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Nový ředitel Q-BYTu str. 5, 8
Od 1. října má společnost Q-BYT Čelákovice 
nového ředitele. Je jím Petr Kopecký a v tomto 
vydání si s ním můžete přečíst rozhovor.

O čem psal Zpravodaj str. 12–14
Již desátým měsícem vychází ve Zpravodaji 
rubrika, o čem psal Zpravodaj před 40, 30 a 20 
lety. Přečtěte si zajímavosti z let 1981, 1991 
a 2001.

Nové kroužky MDDM str. 20–21
Městský dům dětí a mládeže progresivně rea-
guje na současné trendy a zavádí nové kroužky 
zaměřené například na robotiku, programování 
nebo 3D tisk.

z obsahu

Na letošním Festivalu sportu, který se konal v sobotu 11. září spolu s Festivalem volnočasových aktivit, se prezentovalo 11 sportovních subjektů. Na snímku poutavé vystoupení 
SK karate Dragon Čelákovice. Foto: -dv-

KONTINUÁLNÍ A ONLINE MĚŘENÍ 
KVALITY OVZDUŠÍ V ČELÁKOVICÍCH
Od 1. září je po tříměsíčním zkušebním provozu spuštěna online aplikace na sledování kvality 
ovzduší. V červnu letošního roku ve spolupráci se společností Agdata, s. r. o., byly v ulici Ma-
sarykově poblíž křižovatky s ulicí U Podjezdu a v ulici Prokopa Holého v areálu hasičské zbroj-
nice instalovány senzory na měření vybraných veličin v ovzduší, a to prachových částic (PM1.0, 
PM2.5, PM4.0 a PM10) a dále také oxidu dusičitého (NO2) a ozónu (O3). Prachové částice repre-
zentují zatížení městského ovzduší lokálními topeništi a výrobními podniky, resp. průmyslem, 
parametry oxidu dusičitého a ozónu pak vliv dopravy na kvalitu našeho ovzduší.
Měření je z rozpočtu města uhrazeno na dva roky, po každém roce měření (červen až květen) bude 
nezávislou odbornou organizací vyhotovena a zveřejněna zpráva popisující vývoj znečišťování 
ovzduší ve městě v průběhu celého roku.
Aktuální hodnoty a také výsledky měření za posledních 24 hodin všech výše uvedených veličin je 
možné online sledovat na webových stránkách města www.celakovice.cz pod bannerem „Kvalita 
ovzduší“.  Marek Skalický, radní
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úvodník

Vážení občané města,
dovoluji si vás oslovit v prvních podzimních týd-
nech letošního roku v říjnovém vydání Zpravoda-
je města. V tomto měsíci si opět připomeneme 
výročí vzniku samostatného československého 
státu a věřím, že letošní slavnostní akt v den 
státního svátku 28. října proběhne od 10.00 hod. 
u pomníku padlých na náměstí 5. května již za 
účasti veřejnosti.
V předvečer státního svátku a řádového dne 
28. října se ve středu 27. října od 19.00 hod. usku-
teční v Kulturním domě „Koncert pro Miloše“, který 
připomene laureáta Výroční ceny města Čelákovic 
za rok 2020 pana Miloše Bukače. Této významné 
osobnosti našeho města byla Výroční cena z dů-
vodu nepříznivé epidemické situace v souvislosti 
s pandemií covid-19 předána v loňském roce na 
zasedání Zastupitelstva města. Přesto je naší am-
bicí splnit přání oceněného a koncert Jožky Čer-
ného s cimbálovou muzikou Gracia se letos, pev-
ně doufám, již podaří zorganizovat. Na tuto akci 
jste samozřejmě srdečně zváni!
Jsem moc rád, že po 1,5 roce přestávky, kdy se 
de facto žádné hromadné akce na území města 
nekonaly, se podařilo zorganizovat druhou zá-
řijovou sobotu jak Festival sportu, tak Festival 
volnočasových aktivit. Zároveň byla pokřtěna 
publikace k výročí 110 let budovy čelákovické 
radnice. Děkuji všem příspěvkovým organizacím 
i Městskému úřadu, které se na zabezpečení 
těchto akcí podílely.
Jsem moc rád, že vedle kulturních či sportov-
ních akcí mohlo město podpořit i zastávku Pro-
tidrogového vlaku v žst. Čelákovice dne 10. září, 
a děkuji vedení obou základních škol za součin-
nost při plnění úkolů vyplývajících z projektu Pre-
vence rizikového chování dětí a mládeže, který je 
realizován v letech 2020–2022. 
Se starostou Josefem Pátkem jsme se ve dnech 
8.–9. září zúčastnili Setkání partnerských měst 
a obcí států Visegrádské skupiny, na kterém 
jsme za město Čelákovice přednesli prezentace 
se zkušenostmi z realizace projektu zaměřeného 
na popularizaci vzdělávání v oblasti hudby, jehož 
realizace byla podpořena z Mezinárodního vise-
grádského fondu. 
Z hlediska investic bylo významným milníkem 
zprovoznění 1. traťové koleje, a především no-
vého železničního mostu přes Labe, ke kterému 
došlo 15. září po 16.00 hod. První spoj s cestují-
cími, který po mostu rychlostí 10 km/h projel, byl 
osobní vlak 9424 linky S22.
Závěrem bych chtěl upřímně poděkovat všem 
zastupitelům, kteří velmi konstruktivně jednali 
na zasedání Zastupitelstva města konaném dne 
15. září. Žádné politikaření, ale práce ve pro-
spěch rozvoje města a jeho občanů. Tento féro-
vý přístup bez hádek a napadání velmi oceňuji!
Přeji vám hezké podzimní prázdniny v závěru 
měsíce, nezapomeňte na konec letního času 
a připomeňme si Památku zesnulých.

Petr Studnička, místostarosta I

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

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

s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Reklamace roznosu
Zpravodaje

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

Na náměstí 5. května!
Internetové připojení zdarma je dostupné na 
ploše náměstí pod názvem NAMESTI_free.
Je omezeno vždy na dobu jedné hodiny, a to 
pod uživatelským jménem: celakovice a hes-
lem: celakovice.

KATALOG místních
podniků, firem, 

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

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

SEPARUJTE TYTO
PLASTY A NÁPOJOVÉ

KARTONY VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET

Respondeo, z. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

tel./fax: 325 511 148 (kancelář Nymburk)
mobil:  775 561 848 (pí Zajíčková)
e-mail:  poradna@respondeo.cz
 info@respondeo.cz
web: www.respondeo.cz
Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné pro-
fesionální poradenství je poskytováno každou  
1. středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. 
v budově radnice na náměstí 5. května (vedle 
podatelny). Více informací na uvedených kon-
taktech.

Kalendář akcí na webu města
Na titulní stránce webových stránek města Čelákovic – www.celakovice.cz je Kalendář akcí
ve městě, který informuje o akcích, jež aktuálně ve městě probíhají. Pro zveřejnění svých akcí

v tomto kalendáři můžete zaslat informace na e-mail: kalendar@celakovice.cz nebo
se zaregistrovat na stránkách města a poté si akce sami přidávat a popřípadě i editovat.
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Novostavba kostela Církve bratrské  
v Čelákovicích oceněna

CHARITA NERATOVICE 
U Závor 1458, 277 11 Neratovice

tel.: 315 685 190 
 http://neratovice.charita.cz

e-mail:
sekretariat@charita-neratovice.cz

Charita Neratovice provozuje  
zdravotní a sociální služby ve vlastním  

sociálním prostředí klienta.

n VODNÉ a STOČNÉ
pro rok 2021 v Čelákovicích:
vodné = 44,18 Kč/m3 bez DPH
stočné = 43,42 Kč/m3 bez DPH
celkem 87,60 Kč/m3 bez DPH
celkem 96,36 Kč/m3 vč. DPH 10 %

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA
Základní sazba: 1 000 Kč/první pes, 1 200 Kč/
další pes, 200 Kč/důchodce/první pes, 300 Kč/
důchodce/další pes. Sazba v rodinném domě: 
200 Kč/první pes, 400 Kč/další pes, 100 Kč/dů-
chodce/první pes, 150 Kč/důchodce/další pes.
Splatnost poplatku byla 31. března 2021.

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů je stanoven poplatek na rok 
2021 ve výši 612 Kč/osoba. 
Splatnost poplatku byla 30. září 2021.

n MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU
Výše poplatku je 10 Kč/osoba a den.

Informace k místním poplatkům: odbor finanční 
a plánovací, tel.: 326 929 123 (odpady), 126 (psi).

informace

Nová stavba čelákovického kostela Církve bra-
trské byla oceněna v rámci akce Má vlast ces-
tami proměn. Vyznamenání proběhlo ve Vyso-
ké u Příbramě. Ocenění převzala radní Jarmila 
Volfová a starosta města Josef Pátek je předal 
představitelům církve 17. září v rámci zahájení 
činnosti Klubu seniorů (KLUS). Stavba, která 
byla realizována v období od května 2015 do 
října 2018, patří mezi devět vyznamenaných 
objektů ve Středočeském kraji.
U této příležitosti jsme položili vikáři Církve 
bratrské Petru Luhanovi (PH) několik otázek.

Gratulujeme Vám k ocenění Má vlast cesta-
mi proměn. Proč jste se rozhodli pro tako-
vou proměnu nároží naproti nádraží?
PH: „Přiznám se, že naším prvotním impulsem 
nebylo zkrášlení nároží naproti nádraží, ale jed-
noduše fakt, že naše společenství Církve bra-
trské se rozrůstalo a naše původní prostory 
nebyly dostačující. Proto jsme hledali nové pro-
story, kde bychom se mohli scházet a rozvíjet 
práci s dětmi, mládeží i dospělými. Až druhotně 
přišlo rozhodnutí, že když už se něco dělá, má 
se to dělat pořádně, a tak jsme začali usilovat 
o to, aby nový kostel byl skutečně ozdobou Če-
lákovic.“

Profesor Ladislav Lábus je skutečně špič-
kou ve svém oboru. Jak se vám s takovouto 
ikonou české architektury spolupracovalo?
PH: „Výborný architekt se pozná podle toho, že 
vám nedovolí udělat vše podle vašich představ, 
ale že vaše představy promítne do svého origi-
nálního díla. Na naší straně zase byly limitují-
cím faktorem finance, takže ne všechno, co si 
pan architekt představoval, bylo realizovatelné. 
A tak bylo potřeba hodně komunikace a vzá-
jemné tolerance.“

Prozradíte nám, s jakými představami jste 
do stavby nového kostela šli?
PH: „Velmi rád. Architekti od nás dostali zadání, 
čím by měla být budova charakteristická. Jsou 
to slova multifunkčnost a otevřenost. Nadto 
měli za úkol zachovat kus zahrady a ochránit 
téměř staletou magnolii, která na nároží stojí.“

Po třech letech provozu můžete asi už zhod-
notit, jestli modlitebna splnila tato očekává-
ní.
PH: „Určitě splnila. Naším záměrem vždy bylo, 
aby celý prostor nesloužil jenom pro nábo-
ženské účely naší církve, ale aby byl využíván 
na výstavy, koncerty, semináře, výuku jazyků 
nebo jenom na čas pro setkání ať už s lidmi, 
nebo s Pánem Bohem. Jakkoliv ty tři roky byly 
ovlivněny covidovým lockdownem, tak mohu 
konstatovat, že do kostela přicházejí téměř kaž- 
dodenně noví lidé jak na pravidelné programy, 
tak jenom nakouknout, podívat se, popovídat 
nebo o samotě popřemýšlet.“

Může se do kostela přijít podívat i nevěřící 
člověk, nebo je to spíš prostor pro věřící?
PH: „Já osobně jsem velmi rád, když se přijde 
podívat kdokoliv a kdykoliv. Kostel bývá otevře-
ný i přes týden. Rád bych ale využil této příleži-
tosti a pozval širokou veřejnost na Den otevře-

ných dveří, který se bude konat v neděli 24. října 
ku příležitost 3. výročí otevření. Návštěvníci se 
mohou krom dopolední bohoslužby (9.30 hod.) 
těšit na odpolední program (14.00 hod.) plný vi-
deí, fotografií a vzpomínek ze stavby.“
Děkuji za čas věnovaný našemu rozhovoru!

Petr Studnička, předseda redakční rady 
Zpravodaje

Město Čelákovice zastupovala 5. srpna na setkání zá-
stupců středočeských měst a obcí v Památníku Antoní-
na Dvořáka ve Vysoké u Příbramě radní Jarmila Volfová. 
Akce se zúčastnili rovněž Václav Švenda, středočeský 
krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a ces-
tovního ruchu, Lucie Cirkva Chocholová, předsedkyně 
výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch 
Středočeského kraje a ředitelka spolku Cestami pro-
měn Drahomíra Kolmanová. Foto: Středočeský kraj

Letos byly prezentovány na území Středočeského kraje 
tyto proměny: Modlitebna Církve bratrské v Čeláko-
vicích, špýchar v Hvožďanech, Bartolomějské návrší 
a rekonstrukce nádražní budovy v Kolíně, zámek Lou-
čeň, poutní areál Skalka v Mníšku pod Brdy, rekon-
strukce Mělnické ulice ve Mšeně, sokolovna v Pečkách 
a památník Jana Palacha ve Všetatech. Foto: Středo-
český kraj

ZIMNÍ ČAS ZAČÍNÁ!
neděle 31. října 2021
ve 3.00 na 2.00 hod.

MĚSTO ČELÁKOVICE ZVE
28. října 1918 vznikla

Československá republika.
U příležitosti výročí vzniku
samostatného státu budou

ve čtvrtek 28. 10. v 10.00 hod.
za účasti zástupců města

položeny květiny
u pomníku padlých

na náměstí 5. května.
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Finanční záležitosti
Rada města schválila rozpočtové opatření – změ-
nu rozpočtu města Čelákovic 2021 č. 14.

Pronájem restaurace v Kulturním domě
Rada města souhlasila se zněním smlouvy mezi 
Kulturním domem Čelákovice, příspěvková orga-
nizace, a Jaroslavem Kuklou na pronájem nebyto-
vých prostor restaurace v objektu Kulturního domu.

Opakované zadání VZ obnova vodovodu 
V Prokopě
Radní schválili zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce s ná-
zvem „Čelákovice – Obnova vodovodního řadu 
v ulici V Prokopě – Opakované zadání“.

Lávka a opravy v ulici S. K. Neumanna
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo mezi 
městem Čelákovice a KŠ PREFA, s. r. o., jako 
zhotovitelem na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Čelákovice – Lávka přes Če-
lákovický potok – Bratří Čapků – Bratří Petišků“ 
v ceně 1 690 527,44 Kč bez DPH.
Zároveň schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
mezi městem Čelákovice a STAPRINC – stavby, 

s. r. o., jako zhotovitelem na plnění veřejné zakáz-
ky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Opra-
va komunikace v ulici Bratří Čapků a S. K. Neu-
manna“ v ceně 692 051,92 Kč bez DPH.

Komunikace v Jiřině
Rada města rozhodla o výběru pro město nej-
vhodnější nabídky podané účastníkem řízení 
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s. r. o., na plně-
ní podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
„Komunikace včetně odvodnění, městská část 
Jiřina, k. ú. Čelákovice“. Zároveň schválila uzavře-
ní a text příslušné smlouvy o dílo v ceně 14 973 
647,75 Kč bez DPH.

Parkovací dům
Rada města schválila zadávací dokumentaci pod-
limitní veřejné zakázky na stavební práce s ná-
zvem „Výstavba parkovacího domu ve městě 
Čelákovice“.

Nový strop v Kulturním domě
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
mezi městem Čelákovice a Compo Elektro, s. r. o., 
jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky ma-
lého rozsahu s názvem „Zhotovení protipožárního 

a akustického SDK stropu v Kulturním domě, Če-
lákovice“ v celkové ceně 949 734,60 Kč bez DPH.

Opakované zadání VZ kanalizace v ulici  
Sv. Čecha
Radní schválili zadávací dokumentaci podlimit-
ní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Bezvýkopové technologie obnovy kanalizace 
v ul. Sv. Čecha, Čelákovice – Opakované zadání“.

Zásady pro poskytování dotací města
Radní schválili nové znění zásad pro poskytová-
ní dotací z rozpočtu města Čelákovic. Předpis 
č. I/2/2021 je platný od 1. prosince 2021. Celé 
znění je publikováno na webových stránkách 
města v sekci Dotace.

Záštita města nad oslavami 100 let SK 
UNION, z. s.
Rada města souhlasila s převzetím záštity nad 
oslavami „100 let SK UNION, z. s.“. Finanční pod-
pora akce bude projednána v rámci řádného do-
tačního řízení dle platných Zásad pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Čelákovic.

Výběr z usnesení RM č. 17/2021. -dv-

o čem jednali radní města

pronájem obecních bytů

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1440, BYT Č. 8, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 8 o velikosti 1+1 o celkové ploše 44,91 m2 
(započitatelná plocha 41,76 m2 – sklep je zapo-
čítán ½ plochy) sestávající z těchto prostor: po-
koj 19,44 m2, kuchyň 11,16 m2, předsíň 3,68 m2, 
koupelna 2,29 m2, WC 0,88 m2, komora 1,16 m2, 
sklep 6,30 m2.
Byt je situovaný ve 3. podlaží dvouvchodové-
ho pětipodlažního zděného domu s valbovou 
střechou a půdní vestavbou. Dům byl vybudo-
ván v roce 1957. Vytápění a dodávka teplé vody 
jsou zajištěny z kotelny v domě.
Výše nájemného je minimálně 6 264 Kč měsíčně 
(150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 8, Prokopa Holého č. p. 1440, Čelákovice, při 
podávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve 
výši 5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, 
pod VS: 1440008.

