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Investiční akce města str. 5
O průběhu investičních akcí realizovaných měs-
tem Čelákovice informují starosta Josef Pátek 
a místostarosta II Miroslav Opa.

Milostivé léto str. 7–8
Jak je možné se zbavit exekucí, to je podstatou 
jedinečné akce označované jako Milostivé léto, 
kterou podporuje rovněž Rada města Čeláko-
vic.

Ohlédnutí atletů za rokem 2021 str. 28–29
O činnosti nového sportovního klubu Atletika 
Čelákovice, z. s., který v uplynulých letech pů-
sobil jako oddíl atletiky pod TJ Spartak Čelá-
kovice, seznamují čtenáře Zpravodaje Radim 
Vysloužil a Miroslav Šup.

z obsahu

Jménem města Čelákovic přejeme všem občanům  
i návštěvníkům hezký adventní čas, veselé prožití  
vánočních svátků, klidný vstup do nového roku 2022  
a v příštím roce přejeme všem především  
pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů jak  
v osobním, tak v pracovním životě.

Josef Pátek, starosta
Petr Studnička, místostarosta I
Miroslav Opa, místostarosta II

NOUZOVÝ STAV NA ÚZEMÍ ČESKA
V souvislosti s rychlým šířením infekčního onemocnění covid-19 vyhlásila vláda České repub-
liky dne 25. listopadu na území České republiky od 26. listopadu 00.00 hod. na dobu 30 dnů 
nouzový stav. Starosta města Čelákovic aktivoval krizové řízení města ustavením osmičlenné-
ho Krizového štábu města Čelákovic dne 25. listopadu.

Krizový štáb poprvé jednal distančně dne 26. listopadu, přičemž doporučil konat jednání porad-
ních a iniciativních orgánů samosprávy (komise, pracovní skupiny, výbory) distančně, omezit činnost 
osadních výborů Sedlčánky a Záluží a omezit či zcela zrušit konání hromadných akcí pro veřejnost 
ve školách a školských zařízených zřízených městem Čelákovice. Polabské farmářské trhy jsou or-
ganizovány vždy v sobotu dopoledne na čelákovickém náměstí při splnění režimových opatření.
Kontrolou krizových opatření vlády a mimořádných a ochranných opatření ministerstva zdravotnictví 
jsou zmocněny Městská policie, Policie ČR a krajské hygienické stanice.
Ke dni 25. listopadu bylo na území města Čelákovic evidováno 328 nakažených osob onemocněním 
covid-19.
Snažně žádáme občany i návštěvníky města o dodržování stanovených opatření!

Josef Pátek, předseda Krizového štábu,
Petr Studnička, místopředseda Krizového štábu
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úvodník

Vážené a milé dámy,  
vážení a milí pánové,

dostává se vám do rukou prosincové vydání 
Zpravodaje města. Již tradičně je doplněno 
vánočními ilustracemi, nechybějí důležité in-
formace ze života města. Rád bych na tomto 
místě poděkoval panu místostarostovi Petru 
Studničkovi, který je již deset let současně 
předsedou redakční rady Zpravodaje, za péči, 
kterou věnuje ve spolupráci s ostatními členy 
redakční rady a redaktorkou městského peri-
odika každoměsíční přípravě Zpravodaje. Vě-
řím, že máte možnost se vždy dozvědět něco 
nového a zajímavého, a stejně jako já se pou-
číte a někdy i pobavíte u rubriky Střípky z čin-
nosti Městské policie. I v roce 2022 se můžete 
těšit na inspirativní témata ze života našeho 
města.
Bohužel, ani letos nám epidemická situace 
spojená s šířením onemocnění covid-19 neu-
možnila zorganizovat velmi oblíbenou, popu-
lární akci „Zahájení adventního času ve měs-
tě“, která má letos 25. výročí svého konání 
a měla proběhnout 27. listopadu. Nakonec 
zvítězila ochrana zdraví před ostatními faktory. 
Radost jsem však měl z akce Svatomartinský 
vinný košt, která v polovině listopadu přiláka-
la na náměstí řadu z vás. Slibuji, že v oblasti 
kultury si snad budeme moci vše vynahradit 
v průběhu roku 2022. Již nyní se těším na 
osobní, milá a přátelská setkání s vámi!
Jsem moc rád, že se nám daří držet rychlé 
tempo investiční aktivity města. Bezpochyby 
se naše město stane opět trochu krásnějším. 
Jsem za to moc rád a děkuji tímto panu mís-
tostarostovi Miroslavu Opovi a týmu zaměst-
nanců Městského úřadu a příspěvkových 
organizací za součinnost, kterou nám při reali-
zaci rozsáhlých stavebních projektů poskytují.
Plně si uvědomuji, že máme před sebou po-
sledních deset měsíců před komunálními vol-
bami. Jak jsem již informoval, budu se znovu 
ucházet o funkci starosty města, ale konečné 
rozhodnutí je jen a jen ve vašich rukách a pre-
ferencích. Chci vám za sebe a svůj tým slíbit, 
že se budeme v době předvolební kampaně 
chovat slušně, protože jsem přesvědčen, že 
slušnost není slabost. Těším se ale i na další 
výzvy, které nastávající rok přinese.
Na tomto místě chci zdůraznit, že s ohledem 
na nepříznivý epidemický vývoj v souvislos-
ti s šířením nemoci covid-19 je v Česku od 
26. listopadu na dobu 30 dnů vyhlášen vládou 
České republiky nouzový stav. 
Dovolte, abych vám všem závěrem popřál 
krásné Vánoce a úspěšný celý příští rok 2022 
prožitý ve zdraví a pohodě.

S úctou a pokorou

Josef Pátek, starosta

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

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

s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Reklamace roznosu
Zpravodaje

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

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

KATALOG místních
podniků, firem, 

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

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

SEPARUJTE TYTO
PLASTY A NÁPOJOVÉ

KARTONY VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET

Respondeo, z. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

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

v tomto kalendáři můžete zaslat informace na e-mail: kalendar@celakovice.cz nebo
se zaregistrovat na stránkách města a poté si akce sami přidávat a popřípadě i editovat.
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Pozvánka na prezentaci 
záměru rekonstrukce  
budovy bývalé školy 

v Sedlčánkách
Město Čelákovice ve spolupráci s Ateliérem 
Velehradský srdečně zve veřejnost na prezen-
taci záměru rekonstrukce budovy bývalé školy 
v Sedlčánkách, která se uskuteční ve čtvrtek 
16. prosince od 18.00 hod. v restauraci Na Vo-
šverku v Sedlčánkách.
Odhadovaná cena rekonstrukce, kterou je možné 
rozdělit do tří etap, činí 80 mil. Kč. Rekonstruk-
ce celé budovy včetně přilehlé zahrady a veřej-
ného prostoru návsi je průběžně projednávána 
s budoucími uživateli, tedy osadním výborem 
Sedlčánky a Městskou knihovnou. Vizualizace 
vnitřního prostoru budovy je k dispozici na webu  
http://data.velehradsky.cz/1472/index.htm.
Těšíme se na setkání.

