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Svoz bio odpadu str. 5
V zástavbě rodinných domů bude svoz hně-
dých popelnic s bio odpadem ukončen na kon-
ci listopadu a obnoven bude opět na začátku 
dubna. V sídlištní zástavbě bude prováděn 
od prosince do března v intervalu 14 dní. Bio  
odpad je možné odevzdávat bezplatně ve sběr-
ném dvoře.

Večerní běh str. 20
Organizátoři zvou na Večerní běh městem Če-
lákovice – Memoriál Rudolfa Vichery, který se 
uskuteční pro děti 16. listopadu a pro dospělé 
o den později 17. listopadu. Letos se koná již 
47. ročník.

Mistři světa v karate str. 21
Řadu cenných trofejí přivezli karatisté a karatist-
ky 9. Mistrovství světa v karate, které se konalo 
koncem září v rumunské Kluži. Zúčastnili se re-
prezentanti z 39 států světa.

z obsahu

Koncert pro Miloše, zorganizovaný u příležitosti udělení Výroční ceny města Čelákovic 2020 Miloši Bukačovi, se uskutečnil ve středu 27. října v Kulturním domě. Vystoupil Jožka 
Černý se svou cimbálovou muzikou Gracia. Foto: Michaela Jindřišková

ENERGETICKÁ KRIZE  
A CENY TEPLA V ROCE 2022

Ve středu 13. října společnost Bohemia Energy entity oznámila, že končí s dodávkami energií 
na českém trhu. Oznámení platilo i pro většinu spřízněných společností. Statisíce odběratelů 
se tak rázem ocitly bez vlastního dodavatele elektřiny nebo plynu. Jde zatím o nejviditelnější 
následek energetické krize, která se naplno projevila během letošního září gradujícím růstem 
velkoobchodních cen energií. Cenového vrcholu bylo zatím dosaženo 5. října. Zároveň výrazně 
klesl objem realizovaných obchodů na energetických burzách. Příčin vzniklé situace je několik, 
nejsou však předmětem tohoto textu.
Občany Čelákovic, především odběratele tepla od společnosti Q-BYT, chci informovat o násle-
dujícím: Nestabilní situaci na trhu s energiemi se společnost Q-BYT Čelákovice nemohla vyhnout. 
Pro rok 2022 se jí na komoditní burze podařilo sjednat dodávky plynu za víc než dvojnásobnou 
cenu oproti letošní dodávce. Tato skutečnost nikomu radost nedělá, přitom ji lze pokládat za svým 
způsobem úspěch. Dnes (15. října pozn. redakce) je totiž burzovní cena plynu již čtyřnásobná!
Pro odběratele tepla to ale znamená, že v příštím roce vzroste jeho cena. Vzhledem k podílu 
plynu, ale také výrazně dražší elektřiny na nákladech na výrobu a distribuci tepla to bude v prů-
měru okolo 60 %. Upozorňuji, že jde o předběžný odhad. Procento navýšení ceny se také může 
lišit podle zdroje, na který jsou jednotliví odběratelé napojeni. O přesné ceně tepla na rok 2022 
budou odběratelé informováni ve standardním termínu.

Petr Kopecký, ředitel společnosti Q-BYT Čelákovice

Přejeme všem občanům i návštěvníkům Čelákovic, Sedlčánek, Císařské Kuchyně  
a Záluží příjemný vstup do adventního období, do doby rozjímání a dobročinnosti.

Těšíme se s vámi na viděnou na letošním 25. ročníku velmi oblíbené městské slavnosti  
Zahájení adventního času ve městě, která se uskuteční v sobotu 27. listopadu  

a během které bude rozsvícen vánoční strom na náměstí. 
Josef Pátek, starosta Petr Studnička, místostarosta I Miroslav Opa, místostarosta II
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úvodník

Krásný advent!
Úvodem mi dovolte, abych vám všem popřál 
hezké podzimní dny a úspěšný vstup do ad-
ventního času. Zároveň bych vás rád co nej-
srdečněji pozval na akci Svatomartinský košt 
vína, která se uskuteční v sobotu 13. listopadu 
od 13.00 do 20.00 hod. na čelákovickém ná-
městí. Ochutnat budete moci vzorky vín deseti 
vinařství, chybět nebude kvalitní gastronomie. 
Atmosféru akce dotvoří hudební vystoupe-
ní místních hudebníků Honzy Ferlese a Ládi 
Weyrostka. 
Zahájení adventního času ve městě proběhne 
o dva týdny později, v sobotu 27. listopadu. 
Akce se budou konat na řadě míst ve městě, 
hlavní program bude soustředěn na náměstí 
5. května. Celým programem bude provázet 
Karel Kašák. Těšit se můžete jak na zpěv míst-
ních dětí, tak na vystoupení hudební skupiny 
Jelen. Večerní koncert po 18.00 hod. bude pa-
třit kapele No Name.
Rád bych zároveň informoval o aktualitách 
dotýkajících se investičních akcí města. Ob-
jem peněžních prostředků vyčleněných na in-
vestice dosahuje historicky nejvyšších hodnot. 
Stav města se zlepšuje v řadě lokalit. Proto, 
prosím, omluvte nepohodlí, které je s těmito 
investicemi spjato. Podrobněji se jim věnuje-
me v samostatném článku.
Na tomto místě bych chtěl rovněž poděkovat 
voličům v našem městě za vysokou volební 
účast ve volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, které se uskutečnily ve dnech 
8.–9. října. Ta letos dosáhla hodnoty 71,43 % 
a je o pět procentních bodů vyšší než před 
čtyřmi lety. Vážím si rovněž každého hlasu, za 
který děkuji, který získala koalice SPOLU tvo-
řená třemi volebními stranami a která v Čelá-
kovicích zvítězila. Osobně mne potěšilo, že ve 
středu 6. října zavítal na čelákovické nádraží 
lídr koalice SPOLU Petr Fiala.
V loňském listopadovém úvodníku jsem psal 
o druhé vlně pandemie covid-19. Pevně dou-
fám, že letos bude situace podstatně lepší. 
Přesto upozorňuji, že do současné doby již 
řada tříd v mateřských i základních školách 
byla či aktuálně je v karanténě a v tomto pod-
zimním období se předpokládá další nárůst 
počtu nemocných.
Přeji všem čtenářům Zpravodaje klidné čtení 
a věřím, že se dozví spoustu zajímavých in-
formací ve Zpravodaji o životě našeho města. 
Děkuji vám za aktivní zájem o toto dění.

Miroslav Opa, místostarosta II

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.

POZOR NA UZÁVĚRKU ZMČ!
Uzávěrka lednového čísla (1–2022)  

Zpravodaje je již v pondělí 13. 12. 2021.  

Předpokládané vydání pak v úterý 4. 1. 2022.
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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.

Upozornění – poplatek  
za komunální odpad

Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplati-
li poplatek za komunální odpad na rok 2021, 
aby tak neprodleně učinili. V opačném přípa-
dě jsme nuceni zahájit proces vymáhání. Číslo 
účtu pro platbu odpadů je: 19-4127201/0100, 
variabilní a specifické symboly jsou stejné jako 
v loňském roce, případně si o ně můžete za-
žádat na: odpady@celakovice.cz nebo na tel.: 
326 929 123. Děkujeme.

odbor finanční a plánovací

pronájem obecního bytu

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

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1443, BYT Č. 7, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 7 o velikosti 3+1 o celkové ploše 87,97 m2 

(započitatelná plocha 85,21 m2 – sklep je započten 
½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 
21,33 m2, 2. pokoj 21,33 m2, 3. pokoj 14,83 m2, ku-
chyň 11,16 m2, předsíň 8,99 m2, koupelna 2,78 m2, 
WC 0,88 m2, komora 1,16 m2, sklep 5,51 m2.
Byt je situovaný ve 2. podlaží dvouvchodového 
pětipodlažního zděného domu se sedlovou stře-
chou a půdní vestavbou. Dům byl vybudován 
v roce 1958. Vytápění a dodávka teplé vody jsou 
zajištěny z kotelny umístěné v domě. 
Výše nájemného je minimálně 12 782 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. 7, 
Prokopa Holého č. p. 1443, Čelákovice, při podává-
ní nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 5 000 Kč 
na č. ú.: 107-6915360247/0100, pod VS: 1443007.

Byt si lze prohlédnout po telefonické domlu-
vě s pracovnicí Q-BYTu pí Vorlíčkovou, tel.: 
326 996 052.

Závazný a konečný termín pro předložení 
nabídek od případných zájemců je: 
29. listopadu 2021 do 17.00 hodin  v poda-
telně 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 slo-
žit 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 případech se kauce 
nevrací.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Vyhodnocení nabídek provede komise jmeno-
vaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny 
nabídky předložené po stanoveném termínu, 
neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-
hující konkrétní výši nabídky nájemného v ko-
runách, neobsahující požadovaná prohlášení 
či jinak neúplné či ty, kde nabídka bude niž-
ší, než je minimální cena nájemného uvedená 
v tomto záměru. Na základě předložených 
nabídek sestaví komise pořadí zájemců o pro-
nájem. V případě předložení více shodných 
nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, 
kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže 
stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažova-
ného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí, nebo 
nesplní stanovené podmínky, bude nájem na-
bídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že 
nebude k dispozici, bude vypsáno nové nabíd-
kové řízení. 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 
pěti pracovních dnů od obdržení usnesení 
RM o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí ná-
jemné a zálohy na služby za běžný měsíc ve 
stejném termínu, bude s ním uzavřena nájem-
ní smlouva k předmětnému bytu na dobu ur-
čitou v době trvání dva roky. Současně budou 
předány klíče od bytu a byt bude protokolárně 
předán. Pokud ve stanoveném termínu ne-
bude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut 
dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebu-
de k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové 
řízení. 

Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v pří-
padě zjevně spekulativního vývoje řízení.

U příležitosti státního svátku dne 28. října položili během slavnostního shromáždění občanů zástupci města Čeláko-
vic květiny k pomníku padlých na náměstí 5. května v Čelákovicích a v Sedlčánkách. Foto: -dv-
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Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatře-
ní – změnu rozpočtu města Čelákovic 2021 č. 15, 
vzalo na vědomí rozbor hospodaření města Čelá-
kovic za období od 1. 1. do 30. 6. 2021 a schválilo 
a stanovilo rozpočtová pravidla. Rozpočtová pra-
vidla schválená usnesením ZM č. 8/2015/4.3 ze 
dne 16. 12. 2015 pozbyla účinnosti.

Koupě domu č. p. 155 v Rybářské ulici
Zastupitelstvo města schválilo uzavření a text 
kupní smlouvy se společností Ubytování Čelá-
kovice, s. r. o., jako prodávajícím na příslušné 
pozemky a stavbu č. p. 155 – známá jako Fon-
tána, za celkovou cenu 10 932 107 Kč.

Výběr z usnesení ZM č. 22 ze dne 15. 9. 2021.

Finanční záležitosti
Rada města schválila rozpočtové opatření – 
změnu rozpočtu města Čelákovic 2021 č. 16.

Dotace města
Rada města rozhodla o poskytnutí individuál-
ních dotací níže uvedeným žadatelům a schvá-
lila uzavření příslušných veřejnoprávních smluv:
n  Smíšená organizace zdravotně postižených 

Čelákovice, z. s. (SML/2021/347/DI-SPR2), 
30 000 Kč – na náklady spojené s aktivitami 
spolku ve 2. pololetí 2021;

n  Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s. 
(SML/2021/348/DI-SPP2), 40 000 Kč – na 
náklady spojené s oslavami 100. výročí klubu.

Rekonstrukce osvětlení v Jiřině
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo se zhotovitelem RAISA, spol. s r. o., na pl-
nění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Čelákovice – Rekonstrukce veřejného osvětlení 
v Jiřině“ v celkové ceně 1 299 671 Kč bez DPH.

Obnova vodovodního řadu
Rada města zrušila opakované zadávací řízení 
veřejné zakázky „Čelákovice – Obnova vodo-
vodního řadu v ulici V Prokopě – Opakované 
zadání“ zahájené zveřejněním dne 1. 9. 2021 
a schválila zadávací dokumentaci veřejné za-
kázky malého rozsahu na stavební práce s ná-
zvem „Čelákovice – Obnova vodovodního řadu 
v ulici V Prokopě – Opakované zadání II“.
Dále Rada města schválila zadání veřejné za-
kázky malého rozsahu na stavební práce s ná-
zvem „Čelákovice – Obnova vodovodního řadu 
v ulici Vašátkova“ postupem dle čl. 3 odst. 1 
Směrnice č. I/11/2018, a to společnosti STA-
VOKOMPLET, spol. s r. o. Zároveň schválila 
uzavření a text příslušné smlouvy o dílo v ceně 
1 794 713 Kč bez DPH.

Kontejnerová stání
Radní schválili uzavření a text smlouvy se zho-
tovitelem Asacont, s. r. o., na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice 
– kontejnerová stání v ulici Na Stráni“ v celkové 
ceně 566 627,44 Kč bez DPH.

Opravy komunikací a chodníků
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
se zhotovitelem STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, 
s. r. o., na plnění veřejné zakázky malého rozsa-
hu s názvem „Čelákovice – Oprava komunika-
ce a chodníků v ulici V Nedaninách“ v celkové 
ceně 1 932 277,92 Kč bez DPH.
Se zhotovitelem Gestav, s. r. o., pak na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Če-
lákovice – Oprava chodníků v ul. Rumunská“ 
v celkové ceně 913 287,20 Kč bez DPH.

Příkazní smlouvy na TDS a BOZP
Radní schválili uzavření a texty smluv s příkaz-
níkem TDS BOZP, s. r. o., na plnění veřejných 
zakázek malého rozsahu pro zajištění TDS 
a BOZP při akci výstavba parkovacího domu, 
a to pro TDS v hodinové sazbě 975 Kč bez DPH 
a pro BOZP v hodinové sazbě 675 Kč bez DPH.

Kamerový systém města
Rada města schválila zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Ob-
nova kamerového systému“ postupem dle  
čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/11/2018, a to Matěji Cy-
rínovi (OSVČ). Zároveň schválila uzavření a text 
příslušné smlouvy o dílo v ceně 991 027 Kč 
bez DPH.

Hřiště u ZŠ v ulici J. A. Komenského
Radní rozhodli o výběru pro město nejvhodnější 
nabídky podané účastníkem řízení SPORTOVNÍ 
PODLAHY ZLÍN, s. r. o., na plnění podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce „Nové spor-
tovní hřiště u ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 
414, p. o. – Opakované zadání II.“ a schválili 
uzavření a text příslušné smlouvy o dílo v ceně 
27 915 713,42 Kč bez DPH.
Dále schválili uzavření a text příkazní smlouvy 
s příkazníkem BUNG CZ, s. r. o., na plnění ve-

řejné zakázky malého rozsahu pro zajištění TDS 
při akci „Nové sportovní hřiště u ZŠ Čelákovice, 
J. A. Komenského 414, p. o.“ v celkové ceně 
182 240 Kč bez DPH.

Demolice v Kollárově ulici
Rada města schválila uzavření a text smlouvy se 
zhotovitelem Františkem Petružálkem (OSVČ) na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Demolice dvojdomu č. p. 553 a č. p. 554“ v ulici 
Kollárově v celkové ceně 330 000 Kč bez DPH.

Obnova malé obřadní síně
Radní schválili uzavření a text smlouvy se zho-
tovitelem Petrem Hejnou (OSVČ) na plnění ve-
řejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelá-
kovice – Truhlářské práce v malé obřadní síni“ 
v celkové ceně 273 800 Kč bez DPH.

Nový objekt MDDM
Rada města schválila zadávací dokumentaci 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
s názvem „Novostavba Městského domu dětí 
a mládeže, Čelákovice“.

Městská zeleň
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo se 
zhotovitelem Janou Kavkovou (OSVČ) na rea-
lizaci zakázky malého rozsahu „Úprava zeleně 
v Císařské Kuchyni“ v celkové ceně 126 743 Kč.
Dále schválili uzavření a text smlouvy o dílo se 
zhotovitelem FLORAVIL, s. r. o., na realizaci 
mechanizované výsadby květin v celkové ceně 
154 518,21 Kč včetně DPH.

Výběr z usnesení RM č. 18–20/2021. -dv-

o čem jednali zastupitelé a radní města

Fota na stránce: -dv-
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Zeleň na hřbitově a jeho postupná revitalizace
Revitalizace zeleně našeho hřbitova je velmi citlivé a ožehavé téma. Proto budeme rádi, když si pře-
čtete těchto pár řádek o plánované a postupné obměně zeleně na hřbitově, abyste nebyli překvapeni 
probíhajícími pracemi na tomto pietním místě.
Před mnoha lety vysazené thuje do míst, kde nemají dost prostoru, již v některých případech výrazně 
narušují, až znehodnocují náhrobky či hrobová místa. Jejich estetická hodnota již není valná. Proto 
jsme se rozhodli o jejich postupném odstraňování dle doporučení odborné firmy. Následně budou 
do míst mezi hroby umisťovány plůtky, ke kterým budou vysazeny pnoucí rostliny (břečťan), který lze 
bez problémů stříhat a udržovat tak, aby nepoškozoval hroby.

odbor životního prostředí MěÚ Čelákovice

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

Aplikace 
Mobilní rozhlas / Zlepšeme Česko

registrace ZDARMA

celakovice.mobilnirozhlas.cz

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

Svoz BIO odpadu z rodinné zástavby 
bude zajištěn ještě tento měsíc

Obsluha hnědých nádob na BIO odpad z rodinné zástavby probíhá jako obvykle do konce listopadu, 
tedy naposledy budou hnědé popelnice svezeny dle pravidelného harmonogramu lichý/sudý týden 
a den svozu pondělí/úterý podle konkrétní svozové oblasti ve dnech: 22., 23., 29. a 30. listopadu.
Plán svozu je k nahlédnutí na: https://www.celakovice.cz/cs/mesto/zivotni-prostredi/odpady/plan-
-svozu-popelnic-z-rodinne-zastavby.html.
V roce 2022 bude pravidelný svoz zahájen v pondělí 4. dubna (první termíny vývozu jsou tedy: 4., 5.,
11. a 12. 4. 2022).
V průběhu zimních měsíců je možné BIO odpad z domácností bezplatně odevzdávat ve sběrném
dvoře, případně odkládat do nádob v sídlištní zástavbě. Ty budou, jako každoročně, od 1. 12. 2021
do 31. 3. 2022 vyváženy v intervalu 14 dní.