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1440, BYT Č. 11, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 11 o velikosti 1+1 o celkové ploše 
42,61 m2 (započitatelná plocha 40,61 m2 – sklep 

je započítán ½ plochy) sestávající z těchto pro-
stor: pokoj 19,44 m2, kuchyň 11,16 m2, předsíň 
3,68 m2, koupelna 2,29 m2, WC 0,88 m2, komora 
1,16 m2, sklep 4 m2.
Byt je situovaný ve 4. podlaží dvouvchodové-
ho pětipodlažního zděného domu s valbovou 
střechou a půdní vestavbou. Dům byl vybudo-
ván v roce 1957. Vytápění a dodávka teplé vody 
jsou zajištěny z kotelny v domě.
Výše nájemného je minimálně 6 092 Kč měsíčně 
(150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 11, Prokopa Holého č. p. 1440, Čelákovice, 
při podávání nabídky musí žadatel složit jistotu 
ve výši 5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, 
pod VS: 1440011.

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1440, BYT Č. 15, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 15 o velikosti 2+1 o celkové ploše 
54,81 m2, sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 
17,47 m2, 2. pokoj 13,76 m2, kuchyň 9,56 m2, 
předsíň 6,11 m2, koupelna 7,09 m2, WC 0,82 m2. 
Byt je situovaný v 5. podlaží dvouvchodového 
pětipodlažního zděného domu s valbovou stře-
chou a půdní vestavbou. Dům byl vybudován 
v roce 1957. Vytápění a dodávka teplé vody 
jsou zajištěny z kotelny v domě. 
Výše nájemného je minimálně 8 222 Kč měsíčně 
(150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 15, Prokopa Holého č. p. 1440, Čelákovice, 
při podávání nabídky musí žadatel složit jistotu 
ve výši 5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, 
pod VS: 1440015.

Město Čelákovice nabízí k pronájmu obecní 
byty s nadstandardním nájemným. Nájemci 
budou vybráni tzv. obálkovou metodou podle 
výše nabídnutého nájemného a v souladu se 
Zásadami pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic.

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1399, BYT Č. 8, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 8 o velikosti 1+1 o celkové ploše 55,53 m2 (za-
počitatelná plocha 52,97 m2 – sklep je započten ½ 
plochy) sestávající z těchto prostor: pokoj 13,12 m2, 
kuchyň 29,25 m2, předsíň 3,07 m2, koupelna a WC 
4,96 m2, sklep 5,13 m2. Byt je situovaný ve 4. podla-
ží dvouvchodového čtyřpodlažního zděného domu 
s valbovou střechou a půdní vestavbou. Dům byl 
vybudován v roce 1955. Vytápění a dodávka teplé 
vody jsou zajištěny ze systému CZT. 
Výše nájemného je minimálně 7 946 Kč měsíč-
ně (150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné 
obálce označené nadpisem: Pronájem bytu č. 8, 
Prokopa Holého č. p. 1399, Čelákovice, při po-
dávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 
5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, pod 
VS: 1399008.
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n STANKOVSKÉHO Č. P. 1581, BYT Č. 35, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 35 o velikosti 1+1 o celkové ploše 43,94 m2 
(započitatelná plocha 39,31 m2 – sklep, lodžie 
jsou započteny ½ plochy) sestávající z těchto 
prostor: pokoj 19,20 m2, kuchyň 6,89 m2, před-
síň 4,25 m2, koupelna 2,56 m2, WC 0,88 m2, spíž 
0,90 m2, lodžie 6,38 m2, sklep 2,88 m2.
Byt je situovaný v 7. podlaží jednovchodového 
osmipodlažního panelového domu s rovnou 
střechou. Dům byl vybudován v roce 1976.  
Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny 
ze systému CZT.
Výše nájemného je minimálně 5 897 Kč měsíčně 
(150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 35, Stankovského č. p. 1581, Čelákovice, při 
podávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve 
výši 5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, 
pod VS: 15810035.

n V PROKOPĚ Č. P. 1352, BYT Č. 4, ČELÁ-
KOVICE
Byt č. 4 o velikosti 3+1 o celkové ploše 85 m2 
(započitatelná plocha 80,08 m2 – sklep je za-
počten ½ plochy) sestávající z těchto prostor: 
1. pokoj 23,99 m2, 2. pokoj 13,68 m2, 3. pokoj 
16,40 m2, kuchyň 8,80 m2, předsíň 6,71 m2, kou-
pelna a WC 4,39 m2, spíž 1,19 m2, sklep 9,84 m2.
Byt je situovaný ve 2. podlaží čtyřvchodového 
třípodlažního cihlového domu se sedlovou stře-
chou a půdní vestavbou. Dům byl vybudován 
v roce 1949. Vytápění a dodávka teplé vody jsou 
zajištěny z kotelny v domě. 

Výše nájemného je minimálně 12 012 Kč mě-
síčně (150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem na-
bídky (jedná se pouze o nájemné, bez záloh na 
služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 4, V Prokopě č. p. 1352, Čelákovice, při po-
dávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 
5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, pod 
VS: 1352004.

Závazný a konečný termín pro předložení 
nabídek od případných zájemců je: 
29. října 2021 do 10.00 hodin v podatelně 
MěÚ Čelákovice.

PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK
Nabídka musí obsahovat:
n  jednoznačnou výši nabídky nájemného v ko-

runách za byt a měsíc;
n  identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, 

rodné číslo, úplná adresa, telefonní, popř. jiné 
spojení);

n  čestné prohlášení zájemce, že na účet měs-
ta složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného v souladu s ustanovením § 2254 
občanského zákoníku a Zásadami pronajímá-
ní bytů v majetku města Čelákovic;

n  čestné prohlášení zájemce o způsobilosti 
k právním úkonům;

n  čestné prohlášení, že zájemce nevlastní ob-
jekt k bydlení;

n  čestné prohlášení, že zájemce má minimálně 
2 roky trvalý pobyt ve městě Čelákovice;

n  čestné prohlášení, že zájemce není veden 
v Centrálním registru dlužníků ČR;

n  při podávání nabídky musí žadatel složit jistotu 
ve výši 5 000 Kč na č. ú. 107-6915360247/0100 
pod unikátním VS (viz výše). Jistota mu bude 
vrácena v případě, kdy jeho nabídka nebude 
vyhodnocena jako nejvýhodnější, nebo bude 
započtena oproti skládané kauci v případě 
uzavření nájemní smlouvy. V ostatních přípa-
dech se kauce nevrací.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Vyhodnocení nabídek provede komise jmeno-
vaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny 
nabídky předložené po stanoveném termínu, ne-
označené stanoveným způsobem, neobsahující 
konkrétní výši nabídky nájemného v korunách, 
neobsahující požadovaná prohlášení či jinak ne-
úplné či ty, kde nabídka bude nižší, než je mini-
mální cena nájemného uvedená v těchto zámě-
rech. Na základě předložených nabídek sestaví 
komise pořadí zájemců o pronájem. V případě 
předložení více shodných nabídek na 1. místě 
vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, 
k dalšímu kolu soutěže stejným způsobem. Jest-
liže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příči-
ny odstoupí, nebo nesplní stanovené podmínky, 
bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. 
V případě, že nebude k dispozici, bude vypsáno 
nové nabídkové řízení. 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 
pěti pracovních dnů od obdržení usnesení RM 
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojná-
sobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné 
a zálohy na služby za běžný měsíc ve stejném 
termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva 
k předmětnému bytu na dobu určitou v době tr-
vání dva roky. Současně budou předány klíče 
od bytu a byt bude protokolárně předán. Pokud 
ve stanoveném termínu nebude uhrazena jisto-
ta, nájemné a zálohy na služby za běžný měsíc, 
bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. 
V případě, že nebude k dispozici, bude vypsáno 
nové nabídkové řízení. 

Vlastník si vyhrazuje právo záměry zrušit 
v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.

ROZHOVOR S NOVÝM ŘEDITELEM SPOLEČNOSTI Q-BYT ČELÁKOVICE 
PETREM KOPECKÝM

Petr Kopecký (PK) žije od narození (1967) v Lysé nad Labem. Z té si po studiích na peda-
gogické fakultě na 2 roky „odskočil“ do Janských Lázní a po svatbě na 7 let do Opolan na 
Poděbradsku. Dříve se profesně věnoval také vztahům s veřejností a vydavatelským službám, 
v energetice se pohybuje od roku 2013. Mimo jiné zajišťuje nákupy energií pro několik měst 
a správu jejich odběrných míst.

Proč jste se roz-
hodl přihlásit do 
výběrového řízení 
na obsazení ve-
doucí pracovní po-
zice ředitele spo-
lečnosti Q-BYT?
PK: „Letos na jaře 
jsem shodou okol-
ností pro město 
a jeho organizace 
dělal průzkum, je-

hož smyslem je vytipovat oblasti s potenciálem 
úspor, ať již jde o spotřebu elektřiny, plynu či 

vody, efektivní nákupy energií, nastavení podmí-
nek distribuce do odběrných míst nebo zavede-
ní komunální energetiky s hospodárným využitím 
alternativních zdrojů. Při té příležitosti jsem pro-
šel naprostou většinu městských objektů včetně 
blokových kotelen ve správě společnosti Q-BYT 
Čelákovice. Výstup s popsanými úsporami od 
řádově statisíců, které nevyžadují prakticky žád-
nou přípravu a peníze, až po milionové, které ne-
lze realizovat bez projektu a velkých počátečních 
investic ideálně s využitím dotací, jsem odevzdal 
v srpnu. Právě vypsané výběrové řízení na ře-
ditele, o němž jsem se dozvěděl, se tak během 
několika dní pro mě stalo výzvou a příležitostí, 

jak některá z navržených doporučení z nabízené 
pozice realizovat či se na nich alespoň podílet.“

Máte zkušenosti s řízením obchodní společ-
nosti či příspěvkové organizace, která zajiš-
ťovala správu bytového fondu či nebytových 
prostor?
PK: „Podobnou organizaci jsem neřídil. Úplně 
bez zkušeností ale nejsem. V Lysé jsem byl v de-
vadesátých letech tajemníkem Městského úřadu 
a starostou, který u nás sestavil vůbec první pra-
vidla hospodaření s městskými byty a obhájil je 
v tehdejší Radě a Zastupitelstvu. Jako člen Rady 
města jsem po letech sestavoval nová pravidla 
odpovídající změněným podmínkám. Prakticky 
na každém zasedání Rady jsme schvalovali pro-
nájmy bytů, jejich modernizaci, vraceli jsme se 
k výši nájmů, vykládali platnou legislativu, v je-
jímž rámci jsme se museli pohybovat.“

Pokračování na str. 8
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FOTOREPORTÁŽ ZE ŽIVOTA MĚSTA

V úterý 14. září krátce po poledni byl ohlášen požár 
v průmyslovém objektu osobních ochranných pracov-
ních prostředků v Průmyslové ulici. Nikdo nebyl zraněn. 
Vyhlášen byl 2. stupeň poplachu. Za město byli na mís-
tě přítomni při lokalizaci požáru starosta Josef Pátek 
a místostarosta I Petr Studnička. Operační důstojník na 
místo vyslal profesionální jednotky z Mladé Boleslavi, 
Staré Boleslavi a Říčan spolu s dobrovolnými jednotka-
mi obcí Brandýs nad Labem, Čelákovice a Jirny. Z dů-
vodu 2. stupně poplachu byli povoláni i hasiči z Prahy 
Satalic, Bříství, Lysé nad Labem, Nových Jiren, Přerova 
nad Labem, Šestajovic, Vyšehořovic a Záp. Škoda do-
sáhla částky 55 mil. Kč. Foto: ČTK

Po novém železničním mostu přes řeku Labe začaly 
jezdit vlaky s cestujícími po zatěžkávací zkoušce 15. září 
po 16.00 hod. Zprovozněna byla 1. traťová kolej, za-
stávka Čelákovice-Jiřina zůstane z důvodu nedostatku 
stavebních materiálů v provizorním stavu až do poloviny 
prosince. Od poloviny září byly zahájeny rekonstrukční 
práce na 2. traťové koleji. Foto: EUROVIA CS

Nový školní rok 2021/2022 zahájilo ve středu 1. září 
v obou základních školách zřízených městem Čelákovice 
celkem 1 305 žáků. Slavnostního zahájení školního roku 
1. ročníků se zúčastnili představitelé vedení města i ve-
dení základních škol. Foto: -dv-

V pátek 10. září byl v železniční stanici Čelákovice přistaven v rámci Revolution Train Tour podzim 2021 Protidrogový 
vlak v rámci projektu financovaného z rozpočtu města Prevence rizikového chování dětí a mládeže. Za město Čeláko-
vice se akce zúčastnil místostarosta II Miroslav Opa. Foto: -dv-

Během září byly v Sukově ulici dokončovány podklad-
ní vrstvy pod asfaltovou vrstvu a dokončován chodník. 
Vodovod a kanalizace zde byly již položeny. V dalších 
ulicích V Nedaninách, Dukelské, Matěje Červenky a Füg-
nerově probíhá obnova veřejného osvětlení. Foto: -jp-

Ulice Sukova koncem srpna. Foto: -dv-

U příležitosti 110 let existence radniční budovy vydalo 
Městské muzeum publikaci Radnice v Čelákovicích, 
která byla slavnostně pokřtěna za účasti autorů a sta-
rosty města 11. září. Foto: -dv-

Tuto stranu připravili
Josef Pátek, starosta,  

Petr Studnička, místostarosta I,  
Miroslav Opa, místostarosta II

Velitel zásahu informoval starostu města, aby doporučil 
obyvatelům města nevětrat. Foto: red

V ose ulic Bratří Čapků – Bratří Petišků byla na konci září 
zahájena výstavba další lávky přes Čelákovický potok. 
Realizace by měla být hotová do konce roku 2021. Na 
jaře 2022 je v plánu zahájit kompletní rekonstrukci ulic 
S. K. Neumanna a Bratří Čapků. Foto: -jp-
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Otázka  

????
Snížení energetické náročnosti města pova-
žujeme za důležitou součást naší společenské 
odpovědnosti ke klimatu. Soustavně proto 
monitorujeme aktuální technické trendy ve-
doucí ke snižování spotřeby energií a vyhod-
nocujeme jejich využitelnost v konkrétních 
podmínkách našeho města.
V tomto kontextu jsou například naše kotelny 
vybaveny kogenerací umožňující využití 
elektrické energie jako vedlejšího produktu při 
výrobě tepla a teplé vody.
Aktuálně je v řešení komplexní projekt mo-
dernizace veřejného osvětlení, kde postupně 
nahrazujeme stávající osvětlení za úsporná 
LED svítidla.
V přípravě je obsáhlý projekt instalace fotovol-
taických panelů na ploché střechy městských 
objektů, od kterého si slibujeme dosažení 
alespoň částečné energetické soběstačnosti 
a snížení naší uhlíkové stopy.
Zajímavá a pro město využitelná je i oblast 
elektromobility, kde například v rámci obnovy 
drobného vozového parku Technických služeb 
prověřujeme využitelnost elektromotorem 
poháněných multikár.

Miroslav Opa, zastupitel

Rada města spravuje nemovitý majetek, který 
má střechy vhodné pro umístění fotovoltaic-
kých panelů, a na svém území má čistírnu 
odpadních vod (ČOV).
Poptávka po zelené elektrické energii je 
enormní, stát opět podporuje výstavbu foto-
voltaických elektráren (FVE).
Rada města má za úkol sepsat vhodné střechy 
a formou veřejného výběrového řízení v první 
fázi nechat zjistit potenciál střech vlastních 
objektů, v následné fázi zajistit transparentní 
výběr partnera, který FVE vybuduje, bude 
provozovat a zorganizuje obchod s vyrobenou 
elektrickou energií. Město by mělo nabíd-
nout audit i vhodných majitelů soukromých 
nemovitostí, protože čím větší plochu budeme 
moci nabídnout, tím lepší vyjednávací pozici 
budeme mít.
Rada města má za úkol zjistit potenciál kalo-
vého plynu v ČOV (množství za rok a složení), 
který se nyní uvolňuje do atmosféry z otevře-
ných fermentorů. Kalový plyn má velký ener-
getický potenciál. Nevyužitý škodí životnímu 
prostředí.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

Podle mého názoru by se mělo řešit využívá-
ní obnovitelných zdrojů energie komunitně, 
tedy v rámci našeho území. Je to i v souladu 
s konceptem decentralizované energetiky, 
udržitelnosti i ochrany proti případným black- 
outům. Hlavními výhodami takto nastaveného 
modelu komunitní energetiky jsou zejména 
zajištění určité míry soběstačnosti, vyšší 
udržitelnost, nižší uhlíková stopa, možnost 
částečného financování dotačními programy, 
dlouhodobá úspora finančních prostředků 
a nižší míra nezávislosti na velkých dodavate-
lích. Naše MAS Střední Polabí podala v rámci 
nové strategie na roky 2021–2027 za celé své 
území předregistrační žádost do Moderni-
začního fondu na financování obnovitelných 
zdrojů energie. V rámci obnovitelných zdrojů 
energie jsou k dispozici široké možnosti – 
slunce, vítr, voda, biomasa, bioplyn nebo 
tepelná čerpadla. V Čelákovicích připadá 
v úvahu například instalovat fotovoltaické 
panely na brownfieldy a znehodnocené prů-
myslové plochy.

Martin Bajer, zastupitel

Jak by město mělo podpořit využívání obnovitelných zdrojů energie?

ODS ANO 2011PRO Č

V souladu s pravidly rubriky Zastupitelská aréna položila otázku volební strana ANO 2011.