Josef Pátek, starosta a Ateliér Velehradský

Adventní a vánoční svátky bez pyrotechniky
S ohledem na časté stížnosti našich obyvatel, byla roce 2019 Zastupitelstvem města schválena 
Obecně závazná vyhláška E4/2019 města Čelákovic, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky. 
Vyhláška řeší zákaz používání zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích v období  
od 1. prosince do 6. ledna, vyjma dvou dní – 31. prosince a 1. ledna. 
V případě použití tohoto druhu zábavy se ve výše uvedené době na území Čelákovic, Záluží, Sedl-
čánek i Císařské Kuchyně jedná o přestupek, a tak se každý vystavuje postihu od Městské policie.
Obecně závazná vyhláška E4/2019 je v plném znění k dispozici na webových stránkách města.
Adventem je označováno období čtyř týdnů, resp. nedělí před Štědrým večerem, kdy se narodil Ježíš 
Kristus a kdy začíná doba vánoční. Advent byl historicky obdobím postním a časem dobrých skutků. 
Lidé si v adventní čas podle staré křesťanské tradice vždy přáli především pohodu a klid. Využijme 
proto tuto dobu k zamyšlení, rozjímání, setkávání. Přeji vám radostný a klidný adventní i vánoční čas.

Marek Skalický, radní

Vizualizace. Zdroj: Ateliér Velehradský

Den válečných veteránů. Foto: -dv-

Možnost bezplatné inzerce ve Zpravodaji č. 1–3/2022
pro místní živnostníky a podnikatele

Rada města Čelákovic schválila na své schůzi konané 30. listopadu 2021 opatření pro podporu 
místních živnostníků a podnikatelů pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19. Jedním z opatření 
je možnost bezplatné inzerce pro živnostníky a podnikatele v lednovém, únorovém a březnovém 
vydání Zpravodaje 2022. Podmínky této bezplatné inzerce jsou následující:
n  v návaznosti na usnesení Rady města č. 25/2021/11.1.4 se uděluje výjimka z čl. 5 odst. 1 Zásad 

pro vydávání Zpravodaje města Čelákovic I/3/2013 za předpokladu splnění Podmínek pro zveřej-
nění inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic I/4/2012 s výjimkou čl. 3 odst. 3 a čl. 5 a 6;

n  za obsah inzerátů odpovídají jejich inzerenti, kterými jsou výhradně fyzické osoby podnikající 
(OSVČ) nebo právnické osoby, které mají své sídlo, resp. adresu trvalého pobytu nebo svou pro-
vozovnu na území města Čelákovic;

n  termín uzávěrky bezplatné inzerce „COVID-19 V“ pro Zpravodaj města Čelákovic č. 1/2022 je 
13. 12. 2021, pro č. 2/2022 je 15. 1. 2022 a pro č. 3/2022 je 15. 2. 2022 a tato inzerce se zasílá 
v elektronické podobě na e-mail: zpravodaj@celakovice.cz, přičemž bezplatnou inzerci je možné 
opakovat ve všech třech speciálních přílohách;

n  maximální rozsah speciální přílohy s bezplatnou inzercí ve Zpravodaji města Čelákovic č. 1/2022, 
č. 2/2022 a č. 3/2022 je vždy 8 stran, přičemž možná je pouze plošná inzerce o maximální velikosti 
šířka 6 cm x výška (max.) 6 cm, tj. 36 cm2;

n pro ostatní inzerenty se ceny inzerce nemění.
Petr Studnička, předseda redakční rady Zpravodaje

Zákaz chovu drůbeže pod širým nebem
Státní veterinární správa v souvislosti s nárůstem případů ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky 
H5N1 v České republice i jinde v Evropě vyhlásila mimořádná veterinární opatření s celostátní plat-
ností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů se zakazuje od 23. listopadu chovat 
drůbež pod širým nebem a nařizuje se umístit chované ptáky do budov v hospodářství. V České 
republice bylo od konce září potvrzeno již pět nových ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže.

red

Poděkování společnosti QUATRO D, s. r. o.
Vedení města Čelákovic děkuje za dar ve výši 10 000 Kč, který poskytla společnost QUATRO D, 
zastoupená panem Jiřím Drahovzalem, Jednotce sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Čelákovice na 
její vybavení, jako symbol díků a uznání za profesionální zásah při požáru průmyslového objektu dne 
14. září. Tohoto mimořádného a dobrovolného činu si město Čelákovice velmi váží. Přijetí daru bylo 
jednomyslně schváleno všemi přítomnými členy Rady města na její schůzi konané dne 5. října.

Josef Pátek, starosta, Jiří Hanzl, velitel JSDH Čelákovice
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Finanční záležitosti
Rada města schválila rozpočtová opatření – změ-
ny rozpočtu města Čelákovic 2021 č. 17 a 18.

Dotace města
Rada města rozhodla o poskytnutí individuál-
ních dotací níže uvedeným žadatelům a schvá-
lila uzavření příslušných veřejnoprávních smluv:
n  AKTRA.cz, z. s. (SML/2021/408/DI-SPR3), 

22 800 Kč – na náklady spojené s vybavením 
sálu pro vzdušnou akrobacii;

n  Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s. 
(SML/2021/430/DI-SPP3), 19 000 Kč – na 
náklady spojené s účastí spolku na WORLD 
KARATE CHAMPIONSHIPS FOR ALL AGES 
2021 v rumunské Kluži.

Kaple v Sedlčánkách
Rada města schválila uzavření a text smlou-
vy o dílo se zhotovitelem AMICO STAVEBNÍ, 
s. r. o., na plnění veřejné zakázky malého rozsa-
hu s názvem „Čelákovice – Obnova fasády kap-
le sv. Jana Křtitele, Sedlčánky“ v celkové ceně 
649 259,36 Kč bez DPH.

Chodníky a komunikace
Rada města schválila uzavření a text smlouvy se 
zhotovitelem DIS Praha, s. r. o., na plnění veřej-
né zakázky malého rozsahu s názvem „Čeláko-
vice – Oprava chodníků v ul. Spojovací“ v celko-
vé ceně 891 346,80 Kč bez DPH.
Dále schválila uzavření a text smlouvy se zho-
tovitelem STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s. r. o., 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Čelákovice – Oprava komunika-
ce a chodníků v ulici V Nedaninách“ v celko-
vé ceně 2 261 482,56 Kč bez DPH a uzavření 
a text smlouvy se zhotovitelem Gestav, s. r. o., 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s ná-
zvem „Čelákovice – Oprava povrchu chodníků 
a parkoviště v ul. J. Zeyera“ v celkové ceně 
957 724,50 Kč bez DPH.

Úprava na Městském stadionu
Radní schválili uzavření a text smlouvy se zho-
tovitelem STAPRINC – stavby, s. r. o., na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Če-
lákovice – Terénní úpravy a zpevněné plochy – 
stadion“ v celkové ceně 1 330 481,48 Kč bez 
DPH.

Milostivé léto
Rada města souhlasila se zapojením města 
Čelákovic, příspěvkových organizací zřízených 
městem Čelákovice a společnosti Q-BYT Čelá-
kovice, spol. s r. o., do akce Milostivé léto, která 
trvá od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.
V návaznosti s tím uložila také postupovat ta-
jemníkovi a vedoucím odborů Městského úřadu, 
veliteli Městské policie Čelákovice, ředitelům 
příspěvkových organizací zřízených městem 
Čelákovice a řediteli společnosti Q-BYT Čelá-
kovice, spol. s r. o.

Střecha provozní budovy ČOV
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo se zhotovitelem 1. SčV, a. s., na plnění 
zakázky malého rozsahu s názvem „Obno-
va střechy provozní budovy ČOV Čelákovice“ 
v celkové ceně 263 460 Kč bez DPH.

Záhony v Sokolovské ulici
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo se zhotovitelem Michalem Stejným (OSVČ) 
na plnění zakázky malého rozsahu s názvem „Re-
konstrukce stávajících záhonů v ulici Sokolovská“ 
v celkové ceně 1 074 233,16 Kč včetně DPH.