Lenka Rašínová, vedoucí odboru životního prostředí

Foto: archiv města

Foto: -dv-
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AKTUÁLNĚ O INVESTIČNÍCH AKCÍCH MĚSTA
Množství investičních akcí města, které v roce 2021 dosahují historicky nejvyšších hodnot, 
nelze přehlédnout. Některé nás zlobí komplikacemi, které přináší do každodenního života nás 
všech, některé jsou méně viditelné, ale všechny je spojuje skutečnost, že jsou důležité pro 
budoucnost našeho města, jeho rozvoj a modernizaci. 
Následující řádky mají proto za cíl zdůraznit ty nejdůležitější dokončené, probíhající i plánova-
né a podělit se s vámi o aktuální novinky. 

Skatepark bude!
Krajský úřad Středočeského kraje zamítl od-
volání proti vydanému stavebnímu povolení na 
stavbu skateparku, které podala TJ Spartak 
Čelákovice prostřednictvím svého předsedy 
Jaroslava Ryneše. Můžeme tedy začít soutěžit 
stavební firmu a předpokládáme, že stavbu do-
kážeme zahájit ještě letos. Vzhledem k nadchá-
zející zimě dojde velice pravděpodobně k rea-
lizaci klíčových částí stavby, tedy betonových 
prvků, za vhodného počasí a dokončení tedy 
předpokládáme v průběhu první poloviny roku 
2022. Skatepark bude umístěn v areálu Měst-
ského stadionu v blízkosti řeky Labe.

Nová budova Městského domu dětí a mládeže
Budova na konci Kollárovy ulice, která dlou-
há desetiletí chátrala a sloužila jako squat po-
chybných existencí, je již minulostí. Zchátralá 
budova, kterou město Čelákovice koupilo s cí-
lem vybudovat zde nové, moderní prostory pro 
Městský dům dětí a mládeže, byla zdemolová-
na. Nový objekt, na jehož projekci se od počát-
ku podílejí budoucí uživatelé, zde vznikne v prů-
běhu roku 2022.  
Od školního roku 2022/2023 tedy budeme mít 
další příjemné místo k zájmovému vzdělávání, 
volnočasovým aktivitám a kroužkům nejen pro 
naše nejmenší. Nezpochybnitelným přínosem 
bude i přilehlá zahrada, která své uplatnění na-
jde pro občany města všech věkových kategorií. 

Jiřina – stavebně nejcitlivější investiční akce
V Jiřině se potkává několik stavebních firem na 
relativně malém prostoru. Stavba na železnici, 

obnova vodovodu a kanalizace, veřejné osvět-
lení – to vše dohromady způsobuje obyvatelům 
značné nepohodlí. Ale postupně se vše vrací 
k normálu. Stavba na železnici na jiřinské straně 
se přesunula na druhou stranu tratě, aktuálně 
realizované povrchy v části ulic Přístavní a Rus-
ké také postupně spějí k dokončení. 
V tuto chvíli rovněž probíhá rekonstrukce veřej-
ného osvětlení v Aleji J. Wolkera a spolu s ní je 
realizována i přeložka sdělovacího kabelu. 
Na jaře příštího roku nás čeká rekonstrukce ko-
munikací a chodníků v ulicích Pražské, Dělnické 
(až po Ruskou), Chodské (severní část), U Mos-
tu a zbývající, východní část ulice Přístavní.  

Rekonstrukce velkých střech
Město Čelákovice dokončilo kompletní rekon-
strukci střechy na budově hasičské zbrojnice 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů a služeb-
ny Policie České republiky. 
Rovněž budova Městské knihovny v ulici Na 
Hrádku už nutně rekonstrukci potřebovala a je 
nyní v plném proudu. Předpokládaný termín do-
končení je konec listopadu letošního roku tak, 
aby s příchodem zimy byli čtenáři a pracovníci 
knihovny v suchu a teple. 

Zkrášlení kontejnerových stání Na Stráni
V ulici Na Stráni se pravidelně při silnějším vět-
ru vydávaly kontejnery na výlety po okolí. Dnes 
tomu tak již není, protože jsou všechna kon-
tejnerová stání vybavena ohrádkou, která celý 
prostor dělá kultivovanější. Vedle ohrazení kon-

Zdroj: Adonis projekt

Foto: -jp-

tejnerových míst došlo v některých případech 
i k navýšení jejich kapacity tak, aby nedocháze-
lo k „přetékání“ popelnic.

Budově bývalé školy v Sedlčánkách se 
blýská na lepší časy!
Město Čelákovice připravuje rekonstrukci bývalé 
školní budovy v Sedlčánkách, včetně přilehlého 
veřejného prostoru návsi. Vše je připravováno tak, 
abychom v roce 2022 měli k dispozici stavební po-
volení a mohli začít soutěžit realizaci revitalizace. 
Dnes je již k dispozici velice vydařená vizualizace 
vnitřního prostoru školy. Na internetových strán-
kách http://data.velehradsky.cz/1472/index.htm si 
každý zájemce může virtuálně celou budovu projít 
a přepínat mezi současným a budoucím stavem. 

Lávka přes Labe na železničním mostě
Od 1. do 25. listopadu bude probíhat instalace 
lávky města Čelákovic na nový železniční most 
Správy železnic, která je podpořena ze zdrojů 
Státního fondu dopravní Infrastruktury.
Lávka se bude kotvit do připravených konzol, 
které jsou na snímku níže. Zatím bude osazena 
mostovka. Následující práce budou na zábradlí 
a bezbariérových nájezdových rampách. Hoto-
vo bude v první polovině roku 2022.

Josef Pátek, starosta,  
Miroslav Opa, místostarosta II

Foto: -jp-

Foto: -dv-

Foto: -jp-

Zdroj: Ateliér Velehradský

Foto: -jp-
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ROZHOVOR SE STAROSTOU JOSEFEM PÁTKEM 
A MÍSTOSTAROSTOU PETREM STUDNIČKOU

Jsou za námi sněmovní volby a za necelý rok 
se uskuteční v Česku komunální volby. Bu-
deme si vybírat zastupitele ve více než 6 250 
obcích, Čelákovice nevyjímaje. Proto jsem 
položila několik dotazů starostovi města 
Josefu Pátkovi (JP) a místostarostovi Petru 
Studničkovi (PS).

Pane starosto, v srpnovém Zpravodaji ve 
velkém prázdninovém rozhovoru jste uvedl, 
že do čtvrt roku bude jasné, zda budete kan-
didovat či nikoliv. Tato doba právě uplynula. 
Jaké je vaše rozhodnutí?
JP: „Po dlouhém zvažování a posuzování všech 
souvislostí jsem se rozhodl, že v roce 2022 budu 
kandidovat do Zastupitelstva města a budu ob-
hajovat funkci starosty města. Jdu do toho s pl-
nou vážností, pokorou, ale i odhodláním. Nebudu 
zastírat, že jedním z rozhodujících momentů se 
stal výsledek letošních sněmovních voleb v Čelá-
kovicích, které ve městě koalice SPOLU tvořená 
mimo jiné i ODS vyhrála. Tento výsledek je nejen 
pro mne samotného, ale pro všech 16 zastupite-
lů zvolených za ODS naprosto zavazující.“

Můžete uvést hlavní důvody, které vás vedly 
k rozhodnutí znovu kandidovat?
JP: „Především jsou to zkušenosti a skvělý tým 
lidí jak v Zastupitelstvu, tak na Městském úřa-
du či v příspěvkových organizacích. Prvního 
listopadu to bylo přesně patnáct let od mého 
prvního složení slibu zastupitele města, takže je 
to už i určitá historie a část mého života. Navíc 
jsou před námi strategické investice, na jejichž 
realizaci a dokončení bych se rád osobně podí-
lel. Mám na mysli parkovací dům u nádraží, dům 
pro seniory, revitalizaci sedlčánské školy, rozvoj 
Záluží a výstavbu silničního obchvatu města. 
Myslím, že to jsou jasné priority příštího voleb-
ního období.“
Pane místostarosto, vy jste uvedl, že bude-
te kandidovat tehdy, bude-li kandidovat pan 
starosta. Na tomto stanovisku se nic nezmě-
nilo?
PS: „Předně musím podotknout, že považuji 
za čest vykonávat veřejnou funkci v samosprá-
vě města. Pan starosta se mnou opakovaně 
a mnohokrát své rozhodnutí během uplynulého 
čtvrt roku konzultoval. Jeho přání bylo, abych 

kandidoval v roce 2022 spolu s ním. A mohu 
potvrdit, že jsem se rozhodl kladně a kandi-
dovat od roku 2006 již popáté budu opětovně. 
Jedním z hlavních důvodů, proč tomu tak je, je 
i skutečnost, že za patnáct let, co jsme s pa-
nem starostou spolu v Zastupitelstvu města, 
jsme se ani jednou nepohádali a vlastně jsme 
se díky politice stali přáteli. To je možná ce-
lostátně netypické, ale v našem případě zcela 
pravdivé. A vím, že nejsme projektem na jed-
ny volby, ale na dlouhodobý a udržitelný rozvoj 
Čelákovic.“
Na co se chcete zaměřit vy?
PS: „Aby město vzkvétalo. Nejen investičně, ale 
i nehmotně. Díky školským, kulturním, sportov-
ním, sociálním, hospodářským či bezpečnost-
ním organizacím. Pořád je co zlepšovat. Věřím, 
že se nám podaří sestavit tým silných osob-
ností, díky kterým bude možné v Zastupitelstvu 
konstruktivně pracovat stejně tak, jako je tomu 
v tomto volebním období.“
Moc děkuji za váš čas, který jste si na roz-
hovor našli!

Jarmila Volfová, členka Rady města

KONCERT PRO MILOŠE VE STŘEDU 27. ŘÍJNA

Město Čelákovice tradičně dne 28. října pořádá „Slavnost u příležitosti udělení Výroční ceny města 
Čelákovic“ a podporuje dobročinné aktivity formou finančního daru.
Výroční cena je prestižním oceněním města Čelákovic, které je udělováno jednou ročně osobě, která vý-
znamným způsobem ovlivnila některé obory lidské činnosti, významným způsobem působila ve prospěch 
občanů našeho města, šířila dobré jméno našeho města doma i ve světě. O tom, komu je cena udělena, 
rozhoduje Zastupitelstvo města. 
Tento rok nebyla Výroční cena Zastupitelstvem města udělena, a to s ohledem na rok minulý, kdy 
se slavnost u příležitosti předání osmé Výroční ceny města Čelákovic z důvodu epidemické situace 
bohužel neuskutečnila.
Zatím poslední laureát (roku 2020) Miloš Bukač – učitel, nejdéle působící na ZŠ v ulici J. A. Ko-
menského, dlouholetý člen Zastupitelstva města Čelákovic, pedagog volnočasových aktivit dětí 
a mládeže, sportovec a pořadatel sportovních soutěží – převzal z rukou starosty města Josefa 
Pátka Výroční cenu města při zasedání Zastupitelstva města ve středu 21. října 2020.
Ve středu 27. října 2021 se uskutečnil v Kulturním domě koncert pro Miloše Bukače, na kterém 
vystoupil Jožka Černý, nejznámější moravský zpěvák lidových písní, který je právem označován za 
krále lidových písní, v doprovodu cimbálové muziky Gracia. -dv- Foto: Michaela Jindřišková
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Otázka
????????????????????????????????? ?

Období čtyř neděl před 25. prosincem by pro 
nás všechny mělo být dobou zklidnění a pří-
pravy na Vánoce. Předvánoční čas je v životě 
našeho města kulturně pestrý, koná se celá 
řada akcí. Tou jednoznačně největší je velmi 
oblíbené Zahájení adventního času ve městě 
s atraktivním programem. Věřím, že se na něm 
bude jednou prezentovat většina městských 
příspěvkových organizací. Adventní čas je bez-
pochyby spojen i s vánoční výzdobou. Osvět-
lená čelákovická radnice vypadá skvostně. 
Nového vánočního osvětlení se letos dočká 
další ulice a některá solitérní místa ve městě. 
Moc rád jsem i za instalaci dřevěného betlému 
na náměstí, který by se mohl postupně rozrůst. 
Během adventu by duchovno mělo převažovat 
nad materiálnem. Každoročně v adventním ob-
dobí je schvalován Zastupitelstvem rozpočet 
města. Předpokládám, že i letos bude schvá-
len, abychom mohli realizovat investiční akce 
naplánované na rok 2022. Přeji všem občanům 
města klidné prožití adventu, a především 
pevné zdraví a vše dobré!

Petr Studnička, zastupitel

Podle položené otázky se to jeví tak, že ve 
městě už máme hotovo a řeší se již jen to, 
jak si to lépe užít. Advent by se měl stát více 
obdobím kulturním a duchovním než pouťovou 
veselicí. Namísto monstrózní akce s mávát-
ky, svítícími meči, blikajícími rohy a dalším 
nevkusným zbožím spojené s rozsvícením 
stromu, kde na velkém pódiu defiluje vedení 
města a vzájemně se ukájí pocitem sounáleži-
tosti, by mohla třeba pod platany dole v rohu 
vzniknout malá adventní scéna, na které by se 
vystupovalo každý víkend adventu. Namísto 
stánků přetékajících cukrovinkami a klobása-
mi v jeden den by mohl celý advent stát na 
náměstí stánek se svařákem a pečivem, stolky 
na stojáka se svíčkami, aby si tam lidé mohli 
dělat příležitostné srazy, dát si grog, poslech-
nout hudbu a třeba přispět v nějaké adventní 
sbírce. Protože advent je dobou očekávání 
příchodu Spasitele, dobou klidu a duchovní 
přípravy na Vánoce a také dobou dobročin-
nosti. Vaši PROČáci.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

Advent v Čelákovicích má velmi bohatý 
program, na kterém se podílejí nejen město, 
ale také naše spolky a sdružení. Tradiční 
zahájení adventního času na náměstí spojené 
s rozsvěcením vánočního stromku, s advent-
ními trhy a kulturním programem zaplní vždy 
celé náměstí. Na adventní trhy bych se určitě 
snažil přilákat více ukázek různých řemesel 
a práce výtvarníků. K našemu městu také 
patří nezapomenutelní čerti a peklo Ve Skále, 
tak doufejme, že se k nám opět vrátí.

Martin Bajer, zastupitel

Čím byste obohatili čelákovický advent?

ODS ANO 2011PRO Č

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

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané 
ve dnech 8.–9. října 2021 v Čelákovicích

volební místnost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 celé 

název
MŠ 

Přístavní
TS

Kulturní 
dům

ZŠ 
Kostelní

hasičská 
zbrojnice

ZŠ J. A. Komen-
ského – panelo-

vé domy

MŠ
Rumunská

V Prokopě Záluží Sedlčánky
ZŠ J. A. 

Komenského 
– centrum

Čeláko-
vice 

účast v % 77,46 77,10 79,40 72,68 66,02 74,89 67,89 72,82 66,10 81,54 56,78 71,43

SPOLU (13) 37,65 32,49 40,54 37,99 32,86 39,65 30,43 27,09 26,31 36,87 32,81 35,08

ANO (20) 17,22 21,24 19,48 23,03 25,58 21,27 23,53 28,77 29,47 22,16 21,83 22,28

PirStan (17) 19,81 22,13 21,47 14,76 17,98 20,30 22,03 18,15 18,42 22,53 20,42 20,13

SPD (4) 6,85 2,41 4,12 6,69 5,42 6,57 8,69 6,14 5,26 5,21 5,91 5,67

ČSSD (5) 5,79 4,45 4,40 3,93 3,25 4,06 4,34 3,63 6,31 5,02 5,07 4,50

Přísaha (12) 3,20 3,94 3,27 4,33 5,73 2,70 4,19 5,86 4,73 2,42 5,49 4,11

KSČM (18) 2,43 4,32 2,56 3,34 3,41 1,74 2,39 3,91 3,15 0,93 2,81 2,81

Trikolora (8) 2,89 2,79 1,28 1,77 2,01 1,74 1,49 2,23 3,68 2,97 2,11 2,18

Strana zelených (1) 0,60 1,01 0,99 0,78 0,77 0,38 0,89 1,95 0,52 0,74 1,26 0,90

VOLNÝ blok (3) 1,52 0,89 0,71 1,18 0,62 0,19 0,74 1,11 0,00 0,37 0,56 0,76
Otevřeme ČR nor-
málnímu životu (21)

0,76 0,50 0,28 0,19 0,31 0,38 0,00 0,00 0,00 0,18 0,28 0,30

SENIOŘI 21 (14) 0,15 0,00 0,14 0,78 0,31 0,19 0,29 0,55 1,05 0,37 0,00 0,27
Švýcarská 
demokracie (2)

0,30 0,25 0,14 0,00 0,46 0,38 0,14 0,55 0,00 0,00 0,42 0,25

Urza.cz: Nechceme 
vaše hlasy (15)

0,45 0,00 0,14 0,00 0,62 0,19 0,29 0,00 1,05 0,00 0,28 0,23

Koruna Česká (16) 0,00 0,25 0,14 0,19 0,31 0,00 0,14 0,00 0,00 0,18 0,14 0,14
Aliance pro 
budoucnost (9)

0,00 0,25 0,14 0,39 0,00 0,19 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 0,12

Hnutí Prameny (10) 0,30 0,00 0,00 0,19 0,31 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 0,11
ALIANCE 
NÁRODNÍCH SIL (7)

0,00 0,00 0,14 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,07

*seřazeno dle celkového výsledku za Čelákovice
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Viktorie Hezká, Josefína Straková, Bonifác Kec, Gabriela Prochlerová, Ella Slugeňová,

Michaela Syptáková, Eva Chaloupková, Laura Máchová, Tobiáš Ptáček, Libuše Burdová, Amálie Jurmanová,

v sobotu 2. října 2021 v sobotu 23. října 2021

Foto: Michal Fokt
Rozálie Šeráková a Elena Hovorková. a Jan Samec.