Po novém mostě jezdí vlaky
V úterý 14. září za účasti místopředsedy vlády Karla Havlíčka informoval ge-
nerální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda novináře a koaliční vedení města 
zastoupené starostou Josefem Pátkem a radním Martinem Bajerem o stav-
bě optimalizace traťového úseku Čelákovice – Lysá nad Labem. Stavba řeší 
celkovou modernizaci dráhy.
Nový železniční most přes Labe začal 15. září sloužit dopravě v jednoko-
lejném zkušebním provozu. Výstavba mostu, který je součástí rekonstruo-
vané trati do Lysé nad Labem, trvala 19 měsíců. Do plného provozu bude 
stejně jako celý traťový úsek uveden 15. prosince.
Výměna mostu je klíčovou částí celé stavby. Původní přemostění už nevy-
hovovalo současným potřebám železniční dopravy zejména kvůli svému 
šířkovému uspořádání a technickému stavu, proto bylo nahrazeno no-
vou nosnou konstrukcí s délkou 160 metrů a váhou 1 277 tun, došlo také 
k úpravě spodní stavby.

Svoz BIO odpadu z rodinné  
zástavby probíhá dle pravidelného  
harmonogramu do 30. listopadu

Obsluha hnědých nádob na BIO odpad z rodinné zástavby probíhá jako 
obvykle do konce listopadu, tedy naposledy budou BIO popelnice sveze-
ny dle pravidelného harmonogramu lichý/sudý týden a den svozu pondělí/
úterý podle konkrétní svozové oblasti ve dnech: 
22., 23. (lichý týden), 29. a 30. (sudý týden) listopadu.
Plán svozu je k nahlédnutí na: https://www.celakovice.cz/cs/mesto/zivot-
ni-prostredi/odpady/plan-svozu-popelnic-z-rodinne-zastavby.html.
V roce 2022 bude pravidelný svoz zahájen v pondělí 4. dubna (první termí-
ny vývozu jsou tedy: 4., 5., 11. a 12. dubna 2022).
V průběhu zimních měsíců je možné BIO odpad z domácností bezplat-
ně odevzdávat ve sběrném dvoře, případně odkládat do nádob v sídlištní 
zástavbě. Ty budou, jako každoročně, od 1. prosince 2021 do 31. března 
2022 vyváženy v intervalu 14 dní.

Lenka Rašínová, vedoucí odboru životního prostředí

Prvním osobním vlakem na novém mostě byl 15. září v 16.08 hod. spoj Os 9424 linky 
S22 z Milovic do Prahy Masarykova nádraží. Foto: Roman Štěrba

Ve středu 15. září v 16.00 hod. se zprovoznila 1. traťová kolej v úseku Ká-
raný – Čelákovice, která dosud procházela renovací, a zároveň se vylou-
čil provoz na 2. traťové koleji. Její rekonstrukce zahrne železniční svršek, 
spodek, mosty a podchod. Obdobně se práce vystřídají i na zastávce 
Čelákovice-Jiřina, kde se stavbaři přesunou z 1. na 2. nástupiště. Obě 
nástupiště budou nově disponovat výškou 550 mm nad kolejí, což zajis-
tí pohodlný nástup do vlaků. Vybudují se rozšířené přístřešky a všechny 
prostory budou bezbariérově přístupné. V blízkosti zastávky vznikne také 
nová cyklověž.
Hlavním cílem modernizace dráhy z Lysé nad Labem je zvýšení traťové 
rychlosti až na 140 km/h, spolu s vyšší kapacitou dráhy. Stavební práce 
začaly v polovině roku 2019 a v první fázi se týkaly úseku z Lysé nad La-
bem do nově vybudované odbočky Káraný. Ta díky vložení čtyř nových 
výhybek umožňuje vlakům přejíždět z jedné koleje na druhou. V úseku se 
také kompletně zrekonstruovalo kolejiště, mosty a propustky. Veškeré 
stavební práce by měly skončit v lednu příštího roku. Celkové investiční 
náklady jsou vyčísleny na 1 820 788 824 Kč bez DPH. Projekt je spolufi-
nancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Roman Štěrba, Správa železnic



8 / zpravodaj města čelákovic

volný čas / sportzprávy z radnice 

David Skořepa, Pavel Bařina, Antonín Studnička,

Jakub Kohout, Bára Mazačová,

Přivítáni do života byli
v sobotu 25. září 2021

tito noví občánci města Čelákovic

Foto: Jiří Suchý

Niki Jansa, Eliška Fejfarová a Nikola Slezáková.

senioři

aktivitám osud přeje, a proto vás rádi uvidíme na oblíbených akcích, jako 
jsou tyto. 
Trénování paměti, které probíhají každou středu od 9.30 hod. buď v Tech-
nických službách, nebo v prostorách farní zahrady. Od úterý 5. října začínají 
oblíbené lekce Cvičení na židlích, které povede paní Olga Stuchlíková a budou 
probíhat ve farní zahradě od 9.00 hod. 
Pohybové aktivity pro seniory pod laskavým vedením Lenky Skalické můžete 
navštívit každé pondělí a každou středu od 8.00 hod. – lekce Ranního probu-
zení, každý čtvrtek se od 9.00 hod. můžete rozcvičit aerobikem a na Večerní 
taneční aerobik se můžete stavit každý večer ve čtvrtek v 19.00 hod. Cvičí se 
ve studiu Marlen. 
Kroužek keramiky odstartoval v pátek 1. října v 13.00 hod. a potom se koná 
každý druhý pátek ve farní zahradě v Labyrintu. Klub KluS se na vás bude těšit 
každý pátek od 9.30 hod. a program bude pestrý a zábavný. Počítačová gra-
motnost se bude vyučovat v ZŠ J. A. Komenského každé úterý od 16.00 hod., 
sraz vždy v tuto hodinu před školou. Osobní porady pro seniory v případě po-
tíží s mobilem, tabletem či osobním počítačem poskytuje paní J. Muchová na 
tel.: 775 691 525, domluvte si schůzku. 
Angličtinu s panem M. Špringrem poptávejte kdykoliv v Labyrintu, lekce se 
budou realizovat podle počtu zájemců.
Přeji vám pevné zdraví a dobrou náladu.

Jana Vondráčková, koordinátorka seniorských aktivit

Vážení a milí senioři,

KONTAKTY:
Jana Vondráčková, e-mail: javon.celakovice@gmail.com,

odbor pro občanské záležitosti, tel.: 326 929 118

Plánujete změny v činnostech, které společnost Q-BYT Čelákovice 
zabezpečuje?
PK: „Hlavní poslání zůstává – spolehlivé dodávky tepla, teplé vody a správa 
bytových domů včetně s tím spojených oprav a údržby. Za tímto účelem 
firmu město před čtvrtstoletím zakládalo, přičemž zvolilo formu obchodní 
společnosti s ručením omezeným. Toto zadání ze strany města trvá. Rád 
bych ale, aby společnost byla schopna nabízet solidní služby i občanům, 
kteří od ní nepotřebují odebírat teplo a nežijí v bytových domech, o které 
se stará. Nějaké představy mám, ale až bližší seznámení se stavem a cho-
dem společnosti mi dá odpověď na otázku, co je reálné.“

Jaké priority máte při řízení společnosti v počátcích Vašeho působe-
ní? Jak se díváte na audit energetického hospodářství?
PK: „Do funkce nastoupím 1. října (rozhovor vznikl 18. září – pozn. red.). 
První dny budu zjišťovat, jak už jsem naznačil, v jaké je firma kondici, s čím 
se potýká. Potom lze plánovat větší změny. Jeden záměr lze ale chystat 
prakticky okamžitě: Nyní jsme v situaci, kdy se výrazné zdražení plynu 
a elektřiny na velkoobchodních trzích po celé Evropě promítne do ceny 
tepla na příští rok. To již bohužel nezměníme. Vše ovšem nasvědčuje tomu, 
že jde o relativně krátkodobý výkyv, kdy se sešlo několik negativních jevů, 
a ceny v dalších letech zase klesnou, i když ne na původní úroveň. Platí to 
zvláště pro plyn. Rád bych do praxe zavedl změny v nákupech energií, kte-
ré společnost a její odběratele mohou před podobnou situací napříště lépe 
chránit. Doufám, že se nenaplní scénáře, které předpovídají omezování do-
dávek plynu odběratelům během nadcházející topné sezony kvůli nedosta-
tečným zásobám. Nicméně s ohledem na tuto možnost budu zjišťovat, jaká 
preventivní opatření může Q-BYT přijmout. Co se týče auditů energetické-
ho hospodářství, jde o povinnost danou zákonem o hospodaření energií. 
Dle mých informací tuto povinnost společnost plní. Zprávy o auditech si 
hodlám přečíst, především navrhovaná opatření vedoucí k úsporám, které 
audity posuzují jak z hlediska environmentálního, tak ekonomického.“

Kolik zaměstnanců pracuje ve společnosti Q-BYT a s jakým obje-
mem finančních prostředků společnost hospodaří?
PK: „Společnost zaměstnává dvě desítky zaměstnanců, roční tržby dosa-
hují okolo 65 milionů korun. Q-BYT je docela velká firma.“

Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů ve Vaší funkci!
Petr Studnička, předseda redakční rady Zpravodaje

Pokračování ze str. 5
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n 13. října, online v 17.00–18.30 hod.
RODIČE VE ŠKOLE; lektorka Jana Neumajerová
n 19. října, 17.30–19.00 hod.
zasedací místnost MAS – Střední Polabí, bran-
dýský zámek
ČEŠTINA VŠELIJAK: BĚŽÍCÍ ČEŠTINÁŘ O ČEŠ-
TINĚ; lektor Jarmil Vepřek
n 9. listopadu, online v 17.00–19.30 hod.
TEORIE CITOVÉ VAZBY; lektorka Květa Hrbková
Přihlášení a podrobnosti v kalendáři akcí na 
www.mapbrandysko.cz.

Bezplatné semináře

Veřejná diskuse 
„Doprava ve městě“

Ve středu 8. září proběhla další ze série námi 
pořádaných veřejných diskusí, na kterou jsme 
vás zvali v předchozích vydáních Zpravodaje. 
Tentokrát s podtitulem Doprava ve městě. 
Nejvíce skloňována byla následující témata:
n  Výstavba parkovacího domu a požadavek 

na souběžně zavedenou regulaci parkování 
v sousedících ulicích a její důslednou kont-
rolu;

n  obchvat města a záchytné parkoviště za 
nádražím v nové obytné zóně Krátká Linva 
a obava z přetížení křižovatky do ulice Jana 
Zacha;

n  regulace předností u podjezdu na Mochov-
skou (smysluplná, ale měla přijít dříve) a kriti-
ka stavebního řešení podjezdu;

n  požadavek na řešení dopravy v klidu na po-
zemcích domů, zejména u nových projektů, 
dostaveb apod.;

n  výzva k obnovení dopravní komise, která by 
problematiku systematicky sledovala a po-
máhala koncepční otázky dopravy v Čeláko-
vicích řešit.

Výstupy diskuse budou komunikovány vedení 
města. Děkujeme všem účastníkům za proak-
tivní přístup a těšíme se při další příležitosti na 
shledanou. PRO Čelákovice, z. s.

informace / dopisy

střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Operační středisko Policie ČR vyslalo hlídku 
Městské policie do okolí Městského stadionu, kde 
bylo potřeba zajistit bezpečný prostor pro přistání 
vrtulníku. Společně s hlídkou Policie ČR a Zdra-
votnickou záchrannou službou byl zajištěn letecký 
transport malého dítěte do nemocnice v Praze.

Žena si uzamkla své jízdní kolo ve stojanu u pro-
dejny potravin a při odemykání se jí zlomil klí-
ček. Hlídka MP na žádost majitelky přestřihla 
pákovými kleštěmi zámek a žena mohla odjet 
domů dovařit oběd.

Během hlídkové činnosti si strážníci MP všimli 
starší, zcela promočené ženy schovávající se před 
silným deštěm pod mostem. Strážníci ji odvezli na 
železniční stanici a přitom se dozvěděli, že paní je 
93 let a ráda cestuje po krásných městech.

Při hlídkové činnosti v centru města bylo naleze-
no několik poškozených a vysypaných odpad-
kových košů. Pomocí městského kamerového 
systému byla dohledána parta mladíků, kteří toto 
poškození způsobili. Následným šetřením byli 
všichni ztotožněni, k činu se doznali a omluvili se. 
Přestupek byl vyřešen pokutou v příkazním řízení.

Hlídka MP přijala oznámení o fyzickém napadení 
muže. Na místě bylo zjištěno, že na chodníku leží-
cí muž požil větší množství alkoholu a „napaden“ 
byl pouze chodníkem, na který upadl. Vzhledem 
k tomu byl muž doprovozen do místa bydliště.

Hlídka MP přijala oznámení o pachateli dopravní 
nehody, který naboural do zaparkovaného vozi-
dla a z místa odjel i s proraženou pneumatikou. 
Pátrání po uvedeném vozidle v ulicích města 
bylo neúspěšné. Pachatel byl nakonec dohle-
dán díky všímavému občanovi na dálnici D11, 
neboť u něj byla asistenční služba. Zkouška na 
alkohol byla pozitivní s výsledkem 2,6 promile.

Strážníci MP byli požádáni o pomoc, neboť u te-
nisových kurtů stálo zaparkované vozidlo a hodi-
nu už oslňovalo rybáře na druhé straně Labe. Na 
probliknutí od rybářů prý řidič reaguje také pro-
bliknutím, ale stále svítí a oslňuje je. Hlídka řidiči 
celou událost vysvětlila, ten se omluvil s tím, že 
si myslel, že jde o pozdrav, a tak reagoval stejně.

Po silném větru a dešti došlo k pádu několi-
ka stromů na území města. Strážníci společně 
s hasiči pomáhali odstranit následky, které způ-
sobily naštěstí pouze hmotné škody. Hlídka MP 
též zajišťovala usměrnění dopravy na místech, 
kde spadlé stromy bránily dopravě. 

Strážníkům MP bylo oznámeno pokousání psem 
v centru města. Pomocí kamerových záznamů 
byl dohledán majitel psa, ve kterém poškozený 
poznal svého souseda. Vzhledem k jejich přátel-
ství si událost vyřeší sami.

Rády bychom vás pozvaly na tradiční, v pořadí 
pátou pouť u kapličky Panny Marie Růžencové, 
která je spojena se mší svatou a s přátelským 
setkáním všech poutníků. Samozřejmě nebu-
de chybět ani občerstvení, které k tomu pat-
ří. Pokud někdo z poutníků přispěje koláčem 
nebo chlebíčky, budeme rády. Pouť je pořáda-
ná u příležitosti církevního svátku Panny Marie 
a koná se v sobotu 9. října ve 14.00 hod. u kap-
ličky v Ruské ulici v Čelákovicích.
Mši bude celebrovat administrátor římskokato-
lické farnosti P. Sebastian Kopeć. Srdečně zve-
me všechny, kteří mají zájem společně s námi 
strávit krásné odpoledne, a věříme, že se i ten-
tokrát sejde hojně poutníků a počasí nám vyjde. 

Pouť u kapličky  
Panny Marie Růžencové 

v Jiřině

Kaplička v Ruské ulici. Foto: Jana Vondráčková

Dne 5. září tohoto roku si manželé Libuše a Old-
řich BARTOŠOVI z Čelákovic připomněli 60. vý-
ročí sňatku (svatba se konala 12. srpna 1961). 
Jejich diamantová svatba se uskutečnila ve ve-
řejně přístupných prostorách zdejšího Husova 
sboru, renovovaných v předchozích letech. Po 
církevním obřadu následovalo překvapení – krát-
ký, vtipně komentovaný kulturní program, který 
zorganizovala rodina oslavenců.
Gratulujeme a přejeme manželům Bartošovým 
zdraví a pohodu do dalšího dosud krásného spo-
lečného života.

Rada starších NO CČSH Čelákovice

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, 
ale láska, úcta a vzpomínky 
v srdcích žijí dál.
Dne 29. října 2021 tomu bude 
10 let, co zemřel náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček pan 
Josef LELEK. 
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene rodina.

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

společenská kronika

Zároveň bychom rády poděkovaly městu Čelá-
kovice a p. Františku Tešovi za novou výmalbu 
kapličky. Přijďte se podívat.

Adéla Dvořáková, Růžena Bodláková  
a Dana Nosková
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Proměny Městské sauny

Pro saunování existuje několik důvodů:
n Z těla vyplavíte škodliviny a toxické látky;
n prokrvíte pokožku a zpomalíte její stárnutí;
n zharmonizujete krevní tlak;
n uvolníte a zregenerujete svaly;
n zmírníte bolest kloubů;
n posílíte činnost srdce;
n  preventivně se chráníte před nachlazením, 

chřipkou a dalšími infekcemi horních cest 
dýchacích.