Vodovodní řad a kanalizace
Radní rozhodli o výběru pro město nejvhodnější 
nabídky podané účastníkem řízení SPEEDDRILL, 
s. r. o., na plnění veřejné zakázky malého roz-
sahu na stavební práce „Čelákovice – Obnova 
vodovodního řadu v ulici V Prokopě – Opakova-
né zadání II.“ a schválili uzavření a text příslušné 
smlouvy o dílo v ceně 2 384 640,90 Kč bez DPH.
Dále rozhodli o výběru pro město nejvhodněj-
ší nabídky podané účastníkem řízení ZEPRIS, 
s. r. o., na plnění veřejné zakázky na stavební 
práce „Bezvýkopové technologie obnovy ka-
nalizace v ul. Sv. Čecha, Čelákovice“ a schválili 
uzavření a text příslušné smlouvy o dílo v ceně 
5 022 350 Kč bez DPH.

Nová směrnice
Rada města schválila Směrnici k zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu č. I/3/2021 
s účinností od 3. 11. 2021.

Sportoviště pro kolečkové sporty
Radní schválili zadávací dokumentaci podlimit-
ní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Čelákovice – sportoviště pro kolečkové sporty“.

Výběr z usnesení RM č. 21–23/2021. -dv-

o čem jednali radní města

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. 1440, BYT Č. 11, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 11 o velikosti 1+1 o celkové ploše 
42,61 m2 (započitatelná plocha 40,61 m2 – sklep 
je započítán ½ plochy) sestávající z těchto pro-
stor: pokoj 19,44 m2, kuchyň 11,16 m2, předsíň 
3,68 m2, koupelna 2,29 m2, WC 0,88 m2, komora 
1,16 m2, sklep 4 m2.
Byt je situovaný ve 4. podlaží dvouvchodové-
ho pětipodlažního zděného domu s valbovou 
střechou a půdní vestavbou. Dům byl vybudo-
ván v roce 1957. Vytápění a dodávka teplé vody 
jsou zajištěny z kotelny v domě.
Výše nájemného je minimálně 6 092 Kč měsíčně 
(150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 11, Prokopa Holého č. p. 1440, Čelákovice, 

při podávání nabídky musí žadatel složit jistotu 
ve výši 5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, 
pod VS: 1440011.

Závazný a konečný termín pro předložení 
nabídek od případných zájemců je: 
5. ledna 2022 do 17.00 hodin v podatelně 
MěÚ Čelákovice.

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

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

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

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

n  čestné prohlášení zájemce o způsobilosti 
k právním úkonům;

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

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

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

Při podávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve 
výši 5 000 Kč na č. ú. 107-6915360247/0100 pod 
unikátním VS (viz výše). Jistota mu bude vrácena 
v případě, kdy jeho nabídka nebude vyhodno-
cena 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 koru-
nách, neobsahující požadovaná prohlášení či ji-
nak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než je 
minimální cena nájemného uvedená v tomto zá-
měru. Na základě předložených nabídek sestaví 
komise pořadí zájemců o pronájem. V případě 
předložení více shodných nabídek na 1. místě 
vyzve komise zájemce, kteří nabídky předloži-
li, k dalšímu kolu soutěže stejným způsobem. 
Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv 
příčiny odstoupí, nebo nesplní stanovené pod-
mínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájem-
ci v pořadí. V případě, že nebude k dispozici, 
bude vypsáno nové nabídkové řízení. 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 
pěti pracovních dnů od obdržení usnesení 
RM o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí ná-
jemné a zálohy na služby za běžný měsíc ve 
stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní 
smlouva k předmětnému bytu na dobu určitou 
v době trvání dva roky. Současně budou pře-
dány klíče od bytu a byt bude protokolárně 
předán. Pokud ve stanoveném termínu nebude 
uhrazena jistota, nájemné a zálohy na služby 
za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu 
zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dis-
pozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 

Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v pří-
padě zjevně spekulativního vývoje řízení.
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AKTUÁLNĚ O INVESTIČNÍCH AKCÍCH MĚSTA
V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o aktuálním stavu investičních akcí města. Ani 
v tomto měsíci postup investičních akcí nezpomalil, naopak, s přicházející sezonou nepřející 
stavebním pracím se aktivita stala ještě intenzivnější. Díky tomu se podařilo nejen dokončit 
v termínu celou řadu akcí, ale i rozeběhnout akce nové a smluvně připravit projekty na další 
období. V tomto čísle Zpravodaje opět vybíráme ty nejdůležitější.

Rekonstrukce Sukovy ulice dokončena
Sukova ulice stejně jako celá oblast V Nedani-
nách si již zasloužila naši pozornost. V uplynulých 
letech jste zde čelili řadě poruch vodovodního 
řadu, ulice byla extrémně vytížena během renova-
ce školní tělocvičny BIOS a o stavu chodníků dar-
mo povídat. Rekonstrukcí, která byla dokončena 
v uplynulém měsíci realizací finálních povrchů vo-
zovky, chodníků a výsadby nového uličního stro-
mořadí, má tato ulice veškeré předpoklady stát se 
hezkou klidovou zónou našeho města. 

Chodci musí být vidět
V ulici Rooseveltově se v uplynulém měsíci 
podařilo výrazně zkvalitnit podmínky pohybu 
pro pěší. Byl zde dokončen chodník a zároveň 
vzniklo příjemné místo k odpočinku a poseze-
ní vybavené lavičkami a zelení. Přejme si, aby 
strom, který zde byl nově vysazen, se stal do 
budoucna významným prvkem přispívajícím 
k příjemné atmosféře tohoto posezení. Dále do-
šlo k osazení přechodů pro chodce lampami, 
které pěší provoz ve večerních a nočních hodi-
nách učiní bezpečnějším.

Průchod Rumunská – Hybešova je bezba-
riérový
V uplynulém měsíci byla prakticky dokončena 
i oprava chodníků kolmých k ulici Rumunské 

směrem k bytovým domům č. p. 1451, 1454, 
1455 a 1456. Součástí této investiční akce je 
i vytvoření bezbariérového průchodu mezi ulice-
mi Rumunskou a Hybešovou, čímž dochází pro 
občany s pohybovým omezením k významné-
mu zkrácení cesty do středu města. 

I prostor pro kontejnery může vypadat 
hezky
V Císařské Kuchyni byl dokončen prostor pro 
kontejnery a obratiště. Nově položená zámková 
dlažba a úprava okolního terénu je jasnou ukáz-
kou, že i tak běžné místo, jako kontejnerové stá-
ní, může vypadat hezky. 

Vodovody a kanalizace jsou pro chod měs-
ta velice důležité
Město má definovaný plán obnov vodohospo-
dářské infrastruktury, v jeho rámci jsou řešeny 
jednotlivé logické celky obecního vodovodu 
a kanalizace. Za uplynulý měsíc byla dokon-
čena obnova vodovodu v ulici Václava Kálika 
včetně komunikace. V rámci kompletní rekon-
strukce vodohospodářské infrastruktury v Jiřině 
byla v uplynulém měsíci dokončena obnova vo-
dovodu a kanalizace v ulici Přístavní v části za 
podjezdem. Rovněž byla zahájena rekonstrukce 
vodovodu ve Vašátkově ulici a také v Rybářské 
ulici. Obě tyto investiční akce, pokud to dovolí 
počasí, by měly být dokončeny ještě v tomto 
kalendářním roce. 