Vzhledem k častým dotazům rodičů sdělujeme, že počítáme na vítání občánků se všemi dětmi, na které se kvůli „covidové“ pauze zatím nedostalo. 
Navazujeme tedy tam, kde jsme v březnu 2020 skončili, a zveme postupně všechny děti přihlášené k trvalému pobytu v Čelákovicích. Pozvánka přijde 
na adresu trvalého pobytu. Na všechny se moc těšíme! odbor pro občanské záležitosti

Foto: Jiří Suchý

Přivítáni do života byli tito noví občánci města Čelákovic
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Výměna železničního mostu 
přes řeku Labe

byl dokončen v červnu 1873 a provoz vlakové 
dopravy na nové trati Nymburk – Praha byl za-
hájen dne 4. října 1873.
V letech 1907–1908 byl most zásadním způ-
sobem rekonstruován. Přestavěny byly pilíře, 
dvě přímá pole byla nahrazena dvěma prostými 
trámovými poli, tvořenými obloukovými příhra-
dovými nýtovanými nosníky s dolní mostovkou 
o délce 50 m. Na tato pole navázala na pravém
břehu dvě pole inundační, tvořená přímými pří-
hradovými nosníky.
Další přestavba proběhla po roce 1923, v sou-
vislosti se zdvoukolejněním tratě. Pilíře byly čás-
tečně rozebrány a prodlouženy, na nich pak byl
založen paralelní druhý most zcela shodné kon-
strukce. Ocelový příhradový most přes Labe byl
tvořen dvěma jednokolejnými mosty. Mosty měly
vždy dvě pole přes řečiště řeky a další dvě pole
na pravém břehu byly inundační. Pilíře na ovál-
ném půdorysu měly kvádrový obklad (viz foto
vpravo dole). Stavba druhé koleje si v okolí Čelá-
kovic vyžádala rozsáhlejší práce. Zvýšená poloha
mostu po předešlé rekonstrukci vyžadovala vyso-
ký násep i pro druhou kolej. Při stavbě se zároveň 
zvětšovaly poloměry oblouků obou kolejí. Zdvou-
kolejnění celé tratě bylo dokončeno v roce 1928.
V roce 1975 začala elektrizace tratě a provoz
v elektrické trakci byl zahájen v roce 1976.

Most za hranicí životnosti
Poslední podrobná prohlídka přesluhujícího že-
lezničního mostu proběhla v roce 2020. V evi-
denci je zaznačena poloha v km 6,33 (od Lysé 
nad Labem), délka mostu 166,6 m a traťová 
třída zatížení D3 (tzn. přípustnou hmotnost na 

Železniční most v Čelákovicích je součástí pů-
vodně Rakouské Severozápadní dráhy (ÖNWB) 
z Vídně do Mladé Boleslavi, resp. Děčína, přes 
Znojmo, Kolín a Mělník, konkrétně spojovací 
tratě Lysá nad Labem – Praha. Dne 18. března 
1869 vydalo c. k. Ministerstvo obchodu ve Vídni 
na základě detailních výkresů a úředních proto-
kolů generální stavební povolení pro Severozá-
padní dráhu. V roce 1869 bylo na dráze zaměst-
náno kolem 20 tisíc dělníků, následující rok to 
byl už dvojnásobek. Na odbornější úkony byly 
najímány zkušené síly z Německa (montáž oce-
lových a plechových konstrukcí) a z Itálie (práce 
s trhavinami na skalních zářezech, výstavba ta-
rasních zdí, cihelných a kamenných propustků, 
podjezdů a mostů). 
Práce na projektu stavby dráhy přes Čelákovi-
ce začaly na konci roku 1869. V původní verzi 
(požadavek ministerstva války) se trať měla Če-
lákovicím vyhnout a na Prahu odbočit ve Staré 
Boleslavi a vést přes Brandýs nad Labem. Na-
konec však zvítězila ekonomicky příznivější tra-
sa přes Čelákovice, k čemuž přispěl jak aktivní 
zájem města, tak i fakt, že Labe mělo u Čeláko-
vic jedno řečiště, a i trasa byla stavebně méně 
náročná. Koncese byla vydána 25. června 1870 
jako říšský zákon č. 109 na 90 let od zahájení 
provozu. Stavební povolení bylo vydáno na jaře 
1872. Původně jednokolejná trať byla otevře-
na pro veřejnost 4. října 1873. Nejstarší (první) 
železniční most byl v Čelákovicích postaven 
v roce 1873. V archivu se dochoval projekt na 
stavbu prvního mostu se čtyřmi poli o stejném 
rozpětí 40 m, tvořenými přímopásovým spojitým 
příhradovým nosníkem s dolní mostovkou. Most 

S pokračující modernizací české železnice přišla řada i na traťový úsek Lysá nad Labem – 
Čelákovice. Klíčovou součástí stavby byla výměna mostu přes Labe. Nový most přinese do 
budoucna zvýšení rychlosti na 140 km/h, přípustnou hmotnost na nápravu 22,5 tun a přípust-
nou hmotnost na běžný metr 8 tun. Nová nosná konstrukce mostu je dlouhá 160 metrů a váží 
1 277 tun. Cena mostu se pohybuje okolo 460 mil. Kč bez DPH.
Pro stavbu úseku Lysá nad Labem – Čelákovice plánované náklady činí 1 820 788 824 Kč bez 
DPH, z toho max. výše podpory EU je 1 148 133 813 Kč. Nový most umožní napojení samo-
statné konstrukce lávky pro pěší a cyklisty.

nápravu 22,5 tun a na běžný metr 7,2 tun) s při-
druženou rychlostí 100 km/h. 
Nosná konstrukce mostu u pravého břehu od 
Lysé nad Labem (čtyři stejné K 01 až K 04) byla 
ocelová, trámová, příhradová (svislicový, přímo-
pásový systém), nýtovaná, s dolní mostovkou, 
prostá. Ukončení konstrukce kolmé, ukončení 
mostovky kolmé. Mostní konstrukce dosahova-
la každá délky 28,26 m, šířky 5,14 m a rozpětí 
27,7 m. Hlavní nosníky byly příhradové, nýto-
vané s délkou 28,1 m, výškou 3,68 m, osově 
vzdálené 4,64 m. Příčníky plnostěnné, nýtované 
s délkou 4,62 m, výškou 0,6 m a osově vzdá-
lené 3,55 m. Podélníky plnostěnné, nýtované 
s délkou 3,51 m, výškou 0,41 m a osově vzdá-
lené 1,8 m. Ztužení bylo podélné dolní hlavních 
nosníků, příčné příhradové ztužení a podélné 
horní podélníků. Uložení na začátku konstruk-
ce ložisky pohyblivými vahadlovými, válcová 
(3x válec), na konci konstrukce ložiska ocelová, 
pevná, vahadlová, stolicová. Rok výroby K 01 
(první od Lysé nad Labem v první koleji) v roce 
1925, K 02 (první od Lysé nad Labem v druhé 
koleji) v roce 1908, K 03 (druhý od Lysé nad 
Labem v první koleji) v roce 1898 a K 04 (druhý 
od Lysé nad Labem) v roce 1907. Podle docho-
vaných záznamů byly mostní konstrukce v roce 
1944 opraveny a v roce 1966 obnoveny.
Konstrukce mostu přes řečiště Labe (K 05 až 
K 08) byly shodné. Konstrukce ocelová, trámo-
vá, prostá, příhradová (svislicový, křivopásový 
systém), nýtovaná s dolní mostovkou. Ukončení 
konstrukce kolmé, ukončení mostovky kolmé. 
Konstrukce měly délku 51 m, šířku 5,22 m, výšku 
ve střední části 7,39 m, rozpětí 50,58 m a osovou 
vzdálenost 3,61–4,11 m. Hlavní nosníky byly pří-
hradové, nýtované. Podélníky byly plnostěnné, 
nýtované s délkou 3,58–4,08 m, výškou 0,41 m 
a osově vzdálené 1,8 m. Ztužení bylo horní příč-
né a podélné hlavních nosníků, podélné dolní 
hlavních nosníků, příčné příhradové a podélné 
horní podélníků. Uložení na začátku konstrukce 
ložisky pohyblivými vahadlovými, válcovými (3x 
válec). Na konci konstrukce byla ložiska ocelová, 
pevná, vahadlová, stolicová. Konstrukce mostu 
nad řečištěm Labe tak, jak jsme jej do letošního 
roku znali, byly vyrobeny v roce 1923, rok opravy 
nezjištěn a rok obnovy 1966.
Pilíře pro původně jednokolejný most byly vysta-
věny již s výhledem na budoucí zdvoukolejnění 
tratě. Pilíř P 01 na pravém břehu byl kamenný 
s výškou dříku 3,15 m, šířkou 13,72 m a délkou 
2,2 m. Úložný práh měl kamenný s výškou 0,5 
m. Úložné kvádry byly kamenné, žulové, s výš-
kou 0,60 m. První pilíř na pravém břehu byl po-

Záběr ze stavby mostu při zdvoukolejnění tratě. Foto: archiv autora Snímek mostu s jezem Grado před regulací Labe. Foto: archiv autora
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staven v roce 1873 a opraven v roce 1966. Druhý pilíř P 02 na pravém 
břehu u řečiště Labe byl kamenný s výškou dříku 3,5 m, šířkou 13,72 m 
a délkou 2,2 m. Úložný práh měl kamenný s výškou 0,5 m. Úložné kvádry 
byly kamenné, žulové, s výškou 0,6 m. Druhý pilíř byl vystavěn v roce 1873 
a opraven v roce 1966. Pilíř P 03 v řečišti Labe byl kamenný s výškou dříku 
5 m, šířkou 13,2 m a délkou 2,2 m. Úložný práh byl kamenný s výškou 0,5 
m. Úložné kvádry byly kamenné, žula, s výškou 0,6 m. Rok výstavby 1873, 
rok opravy 1966.

Postup prací byl rozdělen do dvou etap. Nejdříve to byla realizace mostní-
ho provizoria pro zajištění nepřetržitého provozu vlaků a následně výstavba 
a zprovoznění nového mostu. Mostní provizorium bylo vybudované na no-
vých základech založených na velkoprůměrových pilotách. Provizorní opě-
ry byly monolitické a pro provizorní pilíře byla použita dočasná podpěrná 
konstrukce PIŽMO. Po vybudování spodní stavby mostního provizoria došlo 
k příčnému přesunu stávající mostní konstrukce v koleji č. 2, po které byl 
provizorně realizován provoz vlakové dopravy v době výstavby nového mos-
tu od 5. ledna do 15. září roku 2021. Ke snesení provizorní mostní konstrukce 
došlo koncem září a začátkem října 2021. Konstrukce provizoria je demon-
tována, dočasný násyp za provizorními opěrami bude odstraněn a betonové 
opěry se vybourají. Provizorní pilíře z PIŽMA se zdemontují, nicméně beto-
nové základy provizorního mostu zůstanou zachovány pro případné zvedání 
nového mostu a úpravu spodní stavby na plavební výšku 7 m.
Nový most s průběžným kolejovým ložem má rozpětí nosné konstrukce 
NK1 2x 28,05 m (= 56,1 m) a NK2 2x 51 m (= 120 m). Opěry mostu jsou 
železobetonové úložné prahy s rovnoběžnými křídly uložené na původním 
kamenném dříku opěry. Založení opěr je zesíleno sloupy tryskové injektá-
že. Pilíře mostu jsou železobetonové s kamenným obkladem a založené 
na velkoprůměrových pilotách. Délka přemostění měřená mezi líci krajních 
opěr je 157,352 m.
První traťová kolej na novém mostě byla veřejné dopravě otevřena dle plá-
nu v 16.00 hod. dne 15. září 2021. První projel nákladní vlak dopravce ČD 
Cargo a prvním vlakem osobní dopravy byl spoj Os 9424 linky S22 z Mi-
lovic do Prahy Masarykova nádraží dopravce České dráhy, který přejel po 
novém mostě v 16.08 hod.Příčně přesunutá původní mostní konstrukce do provizorní polohy (vlevo). Foto:  

Eurovia CS

Demontáž mostní konstrukce první koleje. Foto: Eurovia CS

Modernizace tratě Lysá nad Labem – Čelákovice
Rozhodujícím stavebním objektem probíhající modernizace dráhy je most 
v evidenčním km 6,33 v Čelákovicích. S ohledem na technický stav pře-
sluhujících mostních konstrukcí došlo ke kompletní výměně vodorovné 
konstrukce i spodní stavby. Nový most splňuje podplavnou výšku min. 
5,25 m (oproti původní výšce 4,8 m) s přípravou na výhledové zvýše-
ní na 7 m. V rámci stavby nového mostu došlo ke zvýšení nivelity kolejí 
o 1,66 m. Stavba si vyžádala úpravy spodní stavby a založení pilířů.

Zakládání pilíře v řečišti Labe. Foto: Eurovia CS

Průjezd prvního vlaku osobní dopravy dne 15. září 2021 v 16:08 hod. Foto: RŠ

Dokončení modernizace celého úseku je plánováno k 27. lednu 2022. Cel-
kové náklady na úsek Lysá nad Labem – Čelákovice činí 1,8 mld. Kč bez 
DPH, z toho max. výše podpory EU asi 1 148 mil. Kč. Po zavedení výhrad-
ního provozu s vlakovým zabezpečovačem ETCS bude traťová rychlost 
na mostě 140 km/h. 

Téma zpracoval
Roman Štěrba, Správa železnic

Loučení se starou mostní konstrukcí 17. října 2021. Foto: RŠ

Zdroje
Alfred Horn: Die Österreichische Nordwestbahn, Bohmann Verlag, Wien, 1967
Jiří Kacetl: 140 let Severozápadní dráhy, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Stadtmuse-
um Hollabrunn, 2013, ISBN 978-80-86974-11-8
J. Strnad, J. Motyčka, R. Sedláček: Nymburk – Lysá n. L. – Praha 120 let, 120 let Lokomo-
tivní depo Nymburk. VTK – KPŽ při MKS Nymburk. 1993.
Dušan Josef, Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, LIBRI, Praha, 2019
Václav Haas, Polabská dráha, ROPID, 2018
Rekonstrukce mostu přes Labe v km 6,33 v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku
Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“, SILNICE ŽELEZNICE, č. 1/2020
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ČÍM TOPÍME, TO TAKÉ DÝCHÁME
Špatná kvalita ovzduší trápí mnoho měst a obcí v České republice, nemé-
ně Čelákovice. Jedním z významných zdrojů znečištění ovzduší v našem 
městě jsou lokální topeniště, jinak řečeno domácí kotle, kamna a krby. 
Zejména nezákonným spalováním odpadů v těchto domácích topeniš-
tích či používáním nekvalitních paliv nebo zastaralého zařízení uniká do 
ovzduší velké množství zdraví nebezpečných látek, které následně všichni 
dýcháme.

NESPALUJME ODPADY!
I když se spálení odpadu může jevit jako bezstarostná a rychlá forma jeho 
likvidace, ve výsledku tomu tak není. Pálením odpadů se totiž vytvoří velké 
množství jedovatých látek, které následně ohrožují naše zdraví. V domá-
cím topeništi se nikdy nevytvoří dostatečná teplota na to, aby se všechny 
toxické látky bezpečně zlikvidovaly. Např. velmi jedovaté dioxiny, které 
vznikají třeba spalováním PVC látek, potřebují k likvidaci teploty až nad 
1 200 oC, kterou v domácích kotlech nedocílíme. Navíc lokální topeniště 
nemají nadstandardní technologie na čištění spalin, a tak všechny jedy 
jdou přímo do městského ovzduší, kde nás ohrožují. Mnoho lidí si také 
myslí, že pokud oni spálí odpad, jedovaté zplodiny „spadnou“ dále od 
jejich obydlí, ale to je také jeden velký omyl… Naopak, ubližují si nejvíce 
sami sobě, protože škodliviny se mohou zdržovat přímo v domech a jejich 
blízkosti, kde je sami dýchají.

KAM S ODPADEM?
V Čelákovicích má každý občan možnost bezplatně uložit veškeré odpa-
dy, aniž by je musel spalovat – vytříděné ve sběrném dvoře v ulici Mochov-
ské, sběrném místě v Sedlčánkách nebo na jednom z celkem 85 sběrných 
míst tříděného odpadu, rozmístěných po celém městě. Komunální odpad 

a bioodpad je pravidelně svážen od rodinných domů i od bytové zástavby. 
Není tak absolutně nutné jakýkoli odpad spalovat a umožňovat zbytečné 
zvyšování obsahu jedovatých látek ve vzduchu, který všichni dýcháme!

JAK SPRÁVNĚ TOPIT?
n  Spalovat v kotli, kamnech či krbu pouze 

kvalitní předepsané a suché palivo;
n  provozovat topeniště s vysokou účinností 

spalování a na projektovaný výkon;
n  dbát na pravidelný a odborný servis kotlů;
n  zajistit pravidelnou údržbu komína certifi-

kovaných kominíkem;
n  zajistit dostatečný přívod vzduchu ke kotli;
n  …a hlavně, nespalovat žádné odpady!

LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ A ZÁKON
Ochranu ovzduší řeší zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v plat-
ném znění a související předpisy, nakládání s odpadem pak zákon 
č. 541/2020 Sb., o odpadech. Podle této legislativy je pálení odpadů 
v domácnostech zakázáno a fyzické osoby jsou povinny nakládat s od-
padem podle systému stanoveného obcí. Fyzické osoby jsou navíc po-
vinny dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování 
zápachem ve svém okolí a obydlené oblasti. Zakázáno je taktéž spalo-
vat v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály ne-
znečištěné chemickými látkami. Pokud bude občan znečišťovat ovzduší 
pálením odpadů či obtěžovat osoby ve svém okolí kouřem a zápachem, 
dopouští se přestupku, za nějž mu v rámci správního řízení hrozí uložení 
pokuty až do výše 50 000 Kč.

CO DO KOTLŮ, KAMEN A KRBŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ
PLASTY – při jejich spalování vzniká vel-
ké množství velmi jedovatých látek. Spa-
lováním plastových folií a PET lahví se do 
ovzduší uvolňují toxické polyaromatické uh-
lovodíky. Spalováním polystyrenu zase uni-
ká jedovatý styren, pálením výrobků z PVC 
zase dioxiny a sloučeniny chlóru. Veškeré 
plasty mají být namísto spálení uloženy do 
žlutých kontejnerů či ve sběrném dvoře.

CHEMICKY OŠETŘENÉ DŘEVO – staré 
palety, nábytek, natřená prkna apod. patří 
rovněž do sběrného dvora, a ne do kotlů! 
Jejich pálením se vyprodukuje až 500krát 
více dioxinů či dráždivého formaldehydu 
než při topení suchým palivovým dřívím.

NÁPOJOVÉ KARTONY – spalováním šes-
tivrstvého obalu z papíru, hliníku a plastu 
se produkují jak těžké kovy, tak toxické 
chlororganické látky. K uložení těchto od-
padů slouží v našem městě žluté kontej-
nery.

