisserová, Veronika Holinková,

Ohlédnutí za udělením 
čestného občanství

l Zdeňka Tichá

Slavnostní večer 28. října 2014 je za námi. Někdo ještě vzpomíná na jedinečný
kulturní zážitek – laťka kultury v Čelákovicích byla vystoupením Orchestru
Bohumíra Hanžlíka a sólistky Gabriely Demeterové posunuta k výšinám,
které se budou překonávat jen stěží.
Slavnostnímu večeru byl přítomen a atributy čestného občanství za svou
maminku Evu Haymanovou převzal její syn pan Simon Hayman. Jeho návštěvě
předcházela čilá e-mailová korespondence a návštěvu původně přislíbila
i dcera paní Evy Joanna Hayman.
Podstatné bylo, že rodina nám poskytla fotografie a životopisné údaje, které
byly použity pro medailonek sester Diamantových. Paní Joanna Hayman
začátkem října 2014 poslala informaci, že se nebude moci slavnostního
večera zúčastnit; Simon Hayman potvrdil svou účast na slavnostním večeru.
Následovalo první setkání v pondělí 27. října, kdy pan Simon přijel do Čelá-
kovic, společná večeře, při níž jsme se dozvěděli, že on se svou sestrou
neměli ani tušení o tom, co jejich maminka prožila, do doby, než vydala v roce
1992 své paměti s názvem By the moon nad the stars, v nichž jsou zčásti
přeloženy i její deníky z válečných let. 
Pan Simon Hayman se zúčastnil i slavnostního aktu u Pomníku padlých
v úterý 28. října dopoledne a byl nejvýznamnějším hostem slavnostního
večera ve stejný den. Ve čtvrtek 30. října završil svůj pobyt návštěvou radnice,
setkáním s lidmi, kteří pamatují jeho maminku, procházkou po městě a slav-
nostní večeří. Možná byl z pozornosti, kterou jsme mu věnovali, trochu roz-
pačitý – ale v každém případě byl velmi potěšen tím, jaká čest je prokazována
jeho mamince. Zvali jsme jej k další návštěvě – a předpokládám, že s ohledem
na jeho cestovatelskou vášeň by se mohla uskutečnit.
Paní Věře Gissingové by atributy čestného občanství měly být předány
osobně v místě jejího bydliště – je to přání její rodiny, vyjádřené písemně v e-
mailech. Pevně věřím, že bude splněno – paní Věra bude jistě mít velkou
radost, stejně jako tomu bylo loni při předání Výroční ceny města.
Děkuji z celého srdce všem, kteří se na zdárném průběhu všech akcí, které
souvisely s letošním udělením čestného občanství města, podíleli.

Simon Hayman při návštěvě radnice. Foto: -dv-

Podpis do pamětní knihy. Foto: -dv-
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l -dv-

KVĚTINY NB
V pondělí 3. listopadu 2014 otevřela v Masary-
kově ulici č. p. 251/47 Natálie Baslová nové kvě-
tinářství. Nabízí zde čerstvé řezané květiny za
přijatelné ceny odebírané z holandských burz vč.
ekvadorských růží, hrnkové květiny, dárkové
zboží, vlastnoručně tvořené dekorace, věnce
a svícny. Vybírat také můžete z dárkového zboží
z celého světa – oblíbených značek H&S dekor,
Country field, Dakls, Rosa apod.
Milá, příjemná a profesionální obsluha s maximál-
ním úsilím o spokojeného zákazníka plní i objed-
návky netradičních dekorací, svateb vč.
poradenství a typologie nevěsty, většího počtu
květin či dodání mnoha druhů pokojových i bal-
konových rostlin.
Tel.: 601 575 229, e-mail: kvetinynb@seznam.cz,
www.facebook.com/kvetinyNatali
Provozní doba:
po–pá 9.00–17.00 hod.
so 8.00–11.00 hod.
Provozní doba s ohledem na významné svátky
a data se může mírně lišit – vždy bude oznámeno
na dveřích prodejny.

SONNINI
Pod tímto názvem a dovětkem „Made in Italy“
otevřela rodinná firma Sonnini již svou třetí pro-
dejnu s italskou dámskou módou. Jedna se na-
chází v Kolíně, druhá v Českém Brodě a tou
poslední, ale nejmladší ☺, je od září prodejna na
náměstí 5. května č. p. 112.
V našem městě najdete poskrovnu designově
a vkusně zařízených prodejen. Tato je opravdu
úžasná! Proto neváhejte a navštivte ji. Jistě vás
osloví i velký výběr zboží – oblečení, boty, kabelky
a další potřebné doplňky.
Tel.: 778 059 399

Provozní doba:
po-pá 9.00–12.00 13.00–17.00 hod.
so 9.00–11.00 hod.

NÁBYTEK ČELÁKOVICE
Od října je možné opět v Čelákovicích nakupovat
nábytek. Petr Kušta a Tomáš Svoboda otevřeli
svou provozovnu v místě, kde se již tento sorti-
ment léta prodával. Je to v budově Obecního
domu (Stankovského č. p. 1650) v suterénu
s vchodem z Rybářské ulice – v místě mezi vý-
věskami. Nabízí zde nábytek všeho druhu – ku-
chyně, stoly, židle, sedačky, stěny, postele,
zdravotní matrace, dětské pokoje… A to od čes-
kých výrobců – Bradop, Stima, Arten, Sedia,
Lumco, Sobotka, Gumotex apod. a prověřených
zahraničních firem – Materasso, Arkos…
Zboží po Čelákovicích rozváží zdarma, po do-
mluvě jej i nastěhují.
Pro čtenáře Zpravodaje majitelé připravili prosin-
covou SLEVU 5%, a to na základě předložení to-
hoto vydání.
Více informací na www.nabytek-celakovice.cz,
tel.: 325 594 523 nebo e-mailu:
uvaly.rpohoda@seznam.cz.
Provozní doba:
po-pá 10.00–18.00 hod.
so 8.00–12.00 hod.

Nové místo k setkávání

Vizualizace stavby. Zdroj: archiv Církve bratrské v Čelákovicích

Foto: Jiří Suchý

Projekt Slaďování rodiny
a práce – 

šance pro Čelákovice
podpořil flexibilní úvazky
l Bohdana Rambousková

Celkem 21 matek malých dětí z Čelákovic a okolí
našlo v uplynulém roce práci na částečný úvazek
díky projektu Slaďování rodiny a práce – šance
pro Čelákovice, který v listopadu úspěšně završil
své aktivity. Právě motivace lokálních zaměstna-
vatelů k vytváření pracovních míst s flexibilními
formami práce byl hlavní cíl projektu. Na mzdových
příspěvcích na nově vytvořená flexibilní pracovní
místa projekt firmám rozdal 1,6 mil. Kč. 
„Nejen mzdové příspěvky, ale i regionální soutěž
Firma s otevřenou náručí nám pomohly motivovat
zaměstnavatele, aby flexibilní úvazky vyzkoušeli.
Firmy se zbytečně bojí administrativní zátěže. Ale
jakmile flexibilní práci svým zaměstnancům umož-
ní, pochopí její výhody a začnou ji bohatě využívat,“
uvedla koordinátorka projektu Jana Fajtová Krau-
sová. Např. firma FV Plast, a. s., která byla part-
nerem projektu, vytvořila 10 pracovních míst
s částečným úvazkem, prací z domova a sdíleným
pracovním místem. Tato organizace práce se firmě
osvědčila a několik žen takto zaměstnává i  nadále.
Projekt se zaměřoval také na zaměstnance. V info-
centru „Rodina a práce“ projekt obsloužil celkem
362 klientů a klientek. V poradně „Práce bez dis-
kriminace“ hledalo radu či pomoc 38 osob.
Přestože projekt skončil, na www.rc-routa.cz
najdete nadále zdarma ke stažení praktické pří-
ručky věnované flexibilním formám práce, práci
z domova, opatřením proti diskriminaci a úspěš-
nému slaďování rodiny a práce. 
Projekt realizovalo Rodinné centrum ROUTA a byl
financován z prostředků Evropského sociálního
fondu, Operační program Lidské zdroje a zaměst -
nanost. Partnerem bylo město Čelákovice a firma
FV Plast, a. s.

l Jana Luhanová, Církev bratrská

Jistě jste si povšimli stavebního ruchu kolem domu
naproti nádraží na rohu Palackého a Masarykovy
ulice. Probíhají zde demoliční práce jako příprava
na stavbu nového objektu Církve bratrské v Čelá-
kovicích. Vyroste tu víceúčelová budova, ve které
bude kromě bohoslužeb a aktivit pro děti prostor
také pro pořádání koncertů, výstav, přednášek
atd. Autorem projektu je architektonický atelier
Ladislava Lábuse. Celá stavba je financována pro-
střednictvím darů a sbírek. 
Bližší informace na www.cb.cz/celakovice.
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V sobotu 29. listopadu 2014 vstoupily Čelákovice do adventního času. Po osmnácté se rozzářil městský vánoční strom. Foto: Anežka Vitáčková

Součástí akce na náměstí je bohatý trh. Ani tentokrát
nechyběli místní živnostníci.

Od 14.00 hod. MDDM připravil pro děti v Muzeu výtvarné
dílny a ukázky řemesel. K dobré náladě hrála kapela „Poho-
da“.

V zahradě jazykové školy Jazyk (Sedláčkova ulice č. p.
107) pořádala výtvarná dílna Labyrint řemeslnický  
jarmark.

Následně se program přesunul do sálu školy, kde bylo
připraveno divadelní představení „Gloria“ v podání lite-
rárně-dramatického oboru školy.

Vystoupení folkové skupiny Neřež, která vznikla jako volné pokračování legendárních Nerez.

Dopoledne byla v Městském muzeu zahájena výstava
s názvem „NEBOJME SE ARCHEOLOGIE! Tajemství skry-
tá pod rodinnými domy“.

V 10.00 hod. se nádvoří ZUŠ Jana Zacha zaplnilo u pří-
ležitosti zahájení výstavy keramických prací žáků výtvar-
ného oboru „BETLÉM“, která je k vidění do 29. 12. 2014.

ZAHÁJENÍ ADVENTU VE MĚSTĚ
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Večerní adventní koncert Societas musicalis v kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Zleva: Lucie Vocelová, Tereza
Růžičková, Alena Michálková. Foto: Tomáš Kopecký

Sbor ZUŠ Jana Zacha.

Domeček Ve Skále o. s. pořádal Ve Skále třetí staročeský
adventní jarmark. I tentokrát byl k vidění unikátní staro-
český loutkový betlém.

Na statku v Rybářské ulici nechyběl kovář, dárečky ani
občerstvení.

Při ADVENTNÍM VYSTOUPENÍ žáků Základní umělecké školy Jana Zacha se vystřídalo několik sborů. Celkem zazpívalo
na pódiu víc jak 150 dětí.

Betlém z dílny Mirky Šimonové (v. d. Labyrint) a Jany
Novotné (autorka ilustrací tohoto čísla) v kašně na náměstí.
Tento rok bohatší o tři krále.

Spolu s dětmi rozsvítili městský vánoční strom starosta
Josef Pátek a místostarostové Miloš Sekyra a Petr
 Studnička.

SOBOTA 29. 11. 2014

S vánočním programem vystoupila Světlana Nálepková.
Foto na dvoustraně: -dv-
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TAIZÉ 2014 – PRAHA – ČELÁKOVICE
Evropské setkání mladých

l Václav Špaček

Je tomu 24 let, kdy tehdy ještě
Československá republika byla vybrána
jako místo pro celoevropské setkání
mládeže. A byla to Praha, která se stala
jeho centrem. Desetitisíce mladých
Evropanů přicestovaly na setkání. Tato
setkání mladých se od sedmdesátých let
minulého století konají každoročně
v závěrečných dnech roku v některé
z metropolí světa a je vždy významnou
událostí pro hostitelskou zemi. 

Vznik těmto setkáváním dala křesťanská komunita.
Její působení začalo za druhé světové války ve
francouzské vesničce Taizé. Švýcar Roger Schütz,
známý jako Bratr Roger, tam nalezl místo, kde
společně se svou sestrou mohli poskytnout
a poskytovali úkryt a pomoc uprchlíkům před
nacisty a jejich spojenci. Na podzim roku 1942
byli varováni, že byli odhaleni, a museli uprchnout
do Švýcarska. Až do konce války žil bratr Roger
v Ženevě. Do Taizé se mohli vrátit až v roce 1944.
Bratrem Rogerem založená komunita Taizé se roz-
rostla o další členy – pomocníky a věnuje se prak-
tickému ekumenismu. Je to způsob soužití lidí
různých vyznání, které oslovuje svými ideály.
A i když historie přinesla Evropě rozdělení křes-
ťanských církví, tak jsou otevřeni všem, od věřících
křesťanských církví až po ty hledající hlubší dimenzi
a smysl života. Proto do Taizé putují z celé Evropy
každoročně statisíce mladých lidí protestantských
církví a katolíků.  Za své „dílo smíření“ obdržel
Schütz mj. Templetonovu cenu (1974),

 mezinárodní Cenu Karla Velikého a Cenu UNESCO
za výchovu k míru.
Je proto jistě poctou pro ČR a Prahu s okolními
místy, že znovu po 24 letech byla zvolena za místo
„Poutě důvěry zemi“ vycházející z ideálů Taizé.
Není to jen uznání významu naší republiky, je to
také náš závazek. I když centrem programu tohoto
setkání bude ve dnech 29. prosince t. r. až 2. ledna
2015 Praha, tak dílčí akce budou probíhat i na
jiných místech. Očekává se příjezd více než dvaceti
tisíc mladých a jim bychom měli poskytnout
pohostinství. 
V průběhu minulého setkání Taizé v Praze i v Čelá-
kovicích pomohlo mnoho rodin, škol a institucí
a ubytovaly desítky účastníků. Rádi vzpomínáme
na své tehdejší návštěvníky. Hosté byli nenároční.
Stačilo jim místo, kde položili karimatku a mohli
ve svém spacáku nocovat. Ráno s povděkem při-
jali prostou snídani a rozjeli se do míst s připra-
veným programem. Svou pohostinnost jsme mohli
ve větší míře prokázat na Nový rok jejich přizváním
ke společnému obědu.
Podobně by měl pobyt hostí probíhat i tentokrát.
Buďme pohostinní, nabídněme jim přístřeší v rodi-
nách. Setkání účastníků a s účastníky může vést
k povzbuzení a vědomí toho, že svět nemusí být
jen plný nepřátelství a konfliktů, ale i solidarity
a přátelství. Program i možnost ubytovávat není
jen pro věřící, ale pro všechny lidi dobré vůle. Je
to i možnost našich dětí ověřit si své schopnosti
komunikace v cizích jazycích a získat kontakty na
stejně staré přátele do zahraničí. Pomozme tak
vzájemnému sbližování mladých lidí a posilování
ideálů života komunity Taizé ve spravedlivém svě-
tě, v pravdě a lásce. Nabízí se nám experiment
prožít konec roku trochu neobvykle a poznat nové
evropské přátele. Program setkání je otevřený pro
každého, bez rozdílu věku a vyznání.
Podrobnější informace jsou na webových
stránkách www.taizepraha.cz nebo www.tai-
ze.fr/cs. Pokud můžete nabídnout ubytování,
předejte laskavě nabídku koordinátorce Adéle
Dvořákové na tel.: 725 779 211 nebo e-mail:
adela.dvorakova@rkevropa.cz.