Historie saunování na našem území
Počátky českého saunování sahají hlubo-
ko do historie. To, že sauna není na našem 
území žádnou novinkou, dokládají záznamy 
židovského kupce Ibrahím Ibn Jákúba, který  
v 10. století cestoval českými zeměmi. Kromě 
toho, že ve svém rukopisu zachytil tehdejší po-
dobu Prahy, popsal také, jak vypadala typická 
slovanská sauna.
Kořeny novodobého saunování u nás zapustila 
sauna v počátcích 20. století. První pováleč-
nou saunu najdeme na území dnešního Slo-
venska v obci Šumiac pod Královou Hoľou. 
Na svědomí ji má mlynář Michal Demo se svou 
ruskou manželkou. Takzvaná Ruská koupelna 
spatřila světlo světa kolem roku 1920. Měla 
podobu dřevěného domku, stála u potoka 
a pod stropem dosahovala teplot až 120 °C. 
Zachovala se až do dnešní doby.
První sauna na českém území vznikla v roce 
1936 v letním vysokoškolském táboře v Bo-
rovci u Štěpánova zásluhou Františka Vojty. 
O deset let později se dočkala otevření první 

Životní styl SISU
V posledních letech je SISU ve Finsku zcela sa-
mozřejmou součástí života. Nejedná se o nový 
pojem, SISU se dostalo do povědomí finských 
občanů již ve 20. letech 20. století, ale jeho 
vlastnosti se promítaly do života Finů již mno-
hem dříve. SISU je národním symbolem. SISU 
je pro Finy doslova všude, s jeho využitím čelí 
různým, i těm nejobtížnějším výzvám. SISU je 
považováno za finské umění odvahy. Vlastní 
zkušenosti týkající se přechodu z obyčejného 
každodenního života naplněného prací a jen 
občasným, velmi nepravidelným sportováním, 
k aktivnímu životnímu stylu, sportování, dopl-
něném jednoduchou severskou stravou popi-
suje autor Pantzar.

Saunování jako kulturní dědictví
Sauna je ve Finsku neodmyslitelnou součástí 
národní kultury. Sauny v různých variantách 
je možno nalézt po celém světě. Ve Finsku je 
sauna běžným zařízením bytu zabudovaným 
do jádra vedle koupelny, a to i v mnohapod-
lažních domech. Díky tomu, že jsou ve Fin-
sku velmi oblíbené chaty u jezer v přírodě, je 
v zemi více saun než lidí. Přesto i ve Finsku 
jsou veřejné sauny. Do společných veřejných 
saun se ve Finsku zásadně chodí bez pla-
vek. Ve Finsku se sauna rozšířila masově až  
v 2. polovině 20. století, kdy se začala obje-
vovat i v panelových domech. V Česku jsou 
rozšířeny především dva druhy saun, které se 
však původní finské sauně nepodobají. Je to 
tzv. pára a tzv. suchá (švédská) sauna.

Sauna je původní finské slovo označující malé stavení nebo místnost, která se po vytopení 
používá jako ohřívárna při saunování. Vnitřek sauny je velmi dobře izolovaný od okolí a vyklá-
daný dřevem, které působí dobře na psychiku člověka. V sauně jsou saunová kamna, která 
obvykle vyhřejí místnost na teplotu od 60 do 120 °C, ale lze nalézt sauny i o teplotě 130 až 
140 °C. Ve finské sauně jsou na kamnech kameny, na které se čas od času nalévá voda, aby 
vzniklá pára na chvíli zvýšila vlhkost vzduchu. Vlhkost vzduchu v sauně je obvykle relativně 
malá, několik desítek procent.

sauna pro širokou veřejnost v Brně-Pisárkách.
Růst obliby saunování by se u nás neobe-
šel bez nadšenců, kteří neúnavně šířili osvě-
tu o blahodárných účincích saunování mezi 
odbornou i širokou veřejnost. Jedním z nich 
je lékař a nestor českého saunování Antonín 
Mikolášek. Tento přední propagátor českého 
saunování neohroženě testoval účinky sau-
nování jak na sobě, tak na rodinných členech 
včetně svých dětí.
Antonín Mikolášek se poprvé se saunou setkal 
v roce 1954 v Karlově Studánce, kde působil 
jako lázeňský lékař. Přestože zde byla sauna 
spíše raritou, zaujaly ho její léčebné účinky, 
a tak se je rozhodl důkladně zkoumat a šířit 
dál.
Reakce okolí byly různé, často plné rozpaků, 
předsudků a obav o to, jak srdce ustojí vyso-
ké teploty v sauně. Prováděl proto lékařská 
pozorování a testy, studoval všemožnou lite-
raturu, publikoval v médiích, psal knihy, spo-
lupracoval s lékaři, pořádal zájezdy do saun, 
přednášel na konferencích a seminářích. Jeho 
již dnes neexistující Společnost pro saunu od-
vedla velký kus práce a přispěla k tomu, že 
v dnešní době sauna zlepšuje zdraví jak čes-
kých dospěláků, tak i malých dětí.

Městská sauna Čelákovice
Městská sauna Čelákovice má velmi dobré 
kořeny. Na počátku historie, v osmdesátých 
letech, stál Antonín Mikolášek, který provoz 
navrhl. Na svou dobu to byla pokroková sau-
na. Nechyběla venkovní zahrada i prostor pro 
cvičení nebo masérna. Sauna byla provozo-
vána jako podniková sauna podniku Kovohu-
tě Čelákovice. V průběhu času se stala velmi 
dobrým zázemím pro občany Čelákovic a okolí 
se vztahem k saunování.
Před 20 lety byla sauna pro veřejnost v provo-
zu čtyři dny v týdnu (dva dny pro muže a dva 
dny pro ženy). Dva dny byla vyhrazena pro 
školy. Od září 2012 je Městská sauna prona-
jata. Nájemce má zkušenosti s provozováním 
saun i v jiných městech a rovněž s navrhová-
ním saun a saunových světů. V roce 2014 byl 
zpracován projekt rekonstrukce Městské sau-
ny s cílem posunout saunu blíže současným 
saunovým trendům, zkvalitnit poskytované 
služby a zpřístupnit je většímu počtu zájemců.
Po třiceti letech provozu sauny bylo potře-

Výstavba nového objektu v areálu Městské sauny, 2015. Foto: Kylpyla
Saunování přispívá ke zlepšení zdravotního stavu. Je součástí životního stylu označo-
vaného SISU. Foto: Kylpyla
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ba rozšíření a zvýšení kapacity. Také změnou dispozice se reagovalo 
na moderní trendy a potřeby pro saunování. V roce 2015 tedy došlo 
k výstavbě nové potírny v rohu zahrady, doplněny byly venkovní spr-
chy a výrobník ledové tříště. V interiéru se objevil prostor na relaxaci. 
Celkově se změnil i design. O rok později se provedly úpravy na druhé 
zahradě, která byla neudržovaná. Sauna dostala i nový podtitul „za-
hradní a saunové lázně“. Po úpravách nabízí prostor celou řadu nových 
možností pro návštěvníky. Saunové centrum evokuje prostředí finských 
lázní, v interiéru je hodně pracováno se dřevem a finskými doplňky. Je 
zde třeba i sbírka věder finské společnosti Rento sauna. Potřebná re-
konstrukce – výměna ochlazovacího bazénku přichází v roce 2019. Sau-
nové prostředí nyní nabízí skvělou péči o klienty po všech stránkách.
Se změnami v interiéru i exteriéru sauny přichází také změna v progra-
mu. Vedle tradičního pocení, tedy tradičního stylu saunování, se ob-
jevují tolik populární saunové ceremoniály, saunové rituály a speciální 
saunové eventy. Velmi oblíbené jsou sobotní speciální večery s hosty 
nebo dopolední program pro děti. Na zahradě je možné posedět u krbu 
v otevřené finské kotě nebo se zúčastnit metličkových procedur Aito 
sauna. O program se stará skupina místních saunérů, kteří se vzdělávají 
v oboru a účastní se i různých festivalů, jako je třeba mezinárodní Sau-
naFest. Zde reprezentují saunové Čelákovice.
Čelákovickou saunu navštěvují i zajímaví hosté a saunové hvězdy, např. 
Eliška Blažková, mistryně ČR v saunových ceremoniálech z posledních 
let. Saunové centrum také slouží pro vzdělávání saunérů v rámci České 
asociace saunérů. Dá se říci, že málokterá městská sauna se může po-
chlubit tak propracovanou nabídkou pro návštěvníky, zajímavým progra-
mem i známostí v komunitě saunérů z celého Česka. V letech 2020–2021 
byl provoz sauny velmi významně omezen či přerušen z důvodu šíření 
koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího infekční onemocnění covid-19.
Dnes lze čelákovickou saunu charakterizovat takto: „Nově zrekonstruo-
vaná tradiční městská sauna, kterou původně navrhl Antonín Mikolášek, 
nestor českého saunování. Při rekonstrukci byla místo původní malé potír-
ny zrealizována odpočinková místnost. Vlastní prohřívárna je pak umístěna 
v zahradě. Sauna je prostorná, s kamny uprostřed, vhodná pro poskytování 
saunových ceremoniálů. V zahradě jsou pak dále nové doplňky pro relaxa-
ci, zůstal ochlazovací bazén nebo ribstole pro cvičení (jsou zde od založení Nově vybudovaný ochlazovací bazének v Městské sauně. Foto: Kylpyla

sauny). V druhé části zahrady je privátní prostor pro další saunové proce-
dury (severské metličkování) a místo na grilování při saunových eventech. 
Sauna slouží také jako zázemí pro školení a kurzy České asociace saunérů.“
Saunování je zdraví prospěšná aktivita. Slouží k podpoře imunitního 
systému a větší obranyschopnosti našeho organismu. Proto je pravi-
delné saunování 1x týdně po celý rok skvělou prevencí virových one-
mocnění a dalších chorob. Je dokázané, že pravidelně saunující se lidé 
nemají časté respirační onemocnění a také mají lepší náladu, sauna totiž 
pozitivně ovlivňuje i naši psychiku a působí antistresově. Sauna je sou-
částí zdravého životního stylu a přispívá ke snížení nemocnosti. Saunu 
doporučujeme jako program pro celou rodinu, a pokud do sauny necho-
díte, určitě to zkuste.

Téma zpracovali:
Radovan Štícha, Petr Studnička

Odpočívárna v čelákovické Městské sauně. Foto: Kylpyla

Část zahrady v Městské sauně V Nedaninách před rekonstrukcí. Foto: Kylpyla

Otevírací doba sauny v Čelákovicích (podzim)
V Nedaninách č. p. 1373
tel.: 326 995 361, e-mail: radovan@sticha.cz

pondělí, úterý zavřeno
středa 15.00–22.00 hod. společná
čtvrtek 15.00–22.00 hod. ženy
pátek 15.00–22.00 hod. společná
sobota zavřeno
neděle 15.00–22.00 hod. společná
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Kolumbus n Program kina KD Čelákovice n 
Československé manažerské centrum oficiálně 
zahajuje činnost dne 9. října 1991 n K zahájení 
n Z dávné historie Sedlčánek n Cesty Čeláko-
vického potoka n Chlumecký pan vrchní n Ze 
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ZAMYŠLENÍ NAD 28. ŘÍJNEM
Dvacátý osmý říjen oslavujeme opět veřejně, 
svobodně a po pravdě jako den zrodu Česko-
slovenské republiky. Narozeniny jsou nejvý-
znamnější událostí v životě jednotlivce i státu 
a dávají příležitost nejen k oslavám, ale i k za-
myšlení o vlastní minulosti a budoucnosti, 
o tom, co bylo a co asi bude.
Československá republika vznikla v roce 1918 
jako výsledek dlouholetého úsilí našeho zahra-
ničního odboje vedeného T. G. Masarykem, 
M. R. Štefánikem a E. Benešem i snah několi-
ka domácích politiků podporovaných lidovým 
hnutím o vytvoření samostatného státu. Vznik 
Československa na troskách rozpadlého ra-
kousko-uherského mocnářství byl projevem vůle 
Čechů a Slováků žít ve společném demokratic-
kém státě. Tehdy se psalo o Češích a Slovácích 
jako o dvou větvích jednoho československého 
národa. Bylo tomu tak také proto, že jedno-
ta v novém státě byla předpokladem pro jeho 
mezinárodní uznání i pro vnitřní stabilitu. Češi 
potřebovali Slováky jako protipól německé men-
šiny, Slováci potřebovali Čechy, aby se zbavili 
maďarské nadvlády a dosáhli národní a státní 
svobody. Kdyby se zdůrazňovala česká a slo-
venská specifika vyplývající z odlišného historic-
kého vývoje obou jinak velice si blízkých národů, 
společný stát by patrně nevznikl. Základem čes-
koslovenské státnosti byla tedy jednota Čechů 
a Slováků, která měla ovšem dobově podmíněný 

obsah i formu. Podstata této ideje má však plat-
nost trvalou. V nejobecnější podobě to vyjádřil 
T. G. Masaryk, když prohlásil, že státy se udržují 
pouze těmi ideály, z nichž se zrodily.
Tento známý výrok se prokázal s krutou důsled-
ností jako pravdivý na osudech Československa 
v letech 1938–1939.
Když byla jednota státu rozbita, ztratili svobodu 
Češi i Slováci a Československá republika jako 
státně-územní útvar zanikla. Rozpad byl tehdy 
způsoben hlavně vlivem vnějších okolností, kte-
rým nedokázala oslabená republika čelit.
V současné době stojíme opět před nebezpečím 
rozpadu společného státu, za jehož obnovu pro-
lévali krev ve druhé světové válce Češi i Slováci 
na zahraničních bojištích i v domácím odboji pro-
ti okupantům. Dnes však toto nebezpečí nehrozí 
od vnějšího nepřítele, ale má domácí vnitřní pří-
činy v neshodách některých politiků při hledání 
nového řešení našeho státoprávního uspořádání. 
Přestože byly odstraněny hlavní příčiny odstře-
divých tendencí minulosti – hospodářská a po-
litická úroveň Českých zemí a Slovenska je vy-
rovnaná a byla opuštěna idea československého 
národa - jsme svědky opětného zpochybňování 
účelnosti a oboustranné prospěšnosti společné-
ho státu, které se děje proti vůli většiny občanů.
Letošní dvacátý osmý říjen se mohl stát význam-
ným mezníkem v životě našeho státu také tím, 
že by přinesl zásadní příznivý obrat v napjaté 
situaci. Toho dne měla být podle původního ná-
vrhu prezidenta republiky Václava Havla přijata 
nová ústava, která by vyřešila i státoprávní otáz-
ky Československa a vytvořila by pevný základ 
pro nerušený vývoj společného státu k demo-
kracii a k hospodářské prosperitě. Musíme věřit, 
že v našem státě je dosti sil, které respektujíce 
vůli většiny občanů obou republik nedopustí roz-
bití státu, jež by mělo velmi nepříznivé důsledky 
pro všechny. Musíme věřit, že rozum zvítězí nad 
emocemi, falešnými představami a nereálnými 
ambicemi a že naše obě republiky se budou 
moci po překonání současných těžkostí přiřadit 
k demokratickým státům Evropy a světa jako 
politicky i hospodářsky konsolidovaný celek. 

Kr.

Vítěz 1. A třídy SPARTAK ČELÁKOVICE. Z levé stra-
ny – stojící: J. Kadeřábek, vedoucí družstva, L. Vávra, 
Z. Krejčík, J. Procházka, VI. Krejčík, L. Suk, St. Krystlík, 
trenér J. Vokáček, Fr. Vítů, předseda oddílu M. Hradec-
ký. Klečící od leva: J. Petrtýl, L. Kubeš, kapitán družstva 
J. Nepivoda, M. Richter, A. Baran, Br. Chytil, Fr. Čečák.

Jednota 
Sedlčánky

Jednota 
Záluží

Potraviny 
Jiřina

Potraviny  
Za Dráhou

Potraviny 
V Prokopě

Potraviny 
Rumunská

TRIO  
Sedláčkova

Potraviny 
Jiráskova

Velkoprodej-
na Jaro
(dnes Albert)

Stánek  
zeleniny J. A. 
Komenského

máslo 17,10 17,20 16,70 16 16,40 16,40 17,10 17,30 16,50 –
Iva 8,70 – 7 7 6,90 6,70 6,40 6,50 6,60 7
Hera 8,50 – 7 6,30 6,70 7,80 7,50 8,20 8,20 7,30
olej (Vegetol) 25,40 27,40 20 21,90 23,80 24 Vitol 21 24 24 –
mléko 5,20 5,10 5,20 5,10 5,10 5,20 5,10 5,20 5,20 –
mléko  
trvanlivé

– – 9,80 9,50 9,70 9,50 10 – jihoč. 9,60 9,60 9,50

tvaroh 
měkký

5,80 5,90 5,90 6,50 5,40 5,50 5,80 5,90 5,90 –

tvaroh tvrdý 8,60 – 8,70 8,30 8,40 8,90 – 8,10 8,60 –
mouka 
hladká

6,50 5,90 5,90 5,90 5,80 5,90 5,80 5,90 5,90 5,90

mouka 
hrubá

7,10 6,50 6,40 6,60 6,20 6,40 6,30 6,40 6,40 6,60

mouka  
polohrubá

7,10 6,80 6,50 6,60 6,40 6,50 6,40 6,50 6,50 6,60

chléb 8,70 9 8,80 8,60 8,40 8,70 8,40 8,70 8,70 –
rýže 22 22,80 22 22 19,90 23 17,50 17 17 –
cukr krystal 14,90 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 13,80 14,20 14,20 14,20
cukr kostky 22 24,50 18,70 16,80 24 24 16 16,50 19 17
káva 75 g 16 16,50 14,90 14,90 15 15,50 14,50 15,50 15,60 –
vejce 1,50 1,20 1,50 1,80 1,40–1,60 1,50–1,70 – 1,50 1,50–1,80 –
víno bílé 
Bušek