Po ulici Sukově přichází na řadu rekon-
strukce komunikací V Nedaninách
V Nedaninách jsou již dokončeny zemní práce 
pro veřejné osvětlení a na řadu přichází rekon-
strukce komunikací. V závislosti na použitých 
materiálech se celá stavba dělí na dvě části. 
V části u garáží bude položen živičný povrch. 

Foto: -jp-

Část u obytných domů pak bude zhotovena ze 
zámkové dlažby, a to včetně přístupů k jednot-
livým domům. Dokončení stavby, s ohledem na 
zimu, očekáváme v jarních měsících.

Neutěšený stav zeleně v Sokolovské ulici 
snad již brzy bude minulostí
Zelené záhony podél ulice Sokolovské už dlou-
hou dobu nedělají parádu, a tak se kompletně 
nahradí novou ozdobnou zelení. Proto v období 
od 8. listopadu do konce roku zde dochází ke 
kompletní revitalizaci zeleně. Ze záhonů bude 
odtěžená zemina nahrazena novou a budou zde 
vysazeny ozdobné traviny a trvalky. Prostor pak 
bude zasypán kačírkem. V prostoru před byto-
vým domem Beránek dojde rovněž k výsadbě 
nových stromů a keřů a budou zde instalovány 
i herní prvky pro děti.  

Na vybudování dalšího moderního sporto-
viště smlouva uzavřena
V souladu s Plánem rozvoje sportu v Čeláko-
vicích do roku 2030 dojde v období od konce 
listopadu 2021 do konce srpna 2022 ke gene-
rální rekonstrukci sportoviště v areálu Základní 
školy J. A. Komenského. V uplynulém měsíci 
byla podepsána smlouva se zhotovitelem, spo-
lečností Sportovní podlahy Zlín, s. r. o., a dne 
15. listopadu došlo k převzetí stavby tímto zho-
tovitelem. Touto investiční akcí za zhruba 35 mil. 
Kč získá město další plnohodnotné sportoviště 
umožňující sportovní vyžití nejen v rámci výuky 
tělesné výchovy na ZŠ J. A. Komenského, ale 
i v rámci mimoškolních aktivit. 

Kaplička v Sedlčánkách se dočká své re-
konstrukce
V uplynulém měsíci byla podepsána smlouva 
o rekonstrukci kapličky v místní části Sedlčán-
ky. Tato investiční akce bude realizována v prů-
běhu roku 2022.

Josef Pátek, starosta,
Miroslav Opa, místostarosta II

Foto: -jp-

Foto: -jp-

Foto: -jp- Foto: -jp-

Foto: -ps-

Vizualizace. Zdroj: Adonis projekt
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Otázka
????????????????????????????????? ?

Inspiraci při rozvoji města Čelákovic hledá-
me jak ve městech podobné velikosti, tak 
ve městech s polohou na řece a železnici 
v zázemí hlavních měst. Takovými městy jsou 
v Česku například Jaroměř, Vysoké Mýto, 
Velké Meziříčí či Uničov, v zahraničí například 
Velký Meder či Erkner. Řadu podnětů získá-
váme prostřednictvím Svazu měst a obcí či na 
sociálních sítích. Městu do roku 2022 přejeme 
další rozkvět a politickou stabilitu. Občanům 
přejeme, aby se jim v Čelákovicích dobře 
žilo a aby byli hrdí na město, kde stojí za to 
žít – v roce 2022 s vyzdvihnutím tématu „Naše 
město, naši lidé“. Opravdové lidské hodnoty 
pro nás zůstávají nadále stejné – slušnost, 
ohleduplnost, vzájemná pomoc, pochopení 
pro druhého. PF 2022 přejí zastupitelé města 
Josef Pátek, Petr Studnička, Jindra Chourová, 
Aleš Kužílek, Jarmila Volfová, Ondřej Holz-
man, Miroslav Opa, Jiří Hanzl, Michal Fokt, 
Martin Spilka, Markéta Reisiegelová, Kamila 
Douděrová, Jana Vondráčková, Pavel Jindřich, 
Milena Přívozníková a Lucie Chrůmová.

Petr Studnička, zastupitel

Inspiraci hledáme tam, kde je to smysluplné. 
Každé město má ale své specifické problémy 
a témata k řešení a je nutné postupovat se 
znalostí místních podmínek s ohledem na 
místní obyvatele. Naše sdružení jsou lidé, kteří 
své město znají, téměř 20 let se podílíme na 
jeho správě a snažíme se trvale ho vylepšo-
vat. Aby byly Čelákovice pro nás všechny co 
nejlepším místem k životu, to přejeme do roku 
2022 i všem svým spoluobčanům. A také vám 
přejeme pevné zdraví, laskavost a lásku v sobě 
i kolem sebe, dobrou mysl a Boží požehnání. 
Vaši PROČáci.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

Pro mě asi nejvíce inspirujícím městem jsou 
Benátky nad Jizerou. Toto sedmitisícové 
město je nejen krásné, ale také se dlouhodo-
bě věnuje sportu a jeho podpoře. Ve městě 
najdete letní stadion, velkou sportovní halu, 
zimní stadion i koupaliště, v rámci dotací na 
podporu sportu a zájmové činnosti dávají 
Benátky i přes svou velikost z rozpočtu dvoj-
násobnou částku než Čelákovice.
Našemu městu a našim občanům přeji do roku 
2022 na prvním místě hlavně zdraví, ekono-
mickou stabilitu a co nejméně omezení v nor-
málním životě, pozitivní myšlení a optimizmus, 
se kterým jde určitě zvládat vše snadněji. Také 
nám všem přeji návrat k tradičním hodnotám, 
méně trávení času ve virtuálních světech soci-
álních sítí plných negativní energie a dezinfor-
mací. Měli bychom si umět najít chvilku na to, 
co je pro nás opravdu v životě důležité. Přeji 
vám klidné prožití vánočních svátků, mnoho 
radostných společných zážitků a vše dobré 
v novém roce.

Martin Bajer, zastupitel

Kterým městem se inspirujete při rozvoji Čelákovic 
a co přejete městu a jeho občanům do roku 2022?

ODS ANO 2011PRO Č

V souladu s pravidly rubriky Zastupitelská aréna položila otázku – z důvodu nedodání volební stranou PRO Č, redakční rada Zpravodaje města Čelákovic. 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA ČELÁKOVIC 
PRO ROK 2022

na účel určený žadatelem v žádosti (dále „individuální dotace“) 

I. Úvodní ustanovení
1.  Město Čelákovice (dále „poskytovatel“) vyzývá v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záko-

nem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Čelákovic I/2/2021 ze dne 24. 8. 2021, právnické i fyzické osoby (dále „žadatel“), především spolky, působící v oblasti sociálních a preventiv-
ních programů, ochrany životního prostředí, výchovy, vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových a společensky prospěšných aktivit, které 
mají sídlo a vykonávají činnost na území města Čelákovic, k podávání žádostí o individuální dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2022, na účel 
určený žadatelem v žádosti.

2.  Tato výzva není určena pro žadatele o veřejnou podporu v režimu de minimis a vyrovnávací platby za výkon služeb obecného hospodářského zájmu.

II. Podmínky pro poskytování dotací
1.  Dotaci lze poskytnout na základě úplné žádosti předepsané poskytovatelem v souladu s § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic 
v souladu s § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

2.  Žádosti o individuální dotaci s účelem podpory celoroční činnosti budou poskytovatelem přijímány v období od 3. 1. 2022 do 21. 1. 2022. Ostatní 
individuální žádosti lze dle čl. 4, odst. 4.4 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/2/2021, podávat v průběhu celého 
roku, nejpozději však do 31. 10. 2022.