CELOBAREVNÉ LETÁKY A ČASOPISY – 
v tiskařských barvách je značné množství 
těžkých kovů, které se jejich spálením uvol-
ní do ovzduší. Spalovat papír je především 
ale škoda, v rámci kalkulace celého život-
ního cyklu bylo zjištěno, že recyklací papíru 
se ušetří několikrát více energie oproti jeho 
spálení. Papír prostě patří do modrých kon-
tejnerů na tříděný odpad!

BIOODPAD – tráva, listí či zbytky potravin, 
jejichž spalováním uniká do vzduchu mno-
ho dráždivých a nebezpečných látek, patří 
do hnědých kontejnerů a popelnic či na za-
hradní kompost.

PNEUMATIKY – spálením pneumatik se 
do ovzduší uvolňují nebezpečné polyaro-
matické uhlovodíky, taktéž pneumatiky lze 
bezúplatně odložit do našeho sběrného 
dvora.

Pálením odpadů tedy vzniká celá řada nebezpečných látek, jako 
jsou zejména:
n  dioxiny, furany, sloučeniny chlóru – patří mezi nejškodlivější a rakovi-

notvorné látky, které také poškozují hormonální a imunitní systém či 
negativně ovlivňují nervovou soustavu;

n  polyaromatické uhlovodíky – nebezpečné pro dýchací cesty, jejich vliv 
lze ilustrovat vlivem kouření cigaret na zdraví, jsou karcinogenní a ohro-
žují vývoj plodu, navíc jsou velmi stabilní a šíří se i na velké vzdálenosti;

n  formaldehyd – rakovinotvorná látka, dráždící plíce a oči;
n  benzen, styren – látky s rakovinotvornými účinky.

Zpracovali ve spolupráci
Marek Skalický, radní, a odbor životního prostředí

Hlavní zdroje: MŽP, Hnutí Duha, Arnika      Foto: internet

NEBEZPEČNÉ ODPADY – jako jsou např. 
oleje, léky, zbytky barev, baterie a další, 
obsahují značné množství jedovatých látek, 
které se nedokonalým spálením dostanou 
do ovzduší. Veškeré nebezpečné odpady je 
možné uložit na sběrném dvoře města.
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střípky z činnosti 
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Strážníci MP přijali stížnost na nákladní vozidlo, 
které odváží zeminu z výkopu a při jízdě ulicí se 
mu moc kouří z výfuku. Stará Tatra však měla 
platnou technickou prohlídku a nic nenasvěd-
čovalo nadměrnému znečištění ovzduší. 

Hlídka byla přivolána na okraj města k ozna-
movatelce stěžující si na časté přelety vrtulníků 
v nočních hodinách. Žádala strážníky o zame-
zení těchto letů, další stížnost byla směrována 
na úmyslné svícení, které oslňuje obyvatele. 
S paní bylo pohovořeno o všem možném a pro-
blém byl vyřešen.

Hlídka přijala oznámení o ležícím opilci budícím 
veřejné pohoršení. Na místě byla opravdu nale-
zena opilá nechodící osoba. Proto strážníci vyu-
žili místní „opilecký“ telefonní seznam rodinných 
příslušníků. Ti se dostavili na místo a zajistili od-
voz této osoby. 

Na služebnu MP se dostavil muž s prosbou, 
zda mu strážníci vymění 2 eura na české koru-
ny, neboť má extrémní tušení, že v herně něco 
vyhraje. Bylo mu vysvětleno, že služebna MP 
není směnárnou a s extrémní pravděpodobností 
stejně nic nevyhraje.

Při dopolední pochůzce byli strážníci upozorně-
ni na osobu, která v jedné firmě leží na pracov-
ním stole a na oslovení moc střízlivě nereaguje. 
Na místě bylo zjištěno, že tuto „únavu“ způso-
bilo větší množství alkoholu. Strážníci přivolali 
nadřízeného a ten bude událost řešit po své linii.

Strážníkům se po delší době podařilo dohledat 
majitele nalezených několika desítek tisíc korun. 
Peníze mu byly vráceny na služebně MP.

V říjnu přijala MP 3 žádosti o odchyt hadů. Vždy 
šlo o užovky obojkové. Po odchytu byly vypuš-
těny za městem do volné přírody.

Na tísňovou linku MP bylo oznámeno, že ne-
známý muž zavrávoral, spadl do křoví a zmizel. 
Strážníci tam muže nalezli, probudili a doprovo-
dili domů.

V nočních hodinách přijala MP oznámení na 
muže, který v parku rozkopává odpadkové 
koše. Pachatel byl strážníky dohledán a způ-
sobený nepořádek ihned uklidil. Zároveň byla 
událost zadokumentována a postoupena pře-
stupkové komisi.

Strážníci si všimli do půl těla nahého muže. Na 
dotaz, zda nepotřebuje pomoc, odpověděl, že 
ano, protože v baru porazil v páce několik rus-
kých mafiánů a oni ho chtějí zbít. V baru bylo 
potvrzeno, že je to nesmysl, proto byl tento teo-
retický mistr v páce vyslán vlakem do Lysé nad 
Labem, kde bydlí. 

Skotačení s padákem na zahradě Církve bratrské naproti 
nádraží. Foto: archiv církve

KLUb Seniorů KLUS
Co jsme prožili v KLUSU od jeho znovuzahájení? 
V pátek 17. září přijal pozvání na zahájení čelá-
kovický muzikant Láďa Weyrostek. Moc jsme 
si to s ním užili. Další pátek byla na programu 
výstava hub s poutavou přednáškou. Dne 1. říj-
na nás čekaly tzv. Klusohrátky. Zaskotačili jsme 
s obřím barevným padákem, vyráběli originální 
růže z listí, zazpívali si. V pátek 8. října se ote-
vřela pro KLUS právní poradna s doktorem Ja-
nem Luhanem. Připravil pro nás peprné příhody 
z praxe a poté poskytnul individuální konzultace. 
V druhé půlce října jsme se těšili na koncert če-
lákovické zpěvačky Lenky Švestkové a na další 
setkání se zpěvem a tancem. Měli jsme mož-
nost seznámit se s činností Domácího hospice 
Nablízku. Zveme všechny, kdo se chtějí přidat 
a přejí si strávit svůj čas v příjemné a přátelské 
společnosti. Těšíme se na vás v nové budově 

Našim seniorům
Město Čelákovice pořádá ve čtvrtek 2. prosince 
od 14.00 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích 
Vánoční setkání pro seniory našeho města. Bě-
hem odpoledne vystoupí kapela Harmonie pod 
vedením Jiřího Blažka s programem písní lido-
vých, ze Semaforu, z filmů, popu a country.
Zájemci se mohou hlásit na odboru pro ob-
čanské záležitosti (sociální věci a zdravotnictví) 
MěÚ Čelákovice nejpozději do 29. listopadu 
(tel.: 326 929 116, 118). Těšíme se na vaši ná-
vštěvu! odbor pro občanské záležitosti

senioři

listopadové aktivity pokračují a zde je jejich 
stručný přehled: Trénování paměti které probí-
há každou středu od 9.30 hod. buď v Technic-
kých službách, nebo v prostorách farní zahrady. 
Přidaly se úterní lekce oblíbených cvičení na 
židlích, které vede paní Olga Stuchlíková a pro-
bíhají ve farské zahradě, a to od 9.00 hod. Pohy-
bové aktivity pro seniory pod laskavým vedením 
Lenky Skalické můžete navštívit každé pondělí 
a každou středu od 8.00 hod. – lekce Ranního 
probuzení, každý čtvrtek se od 9.00 hod. mů-
žete rozcvičit aerobikem a na Večerní taneční 
aerobik se můžete stavit každý čtvrtek v 19.00 
hod. Cvičí se ve studiu Marlen.
Kroužek keramiky je v každý lichý pátek od 
13.00 hod. ve farní zahradě, v Labyrintu, vede 
ho paní Mirka Špringrová. Angličtinu s panem 
Milošem Špringrem poptávejte kdykoliv, v La-
byrintu, lekce se budou realizovat podle počtu 
zájemců.
Počítačová gramotnost probíhá ve škole v ulici 
J. A. Komenského každé úterý od 16.00 hod., 
sraz vždy v tuto hodinu před školou. Osobní 
porady v případě potíží s mobilem, tabletem či 
osobním počítačem pro seniory poskytuje paní 
J. Muchová na tel.: 775 691 525, domluvte si
schůzku.
Také vás srdečně zveme na Klub seniorů KLUS, 
který se koná každý pátek od 9.30 hod. v no-
vém kostele Církve bratrské naproti nádraží.
Aktuální informace o programu jsou ve vývěsce
u radnice.
Pevně doufáme, že se společně uvidíme na 
Vánočním setkání seniorů, které je plánováno 
na 2. prosince v Kulturním domě. Přejeme 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

Církve bratrské naproti nádraží v Čelákovicích 
každý pátek od 9.30 hod. KLUS pracuje za pod-
pory města Čelákovic.

Jana Vachková a Petr Luhan, vikář CB
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dopisy

Dne 29. listopadu oslaví naše 
maminka paní Stanislava 
BALVÍNOVÁ v plné svěžesti 
své 90. narozeniny.
Do dalších let přejeme hodně 
zdraví, spokojenosti a radosti 
ze života. 

dcery Staša a Alena s rodinami

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

Nikdy nezapomeneme
Letos uplynulo již dlouhých 70 let, kdy v našem 
městě byl členy teroristické skupiny bratří Ma-
šínů krutým, nelidským způsobem zavražděn 
příslušník SNB Jaroslav Honzátko.
MěO KSČM Čelákovice a OV KSČM Praha-vý-
chod ve spolupráci s Klubem českého pohraničí 
a Společností Ludvíka Svobody organizuje kaž- 
dý rok u této příležitosti pietní akt k uctění pa-
mátky oběti této zákeřné vraždy. Před pamět-
ní deskou na budově bývalé služebny SNB se 
v úterý 28. září sešlo více než 50 spoluobčanů 
a zejména přátel, kteří do našeho města přijeli 
z mnoha míst naší krásné vlasti. Váženými hosty 
aktu byli Stanislav Grospič, Zdeněk Štefek, Mi-
lan Krajča, Míla Vostrá, Alena Grospičová a Pet-
ra Prokšanová. Za Národní radu KČP Jaroslav 
Hudec, Jiří Pokorný a další hosté.
Po položení květin, státní hymně Českosloven-
ska, přivítání účastníků a symbolické minutě 
ticha k přítomným promluvili Stanislav Grospič, 
Jiří Pokorný, Milan Krajča a Petra Prokšanová. 
Na závěr aktu bylo poděkováno všem, kteří přišli 
uctít památku oběti, která nebude a nesmí být 
nikdy zapomenuta. U rodinného hrobu oběti 
s čestnou stráží, květinami a věnci hostů jsme 
pietní akt důstojně ukončili.
Velmi děkuji všem zúčastněným i strážníkům 
Městské policie, kteří se ochotně starali o naši 
bezpečnost.  Vladimír Duník

Bez komentáře
Ze zprávy ČSÚ o vývoji cen, po zavedení ce-
nové liberalizace v roce1991 (deník Práce, 
20. 2. 1992): „Za tento rok se zvýšila cena paliv
o 166,5 %, obuvi a kožené galanterie o 71,6 %,
potřeb pro domácnost o 69,0 %, zdravotnického 
a drogistického zboží o 63,7 %, ceny stavebních
potřeb o 43,1 %, nájemných a komunálních slu-
žeb o 87,7 %. Hlavním důvodem bylo zvýšení
cen elektrické energie a plynu.“
Místo komentáře si zazpívejme s Voskovcem
a Werichem o živnostníkovi, který prodával
kola: „Každý kolo chtěl, dal za ně, co měl. Dávali
mu škeble, on chtěl pterodaktyla, cena kola hne-
dle závratná byla. Chtěl nejméně tisíc slonů a pět 
dinosaurů k tomu. Všechno se mu zdálo málo,
kolo čím dál více stálo. Konečně pak přišel na
to, že chce za to kolo zlato. A nikdo neví kudy
na to.“
Ani tehdy, ani dnes. Miloslav Kolínko

Výroční schůze 
ČZS Čelákovice

V pátek dne 19. listopadu v 17.00 hod. se v Re-
stauraci Nová hospoda koná Výroční schůze 
Českého zahrádkářského svazu. Zúčastní se 
delegáti vyslaní jednotlivými osadami dle klíče 
1 : 5.
Současně vás výbor ČZS Čelákovice informuje 
o zrušení již zamluveného termínu Společenské-
ho večírku na ukončení sezony, konaného pra-
videlně na podzim, z důvodů stávajícího stavu 
pandemie Covid-19 a stanovení podmínek ko-
nání hromadných akcí.

Jaromír Kurka, předseda ČZS Čelákovice

Loučení s prázdninami 
v Sedlčánkách

V sobotu 2. října se uskutečnilo v Sedlčánkách 
v parku na Zájezdu „Loučení s prázdninami“.
I přes to, že se tato tradiční akce konala v netra-
diční datum, počasí nám překvapivě velmi přálo. 
Soutěží v duchu „Párty na Zájezdu“ se účastnilo 
asi 150 dětí, které čekaly sladké ceny. I dospě-
láků přišlo asi na 300. Vyvrcholením celé akce, 
byla diskotéka pro 1–99 let. Všichni si odpole-
dne užili a těšíme se na další show v Sedlčán-
kách.

Lucie Chrůmová, Osadní výbor Sedlčánky

Párty na Zájezdu. Foto: archiv pořadatelů

chodíme kolem nich

Většina opadavých stromů, unavených od jara 
do podzimu mimo jiné úsilím o přeměnu určité-
ho množství skleníkového plynu průmyslového, 
lidského a hovězího původu, se s námi kaž-
doročně loučí pestrými barvami listí. Převažují 
odstíny žluté, oranžové a červené, zářící v níz-
kém podzimním slunečním jasu od babího léta 
až do listopadu. Tak je v našem městě známe 
například u platanů na náměstí, u jinanu dvoula-
ločného v parku při Městské knihovně, v lipové 
aleji podél mlýnského náhonu, na dubech v Sa-
dech 17. listopadu či v javorové aleji u starého 
hřbitova. Tedy pokud nejsou podél silnic a v uli-
cích pokryty vrstvou prachu, neustále zvedané-
ho z jejich povrchu projíždějícími kamiony, ná-
klaďáky, osobními auty a v poslední době také 
různými stavebními mechanizmy. V konečné 
fázi, když krása obdivovaná vnímavými spolu-
občany zhnědne, je příjemné chvíli se brouzdat 
vrstvou spadaného šustivého listí, až dokud 
v ulicích nezvlhne první podzimní plískanicí. Pak 

Barvy podzimu
Dub letní v Borku nad potokem Výmola u Císařské Ku-
chyně. Foto: -iv-

Buky na náměstí 5. května. Foto: -iv-

se z krásy a milého šustění rychle stane obtížný 
lepivý odpad, s nímž si poradí naše Technické 
služby. Stromy si pak v zimě odpočinou a my 
s nimi už jen čekáme na jarní rašení do nové 
svěží zeleně.
A proč bývá stromové listí na podzim barevné? 
Vlivem každoročního podzimního poklesu slu-
neční aktivity a chladu se v něm totiž rozkládá 
převažující zelené listové barvivo – chlorofyl 
a zviditelňují se barviva ostatní, méně obsaže-
ná, ale odolnější (žlutá a oranžová přecházející 
postupně v červená až hnědá). Zbývá jen po-
dotknout, že zelené, chlorofylem zbarvené listy 
vstřebávají po dobu vegetace sluneční záření 
a využívají jeho energie, spolu se zmíněným 
skleníkovým plynem oxidem uhličitým (CO2), 
obsaženým v ovzduší a s vodou k látkové pře-
měně – fotosyntéze. Tímto složitým biochemic-
kým procesem si stromy vytvářejí živiny potřeb-
né k růstu. Ivan Vaňousek

Foto: -dv-



listopad 2021 / 15

o čem psal Zpravodaj

Čelákovický zpravodaj 
11/1981
Obsah/titulky:
n Mezinárodní význam Velké říjnové sociali-
stické revoluce – jeho platnost a aktuálnost 
n Oslavy 64. výročí Velké říjnové socialistické 
revoluce a Měsíce československo–sovětské-
ho přátelství n Dohoda o vzájemné spolupráci 
Městského národního výboru a Městského vý-
boru Národní fronty v Čelákovicích na období 
1981–1985 n Nové občanské výbory n Z ma-
triky n Kulturně-politický kalendář – listopad n 
Znáte zákon č. 20 n Přišel čas odměny n Co 
se vám líbí? n Polabské tůně n Jak předcházet 
onemocnění s vysokým krevním tlakem

Zpravodaj Čelákovic 
11/1991
Obsah/titulky:
n Neztrácet trpělivost a vytrvalost n Bude-li re-
ferendum, jak? n Zprávy z radnice n Blahopřání 
k narozeninám n Pouť do Svaté země n V pilné 
práci n Dražby dne 20. 10. 1991 n Kupónová 
privatizace n Tajemník vysvětluje n Ohlédnutí 
n Pacient jménem Labe n K výsledkům sčítá-
ní lidu n Ceny potravin v Čelákovicích ke dni 
11. 10. 1991 n J. Š. Baar a Čelákovice n Poku-
šení majetkem n Večer s poslancem n Kundera
v Čelákovicích n Program KD Čelákovice na lis-
topad 1991 n Kam s ním n Z galerie sportovců
n Program kina KD Čelákovice

PACIENT JMÉNEM LABE
Na zemi stály velké lahve naplněné nahněd-
lou labskou vodou, v několika nízkých kádích 
se třpytily stříbřité rybky různých velikostí, což 
připomínalo dobu předvánoční. Určení těchto 
rybek však bylo zcela jiné. Mnohé z nich mu-
sely poskytnout své masíčko a vnitřní orgány 
zástupcům vědy a odborných institucí. Z ČSAV 
České Budějovice to byl obor parazitologie, ze 
Státního výzkumného ústavu rybářského a hyd-
robiologického ve Vodňanech – pracoviště toxi-
kologie a ekologie, z Prahy odborníci Výzkum-
ného ústavu vodohospodářského a z Děčína 
členové MO Rybářského svazu a postarali se 
za pomoci elektroagregátu o výlov několika tisíc 
ryb pro důležitý experiment.
Cílem veškerého snažení těchto odborníků je 
postupně zmapovat zdravotní stav vody a ryb 
na celém toku Labe v Čechách. Zejména mají 
určit stupeň škodlivých látek, jakými jsou po-
lychromované bifenyly (PCB), těžké kovy, tri-
aziny (pesticidy z polí) a radioaktivita. Podle 
zjištěných údajů zhodnotí, zda ryby z Labe jsou 
poživatelné, určí původce znečištěni říční vody 
a doporučí nápravná opatření, která musí být 
legislativně zajištěna.
Na stolečku před paní Ing. Vykusovou z VÚRH 
Vodňany se hromadily drobné balíčky rybího 
masa zabalené ve fólii. Spolu se vzorky labské 
vody, vše pečlivě označené, bylo připraveno 
k odeslání na zpracování ve specializovaných 
laboratořích. Výsledky práce vědců a odborníků 
získané průzkumem po celém toku Labe budou 
zpracovány do konečné studie o zdravotním 
stavu naší milé řeky. To, co se toho zářijové-
ho dne dělo u zdymadla, nasvědčuje, že mezi-

národní úmluva o záchraně Labe, známá jako 
„Projekt Labe“, nezůstává jenom na papíře.
Zdejší rybáře a přátele řeky bude jistě zají-
mat, že pracovníci VÚRH Vodňany prokázali, 
že v oblasti Čelákovic stále ještě žije 15 druhů 
ryb, mezi nimiž vysoce převládá plotice, perlín 
a hrouzek. Zajímavý je též nález střevličky, ryby, 
která se k nám dostala asi před 20 roky složitý-
mi cestami až z Asie.
(Informaci k článku laskavě poskytli pí Ing. Vy-
kusová a Ing. Vostradovský z VÚRH Vodňany).