Josef Pátek, starosta města
Mikuláš Uličný, farář (církev římskokatolická)
Mira Poloprutská, farářka (Církev českosloven-
ská husitská)
Jan Luhan (Církev bratrská)

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
V Čelákovicích

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
kostel Nanebevzetí Panny Marie
neděle 21. 12. – 4. adventní neděle
                                                8.00 a 18.00 hod.
středa 24. 12. – Štědrý den                17.00 hod.
čtvrtek 25. 12. – Boží hod vánoční
                                                8.00 a 18.00 hod.
pátek 26. 12. – sv. Štěpána                  8.00 hod.
                        zpívání dětí u jesliček 10.00 hod.
sobota 27. 12. – sv. Jana                   17.00 hod.
neděle 28. 12. – sv. rodiny       8.00 a 18.00 hod.
středa 31. 12. – mše sv. děkovná a rozloučení

s P. R. Scheuchem   17.00 hod.
       – mše sv. Taizé s požehnáním 23.00 hod.
                             následuje Agapé na děkanství
čtvrtek 1. 1. 2015 – mše svaté s novoročním po -

žehnáním   8.00 a 18.00 hod.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
Husův sbor
neděle 21. 12. – 4. adventní                 9.30 hod.
středa 24. 12. – Štědrý den                22.00 hod.
                         „Vánoční mše“ Eduarda Marhuly
čtvrtek 25. 12. – Boží hod vánoční      9.30 hod.
neděle 28. 12. – bohoslužba                9.30 hod.
čtvrtek 1. 1. 2015 – přivítání Nového roku         
          ekumenická bohoslužba slova 15.00 hod.

CÍRKEV BRATRSKÁ
modlitebna ve Vašátkově ulici č. p. 288
neděle 21. 12. – „Vánoční slavnost“ 

v Kulturním domě   17.00 hod.
čtvrtek 25. 12. – vánoční večer modliteb 

a chval                     18.00 hod.
neděle 28. 12. – bohoslužba                9.30 hod.

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
modlitebna Církve bratrské ve Vašátkově ulici 
č. p. 288
čtvrtek 25. 12. – bohoslužby s vysluhováním 

večeře Páně            14.00 hod.

V Lysé nad Labem

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
kostel na náměstí B. Hrozného
neděle 14. 12. – bohoslužby s doprovodem

sborového orchestru
                                                             9.00 hod.
neděle 21. 12. – bohoslužby 

s dětským divadlem  9.00 hod.
čtvrtek 25. 12. – bohoslužby s vysluhováním

večeře Páně              9.00 hod.
pátek 26. 12. – bohoslužby                  9.00 hod.
neděle 28. 12. – bohoslužby                9.00 hod.
čtvrtek 1. 1. 2015 – bohoslužby s vysluhováním

večeře Páně         9.00 hod.
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Vánoce v srdci každého z nás
l Mikuláš Uličný, farář Římskokatolické farnosti

Čelákovice

Vánoce se slaví již šestnáct staletí. Je to záleži-
tost nás všech, věřících i nevěřících. Každý rok
to stejné a opakující se, a přesto se na ně vždycky
těší malý i velký. Milí spoluobčané, bratři a sestry!
Chci vás jménem sebe a všech církví v Čeláko-
vicích, jako jeden z vás a nový, povzbudit k ještě
vnitřnějšímu prožívání těchto svátků radosti
a pohody. Výlohy obchodů už déle než dva měsí-
ce plní vánoční ozdoby, v supermarketech už
pěkných pár týdnů hrají koledy, vánoční stro-
mečky jsou vidět všude. Kam se nám ztratil
advent? A kdo dnes ještě ví, jak se Vánoce vlast-
ně slaví? Barva symbolická (liturgická) pro advent
je fialová. Barva pokání. Advent je časem inten-
zivnějšího zamyšlení a modlitby, abychom se na
Vánoce připravili především vnitřně. Máme čtyři
neděle, abychom si uvědomili, co nebylo
v našem životě úplně správně, kde máme rezervy
a co můžeme zpracovat trošičku lépe ve svém
životě. Pro dnešek je advent dobou úklidů,
horečného shánění dárků, neustálých hádek, jak
co má být… Těžko říct, kam se ztratilo to ostatní
a podstatné. Lidé berou Vánoce jako stresující
záležitost, jako čas, kdy musí přetrpět, že celá
rodina je doma. Řeklo mi vícero lidí, že se na
Vánoce vůbec netěší. Prý musí zabezpečit jen
samé drahé dárky, alkohol, jídlo. Kdo to má vše
vydržet? Ale za tu vánoční pohodu to stojí vše
vytrpět!
Kamarád – kolega kněz mi jednou z Rwandy
poslal pozdrav, kde stálo jediné slůvko „Nohe-
linziza“. A připojil svůj podpis. Tak se Rwanda-
čané pozdravují již od 15. prosince bez rozdílu
věrovyznání, i nevěřící v Boha. To skromné slůvko
má dvě části. Noheli je francouzského původu
a znamená Vánoce, přesněji narození – a to ne
ledajaké. Nziza je přídavné jméno, jehož význam
je velmi bohatý, něco jako řecké slůvko kalos.
Znamená současně dobrý, pěkný, moudrý
i požehnaný, tedy Bohem navštívený a šťastný.

Toto je vlastní podstata Vánoc, je to tajemství
krásy, která sestoupila z nebes, aby udělala z pla-
nety lidí teplý domov, kde se budou všichni cítit
jako bratři a sestry – děti toho stejného Otce
v nebi. Je to Narození jejího syna, Božího syna,
Ježíše Krista. A my jsme jeho doslova „souro-
zenci“. Velká to pocta ze strany Zdroje našich
životů. Tady si člověk uvědomuje podstatu
a důvod Vánoc. Tou je Kristus. On je Darem
z nebe od Otce každému z nás, proto si my lidé
dáváme dárky, abychom si toto připomněli vždy
nanovo, každý rok. 
Moc se mi líbilo jedno přání z USA, kde stálo:
„And remember that Jesus is the reason for this
season.“ (A pamatujte, že Ježíš je důvodem
tohoto období). Tedy jaké Vánoce chceme mít
my? Jiné jsou ve Rwandě, jiné na Slovensku,
v Čelákovicích či u Eskymáků. Je ale potřebné
odpoutat se od vnějších věcí a symbolů, nene-
chat se jimi znechutit a jít k podstatě a srdci nej-
krásnějších svátků v roce. Vánoce jsou vždy tam
a všude tam, kde se lidé milují. Stačí tedy kousek
živé lásky uprostřed nás a můžeme vnitřně
vychutnávat plody atmosféry Vánoc bez pře-
stávky: v červnu i srpnu, na jaře i na podzim, ve
čtvrtek i pátek, desátého i patnáctého, v Čelá-
kovicích i v Kigali, i tehdy, kdy nás všechno kolem
hodně trápí. 
Ze srdce přeji pokojné a požehnané Vánoce,
mnoho projevů lásky v rodinách a obohacení
vašich životů duchovními hodnotami při společ-
ném setkávání se na vánočních bohoslužbách
v našem městě, na které vás srdečně zvou,
všichni duchovní města. Zvláště vás vybízím
k srdečnému prožívání i ekumenického setkání
mladých lidí Evropy Taizé na přelomu starého
a nového roku, které se bude odehrávat i u nás
v Čelákovicích a okolí. Ať ono vánoční andělské
přání z nebe zní v našich životech v plné kráse:
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem
dobré vůle…“. Pokoj a dobro, pohoda a spoko-
jenost, láska a krása ať roste mezi námi v každém
období. Žehná a to vše vyprošuje.

Vyjde hvězda z Jákoba,
povstane žezlo

z Izraele
(Čtvrtá kniha Mojžíšova 24. kapitola, 17. verš)

l Emanuel Vejnar, evangelický farář

Tato poetická výpověď se nezrodila v mysli bás-
níka ani nevzešla z úst nějakého skalního sionisty.
Zazněla z úst proroka. V Bibli ovšem nenajdeme
knihu nadepsanou jeho jménem. Bileám byl totiž
pohanským prorokem. Možná by se spíš slušelo
říci pohanským mágem. Bileám podle požadav-
ku zadavatele za úplatu buď žehnal nebo pro-
klínal. Když Izrael po svém vyjití z Egypta
vstupoval do Palestiny, najal si Bileáma moábský
král Balám. Dal mu za úkol Izrael svými kletbami
oslabit, aby ho pak mohl v boji snáze porazit.
Třikrát se Bileám pokoušel Balámovu objednávku
splnit. Poprvé mu slova kletby nešla z úst. Pak
už však Izraeli pouze žehnal. Svému chlebodárci,
který ho za nesplněný úkol vyhnal, to vysvětlil
tak, že „proti Jákobovi není zaklínadla a proti
Izraeli není věštby“. 
Co mělo sloužit ke zničení Božího lidu, se tak
obrátilo v jeho prospěch. Apoštol Pavel v tom
vidí až zákonitost a říká: „Všecko napomáhá
k dobrému těm, kdo milují Boha.“ Místo prokletí
se tak Izraeli dostalo jedinečného zaslíbení:
Z jeho středu vzejde ten, který bude světu nej-
vyšší nebeskou i pozemskou autoritou! To je
smysl hvězdy a žezla. S oběma těmito symboly
moci se pak v dějinách lidu Staré smlouvy sku-
tečně setkáme v Matoušově verzi vánočního pří-
běhu. Mudrci od východu – podle původního
řeckého textu „mágové“ – na obloze spatří hvěz-
du a jdou za ní. A když je zavede do Jeruzaléma,
ptají se: „Kde je ten právě narozený král Židů?“
Hledají toho, který nese žezlo, symbol vlády.
V betlémských jeslích ho Ježíš v rukou sice ještě
nemá, na kříži ho však v nich už pevně třímá. 
Ježíšovo narození nám dovoluje Bileámovo pro-
roctví aktualizovat. Co bylo zaslíbeno, to se jím
totiž naplnilo. Proto můžeme říkat: „Vyšla hvězda
z Jákoba, povstalo žezlo z Izraele!“ Bileám svou
vizi uvedl slovy: „Vidím jej, ne však přítomného,
hledím na něj, ne však zblízka.“ Nám je dnes Ježíš
přítomen a je nám blízko. Navzdory tomu, že byl
ukřižován, umřel a byl pohřben. Hvězda se nedá
zavřít do hrobu. Ta se z něj opět vyhoupne na
nebesa a vládne odtud stejně mocně jako dřív.
Jedno je však po jejím návratu na nebeskou klen-
bu jiné: Teď už se dá identifikovat! Josef s Marií
dali svému dítěti jméno Ježíš. On je tou hvězdou
z Jákoba a žezlem z Izraele, které vládnou světu.
Jeho Bůh vyvýšil nade vše, aby se před jeho
jménem sklonilo každé koleno a každý jazyk,
aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.
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Záhady kostela 
Nanebevzetí Panny Marie
Půjdete-li letos po štědrovečerní nadílce do tohoto zdejšího kostela na
půlnoční mši nebo si tam o vánočních svátcích prohlédnout krásné jesličky,
snad na vás také „dýchne“ devět století. Ano, ten kostel tu opravdu stál už
před rokem 1200 a byl asi dlouho jedinou čelákovickou kamennou stavbou.
Když si uvědomíte, co všechno pamatuje, možná se vám z toho až zatočí
hlava.

Jen stručně: Poslední přemyslovská knížata, ještě před tím, než získala dědičné právo používat královský
titul, husitské války, renesanční a rudolfínská náboženská tolerance, tragické období třicetileté války,
ve které Čelákovice téměř zanikly, pobělohorská rekatolizace, dvě světové války.
Každé z těchto období zanechalo na kostele více, či méně znatelné stopy, z nichž mnohé se zdají
tajemné, mohou být i předmětem různých dohadů, nebo si jich naopak sváteční návštěvník ani ne -
všimne.

Úvaha o původní podobě kostela
Byl součástí panského sídla, tedy čelákovické tvrze, a to nejen „administrativně“, ale i polohou na sou-
vislém společném opukovém skalním výběžku, ze tří stran chráněném labskou vodou. Postaven jako
jednolodní na obdélníkovém půdorysu s půlkruhovou apsidou na východní straně a masivní hranolovou
věží na západě. Zdivo lodě, věže a apsidy, tzv. řádkové z pískovcových kvádříků, neomítnuté, zdobené
pod římsami obloučkovým dekoračním vlysem. 

v podstřeší a vnější vstup od jihu má od té doby
i věž. Ta byla – pro mnohé překvapivě – zakončena
barokní cibulovou helmicí. Přilehlý hřbitov obeh-
naný kamennou hradbou byl na východ rozšířen
a dostal novou márnici na severní straně. 

DESATERO 
KOSTELNÍCH „ZÁHAD“

Původní románský kostel byl zasvěcen Matce
Boží. Jeho nynější zasvěcení Nanebevzetí Panny
Marie je doloženo zprávou už z roku 1553. Ve vět-
šině případů bývá ale toto zasvěcení až záležitostí
kultury baroka, tedy 17. a 18. století. Tehdy u nás
došlo k výraznému obnovení mariánského kultu
zejména v pojetí Panna Maria Assumpta (nane-
bevzatá) nebo Immaculata (neposkvrněná). Když
si kostel několikrát dokola pozorně zblízka pro-
hlédnete, možná zjistíte, že připomíná starou čítan-
ku, z níž některá písmena jsou už buď nečitelná,
nebo snad i záhadná. Například…

➢ Narušení pravidelnosti řádkování
původního románského zdiva lodi
i věže a jeho místní červenavé zabar-
vení.

Jsou to většinou „jizvy“ snad již z období husit-
ských válek, zcela určitě pak po ranách války tři-
cetileté z let 1634–1650. Pobořené zdivo bylo sice
vždy opraveno, ale známky jeho poškození, včetně
červeného zbarvení kamenů požárem, zůstaly.
Některé viditelné zásahy do zdiva, zejména části
jižního průčelí kostela, jsou i stopami po jeho rene-
sančních úpravách (jasně zřetelný je například vel-
ký zásah nad náhrobními kameny). Prováděli je
v 16. století hlavně páni z Krajku a Koutští z Kos-
telce. Z vnějších úprav kostela z té doby se po
jeho barokní přestavbě zachovalo pouze ostění
s lomeným obloukem severního vstupního portálu,
zazděného v roce 1919, necelých sto let po zrušení
hřbitova.