3.  Žádosti o individuální dotaci musí být doručeny poštou nebo osobně do podatelny Městského úřadu Čelákovice 
v jednom podepsaném originálu v listinné podobě včetně příloh.

4.  Adresa pro podání: Město Čelákovice, se sídlem Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88  Če-
lákovice.

III. Závěrečné ustanovení
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/2/2021, schválené Radou města usnesením 
č. 17/2021/6.2 dne 24. 8. 2021 a formulář žádosti včetně povinných příloh naleznou žadatelé o dotaci na 
internetových stránkách města Čelákovic www.celakovice.cz.

Výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2022 na účel určený žadatelem 
v žádosti („individuální dotace“) byla schválena Radou města usnesením č. 25/2021/6.1 dne 30. 11. 2021. 
Zveřejněno na úřední desce města Čelákovic: prosinec 2021.

V případě dotazů k vyplnění žádosti kontaktujte pí Janu Pezlovou, odbor školství, informací a kultury, 
a to telefonicky: 326 929 109 nebo e-mailem: jana.pezlova@celakovice.cz.

6 / zpravodaj města čelákovic



kulturazprávy z radnice

MILOSTIVÉ LÉTO ANEB ZBAVTE SE EXEKUCÍ

Akce vyhlášená státem vám umožní zbavit 
se vysokých exekučních poplatků, sankcí 
a úroků, které vám navýšily původní dluh, 
a komplikují tak jeho splácení. Stačí, když 
zaplatíte původní dluh a poplatek 908 korun 
(resp. 750 Kč + DPH, je-li soudní exekutor 
plátcem DPH). Máte čas jenom do 28. ledna 
2022, tak zbytečně neotálejte. Akce se nebu-
de opakovat!

Více informací na webových stránkách 
https://milostiveleto.cz 

https://nedluzimstatu.cz/milostive-leto 

PODMÍNKY, KTERÉ MUSÍTE 
SPLŇOVAT

1. DLUŽÍTE STÁTU, OBCI ČI JEJICH ORGA-
NIZACÍM
Akce se vedle státu, krajů a obcí týká i jejich 
většinově vlastněných organizací, jako jsou 
např. dopravní podniky, nemocnice, ČEZ, Praž-
ská energetika, Pražská plynárenská, Mostec-
ké bytová, Česká televize, Český rozhlas atp., 
a dále se akce týká i všech zdravotních pojišťo-
ven. Detailní seznam subjektů:
a) Česká republika;
b)  územní samosprávný celek, včetně městské 

části nebo městského obvodu územně čle-
něného statutárního města nebo městské 
části hlavního města Prahy;

c) státní příspěvková organizace;
d) státní fond;
e)  veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vy-

soká škola;
f) dobrovolný svazek obcí;
g)  regionální rada regionu soudržnosti;
h)  příspěvková organizace územního samo-

správného celku;
i)  ústav založený státem nebo územním samo-

správným celkem;
j)  obecně prospěšná společnost založená stá-

tem nebo územním samosprávným celkem;
k) státní podnik nebo národní podnik;
l) zdravotní pojišťovna;
m) Český rozhlas nebo Česká televize;
n)  právnická osoba, v níž má stát nebo územ-

ní samosprávný celek sám nebo s jinými 
územními samosprávnými celky většinovou 
majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné 
právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní 
oprávnění“).

2. DLUH JE V EXEKUCI
Pokud dluh ještě není v exekuci nebo jste v od-
dlužení, Milostivé léto nelze uplatnit.

3. EXEKUCE JE VEDENA SOUKROMÝM 
EXEKUTOREM
Milostivé léto se nevztahuje na exekuce vede-
né státem, tzv. správní nebo daňové exekuce, 
které jsou nejčastěji vymáhané celní správou, 
finanční správou či okresní správou sociálního 
zabezpečení.

POSTUP
Pokud si povinný (dlužník) není jistý počtem ve-
dených exekucí anebo nezná spisové značky 
proti němu vedených exekučních řízení, dopo-
ručujeme opatřit si výpis z Centrální evidence 
exekucí (CEE). Výpis z CEE lze pořídit online na 
webu Exekutorské komory ČR nebo na jakéko-
liv pobočce Czech POINT (Česká pošta, obecní 
úřad atp.).
Povinný (dlužník) by měl napsat soudnímu 
exekutorovi dopis, ve kterém žádá o informaci 
o výši své nezaplacené jistiny (pokud ji nezná) 
a informuje jej o využití „Milostivého léta“ – vel-
mi důležité!
Pokud by soudní exekutor v přiměřené lhůtě 
nereagoval na žádost povinného (dlužníka), má 
dále povinný (dlužník) možnost získat informaci 
o původní vymáhané jistině nahlédnutím do spi-
su soudního exekutora nebo může získat tyto 
informace přímo u oprávněného (věřitele).
Po získání výše uvedených informací povinný 
(dlužník) zaplatí svůj dluh – jistinu (případně doplatí 
zbývající část jistiny) a náklady exekuce, které činí 
750 Kč plus DPH (je-li soudní exekutor plátcem 
daně z přidané hodnoty). Předmětnou platbu po-
vinný (dlužník) označí poznámkou „Milostivé léto“ 
a platbu odešle tak, aby dorazila na účet soudního 
exekutora nejpozději 28. ledna 2022.
Soudní exekutor exekuci zastaví a rozhodne 
o osvobození od placení veškerých dalších vy-
máhaných pohledávek přesahujících zaplace-
nou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž 
nebyly dosud uspokojeny.

CO PRO TO MUSÍTE UDĚLAT?

1. INFORMUJTE EXEKUTORA A ZJISTĚTE 
PŘESNOU ČÁSTKU KE SPLACENÍ
Požádejte exekutora doporučeným dopisem 
o vyčíslení aktuální dlužné jistiny. Uveďte, kam 

chcete zaslat odpověď, a nezapomeňte dopl-
nit, že se jedná o akci „Milostivé léto“. Pokud 
znáte spisovou značku své exekuce, doplňte 
ji do dopisu. Odpověď exekutora bude chvíli 
trvat (zpravidla dva týdny, ale počítejte raději 
s 30 dny), proto mu napište co nejdříve. Vzor 
dopisu exekutorovi naleznete na protější straně.
Exekutora kontaktujte, i když jste jistinu už 
někdy hradili. Může se stát, že ve skutečnosti 
jistina uhrazena není, protože vaše platby šly 
přednostně na úroky, pokuty a náklady. O va-
šem záměru využít tuto akci potřebuje exekutor 
vědět i v případě, že jistinu už máte uhrazenou.

2. ZAPLAŤTE NESPLACENOU JISTINU A NÁ-
KLADY EXEKUCE
Po obdržení odpovědi je třeba zaslat nebo složit 
na účet exekutora nesplacenou jistinu, kterou 
vám exekutor sdělil, a 908 Kč na náklady exe-
kuce.
Nezapomeňte uvést všechny náležitosti i správ-
ný variabilní symbol, který vám upřesní exekutor.
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a po-
známku, že se jedná o Milostivé léto (např. Jan 
Novák – splátka na jistinu – Milostivé léto).
Platba musí být připsána na účet exekuto-
ra v období akce, tedy od 28. října 2021 do 
28. ledna 2022.