V. Siebert

Zpravodaj Čelákovic 
11/2001
Obsah/titulky:
n 12 let poté n Městský vánoční strom – pozván-
ka na zahájení adventního času n Zprávy z radni-
ce – listopad 2001 n Oznámení n Rekonstrukce 
bytových domů v ulici Prokopa Holého pokraču-
je n Upozornění pro podnikatele n Čelákovice 
a Rüti – Jak to celé začalo n Čelákovice a okolí 
v událostech měsíce listopadu n Rekonstruk-
ce Základní školy a finance n Píšete, ptáte se? 
n Městská knihovna opět v provozu! n Informa-
ce z Kraje n Jak (ne)jsme připraveni n Příprava 
na vznik mimořádné události, například podle 
následujících pravidel n Tisková konference 
n Drogová problematika n Sami můžete výrazně 
zkomplikovat práci zlodějům aut n Výstava hub 
n Kamenka v Rudolfinu n Aktivita žáků ZUŠ Jana 
Zacha n Gymnázium Čelákovice n Městský dům 
dětí a mládeže n Po stopách husitů – kam jinam, 
než do Tábora n Velký koncert klavírního tria – 
Pearl trio n Mateřské centrum Čelákovice n Po-
zvánky n Kulturní program – listopad n Kulturní 
dům Čelákovice n Drakiáda již po páté n 5. dět-
ský sportovní den n Atletika n Turisté n Fotbal 
n Stolní tenis n Florbal n Volejbal n Nohejbal

12 LET POTÉ
Tucet let nás dělí od chvíle, kdy v naší zemi do-
šlo k zásadní politické změně. Vládu jedné stra-
ny, která navíc byla prodlouženou rukou jedné 
světové velmoci, nahradily demokraticky zvolené 
vlády na všech úrovních. Každý občan má mož-
nost v demokratických volbách dát svůj hlas té čí 
oné kandidátce, nebo se rozhodne voleb se ne-

zúčastnit. A nikdo ho za jeho rozhodnutí nebude 
diskriminovat. Rovněž každý má možnost ve vol-
bách kandidovat, jestliže splní zákonná pravidla 
určená pro kandidátky. To, co se dnes zdá samo-
zřejmostí, před dvanácti lety tak docela samozřej-
mé nebylo. Stačí zalistovat v novinách před listo-
padem 1989 a pocítíme dech doznívající totality.
Dvanáct let není až tak krátká doba, abychom 
nemohli srovnávat s časy minulými nebo aby-
chom nemohli porovnávat skutečnost dneška 
s našimi představami.
Svoboda, kterou jsme někteří opětovně, ale 
většina vlastně poprvé získali, má rovněž svá 
úskalí. Nutí nás k větší odpovědnosti za náš ži-
vot, i když sociální záchranná sít je u nás dosti 
„hustá“ a je často zneužívána. Svobodu si mnozí 
pletou s anarchií a nezadatelných lidských práv 
se často dovolávají zejména lenoši a různé dru-
hy podvodníků. Darebáci a zloději většinou moc 
dobře ví, co si vůči nim „orgány činné v trestním 
řízení“ mohou dovolit a co nikoliv, a jejich drzost 
pak irituje občanskou veřejnost. Jsme alergičtí 
k těm, kteří nápadně zbohatli, a nejsme ochotni 
připustit, že často se tak stalo naším přičiněním. 
Jsme ochotni své finanční prostředky lehkomy-
slně svěřit těm, kteří nám slibují snadný a rychlý 
profit, a zároveň se zlobíme, že stát nás před 
podvodníky všeho druhu dostatečně nechrání. 
Zlobíme se na úředníky, zdravotníky, železničá-
ře, autobusové dopravce, plynaře, energetiky..., 
zkrátka na všechny, kteří nám nevyhovují nebo 
o kterých si myslíme, že svoji práci nedělají do-
statečně dobře nebo za své služby chtějí příliš
mnoho peněz. Ale to se děje i v jiných zemích,
kde ekonomika funguje lépe, kde tamní měna
má větší kupní sílu, kde však laťka úrovně ži-
vota je proti nám posunuta poněkud výše. Není
však až tak velkého rozdílu mezi úrovní života
u nás nebo třeba ve Francii. Jen s tím rozdílem,
že naše měna tam má podstatně menší hodno-
tu, ale Francouzi si ve své zemi oproti nám zas
o tolik více nedopřávají. Podobně to platí i ve
srovnání s jinými národy. A tak si žijeme a hodně
stěžujeme a kritizujeme a najednou přijde situa-
ce, že je na místě se obávat o budoucnost úplně
jinak. Hrůzný teroristický čin nás přivádí na okraj
války a najednou se začínáme starat o úkryty
a plynové masky a o to, do jaké míry je o nás
bezpečně postaráno, a divíme se, že tomu tak
není, a to i přesto, že jsme se léta tomu, co je na-
zýváno civilní ochrana (dříve obrana), pošklebo-
vali. Dvanácté výročí počátku nových politických 
poměrů nás tak zastihuje v situaci plné nejistot
a my opět hledáme viníka. Kdo za to může, že
šťastné zítřky se opět možná odsouvají? Kdo
nás ochrání, když se vlastně nechceme v prvé
řadě ochraňovat sami? Měli bychom si uvědo-
mit, že historie se v zásadě opakuje, štěstí pře-
je zejména připraveným. A tak hledejme řešení
otázek zejména u sebe a ptejme se, co jsem já
a moji nejbližší udělali pro to, aby se nám žilo
lépe a bezpečněji.

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
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V případě nepříznivé epidemické situace se akce nemusí uskutečnit.

kam ve volném čase

do neděle 21. 11. 
Městské muzeum
MILÍ DETEKTORÁŘI…
Výstava malého rozsahu k aktuální proble-
matice přístupná v infocentru muzea denně  
9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

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

do neděle 30. 1. 2022
Městské muzeum
OFICIÁLNÍ UMĚNÍ A PROPAGANDA 1945–
1989
Výstava přístupná ve výstavní síni muzea denně 
9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

úterý 2. 11. 15.00 a 16.30 hod.
Městská knihovna
ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO DĚTI

středa 3. 11.
Sedláčkova č. p. 105
DUŠIČKOVÁ SVĚTÝLKA
Dušičkové dílny pro všechny příchozí, lam-
pionové putování za Aktrákem, který odmění 
všechny šikovné děti.

čtvrtek 4. 11. 18.30 hod.
Městská knihovna
VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ
přednáška Dalibora Stacha

pátek 5. 11. 18.30 hod.
sál v areálu Římskokatolické farnosti
PRAVDU ŘÍKAT, PRAVDU ŽÍT
Setkání s českobudějovickým novinářem a pu-
blicistou Radkem Gálisem nad jeho novou kni-
hou.

středa 10. 11. 17.00 hod.
Mateřské centrum – sraz
LAMPIONOVÝ PRŮVOD MĚSTEM

čtvrtek 11. 11. 18.30 hod.
Městská knihovna
HRÁTKY S PAMĚTÍ
s Renátou Nentvichovou Novotnou, certifikova-
ným trenérem paměti I. stupně.

sobota 13. 11. 10.15 hod.
hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí tým SK Rejšice.

sobota 13. 11. 13.30–21.00 hod.
náměstí 5. května
SVATOMARTINSKÝ VINNÝ KOŠT
Degustační festival mladých a svatomartin-
ských vín z Čech a Moravy – Vinařství Štěpán 
Maňák, VICAN, Hrozínek, Milan Očenášek, Ho-
lánek, David Chocholatý, Škrobák, Vinný sklep 
U Štipčáků a Sklep Na Bařině. Degustace do 
festivalových skleniček za 100 Kč nebo sklenič-
ky své, na kterou je nutné zakoupit samolepku 
za 60 Kč. Moderuje Slávek Boura. Hudební pro-
gram viz plakát na str. 31.

úterý 16. 11. 13.30 hod.
Sady 17. listopadu
VEČERNÍ BĚH MĚSTEM ČELÁKOVICE – ME-
MORIÁL RUDOLFA VICHERY
kategorie děti a mládež

středa 17. 11. 16.20 hod.
ulice J. A. Komenského
VEČERNÍ BĚH MĚSTEM ČELÁKOVICE – ME-
MORIÁL RUDOLFA VICHERY
kategorie dorostenci a dospělí

středa 17. 11. 17.00 hod.
park Na Zájezdě, Sedlčánky
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
v ulicích Sedlčánek

úterý 23. 11. 18.30 hod.
Městská knihovna
100 LET FOTBALU VE MĚSTĚ
Vyprávění autora Milana Šikla o stoleté historii 
fotbalu v Čelákovicích ve 20. a 21. století podle 

výpravné publikace, kterou v letošním roce vy-
dalo Městské muzeum.

středa 24. 11. 17.00 hod.
Městská knihovna
ČAJ O PÁTÉ, S KNIHOU
aneb Čtenářský klub pro dospělé

pátek 26. 11. 17.00 hod.
Mírové náměstí – před školou v Sedlčánkách
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

sobota 27. 11.
různé části města (více viz plakát na poslední str.)
ZAHÁJENÍ ADVENTNÍHO ČASU VE MĚSTĚ
25. městská slavnost na náměstí s rozsvícením
městského vánočního stromu (17.00 hod.), ad-
ventním trhem (10.00–19.30 hod.), vystoupením
žáků ZUŠ Jana Zacha, koncerty skupin Jelen
(14.05 hod.) a No Name (18.10 hod.) a dalších.

sobota 27. 11. – čtvrtek 6. 1. 2022
nádvoří ZUŠ Jana Zacha
ČESKÝ BETLÉM
výstava keramických prací žáků výtvarného 
oboru

sobota 27. 11. – čtvrtek 6. 1. 2022
Městské muzeum
DŘÍVE NEŽ STROMEK…
Drobná výstava betlémů ze sbírek Městské-
ho muzea přístupná v infocentru muzea denně 
9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

pondělí 29. 11. – úterý 21. 12.
Městská knihovna
ADVENT V KNIHOVNĚ
slavnostní výzdoba a nálada, dárkové certifiká-
ty, besedy

úterý 30. 11.
budova radnice
SETKÁNÍ SE SPORTOVCI MĚSTA

sobota 4. 12. 9.00–12.00 hod.
u kačen pod kostelem
ČERTOVÁNÍ S ROUTOU
Setkání všech čelákovických čertů, čertic, čertí-
ků, andělů a Mikuláše.

neděle 5. 12. 16.00–18.00 hod.
MDDM
MIKULÁŠ
výtvarné dílny, nadílka od 17.00 hod.

V sobotu 27. listopadu vystoupí na čelákovickém náměstí slovenská skupina No Name. Foto: archiv skupiny

Skupina Jenlen. Foto: Ondřej Pýcha
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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 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.

pátek 12. 11. 19.00 hod.
MAŠKARNÍ BÁL A PODZIMNÍ ZÁBAVA
hudba nonstop – Dekameron band a Feferon

středa 17. 11. 15.00 hod.
JŮ A HELE VÁNOČNÍ ČAS
pořad pro děti, vstupné: 150 Kč

čtvrtek 18. 11. 8.30, 10.00 a 19.00 hod.
O ROVNOVÁZE SVĚTA
Představení tanečního oboru ZUŠ Jana Zacha, 
vstupné: dopoledne 50 Kč, odpoledne 140 Kč.

pondělí 22. 11. 19.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLA-
VA MARKA
Vstupné: 300 Kč, platí ZTP a senior sleva.

úterý 23. 11. 9.30 hod. 
TRAMPOTY ČERTÍKA CULÍNKA
Pořad pro MŠ a volné příchozí, vstupné: 50 Kč.

čtvrtek 25. 11. 20.00 hod.
5P LUBOŠE POSPÍŠILA, TRIO MERTA, 
HRUBÝ A FENCL
koncert, vstupné: 290 Kč

pátek 26. 11. 19.00 hod.
ANNA K
akustický koncert, vstupné: 490 Kč

čtvrtek 2. 12. 14.00 hod.
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

pondělí 6. 12. 17.00 hod.
LOTRANDO A ZUBEJDA
muzikálová pohádka, vstupné: 140 Kč, 160 Kč, 
180 Kč

středa 7. 12. 19.00 hod.
OSM EUR NA HODINU
Zběsilá komedie o sobectví i štědrosti, hrají: 
Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Ran-
dová/Daniela Šinkorová, Antonín Procházka/
Zbyšek Pantůček, vstupné: 360, 320 Kč, platí 
ZTP a senior sleva.

V případě nepříznivé epidemické situace se 
akce nemusí uskutečnit.

Adventní koncert Vox Nymburgensis
V letošním roce se vracíme k tradici adventních koncertů v kostele Nanebevzetí Panny Marie. V sobo-
tu 27. listopadu v 17.30 hod., tedy v den zahájení adventu ve městě, vystoupí Vox Nymburgensis pod 
taktovkou Jana Mikuška. Těžko bychom pro daný účel hledali v regionu povolanější a osvědčeněj-
ší hudební těleso. Sbor vystupoval v čelákovickém kostele opakovaně a známe jej z mnoha dalších 
projektů, mj. třeba z provedení České mše vánoční J. J. Ryby v Kulturním domě. Letos vystupuje již 
32. sezonu a přehled jeho ocenění, zahraničních cest i bohatého a originálního repertoáru by vydal
na samostatný článek (www.voxnbk.cz). Sbormistra, který soubor provází již po dvě desítky let, také
nemusíme přestavovat. Jan Mikušek je všestranným umělcem, jehož věhlas již dávno přesáhl hranice 
Polabí. V Čelákovicích dirigoval, vystupoval v Husově sboru s mužským pěveckým kvartetem Affetto
a např. v loňském roce zazářil jako sólista v kantátě Stabat Mater Tomáše Hanzlíka, provedené právě
v našem kostele.
V předvečer první neděle adventní se tedy můžeme těšit na program, který je jistě vedle uměleckého
zážitku také příležitostí k tolik potřebnému adventnímu zklidnění.

Římskokatolická farnost Čelákovice a Spolek pro varhanní hudbu

Vox Nymburgensis v Čelákovicích v roce 2013. Foto: T. Kopecký

Brandýské Vánoce
Srdečně vás zveme na vánoční výstavu Bran-
dýské Vánoce, která se od 27. listopadu do 
29. prosince 2021 uskuteční na zámku v Bran-
dýse nad Labem. Každé úterý a pátek od 8.30 
do 13.00 hod. budou probíhat na výstavě dílnič-
ky pro školy a školky, nutná rezervace předem 
(tel.: 739 089 285), aby se nesetkávaly školy 
mezi sebou. O víkendu budou taktéž doprovod-
né akce v podobě workshopů – malování per-
níčků, spřádání vlny, divadélka a mnoho dalších. 
Informace najdete na www.navystavu.cz.

Bára Navrátilová a Jiří Kubec, autoři výstavy
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Pravdu říkat, pravdu žít
V pátek 5. listopadu v 18.30 hod. se koná v sále 
Římskokatolické farnosti v Čelákovicích setkání 
s českobudějovickým novinářem a publicistou 
Radkem Gálisem nad jeho novou knihou Pravdu 
říkat, pravdu žít. Jde o rozhovory s významnými 
osobnostmi z křesťanského, politického či umě-
leckého prostředí, jejichž aktivity se staly vý-
znamným přínosem pro naši společnost a jsou 
nám inspirací i příkladem.
Knížka není rozhodně prvním počinem Radka 
Gálise na tomto poli. Rozhovor je pro něj zá-
kladním literárním médiem, kterým zachycuje 
především zásadní témata naší nedávné historie 
(př. Mé stoleté Československo, Příliš mladí na 
válku, Černí baroni od Černé věže). Vydal i knihu 
rozhovorů s paralympijskými sportovci (Muške-
týři z Ria) nebo současnými českobudějovickými 
malíři (Malíři na soutoku). Svou práci často doku-
mentuje vlastními fotografiemi.
Radek ovšem o důležitých lidských tématech 
nejen píše, ale také je prakticky žije. Jeho živo-
topis zahrnuje spolupráci s mnoha humanitár-
ními organizacemi, významné zkušenosti získal 
v práci s uprchlíky, jejíž zásady svého času vy-
učoval i na Jihočeské univerzitě.
Radek je vášnivý cestoval a své cesty propojuje 
s výše zmíněnými zájmy, takže se můžeme těšit 
i na jeho vyprávění z jeho neformálních humani-
tárně kulturních zájezdů, které často organizuje 
i pro své přátele.
Pojďte se na chvíli připojit k jeho neúnavné ces-
tě za duchovním přesahem, uchováním lidských 
hodnot i za zachycením často nenápadných kul-
turních událostí. Srdečně zveme. Více na www.
radekgalis.cz.