Kostelní loď uvnitř s tribunou (místo, odkud kdysi
přihlížel obřadům vlastník tvrze s rodinou) a plo-
chým dřevěným trámovým stropem (možná beze
stropu, s průhledem do krovu). Osvětlení lodi při-
rozené ale sporé, třemi, dovnitř se zužujícími půl-
kruhovými okénky s kamenným ostěním (dvě
v jižní, jedno v severní stěně). Střecha lodi sedlová,
střecha věže jehlancová – obě se slaměnou –
doškovou krytinou. Vstup jediný – z jižní strany,
lemovaný typicky románským obloukovým profi-
lovaným portálem (dnes krytý přistavěným barok-
ním zádveřím). Půlkruhová apsida – kněžiště či
presbytář (prostor lodi vyhrazený pro kněze a cír-
kevní obřady) s půlkuželovou střechou, od výcho-
du osvětlená asi jedním, také půlkruhovým
okénkem. Hranolová věž se sdruženými román-
skými okny pod vrcholem sloužila zároveň jako
útočiště, proto měla střílny a byla přístupná jen

po vnějším dřevěném žebříkovém schodišti (v pří-
padě ohrožení snadno odstranitelném). Toto scho-
diště vedlo ke vstupu v podstřeší ještě dnes
patrném v severní stěně lodi. Odtud do věže pak
dále prostorem krovu nad lodí. 

Barokní přestavba kostela 
v letech 1708–1712
Zmizela románská apsida, prostor kněžiště se roz-
šířil a prodloužil k východu o apsidu do tvaru troj-
listu, se segmentově zaklenutými okny od
východu, jihu a severu. K optickému zvětšení vnitř -
ního prostoru přispěla i náhrada rovného, několi-
krát obnovovaného dřevěného stropu valenou
klenbou s lunetami („vyklenul“ ji čelákovický mistr
Soukup) a nová polokruhová okna lodi. Od severu
přibyla sakristie a později z jihu zádveří hlavního
vstupu. Obdélná, polokruhem zakončená okna

Detail románského dekoračního vlysu. Ilustrační snímek: I. V.

Detail stop po renesančních zásazích do jižního průčelí.
Foto: J. Š.

➢ Zazděný otvor se dvěma podestový-
mi krakorci pod římsou západního
nároží severní zdi.

Pravděpodovně středověký „bezpečnostní“ vstup
do věže a zároveň na tribunu uvnitř kostela, urče-
nou pro velmože a jeho nejbližší.

➢ Středověká „pokladnice“
Malá místnost, vestavěná v síle zdiva věže
a západního průčelí kostelní lodi, sloužívala asi
jako poslední útočiště a prostor k uložení cenností.
Je jedním z největších tajemství našeho kostela.
Byla přístupná pouze vnitřkem věže.
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➢ Kulovité důlky
různých průměrů vněkterých kamenech (kvádřících)
obvodového zdiva. Jsou to stopy ručního zabru-
šování nahrubo ulitých kulí do palných zbraní za tři-
cetileté války, kdy byl kostel znesvěcen císařskými
vojáky, kterým sloužil jako ležení. Některé „důlko-
vané“ kameny jsou ve zdivu východního závěru
kostela mimo dosah lidské ruky, což dokazuje, že
k výstavbě barokního trojlístku apsid byl použit
materiál ze zrušeného románského presbytáře.

Uložení náhrobních kamenů do podlahy v obrá-
cené poloze bylo později zdrojem vzniku řady
legend, či spíše dohadů o důvodech této jejich
polohy. Počínaje nekatolickým vyznáním obou
mužů až po označení pana Macha za vampýra.
Bývalo ale časté jako ochrana líce náhrobků před
„ošlapáním“. Proto se dnes můžete „pokochat“
luštěním češtiny 16. století.

➢ Sv. Václav na koni
„vymalovaný“ na západní zdi barokního zádveří
hlavního vstupu v kamenném ostění ze sloupků
s patkami a hlavicemi, zaklenutém lunetovým
obloukem s křížem ve vrcholu. Ostění je pozůs-
tatek výklenkové kaple z 18. století, která stávala
do roku 1960 na křižovatce ulic Stankovského,
Sokolovské a U Kapličky (obrázek sv. Václava
a orlice v lunetě na způsob sgrafita vytvořil čelá-
kovický malíř Čeněk Janda podle Mikoláše Alše).

➢ Miskovité a štěrbinovité výbrusy
zejména vrománském profilovaném vstupním portá-
lu i na některých dalších kamenech na jižní straně
kostela jsou stopy po broušení sečných a bodných
zbraní, pocházející možná již ze  středověku, ale prav-
děpodobněji až z třicetileté  války.

kladovou omítku jiné barvy). V našem případě byla
asi použita omítka jednovrstvá a její proškrabání
na tmavší románské zdivo zůstalo po jejím poz-
dějším odstranění viditelné.

➢ Okénka podobná střílnám
na jižní straně věže v přízemí i výše. Jsou to sku-
tečně střílny a na věži najdete stopy i po dalších,
již dávno neexistujících.

➢ Zaniklá zvonice
stávala od roku 1650 do roku 1769 v prostoru hřbi-
tova vpravo od vstupní brány do kostelního areálu.
Zvony z ní mohly být do věže přeneseny až po
odstranění následků třicetileté války.

Vážení čtenáři, pro tak zvané záhady čelákovic-
kého římskokatolického kostela jsou tedy docela
jednoduchá vysvětlení. Snad vám proto tento text
pomůže také v luštění oné – výše zmíněné – už
900 let staré čítanky. Písemné dokumenty o vzniku
a proměnách podoby kostela do třicetileté války
byly v jejím průběhu zničeny. Z období před ní ale
některé uvedené „záhady“ jsou. Přesto věřte, že
jejich vysvětlení není vymyšlené, je odvozeno
z historických souvislostí a z vývoje architektury
podobných kostelů. Vedení záznamů o kostele
bylo obnoveno až po ukončení třicetileté války
v nové pamětní knize, založené v roce 1659. 

Přejeme vám hezké letošní Vánoce,
úspěšný rok 2015 a hezký zážitek
z návštěvy kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie.

Ivan Vaňousek a Jaroslav Špaček

Detail původního „bezpečnostního“ vstupu do věže. Foto:
J. Š.

Detail kamenného zdiva se stopami broušení kulí. Foto:
J. Š.

➢ Dvojice pískovcových náhrobních
kamenů na vnější straně jižní zdi kos-
telní lodi.

Záhadné bylo hlavně jejich původní uložení lícní
stranou do země v místech pohřbu obou mužů
(vyzvednuty z vnitřní dlažby kostela byly až při její
opravě v roce 1797).
Deska s reliéfem muže v řasnatém civilním rouchu,
považovaná v roce 1797 jen za plochý kámen
vhodný pro použití na schodové stupně k oltáři,
byla před vyzvednutím podélně přepůlena. Na
jejím líci je postava pana Macha Turnovského
s jeho erbem a nápisem: „Letha Paně.1.5.6.1.
W auterej przed S. Duchem umrzel jt Slowutný
a Bohabojny muž Pan Mach Turnowsky Měssťan
Ssellakovskej a tělo je pod tímto Kamene odpoc-
ziwa w pokogy“. Na vedlejší desce z růžového
mramoru je postava rytíře Jana Koutského z Kos-
telce v brnění a s erbem se znamením tzv. obrněné
ruky. Nápis po okrajích desky zní: „Leta panie 1582
W středu po swatym Waczlawie Umrzel gest Uro-
zený pan Jan Kautsky …elcze a w ssellakowiczych
a tuto gest na zejtrzi pochowan Gehoz dussi p B.
r. milostiw Bejty“.

Detail stop po broušení zbraní v ostění románského vstu-
pu. Foto: J. Š.

➢ Uměle vytvořené přespárování
vyryté do románského řádkového zdiva západního
průčelí kostela a jeho věže. Vzniklo v 19. století
pozdější aplikací principu sgrafitové dvouvrstvé
omítky (vrchní vrstva se proškrabávala na pod-

Detail střílny ve zdivu jižního průčelí věže. Foto: J. Š.
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Dne 10. 11. 2014 oslavila 
80. narozeniny paní Stanislava
ŠPANIHELOVÁ, bývalá učitel-
ka ZŠ v Čelákovicích.
Hodně zdraví a štěstí do dal-
ších let jí přejí manžel, syn
a dcera s rodinami.

Dne 5. 11. 2014 zemřel ve věku
nedožitých 88 let Vojtěch
STRNAD, dlouholetý pracov-
ník Kovohutí Čelákovice. Kdož
jste jej znali, prosím vzpomeňte
si.
Jan a Vojtěch, synové

Čas plyne, ale bolest v srdci
zůstává. Dne 25. 12. 2014 uply-
nulo deset smutných let od
náhlého úmrtí naší milované
manželky, maminky, babičky
a prababičky paní Miloslavy
KABÁTOVÉ – ženy, která nám
dala život, péči a svou lásku.
Za tichou vzpomínku děkuje celá rodina.

l Iveta Krausová, dcera a manželka

Chtěla bych poděkovat lékařům a sestřičkám
Nemocnice Brandýs nad Labem – interní oddělení
a LDN, za vzornou péči o moji maminku a manžela.
Myslím, že v poslední době se o nemocnici hovo-
řilo ne zrovna lichotivě, ale já jsem poznala pravý
opak. Profesionalitu, empatii a vzornou ošetřova-
telskou péči.

l Ivan Vaňousek

Tématem „Stromy“ letošního říjnového vydání
Zpravodaje nás jeho autoři upozornili na živé
významné a památné stromy v katastru našeho
města. Určitě zajímavé čtení a zároveň tip na
vycházky po celý rok s možností pozorování, jak
se tyto stromy mění od zimy do jara. Autoři při-
pomněli i strom v městském znaku. Je to dub pěk-
ně starý, který prý „pamatuje“ rok 1517 a s ním
i někdejšího laskavého pána Čelákovic Kunráta
Krajíře z Krajku. V této souvislosti už jsem jednou
navrhoval využít nějaké příležitosti k vysazení čelá-
kovického „erbovního“ stromu na náměstí nebo
na jiném zdejším významném místě. Máme ale
v Čelákovicích dva ještě starší stromy. Také už
neživé. V podobě středověkého monoxylu (člunu
vydlabaného z dubového kmene) byl jeden nale-
zen v labském písku při regulaci řeky v červnu
1942, druhý o pár desítek let později v Jizeře.
Pokud chcete vidět dub na městském znaku zblíz-
ka a spočítat, kolik je na něm žaludů, nebo si opatr-
ně sáhnout na duby – monoxyly, doporučuji
navštívit naše Městské muzeum. 

Rád bych také čtenáře upozornil na jednu nehez-
kou zajímavost, kterou nedávno objevil jeden
můj kamarád – houbař – v lese nedaleko kapličky
sv. Václava s „andělskými“ sochami. 
Jsou to dvě starší borovice se stopami po těžbě
pryskyřice z období možná 2. světové války ve
prospěch německého válečného chemického
průmyslu (například k výrobě terpentýnu), nebo
ze 70. let 20. století ve prospěch průmyslu naše-
ho, už mírového. 
Jak to probíhalo? Po odstranění části kůry
z borového kmene byly do jeho těla vyříznuty
šikmé zářezy, pod které se do skřipce zavěsila
nádoba ve tvaru květináče bez dírky ve dně. Za
Němců byly nádoby keramické, ty naše pak skle-
něné. Většina borovic „operaci“ přežila, ale tako-
vé stromy určitě pomaleji rostly. Ještě jako kluk
se pamatuji, že jich bývalo v lese mnoho a v jejich
blízkosti zbytky keramických květináčů bez dírek.
Vždycky jsem si představoval, že to bylo něco
jako násilný odběr krve. Brr! Zaplať Pánbůh, že
smolařské řemeslo už zaniklo.

Doplňující informace k příspěvku p. Gabriela
l odbor hospodářský

Dopravní značení C 14a a C 14b „Cyklisto, sesedni z kola“, začátek a konec úseku, bylo umístěno na
lávku na základě požadavku správce komunikací města Čelákovic. Toto značení bylo projednáno na
poradě s vedením města za účasti bývalého místostarosty Milana Tichého a jedním z hlavních důvodů
instalace svislého dopravního značení byla především bezpečnost cyklistů v zimním období. Lávka přes
Labe je zařazena jako místní komunikace III. třídy, čímž spadá do režimu zimní údržby dle par. 40a)
zákona 361/2000 Sb. „Provoz vozidel v zimním období“. Tyto příkazové značky zde byly instalovány
dočasně pouze po dobu zimního provozu na místních pozemních komunikacích. Vzhledem ke konstrukci
mostovky a umístění celého mostního oblouku nad vodní hladinou lze oprávněně očekávat namrzání
povrchu lávky v častějších případech než u okolních pozemních komunikací.
Výše citované dopravní značení bylo před instalací řádně projednáno s KŘ Policie Středočeského kraje,
ÚO Praha venkov-východ, Dopravním inspektorátem, který jej doporučil k realizaci. Následně bylo
stanoveno odborem dopravy MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Foto: I. V.

Za všechno mohou značky…
l Vojtěch Gabriel

Před krátkou dobou jsem byl velmi rád, když byla
dokončena lávka pro pěší a cyklisty přes Labe.
Jako aktivněji zaměřený člověk cestuji jak na kole,
tak i pěšky s rodinou a velmi často směřuji k Labi
a na jeho druhou stranu směrem ke Káranému.
Byl jsem však nemile překvapen, když jsem zjistil,
že na lávku pro pěší a cyklisty byla umístěna do-
pravní značka – Cyklisto, sesedni z kola. Nejprve
jsem nechtěl věřit svým očím, ale bylo tomu
opravdu tak. Vyvstává velmi jednoduchá otázka
– proč? Bylo zde mnoho úrazů zapříčiněno kon-
fliktem mezi cyklisty a pěšími? Obávám se, že ni-
koliv. Jak již jsem napsal na začátku, jezdím zde
často a ničeho jsem si opravdu nevšiml. Pokud
tedy lávka, která má před sebou nájezd téměř jak
na dálnici, pruhy oddělené, přerušovanou čarou
a další prvky – proč má být ve své podstatě za-
kázána pro cyklisty pohybující se po své základní
ose? Z pohledu dopravního problém mezi chodci
a cyklisty řeší dopravní značka Stezka pro chodce
a cyklisty, kde jsou cyklisté povinni neohrozit
chodce. Proč tedy takové dublování? Asi se ně-
kterému občanu, který má podobné značení na
starosti, stala negativní zkušenost, a rozhodl se
cyklistům jednoduše zatnout tipec. V tom řešení

opravdu nespatřuji. Kdo nebude chtít sesednout
z kola, jednoduše pojede dál.  A o to více budou
růst konflikty mezi chodci a cyklisty. Osobně bych
umístil (pro zdravého člověka zcela zbytečnou)
ceduli – buďte k sobě ohleduplní. Vzhledem
k tomu, že se zabývám i prevencí v oblasti bez-
pečnosti, vím, že takový apel má mnohem větší
účinek než direktivní zákaz v podobě dopravní
značky. Cyklostezky jsou v současné době na
vzestupu a mnoho se jich také dělá i v našem hlav-
ním městě, ale zde se opravdu se zákazy podob-
ného typu nesetkáme. Zde trochu někdo
popřemýšlel a vymyslel zbrzďující retardéry, aby
se cyklisté nemohli příliš rozjet a ohrozit jiné
osoby.
Předpokládám, že Městská policie bude občas
nucena takový zákaz kontrolovat. Nic proti kon-
trole dopravního značení, ale má podobná kon-
trola vůbec smysl? Kontrolovat nesmyslný zákaz
může jen ignorant. A pokud bychom chtěli být
opravdu důslední, tak bychom poslali naši Měst-
skou policii k tunýlku pod tratí u ulice Sedláčkovy,
kde je také zákaz pro všechna vozidla, a budeme
požadovat zastavení každého cyklisty a násled-
nou pokutu! Předpokládám, že největší počet po-
kutovaných bude z řad těch, kteří nadávají na
cyklisty na lávce přes Labe. (redakčně kráceno)

Nejstarší čelákovické stromy a jak řádili smolaři v lese za Labem
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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)

PROSINCOVÉ ZMĚNY:
so 13. 12. 15.00–21.00

ne 14. 12. 10.00–12.00 15.00–21.00
(9.00–10.00 pouze senioři)

út 16. 12. 6.15–7.45 17.00–21.00

st 17. 12. 6.15–7.45 17.00–21.00

čt 18. 12. 17.00–21.00

pá 19. 12. 6.15–7.45 17.00–21.00
(Poslední ranní plavání v roce 2014)

so 20. 12. 15.00–20.00

ne 21. 12. 10.00–12.00 15.00–20.00
(9.00–10.00 pouze senioři)

po 22. 12. 16.00–19.00

út 23. 12. ZAVŘENO

st 24. 12. ZAVŘENO

čt 25. 12. ZAVŘENO

pá 26. 12. 15.00–20.00

so 27. 12. 15.00–20.00

ne 28. 12. 10.00–12.00 15.00–20.00
(9.00–10.00 pouze senioři)

po 29. 12. 15.00–19.00

út 30. 12. 15.00–20.00

st 31. 12. 12.00–15.00

čt 1. 1. 2015 15.00–20.00

Upozornění:
Ostatní dny v prosinci se plave podle provozní
doby (včetně ranního plavání). Od 2. 1. 2015
provoz dle obvyklé provozní doby.