39 – 38 36 35 38 – – 34 –

CENY POTRAVIN V ČELÁKOVICÍCH KE DNI 15. 9. 1991 (v Kčs)
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slavných cirkusů zde postavilo svoje „šapitó“! 
V manéži cirkusu Kludský měřili za odměnu své 
síly místní siláci v zápase s bývalým mistrem 
Evropy Gustavem Frištenským. Drezurou šesti 
bengálských tygrů vrcholil program cirkusu Bo-
nello. Divadelní hry Vojnarka, Maryša, Naši furi-
anti a Pasekáři na krásné scéně mezi kovárnou 
a potokem, s vynikajícími výkony členů divadel-
ních spolků a zejména protagonistů p. Heřma-
na, pí Kvasničkové a bratří Burdů, se pokaždé 
stávaly kulturní událostí ve městě. Skladby pro 
společná vystoupení cvičenců všech věkových 
skupin byly početným divákům předváděny 
při slavnostech místních tělocvičných jednot. 
V domkách po straně náměstíčka žili většinou 
drobní řemeslníci a také válečný vysloužilec – 
flašinetář p. Krása. Patřili k pestrému koloritu to-
hoto místa. Od Nováčkovy kovárny se rozléhal 
zvonící perlík a pořehtávání okovávaných koní. 
Nad potokem vedla přes lávku cestička k cuk-
rárně u Nastoupilů. V sousedním domku tvořil 
malíř Čeněk Janda své obrazy starých Čeláko-
vic, a zanechal tak městu významný historický 
odkaz. Z těchto míst nebyl náš potok daleko 
od cíle své cesty. Prosmýkl se Rybářskou ulicí 
a skončil u řeky ve Vrbí.
V jeho čisté vodě, kterou bylo možné bez ná-
sledků pít, se dařilo rakům, rybám – mřenkám 
se šesti vousky, žábám a pulcům. Na klidnější 
hladině se klouzala dlouhonohá vodoměrka 
a její kolegyně bruslařka obecná. Na břehu pod 
mezí měl svou spíž sysel. Mnoho křečků tu při-
šlo o svůj pestrý kožíšek rukou místních lovců. 
Pobíhaly tu lasičky i hranostaj a hlavně kluci od 
nádraží i z města. Stavěli zde hráze a v zadrže-
né vodě se učili plavat. Z vysokých jasanů nad 
potokem u hřiště fandili svým hvězdám v pr-
vém mužstvu S. K. Čelákovice s J. Hanžlíkem 
v brance, V. Červinkou na beku, bratry Hron-
kovými, p. Veselým a p. Kvapilem v obávaném 
útoku, i dalším borcům. Z této tribuny nevyhnal 
kluky ani obecní strážník p. Kalina či dvoumet-
rový p. Kolenský. V zahradě jménem „Radovka” 
dotvářel potok krásnou zahradní architekturu 
s altánem a pergolami, jejichž zděné zbytky stojí 
u potoka dodnes.
Později, v létech poválečných, jak město rost-
lo, byl i potok regulován, místy převeden do 
betonového koryta. Od náměstíčka až k uličce 
u škvárového hřiště byl sveden do podzemního 
kanálu. Poslední dobou bývá často suchý. Po 
deštích se v něm sice nadějně zaleskne voda, 
ale zakrátko opět zmizí. Místo vody se v něm 
pak objevuje vše, co do něho lidé „ukládají“ – 
pneumatiky, plastikové láhve, plechovky a pa-
píry. Dříve byl skutečnou okrasou města. Dnes 
budí jeho stav v mnohých lidech smutek i otáz-
ky.
Tak odcházejí mokré časy našeho potoka, který 
čeká, aby opět někdy odvedl k řece přívaly dva-
ceti-, padesáti-, či staletých vod, jako to dělával 
od pravěku, v němž vznikl.

V. S.

Zpravodaj města  
Čelákovic 10/2001 
Obsah/titulky:
n Zprávy z radnice – říjen 2001 n Přivítáni do 
života byli... n Základní škola v ulici J. A. Ko-
menského n Ve škole se bude učit i stavět n 
Oznámení n Pozvánka n Odpady n Co nové-

V prodejně Zahrádkářské a zem. výrobky v Ma-
sarykově ul. (p. Khánský) koupíte máslo za 
15 Kčs, Ivu za 6 Kčs a Heru za 6,80 Kčs.
V prodejně Brandýských pekáren v Masarykově 
ulici koupíte chléb za 8,40 Kčs a hladkou mouku 
za 5,70 Kčs.
V přehledu nejsou zachyceny ceny z prodejny 
Večerka.
Prodejna Jiřina má rozšířený sortiment o léčivé 
čaje, elektro, hračky, luxusní parfumerii, video-
kazety. V době prováděného průzkumu v této 
prodejně bylo snížení cen limonád v průměru 
o 0,50 Kčs.
Bohatý výběr zboží byl i v prodejně Za Dráhou 
a V Prokopě.

odbor hospodářsko-správní

ČESKOSLOVENSKÉ MANAŽERSKÉ CENT-
RUM OFICIÁLNĚ ZAHAJUJE ČINNOST DNE 
9. ŘÍJNA 1991
Účast na slavnostním otevření přislíbil i prezi-
dent ČSFR Václav Havel. Využíváme této pří-
ležitosti i k bližšímu seznámení našich občanů 
s CMC, novou organizací, která v Čelákovicích 
působí od počátku letošního roku.
Základní informace jsme získali od pana Willia-
ma R. Pendergasta z USA, který je od 1. červen-
ce 1991 děkanem CMC.
„Přechod k tržní ekonomice vyvolal v Českoslo-
vensku potřebu výchovy odborníků, kteří chá-
pou úlohu podnikového managementu v tržně 
se chovajících podnicích. Posláním Českoslo-
venského manažerského centra je poskytovat 
současným a budoucím manažerům nejnovější 
poznatky z vyspělého, zejména severoameric-
kého managementu. Československé manažer-
ské centrum představuje mezinárodní spojení sil 
a prostředků, které má pomoci Československu 
rychle a úspěšně zvládnout přechod k tržnímu 
hospodářství.
Československé manažerské centrum (CMC) 
bylo založeno v roce 1990 v Praze jako nezisko-
vá nadace. Spoluzakladateli jsou Wesley W. Po-
svar, prezident Pittsburské univerzity, a Jan 
Vrba, ministr průmyslu České republiky. CMC je 
soukromá instituce řízená mezinárodní správní 
radou podporovanou sborem poradců z mnoha 
profesionálních oblastí a mnoha zemí.“ ...

CESTY ČELÁKOVICKÉHO POTOKA
Potok v úžlabině od Mstětic jímal vodu z nitra 
země i z okolních polí a odváděl ji k městu na 
nedalekém obzoru. Jeho druh, živený vodou 
rybníka v Záluží, podběhl železniční trať, protekl 
dvojicí malých rybníků u cihelny a pokračoval 
k soutoku, kde se oba potoky spojily v jeden. 
Odtud si již Čelákovický potok našel cestu měs-
tem k řece.
V okolí soutoku bývala ještě před půl stoletím 
samá úrodná pole a dařilo se řepě, máku a obilí. 
V mírném svahu osamocena stála usedlost zva-
ná Apačovna, o kus cesty výše budova starého 
nádraží a opodál čněl k obloze komín Červinko-
vy továrny na zemědělské kultivátory. Po krátké 
cestě se potok stočil k městu končícímu ulicí 
v Zátiší. Z těchto míst vedl k okraji fotbalového 
hřiště v Rybníčkách a pokračoval až k náměstí. 
Protáhl se tunelem pod silnicí (u dnešní poš-
ty) a dále tekl úvalem zarostlým krásnými keři 
a stromy. Obloukem pak obtékal staré náměs-
tíčko zvané Obecák.
Tento soused potoka býval výjimečným místem, 
kam se chodilo za zábavou a kulturou. Kolik 

ho ve městě n Očkování psů proti vzteklině n 
Sarajevo 21. století? n Doprava a populisté n 
Otevřený dopis n Čelákovice a okolí v událos-
tech měsíce října n TV Port má narozeniny n 
„Jsme vám blíž“ n Mezinárodní přehlídka foto-
grafií v Čelákovicích a Brandýse nad Labem n 
Síla lidskosti n Pozvánky n Mateřské centrum 
Čelákovice n Kulturní program – říjen n Kulturní 
dům Čelákovice n Novinky Gymnázia Čelákovi-
ce n Městský dům dětí a mládeže n Florbal n 
Stolní tenis n Volejbal n Tenis n Turisté n No-
hejbal n Mistrem České republiky ve 14 letech 
n Fotbal – SK Union úvod v ČFL

VE ŠKOLE SE BUDE UČIT I STAVĚT
V pondělí 3. září byl zahájen nový školní rok i na 
rekonstruované Základní škole v Čelákovicích. 
Všichni žáci i učitelé byli zvědavi, jak se jejich 
škola změnila během prázdnin. Prvním pře-
kvapením byl samotný vstup do hlavní budo-
vy, který bylo nutné přesunout na přechodnou 
dobu do bývalé školní prodejny. Na původním 
místě zůstaly šatny, které jsou v přízemí sektoru 
A, kde nyní probíhá rekonstrukce. Druhým pře-
kvapením byl nový vzhled sektoru B, který firma 
Bostas předala škole do definitivního užívání. 
Je v něm 14 tříd s novými okny a topením, celý 
objekt je zateplen. Nad původním 1. patrem se 
tyčí další nástavba, ve které bude později sídlit 
Gymnázium.
Pozornost všech příchozích upoutaly i mohutné 
rohové nástavby schodiště, ze kterých je krásný 
rozhled po našem městě neobvyklými kruhový-
mi okny.
Na první pohled je patrný rozdíl ve vnějším 
vzhledu staré a nové části školy. Bývalá fádní 
„tovární hala“ se postupně přeměňuje v barevně 
zajímavou a pestrou kombinaci omítek, estetic-
ky působí i různé velikosti a typy oken.
Nad celým béčkem se klenou valbové a půl-
kruhové plechové střechy, které nahrazují ne-
vhodné a zatékající ploché střechy. Část žáků 
si ještě na svou novou třídu musí počkat. Další 
velké přesuny nastanou v listopadu, kdy má být 
dokončen sektor A (směrem do ulice J. A. Ko-
menského) a naopak se bude uvolňovat zbytek 
staré budovy k rekonstrukci.
Předpokládám, že po vánočních prázdninách 
by již žáci chodili do školy tradičním hlavním 
vchodem.

Fr. Bodlák, ředitel školy

SÍLA LIDSKOSTI
V pondělí 17. září možná mnozí občané Čelá-
kovic zhlédli na ČT 2 dokument slovenského 
režiséra Mateje Mináče „Síla lidskosti“. Vrací se 
v něm k příběhu z roku 1939, kdy mladý britský 
bankovní úředník Nicholas Winton pochopil, 
jaké nebezpečí hrozí židovským dětem v tehdy 
územně okleštěném a 15. března 1939 okupo-
vaném Československu, a podnikl humanitární 
akci, při které se mu podařilo do Velké Británie 
přemístit 664 židovských dětí, a tím je zachránil 
před jistou smrtí v koncentračních táborech. Po 
řadu desetiletí byl tento jeho čin veřejnosti ne-
znám. Zachráněné děti svého zachránce vlastně 
neznaly a jejich rodiče holocaust nepřežili. Te-
prve po roce 1988 se příběh začal dostávat na 
veřejnost.
Čelákovic se tento dokument rovněž přímo do-
týká. Jedny ze zachráněných dětí jsou sestry 
Věra a Eva Diamantovy, přičemž Věra Gissin-

Pokračování na str. 14
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gová, rozená Diamantová, své osudy popsala 
v knize Perličky dětství, která vyšla u nás před 
několika lety. I ona v dokumentu Mateje Mináče 
vystupuje, rovněž tak v dokumentu je použit zá-
běr náměstí v Čelákovicích z pohlednice z doby 
před II. světovou válkou.
Den před uvedením tohoto dokumentu v ČT 2 
se v Praze v Laterně magice uskutečnila jeho 
slavnostní premiéra. Díky pozvání pí Věry Gissi-
ngové jsem měl možnost se jí rovněž zúčastnit. 
Bylo dojemné sledovat setkání více než desítky 
zachráněných s Nicholasem Wintonem, který 
i ve svých 91 letech je velice vitální.
Slavnostní premiéra se uskutečnila v pohnutých 
dnech, kdy možná začíná opět celosvětový zá-
pas s terorismem obdobným tomu nacistické-
mu. Budiž to nejen varováním, ale i výzvou k za-
myšlení nad základními hodnotami.

Josef Šalda, starosta

Digitální on-line archiv našeho městského 
periodika najdete na webových stránkách  
www.celmuz.cz, nebo na webových stránkách 
města www.celakovice.cz – informace – Zpra-
vodaj města – archiv vydaní. Zde najdete pdf 
i listovací verze Zpravodaje od roku 2004 po 
současné vydání. Tyto však neobsahují inzer-
ci, počet stran tak neodpovídá tištěné verzi.

red

X – O chybách

myšlenkové lapálie

Dnes položím filosofickou otázku – co je to chy-
ba? Primárně tedy co je chyba v šachu, ale mu-
síme se ptát obecně: „Co je to opravdu chyba?“
Je chybou se nesoustředit na dopravu a dívat 
se do mobilu? Nebo je chybou říct sprosté slo-
vo…? Odpovědí najdeme tisíce. Pro někoho to 
bude v oblasti vztahů, pro jiného v oblasti jeho 
přesvědčení, pro jiného třeba výchovy, jiný bude 
uvažovat o politice… Každý máme své chyby.
Asi není tajemství, že počítač v šachu již nějaký 
pátek člověka překonává (nechybuje?!). Ale jsou 
situace, kdy počítač může udělat chybu a lidský 
mozek jej překoná? V knize FM Zdeňka Ramíka: 
O chybách v šachu, Brno 2020 se o tom dočtete 
rozhodně mnohem více a knihu vřele doporučuji!
Ačkoli se mne osobně z této knihy nejvíce do-
týká třetí kapitola (je zde obsáhle vzpomínka 
na mého trenéra), přesto si od autora vypůjčím 
několik myšlenek z jeho kapitoly druhé. Pan Ra-
mík je bravurní analytik a sám nejednou prochá-
zí velmi uznávanou literaturu a „debatuje s ní“. 
V úvodu druhé kapitoly si vypůjčil myšlenky od 
jednoho z největších šachistů, kteří se narodili 
na území Československa – Luďka Pachmana.
V partii Pachman-Hromádka, přebor Prahy 
1944, se vyskytla uvedená pozice:

Velmistr Pachman ve své knize k tomuto píše: 
„…pokud by byl černý na tahu a pokryl by pěšce, 
tak by bílý použil známou metodu z theorie končí-
cích her vedoucí k výhře.“ Doplňme jak tedy:

1… Sd4 2. Je1 Sf2 3. Jf3 Kf6 (3. … Sd4 4. Jh4+ Kf6 
5. Kh5) 4. Kh5 Sg3 5. Jh4! Sf2 (Jezdce nejde brát – 
pěšcová koncovka je prohraná!) 6. Jf5 Sg1 7. Jh6 
Sd4 8. Jg4+ Ke6 (černý je zatlačen do defensivy) 
9. Kg6 a nejde zabránit manévru Jf6-h7-g5+ s dalším 
postupem bílých vojsk. Bílý vyhraje (viz pozici níže).

Jenže v úvodní pozici (prvního diagramu) je na 
tahu bílý a může tedy na c5 sebrat pěšce. Z lo-
giky věci si tedy usnadní proces dobývání, ne?! 
Po 1. Jxc5? by sice bílý získal pěšce, ale co dál? 
Bílý bude opakovat analogicky podobný postup 
jako v prvém případě, ale vznikne nám rozdílná 
pozice – nebude pěšec na c5. Např:

Když se podíváte na tento diagram, zkuste se nad 
ním zamyslet. Je-li bílý na tahu, může získat i dru-
hého pěšce? A pokud ano, bude to stačit k výhře 
v partii?! Robert Kubíček

O člověku a lidech
„Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka 
jako kat, podívejte se na ně, musíte naříkat,“ zpí-
val Jan Werich. „Lidé, které vidím kolem sebe, 
mě odpuzují, jsou falešní a zlí,“ napsal Alfred No-
bel své matce a prodával jim munici, aby spolu 
mohli vést války. Ale čtěme bibli, v které to za-
čalo. Když viděl Bůh, že člověk není takový, ja-
kého chtěl mít, řekl: „Vyhladím ze země člověka, 
neboť lituji, že jsem ho stvořil,“ a utopil všechny 
lidi bez rozdílu, jelikož si všichni byli před ním 
rovni. Jen Noe měl u něj protekci, neboť ho in-
formoval o potopě a poradil mu s archou. Ale 
Noe, sotva přistál na Araratu, místo aby se staral 
o rozvoj zemědělství, zakládal vinice a opíjel se. 
Avšak už bylo pozdě bycha honit a opilec Noe 
se stal praotcem všech lidí po potopě. Nelze se 
tedy divit, že lidé nebyli o nic lepší než před ní. 
Když viděl, že potopa nepomohla, řekl Hospo-
din: „Již nikdy nebudu zabíjet nic, což živo jest.“ 
Ale už za 400 let „dštil na Sodomu a Gomoru oh-
něm z nebe a zničil ta města i všecky obyvatele.“ 
A roku 1945 člověk Truman dštil jako Bůh oh-
něm z nebe na Hirošimu a Nagasaki se stejným 
úspěchem. Před odletem na Hirošimu 6. srpna 
posádce B-29 požehnal kaplan kapitán W. B. 
Downey a 9. srpna, po svržení atomové pumy na 
Nagasaki, Truman Američanům řekl: „Děkujeme 
Bohu, že ji máme, a snažně ho prosíme o pokyn, 
jak ji máme používat podle jeho vůle a pro jeho 
cíle.“ Ale Mojžíšovi, nejvyššímu veliteli vojsk izra-
elských, oznámil Bůh svou vůli, aniž by ho prosil: 
„Národy mnohé dám tobě, abys je pobil, a nesli-
tuješ se nad nimi, ale vyhladíš je.“ A nyní, místo 
toho, aby byly výroba a prodej zbraní trestány 
aspoň stejně jako výroba a prodej drog, četli 
jsme 22. února 2016: „Neklidná doba výrobcům 
zbraní přeje. Po letech půstu vyrábí zbrojovka 
v Uherském Brodě moderní útočné pušky.“