Spolek pro varhanní hudbu  
a Římskokatolická farnost Čelákovice

Obal knihy. Zdroj: archiv autora

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

Stolní kalendář města 2022
Město Čelákovice vydává oblíbený stolní kalen-
dář. Na jeho stránkách tentokrát najdete sním-
ky grafické designérky, fotografky a malířky  
Michaely Jindřiškové, jejíž tvorba bude také 
k vidění i v Galerii na schodech v budově radni-
ce od 8. května 2022.
Kalendář zakoupíte od druhé poloviny listopadu 
v informačním centru města v Městském muzeu 
v Čelákovicích, p. o. Pro bližší informace sleduj-
te www.celmuz.cz či jeho facebookové stránky 
MestskeMuzeumVCelakovicich. redměstská knihovna

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

Týden knihoven u nás
Týden knihoven se pravidelně koná první říjno-
vý týden. Letošní, již 25. ročník se velmi vyda-

řil. Návštěvníci si mohli po celý týden prohlížet 
výstavu na téma Dopravní prostředky. Jako 
vždy byly exponáty zapůjčené od našich čtená-
řů a příznivců. Všem moc děkujeme! Měli jsme 
vystavené lodě, letadla, auta, motocykly i jízdní 
kola v různých podobách – obrazy, modely, fo-
tografie a dokonce létací balón z perníku!
Kromě prohlédnutí výstavy se mohli zájemci na 
přednáškách dozvědět o cestě po Yukonu, hrát 
si s pamětí a dozvědět se o dalším vývoji želez-
nice (nejen) v Polabí.
Díky spolupráci s MAS – Střední Polabí a jejich 
projektu MAP II pro Brandýsko jsme se zapoji-
li do projektu Knihovny města Hradec Králové 
„Lovci perel“. Do první etapy Lovců perel urče-
né pro čtenáře do 15 let se přihlásilo 83 dětí, 
které nasbíraly 908 perel. Perly získávaly děti za 
přečtené knihy. První etapa trvala od 1. května 
do 30. září. V Týdnu knihoven proběhlo vyhlá-
šení výsledků a tržiště, kde si „nasbírané“ perly 
mohly děti vyměnit za drobné dárky, ale i knihy. 
Každý účastník také obdržel diplom a placku 
s ilustrací Venduly Hegerové. Děkujeme jí za 
spolupráci!
Každoroční finále Týdne knihoven patří již tra-
dičně Dni otevřených dveří. Návštěvníci si mo-
hou prohlédnout veškeré prostory knihovny, 
jindy nepřístupné. O všechno byl velký zájem! 
V dopoledních hodinách navštívilo knihovnu 
pět tříd z místní základní i mateřské školy. Po 
celý den chodili čtenáři a zájemci o prohlédnutí 
výstavy, ale i skladů ve sklepě nebo kanceláří 
v podkroví.

Naděžda Picková, ředitelka

Hrátky s pamětí. Foto: archiv knihovny

Výstava dopravních prostředků. Foto: archiv knihovny

Tržiště lovců perel. Foto: archiv knihovny

Připravujeme
V úterý 2. listopadu začaly čtenářské kroužky 
pro děti. Číst si, to je nefalšovaná radost. Tu 
radost ovšem můžeme znásobit, když se o své 
dojmy a zážitky podělíme s někým, kdo naši vá-
šeň pro dobrou knihu sdílí. 
Ve čtvrtek 4. listopadu od 18.30 hod. jste zváni 
na vyprávění Dalibora Stacha o prodělání klinic-
ké smrti s názvem „Vše o životě po životě“. Do-
zvíte se zážitky několika lidí. Na toto téma vznikl 
také film a několik knih. 
Ve stejný čas o týden později, ve čtvrtek 11. lis-
topadu, můžete přijít již poněkolikáté hrát si 
s pamětí s milou lektorkou Renátou Nentvicho-
vou Novotnou. 
V letošním roce vydalo Městské muzeum v Če-
lákovicích mimo jiné knihu Sto let fotbalu v Če-
lákovicích. S autorem knihy, panem Milanem 
Šiklem, se můžete setkat v úterý 23. listopadu 
od 18.30 hod.
Více informací najdete na webových a faceboo-
kových stránkách knihovny. Těšíme se na vás!

Naděžda Picková, ředitelka
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houbařské okénko

Hřib příživný + pestřec obecný. Foto: Ondřej Tomeček

Hřib příživný (cizopasný)

olivově zbarvený. Za sucha často bývá po-
praskaný. Rourky sbíhající na třeň jsou žluté, 
u starších plodnic hnědavé, po otlačení nemění
barvu. Třeň 5–15 mm široký, žlutoolivový, zužu-
jící se směrem k bázi.  Celkově se jedná o jednu
z nejmenších hřibovitých hub – což je společná
vlastnost všech tří parazitických druhů (mimo
hřib dřevožijný se ještě jedná o hřib peprný).
Vyrůstá od srpna do listopadu nehojně až vzác-
ně na naopak velmi hojném pestřci obecném,
který je v podzimní době v okolních lesích do-
slova plevelným druhem a který je jeho hostite-
lem/živitelem.
V našem okolí se jedná o vzácnější druh, který
v běžných letech nacházíme asi 1 až 2x ročně
a ve velmi malém množství. Letos po delší době
(osmi letech) však překvapil a od konce srpna
do konce září rostl ve velkém množství, a to tak,
že na některých lokalitách se jednalo o aktuálně
nejhojnější hřibovitou houbu.
Ač vyrůstá z pestřce obecného, který je jedno-
značně jedovatý, tak samotný hřib příživný je
považován za jedlý druh, který však vzhledem
k vzácnosti a relativní drobnosti není ke konzu-
maci doporučován.

Miroslav Rudolf a Ondřej Tomeček, 
Spolek houbařů Čelákovice

A i tentokrát zůstaneme u tématu hřibů. Záro-
veň navážeme na rok starý článek o hřibu dře-
vožijném. V článku ve Zpravodaji 11/2020 jsme 
uváděli, že většina druhů hřibovitých hub jsou 
mykorhizní, tj. symbiotické s listnatými či jehlič-
natými stromy. Z tohoto pravidla existují tři vý-
jimky. O jedné z nich, hřibu příživném (cizopas-
ném), bude řeč právě v tomto článku.
Popis: Klobouk 2–5 cm (jen výjimečně větší) 
velký, polokulovitý, později plochý, hnědavý, 

Přípravy na advent
Všichni se těšíme na setkání na čelákovickém 
náměstí, kde u příležitosti rozsvícení vánočního 
stromu bude lákat k zastavení i stánek naší zá-
kladní školy. Rozhodli jsme se vnést na čeláko-
vické náměstí co nejvíc vánoční pohody a spojili 
jsme se s charitami, které pravidelně podporu-
jeme. Jedná se o UMUN – umělce malující ústy 
a nohama a Život bez bariér z Nové Paky.
Objednali jsme množství textilních a keramic-
kých výrobků lidí, kteří neměli takové štěstí 
jako my, kteří bojují často celoživotně s fatálním 
handicapem, a přesto dokáží vytvářet díla, která 
jsou krásná a něžná a my jen s údivem zjišťuje-
me, že něco takového bychom sami nedokázali. 
Snad se zalíbí i vám a koupí výrobků postižené 
lidi podpoříte.
Přijďte tedy v sobotu 27. listopadu od 13.00 hod. 
k našemu stánku v prostoru před CMC, kde nás 
jistě nepřehlédnete. A vezměte s sebou i děti, 
protože je pro ně připraven tradiční kapsář se 
spoustou kapes, ve kterých se skrývají různé 
dárky a malá překvapení. Každý si hodí kostkou 
a pak už jen čeká, co kapsa s jeho číslem ukrý-
vá.
Na televizní obrazovce poběží smyčka o naší 
základní škole, rádi vám o ní povíme sami víc 
a vůbec se s vámi v tom předvánočním čase 
rádi sejdeme. 
Přejeme hezký advent. pedagogové

základní škola
J. A. Komenského 414, Čelákovice
tel.: 326 998 211
e-mail: info@zscelakovice.cz
http://www.zscelakovice.cz

Výstava hub
Letošní tradiční výstavu hub provázely organi-
zační nesnáze. Nejdříve jsme po zvážení okol-
ností zkrátili dobu výstavy ze tří na dva dny. 
A necelý měsíc před výstavou jsme byli nuceni 
změnit i místo konání (ke změně došlo až těsně 
před vydáním zářijového čísla Zpravodaje – za 
zmatky se tímto čtenářům omlouváme). Místem 
konání se nakonec stala nová modlitebna Círk-
ve bratské (nový kostel naproti nádraží). 
Obdobně jako loni klimatické podmínky panující 
v našem okolí nebyly pro růst hub nijak příznivé. 
Během tří týdnů významněji pršelo jenom jed-
nou a týden před zahájením výstavy houby v le-
sích v našem okolí prakticky vymizely. A to pře-
devším z pohledu na druhovou pestrost. Proto 
některé druhy jindy zcela běžných hub (např. 
pečárky) na letošní výstavě chyběly. Ale díky 
obětavosti našich členů a přátel se počet vy-
stavovaných druhů hub vyšplhal na 230, což je 
vzhledem k uvedeným okolnostem úctyhodné 
číslo. Z toho se několik desítek druhů dá označit 
za vzácnější či minimálně nehojné. Jmenujme 
alespoň několik: hřib příživný, hřib přívěskatý, 
korálovec bukový, housenice cizopasná, koře-
novec žlutavý, pórnatka placentová, voskovka 
papouščí, lesklokorka lesklá či trsnatec lupeni-
tý. Expozice byla tradičně doplněna obvyklou 
výstavou jiřinek od paní Jany Čermákové z Če-
čelic a výstavou místních včelařů s informační-
mi panely a proskleným úlem. Během výstavy 
proběhly i dvě přednášky Ondřeje Tomečka na 
téma „Pozoruhodný svět hub“. Jedna byla ur-
čena pro seniory a druhá pro studenty střední 
školy.
Na organizačním zajištění akce se velmi aktiv-
ně podílelo několik studentů ze Střední země-
dělské školy v Brandýse nad Labem a na velmi 
zdařilé výzdobě vnitřní expozice svými vystave-
nými obrazy hub skupina studentek pod vede-
ním učitelky Kateřiny Dörflové ze Střední školy 
designu v Lysé nad Labem.
Po loňské nižší návštěvnosti dané covidovým 

omezením se letošní návštěvnost vrátila k ob-
vyklým počtům. Celkem výstavu navštívilo asi 
630 osob, z toho tak 400 tvořily organizované 
školní skupiny (školky, základní školy i střední 
školy) z Čelákovic a blízkého okolí.
SHČ děkuje za pomoc všem, kdo se podíleli na 
sběru hub, přípravě i průběhu výstavy. Kromě 
našich členů a studentů výše uvedených škol 
to byli především Jana Mezihoráková s Petrem 
Maturou a známá profesionální mykoložka Te-
reza Tejklová, kteří velmi významně přispěli 
k dosažené druhové pestrosti vystavovaných 
hub. V neposlední řadě děkujeme městu Če-
lákovice za významnou finanční podporu, díky 
které bylo možné výstavu uskutečnit.
Těšíme se na výstavu hub v příštím roce a dou-
fáme, že se uskuteční za lepších klimatických 
podmínek a bez organizačních zmatků.

Miroslav Rudolf a Ondřej Tomeček, 
Spolek houbařů Čelákovice

Tentokrát se výstava uskutečnila v prostorách modli-
tebny Církve bratské u nádraží. Foto: -dv-
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mddm
Havlíčkova 691, Čelákovice
tel.: 326 991 217, fax: 326 995 959
e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz
http://www.mddmcelakovice.cz

Pozvánka na 47. ročník
Večerního běhu

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, p. o., 
pořadatel 47. ročníku Večerního běhu městem 
Čelákovice – Memoriálu Rudolfa Vichery, sr-
dečně zve občany města na závody dětí, které 
proběhnou v úterý 16. listopadu, a závod do-
spělých ve středu 17. listopadu. 
ÚTERÝ 16. 11. – DĚTI
Prezentace ve vestibulu Kulturního domu od 
13.00 hod. Start kategorií nejmladších dětí je 
v 13.30 hod. v parku před Kulturním domem 
Čelákovice. Kategorie startují v následujícím 
pořadí: 6 let, 7 let, 8 let, 9 let, 10 let a 11 let. 
Následují mladší žákyně a žáci, starší žákyně 
a žáci, dorostenky a dorostenci.
STŘEDA 17. 11. – DOSPĚLÍ
Prezentace a start u ZŠ v ulici J. A. Komenské-
ho od 15.00 hod. Závod zahájí kategorie juniorů 
a juniorek v 16.20 hod. a hlavní kategorie mužů 
do 39 let vyběhne v 18.00 hod. Ženy se postaví 
na startovní čáru v 17.00 hod. Všechny veterán-
ské kategorie startují v 17.20 hod. Startovné pro 
dospělé kategorie 100 Kč. 
Organizace běhů je velmi náročná a vyžaduje 
vedle nadšení pořadatelů i hodně porozumění 
veřejnosti. Pořadatelé a příznivci závodu dě-
kují všem, kteří svou účinnou pomocí umožní 
uspořádat tento závod. Přijďte si s námi za-

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. Případ-
ně nás kontaktujte na tel.: 739 033 163.

Zahrada KC Routa je díky podpoře města 
Čelákovic v provozu i při nepříznivém počasí!
Přijďte si zaswapovat nebo si jen popovídat! 
Otevírací doba po–pá v 10.00–18.00 hod.

Swapování, pondělí 8. (dětské knihy), 15. (če-
pice, rukavice, šály, punčošky), 22. (hrač-
ky pro holky) a 29. 11. (hračky pro kluky),  
10.00–16.00 hod., Jurta na zahradě RC Routa.

Tak trochu jiné úterky, úterý 9. (hravé cvi-
čení), 16. (tanečky pro nejmenší), 23. (učí-
me se zvířátka) a 30. 11. (poznáváme svět),  
10.00–12.00 hod.

Dobročinný obchůdek, úterý a čtvrtek, 
10.00–18.00 hod. Přijďte si ještě v listopadu 
vybrat! Z důvodu počasí plánujeme od prosin-
ce přerušení provozu.

Cvičení pro těhotné, pátky, 18.00–19.00 hod., 
tělocvična Městského bazénu Čelákovi-
ce. Lekci vede certifikovaná lektorka. Cena 
100 Kč/hod. Rezervace nutná skrze facebook: 
Cvičení pro těhotné Čelákovice nebo SMS tel.: 
724 443 643. 

Rodinné bubnování, středa 3. a úterý 16. 11., 
10.00–11.00 hod., zahrada RC Routa, s Janou 
Vachkovou, vítáni jsou rodiče s dětmi i jednot-
livci. Vstup 50 Kč/rodina, rezervace předem 
není nutná. 

Lampionový průvod, středa 10. 11., start 
v 17.00 hod., od Mateřského centra Čelákovi-
ce. Tradičně v předvečer svátku sv. Martina se 
projdeme městem a náš průvod zakončíme na 
zahradě Routy.

Klub náhradních rodin: seminář Dítě závis-
lých rodičů, 13. 11., lektor Ilona Preslová, se-
minář je určen pěstounům a zájemcům o ná-
hradní rodinnou péči, další informace Lenka 
Slováková, e-mail: lenka.slovakova@rc-routa.
cz, tel.: 776 929 159.

Unicorní přespávačka, úterý 16. – středa 
17. 11., 18.00–9.00 hod., Mateřské centrum,
cena 300 Kč (včetně večeře a snídaně), určeno 
pro děti 1. stupně ZŠ, rezervace a informace
na tel.: 728 660 493.

Divadélko pro nejmenší, pátek 19. 11., 
10.00 hod., Mateřské centrum. Boudo, budko...

Čertovská stezka, sobota 4. 12., 16.00–
18.00 hod., začínáme u kačen pod kostelem, 
stezku můžete projít kdykoliv v uvedeném 
čase. Cestou zahlédnete několik čertů a bu-
dete plnit jejich záludné úkoly. Na konci čeká 
malá odměna pro odvážné. 

ReStart klub 2022 nabízí volná místa! Ne-
daří se vám najít zaměstnání? Řešíte sklou-
bení pracovního, rodinného a osobního ži-
vota? Jste na rodičovské dovolené a chcete 
na sobě stále pracovat? Chystáte do (staro)
nové práce a máte obavy, jak to zvládnete? 
Poohlížíte se po práci nové? Rádi byste na-
příklad změnili obor či začali dělat něco úplně 
nového, ale nevíte, jak na to? Přihlaste se do 
ReStart klubu! Využijte volná místa v jarním 
běhu (leden až květen 2022). Osm navazu-
jících intenzivních setkání pro ženy s cílem 
zvýšení jejich šancí na úspěšnou integraci 
na trh práce a sdílení zkušeností. Praktické, 
interaktivní, zážitkové workshopy pro rozvoj 
dovedností k hledání a získání zaměstnání 
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, ne-
zaměstnané. Přihlášky a informace Markéta 
Javorská, e-mail: restartujkarieru@rc-routa.cz,  
tel.: 608 723 465, www.restartujkarieru.cz.

běhat, nebo jen fandit, a užít si tak jedinečnou 
atmosféru večerního běhu. Veškeré informace 
o běhu získáte na webových stránkách www.
mddmcelakovice.cz nebo na tel.: 326 991 217.

Veronika Kratochvílová

Z předešlých ročníků Večerního běhu městem Čeláko-
vice – Memoriálu Rudolfa Vichery. Foto: Pavel Dufek

Mikulášská
V neděli 5. prosince pořádáme na zahradě v Hav- 
líčkově ulici Mikulášskou pro všechny děti i ro-
diče. Kromě klasické nadílky bude připraven 
bohatý program – čertí stezka s plněním úkolů, 
malování na obličej, zdobení perníčků. Nebude 
chybět čertí rej a ohnivá show. Program pro děti 
začíná v 15.00 hod., nadílka pak od 16.00 hod. 
Bude zajištěno občerstvení. Nadílky mohou rodi-
če nosit v neděli od 12.00 hod. do MDDM.

Veronika Kratochvílová

Zahájení adventu
V sobotu 27. listopadu u příležitosti zahájení 
adventu v Čelákovicích pořádáme tradiční dílny 
v Městském muzeu. V Síni Jana Zacha si vyro-
bíte vánoční dekorace technikami, jako je plstě-
ní, či umotáte vánoční svíčku. Dílny jsou otevře-
ny od 14.00 do 17.00 hod. 
Výtvarné vánoční dílny pro veřejnost připravu-
jeme i na náměstí. Zde mohou děti vyrábět vá-
noční svícny či zdobit perníčky.