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.

V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156

Napadení
Dne 1. 11. 2014 v 19.55 hod. oznámil občan, že
došlo k napadení jeho kamaráda u lékárny na kři-
žovatce ulic Sedláčkovy a Masarykovy. Jako
pachatele označil skupinu mladíků a dal MP jejich
popis. Věc byla oznámena Policii ČR v době pří -
tomnosti poškozeného na oddělení. MP provedla
pátrání po pachatelích v okolí místa činu, které
bylo neúspěšné. Dne 3. 11. 2014 provedla MP
cílené pátrání ve městě. Všechny mladíky z útočící
skupiny se podařilo zadržet a předat Policii ČR,
která s nimi zahájila vyšetřování.

Ztráta paměti
Na služebnu MP se dostavila 3. 11. 2014 ve 14.50
hod. starší občanka a sdělila, že se ztratila, protože
trpí výpadky paměti. Po chvilce paní hlídce řekla
jméno a začala si rozpomínat. Strážníci zjistili, že
se jedná o paní žijící v Domě s pečovatelskou služ-
bou v Čelákovicích. Následně byla převezena
a předána ošetřovatelkám.

Naháč
Dne 12. 11. 2014 ve 14.35 hod. prováděly hlídky
MP a Policie ČR společné měření rychlosti. V tu
chvíli bylo na linku 158 přijato oznámení, že na
louce za sídlištěm V Prokopě pobíhá nějaký naháč.
Obě hlídky vyjely ihned na místo a na poli uviděly
nahého muže. Jeho reakcí byl útěk směrem k síd-
lišti. Hlídka PČR započala pěší pronásledování,
hlídka MP se vozem vrátila zpět do sídliště, kde
se podařilo muže zadržet. Přitom muž odhodil do
živého plotu malý průhledný balíček, hlídka MP
toto zaregistrovala a z balíčku se vyklubala dávka
pervitinu. Při následné prohlídce byla nalezena
rovněž marihuana. Muže z Milovic (30 let) dále
vyšetřuje Policie ČR.

Asistence
Na MP se obrátil 13. 11. 2014 ve 12.30 hod. dispe-
čink záchranné služby se žádostí o asistenci při
snesení zraněného muže po schodech z 6. patra
domu v ulici J. Zeyera. Hlídka se na místo dostavila
a společně s osádkou záchranářů muže snesla.

Dítě na parapetu
Dozorčí služba Policie ČR předala MP ve14.28
hod. dne 13. 11. 2014 oznámení, že v ulici Na
Stráni v pátém patře leze dítě po venkovním para-
petu. Hlídka MP se vydala ihned na místo, kde se
již nacházely všechny složky IZS, ale dítě již na
parapetu nebylo, protože se vrátilo do bytu. Proto
na místě zůstala jen hlídka Policie ČR, která celou
věc vyšetřuje.

Obtěžování
Dne 15. 11. 2014 ve 22.00 hod. byla MP telefonicky
požádána Policií ČR Čelákovice o pomoc při
pátrání po muži, který se snažil dostat do vozidla
k dvěma mladým ženám a pokoušel se je osahá-
vat. Těm se podařilo ujet a zavolat na policii. Jedna
ze žen při pátrání služebním vozem MP identifi-
kovala muže u stánku v Masarykově ulici. Zde byl
muž zadržen a přivolaná hlídka Policie ČR. Muže
ruské národnosti (40 let) vyšetřuje Policie ČR.

Autorkou ilustrací tohoto čísla Zpravodaje je
Jana Novotná, rozená Špráchalová, která žije
a tvoří v Čelákovicích.
Kontakt: www.nasaja.cz, 
e-mail: jana@nasaja.cz, tel.: 724 574 988.

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

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

Provozní doba do konce března 2015:
po 15.00–22.00 společná
út 15.00–22.00 společná
st 15.00–22.00 společná 
čt 15.00–22.00 ženy
pá 10.00–22.00 společná
so 10.00–14.00 společná

14.00–20.00 ženy
ne 10.00–22.00 společná

PROSINCOVÉ ZMĚNY:
Ve dnech 24. 12., 25. 12., 31. 12. 2014 
a 1. 1. 2015 bude ZAVŘENO.

Dukelská 1373
Čelákovice

tel.: 326 995 361
http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce sport
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Konečně skončilo
období předvolebních

slibů a nastal zase 
čas práce

l Petr Bařina, Veronika Knobová

Tento článek jistě nebude jediný, který se v tomto
čísle čelákovického Zpravodaje bude věnovat
dozvukům voleb, jejich dopadům na nové volební
období a různým úvahám – proč? s kým? co? jak?
apod.
Úvodem bychom Vám rádi poděkovali za Vaše
hlasy, které vynesly do Zastupitelstva za místní
organizaci ČSSD jednoho zástupce. 
Bylo proto otázkou, jak s touto „hřivnou“ dále nalo-
žíme. Zhodnotíme ji, nebo bude ležet a ztrácet
postupně na své hodnotě, až nakonec upadne
v zapomnění?
Zmíníme pouze několik aspektů, které pro nás
byly při rozhodování, kterou cestou v následujících
čtyřech letech jít, zásadní:
– možnost aktivně prosazovat maximum z našeho

volebního programu;
– pracovat s lidmi, jejichž kompetentnost je dosta-

tečnou zárukou pro spolupráci na bázi odbor-
nosti, systémovosti, slušnosti a vzájemného
respektu;

– neuzavřít se v rámci komunální politiky (necelých
12 tisíc občanů, kteří se téměř všichni vzájemně
znají) stranickými idejemi o zaprodávání se pra-
vici, protože na komunální úrovni měly předvo-
lební programy mnoho společných průsečíků,
priorit, zájmů, cílů a cest k jejich dosažení;

– být viditelní, čitelní a srozumitelní a dokázat
nejen našim voličům, že i z jednoho zasazeného
zrnka může vyrůst bohatý klas.

Jsme přesvědčeni, že naše rozhodnutí být aktiv-
ním spolupracujícím subjektem s nově zvoleným
vedením města je správné. Jsme subjektem, který
je připraven maximálně zodpovědně pracovat i být
stále pod Vaším dozorem a kontrolou. Subjektem,
se kterým podmínky vzájemné spolupráce stvrdili
podáním ruky Josef Pátek a Petr Studnička. To je
pro nás dostatečnou zárukou a garancí i plněním
proklamované snahy vítěze voleb o otevřenost
radnice a spolupráci ku prospěchu města bez
ohledu na politickou příslušnost.

Vážení čtenáři,
v této podobě se setkáváte s texty jednotlivých politických subjektů v našem městě naposledy. Od
ledna 2015 bude vyhrazena v každém vydání Zpravodaje města Čelákovic jedna strana, která bude
vždy zaměřena na konkrétní téma. Politické strany a hnutí, které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu
města Čelákovic, se budou moci k tomuto tématu vyjádřit. Nová rubrika se bude jmenovat „Zastu-
pitelská aréna“ a pravidla pro zveřejňování textů projedná redakční rada Zpravodaje města Čelákovic
na své schůzi dne 15. 12. 2014. Následně o nich budou informovány všechny politické subjekty
zastoupené v Zastupitelstvu města. -rr-

Poděkování
l členové Městské organizace KSČM v Čelá-

kovicích

Děkujeme všem spoluobčanům, voličům, kteří
svým hlasem podpořili kandidáty naší KSČM ve
volbách do Evropského parlamentu, Senátu a do

Zastupitelstva města. Všem, kteří nám svými
návrhy i připomínkami pomáhali podporovat a rea-
lizovat zájmy a potřeby většiny spoluobčanů.
Všem, kteří se svou podporou nebo pomocí přímo
či nepřímo podíleli na společenských akcích pořá-
daných naší organizací a bez jejichž pomoci
bychom některé akce pravděpodobně nebyli
schopni sami uskutečnit.
Vážíme si Vaší přízně a podpory a přejeme Vám,
Vašim nejbližším a všem slušným spoluobčanům
klidné a spokojené prožití vánočních svátků a vše
dobré v novém roce 2015.

Pískovna
v Sedlčánkách 

byl planý poplach
l Petr Petřík, předseda MO LES Čelákovice

V předvolební tiskovině Zpravodaj NAŠE Čelá-
kovice byli občané Čelákovic konfrontováni
s údajným hrozícím nebezpečím těžby písku
u Sedlčánek. Skutečností je, že v této lokalitě
ani v okolí Báňský úřad žádný dobývací prostor
neeviduje ani k nějakému podobnému záměru
neexistuje žádné územní rozhodnutí. V územním
plánu sice uvedený dobývací prostor je, ale leží
v ochranném pásmu Evropsky významné lokality
Káraný – Hrbáčkovy tůně, navíc na pozemcích
většinou v majetku města Čelákovic. Na nich už
v roce 2004 zastupitelé odmítli návrh změny
územního plánu na rozšíření prostoru. Také stra-
tegický plán rozvoje města do roku 2030 schvá-
lený Zastupitelstvem v roce 2011 s žádnou
těžbou nepočítá. Jak vedoucí odboru životního
prostředí, tak vedoucí stavebního úřadu na zdej-
ším Městském úřadu mi potvrdily, že není vedeno
žádné řízení a nikdo o otevření dobývacího pro-
storu nepožádal. Považuji tedy pravděpodob-
nost realizace podobného záměru za velmi
nízkou.

PROČ informuje
l členové sdružení

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města ve
středu 5. 11. 2014 bylo zvoleno nové vedení města.
Pro naše zvolené zástupce v něm vzhledem
kdomluvě mezi ostatními volebními subjekty nezby-
lo místo (podobně jako po volbách v roce 2010),
přestože jsme se snažili o konstruktivní návrhy jak
do užšího vedení města, tak do rady města a přes
jistá deklarovaná prohlášení vítězů voleb.
Budeme navrhovat své zástupce do výborů
a komisí a uvidíme, s jakou odezvou se naše
návrhy setkají. Hodláme v duchu našeho volebního
hesla dál pracovat pro Čelákovice, pro Vás – formu
a způsob si najdeme. 
Kontaktovat nás můžete na e-mailu: procelako-
vice@gmail.com nebo na kontaktech uvedených
u našich zastupitelů na webových stránkách měs-
ta. Vítáme Vaše podněty, nápady a návrhy a jsme
připraveni na dialog a spolupráci.

Realizace projektů
l Milan Tichý

Jsem rád, že jsem se mohl v týmu zúčastnit příprav
i realizací několika radikálních projektů, jež řešily
a řeší aktuální a akutní potřeby a nároky k ozdravení
a zdokonalení našeho města, jako třeba: přípravná
komunikace Sokolovská, dobrá voda do školských
zařízení v ulici J. A. Komenského, příprava projektu
a výstavby nové mateřské školy vyvolaná demo-
grafií, včetně dotací, víceúčelové hřiště V Prokopě
i dotovaná spojnice Stankovského s výpadovkou
na Brandýs n. L., částečné rozuzlení majetkových
poměrů sportovních subjektů v teritoriu dnes již
skutečně městského stadionu snáslednou realizací
atletických povrchů, prostupnost melioračních dre-
náží v Jiřině, veřejné osvětlení v Záluží, zužitkování
azhodnocení káceného městského dřeva kúčelům
tak prozaickým, jako jsou umělecké skulptury
umístěné ve městě, apod.
Jsem rád, že se těchto a podobných projektů ujme
další zvolená garnitura, která má téměř volné ruce
k svému rozhodování, a bude plnit funkci řádného
a uvědomělého hospodáře i v následujícím  období.
Díky svým voličům se stávám zastupitelem pozo-
rovatelem se snahou podpořit a hájit svým hlasem
pro mne přijatelné projekty.

NOVÁ RUBRIKA OD ROKU 2015
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Kostelní 457
Čelákovice

tel.: 326 990 211
e-mail: skola@kamenka-celakovice.cz
http://www.kamenka-celakovice.cz

Zlatá medaile
z mistrovství světa!

l Kamila Hířová, třídní učitelka 7. A

Člověka máloco potěší tak jako právem sklizený
úspěch vykoupený stovkami hodin tréninku, odří-
kání, vytrvalosti a vynaložené energie.
V sobotu 1. 11. 2014 proběhl v libereckém Baby-
lonu taneční šampionát World Dance 2014, kte-
rého se v kategorii Pop Dance Formace Juniors
zúčastnily se svým týmem TS Lyra vedeným tre-
nérkou Lýdií Kopáčovou i dívky z naší Kamenky
– Kateřina Rysová a Kamila Urbanová ze 7. A. Děv-
čata vybojovala zlatou medaili! Gratulujeme a pře-
jeme, ať se daří i nadále! Velké díky i všem rodičům,
kteří taneční tým podporují.