Miloslav Kolínko

Pokračování ze str. 13

V pražském karlínském areálu Truhlárna se ve dnech 9.–12. září uskutečnila prodejní výstava čelákovického kreativ-
ce Martina Hirtha, který pro naše město v roce 2019 vytvořil vizuál „30 let svobody“. Foto: -dv-
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chodíme kolem nich

V roce 2016 zveřejnil Zpravodaj v této rubrice 
můj příspěvek s názvem „Pomuk, či Nepomuk?“. 
V něm jsem se pokusil vysvětlit příběh osobnos-
ti někdejšího zástupce pražského arcibiskupa 
ve výkonné moci. Tím byl jeho generální vikář, 
dr. Johánek z Pomuku, umučený a pak 20. břez-
na 1393 shozený do Vltavy z Pražského mostu. 
Vikář byl obětí mocenského sporu krále Václava 
IV. s arcibiskupem Janem z Jenštejna.
V 17. století se měl Johánek – středověký mu-
čedník – stát symbolem rekatolizace a překrýt 
jménem Jan Nepomucký památku mistra Jana 
Husa, což se částečně podařilo. Původní so-
chu Jana Nepomuckého ještě nesvatořečeného 
máme v Čelákovicích již od roku 1723. Jeho sva-
tořečení se totiž uskutečnilo až v roce 1729.
Nedávno se objevilo novodobé zobrazení tohoto 
světově proslulého svatého muže v čelákovic-
kém areálu bývalého Mecerova statku, respek-
tive v neoficiální Tiché ulici. Z hrubě otesaného 
pískovcového kvádru – horního dílu pilíře podpí-
rajícího visutou část 2. nadzemního podlaží se-
verovýchodního nároží jednoho z tamních objek-
tů – se „vyklubala“ hlava doplněná po stranách 
a shora některými stylizovanými světcovými atri-
buty. Křížem, palmovým listem jako symbolem 
vítězství a pěti zlatými hvězdičkami. Vše navíc 
doplněné jednoduchým zobrazením ryby (Ich-
tys) – symbolu prvních křesťanů. Dlužno připo-
menout, že Jan Nepomucký je prý (kromě Panny 
Marie) jediný světec „vybavený“ hvězdami kolem 
hlavy, nejčastěji pokryté biretem. Po téměř třech 
stech letech mají tedy Čelákovice Jana Nepo-
muka II. Jeho tvář prý ale ledaskomu připomíná 
podobu biskupa Jednoty bratrské Jana Amose 
Komenského, tak jak je známá z dobových rytin. 
Posuďte sami po návštěvě areálu. Zbývá ještě 
uspořádat na Labi květnovou slavnostní svato-
jánskou Navalis (lodní hudbu).

Ivan Vaňousek

Jan Nepomuk II.

Jan Nepomucký II. u Mecerů. Foto: -iv-

dopisy / volný čas

houbařské okénko

Hřib parkový. Foto: Ondřej Tomeček

Čelákovické babky

v tomto článku se chceme věnovat těm druhům 
babek, které běžně nacházíme v našich parcích. 
Jedná se o hřib parkový, hřib červený a hřib En-
gelův.
Hřib parkový (Xerocomelus bubalinus)
Klobouk je 3–8 cm široký, hnědavý až šedavý, 
sametově hladký. Rourky za mlada žluté, pozdě-
ji žlutavě zelené až blednoucí. Po otlačení mění 
barvu do modrozelena. Třeň válcovitě kuželovitý. 
U připojení žlutavý až bělavý, k bázi třeně červe-
navý. Na řezu s modravými tóny. Roste od červ-
na do září v městských parcích a zahradách, a to 
nejčastěji pod lípami, topoly, buky, duby či bří-
zami. Jedná se o jednoznačně nejhojnější „měst-
skou babku“.
Hřib červený (Xerocomelus rubellus)
Klobouk široký 2–6 cm, polokulovitý, u starších 
plodnic pak plochý, v mládí výrazně červený, 
rudý, později vybledává. Pokožka klobouku je 
v mládí sametová, suchá, později rozpraskaná. 
Rourky žluté, po otlačení výrazně modrají. Třeň 
je válcovitý, tenký, u připojení k rourkám žlutavý, 
směrem k bázi pak spíše červenavý. Roste od 
června do října pod lípami a břízami. Na území 
Čelákovic je méně hojný než hřib parkový, ale 
zato má zde svá stálá místa, kde jeho růst sledu-
jeme již řadu let.
Hřib Engelův (Xerocomelus engelii)
Klobouk široký 3–7 cm, v mládí polokulovitý, poz-
ději plochý. Pokožka klobouku je šedavě hnědá 
stejně jako u hřibu parkového. Některé mladší 
plodnice mohou mít barvu klobouku s růžový-
mi tóny a připomínají naopak spíš hřib červený. 
Rourky jsou v mládí bělavě žlutavé, později se 
zbarvují do žlutě olivové barvy. Třeň je poměrně 
široký, válcovitý, 2–5 cm široký, na řezu s ná-
padným červenooranžovým zbarvením. Roste 
na prakticky stejných místech jako hřib parkový, 
pouze méně často.
Jako všechny hřiby ze skupiny „babek“ (sucho-
hřibů) jsou i naše tři druhy v zásadě dobré jedlé 
houby, pokud se ovšem jedná o mladé zdravé 
plodnice rostoucí na místech, která nejsou zne-
čištěná. Žel, stejně jako „klasická babka“ mají vel-
ký sklon k plesnivění, a pokud rostou v městské 
zástavbě, i ke značnému červivění.
Budete-li mít jakékoliv pochybnosti či nejasnosti 
v případě houbařských nálezů, bez váhání se ob-
raťte na členy našeho houbařského spolku. Kon-
takty: M. Rudolf (tel.: 604 836 690), O.Tomeček 
(tel.: 773 902 576), J. Kadeřávek (tel.: 737 669 
284), e-mail: spolekhoubomil@seznam.cz. Zvláš-
tě budeme rádi, když nás upozorníte na růst hub 
(i nejedlých) přímo na území Čelákovic.

Miroslav Rudolf a Ondřej Tomeček,  
Spolek houbařů Čelákovice

Hřib červený. Foto: Ondřej Tomeček

V tomto čísle zůstaneme u hojných druhů hub, 
které lze běžně najít v čelákovických parcích, 
trávnících či zahradách. Asi ledajaký čtenář Zpra-
vodaje má doma dosud nejrozšířenější Kapesní 
atlas hub autorů Piláta a Ušáka vydávaný u nás 
opakovaně od šedesátých do osmdesátých let. 
V něm je uveden velmi známý druh, hřib (su-
chohřib) žlutomasý zvaný „babka“. Od vydání 
tohoto dodnes populárního atlasu uplynulo už 
více než půl století. Za tu dobu mykologové po-
kročili a dnes se tyto „babky“ dělí do asi 20 sa-
mostatných druhů s latinským rodovým jménem 
Xerocomelus případně Hortiboletus. Jednotlivé 
druhy jsou od sebe na první pohled obtížně ro-
zeznatelné, často je nutný řez plodnicí (sledování 
barevných změn) či další podrobnější zkoumání. 
V okolních lesích můžeme najít především samot-
ný hřib žlutomasý, dále hřib sametový, případně 
hřib broskvový. Jak už bylo v úvodu napsáno, 

Brandýské Vánoce
Vánoce jsou již za dveřmi! Říkáte si, že je ještě 
trochu brzo, řešit v říjnu Vánoce? Ale on je právě 
nejvyšší čas začít tvořit. Za dveřmi brandýské-
ho zámku se totiž chystá vánoční výstava s ná-
zvem Brandýské Vánoce.
Připravujeme ji pro vás po dlouholetých a bo-
hatých zkušenostech z předchozích pražských 
výstav v Betlémské kapli, na Staroměstském 
náměstí, v Celetné ulici... Měla by přinést tu pra-
vou a poklidnou vánoční atmosféru, takže, máte 
se na co těšit.
Výstava bude probíhat od 1. adventního víken-
du (28. listopadu) po celý prosinec. A proč to 
píšeme už teď? Protože řada umělců pro naši 
výstavu již vymýšlí a tvoří. Šikovných lidí ale 
není nikdy dost, tedy bychom i vás rádi oslovili, 
popíchli a nadchnuli, abyste také přiložili ruku 
k dílu. Účastnit se bude mnoho škol, školek, 
domovů důchodců, spolků, řezbářů, ale i jed-
notlivců, kteří háčkují, paličkují, vyrábí vánoční 
ozdoby či betlémy z šustí nebo jiných přírodnin, 
z korálků, z vizovického těsta, pečou perníčky, 
vyrábí keramiku...
Chtěli byste se zařadit se svým umem mezi 
vystavovatele? Nějak se podílet na programu? 
Ozvěte se nám na tel.: 739 089 285. Budeme 
moc rádi a domluvíme se na setkání a spolu-
práci.

Bára Navrátilová a Jiří Kubec, autoři výstavy



18 / zpravodaj města čelákovic

volný čas / kultura

Festival sportu pořádaly Čelákovická sportovní, p. o., a Kulturní dům Čelákovice, p. o. Foto: -dv-

Jasín Svoboda z dětského souboru Prťáci. Foto: Nikol 
Brožová

Princ Pó (David Depta) z projektu pro děti Aňa, Pó  
a Pes. Foto: Nikol Brožová

SOBOTA 11. ZÁŘÍ – FESTIVAL SPORTU

Na náměstí se tentorktá prezentovalo 11 sportovních subjektů. Všechny tyto jsou příjemci dotací města. Foto: -dv-

Přednáška o budově radnice se uskutečnila v obřadní 
síni. Foto: -dv-
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kam ve volném čase / kultura

do pondělí 22. 11.
náměstí 5. května
VENKOVNÍ VÝSTAVA RADNICE V ČELÁKOVICÍCH
výstava k 110. výročí dostavby radnice

pondělí 4. – pátek 8. 10.
Městská knihovna
TÝDEN KNIHOVEN
Výstava „Dopravní prostředky“ otevřena ve vý-
půjčních hodinách knihovny.

čtvrtek 7. 10. 18.30 hod.
Městská knihovna
MODERNÍ ŽELEZNICE 21. STOLETÍ V POLABÍ
přednáška Romana Štěrby

pátek 8. 10. 8.30–18.00 hod.
Městská knihovna
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

sobota 9. 10. 14.00 hod.
kaple Panny Marie, Ruská ulice
POUTNÍ MŠE U KAPLIČKY V JIŘINĚ
Při příležitosti církevního svátku Panny Marie 
Růžencové, celebruje P. Sebastian Kopeć.

neděle 10. 10. 14.00–16.00 hod.
nádvoří tvrze
VEJŠLAP ZA POLABSKÝMI STRAŠIDLY
Procházka po Čelákovicích s úkoly a povídá-
ním. Zakončení s opékáním buřtů v loděnici.

sobota 16. 10. 10.15 hod.
fotbalové hřiště U Hájku 
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ 
SK Union hostí tým Jawa Divišov.

sobota 16. 10. – neděle 30. 1. 2022
Městské muzeum
OFICIÁLNÍ UMĚNÍ A PROPAGANDA 1946–1989
Výstava přístupná ve výstavní síni denně 9.00–
12.00 a 13.00–17.00 hod.
V sobotu 16. 10. od 10.00 vernisáž výstavy.

středa 20. 10. 18.00 hod.
Městské muzeum
PODZIMNÍ GALAKONCERT
koncert tria Musica Dolce Vita

sobota 23. 10. 17.00 hod.
zahrada u MŠ Přístavní – start
STRAŠIDLENÍ V JIŘINĚ
krátká procházka do světa strašidel

neděle 24. 10. 14.00 hod.
restaurace Na Vošverku
PODZIMNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ 
tradiční posezení

čtvrtek 28. 10. 10.00 hod.
náměstí 5. května
SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ OBČANŮ
Zástupci města položí květiny u pomníku padlých.

sobota 30. 10. 10.15 hod.
fotbalové hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ 
SK Union hostí tým Sokol Pěčice.

středa 3. 11.
Springcentrum Čelákovice
DUŠIČKOVÁ SVĚTÝLKA
dílny pro příchozí a lampionové putování

kulturní dům
Sady 17. listopadu 1380, Čelákovice
tel.: 326 991 358
e-mail: info@kdcelakovice.cz
http://www.kdcelakovice.cz

Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po–čt 
14.00–16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupen-
ky 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 %. 
Tato sleva platí pouze pro akce, které pořádá 
Kulturní dům přímo. V případě, že je pořadate-
lem externí agentura a KD pouze pronajímá sál, 
slevu nelze uplatnit. Vstupenka je nepřenosná.  
V den konání kulturní akce není předprodej vstupe-
nek. Pokladna otevřena hodinu před začátkem kaž-
dého představení. Prodej vstupenek také on-line na  
kdcelakovice.cz a v síti smsticket (www.smsticket.cz).

úterý 12. 10. 9.30 hod.
O CHYTRÉM HONZOVI A KRÁSNÉ MADLENCE
pořad pro MŠ a volné příchozí, vstupné: 50 Kč 

čtvrtek 14. 10. 17.30 a 20.00 hod.
PARTIČKA
televizní show, vstupné: 480 Kč

pátek 15. 10. 20.00 hod.
TANEČNÍ PLES

pátek 22. 10. 20.00 hod.
KRAUSBERRY + SCHODIŠTĚ
koncert, vstupné: 380 Kč

neděle 24. 10. 15.00 hod.
MICHAL JE PAJDULÁK
dětské představení Michala Nesvadby, vstup-
né: 180 Kč

pondělí 25. 10. 19.00 hod.
BENÁTKY POD SNĚHEM
Divadelní komedie, hrají: Veronika Arichteva/Barbo-
ra Jánová, Jaromír Nosek, Lucie Štěpánková, Filip 
Cíl, vstupné: 360, 320 Kč, platí ZTP a senior sleva.

středa 27. 10. 19.00 hod.
KONCERT PRO MILOŠE – JOŽKA ČERNÝ
s cimbálovou muzikou Gracia, vstupné: 150 Kč

pátek 29. 10. 20.00 hod.
POKÁČ
koncert

úterý 2. 11. 9.30 hod.
O PEJSKOVI A KOČIČCE
pořad pro MŠ a volné příchozí, vstupné: 50 Kč

pátek 5. 11. 20.00 hod.
WOHNOUT
koncert, vstupné: 350 Kč

úterý 9. 11. 19.00 hod.
POUTNÍCI
Koncert, vstupné: 280 Kč, platí ZTP a senior sleva.

čtvrtek 11. 11. 19.00 hod.
MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK TENTOKRÁT 
NA HORÁCH
Divadelní přestavení, vstupné: 360, 320 Kč, 
platí ZTP a senior sleva.

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

Oficiální umění  
a propaganda 1945–1989
Dne 16. října bude ve výstavní síni Městského 
muzea v Čelákovicích zahájena výstava s ná-
zvem Oficiální umění a propaganda 1945–1989. 
Návštěvníkům tam budou představeny před-
měty z velmi bohatých sbírek muzea, které se 
tohoto tématu týkají. Většina z nich bude touto 
formou prezentována poprvé.

Samotná hranice mezi uměním a propagandou 
je velice tenká a proměnlivá. Termín propagan-
da, který dnes chápeme většinou v negativním 
slova smyslu, se vždy v tomto významu nepo-
užíval. V neutrálním významu je propaganda 
šíření, hájení nebo podporování určité myšlen-
ky. Zároveň je to forma komunikace, která se 
začínala zdokonalovat v době první světové 
války. I přesto, že se často setkáváme se zmín-
kami o nacistické či komunistické propagandě, 
je nutné si uvědomit, že propaganda zde byla 
již dávno předtím a je přítomná i v dnešní době, 
kdy jsou její metody pouze sofistikovanější a ne 
tak křiklavé a přímočaré.
Nejvíce prostoru bude na výstavě zaujímat pla-
kát. A to nejen proto, že muzeum získalo před 
několika měsíci jejich poměrně rozsáhlou ko-
lekci, která spolu s dosavadními sbírkami tvoří 
hodnotnou ukázku tehdejší produkce. Tu neo-
ceňujeme jen z pohledu propagandistického, 
ale i z uměleckého. Plakát se začal masověji 
pro účely propagandy používat v době první 
světové války, velmi hojně se využíval v so-
větském Rusku. Jednoduchou formou se jím 
dařila i negramotnému obyvatelstvu sdělit jed-
noduchá informace. V tomto období se na jeho 
tvorbě podílela celá řada známých avantgard-
ních umělců a ruský propagandistický plakát si 
udržel vysokou úroveň po celou dobu existence 
Sovětského svazu. Stejně tak tomu bylo u Čes-
koslovenska. Zde byl plakát hlavním nástrojem 
propagandy od skončení druhé světové války 
do 60. let, kdy jeho vůdčí úlohu převzaly rozhlas 
a televize. Výstava představí základní nosné 
motivy plakátů. Vysoká úroveň a kvalita zpraco-
vání přesvědčí návštěvníka o složitosti vymeze-
ní toho, co je uměním a co už je propagandou.