Veronika Kratochvílová



listopad 2021 / 21

Ač jsou ve srovnání např. s šachovou hrou karetní 
hry obvykle považovány za daleko více hrami „štěs-
těny“, i v těchto hrách – při respektu k jejich pravi-
dlům – může hráč nejen nalézt hlubokou logiku, ale 
využít ku svému prospěchu znalosti statistiky a zá-
kladních principů. Vedle celosvětově známějšího 
pokeru je potom velmi rozšířená hra blackjack. Lze 
si ji zahrát například v kasinu. Pravidla jsou jedno-
duchá, krupiéra žádáte o karty, dokud chcete nebo 
dokud nepřekročíte 21, kdy automaticky prohrá-
váte. Hodnoty žolíkových karet jsou jednoduché, 
odpovídají na nich uvedeným hodnotám (J, Q, K se 
rovná 10), eso se počítá za 1 nebo 11, co je pro 
vás výhodnější. Na úvod dojde k rozdání karet, kdy 
každý hráč získá dvě karty a krupiér jednu. Výho-
da krupiéra (či kasina) spočívá v tom, že bere karty 
z balíku jako poslední, první volí karty hráči. Může 
tak nastat situace, kdy krupiér vyhraje bez nutnosti 
volby karet, protože budou všichni hráči „přes 21“. 
Pravidla pro krupiéra jsou omezena, musí vzít kartu 
vždy, dokud nedosáhne hodnoty 17, a nesmí vzít 
další karty, jakmile hodnoty 17 nebo více dosáh-
ne (přes 21 hru automaticky prohrává a vyhrávají 
všichni hráči u stolu s kartami ve hře). Blackjack je 
kombinace karet s hodnotou 10 a esa při rozdání, 
kdy, pokud nemá krupiér eso, tak hráč automatic-
ky získává 1,5 násobek sázky (standardně platí, 
že se výhra vyplácí v poměru 1:1). V případě, že 
máte dvě karty stejné hodnoty (o barvy v případě 
blackjacku vůbec nejde), můžete je rozdělit, a hrát 
tak na dvou hracích polích (tzv. boxech), vlastně se 
v tu chvíli stáváte jakoby dvěma hráči. Vždy můžete 
také stát, nechtít další kartu.
Představte si tak např. situaci, kdy máte dvě de-
sítky, dohromady hodnota karet 20. Krupiér má 
šestku. Vezmete si další kartu? Budete stát? 
Karty rozdělíte a budete hrát na dvou boxech? 
A nyní přichází na řadu herní strategie – v black- 
jacku existuje tzv. herní optimální strategie. Pokud 
ji znáte a plně respektujete, dostáváte se do situ-
ace, kdy máte skoro stejnou šanci na výhru (jen 
o trochu menší) než kasino, které ale obecně vy-
hrává vždy, pokud jde o statistiku a zákon velkých
čísel. Jenže vy hru budete hrát chvíli, maximálně
několik hodin a v této době zákon velkých čísel
platit nemusí… Šance, že ale prohrajete, se ale vý-
razně zvyšuje, pokud nehrajete přesně, necháváte
se vyvést z koncentrace či to „přeženete“ s alko-
holem, který některá kasina nabízejí i zadarmo,
většinou ale za mírnější než standardní ceny (proč
asi?). Dalšími strategiemi jsou např. hrát stejně jako 
krupiér (do hodnoty 16 beru, nad 17 nikoliv) nebo
tzv. nikdy přes – jakmile mi může hrozit překro-
čení 21, další kartu nevezmu. Tyto strategie jsou
obecně špatné a v zákonu velkých čísel nahrávají
krupiérovi. Jde však také o psychologii. Ač se to
nezdá, karetní duch a duch náhody v blackjacku
jasně platí – když vám tzv. jde karta a vyhráváte, je
škoda nezvýšit sázky a neužít si to. Naopak, pokud 
se stolu nedaří a krupiér vítězí, je lepší to na chvíli
zabalit… V ČR se většinou sázky pohybují od mini-
mální sázky 100 Kč do sázky 5 000 Kč, ale když si
jdete zahrát poprvé, rozhodně se přidržet minimální 
úrovně. Hra jde totiž velmi rychle a svá rozhodnutí
zpravidla realizujete během pár či nižších desítek
vteřin. A nyní otázka na závěr – co uděláte při hod-
notě karet 20 a krupiérově šestce?

Robert Kubíček

XI – Karetní hra blackjack

myšlenkové lapálie

volný čas / sport

karate

Koncem září se po dlouhé nucené koronaviro-
vé přestávce konala nejvyšší světová soutěž 
v karate „9th World Karate Championships for 
All Ages“, kterou pořádala jedna z největších 
světových federací karate WUKF. Šampionát 
se uskutečnil v rumunském městě Kluž, a jak již 
název napovídá, byl určen pro všechny věkové 
kategorie. Zúčastnili se ho reprezentanti z 39 
zemí, mj. z USA, Mexika, Jihoafrické republiky, 
Ruska, Egyptu, Indie, Senegalu, Francie, Itálie, 
Německa a samozřejmě Rumunska.
Z našeho klubu se šampionátu zúčastnilo 16 zá-
vodníků, kteří reprezentovali Českou republiku 
jak v individuálních, tak v týmových kategoriích. 
Jmenovitě Daniel Brejcha, Denisa Brejchová, 
Dominik Douděra, Vendula Fafková, Jakub Fi-
dler, Eliška Fidlerová, Václav Hudeček, Dalibor 
Kolínko, Matěj Lippert, Eliška Mihalčatinová, Mi-
chal Nosek, Marek Nový, Matyáš Richter, Víc-
tor Sánchez, Eliška Skálová a Štěpán Svoboda. 
Jako reprezentační koučové byli nominováni 
Martin Brejcha a Helena Brejchová.
Konečné umístění našich reprezentantů bylo 
fantastické. Mistrem světa se stali Denisa Brej-
chová (kumite individual a kata team), Daniel 
Brejcha (kumite individual), Dominik Douděra 
(kata individual), Michal Nosek (kata individu-
al), Eliška Mihalčatinová a Eliška Fidlerová (kata 
team).
Titul vicemistr světa vybojovali Dalibor Kolínko 
(kata individual a kata team), Vendula Fafko-
vá (kata individual) a Štěpán Svoboda, Víctor 
Sánchez, Daniel Brejcha, Jakub Fidler a Matěj 
Lippert (všichni kata team). Bronzové medaile 
dále získali Daniel Brejcha (kata individual a kata 
team), Jakub Fidler a Matěj Lippert (kata team). 
Na nepopulární „bramborovou“ medaili dosáh-
li, a tedy 4. místo obsadili Eliška Mihalčatinová, 

SK karate Dragon Čelákovice – velký úspěch 
na světovém šampionátu

Marek Nový, Štěpán Svoboda a Víctor Sánchez 
(všichni kata individual).
Celkem jsme na tomto světovém šampionátu 
vybojovali 19 medailí, z toho 7 zlatých, 8 stří-
brných a 4 bronzové. Stali jsme se tak opět 
nejúspěšnějším klubem naší výpravy. Nejúspěš-
nějším reprezentantem České republiky se stal 
rovněž náš Daniel Brejcha, který dokázal vybo-
jovat 4 medaile. 
Všem závodníkům k dosaženým výsledkům 
gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezenta-
ci České republiky. Poděkování patří také městu 
Čelákovice za finanční podporu a celému reali-
začnímu týmu včetně rodičů za pomoc.

Martin Brejcha, předseda SK karate Dragon 
Čelákovice

Mistři světa Dominik Douděra a Michal Nosek s koučem 
Martinem Brejchou. Foto: archiv klubu

Úspěšní reprezentanti SK karate Dragon na Mistrovství světa 2021 v Rumunsku, kde vybojovali 19 medailí. Foto: 
archiv klubu
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SK UNION – Dalekorej při střelecké chuti
Union vstupuje do druhé poloviny podzimní části mistrovské soutěže na 
10. místě, což zhruba odpovídá kvalitám mužstva. Po ostudné porážce na
domácí půdě se Sokolčí se tým „probral“ a dosáhl několika zajímavých
výsledků, které jej posunuly z nebezpečného pásma sestupu. Výrazně po-
mohly zápasy s Mělníkem a v Bousově, kde Union naděloval po půltuctu
branek. Největší zásluhu měl Jirka Dalekorej, autor dvakrát po čtyř gólech.
FOTBAL HLÍZOV–SK UNION 2:2
Branky: Dalekorej, Kovalov
Na hřišti jednoho z kandidátů postupu sehrál Union vyrovnanou partii,
i když domácí měli více šancí než hosté. Již v 10. min. otevřel skóre Dale-
korej. Domácí měli problém prosadit se v koncovce, a to až do 30. min.,
kdy vyrovnali. Po přestávce se obraz hry nezměnil, vedl Union gólem Ko-
valova a domácí srovnali v 85. min. na konečných 2:2.
SK UNION–SLÁVIA JESENICE 5:1
Branky: Kadeřábek, Dalekorej, Pánek, Kolovecký, Vacek
Vedení domácím zajistil v úvodu z penalty Kadeřábek. V dalším průběhu
mladý celek soupeře dokázal s domácími držet krok a v závěru půle vy-
rovnal. Ve 46. min. poslal Union znovu do vedení Dalekorej. Po pauze
v 56. min. přidal třetí branku Pánek a hosté rezignovali. Góly Koloveckého
a Vacka jen vylepšily skóre utkání.
PŠOVKA MĚLNÍK–SK UNION 6:2
Branky: Haloun a vlastní
Značně oslabený tým Unionu nedokázal opakovat svůj výkon z minulého
kola. Mužstvo doplnili dorostenci, a to pro zkušený celek domácích ne-
mělo velkou šanci na úspěch. Pšovka vedla od 2. minuty, zvýšila na 2:0,
snížil Haloun a ještě do přestávky padly dva góly. Ve druhé části domácí
polevili, ale vysoká výhra byla zasloužená.
MNICHOVOHRADIŠTSKÝ SK–SK UNION 2:1
Branka: Kadeřábek
Vložené kolo se hrálo v úterý a naším soupeřem byl další celek z čela tabul-
ky. Průběh utkání, ve kterém na první poločas nastoupil i trenér Skuhravý,
byl celkem vyrovnaný s několika příležitostmi na obou stranách. Branky
však padaly až v posledních minutách. Kadeřábek poslal v 81. min. Union
do vedení, soupeř po chvíli vyrovnal a v 85. min. Nepovedený odkop Ko-
valova skončil ve vlastní síti.
SK UNION–FC MĚLNÍK 6:2
Branky: Dalekorej 4, Pánek 2
Domácí sice byli v tomto utkání favoritem, ale hosté dokázali vzdorovat až do 
40. min., kdy skóroval Dalekorej a vzápětí přidal druhý gól. Po pauze nejprve
Janda skvěle zasáhl a poté Dalekorej přidal třetí branku a soupeř rezignoval.
Konečnou podobu výsledku daly branky Pánka a ještě jednou Dalekoreje.
DOLNOBOUSOVSKÝ SK–SK UNION 3:6
Branky: Dalekorej 4, Kadeřábek, Kovalov
Průběh prvního poločasu byl vyrovnaný, obě strany měly nějaké možnosti, Petr Pánek v utkání Poděbrady–Union. Foto: Vladimír Malinovský

ale skóre se měnilo až po střele Kadeřábka, kterého po chvíli doplnil dru-
hou brankou Dalekorej. Domácí v závěru půle snížili na 1:2. Ve druhé části 
prakticky rozhodl o výsledku během deseti minut (dal tři branky) Dalekorej. 
Domácí jen korigovali.

Sobotní zápasy Unionu na domácí půdě, začátek vždy v 10.15 hod.
13. 11.  SK UNION– SK REJŠICE

DOROST vstoupil do soutěže I. A třídy úspěšně, ale po porážce v Hovor-
čovicích přišla krize jak herní, tak i výsledková. SK UNION–SK LABSKÝ 
KOSTELEC 4:1, branky: Linka, Kratochvíl 2, SKK HOVORČOVICE–SK 
UNION 8:0, fyzická převaha a absence několika hráčů stojí za porážkou 
s vedoucím týmem soutěže, SK UNION–SOKOL BŘEZNO 5:3, branky: 
Kratochvíl, Štrobl 2, Mikoška, SK ZELENEČ–SK UNION 7:2, branky: Ska-
lický, Kratochvíl, SK UNION–SK BAKOV N. JIZ. 0:1.

STARŠÍ ŽÁCI se v krajském přeboru stále hledají. Mužstvo je poznamená-
no odchodem několika hráčů do vyšších soutěží a nepodařilo se je nahra-
dit. Některé výsledky jsou přímo tragické, a tak poslední místo je logické. 
SK UNION–AFK PEČKY 0:9, SPARTA KUTNÁ HORA–SK UNION 9:0, SK 
UNION–FK BRANDÝS N. L. 2:9, branky: Kočvara, Palouš, SK BENÁTKY 
N. JIZ.–SK UNION 4:0.

MLADŠÍ ŽÁCI již získali body za výhru s Pečkami, přesto zisk tří bodů zna-
mená jen předposlední místo průběžné tabulky. SK UNION–AFK PEČKY 
4:1, branky: Mráz 2, Kočvara, vlastní 1, SPARTA KUTNÁ HORA–SK UNION 
7:1, branka: Homola, SK UNION–FK BRANDÝS N. L. 1:23, branka: Kočva-
ra, SK BENÁTKY N. JIZ.–SK UNION 4:3, branky: Kubečka, Mráz, Petrtýl.

Milan Šikl

florbal

Orka postoupila v poháru do osmifinále
Dalšími dvěma koly se Orka úspěšně probojovala v rámci pohárového pavou-
ka už do osmifinále. V něm vyzve aktuálně devátý tým superligy Black Angels.
FBC DRACI ŘÍČANY–ORKA 3:8
Úvodní třetinu proti nadšeně hrajícím Drakům Orka jasně vyhrála poměrem 
3:0. Ve druhé části jsme ale výrazně zvolnili a nechali domácí dotáhnout se 
na rozdíl jediné branky. Závěrečná část ale už opět patřila nám a díky pěti 
zásahům jsme tento zápas jasně vyhráli, a postoupili tak do dalšího kola.
FBC HRADEC KRÁLOVÉ–ORKA 7:9
První třetina byla z naší strany bez patřičného náboje a navíc nám děla-
la potíže kluzká podlaha hradecké haly. Domácí toho využili, a do šaten 
tak šli s náskokem 4:2. Ve druhé části jsme již obraz hry změnili a čtyřmi 
brankami v řadě jsme převzali otěže zápasu do svých rukou. Dále byla hra 
vyrovnaná, domácí hnáni svými fanoušky nepříjemně kousali, ale i přes 
napínavý závěr jsme si již vítězství nenechali vzít, a postoupili jsme tak do 
osmifinále.
Dalšími koly pokračovala také florbalová liga. Orka po tréninkovém výpadku 
kvůli nedostupnosti haly teprve sbírá formu, a tak se jí proti nejlepším týmům 
nedařilo. Proti Litvínovu už ale předvedla svou hru a prosadila se i střelecky.  

ORKA–T.B.C KRÁLŮV DVŮR 2:4
První třetina se nám povedla a ujali jsme se vedení 2:0. Od té doby ale vý-
borný hostující gólman zamkl svou branku a dováděl naše střelce k šílen-
ství. Hostům se podařilo v dalších třetinách vždy dvakrát skórovat, naopak 
ani jedna z našich 25 střel si svůj cíl nenašla.
BUTCHIS–ORKA 11:2
První třetina byla z naší strany zatím to nejlepší, co jsme v této sezóně 
předvedli. Naopak ve druhé části jsme úplně odešli a toho dokázali domá-
cí s posíleným kádrem plným bývalých extraligových hráčů využít a šesti 
brankami utkání rozhodli. Pokračovalo i naše střelecké trápení a opět jsme 
nebyli schopni dát více než dvě branky na zápas.
ORKA–SK BIVOJ LITVÍNOV 14:3
Jednoznačný zápas, ve kterém jsme jasně dominovali a konečně jsme 
se přestali i trápit střelecky. Zápas jsme měli od začátku pod kontrolou 
a postupně jsme zatěžovali konto hostů hezkými góly, kterým nedokázali 
zabránit ani výměnou brankáře v polovině utkání. V naší bráně si naopak 
odbyl úspěšnou premiéru junior Vojta Žáček, v útoku se nejvíce dařilo Ja-
kubu Čápovi, Ondřeji Špalkovi a Michalu Němečkovi.
Informace o aktuálním dění v klubu naleznete na www.orka.cz.

Martin Bajer
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TJ Spartak Čelákovice

Extraliga – V prvním zápase play-off přijel A-tým 
do Vsetína a s jednou výhrou v úvodní trojce nako-
nec prohrál 5:1. V odvetném zápase využili čeláko-
vičtí hráči výhodu domácího prostředí a s notnou 
podporou diváků dovedli po kvalitním výkonu zá-
pas do vítězného konce v poměru 5:3. Do třetího, 
rozhodujícího duelu vstoupili lépe vsetínští hráči, 
kteří v úvodu ovládli začátek utkání v podobě 3:0. 
Čelákovice však dokázaly otočit sérií čtyř bodů 
na 3:4. Vítězství vyrobila dvojice Kolenský, Spilka, 
která ve dvou setech přehrála Majštiníka s Andri- 
sem 6:10 a 9:10 a získala rozhodující pátý bod za-
ručující jim účast v semifinále.
K prvnímu zápasu SF jely Čelákovice opět na Mora-
vu, tentokrát k vítězi základní části, a to do Modřic. 
První tři zápasy se čelákovickým moc nepovedly, 
a tak rázem prohrávali 3:0. V dalším průběhu po 
zlepšeném výkonu postupně snížili na 3:2 a 4:3. 
Body připisovali v druhé trojce (D. Matura, Holas, 
Kolenský a střídající Bareš s Čuříkem), v singlu (Ko-
lenský) a v odvetné trojce (Flekač, Spilka, Šafr a stří-
dající Nesládek). Hosté poté sice prohráli v odvetné 
dvojce 2:1, ale jezdili doslova a do písmene po „zad-
ku“ a svou kůži neprodali určitě zadarmo.
V odvetném zápase domácí po prohraných dvoj-
kách připsali první bod v trojce – Matura, Bareš, 
Holas a střídající Kolenský. Kolenský pak v singlu 
ve dvou setech vybodoval hostujícího Hanuse po 
setech 10:8 a 10:5. Dalšími dvěma body v odvet-
ných trojkách strhli dokonce vedení 4:3 na svou 
stranu. Závěrečné dvojky vyzněly pro modřické 
v poměru 0:2, a tak se třetí zápas nekonal. Škoda, 
za předvedenou hru by si to domácí hráči určitě 
zasloužili. O třetí místo se nehrálo, a tak se pořadí 
hodnotí po základní části. Čelákovice tak obsadily 
čtvrtou příčku a K. Vary jsou třetí. 
Dorost – V Českých Budějovicích je čekala odveta 
play-off. Po domácím vítězství 4:2 vyhráli i v odve-
tě a po výsledku 4:1 postoupili do semifinále proti 
Modřicím. V prvním měření sil na domácím hřišti 
však nedokázali zopakovat výhru 4:3 ze základní 
části a z prvního semifinálového duelu odešli pora-
ženi 2:4. V odvetě si nedokázali vynutit třetí zápas 
a prohráli 4:1, a tak ze hry o finále vypadli. 24. říj-
na je čekal, tak jako v minulé sezoně, zápas o třetí 
místo, a to s mužstvem TJ Peklo nad Zdobnicí.
Ženy – V prvním zápase play-off prohrály ženy 
v Českém Brodě 5:0. K odvetnému zápasu nastu-
povaly v plné palebné síle a hned v úvodní dvojce 
potrápily soupeřky v třísetovém zápase. Ve tře-
tím setu vedly 6:5, ale set nedotáhly k vítěznému 
konci. Pak ještě v singlu bojovala statečně Erika 
Čapková proti Lucii Balkové, ale ve třetím setu se 
jí nepovedlo soupeřku udolat, a tak v sérii prohrály 
0:2 a z dalších bojů vypadly.