Počítačová gramotnost
l Jiří Kyliánek, učitel

Jsme rádi, že vám můžeme na webových strán-
kách naší školy představit školní zprávu z šetření
ICILS, která obsahuje výsledky naší školy v kon-
textu ostatních zapojených škol za Českou repu-
bliku. Kromě výsledků počítačového testu zde
naleznete rovněž některé zajímavé výstupy ze
žákovského dotazníku, dotazníku pro učitele
a dotazníku pro ředitele škol. A jak dopadla naše
škola v počítačové gramotnosti ve srovnání
s ostatními školami? Procento úspěšnosti zapo-
jených škol ČR činí 57,3%, naše škola dosáhla
62,1 % a gymnázia 70,1 %. Jsme rádi, že jsme
dosáhli vyšší úspěšnosti než je celostátní průměr.
S gymnázii se nám soupeří pochopitelně těžko…

2. místo 
v šachovém přeboru!

l Ivana Sekyrová, zástupkyně ředitelky

Dne 19. listopadu se zúčastnilo družstvo našich
chlapců ve složení Lukáš Janda, Adam Frajer,
David Gregor a Kryštof Pechánek Okresního pře-
boru škol v šachu. Chlapci se učí šachovým
dovednostem v čelákovickém oddílu pod vedením
pana Roberta Kubíčka. V konkurenci 5 škol vět-
šinou výher skončilo naše družstvo na 2. místě za
Základní školou Stříbrná Skalice. Do krajského
kola postupují družstva z 1. a 2. místa. Krajské
kolo se uskuteční v prosinci v Neratovicích. Držte
nám palce, ať jsme stejně úspěšní jako v kole
okresním!

Dobročinný bazárek 
na Kamence

l Barbora Uhlířová, učitelka

Páteční odpoledne 7. listopadu jsme opět na staré
Kamence věnovali, již potřetí, našemu dobročin-
nému bazárku.
Nápad na tuto, dnes již mohu říci zavedenou akci,
vzešel od paní učitelky Veselé-Chudobové.
Původně jsme plánovali celou akci zaměřit na
předvánoční „vymetání“ skříní. Cílem bylo, aby se
děti samy zbavily již nepotřebných hraček, knížek
a školních potřeb, které mohou být někomu uži-
tečné. Výtěžek jsme plánovali věnovat na dobro-
činné účely.
Sama akce musela být jednoduchá a nenarušovat
provoz školy. Jeden den jsme přijímali zboží do
komise a druhý den jsme prodávali. Do akce se
okamžitě ochotně zapojily nejen další kolegyně
ze staré Kamenky, ale i další dobrovolníci. Počet
přijatých věcí překonal i naše nejoptimističtější
představy. Třída, kde se ještě dopoledne vyučo-
valo, se doslova proměnila v tržnici plnou hraček,
knížek a oblečení. Největší úspěch ovšem měl
bazárek u dětí, které ochotně přinášely své mnoh-
dy dříve oblíbené věci a sledovaly, jak dělají radost
někomu dalšímu. Stejně ochotně pak, za velmi
přijatelné ceny, nakupovaly hračky cizí a vybíraly
dárky pro své sourozence a rodiče.
Už výtěžek první akce přesáhl 1 500 Kč a byl věno-
ván tělesně postižené holčičce. Další zisky mají
vzrůstající tendenci. Výtěžek druhého bazárku byl
využit k organizaci tajného výletu na rozloučenou
se speciální třídou paní učitelky Wildové. A letošní
čistý zisk se už blíží k 3 000 Kč! Peníze budou
věnovány znevýhodněným dětem na naší škole.
Velmi děkujeme všem, kteří přinesli věci do

J. A. Komenského 414
Čelákovice

tel.: 326 998 211
e-mail: info@zs.celakovice.cz
http://www.zs.celakovice.cz

Projekt Národního
technického muzea

l Alena Keřtofová

Od roku 2013 se žáci naší školy účastní projektu
Národního technického muzea Praha „V technice
je budoucnost“. Jeho cílem je přispět k rozvoji
technické gramotnosti žáků, profesně je orientovat
na technické obory, které jim mohou usnadnit
výběr budoucího povolání. Z prostředků projektu
jsou financovány všechny náklady akcí.
Osmáci a deváťáci mají možnost absolvovat
exkurze a workshopy s technickým zaměřením
jak v muzeu, tak i mimo ně. A tak již prošli tunelem
Blanka, absolvovali e-learningové lekce Chemie
a Řemeslo má zlaté dno, pracovali v temné komoře
a učili se s tablety v expozici dopravní haly muzea.
Letošní školní rok jsme zahájili návštěvou firmy
Škoda Auto Mladá Boleslav, kde jsme nahlédli do
provozu motorárny a lisovny a seznámili se se
současností i historií výroby osobních aut. Zatím
poslední akcí byl workshop „Jak se staví dům“
v Národním technickém muzeu.

Foto: archiv školy

Foto: archiv TS Lyra

 prodeje, a samozřejmě i těm, kteří si k nám přišli
nakoupit. Přispěli na dobrou věc. Těšíme se na
shledanou na jarním bazárku.

Klidné a pohodové vánoční svátky
a spokojený rok 2015 přejí všem
 čtenářům Zpravodaje žáci a učitelé
z Kamenky.

ZŠ Kostelní Čelákovice

PŘIJME od září 2015
3 kvalifikované pedagogy pro 1. stupeň základní
školy – specializace hudební výchova, anglic-
ký jazyk. Praxe výuky v 1. ročníku vítána.
Dále přijme kvalifikované pedagogy anglického
jazyka, fyziky a výtvarné výchovypro 2.  stupeň.
Nabízí: stabilní kolektiv a možnost dalšího
sebevzdělávání.
Kontakt: škola@kamenka-celakovice.cz, tel.:
326 990 211, www.kamenka-celakovice.cz.
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ZÁPIS dětí do 1. tříd ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
pro školní rok 2015/2016

v Čelákovicích proběhne na obou školách

ve čtvrtek 5. února 2015 od 13.00 do 17.00 hod.
a v pátek 6. února 2015 od 13.00 do 16.00 hod.

S sebou rodný list dítěte.

Rumunská 1477
Čelákovice

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

MOTÝLCI
l Jitka Špaková a Zuzana Slepičková,  učitelky

Noc skřítků
Nejdříve si děti vyrobily skřítky ze šišek a drobných
přírodnin. Pak jsme se odpoledne sešli s rodiči
a dětmi v motýlkové třídě a vyrobili jsme skřítkům
domečky z dýní. Rodiče byli úžasní a moc děku-
jeme za jejich ochotu, nasazení a trpělivost. Vrcho-
lem bylo večerní setkání, kdy jsme se vypravili na
setmělou zahradu hledat skřítky a jejich poklady.
Radostí jsme ani usnout nemohli a hned ráno jsme
všechno vyprávěli rodičům.

Foto: J. Špaková

Sladká odměna
Sešli jsme se, s dětmi a rodiči, u Motýlků na dru-
hém vločkování. Martin na bílém koni opět nepřijel,
proto jsme si vločky vystříhali a vytvořili z nich
obraz. Potom jsme se s lucerničkami vypravili na
zahradu. Při sledování stříbrných stop Martinova
koně jsme postupně splnili několik úkolů, které
nás dovedly až ke sladké odměně – čokoládovým
podkovičkám.

Foto: pí Bartáková
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l Barbora Jungerová

Mnozí z nás v posledních letech vyměnili tradici
prosincové honby za dárky za tradici adventní –
tedy času, kdy máme možnost se zamyslet nad
právě končícím rokem a také se setkávat s těmi,
na kterých nám záleží. Pojďme se tedy společně
vydat do míst, kde na vás dýchne poklidná, vánoč-
ní atmosféra a kde možná ochutnáte i nějakou tu
tradiční vánoční dobrotu.

Chvalský zámek

Tradiční vánoční výstava byla zahájena koncem
listopadu a je tentokrát rozprostřena ve všech pro-
storách zámku. Ve sklepení budete putovat
zázračným světem andělů za tajemstvím Vánoc
až do města Betléma, a to společně s ovečkou
a holčičkou Alžbětkou. Výstava je inspirovaná kni-
hou Vánoční mystérium, kterou ilustroval sloven-
ský výtvarník Vladimír Král. Vše je prosyceno vůní
vánočních stromečků. V prvním patře spatříte roz-
sáhlý keramický betlém a krásné prostorové knihy
prestižního ilustrátora Vojtěcha Kubašty, který ilu-
stroval i knihy Medvídek Pú, Cvrček a mravenci
a pracoval pro studio Walt Disney. Pro děti jsou
připraveny různé výtvarné dílny.

Skanzen Přerov nad Labem
Již 28. ročník tradiční výstavy Lidové Vánoce
v Polabí byl zahájen v polovině listopadu. A co
všechno je připraveno v rámci bohatého víken-
dového doprovodného programu? Můžete se
například těšit na ukázky výroby slámových a háč-
kovaných ozdob, výrobu ozdob textilními techni-
kami, výrobu starých perníkových forem, dále na
zdobení perníčků, zpracování a výrobu z ovčího

Foto: Vendy Hlomová

Vánoční výstava. Zdroj: Chvalský zámek

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

Přejeme klidné vánoční
svátky všem rodinám

z Čelákovic a okolí
Pokračujeme v poskytování služeb péče o děti za
jiných podmínek. Provozujeme klub Routa
a pokračujeme s vyzvedáváním vašich dětí, zavo-
lejte nám – odpoledne v klidu – díky podpoře města
Čelákovice fungujeme dál.

Předškoláček
V MC Čelákovice od 15.00 do 16.00 hod. Páteční
scházení pro děti ve věku 4–6 let. Malujeme, zpí-
váme, hrajeme si a povídáme a taky už jsme pekli,
ještě stále přibíráme nové kamarády, více infor-
mací: routa.tomaskova@seznam.cz, 602 942 155.

Klub náhradních rodin Routa
Zájemci o osvojení nebo pěstounskou péči mohou
kontaktovat vedoucí Klubu náhradních rodin Rou-
ta Janu Luhanovou: nahradnirodiny@seznam.cz.
Osobní poradenství po domluvě. Jsme pro vás
i na Facebooku.

Klub rodičů dětí s PAS
a jiným zdravotním znevýhodněním
V pátek 12. 12. 2014 v 19.00 hod. se opět sejdeme

v prostorách MC. Zváni jsou nejen rodiče dětí se
specifickými potřebami. Přijďte si popovídat
a odpočinout si od toho předvánočního shonu!
Vzorky cukroví s sebou – my dodáme něco teplého
k němu. Přijďte si popovídat – věřte, že jedno tako-
vé setkání s lidmi, kteří vám rozumí, vydá za deset
doktorů! B.Jungerova@seznam.cz.

Plavecký klub Tučňáčci
Zimní kurz pro děti ve věku 3–12 let, 8. 1.–2. 4.

2015 vždy od 15.15 do 19.00 hod., s přihláškami
neváhejte! Děti do 3 let budou navazovat jarním
kurzem od 9. 4. 2015.

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

rouna, košíkářské, truhlářské, drátenické nebo
kovářské řemeslo atd. Jistě všichni tušíte, že v Pře-
rově se rozhodně nudit nebudete. 
Podrobný program lze nalézt na: 
www.polabskemuzeum.cz.
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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. 

Pozvánka 
na prosincové akce

l Tomáš Staněk, ředitel KD

Bohatý prosincový program se ponese v duchu
tradičních a oblíbených akcí. Již legendární
 Orchestr Bohumíra Hanžlíka potěší čelakovické
publikum v úterý 16. prosince v rámci akce Koncert
města Čelákovic. Mladší a punkrockově laděné
posluchačstvo si přijde na své, když navštíví dvoj-
koncert kapel Imodium a Zakázané ovoce.
I poslední dvě prosincové akce, na které bych vás
do KD rád pozval, se mohou chlubit přívlastkem
tradiční. Tancování pod stromečkem, které se
koná 25. prosince, se těší již několik let veliké obli-
bě. Stále populárnější je rovněž akce Silvestr nane-
čisto, která bude letos v sobotu 27. 12. a na které
zahrají populární čelákovičtí umělci, kapela Druhej
dech s Láďou Weyrostkem a kapela Cool band.

Na Hrádku 1092
Čelákovice

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

Setkání pamětníků se
synem Evy Haymanové,

roz. Diamantové
l Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

V rámci udělení čestného občanství sestrám, roze-
ným Diamantovým, přijel do Čelákovic převzít
ocenění syn Evy Haymanové, roz. Diamantové, in
memoriam, pan Simon Hayman. Jeho přání
poznat pamětníky, kteří znali jeho maminku, zpro-
středkovala knihovna.
Ve čtvrtek 30. října proběhlo setkání s ním, vrstev-
níky paní Evy a známými rodiny Diamantových.
V přátelské atmosféře, kde ani jazyková bariéra
nestála v cestě při vzájemném vyprávění díky skvě-
lé tlumočnici, bylo všem zúčastněným příjemně.
Získali jsme nové poznatky o dětství našich roda-
ček z vyprávění spolužaček a zároveň o její rodině
v pozdějších letech v zahraničí očima jejího syna.

Pan Hayman odcházel spokojen a vyjádřil vděč-
nost všem, kdo na setkání přišli.
Druhá oceněná, paní Věra Gissingová, roz. Dia-
mantová, vzkázala telefonicky poděkování za udě-
lení čestného občanství. Velmi si považuje toho,
že jsme na ni a její sestru nezapomněli. Pozdravuje
vás všechny v Čelákovicích, které jsou jejím nej-
světlejším bodem v mysli a nikdy na ně nezapo-
mene.
Knihovna navazuje na důležitou událost v historii
města cyklem besed „Nickyho rodina“ pro vyšší
ročníky škol. Připomínáme mladé generaci osudy
sester Diamantových včetně nezištného činu Sira
Nicholase Wintona. 

English Corner –
Anglický koutek

pokračuje
Knihovna ve spolupráci s rodilým mluvčím panem
Lylem Frinkem pokračuje v projektu pro děti
English Corner – Anglický koutek. Jednou za
měsíc, vždy v úterý od 17.00 hod. můžete přijít se
svými dětmi na veselé anglické čtení. Poslechnete
si s nimi pohádky v angličtině, a zábavnou formou
tak prohloubíte svoje i jejich znalosti. Nejbližší ter-
míny Anglického koutku: 16. prosinec 2014,
13. leden a 10. únor 2015.

Setkání v knihovně. Foto: -dv- Anglický koutek. Foto: archiv knihovny

Na setkání v knihovně byli přítomni spolužáci Evy Haymanové, rozené Diamantové. Foto: -dv-

V knihovně bude
ZAVŘENO!