Plakát z 80. let. Zdroj: sbírka Městského muzea

Pokračování na str. 20
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Vedle plakátů disponuje muzeum i řadou před-
mětů z oblasti drobné plastiky, keramiky či 
textilu, které byly vyrobeny především pro slav-
nostní účely. Zde už dominuje propagandistické 
či ideologické hledisko nad uměním. I tyto před-
měty však patří k tehdejší době a každodennos-
ti. Účelem výstavy je návštěvníkům představit 
dosud nevystavené předměty ze sbírek a ukázat 
jejich pestrou škálu k dnes tak často zmiňova-
nému tématu, kterým je propaganda. 
Výstava je přístupná od 16. října do 30. ledna 
2022 ve výstavní síni Městského muzea v Čelá-
kovicích každý den v 9.00–12.00 hod. a 13.00–
17.00 hod.

Martin Dolejský, kurátor Městského muzea 
v Čelákovicích a autor výstavy

Pokračování na str. 19

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

Školy opět v knihovně
Hned od 3. září opět navštěvují knihovnu třídy 
ZŠ. Dorazily i třídy z Nehvizd a Lázní Toušeně. 
Různé pořady pro třídy připravují knihovnice. 
Také předškoláci z čelákovických MŠ přicházejí 
na pořad Podzim v knížkách. Těší nás velký zá-
jem o návštěvy v knihovně, některé třídy už jsou 
objednané i na vánoční pořady v době adventu.

Naděžda Picková, ředitelka

Týden knihoven
Celostátní akce na podporu knihoven a čtení 
se koná pravidelně i v naší knihovně. Těšíme se 
na vaši návštěvu. Letošní pestrá nabídka kromě 
běžného půjčování dokumentů ještě nabízí:
n  Do pátku 8. října ve výpůjčních hodinách pro-

hlédnutí výstavy na téma Dopravní prostředky;
n  ve čtvrtek 7. října od 18.30 hod. přednášku 

Romana Štěrby o železnici v 21. století;
n  v pátek 8. října možnost si v 8.30–18.00 hod. 

prohlédnout zázemí knihovny v rámci Dne 
otevřených dveří.

Naděžda Picková, ředitelka

Připravujeme
Spisovatel a scénárista Dalibor Stach prošel 
dvě klinické smrti a tato zkušenost ovlivnila jeho 
obrazy, knihy i filmy. Ve čtvrtek 4. listopadu od 
18.30 hod. vás zveme na přednášku „Vše o ži-
votě po životě“. Dalibor Stach bude vyprávět 
prožitky několika lidí a o tom, jakou celkovou 
změnu jim klinická smrt do života přinesla.
Čtvrtek 11. listopadu od 18.30 hod. bude patřit 
Hrátkám s pamětí s Renátou Nentvichovou No-
votnou. V případě, že akce v knihovně nebude 
možná, uskuteční se online od 18.00 hod.

Naděžda Picková, ředitelka

Ilustrační foto: archiv knihovny

OPRAVA STŘECHY
V září začala plánovaná oprava střechy, která 
bude pokračovat i v říjnu. Během opravy je 
knihovna v provozu.

Oprava střechy budovy knihovny. Foto: -dv-

mddm
Havlíčkova 691, Čelákovice
tel.: 326 991 217, fax: 326 995 959
e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz
http://www.mddmcelakovice.cz

Podzimní prázdniny 
v Sedloňově

O podzimních prázdninách, v termínu 26.–31. říj-
na, organizujeme tradiční tábor v Sedloňově 
v Orlických horách. Ubytování je zajištěno v plně 
vybavené a moderní Roubence, strava formou 
plné penze. Pro děti je připraven bohatý pro-
gram v duchu táborové hry „Ve stopách české 

historie“, sportovní klání, túry a výlety, návštěva 
zvonaře a hrnčířky v Deštném.
V ceně 2 500 Kč je zahrnuto ubytování, strava, 
pitný režim, doprava busem, vstupy, odměny 
a další požitky. Vzhledem k délce pobytu je tá-
bor vhodný pro začínající táborníky. Kapacita 
omezena. V případě zájmu se hlaste na e-mailu: 
martina.slovakova@mddmcelakovice.cz.

Veronika Kratochvílová

Festival volnočasových 
aktivit

V sobotu 11. září se na zahradě MDDM usku-
tečnil tradiční Festival volnočasových aktivit. 
Pro děti byl připraven bohatý program, ukázky 
naší činnosti, jako je výroba a pletení košíků, 
zdobení perníčků, plstění, vyrábění, vyřezávání 
lodiček z kůry. Děti si mohly vyzkoušet šachy, 
karetní hru Magic a seznámit se s našimi vedou-
cími kroužků. Nechybělo ani oblíbené malování 
na obličej. Navzdory aprílovému počasí se akce 
velmi vydařila. Všem děkujeme za účast a těší-
me se na děti v našich kroužcích, které začínají 
začátkem října. Veronika Kratochvílová

Podzimní galakoncert 
Městské muzeum v Čelákovicích zve na koncert 
při příležitosti 15. koncertní sezony tria Musica 
dolce vita, který se uskuteční ve středu 20. října 
od 18.00 hod. v Síni Jana Zacha. Daniela De-
muthová (mezzosoprán), Žofie Vokálková (flét-
na), Zbyňka Šolcová (harfa) pro vás připravily 
koncert se skladbami známých autorů (Antonio 
Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Jean Baptist 
Cardon, Marin Marais, Giovanni Battista Per-
golesi, Wolfgang Amadeus Mozart, Fryderyk 
Chopin, Camille Saint-Saens, Claude Debussy, 
Maurice Ravel a další).
Jednotné vstupné 50 Kč. Více informací na 
webových stránkách muzea.

David Eisner, ředitel Městského muzea  
v Čelákovicích, p. o.

Pletení košíků. Foto: -dv-

Vyřezávání z kůry. Foto: -dv-

Šachový koutek. Foto: -dv-

Nově otevřené kroužky
Pro tento školní rok nabízíme nové kroužky 
informatiky, robotiky, programování a 3D tis-
ku. Zájemci se mohou hlásit na kontaktech 
výše. Kroužky povedou studenti vysokoškol-
ských elektrotechnických oborů, čas a den 
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rc routa + 
mateřské centrum
Sedláčkova 107, Čelákovice 
Stankovského 1650, Čelákovice 
(zadní vchod budovy Obecního domu)
tel.: 739 033 163
e-mail: info@rc-routa.cz
http://www.rc-routa.cz
fb: Mateřské centrum Čelákovice a RC Routa

Sledujte náš FB, kde se dozvíte aktuální in-
formace o připravovaných akcích. Případně 
nás kontaktujte na tel.: 739 033 163.

Zahrada KC Routa je díky podpoře měs-
ta Čelákovic stále otevřena pro veřejnost, 

přijďte si s námi užít příjemné podzimní 
dny. Otevírací doba po–pá, 10.00–18.00 hod.

Opékání buřtů a posezení na zahradě Routy, 
úterý 19. 10., 17.00–19.00 hod., s sebou buřty 
a dobrou náladu.

Rodinné bubnování, středa 20. 10., 10.00–
11.00 hod., zahrada RC Routa, s Janou Vach-
kovou, vítáni jsou rodiče s dětmi i jednotlivci. 
Vstup 50 Kč/rodina, rezervace předem není 
nutná. 

Jak vychovat sebevědomé dítě, úterý 
12. 10., 18.30 hod., Jurta na zahradě RC 
Routa. Vzdělávací seminář s lektorkou Marií 
Macounovou – naše vlastní sebevědomí, nej-
důležitější prvek ve výchově ke zdravému se-
bevědomí dítěte. Liberální, autoritativní a de-
mokratická výchova, jejich úskalí a výhody, 
prostor bude i na vaše dotazy. Vstupné 50 Kč, 
rezervace předem není nutná.

Klub náhradních rodin: čtvrtek 7. 10., semi-
nář Právní otázky v NRP pro pěstouny na pře-
chodnou dobu, a sobota 9. 10., seminář Práv-
ní otázky v NRP pro dlouhodobé pěstouny, 
lektor Markéta Tillerová, další informace Lenka 
Slováková, e-mail: lenka.slovakova@rc-routa.
cz, tel.: 776 929 159.

Dětský bazárek v Mateřském centru Čelá-
kovice, pátek 8. 10., 9.00–18.00 hod., a sobo-
ta 9. 10., 9.00–12.00 hod., příjem věcí – čtvrtek 
7. 10. od 17.00 hod. Více informací Jitka Foř-
tová, e-mail: jitka.fortova@gmail.com.

ORIENŤÁČEK SEDLČÁNKY, Z. S.
V neděli 5. září jsme si v parku na Zájezdě společně užili 3. sedlčánský závod v orientačním běhu 
a zahájili jsme tak novou sezonu Orienťáčku Sedlčánky.
Malí i velcí závodníci s námi strávili odpoledne a na nově upravené mapě vyzkoušeli hned 3 trasy. Na 
nejkratší „zvířátkové trase“ se mohli nejmenší účastníci seznámit s mapou. Zbývající dvě trasy byly 
určeny pro děti i dospělé a nakonec je zvládli i ti, co vyzkoušeli orientační běh úplně poprvé. Všichni 
si užili nejen závod samotný, ale i pozávodní odměny a prima čas strávený s přáteli a sousedy.
Téměř nikdo se nám neztratil a ten, kdo ano, ten se nakonec našel. Už teď se těšíme na další orien-
tační pokračování.
I v nové sezoně se scházíme k pravidelným tréninkům (vždy v úterý, 17.00–18.00 hod.). Nově přícho-
zí jsou vítáni. Více informací na www.orientaceksedlcanky.cz. Orienťáčku ZDAR!

Vlaďka Kuncová, Jiří Kratochvíl a Tomáš Jeřábek

Účastníci sedlčánského orientačního běhu. Foto: archiv spolku

kroužků bude upřesněn podle výše zájmu 
účastníků. Kroužky se budou konat v odpo-
ledních hodinách v budově MDDM v Havlíč-
kově ulici v počítačové pracovně. Jsou to 
tyto:
ELEKTROTECHNIKA – základní teoretický 
úvod do elektrotechniky (základní pojmy), prá-
ce s BOFFIN 750, který obsahuje 750 projektů, 
jako je například Kompas, Maják, Detektor lži, 
FM Rádio, Projekty se solárním panelem, Mož-
nosti připojení projektů k PC. 
ROBOTIKA – skládání robota Mindstorm krok 
po kroku, základní ovládání a příkazy. Plnění 
úkolů za pomoci robota samotného. 
PROGRAMOVÁNÍ – teoretický úvod do pro-
gramování, rozvoj logického myšlení, úvod do 
programovacího jazyku KAREL, pokročilejší 
programování ARDUINO.
3D TISK – teoretický úvod do 3D tisku, manipu-
lace s 3D tiskárnou, možnost modelování vlast-
ního předmětu, návaznost na robotiku a progra-
mování. 

Dále nabízíme tyto nové kroužky:
ČTENÁŘSKÝ KLUB V POBOČCE KNIHOV-
NY V PROKOPĚ – ve spolupráci s Městskou 
knihovou otvíráme čtenářský kroužek v po-
bočce knihovny V Prokopě, určený je mla-
dým čtenářům od 5. do 9. třídy. Každý čtvr-
tek v 16.00–17.00 hod. Kroužek povede Míša 
Šimková.
KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ – kompenzační cvi-
čení vhodné pro všechny děti od 6 do 10 let, 
lekce vede kvalifikovaný lektor s bohatou zku-
šeností v oblasti fyzio cvičení Ivana Marešová. 
Cvičení je zaměřeno na rovná záda, posílení 
středu těla, správné držení těla, kompenzaci 
svalových disbalancí. Každou středu v 15.00–
16.00 hod. v tělocvičně Mills. 

Veronika Kratochvílová

Večerní běh
V listopadu nás opět čeká tradiční sportovní 
událost, Večerní běh. Nezapomeňte si pozna-
menat do diáře! Dětské a mládežnické kategorie 
startují v úterý 16. listopadu, dospělé kategorie 
17. listopadu. Propozice a další podrobnosti na-
jdete na našich webových stránkách.

Veronika Kratochvílová

Angličtina s rodilým mluvčím nebo lektory 
z bilingválních rodin
Sledujte web www.rc-routa.cz – máme volná 
místa v některých skupinách. Lektoři jsou za-
běhnutí z loňského školního roku (Ben, E. Frink, 
Kristin), výukové dny – pondělí, středa. V přípa-
dě zájmu volejte na tel.: 721 355 798.

Němčina
Volné místo ve skupině studentů s němčinou 
1 rok a začátečníků! Výukový den – pátek. Při-
dejte se k nám. V případě zájmu volejte na tel.: 
721 355 798.

ReStart klub 2022 nabízí volná místa! Neda-
ří se vám najít zaměstnání? Řešíte skloubení 
pracovního, rodinného a osobního života? Jste 
na rodičovské dovolené a chcete na sobě stá-
le pracovat? Chystáte se do (staro)nové práce 
a máte obavy, jak to zvládnete? Poohlížíte se po 
práci nové? Rádi byste například změnili obor 
či začali dělat něco úplně nového, ale nevíte, 
jak na to? Přihlaste se do ReStart klubu! Vyu-
žijte volná místa v jarním běhu (leden až květen 
2022). Osm navazujících intenzivních setkání 
pro ženy s cílem zvýšení jejich šancí na úspěš-
nou integraci na trhu práce a sdílení zkušenos-
tí. Praktické, interaktivní, zážitkové workshopy 
pro rozvoj dovedností k hledání a získání za-
městnání a úspěšného sladění rodiny a práce. 
V rámci projektu ReStartuj kariéru s ROUTOU, 
účast zdarma, určeno pro rodiče dětí do 15 let 
(na MD/RD či v zaměstnání), osoby pečující, 
nezaměstnané. Přihlášky a informace Markéta 
Javorská, e-mail: restartujkarieru@rc-routa.cz, 
tel.: 608 723 465, www.restartujkarieru.cz.
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OSTUDNÁ PROHRA UNIONU
Fotbalové soutěže na všech úrovních se již rozeběhly, a tak doufejme, že 
nepřijde zase nějaký covid. Union vstoupil do zápasů s kádrem, který do-
znal několika změn: odešli bratři Bařinové, Matějka, Ibe, Helmich, Šacl, 
Pikous, nejisto je s Náhlovským. Na jejich místa přišli z dorostu Janda, 

Ještě jednou oslavy 100 let založení Unionu
V neděli 5. září proběhla na stadionu U Hájku druhá část oslav 100 let 
založení našeho klubu. Dopolední program obstarali nejmladší fotbalisté 
Unionu – přípravky a žáci. Hlavním bodem nedělního pořadu bylo utkání 
Sigiteamu s Gardou Unionu 2001. Diváci v dresu Siegelova týmu sledo-
vali Siegla, Novotného, Blažka, Frýdka, Otepku, Hübschmana, do druhé 
půle posílili tým hostí Tonda Panenka a Karol Dobiáš. Za Union nastoupili 
Slunéčko, Pašek, bratři Matějkové, Bartejz, Helmich, J. Novák, Skuhravý, 
Dalekorej aj. Diváci viděli celkem 12 branek a výsledek 7:5 pro Sigiteam.
O přestávce byla pokřtěna knížka Milana Šikla „100 let fotbalu v Čeláko-
vicích“ a kmotry byli Tonda Panenka, Karol Dobiáš a starosta města Če-
lákovic Josef Pátek. Tato publikace se na stadionu i prodávala. Na závěr 
proběhla autogramiáda, o kterou byl značný zájem. Do rámce pohodového 
odpoledne patřilo i pěkné počasí, a tak na tři stovky diváků bylo spokojeno.

Milan Šikl

Křest knihy 100 let fotbalu v Čelákovicích se uskutečnil v neděli 5. září 2021. Na sním-
ku zleva editor knížky Jan Hergesell, Karel Dobiáš, starosta Josef Pátek, autor Milan 
Šikl, Tonda Panenka, předseda SK Union Václav Tichý. Foto: Dominik Bakeš

Orka vstoupila do poháru i do ligy
Orka v rámci přípravy tentokrát vstoupila do Poháru hned do prvního kola, 
kde si formou turnaje mohla vyzkoušet nové hráče a herní varianty. Podle 
očekávání jsme výsledkově uspěli, a postoupili tak do vyřazovací části. 
V té jsme nejprve porazili tým Litvínova a poté jsme díky úspěšnému závě-
ru přešli i přes Benešov. V dalším kole nás čeká tým Říčan.
ORKA ČELÁKOVICE–SK BIVOJ LITVÍNOV 8:4
Do zápasu jsme vstoupili vlažně a po dvou chybách na středu hřiště sou-
peř podnikl dva rychlé protiútoky a oba shodně zakončil střelou do pravé-
ho horního rohu naší branky. Dvě branky během tří minut v naší síti zna-
menaly rychlý budíček a zároveň odstartovaly festival ne zcela tradičních 
střelců. Postupně se trefili 2x Jareš, Beran, Sedlák a Goll. Ve druhé a třetí 
třetině Orka v poklidu kontrolovala zápas a přidala další tři branky. Litvínov 
ve třetí třetině ještě lehce korigoval skóre a po 60 minutách svítilo na svě-
telné tabuli 8:4 pro náš tým.
ORKA ČELÁKOVICE–SK FLORBAL BENEŠOV 6:5
V utkání jsme nasadili již tradičně kombinovanou sestavu a kluci, kteří bo-
jují o místo v sestavě, si vedli více než zdatně. Utkání mělo na naší stra-
ně dva hrdiny, a to Aleše Zetka a Kubu Čápa. První jmenovaný držel náš 
tým v bráně celý zápas a byl po zásluze vyhlášen nejlepším hráčem utkání 
a druhý jmenovaný na konci zápasu rozhodl a zmrazil ambice Benešova 
dvěma góly v poslední minutě. Konečný výsledek pro Orku stanovil na 6:5.
Prvním zápasem začala také florbalová liga. Orka Čelákovice zahájila sou-
těž s tradičním soupeřem Wizardy na domácím hřišti v Mladé Boleslavi.