Petr Flekač

Nohejbalový oddíl

Tým fanynek po vítězném domácím utkání se Vsetínem. 
Zleva: Lenka Hejtíková, Markéta Nekolná, Martina Ca-
brnochová, Zdeňka Adamcová. Foto: archiv oddílu

Oddíl stolního tenisu
Sezona divize mužů je v plném proudu.
1. kolo TTC BRANDÝS NAD LABEM B–SPAR-
TAK ČELÁKOVICE A 9:9
Body: Petr Dvořák 4:0, Jiří Přichystal 1:3, Jiří
Mlejnek 0:4, Matěj Leypold Iglo 2:2, obě čtyřhry.
Trochu nešťastná remíza, v obnovené premié-
ře po 20 letech Jirka Přichystal 1 bod a debla,
bohužel se nepřidal Jirka Mlejnek a jeden bod
Matěje taky chyběl. Ale bod zvenku bereme,
v Brandýse se vyhrává jen velmi těžce.
3. kolo (předehrané) SOKOL HUDLICE A–SPAR-
TAK ČELÁKOVICE A 4:10
Body: Petr Dvořák 2:1, Jiří Přichystal 2:1, David
Kurel 2:1, Jiří Mlejnek 2:1, oba debly.
Hudlice v předehrávce den před námi zametly
s Brandýsem, který vůbec nepřijel ve slabé se-
stavě. Zato my jsme sestavu lepili ještě ráno,
protože ulehl Matěj, takže moc důvodů k op-
timismu nebylo. Jenže, jak už se několikrát
ukázalo, v pinčesu se může stát všechno. Petr
s Jirkou i David s Cipem vyhráli hladce 3:0 oba
debly. Pak ještě Petr trochu nečekaně rupnul
s Gruberem, ale Cipís dal Hrabára a David Lan-
du a vedli jsme 4:2. A po další Petrově infarkto-
vé výhře 3:2 nad Hrabárem už se to rozjelo a po
spanilé jízdě jsme vyhráli 10:4. Perfektní výkony
od obou Jirků i Davida potvrdily, že letos máme
silnou a vyrovnanou soupisku a body zvenku
vezeme právem.

Petr Dvořák, předseda oddílu

Šachový oddíl
Uplynulý měsíc přinesl nevídané množství 
úspěchů čelákovických šachistů s úžasnou 
tečkou na konci. Pojďme ale popořadě. Na 
krajském přeboru mládeže ve Mšeně získal 
čelákovický klub celkově nejlepší medailo-
vé umístění ze všech středočeských klubů. 
Konkrétně se o to zasloužili dvěma zlatými 
medailemi Jáchym Fadrný (H10), Bruno To-
penčík (H12), jednou stříbrnou medailí Sabina 
Jeníková (D10) a dvěma bronzovými medaile-
mi Tess Hujová (D10) a Karina Nela Müllerová 
(D16). Vedle medailistů přidali postup na mis-
trovství Čech mládeže Tomáš Sedmihradský 
(H14), Antonín Pešek a Daniel Kubíček (oba 
H16). 
Čelákovičtí šachisté se dále zúčastnili oslav 
100 let šachového klubu v Lysé nad Labem. 
Oslava to byla vydařená, neboť si odvezli cel-
kem 11 medailí. Vedle obvyklých jmen si za-
slouží velkou pochvalu Vojtěch Čanda (H12) 
a Ala Besleaga (D12), kteří získali ve svých 
kategoriích bronzové medaile. Věřím, že to 
pro ně bude povzbuzení do další práce, neboť 
si dokázali, že na to mají. Tzv. ligu špuntů si 
zahrálo i několik našich začátečníků nebo ne-
soutěžních hráčů, kteří mohli poměřit své síly 
zejména s početnou líhní lyského klubu.
V říjnu se sjelo 60 hráčů do Nových Hradů 
v jižních Čechách, kde se uskutečnilo mist-
rovství ČR v šachu dětí do 8 let. Na 23. mís-
tě se s roční věkovou rezervou umístil Jonáš 
Fadrný, na 16. místě Štěpán Kohout. Podali 
dobré výkony, a kdyby častěji trénovali, ur-
čitě by se příště mohli umístit do 10. místa. 

Výsledky však u dětí musí být vedlejší, nejdů-
ležitější je, aby je šachy bavily a přinášely jim 
hlavně radost, dobré výsledky se pak dostaví. 
Do posledního kola bojovala o bronzovou me-
daili s roční věkovou rezervou Ellen Topenčí-
ková. Bohužel svými neoblíbenými černými 
figurami v posledním kole prohrála se starší 
soupeřkou, ale i tak je 6. místo mezi dívkami 
skvělým výsledkem. Ellen mezi stejně starými 
dívkami byla nejlepší, jsou u ní všechny před-
poklady pro to, aby v příštím roce skončila 
na medailové pozici. Jáchym Fadrný přijel na 
mistrovství ČR jako jeden z favoritů. První den 
vyhrál všech 6 partií a sebejistě kráčel k zisku 
medaile. Druhý den však nebyl pro kardiaky. 
Se silným rivalem uhrál remízu a pak se nechal 
zaskočit mladším hráčem, který ho rozebral 
na prvočástice. Aby získal pro Čelákovice titul 
mistra ČR, musel poslední partii se silným sou-
peřem vyhrát. Nestál dobře, v lepším případě 
to vypadalo na remízu, která by mu přinesla 
aspoň bronz. Dvakrát odmítl soupeřovu nabíd-
ku remízy a vsadil vše na jedinou kartu, která 
mohla znamenat ztrátu medailového posta-
vení. Nicméně díky soupeřově chybě a velké 
porci štěstí mu nakonec přinesla vytoužený 
titul mistra ČR. Jáchym k talentu a pracovitosti 
v tréninku postupně díky perfektní práci trené-
ra Zbyňka Jankovského zlepšuje i klid a roz-
vahu. Titul mistra ČR je kolektivním úspěchem 
čelákovického klubu, na který mohou být jeho 
trenéři a děti právem hrdí, neboť na něm všich-
ni mají svůj nezanedbatelný podíl.
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

Vítězná sestava. Foto: archiv oddílu

Jáchym Fadrný a trenér. Foto: archiv oddílu
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OCR Čelákovice

Začínáme se koupat venku!
Hned na začátku října jsme vyrazili do Plzně k Boleveckému rybníku hájit naše barvy a jméno města 
na poslední ze série Predator Race – tentokrát nejkratší kategorii RUN. Konkurence byla veliká, ale 
i tak se nám podařilo ukořistit páté místo ze 40 týmů! Závod mimo jiné připomněl důležitost otužová-
ní, kdy jedna z nejoblíbenějších překážek – skluzavka s volným pádem – posílala závodníky rovnou 
do vody o 15 °C.
Jelikož otužování není dobré pouze na OCR závody, ale především pro imunitu, zahájili jsme na pře-
lomu září a října pravidelné nedělní koupání v otevřené vodě. Všichni, kdo o otužování přemýšlí, jsou 
zváni to zkusit s námi. Honza Pfeffer, OCR Čelákovice

Predator Run Bolevák. Foto: archiv OCR Čelákovice

tenis

V září byly na kurtech našeho klubu zorgani-
zovány tři celostátní tenisové turnaje v katego-
riích babytenis (tenisová přípravka), starší žáci 
a žákyně, mladší žáci a žákyně s následujícími 
výsledky.
První neděli v září baby tenis (20 účastníků) – 
1. místo Samuel Kindl (TK Perštýn 1897 Par-
dubice) ve finále s Oskarem Havlínem (Slavoj
Žiželice).
Ve dnech 11.–13. září starší žáci a žákyně (25
hráčů a 17 hráček) – 1. místo chlapci Matyaš
Kolesár (TK Sportcentrum Mladá Boleslav), fi-

Tenisový klub Čelákovice
nále skrečováno bez boje Matyášem Perůtkou 
(Severočeská tenisová, o. s.) z důvodu zranění, 
3. místo Marek Andr (SK Meteor Praha) a Ja-
kub Zedek (SK Meteor Praha), čtyřhru vyhrála
dvojice Jakub Zedek a Marek Andr (SK Meteor
Praha); 1. místo dívky Klára Blažková (Pliskova
Tennis Academy), ve finále porazila Jessicu Be-
netkovou (I. ČLTK Praha), 3. místo Barbora Vo-
krojová (LTC Modřany 2005) a Stela Reitmaiero-
vá (TK Kročehlavy), čtyřhru vyhrála dvojice Nela
Pažoutová (TK Sportcentrum Mladá Boleslav)
a Klára Blažková (TK Kročehlavy).
Od 18. do 20. září mladší žáci a žákyně (20 hrá-
čů a 11 hráček) – 1. místo chlapci Vojtěch Kris-
man (TK Slavia Plzeň), ve finále porazil Davida
Jedličku (F. H. TK Dobřichovice), 3. místo Vítek
Šuráň (TK Čelákovice), Patrik Baar (Tenis Újezd
nad Lesy, z. s.), čtyřhru vyhráli Filip Šebek (TK
Sparta Praha) a Martin Šebek (TK Olymp Praha); 
1. místo dívky Natálie Baarová (Tenis Újezd na
Lesy, z. s.), ve finále porazila Sofii Bidzilia (TK
Čelákovice), 3. místo Samantha Kohoutková
(TK Agrofert Prostějov) a Karolína Málková (TK
Benešov), čtyřhru vyhrála dvojice Sofie Bidzilia
(TK Čelákovice) a Natálie Baarová (Tenis Újezd
nad Lesy, z. s.).
V sobotu 16. října byla na ploše dvou kurtů
postavena nafukovací hala. Hodiny v hale je
možné rezervovat i bez nutnosti členství v TK,
detaily a rezervační systém najdete na našich
webových stránkách www.tkcelakovice.cz.

Barbora Suková
Naši tenisté Sofie Bidzilia a Vítek Šuráň. Foto: archiv 
TK Čelákovice

Sofie Bidzilia (TK Čelákovice) a Natálie Baarová (Tenis 
Újezd nad Lesy, z. s.). Foto: archiv TK Čelákovice
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Spolek míčových kouzelníků

V sobotu 25. září pořádal Spolek míčových kouzelníků 
turnaj v nohejbalu s názvem „Rozloučení se sezonou“. 
O stupně vítězů soupeřilo 7 týmů a na prvním místě 
skončil tým „Kozlíci“ ve složení Josef Livora, Jaroslav 
Černý a Petr Man. Foto: Jiří Honc

atletika

Jak jsme psali v minulém čísle Zpravodaje, hned 
na začátku září se naši atleti pustili rovnýma no-
hama do tréninků a atletických závodů. Ve stej-
ném znamení byl i konec září a začátek října. Díky 
pěknému počasí byla většina tréninků venku, kde 
jsme mohli trénovat všechny potřebné disciplíny 
a pilovat tak techniku na závody, o které nebyla 
v tomto období nouze. 
Třetí zářijový víkend se naši atleti zúčastnili jak 
běžeckého závodu Mladé Běchovice, tak čtyřbo-
je, který pořádal TJ Sokol Říčany a Radošovice. 
O následujícím víkendu se konalo několik dalších 
závodů. V sobotu 25. září se 16 našich atletů zú-
častnilo skvěle uspořádaného čtyřboje v Milovi-
cích. Pořadatelem byl náš spřátelený klub Target 
Milovice. Přes 30 žlutomodrých dobře naladě-
ných pořadatelů připravilo na hřišti u ZŠ Juven-
ta závody ve 4 disciplínách: skok do dálky, hod 
krikeťákem, sprint na 50 metrů a běh na jazyko-
lamových 333 metrů. Z šestnácti našich atletů 
si deset z nich odvezlo medaili! 3x 1. místo, 4x 
2. místo a 3x 3. místo. A řada ostatních nestá-
la daleko od stupínků. A ještě ve stejný den dvě
zástupkyně našeho oddílu, hostující za Starou
Boleslav, byly na 3. místě v Kutné Hoře na finále
KP družstev ml. žáků. Následující den šel ve stej-
ně úspěšném duchu, a to na finále KP družstev

přípravek v Berouně. Ve velké konkurenci 23 nej-
lepších atletických oddílů ze Středočeského kra-
je jsme vybojovali krásné 9. místo.
První říjnový víkend se konaly jedny z posledních 
závodů v tomto roce a naši atleti si je nenechali 
utéct: žákovský atletický den v Říčanech (zlaté 
medaile pro Báru Vysloužilovou a Kubu Kazdu), 
krajský přebor SČK v Kutné Hoře, kde jsme měli 
dvě zástupkyně, Terezu Rubešovou a Terezu 
Vojtíkovou, obě své disciplíny zvládly v osobních 
rekordech (Terka Rubešová 60 m př. čas 10:37 
a Terka Vojtíková skok do výšky 133 cm). A do 
třetice duhové atletické závody v Líbeznicích. Tři 
závody, tři medaile a spousta osobních rekordů, 
zkušeností, nových kamarádů a radosti z pohybu. 
Na začátku října se pod záštitou MDDM Čeláko-
vice poprvé konal dvojboj přípravek atletiky a fot-
balistů Unionu. Na atletickém stadionu soupeřilo 
68 dětí v běhu na 50 m, skoku, hodu a v běhu 
na 200 m. Děkujeme fotbalistům Unionu za účast 
a těšíme se na další společnou sportovní akci. 
Náš odchovanec Martin Buchta, letos v září 
2. místo na MČR žáků, který se začal specializo-
vat na skok o tyči, přestupuje k jednomu z našich 
nejlepších trenérů tyče Pavlu Beranovi do USK
Praha, přejeme mu mnoho úspěchů a nespočet
medailí z velkých akcí.
Sledujte naše webové stránky www.atletikace-
lakovice.cz a facebook, kde informujeme o dět-
ských sportovních akcích v blízkém okolí.

Radim Vysloužil, Atletika Čelákovice, z. s.

Pozvánka na podzimní běhy:
7. listopadu – Nehvizdský běh;
16. listopadu – Večerní běh městem Čelákovice;
10. prosince – Noční orientační běh dvojic měs-
tem Čelákovice.

Podzim ve znamení závodů

Duhové atletické závody v Líbeznicích. Foto: Petr Hoke
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32 / zpravodaj města čelákovic

volný čas / sport

10.00–19.30 hod. / náměstí 5. května

ZAHÁJENÍ ADVENTU VE MĚSTĚ
25. městská slavnost
• ŘEMESLNÝ a ADVENTNÍ TRH; 10.00–19.30 hod.
• KONCERT SKUPINY DRUHEJ DECH LÁDI WEYROSTKA; 10.00–11.00 hod.
• VÁNOČNÍ POHÁDKA Hlídali jsme Ježíška; 11.00–11.50 hod.
• VYSTOUPENÍ SEDLČÁNCI; 12.50–13.20 hod.
• KONCERT SKUPINY JELEN; 14.05–15.05 hod.
• ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ žáků ZUŠ Jana Zacha; 15.25–17.00 hod.
• SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ MĚSTSKÉHO VÁNOČNÍHO STROMU;  17.00–17.20 hod.
•  KONCERT SKUPINY NO NAME; 18.10–19.10 hod.

Moderátor Karel Kašák.

9.00–17.00 hod. / Městské muzeum

DŘÍVE NEŽ STROMEK…
drobná výstava betlémů přístupná v infocentru do 6. 1. 2022

OFICIÁLNÍ UMĚNÍ A PROPAGANDA 1945–1989
výstava přístupná do 30. 1. 2022

ADVENTNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY
Vánoční dílna a koledy s MDDM v Síni Jana Zacha pro příchozí 
děti i dospělé, zahrají členové kroužku Muzicírování; 14.00–17.00 hod.

9.00–11.00 a 14.00–18.00 hod. / Rybářská ulice

TRADIČNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU V GALERII U RADNICE
se svařákem a medovinkou

10.00–17.30 hod. / nádvoří ZUŠ Jana Zacha

ČESKÝ BETLÉM
Výstava keramických prací žáků výtvarného oboru přístupná do 6. 1. 2022.

10.15 hod. / sál ZUŠ Jana Zacha

KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA
divadelní představení žáků

10.00–16.00 hod. / ZŠ Kostelní

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
výtvarné dílny, vánoční zpívání, přátelské setkání

od 10.00 hod. / Labyrint, farní zahrada, Kostelní č. p. 455

DEN OTEVŘENÉHO ATELIÉRU – ADVENTNÍ LABYRINT

od 13.00 hod. / Na Statku, Rybářská č. p. 154

ADVENT NA STATKU

15.00–17.00 hod. / Gymnázium Čelákovice

SETKÁNÍ V ADVENTNÍM ČASE

17.30 hod. / kostel Nanebevzetí Panny Marie

VOX NYMBURGENSIS
Adventní koncert sboru pod vedením Jana Mikuška.

sobota 27. listopadu 2021

Zahájení adventního casu 
v Celákovicích
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