Od úterý 23. prosince 2014 do pátku
2. ledna 2015.
Prosíme, navštivte knihovnu do pondělí
22. prosince včetně a vyberte si včas lite-
raturu na vánoční svátky. Budeme se na
vás těšit od pondělí 5. ledna 2015.
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Výstava baleného cukru
„Oslaď si svůj život“

l Marcela Pohanová, organizátorka výstavy

Historie výroby cukru
Člověk původně sladil medem, později začal využí-
vat sladké šťávy z různých plodin. Cukr se začal
v Evropě vyrábět z cukrové třtiny. Tato rostlina
pocházela z Přední Indie, ale Arabové přinesli její
pěstování až na území dnešního Španělska. V první
polovině 16. století se do Evropy cukr dovážel
především z Kuby a Mexika, byl drahý a jeho spo-
třeba malá. První rafinérie třtinového cukru vznikla
v Holandsku roku 1654.
Technologii výroby cukru z řepy cukrovky vypra-
coval německý chemik s francouzským jménem
Francois Charles Achard v roce 1799. O tři roky
později uvedl do provozu první cukrovar. Rozvoji
řepného cukrovarnictví na počátku 19. století
výrazně napomohla námořní blokáda Evropy
v napoleonských válkách.
V českých zemích je cukr z cukrové třtiny znám
od roku 1344 – doby Karla IV. U nás byla postavena
první rafinérie třtinového cukru v roce 1787 na
Zbraslavi, první cukrová výrobna o tři roky později.
Brzy na to se řepné cukrovarnictví začalo šířit
a v roce 1812 již pracovaly také cukrovary na
našem území. Když byl dovoz třtinového cukru
po námořní blokádě Evropy obnoven, prošlo
evropské cukrovarnictví první krizí, která například

Foto: archiv sběratelek

naše cukrovary prakticky zničila. První skutečný
cukrovar byl na našem území postaven r. 1829
v Kostelním Vydří u Dačic. Průmyslové cukrovar-
nictví začíná až rokem 1850.
Až do poloviny 19. století se cukr distribuoval pře-
vážně ve formě cukrových homolí. Za objevitele
kostkového cukru je považován Jakub Kryštof
Rad, který byl ředitelem dačické rafinérie. Kostku
cukru vymyslel v roce 1841 a o dva roky později
byl tento vynález patentován.
Sběratelská vášeň začíná zcela nenápadně i tak,
když si z tuzemských a zahraničních dovolených
postupně přivezete několik sáčků baleného cukru
jako suvenýr. Takto začínaly sbírat balený cukr
i sběratelky, které své cukříky nyní představují na
výstavě v muzeu.

Shromažďovatelka baleného cukru
Paní Alena Mrozinská pochází z Jaroměře,
do Čelákovic se přistěhovala s manželem před
šesti lety. Kromě ručních prací ráda cestuje a na
svých cestách sbírá především turistické známky.
„Balené cukry vlastně nesbírám, ale nashromáždila
jsem je při svých výletech. Doma jsem si je dávala
na památku do krabice. A tak vlastně vznikla moje
sbírka,“ říká sběratelka Alena.

Vášnivá sběratelka baleného cukru
První cukřík, který si paní Zdena Kuchařová z Velimi
před mnoha lety vzala z restaurace jako správná
hospodyňka ze šetrnosti, zažehl její sběratelskou
vášeň. „Velkou zásluhu na mé sbírce má moje
kamarádka Klára Leuthold Znamínková, která je
nadšená cestovatelka a navozila mi cukříky ze
všech koutů světa – např. z Maroka, Las Vegas,
Číny, Ruska, Madeiry, Dánska aj. Tímto jí moc děku-
ji!,“ přiznává paní Zdena. Její sbírku obohatila také
její dcera Martina, která přivezla pěkné série z pra-
covních stáží ve Švýcarsku. Sbírání baleného
cukru se pro Zdenu, její rodinu i přátele stalo vel-
kým koníčkem.

Sběratelkou díky přátelům
Paní Věra Rampová z Lysé nad Labem si své první
cukříky vozila z rodinných dovolených a doma je
ukládala jako suvenýr. „Jednou – asi před osmi
lety – jsem si prohlížela balený cukr, který jsem
dostala ke kávě, a jen pro sebe jsem konstatovala,
že takový cukřík ještě nemám. Mí přátelé to
zaslechli a začali mi sami od sebe nosit cukříky ze
svých cest, tak jsem se díky nim stala sběratelkou,“
prozradila paní Věra.
Výstava baleného cukru se může stát inspirací
pro vás, kteří už máte doma jako suvenýr bale-
ný cukr se zajímavým potiskem, nebo počát-
kem vlastní sbírky pro ty, kteří si z výstavy
odnesou svůj první cukřík. Výstava „Oslaď si
svůj život!“ ve vstupní síni Městského muzea
v Čelákovicích potrvá do 1. 2. 2015.

Polabské trhy v Lysé
Přijďte na jubilejní 20. ročník Polabských vá-
nočních trhů nakoupit dárky a nasát vánoční
atmosféru na výstaviště do Lysé nad Labem.
V sobotu 6. prosince zažijete netradiční se-
skok čerta z nebeských výšin!
Vánoční trhy se tradičně konají od pátku do ne-
děle v týdenním intervalu. Již první víkend od 
5. do 7. prosince můžete nakoupit nadílku pro
vaše ratolesti, kterým ji večer nadělí Mikuláš s čer-
tem a andělem. 
Více než dvě stovky prodejců na každém ze tří
termínů nabídnou vánoční dárky od potravin a la-
hůdek přes knihy, porcelán, kosmetiku, textil,
oděvy, hračky, zlaté šperky či luxusní kožené
zboží. Mezi nejoblíbenější dárky patří český po-
rcelán nebo ručně malované vánoční ozdoby. Ve
valné většině je zboží od prvovýrobců, tudíž za
velmi příznivé ceny.
Polabské vánoční trhy se od jiných odlišují pe-
strým doprovodným programem: 5. 12. pásmo
koled a říkánek dětí ze ZŠ, 6. 12. čertovský rej,
mikulášská nadílka, soutěže o sladké odměny,
další dny – hudební, taneční a sportovní vystou-
pení dětských souborů, celodenní soutěž v aero-
biku, módní přehlídky, trh uměleckých řemesel,
ochutnávky nebo hrací plochy pro děti.
V sobotu 20. 12. v podvečer – monumentální
ohňostroj.
Mikulášské trhy 5.–7. 12. 2014
Stříbrné trhy 12.–14. 12. 2014
Zlaté trhy 19.–21. 12. 2014
Otevřeno je každý den od 9.00 do 17.00 hod.,
vstup na vánoční trhy je ZDARMA.



str. 26 prosinec 2014

Kostelní 43/6
Čelákovice

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

Houbařská nápovědna
l Aleš Chvojka, SHČ

Bylo před mrazem a je po mrazu. Anebo naopak.
V dnešním povídání představíme méně známou

houbičku: šťavnatku pomrazku (Hygrophorus
hypothejus). Jak už název napovídá, kulich a ruka-
vice nepotřebuje.
Byť roste prakticky po celé Evropě, snad jenom
v ČR je zařazena do Červeného seznamu ohro-
žených hub. Přiznám se, že vlastně nevím proč.
Když na pomrazky „narazíte“, bývá jich skutečně
mnoho. Preferuje sice všechny druhy lesů, ale nej-
častěji ji najdete v okolí borovic. Tedy naše bli-
zoučká destinace.
Klobouk je široký od 1 do 6 centimetrů, obvykle
olivově hnědé barvy, tmavší ve středu. Je pokryt
slizkou kůží (třeba jako u klouzků). Třen je nažloutlý,
tenčí a přibližně 5–7 cm vysoký. Lupeny jsou řídké
a tlusté, poměrně vysoké. Prakticky se jedná
o nezaměnitelnou houbu, i díky době výskytu.
Nezbývá než vám popřát příjemné prosincové
procházky, a když košíček plodnic: hlívu ústřičnou,
penízovku sametonohou, strmělky a čirůvky, něja-
kou tu líhu ozdobíte několika kousky šťavnatky
pomrazky – nic se neděje. Jenom větší a starší
plodnice nechejte na stanovišti.
Přejeme příjemný závěr houbařské sezony. Ostat-
ně ta nová začíná tradičně prvního ledna.

Houbařská poradna
l SHČ

Děkujeme, že se obracíte na houbařskou poradnu.
Určování vámi donesených plodnic přeskočilo dvě
stě druhů. Většinou se jednalo o známé houby, ale
často vás mátl výskyt plodnic (zahrádky, velké

pozemky, případně parky v Čelákovicích). Chtěli
bychom se pouze znovu zmínit, že je ideální, když
plodnice k určení, byť nějaký den, uchováte v chlad-
ničce, dodáte v papírovém obalu do sídla společ-
nosti. Připojte kontakt a my se určitě ozveme.
Mezi nejpěknější a i vzácnější plodnice patřila
muchomůrka šiškovitá, pavučinec náramkovitý,
pavučinec plyšový, pečárka císařská…
Sice se tvrdí, že v zimě nerostou jedovaté houby,
ale není to pravda! Třepenitka svazčitá překoná
každé klima, vyjma mínusů kolem 20 stupňů.
A když jsme u počasí, jestliže bude mírná zima,
kdo ví?
Pozor na přemrzlé plodnice. Raději ty hnědáčky
nechte lesu.

Zamykání lesa
s vycházkou

l SHČ

Tradiční akce členů a příznivců je letos netradičně
předsunuta již na sobotu 27. 12. Tedy o den dříve,
než bylo obvyklé.  Sejdeme se v 8.30 hod. na dvoře
v Městském muzeu Čelákovice (ulice Na Hrádku
464 – tvrz).
Díky přízni ředitele muzea Davida Eisnera bude
možnost prohlédnout si expozice a krásné nádvoří.
Výlet do přírody a na houby necháme na jednotlivé
skupinky. Určování nalezených plodnic se usku-
teční v sídle společnosti v Kostelní ulici. Ob -
čerstvení bude zajištěno.

Šťavnatka pomrazka. Foto: ACH

Rybáři „sobě“
l Pavel Jindřich, hospodář MO ČRS Čelá-

kovice

Nastává konec roku 2014 a rybáři v Čelákovicích by
rádi představili váženým spoluobčanům svoji letošní
činnost, kterou provozovali pro blaho našich vod.
Jak možná všichni nevíte, tak my, rybáři, se nevě-
nujeme pouze samotnému rybolovu. Naše organi-
zace spravuje téměř 90 ha vodních ploch v okolí
našeho krásného města. Tůně jako např. Grado,
Václavka, Hrad či Řehačka určitě dobře znáte ze
svých procházek či projížděk na kole. Všechny tyto
zvelebujeme obětavou prací našich členů při brigá-
dách, která zahrnuje mj. sběr odpadků, sečení trávy
kolem břehů, výřezy náletových dřevin av neposlední
řadě i samotné zarybňování, při němž jsme vysadili
ze svých prostředků 420 tis. kusů ryb o váze téměř
9 tun, celkově za 520 tis. Kč. Setkávali jsme se tedy
uvody, na které bylo vidět, že je oni dobře postaráno.
Trochu jsme se potýkali i s nepříjemnostmi opět na
potoce Výmola, který je každoročně terčem pro zne-
čišťovatele. Došlo zde ke třem únikům odpadních
vod a jedna z nich zapříčinila úhyn asi 100 kg ryb.
V současnosti probíhají kroky k nápravě.
Pro širokou veřejnost jsme pořádali rybářské závo-
dy na Gradě s účastí sta závodníků, dále jsme

pořádali dvoudenní závody Carp tour na Řehačce
a pro sportovní ligy Českého rybářského svazu
jsme vytvořili podmínky otevřením závodního úse-
ku na Labi v Sedlčánkách. V letošním roce se na
tomto úseku konalo již deset závodů v plavané
a ve feederu a všichni, i zahraniční účastníci, byli
uchváceni četností úlovků a krásou naší řeky s bře-
hy nezničenými asfaltovou cyklostezkou.
Velikou radost jsme měli z návštěvy téměř stovky
našich příznivců na Dni otevřených dveří, kde si
mohli všichni zasoutěžit a ještě si něco malého
odnést. Semináře k lovu ryb byly poutavé, a neje-
den rybář si doplnil znalosti. 
Zvláštní pozornost jsme věnovali našim dětem.
Máme celkem 26 členů rybářského kroužku, kte-
rému se věnuje pět stálých vedoucích. Mezi ně
patří i bývalý reprezentační trenér ve „feederu“
Roman Srb a ligový závodník Petr Kabát. Naše
děti nám letos opět dělaly velkou radost nejen
předními místy v závodech, ale i znalostmi, které
nabyly od našich vedoucích. 
Úzce spolupracujeme se sousedními organiza-
cemi, s městem, s Povodím Labe, s Výzkumným
ústavem TGM a také s časopisem Rybářství.
Využíváme dotací OP EU na záchranu úhoře říč-
ního. Jsme otevřeni zájemcům o vstup do našich

řad a počet 40 nově vstoupených a vyškolených
rybářů nám potvrzuje, že jsme součástí zájmu
veřejnosti. Město Čelákovice nám poskytlo na čin-
nost finanční částku, za kterou děkujeme, a pevně
věříme, že jsme si ji zasloužili.
Letošní rok nám utekl podobně jako voda ze stro-
jeného rybníka. Poměrně rychle, ale stejně jako
když vypustíte z rybníka vodu, můžete vsítích vidět,
zda jste se o něj dobře starali. A u nás sítě byly plné. 

Přejeme všem občanům Čelákovic
krásný advent, pohodové Vánoce
a úspěšný rok 2015.

Úlovek sumce 39 kg, 195 cm, na Řehačce, lovec Tomáš
Prchal. Foto: Pavel Jindřich

O. S. MÍČOVÝCH KOUZELNÍKŮ
Srdečně vás zveme na 15. ročník tradičního plesu míčových kouzelníků, který se uskuteční v pátek 13. 2. 2015 od 20.00 hod.
Hrát budou Dekameron a Feferoni. Můžete se těšit na bohatou tombolu a překvapení večera. Ples se bude konat v Kulturním domě v Čelákovicích.
Předprodej vstupenek u p. Königsmarka – tel.: 777 181 470 – anebo v pokladně KD.
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SK karate Dragon 
má mistra světa 

l Martin Brejcha, předseda a vedoucí trenér SK
karate Dragon Čelákovice

Koncem měsíce října se v polském městě Szczec-
zin konala nejvyšší světová soutěž v karate
„5th World Karate Championships for Children,
Cadets and Juniors“, kterou pořádala světová
federace karate WUKF. Šampionátu se zúčastnilo
přes 1 400 závodníků z 36 států světa.
Z našeho SK bylo na tuto největší světovou soutěž
nominováno 11 závodníků, kteří reprezentovali
Českou republiku. V kategorii kata nastoupili
 Daniel Brejcha, Denisa Brejchová, Jan Řápek, Vla-
dimír Fafek, David Soběslavský, Jan Pajkrt, Nikola
Kunertová, Jan Le, David Le, Filip Janda a v kate-
gorii kumite Patrik Vébr.
Šampionát odstartoval v pátek. Jako první vybo-
joval stříbrnou medaili v kategorii kata Jenda
Řápek a stal se vicemistrem světa. Jenda předvedl
opravdu skvělý výkon a jen drobné zaváhání ve
finálovém souboji ho připravilo o příčku nejvyšší.
Dalším medailistou se stal Vláďa Fafek, který ve
finále vybojoval pro Českou republiku další medaili,
a to bronzovou.
Velkou radost nám opět udělali sourozenci Denisa
a Daniel Brejchovi. Nejprve Denisa obsadila ve
své kategorii 3. místo a následně Daniel nedal
svým soupeřům žádnou šanci a s přehledem zví-
tězil. 
Trochu smůlu měla Nikča Kunertová, které utekla
medaile o jednu desetinu bodu, a skončila tak na
krásném 5. místě. Ostatní reprezentanti bohužel
ve velké konkurenci v kategoriích kata do finálo-
vých bojů již nezasáhli. 
Celkem jsme tedy na tomto světovém šampionátu
vybojovali 4 medaile a stali jsme se nejúspěšnějším
klubem České republiky. Mistrem světa se stal
Daniel Brejcha, vicemistrem světa Jan Řápek
a druhými vicemistry Denisa Brejchová a Vladimír
Fafek.
Všem mladým závodníkům gratulujeme za dosa-
žené výsledky a za reprezentaci České republiky
a přejeme hodně úspěchů na mistrovství Evropy,
které se bude konat počátkem června 2015 
v Belgii.