3. OVĚŘTE SI, ŽE VŠE PROBĚHLO V POŘÁDKU
Exekutor je povinen po splacení dlužné jistiny 
vydat rozhodnutí, kterým vás osvobodí od pla-
cení zbytku dluhu. Nic dalšího tedy dělat ne-
musíte, ale doporučujeme po provedení platby 
kontaktovat exekutora pro ověření, že vše pro-
běhlo v pořádku.

Dosud nebyla nikdy v historii České republiky 
žádná obdobná možnost, jak se rychle zbavit 
svých dluhů. Zejména v případech, kdy exekuce 
probíhá již delší dobu, může povinným (dlužní-
kům) využití tzv. Milostivého léta zachránit ne-
malý finanční obnos, neboť se povinnému (dluž-
níkovi) zcela odpouští úroky z prodlení a jiné 
příslušenství.
Pokud si nevíte rady, neváhejte se obrátit na 
jakoukoli dluhovou poradnu nebo poradnu 
Člověka v tísni: www.cervenesluchatko.cz, 
770 600 800. Začněte jednat ihned, na vše 
máte čas jen do 28. ledna!

Petr Studnička, předseda redakční rady 
Zpravodaje
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zprávy z radnice

VZOR DOPISU EXEKUTOROVI 
https://nedluzimstatu.cz/milostive-leto/

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
zde vyplňte název a adresu exekutorského úřadu

 V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ŽADATEL (povinný):

Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rodné číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa trvalého bydliště: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ID datové schránky (pokud máte): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Věc: 1) Žádost o vyčíslení dlužné jistiny – tzv. Milostivé léto
 2) Určení účelu úhrad – tzv. Milostivé léto

Vážení,
v souvislosti s tzv. Milostivým létem žádám tímto o sdělení aktuální výše dlužné jistiny u veškerých pohledávek veřejnoprávních 
oprávněných ve smyslu části druhé, čl. IV. bodu 25 odst. 1 zákona č. 286/2021 Sb. (v případě pochybností u všech oprávněných), ve-
dených u Vašeho úřadu vůči mé osobě.

ODPOVĚĎ, PROSÍM, ZAŠLETE: (nehodící se škrtněte)

n na uvedenou adresu trvalého bydliště

n na kontaktní adresu:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n do datové schránky

n na e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zároveň Vám tímto dávám na vědomí, že mám zájem využít tzv. Milostivého léta a určuji, že veškeré úhrady provedené v období tzv. 
Milostivého léta mají být použity na jistinu a náklady exekuce ve smyslu části druhé, čl. IV bodu 25 odst. 1 až 8 zákona č. 286/2021 Sb. 
V případě pochybností, na který dluh je má úhrada určena, mne prosím kontaktujte výše uvedeným způsobem.

Prosím o sdělení platebních údajů pro úhradu dlužné jistiny a nákladů exekuce dle shora uvedeného ustanovení zákona, v opačném 
případě budu tyto platby plnit na účet předmětné exekuce.

Velmi děkuji za součinnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Jméno a podpis

8 / zpravodaj města čelákovic

v sobotu 6. listopadu 2021
Přivítáni do života byli tito noví občánci města Čelákovic

Lucie Kukačková, Jakub Hataš, Jolana Mühlová, Jiří Kreif, Denis Adášek, Teo Gregorovič, Richard Toběrný a Filip Kusý.
Foto: Jiří Suchý
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zprávy z radnice

v sobotu 20. listopadu 2021

Kryštof Málek, Samuel Chnapko, Kamila Holečková, Tomáš Maršíček, Julie Tichá, Liliana Šťastná, Tobiáš Vařeka a Oliver Svoboda.

DESATERO DOPORUČENÍ PRO VEŘEJNOST (COVID-19)
Aktuální údaje o nárůstu počtu nakažených, město Čelákovice nevyjíma-
je, je třeba brát velmi vážně. Čím více lidí se nakazí, tím více jich bude mít 
těžký průběh onemocnění a bude stoupat také počet hospitalizovaných 
a zemřelých. Každý z nás může dodržováním opatření a vhodným cho-
váním pomoci počet obětí snížit. Je proto zásadní, jak bude každý z nás 
reagovat, a zda dokáže i svým chováním a postoji přispět k boji s epide-
mií a ke zlepšení situace. 
Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) uvádí deset dopo-
ručení pro praktické situace:
1.  Ať jste očkovaní nebo ne, pokud pociťujete příznaky respirační-

ho onemocnění, kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře. 
Pokud patříte mezi rizikové skupiny, praktický lékař by vás měl po 
domluvě vyšetřit přímo v ordinaci a udělat vám test na covid-19. 
Vyjde-li pozitivní, může váš lékař domluvit podání monoklonálních 
protilátek. Aplikace monoklonálních protilátek je ambulantní jednorá-
zové podání nitrožilní infuze a je vždy hrazeno ze zdravotního pojiš-
tění. Při samoléčbě postupujte podle doporučení praktických lékařů, 
neřiďte se náhodnými radami ze sociálních sítí.

2.  Pokud nemáte praktického lékaře nebo výše uvedený postup není 
možné z nějakého důvodu realizovat, můžete si provést doma an-
tigenní test samoodběrem, nebo se můžete objednat na test na 
odběrové místo. Pokud jste očkovaní alespoň jednou dávkou, máte 
nárok na 2 PCR testy v kalendářním měsíci hrazené ze zdravotního 
pojištění. Pokud nejste očkovaní, nebo jste vyčerpali množství testů 
hrazených ze zdravotního pojištění, zaplatíte za PCR test maximálně 
814 Kč. V případě pozitivního testu budete SMS zprávou informo-
váni o možnosti podání monoklonálních protilátek. Osoby obzvláště 
ohrožené vážným průběhem nemoci mohou obdržet infuzi monoklo-
nálních protilátek v nemocničním zařízení i bez doporučení praktic-
kého lékaře po zvážení situace přímo nemocničním personálem.

3.  Byla-li vám nařízená izolace, či karanténa, dodržujte ji a neopouštějte 
své bydliště. Pokud nemáte nikoho, kdo by vám pomohl se zajiště-
ním nákupu nebo pořízením léků, kontaktujte odbor pro občanské 
záležitosti Městského úřadu Čelákovice, resp. Pečovatelskou službu 
Čelákovice.

4.  Pokud jste neměli rizikový kontakt, máte příznaky respiračního one-
mocnění a nemáte možnost se otestovat, prosíme vás, abyste zůstali 
doma, nechodili mezi lidi, a snažili se izolovat i od jiných členů vaší 
domácnosti (pokud je to možné). 

5.  Pokud onemocníte a léčíte se doma, pořiďte si pulsní oxymetr. Oxy-
metr měří okysličení krve po nasazení na prst (vždy s odlakovaným 
nehtem). Pokud jsou vaše hodnoty saturace pod 93 %, měli byste 
být vyšetřeni v nemocnici, i když nepociťujete dušnost. Při setrva-
lých hodnotách saturace pod 90 % v klidu se jedná o závažný stav 
vyžadující hospitalizaci. 

6.  V případě, že vás kontaktuje příslušná hygienická stanice, spolupra-
cujte a pravdivě odpovídejte na všechny jejich otázky. Pokud je to 
možné, vyplňte samotrasovací formulář, velmi tím usnadníte práci 
hygienikům a urychlíte kontaktování rizikových kontaktů. 