Orka vs. Litvínov v poháru. Foto: Šimon Zmátlo

ORKA ČELÁKOVICE–WIZARD SO PRAHA 10 6:7p
Po vyrovnané první třetině se druhá část Orce nepovedla a soupeř šel 
do tříbrankového vedení. Do třetí třetiny Orka vyměnila brankáře a stáhla 
sestavu na dvě pětky a postupně začala ukrajovat z náskoku soupeře až 
k vyrovnání v závěrečné minutě. Zápas tak šel do prodloužení, kde po-
hlednou akcí získali druhý bod Wizardi.
Informace o aktuálním dění v klubu naleznete na www.orka.cz.

Martin Bajer

Choura, vrátil se z Neratovic Nesládek, z Klecan přišel Havlát, z Vinoře 
Mašek, z Horek Kovalov. Šanci dostávají i dorostenci Štrobl, Konečný, 
Pitrůn. Kádr zatím není uzavřený, a tak je možné, že nějaké nové jméno 
ještě přibude. 
Trenér Skuhravý vstoupil s mužstvem do soutěže zbytečnou porážkou 
v Zárybech a nedařilo se ani v dalším zápase, tentokrát na domácí půdě.
SK UNION–SPARTAK PRŮHONICE 0:4
Hosté přijeli se zkušeným celkem, který zaskočil naše hráče dobrým po-
hybem včetně náběhů i přesnější kombinací. Po několika nevyužitých šan-
cích otevřeli hosté skóre po půlhodině hry. Definitivní rozhodnutí padlo 
mezi 64. až 68. min., kdy soupeř dvakrát skóroval. Ze strany domácích 
nastřelil tyč Kadeřábek, naopak v 90. min. ustanovila konečné skóre bran-
ka hostí.
SLOVAN PODĚBRADY–SK UNION 1:4
Union čekal další těžký soupeř pomýšlející na postup, což naznačil v úvo-
du, kdy v 7. min. šel do vedení 1:0. Hosté odpověděli po deseti minutách 
vyrovnáním z kopačky Halouna. Tentýž hráč se postaral o otočení skóre 
na 1:2. Druhý poločas přinesl třetí gól již ve 47. min., a to již Union kon-
troloval hru. V 78. min. určil definitivní skóre zápasu svojí první trefou za 
Union Kovalov. Překvapivá výhra.
SK UNION–SK SOKOLEČ 1:11
Utkání, na které nejlépe co nejrychleji zapomenout. Union zejména ve dru-
hém poločase kupil chybu na chybu a soupeř předvedl střelecký koncert, 
a tak se zrodila rekordní porážka. Další komentář není nutný.

Sobotní zápasy Unionu na domácí půdě, začátek vždy v 10.15 hod.
16. 10.  SK UNION–JAWA DIVIŠOV
30. 10.  SK UNION–SOKOL PĚČICE

Byly rozehrány mistrovské soutěže mládeže. Dorost v I. A třídě: BENÁT-
KY N. JIZEROU–SK UNION 4:4, branky: Štrobl 3, Pitrůn, SK UNION–
MFK KLECANY 7:2, branky: Linka 2, Fadrhons, Manhart, Fantík, Homola, 
Štrobl, FK DOBROVICE–SK UNION 2:6, branky: Kratochvíl 3, Stehlík, 
Štrobl, Fantík. Po tomto utkání je Union v čele průběžné tabulky.
Starší žáci v přeboru: AFK MILOVICE–SK UNION 15:1, branka: Petrtýl, 
SK KOSMONOSY–SK UNION 15:3, branky: Bartoň, Kočvara, Kuchař, 
MNICHOVOHRADIŠTSKÝ SK–SK UNION 9:1, branka: Kočvara.
Mladší žáci v přeboru: AFK MILOVICE–SK UNION 5:4, branky: Corbin 2, 
Petrtýl, Coufal, SK KOSMONOSY–SK UNION 4:1, branka: Coufal, MNI-
CHOVOHRADIŠTSKÝ SK–SK UNION 8:1, branka: Kužílek.

Milan Šikl
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V Mohelnici 3.–4. září proběhlo MČR mláde-
že v agility. I Čelákovice zde měly zastoupení 
v podobě Kateřiny Marešové v kategorii juni-
orů, kde startovala hned se třemi pejsky. Byli 
to Bleky, který bydlí u babičky, ale Kačka si ho 
vycvičila a loni se s ním stala vicemistryní ČR 
v kategorii dětí, ale letos se jim bohužel neda-
řilo kvůli covidové pauze, kdy se moc nemohli 
vídat a trénovat, potom Coudy její mladý, ještě 
nezkušený pejsek, a letos na svém prvním MČR 
získal krásné 7. místo, a nakonec to nejlepší, 
Montík – zkušený pes, kterého Kačce půjčila 
sestra Klára, se kterou trénují v pražském klubu 
Aktij u zkušené trenérky, pokud zrovna netrénují 
sami na pronajatém cvičáku. Skvělé výkony ve 
všech bězích i ve finále. A dali to bez chybičky, 
komentátorka vyhlásila mistra ČR juniorů v ka-
tegorii „M“ a četla jméno Káti, neubránili jsme 
se slzám dojetí. Sen vyšel a stal se skutečností, 
a hlavně moc jsme si to všichni užili a všem ví-
tězům moc moc gratulujeme!

Vladimír Mareš

Kateřina Marešová. Foto: Vladimír Mareš

atletika

Prázdniny, ve kterých Atletika Čelákovice, z. s., 
pořádal tři atletické tábory, skončily a hned se 
začátkem nového školního jsme spustili tré-
ninky, které se tradičně konají každé pondělí, 
středu a pátek. Na prvních hodinách jsme ještě 
doplnili naše členy o nové nadějné atlety.
Do tréninků jsme se pustili naplno, protože už 
10. září náš spolek, spolu s AK Sokol Nehvizdy,
pořádal 1. kolo Krajského přeboru družstev pří-
pravek. Závod, kterého se zúčastnilo 20 našich 
svěřenců, se konal poprvé na novém sportov-
ním stadionu v Nehvizdech. Během pátečního 
odpoledne si tak mohlo porovnat své výkony ve 
čtyřech disciplínách 132 atletů ze 7 atletických 
oddílů Středočeského kraje. 
Spolu s dalšími sportovními organizacemi z Če-
lákovic jsme se v sobotu 11. září zúčastnili Fes-
tivalu sportu. Všichni návštěvníci, malí i velcí, si 

Začátek nového pololetí

mohli u našeho stánku vyzkoušet skok do výš-
ky, do dálky, vybarvit omalovánku malých atletů 
nebo si vyplnit tajenku. Jako malé dárky jsme 
rozdávali nálepky s logem našeho oddílu, bon-
bóny a někteří šťastlivci dostali i kousek dortu, 
který jsme jako překvapení dostali od rodičů 
našich atletů.
Do konce roku máme připraveno několik spor-
tovních akcí, mezi ně například patří Noční ori-
entační běh dvojic městem Čelákovice, který se 
uskuteční 10. prosince. Už popáté vyběhne do 
vánočně vyzdobeného města několik desítek 
sportovců, kteří si užijí adventní čas trochu jinak.

Radim Vysloužil, Atletika Čelákovice, z. s.

Rušno na Festivalu sportu. Skok do výšky doslova v ob-
ležení. Foto: Radim Vysloužil

Start v Nehvizdech. Foto: Miroslav Šup

Spolek míčových kouzelníků

Na nejvyšší příčky se dostaly týmy: „Totální destrukce“ 
v turnaji registrovaných a „Podřípani“ v turnaji amatérů. 
Foto: Jiří Honc

V sobotu 4. září se konal turnaj v nohejbalu pořádaný Spolkem míčových kouzelníků. O stupně vítězů soupeřilo 
25 týmů z celé republiky. Přijel i tým z Hodonína. Celkem soupeřilo 15 týmů amatérů a 10 týmů registrovaných. 
Foto: Jiří Honc

OCR Čelákovice

Srpen jsme zahájili závodním víkendem v Li-
berci na střední a krátké trase závodů Spartan. 
Střední 12km trasa nám vynesla krásné druhé 
místo mezi týmy. Následující víkend patřil spor-
tovnímu dnu, ve kterém jsme v Čelákovicích 
nabídli k vyzkoušení několik venkovních aktivit. 
Ráno příjemné probuzení s jógou, přes den lek-
ce paddleboardingu na Labi a večer zakončený 
kruhovým tréninkem. Jsme rádi, že několik no-
váčků překonalo ostych a přišli zjistit, že naše 
tréninky rozhodně nejsou určené jen profíkům! 
V polovině měsíce jsme vyrazili do Krušných hor 
poprat se s trasami všech tří obtížnosti Predator 
Race na Plešivci. Na nejtěžší trase jsme ukořistili 
příčku nejvyšší a celkově ve víkendovém součtu 
z toho bylo třetí místo! 
Začátek září byl nahuštěný závody přesunutými 
kvůli covidu. Ve dvanáctičlenném týmu jsme vy-

Letní závody

Vltava Run. Foto: archiv OCR Čelákovice

běhli v sobotu v 6.40 hod. ze Zadova na Šuma-
vě a téměř po 36 hodinách, 369,77 kilometrech 
a 5 620 nastoupaných výškových metrech jsme 
proběhli cílovou rovinkou v Praze. Ve stejných 
dnech se běžely všechny 3 obtížnosti Spartanu 
na Lipně a pro nás opět velký úspěch – ve dvou 
případech 2. místo mezi týmy!
Září pro nás bylo také ve znamení návratu úter-
ních tréninků zpět do tělocvičny U Frigosů. 
Přijďte to někdy zkusit s námi!

Honza Pfeffer, OCR Čelákovice

Naše zlato veze zlato
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TJ Spartak Čelákovice

Šachový oddíl
Zdravíme příznivce šachů. Máme zde druhý mě-
síc školního roku a velkou spoustu odložených 
soutěží, kde se naši nejlepší hráči nezastaví.
V září se konalo Mistrovství Evropské unie 
v Koutech nad Desnou. Zde nás reprezentovala 
dvojice Jáchym Fadrný a Tess Hujová. Jáchym 

MČR v rapid šachu. Foto: archiv oddílu

Nohejbalový oddíl
Extraliga – Tým A dohrával základní část tře-
mi zápasy. Nejprve prohrami v dvojzápase na 
Moravě – s výsledky 3:6 v Modřicích a 1:6 ve 
Vsetíně. Pátou pozici si však upevnili domácí 
výhrou nad Šacungem v poměru 6:1. Po úvod-
ních dvojkách byl stav 1:1. Soupeř ještě zazlobil 
v třísetové první trojce, ale domácí závěr utká-
ní zvládli. Zbytek zápasu byl již v jejich režii. 
A tak k prvnímu zápasu play-off zajeli 25. září 
do Vsetína. Druhý zápas se konal na domácím 
hřišti 28. září. 

Mužstvo dorostu před vítězným zápasem play-off 
s Českými Budějovicemi. Zleva: Löffelmann, Nesládek, 
Seidl, Jedlička, T. Matura. Foto: archiv oddílu

tenis

V letních měsících se v našem klubu pořáda-
ly čtyři tenisové kempy určené pro děti všech 
věkových kategorií. Trenéři do letošního progra-
mu kromě zdokonalení tenisových dovedností 
a zlepšení fyzické kondice zařadili i další kom-
penzační sporty. Tenisové kempy jsou každo-
ročně pořádány pro členy i nečleny klubu, v le-
tošním roce se k nám přihlásilo více než 50 dětí 
z Čelákovic a okolí. 

O víkendu 27.–28. srpna se za „aprílového“ 
počasí v našem areálu konal turnaj ČTS doros-
tenců. Turnaje se zúčastnilo celkem 40 hráčů. 
Ve dvouhře zvítězil Filip Paroulek (TK Radlice), 
který ve finále porazil Jakuba Vrbu (TK Spar-
ta Praha) 1:6, 6:0, 6:0. Ve čtyřhře pak zvítězila 
dvojice Matěj Laibl (TK Jirkov) – Jonáš Kučera 
(LTK Liberec). Gratulujeme všem zúčastněným 
ke skvělému umístění a děkujeme pořadatelům 
za uspořádání turnaje.

Tenisový klub Čelákovice

Účastníci tenisového kempu s trenéry. Foto: archiv TK 
Čelákovice Dvouhra – Ondřej Bureš (Tenis Duchcov) 3. místo, Ja-

kub Vrba (TK Sparta Praha) 2. místo, Filip Paroulek (TK 
Radlice) 1. místo a Jakub Volenský (SK Hamr) 3. místo. 
Foto: archiv TK Čelákovice

čelákovická 
sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice
tel.: 731 591 418
e-mail: info@sportcelakovice.cz
http://www.sportcelakovice.cz

Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

po 6.15–7.30 – 19.00–21.30
út – – 17.15–21.30
  (17.15–18.15 pronájem 2x dráha)
st 6.15–7.30 14.00–15.00 19.00–21.30
čt – – –
pá 6.15–7.30 14.00–15.00 17.00–21.30
so – 11.00–12.00 16.00–21.00

(9.00–11.00 senioři/ZTP)
ne – 11.00–12.00 16.00–19.30

(9.00–11.00 senioři)
Upozornění:
V průběhu otevírací doby pro veřejnost může být kdy-
koli jedna plavecká dráha vyhrazena k  jiným účelům.

Zavřeno – sobota 23. října!
Městský bazén Čelákovice bude pro veřejnost 
po celý den výjimečně zcela uzavřen z důvodu 
konání plaveckých závodů ČSPS.

V sobotu 4. září se na našich dvorcích konal již 
21. ročník Pánkova memoriálu, tradičního turna-
je ve čtyřhrách pořádaného na počest našeho 
kamaráda Ládi Pánka. Na turnaj se v letošním 
roce přihlásilo 19 dvojic. Vítězný pohár si po vy-
čerpávajícím boji odnesli sportovci Rudolf Götzl 
a Josef Kysela. Barbora Suková

Dorost – K poslednímu zápasu základní sku-
piny nastupovali domácí z prvního místa, zá-
pas s Holicemi však prohráli 3:4 a spadli na 
druhou pozici. Ta jim přisoudila v play-off třetí 
tým skupiny A, a to byl tým Českých Budějovic. 
S velmi kvalitním soupeřem svedli vyrovnané 
utkání. V polovině zápasu byl stav na ukazateli 
nerozhodný 2:2. Závěr však vyšel na jedničku 
domácím a po výhrách v odvetné trojce a dvoj-
ce shodně 2:0 vedou na zápasy 1:0. Odveta je 
čekala 19. září.
Ženy – Prohrály v posledním zápase se Santoš-
kou 1:6 a ze čtvrtého místa nastoupily k první-
mu zápasu play-off v Českém Brodě. Po hladké 
prohře 0:5 je čekala odveta 19. září.

Krajský přebor – V dohrávané soutěži KP pora-
zil tým B s řadou dorostenců snaživého soupe-
ře TJ Vrdy 6:0, v jehož řadách nastoupil i bývalý 
hráč Čelákovic Jirka Kyliánek. V dalším zápase 
přivítali NK Zaječov. Domácí makali, seč moh-
li, ale náskok soupeře v průběhu hry 2:5 se jim 
podařilo snížit jen na 4:5. V poslední dvojce však 
prohráli, a souboj o čtvrtou příčku zaručující jim 
pokračování v závěrečných bojích tak přenechali 
soupeři.

Okresní přebor – Své účinkování v OP ukon-
čil i tým C Čelákovic, a to domácí výhrou nad 

J. Poděbrady 5:3 a prohrou v Mochově 3:5. 
V základní části skončil na šestém místě s de-
víti body. Vyhrál TJ Stratov, druhý je Nymburk B 
a třetí jsou Kounice. Petr Flekač
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obsadil skvělé páté místo a předvedl, že se jako 
dvojnásobný krajský přeborník v evropské kon-
kurenci neztratí. Tess skončila mezi děvčaty na 
9. místě. Oběma patří velký dík za reprezentaci
nejen našeho klubu, ale i naší země.
Další velkou soutěží je MČR v rapid šachu. Zde
se k předchozí dvojici přidala další děvčata, a to 
Sabina Jeníková a Karina Nela Müllerová. Sice
se nám nepodařilo splnit vytyčený cíl a skončit
do 10. místa, ale jen o kousek. Karina skončila

na 11. místě, Tess na 12. místě, Sabina bra-
la 19. místo a Jáchym, který zde hrál ve vyšší 
kategorii, 33. místo. Všichni ze sebe vydali to 
nejlepší – však jsou to všechno krajští medailis-
té. Konkurence je velká, a i drobné chyby byly 
potrestány.
S nástupem školního roku se samozřejmě opět 
otevřel nábor do všech částí našeho oddílu, ale 
i klubu při MDDM. Novinkou letošního roku je 
kroužek již pro předškolní děti. Většina krouž-

ků byla poměrně rychle naplněna a nyní je třeba 
se předem dotázat, zda se nalezne někde volné 
místo. Šachy, na rozdíl od jiných sportů, nelze 
dělat v masovém měřítku, a proto je počet dětí 
v jednom kroužku omezen na 12 a v případě 
předškoláků dokonce na 6.
Pokud se mezi vámi ještě najdou další zájemci 
o šachy, je možné se na tel.: 604 713 180 (Pe-
ter Janda) dotázat, zda se pro vás najde místo.

Peter Janda
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