Dragoňáci na MS WUKF v Polsku 2014, v popředí medai-
listé Jenda Řápek, Daniel Brejcha, Denisa Brejchová a Vlá-
ďa Fafek. Foto: archiv SK Dragon

Šachový klub Spartak Čelákovice

l Libor Mrozinski

Dne 24. 10. 2014 jsme turnajem v bleskovém
šachu k zahájení sezony započali 3. ročník Tour
Čelákovice. Turnaje se zúčastnilo 11 šachistů. Se
ziskem 9,5 bodu zvítězil Pavel Horký, druhý byl
Petr Tichý (9 bodů) a třetí Petr Kopecký (7,5 bodu).
Šachová sezona soutěží družstev se rozběhla
plným tempem. Naše „B“ družstvo v regionální
soutěži porazilo v 1. kole dne 2. 11. 2014 družstvo
TJ Nymburk F v poměru 3,5:1,5. Remízu zazna-
menal Michal Tiller, vítězné body si připsali Libor
Mrozinski, Václav Mácha a Jan Pechánek. Ve
2. kole jsme dne 16. 11. 2014 remizovali se čtvrtým
nejsilnějším družstvem soutěže TJ Sokol na Měl-
níce C v poměru 2,5:2,5. Remízu zaznamenal Libor
Mrozinski, vítězství vybojovali Václav Mácha a Jan
Pechánek.
Ve 2. kole regionálního přeboru dne 9. 11. 2014
vyhrálo naše „A“ družstvo nad celkem ŠK Pravonín
v poměru 5:3. Remízy jsme zaznamenali na čtyřech
šachovnicích (Robert Kubíček, Pavel Horký, Martin
Sedlatý a Václav Šimek), rozhodující body našemu
celku přinesli Petr Tichý, Petr Kopecký a Libor
Mrozinski.
Dne 8. 11. 2014 se 10 členů našeho šachového
kroužku zúčastnilo 2. ročníku žákovského šacho-
vého turnaje „O královnu a krále Symfonie 2014
Poděbrady“ hraného jako 2. turnaj základního kola
Krajského přeboru mládeže 2014/15 regionu SD
– Polabí. V kategorii starších žáků a juniorů obsadili
Lukáš Janda 23. místo, Jan Pechánek 24. místo,
Pavel Flos 29. místo a Gabriela Hladká 39. místo.
V kategorii mladších žáků obsadili Vojtěch Rubeš
krásné 7. místo, Daniel Kubíček 40. místo, Martin
Sedmihradský 42. místo, Zuzana Jandová
50. místo, Tomáš Sedmihradský (nejmladší hráč
turnaje) 52. místo a Tereza Hladká 55. místo. 
Další kolo čeká naše mladé šachisty 31. 1. 2015
v Kouřimi.

Dne 15. 11. 2014 jsme v součinnosti s MDDM
Čelákovice zorganizovali pro naše malé a mladé
příznivce šachu akci „Šachy v přírodě“, která se
setkala s příznivým ohlasem účastníků i jejich rodi-
čů. Jednalo se o soutěž dvoučlenných družstev
spojenou s pohybovou aktivitou proloženou řeše-
ním šachových úkolů, které se aktivně zúčastnilo
18 závodníků (a 4 navíc se přišli podívat – možná
se jedná o nové příznivce šachu). Soutěž vyhrála
dvojice Sebastián Tiller a Vojtěch Rubeš. Akci při-
pravili a zorganizovali vedoucí šachového kroužku
ŠK Spartak Čelákovice Eduard Platz a Robert
Kubíček, na samotné realizaci se podíleli i čtyři
rodiče, za což jim dodatečně děkujeme.
Dne 20. 11. 2014 proběhla další přednáška Rober-
ta Kubíčka na téma Mistři světa v šachu (Emanuel
Lasker, 27 let mistrem světa). Přednášky se konají
pravidelně každý 3. čtvrtek v měsíci od 18.00 hod.
v naší klubovně v sokolovně, nejbližší další termín
je 18. 12. 2014 (Pan Neporazitelný – José Raúl
Capablanca). Na tyto přednášky jsou zváni všichni
zájemci o šachy z blízkého i širokého okolí Čelá-
kovic.
Pravidelné schůzky šachového klubu se konají
každý pátek od 18.00 hod. v sokolovně. Šachový
kroužek pro mladé zájemce se koná každý týden
ve dvou termínech – ve středu v době od 17.15
do 18.30 hod. pro začátečníky a středně pokročilé
a v pátek v době od 17.00 do 18.00 hod. pro pokro-
čilé šachisty (rovněž v sokolovně). 
Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic a blíz-
kého okolí jsou vítáni na všech našich schůzkách
a mohou získat další informace na
http://www.sachycelakovice.cz.

Členové šachového kroužku ŠK Spartak Čelákovice na turnaji „O královnu a krále Symfonie 2014 Poděbrady“. Foto:
Robert Kubíček
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NÁBOR
l Vlaďka Barešová, sportovní instruktorka a tre-
nérka

Dne 6. 1. 2015 od 16.00 hod. nový nábor pro
děti od 6 let (vhodné pro chlapce i dívky).
Sportovní všeobecná příprava je zaměřena na roz-
voj základních pohybových schopností, jako jsou
rychlost, síla, vytrvalost, obratnost, flexibilita, koor-
dinace. Děti si pravidelným tréninkem vytvoří pozi-
tivní vztah k aktivní a pohybové činnosti, najdou nové kamarády a sport pro ně bude i smysluplné
trávení volného času. 
Po všeobecné přípravě bude možný postup do výběrové skupiny se zaměřením na sportovní aerobik,
kde se již tvoří závodní sestavy na danou hudbu a probíhá příprava na soutěže. Vzhledem k tomu, že
máme více výkonnostních tříd, každé dítě má možnost k soutěžení. Pokud děti sportovní aerobik
nezaujme nebo se v něm tzv. nenajdou, získají skvělý základ pro jakýkoliv jiný sport.
Bližší informace na tel.: 776 635 588 nebo pište na e-mail: sport.aerobik@seznam.cz.

TJ Spartak Čelákovice
a MDDM Čelákovice

l Jaroslav Ryneš

Ve dnech 20. a 21. 9. 2014 se konalo v Plzni
atletické Mistrovství ČR žactva. Naši atleti star-
tují za družstva Slavoje Stará Boleslav a dosahují
významných úspěchů. Nikol Bafoe startovala ve
štafetě na 4 x 300 m. Štafeta vybojovala 2. místo
časem 2:51,90 s za štafetou Slavie Praha, která
zvítězila v novém rekordu ČR časem 2:49,05 s.
Výkon štafety Slavoje Stará Boleslav sice nestačil
na vítězství, ale přesto byl lepší dosavadního rekor-
du ČR. Nikola startovala ještě v běhu na 60 m
a postoupila z rozběhu v osobním rekordu 8,14 s.
V meziběhu na soupeřky nestačila a čas 8,25 s sta-
čil na 7. místo. V běhu na 150 m v rozběhu skončila
na 5. místě časem 20,15 s.

V kategorii atletických přípravek je úspěšným
závodníkem Adam Raška. V porovnání podle
celostátních tabulek si vede takto: ve skoku dale-
kém dosáhl 2. místa výkonem 462 cm, v zimě
v hale na Strahově běžel 150 m za 22,17 s, což je
také 2. nejlepší výkon v ČR v kategorii atletických
přípravek.

Na fotografii zleva Barbora Mikešová, uprostřed Nikola
Bafoe a vpravo Barbora Kubistová. Foto: Jaroslav Ryneš

Foto: Jaroslav Ryneš

Tým z Čelákovic bronzový 
na Mistrovství ČR v dogtrekkingu

l Jiří Zita

V dálce se objevují osvětlené Staré Splavy. Je krát-
ce před půlnocí, do cíle zbývají dva kilometry. Teď
už se na nás nikdo nedotáhne, závěrečnou etapu
máme pod kontrolou. Dlouhá cesta vedla sem na
Mácháč.
„Nevyrazíme na tuhle akci?“ ukázala mi před něko-
lika lety přítelkyně pozvánku na jakýsi závodní
pochod se psy. Trasa byla dlouhá 28 km a kromě
puchýřů jsem si z ní odnesl zjištění, že s domácím
mazlíčkem nemusíte trávit čas jen na zahradě či
sídlišti, seznámil se s lidmi, co roli „pejskařů“ berou
zodpovědně s výcvikem i úklidem a do hlavy se
mi vryl pohled na radostný, soutěživý zápal mého
entlebušského salašnického psa Bad Boye. Od té
doby spolu pěšky brázdíme naši zemi, běh vystřídal
chůzi, závodní kilometry doplnily tréninkové, v týd-
nu v okolí Čelákovic, o víkendech v horách. A teď
jsme tady, na čele Mistrovství ČR v dogtrekkingu,
seriálu devíti závodů o celkové délce 816 km, od
jara do podzimu, v různých koutech vlasti.
Zápolení s bouřkou na pláních uMoldavy v Krušných
horách, nezapomenutelné hodiny běhu po hřebe -
nu Jeseníků pod noční oblohou plnou hvězd,

 nekonečné brodění se rozblácenými stezkami Hos-
týnských vrchů, bloudění v mlze pod vrcholem Sněž-
ky, v příjemných chvílích a krizích, pořád spolu,
spojeni myšlenkami i úvazem. Do toho všeho se
stihl můj parťák stát hrdým otcem, jeho syn Berry
nás přijede podpořit na slavnostní vy hlášení.
Kužel čelovky kopíruje poslední metry cesty. Za
okamžik se staneme etapovými vítězi a druhými
vicemistry českého dogtrekkingu 2014.
Úspěchy našich psů můžete sledovat na:
http://badboyesp.webnode.cz.

Foto: archiv Jiřího Zity
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FBC – Konečně i výhra!
l Tomáš Holcman

FBC ČELÁKOVICE–FBC PANTHERS PRAHA
13:3
Branky: Sluka 4, Bartulík 3, Horák, Olmr 2, Mos-
tecký, Freund.

FBC ČELÁKOVICE–TJ JM CHODOV PRAHA
5:6
Branky: J. Krejza, Horák 2, Mostecký.
Do prvního utkání jsme vstoupili dobře a vyhráli
jsme nad doposud vedoucím týmem tabulky Pan-
thers celkem lehce 13:3, soupeř se nezmohl na
větší odpor, předváděli jsme celkem povedené
akce.
Góly jsou a budou hlavním ukazatelem nejenom
ve florbale. To, co se nám povedlo v prvním utkání,
jsme nezopakovali a Chodov nás porazil 5:6,
o utkání rozhodla z naší strany ospalá polovina
utkání, kdy jsme prohrávali již 0:3. Hrát jsme začali
pořádně až ve třetí třetině, ale to už bylo na obrat
v utkání pozdě.

Orce se v poslední době v Národní lize 
přestalo dařit

l Martin Bajer

Orka po slibném začátku soutěže, kdy se usídlila
na první příčce, prohrála v řadě šest zápasů
a postupně klesala tabulkou až na aktuální sedmé
místo. To sice ještě zaručuje účast v play-off, ale
v druhé polovině soutěže musí Orka opět zabrat.

TJ SOKOL JAROMĚŘ–ORKA ČELÁKOVICE 3:8
Jasné vítězství v Jaroměři nasměrovalo Orku do
čela tabulky. Zápas jsme měli po celou dobu pod
kontrolou a s přehledem jsme dokráčeli ke třem
bodům.

ORKA ČELÁKOVICE–TJ TURNOV 6:7 pn
Po jasném tříbrankovém vedení po první třetině
soupeř zabral a zejména díky výkonu v poslední
třetině dokázal stav utkání vyrovnat. Protože pro-
dloužení gól nepřineslo, rozhodovaly o vítězi
samostatné nájezdy. V těch byli úspěšnější hosté,
a získali tak druhý bod.

T.B.C. KRÁLŮV DVŮR–ORKA ČELÁKOVICE 6:3
Po vyrovnané první třetině šla Orka do vedení,
domácí ale vzápětí dvěma slepenými brankami
stav otočili a vítězství si už nenechali vzít.

ORKA ČELÁKOVICE–FBC 98 CHOMUTOV 4:5
p
Zápas proti vedoucímu týmu tabulky byl po celou
dobu velmi vyrovnaný. Chomutov se ujal vedení
čtyři minuty před koncem, 20 vteřin před sirénou
ale Orka vyrovnala. V prodloužení jsme sice měli
více šancí, ale jejich neproměnění soupeř z rych-
lého protiútoku potrestal.

ATHLETICS PRAHA–ORKA ČELÁKOVICE 4:3
Proti poslednímu týmu tabulky jsme v první třetině

dominovali, díky neproměňování šancí jsme si ale
vytvořili jen dvoubrankový náskok. Opět díky
poslední části jsme o něj přišli, a dokonce se
domácím podařilo vsítit vítězný gól.

ORKA ČELÁKOVICE–FBC ŠTÍŘI Č. BUDĚJO-
VICE 4:7
Jako přes kopírák se opakoval i průběh tohoto
utkání. Vedení 2:0 po první třetině a výpadek
v závěrečné části, kterou jsme prohráli čtyřbran-
kovým rozdílem.

TJ SOKOL MUKAŘOV TAGO MAGO–ORKA
ČELÁKOVICE 8:2
Domácí nás jasně přehráli svou rychlostí, důrazem
a efektivitou. Na jejich tříbrankové vedení jsme
ještě dokázali dvěma góly reagovat, místo dramatu
ale Tago přidalo další trefy a jednoznačně zvítě-
zilo.

TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ V RADLICÍCH
V Radlicích proběhl další turnaj mladších žáků.
V úvodním zápase nastoupili naši kluci a holky
proti Chodovu a zápas se změnil v přestřelku. Oba
týmy ukázaly svou útočnou sílu, ale z vítězství se
nakonec nikdo neradoval. Skóre se zastavilo na
konečných 7:7. Ve druhém utkání nás čekali domá-
cí Panthers. I přes několik povedených akcí a šancí
jsme tentokrát vyšli naprázdno a podlehli soupeři
0:6. Díky horšímu skóre jsme skončili třetí ve sku-
pině a o páté místo jsme se utkali s Benešovem.
Zápas byl velmi vyrovnaný a dramatický, vítězství
se ale přiklonilo na stranu Benešova. I přes porážku
ale není třeba věšet hlavu, Orka předvedla slušný
výkon a příště určitě bude mít i více štěstí.