7.  Pokud zatím nejste očkovaní, ještě jednou své rozhodnutí zvažte 
a konzultujte se svým praktickým lékařem nebo s osobou, které 
důvěřujete. V době, kdy jste udělali rozhodnutí se neočkovat, byla 
situace pravděpodobně jiná, klidnější, možná jste vnímali riziko ne-
žádoucích vedlejších účinků jako větší než riziko onemocnění co-
videm. V dnešní kritické situaci je možné, že se míra pro vás ak-
ceptovatelného rizika změnila, proto si své rozhodnutí ještě jednou 
promyslete.

8.  Pokud patříte mezi osoby ve vysokém riziku nákazy a závažného 
průběhu nemoci covid-19 a od vaší poslední dávky očkování uply-
nulo více než 5 měsíců (v případě vakcíny Janssen 2 měsíce), za-
jděte si na posilující dávku, v nejbližším možném termínu. Posilující 
dávku můžete získat jak na očkovacím místě, tak u svého praktické-
ho lékaře. 

9.  Pokud už jste se očkovali, otevřete toto téma ještě jednou se svými 
neočkovanými blízkými. Očkování sice nezaručuje, že neonemocníte 
vůbec, ale prokazatelně snižuje pravděpodobnost těžkého průběhu 
nemoci a úmrtí. V současné krizové situaci je velmi pravděpodobné, 
že se většina populace s virem setká a je jednoznačně lepší setkat se 
s ním očkovaný než neočkovaný.

10.  Dodržujte všechna platná opatření jako je ochrana dýchacích cest 
na pracovišti, prokazování se průkazem TNO (test-nemoc-očková-
ní), případně NO, rozestupy, používání dezinfekce rukou apod. Toto 
je obzvláště důležité v předvánočním období zvýšené mobility, jak 
u maloobchodu a služeb, tak u osobních kontaktů. Přestože očko-
vání snižuje pravděpodobnost, že se nakazíte, možnost onemocnění 
není vyloučena, nemoc však pravděpodobně bude mít lehčí průběh. 
Očkování snižuje, avšak nevylučuje infekčnost nakažené osoby. Za-
jděte si na test při jakýchkoli příznacích respiračního onemocnění, 
i pokud jste očkováni. 

Závěrem: 
Starejte se o své psychické a fyzické zdraví – choďte na procházky, hý-
bejte se, buďte venku na čerstvém vzduchu, důležitá je vyvážená strava, 
dostatek vitamínů a minerálů, v zimním období může i přes vyváženou 
stravu chybět vitamin D. Praktický lékař vám ho může předepsat a exis-
tují i formy volně dostupné v lékárně bez receptu. Pamatujte ale, že dobrý 
zdravotní stav a dobrý pocit ze sebe sama není garancí toho, že se vám 
infekční nemoc vyhne, nebo že ji překonáte v lehčí formě a bez následků. 
Všechny body výše by měli dodržovat všichni, bez ohledu na subjektivní 
hodnocení vlastního zdravotního stavu.

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES)

Foto: Jiří Suchý
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střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Strážníci MP přijali oznámení, že na silnici leží vel-
ký vak plný sena poté, co spadl z traktoru. Stráž-
níci ho odtáhli a informovali místní zemědělce. 

Hlídka MP byla přivolána na pomoc hlídce Poli-
cie ČR, neboť ve vlaku byla skupina cestujících 
bez platných jízdenek, chovající se nevhodně, 
pod vlivem alkoholu a bez ochrany dýchacích 
cest. Strážníci poskytli policistům součinnost.

Hlídka MP přijala oznámení o dlouhodobě na-
startovaném vozidle na parkovišti. Ve vozidle 
byl nalezen spící muž. Protože se prý nečeka-
ně opil, nemohl odjet domů, a proto se rozhodl 
v autě přespat a ráno jít rovnou do práce. 

Při pochůzkové činnosti si hlídka MP všimla star-
šího muže, který velmi často vysedává na lavič-
kách, budí veřejné pohoršení a popíjí alkoholické 
nápoje na místech, kde je to obecně závaznou 
vyhláškou zakázáno. Mnohokrát byl na své pro-
tiprávní jednání upozorněn a nabízenou pomoc 
neustále odmítal. Vše bylo zadokumentováno 
a přestupek byl předán přestupkové komisi.

Strážníci MP poskytli součinnost zdravotnic-
ké záchranné službě při pátrání po ženě, která 
upadla na obrubník a rozbila si hlavu. Ženu se 
podařilo strážníkům dohledat a lékař rozhodl 
o převozu do nemocnice. Při tomto pátrání byl 
zároveň nalezen muž, který byl na stejné osla-
vě a dokázal usnout vestoje v objetí dopravní 
značky. Ten byl po probuzení vyslán domů obe-
jmout svoji manželku. 

Strážníci MP si všimli několika vzrostlých rostlin 
konopí pěstovaných za domem. Vyfotografovali 
je, zjistili majitele nemovitosti a informace pře-
dali kriminální službě PČR a ta rostliny zajistila. 

Strážníci MP přijali informaci o zloději, který 
v obchodě ukrývá věci do svého batohu a zřej-
mě je bude chtít odcizit. Když přijeli strážníci na 
místo, prošel už uvedený mladík pokladní zó-
nou, aniž by cokoliv zaplatil. Při kontrole batohu 
bylo objeveno nezaplacené zboží za několik tisíc 
korun. Pachatel byl zadržen a předán Policii ČR.  

Strážníci MP si všimli skupiny mladíků sedících na 
lavičce. Jeden z nich měl vedle sebe motocykl. 
Poté, co spatřil hlídku MP, na něj nasedl a z místa 
ujížděl. Po krátké jízdě však došlo k havárii a mla-
dík upadl na trávu. Bylo zjištěno, že nevlastní řidič-
ské oprávnění a motocykl si půjčil od rodičů bez 
jejich svolení. Ke zranění ani škodě na majetku ne-
došlo a událost byla oznámena správnímu orgánu. 

Strážníci MP zasahovali u vážné dopravní ne-
hody, při níž vozidlo narazilo čelně do stromu. 
Poskytli zraněnému první pomoc a asistovali 
zdravotnické záchranné službě, mj. při přistání 
záchranářského vrtulníku.

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.

Nový jízdní řád 2022
Od neděle 12. prosince 2021 do soboty 12. prosince 2022 bude platit jízdní řád 2022 v osobní 
železniční a veřejné linkové autobusové dopravě. Jízdní řád na železnici sestavila Správa železnic 
na základě požadavků dopravců a orgánů státní správy (Ministerstvo dopravy) v případě dálkové 
dopravy či krajské samosprávy v případě regionální dopravy, přičemž pro dopravní obslužnost 
Čelákovic jsou stěžejní Středočeský kraj a hl. m. Praha. 
Po celou dobu platnosti jízdního řádu budou všechny rychlíky (Hradečan a Krakonoš) v úseku 
Praha – Nymburk vedeny odklonem mimo žst. Lysá nad Labem. Jízdní doba vlaků (S2, S9, S22) 
na trati 232 se z důvodu stavebních prací a výlukové činnosti prodlužuje a činí mezi Čelákovicemi 
a Prahou Masarykovým nádražím na 27 km dlouhé trase zpravidla 32 minut, resp. 31–32 minut 
v opačném směru. V ranní a odpolední přepravní špičce budou vedeny posilové vlaky obsluhující 
pražské Hlavní nádraží. Stavební práce budou během platnosti jízdního řádu dokončeny v úseku 
mezi Čelákovicemi a Lysou nad Labem a pokračovat budou v úseku mezi Prahou-Vysočany a Ze-
lenčí. Očekávat lze postupně i zahájení prací v úseku mezi Čelákovicemi a Mstěticemi, kde bude 
trať ve dvou úsecích přeložena.
Půlhodinový interval vlaků mezi Prahou a Čelákovicemi bude v obou směrech celotýdenně zajiš-
těn přibližně od 4.00 do půlnoci. Všechny osobní vlaky obslouží bez výjimky i železniční zastávku 
Čelákovice-Jiřina.