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

Mladší žáci Orky na turnaji. Foto: Martin Bajer
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40. ročník Večerního běhu městem Čelákovice
– Memoriál Rudolfa Vichery

l MDDM Čelákovice, pořadatel

Ve dnech 14. a 17. listopadu 2014 jsme pořádali
40. ročník Večerního běhu městem Čelákovice
– Memoriál Rudolfa Vichery. Pro velký zájem
o Večerní běh a množství účastníků se závod už
několik let běhá ve dvou dnech.
V pátek 14. 11. od 13.30 hod. závodily děti od
tří let po dorostence. Všichni organizátoři se
shodli, že letošní běh dětských kategorií byl ten
nejvydařenější. Krásné počasí, hodně diváků
a velký počet závodníků přispěly k úžasné spor-
tovní atmosféře. Díky našim sponzorům dostali

všichni startující účastníci dortíky, čaj, drobné
odměny a vítězové věcné ceny, diplomy a me -
daile.
V pondělí 17. 11. závodili dospělí. Jednotlivé
běhy přinesly nezvykle vysokou sportovní výkon-
nost. Mezi účastníky se objevili i čtyři závodníci
z Keni. Stali se vítězi ve svých kategoriích. Opět
se sešla řada výborných běžců z celé re -
publiky.
Večer proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů a pře-
dání cen. Jeden ze závodníků opět získal nové
kolo, které daroval syn zakladatele závodu
Rudolfa Vichery.

Něco málo ze statistiky letošního závodu: běželo
307 dětí a 138 dospělých. Těší nás, že Večerním
během podporujeme růst řady nových sportov-
ních talentů. Pěkné fotografie i výsledkové listiny
jsou umístěny na www.mddmcelakovice.cz.
Poděkování patří městu Čelákovice za podporu
jubilejního 40. ročníku a sponzorům, kteří nám
umožnili uspořádat tento závod. Za kvalitní prů-
běh závodu děkujeme rozhodčím, pořadatelům
a organizátorům, státní i městské policii a také
fanouškům, kteří přišli závodníky podpořit.
Všichni přispěli ke krásné atmosféře a příjem-
nému sportovnímu zážitku.

Foto na stránce: Pavel DufekBěh dětských kategorií v Sadech 17. listopadu. Závodníci z Keni opanovali přední příčky.

PO PODZIMU JE UNION JEDENÁCTÝ
l Milan Šikl

Uzavřela se první polovina mistrovských soutěží.
Čelákovický Union se propadl až do I. A třídy
a i v této soutěži nepatří mezi špičkové týmy. Po
odehrané polovině soutěže obsadil 11. místo se
ziskem 18 bodů. Úspěšnější byl celek na domácí
půdě, kdy uhrál 16 bodů při skóre 23:14, zato ven-
ku žádná sláva – pouhé 2 získané body!  Musíme
si přiznat, že jsme očekávali lepší umístění, ale
nevyrovnané výkony Unionu více bodů nepřinesly.
Zimní přestávka bude ve znamení náročné přípra-
vy, abychom vylepšili nelichotivou bilanci  podzimu.

Poslední odehrané zápasy:

SK UNION–SK ZELENEČ 1:1
Ve vyrovnaném derby 11. kola otevřel skóre přes -
nou trefou Galovič, ale hosté ještě do přestávky
stihli vyrovnat. Po přestávce měly oba týmy šance,
skóre se již neměnilo.

MNICHOVOHRADIŠŤSKÝ SK–SK UNION 3:0
K zápasu nejel Union jako favorit, ale první dvě
branky obdržené po standardních situacích byly
zbytečné. Po přestávce měl šance i Union, ale byli
to domácí, kteří upravili skóre na konečných 3:0.

SK UNION–VIKTORIA RADIM 4:2
Hosté vedli tabulku a v první půli i dvakrát vedli.
Union vyrovnal góly Pánka a Homoly. Ve druhém

poločase měli domácí mírnou převahu a dokázali
ji zužitkovat dvěma zásahy Lánského a Sysla a při-
šla radost z důležité výhry!

FK DOBROVICE „B“–SK UNION 5:0
Union bez několika hráčů základní sestavy nebyl
domácím těžkým soupeřem a podle toho vypadá
i výsledek. Hosté vydrželi držet krok se soupeřem
jen půlhodinku, pak již přišla převaha domácích.

SK UNION–SOKOL LUŠTĚNICE 5:1
Union se rozloučil s první polovinou soutěže velmi
dobrým výkonem, který přinesl zasloužené tři
body. O branky se postarali Dalekorej 2, Lánský,
Galovič a Dosoudil.

DOROST
Po výhře v posledním kole podzimu se dorost vrátil
na první příčku v tabulce o dva body před Podě-
brady. Trenér Šipčiak bude chtít udržet vedení i na
jaře.
SK UNION–TJ MĚSTEC KRÁLOVÉ 9:1, branky:
Pánek 3, Dosoudil, Vacek, Uher 2, TJ LIBICE
N. CID.–SK UNION 2:3, branky: Vacek 3, SK UNI-
ON–AFK SADSKÁ 8:2, branky: Dosoudil 4, Holz-
man 2, Pánek, Vacek, SK UNION–TJ LITOL 0:0,
SOKOL JESTŘÁBÍ LHOTA–SK UNION 1:9,
branky: Pánek 6, Vacek 2, Dosoudil.

STARŠÍ ŽÁCI
Jako nováček si v soutěži krajského přeboru vedou

velmi dobře a v podzimní tabulce jsou na 7. místě
a řádně proháněli favority soutěže.
SK UNION–ČESKÝ LEV/UNION BEROUN 6:1,
branky: Martínek T., Brodský, Sládek, Kučera 1,
MNICHOVOHRADIŠTSKÝ SK–SK UNION 0:0,
SK UNION–TATRAN RAKOVNÍK 3:1, branky:
Kostolány 2, Sládek, FC VELIM–SK UNION 1:3,
branky: Martínek T. 2, Kučera, SK UNION–SLO-
VAN PODĚBRADY 1:0, branka: Kratochvíl.

MLADŠÍ ŽÁCI
V tabulce krajského přeboru se usadili k přezimo-
vání na 9. místě.
SK UNION–ČLU BEROUN 1:11, branka: Šneidr,
MNICHOVOHRADIŠTSKÝ SK–SK UNION 2:0,
SK UNION–TATRAN RAKOVNÍK 0:2, FC VELIM–
SK UNION 0:3, branky: Vraný 2, Choura, SK UNI-
ON–SLOVAN PODĚBRADY 3:2, branky:
Dozorec R.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA „A“ se dělí o 1. místo
s Hovorčovicemi, v součtu turnajů je první. STARŠÍ
PŘÍPRAVKA „B“ hraje jen turnaje a bude přezi-
movat v součtu na 3. místě. MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
hraje rovněž turnajovým způsobem a v součtu je
na 3. místě.

Vedení klubu děkuje všem fandům
Unionu za projevenou přízeň a přeje do
nového roku pevné zdraví a hodně spo-
kojenosti.



do pondělí 22. 12. 2014 / M
ěstská knihovna

A
D

V
E
N

T
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K
N
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O

V
N

Ě
vánoční nálada, čtenářské darovací certifikáty, adventní dílničky v

odpoledních
výpů

jčních
 h

odinách

do pondělí 29. 12. 2014 / nádvoří ZU
Š Jana Zacha

Č
E
S

K
Ý

 B
E
T
LÉ

M
výstava keram

ických
 prací žáků

 výtvarnéh
o oboru

do neděle 1. 2. 2015 / M
ěstské m

uzeum

O
S
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 S
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V
Ů

J Ž
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O
T
!

Vý
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ý
ch

 cu
k

rů
 tří sběratelek

 ve vstu
pn

í sín
i, otevřen

a d
en

n
ě m
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o

pondělí 9.00–12.00 a
13.30–17.00 h

od.

do neděle 1. 2. 2015 / M
ěstské m

uzeum
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N
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M

I D
O
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Y

Výstava ze sbírek m
u

zea ve výstavní síni otevřena denně m
im

o pondělí 9.00–
12.00 a

13.30–17.00 h
od.

pátek 5. 12. 2014 / 14.00–17.30 hod. / zahrada M
D

D
M

, H
avlíčkova ulice

M
IK

U
LÁ

Š
S

K
Á

 N
A

D
ÍLK
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 S

M
D

D
M

sobota 6. 12. 2014 / 8.00 hod. / hřiště u
ZŠ J. A

.K
om

enského

B
O

H
U

S
LA

V
 G

A
M

B
R

IN
U

S
 C

U
P

17. ročník tu
rnaje v

bandy-h
okeji

sobota 6. 12. 2014 / 10.00 hod. / ZU
Š Jana Zacha

M
IK

U
LÁ

Š
 V

Z
U

Š
divadelní představení „Psaní pro svatéh

o M
iku

láše“

sobota 6. 12. 2014 / 19.00 hod. / K
ulturní dům

K
U

R
Z
 TA

N
C

E
 A

S
P
O

LE
Č

E
N

S
K

É
 V

Ý
C
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O
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Věn
eček

sobota 7. 12. 2014 / 14.00–17.30 hod. / M
D

D
M

VÁ
N

O
Č

N
Í D

R
Á

T
O

VÁ
N

Í
výtvarná dílna pro předem

 přih
lášené – děti od 3. tř., m

ládež, dospělé

úterý 9. 12. 2014 / 18.00 hod. / K
ostelní 43/6

JE
D
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 V

P
O

T
R

A
V

IN
Á

C
H

 A
LÉ

Č
IV

É
 H

O
U

B
Y

Přednáší Jan K
rou

til – přední evropský odborník na glu
kany, a

Jiří B
aier – přední

český m
ykolog.

čtvrtek 11. 12. 2014 / 18.00 hod. / ZU
Š Jana Zacha

K
O
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E
R
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 Ž

Á
K

Ů

pátek 12. 12. 2014 / 15.00–17.00 hod. / M
D

D
M

VÁ
N

O
Č

N
Í N

Á
V

O
D

Y
výroba vánočních

 dekorací a
ozdob pro volně přích

ozí děti, m
ládež a

dospělé

pátek 12. 12. 2014 / 17.00 hod. / ZU
Š Jana Zacha
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O

N
C

E
R

T
 Ž

Á
K

Ů
pobočky Zeleneč

sobota 13. 12. 2014 / 17.00 hod. / M
ěstské m
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O
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N
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E
R
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K

om
orníh

o sou
boru

 B
oh

u
m

íra H
anžlíka

sobota 13. 12. 2014 / 19.00 hod. / K
ulturní dům
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E
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Ý
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O

V
Y
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usův sbor

A
D

V
E
N

T
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O
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E
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T
Vystou

pí dívčí sou
bor staré h

u
dby A

LLA
 B

R
EVE.
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uzeum
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íra H
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činku
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íra H
anžlíka

středa 17. 12. 2014 / 18.00 hod. / ZU
Š Jana Zacha
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C
E
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Ů
pobočky Jirny

pátek 19. 12. 2014 / 20.00 hod. / K
ulturní dům
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O
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, Z
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Á
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Y
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O
k

on
cert

sobota 20. 12. 2014 / 10.00 hod. / ZU
Š Jana Zacha

P
O

H
Á

D
K

Y
 P

O
D

 S
T
R

O
M

E
Č

E
K

divadelní představení „O
 statečné M

áně“ a
„O

 líném
 H

onzovi“

neděle 21. 12. 2014 / 8.00–11.00 hod. / areál děkanství, K
ostelní 455

P
R

O
D

E
JN

Í B
U

R
Z
A

především
 akva-tera, s

m
ožností vyu

žít ch
ovatelské a

h
ou

bařské poradny
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VÁ
N

O
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N
Í S
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V

N
O

S
T
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ÍR
K

V
E
 B

R
A

T
R

S
K

É
vystou

pení (nejen) dětí, vánoční písně, vánoční zam
yšlení

čtvrtek 25. 12. 2014 / 21.00 hod. / K
ulturní dům

TA
N

C
O

VÁ
N

Í P
O

D
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T
R

O
M

E
Č

K
E
M

diskotéka

sobota 27. 12. 2014 / 8.30 hod. / nádvoří M
ěstského m

uzea
Z
A

M
Y

K
Á

N
Í LE

S
A

Tradiční vycházka houbařů a
přátel do přírody. N

ávštěva m
uzea, výlet do okolní pří-

rody, sběr a
určování zim

ních druhů hub, schůzka v
sídle společnosti (K

ostelní 43/6).

sobota 27. 12. 2014 / 20.00 hod. / K
ulturní dům

S
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40. ročník tradičníh
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do 10.00 h

od. a
cílem
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asarykova u

lice).
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rz pro děti od 4. třídy, m

ládež, dospělé

neděle 11. 1. 2015 / 14.00 hod. / K
ulturní dům
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N
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M

I P
ÍS

N
Ě
M
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úterý 13. 1. 2015 / 9.30 hod. / K
ulturní dům

B
R

E
K

E
 K

E
Pořad pro M

Š a
volně přích

ozí, vstu
pné: 40

K
č.

středa 14. 1. 2015 / 19.30 hod. / K
ulturní dům

D
O
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Ž
N
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E
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S
T
U

P
U
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E
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D
N

O
T
LIV

Ě
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edie D
ivadla H

áta

pátek 16. 1. 2015 / 20.00 hod. / K
ulturní dům

R
E
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E
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Č
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R
B

A
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 A
N

O
H

E
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A
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sobota 17. 1. 2015 / 20.00 hod. / K
ulturní dům

M
Y

S
LIV

E
C

K
Ý

 P
LE

S
H

onební společnosti Č
elákovice

neděle 18. 1. 2015 / 8.00–11.00 hod. / areál děkanství, K
ostelní 455

P
R

O
D

E
JN

Í B
U

R
Z
A

především
 akva-tera, s

m
ožností vyu

žít ch
ovatelské a

h
ou

bařské poradny

neděle 18. 1. 2015 / 14.00–17.30 hod. / M
D

D
M

T
K

A
N

Í
víkendový ku

rz

úterý 20. 1. 2015 / 18.00 hod. / K
ostelní 43/6

H
O

U
B

A
Ř

S
K

Ý
 K

O
Š

ÍK
Vyh

odnocení fotografické sou
těže o

nejzajím
avější, nejh

ezčí či nejatraktivnější
h

ou
bokošík loňskéh

o roku
. Příprava akcí na rok 2015, sch

ů
zka, disku

ze. Výstavka
exikátů

.

pátek 30. 1. 2015 / 19.30 hod. / K
ulturní dům

M
A

T
U

R
IT

N
Í P

LE
S

O
bch

odní akadem
ie Lysá nad Labem

sobota 31. 1. 2015 / 14.00–17.30 hod. / M
D

D
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K
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 – Š
P
E
R

K
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O
K

A
Ž
D

É
 JIN

A
K

ku
rz pro děti od 4. třídy, m

ládež, dospělé
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