Zdroj: Jízdní řád 2022

Osobní vlaky na trati 074 Čelákovice – Neratovice (S23) mají zajištěn v Čelákovicích přestup na vlaky 
linky S2 ve směru Praha a Kolín. Mezi Čelákovicemi a Brandýsem nad Labem je zajištěn celotýdenně 
60minutový takt. Všechny spoje zastaví na znamení i v zastávce Čelákovice zastávka. V nočních 
hodinách bude vlak odjíždět z Čelákovic do Brandýsa nad Labem v 23.56. Poslední vlak z Brandýsa 
nad Labem do Čelákovic bude odjíždět v 23.01. 

Trať 232
TAM ZPĚT

Pracovní dny
Víkendy

a státní svátky
Pracovní dny

Víkendy
a státní svátky

Čelákovice-Jiřina XX.06, XX.36 XX.06, XX.36 XX.20, XX.49 XX.20, XX.49

Čelákovice XX.10, XX.40 XX.10, XX.40 XX.26, XX.56 XX.26, XX.56

Praha-Vysočany XX.35, XX.05 XX.35, XX.05 XX.51, XX.21 XX.51, XX.21

Praha Mas. n. XX.42, XX.12 XX.42, XX.12 XX.54, XX.23 XX.54, XX.23

Trať 074 TAM ZPĚT

Čelákovice XX.42 XX.18

Čelákovice zastávka XX.45 XX.14

Lázně Toušeň XX.48 XX.10

Brandýs nad Labem XX.58 XX.01

Zdroj: Jízdní řád 2022

Na trati 233 Čelákovice – Mochov (S24) byl ukončen provoz osobních vlaků ke dni 29. října.
V jízdních řádech veřejné linkové autobusové dopravy (linky 655, 662, 443) nedochází k zásadním 
změnám, nicméně město vyjednává o optimalizaci tras jednotlivých autobusových linek na území 
města. Petr Studnička, místostarosta I
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Ekolandia zaměřující se na školní catering opět zvítězila

Proč jste se rozhodli soutěže zúčastnit a jaká 
byla atmosféra soutěže?
JBT: „Ekolandia se této celostátní soutěže zú-
častňuje každoročně v kategorii školního stra-
vování. Myslíme si, že v oblasti školní gastrono-
mie je stále co zlepšovat a pravidelné setkávání 
a soutěžení kuchařů a kuchařek ze školních jíde-
len z celé republiky tomu napomáhá. Všichni ze 
sebe vydají to nejlepší, předvedou své kuchařské 
umění a vymění si navzájem zkušenosti a po-
znatky co se týče aktuálních technologických 
novinek ve školních kuchyních, moderní přípravy 
jídel a vůbec celé školní gastronomie. Atmosféra 
během soutěže byla skvělá, porotci byli přísní, 
ale zábavní. Myslíme si, že tyto akce zlepšují 
úroveň školního stravování a přispívají k přínos-
né výměně informací mezi jednotlivými školními 
jídelnami.“

Výhru v kategorii Nejchutnější pokrm pro 
mládež od 11 do 18 let si odnesl tým z Eko-
landia, školního cateringu z Čelákovic, kte-
rý pomyslné zlato přidal k druhému místu 
v kategorii Bezmasých rostlinných pokrmů. 
Porotu si získal skvěle připravenou kuřecí 
terinou v sezamové krustě s bramborovým 
pyré s kurkumou, chia semínky, restovanými 
žampiony a máslovým pórkem. Byli jste pře-
kvapeni svým umístěním? Očekávali jste, že 
s připravovanými pokrmy uspějete?
JBT: „Zlatý pohár za školní catering Ekolandia 
si odnesl šéfkuchař František Adámek. Vítězství 
v soutěži nás mile překvapilo. Toto jídlo je našimi 
strávníky, žáky a studenty, velmi oblíbené. Proto 
jsme doufali, že zaujme i porotce.“

Ekolandia, školní catering akcentuje zdravé 
jídlo. Co je vaším cílem?
JBT: „Naším cílem je podpora zdravého životní-
ho stylu dětí a k tomu neodmyslitelně patří zdra-
vé jídlo. Neméně důležité je však i to, aby dětem 
jídlo chutnalo. A to je stálý boj. Nemůžete dát 
dětem něco, co není dobré, pouze s odůvodně-
ním, že je to zdravé. Ale můžete udělat brambo-
rové pyré a obohatit ho o dýni nebo mrkev. Do 
houskových knedlíků přidat špaldovou mouku 
a chia semínka, do bramborové polévky hrstičku 
pohanky. Jídelníčky připravujeme ve spolupráci 
s Martinou Kučerovou, dietní sestrou a nutrič-
ní terapeutkou, která sleduje složení jídelníčků 
tak, aby odpovídal potřebám růstu a vývoji dětí 
a normám Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy pro složení pokrmů a zastoupení jed-
notlivých skupin.“

Děkuji za rozhovor!
JBT: „Přeji všem dětem, žákům a studentům 
hodně dobrého a zdravého jídla!“

Petr Studnička, předseda redakční rady 
Zpravodaje

Již po několikáté zvítězila v celostátní soutěži Asociace kuchařů a cukrářů ČR zaměřené na 
společné stravování společnost Ekolandia. Na první dojmy ze soutěže jsem se zeptal jedna-
telky společnosti Ekolandia, školní catering, mateřská škola, Jany Bocek Teichertové (JBT).

Tým Ekolandia školní catering z Čelákovic. Foto: archiv 
společnosti

senioři

volnočasové aktivity pokračují a zde je jejich 
stručný přehled: Trénování paměti, probíhá ka-
ždou středu od 9.30 hod., buď v Technických 
službách, nebo v prostorách farní zahrady. 
Úterní lekce oblíbených cvičení na židlích vede 
Olga Stuchlíková a probíhají ve farní zahradě, 
a to od 9.00 hod.
Pohybové aktivity pro seniory pod laskavým 
vedením Lenky Skalické můžete navštívit kaž-
dé pondělí a každou středu od 8.00 hod. ráno 
na lekcích Ranního probuzení, každý čtvrtek 
se od 9.00 hod. můžete rozcvičit aerobikem 
a na Večerní taneční aerobik se můžete stavit 
každý večer ve čtvrtek v 19.00 hod. Cvičí se 
ve studiu Marlen. Kroužek keramiky je každý 
lichý pátek od 13.00 hod. ve farní zahradě, 
v Labyrintu, vede ho Mirka Špringrová a vý-
sledkem jsou divukrásná umělecká díla. 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 vývěs-
ce u radnice.
Počítačová gramotnost probíhá v Základní 
škole v ulici J. A. Komenského každé úterý od 
16.00 hod., sraz vždy v tuto hodinu před ško-
lou. Osobní porady v případě potíží s mobilem, 
tabletem či osobním počítačem pro seniory po-
skytuje paní Muchová na tel.: 775 691 525, do-
mluvte si schůzku. Angličtinu s Milošem Šprin-
grem poptávejte kdykoliv, v Labyrintu, lekce se 
budou realizovat podle počtu zájemců.
Mimo obvyklý program ještě plánujeme ve spo-
lupráci s Pečovatelskou službou Čelákovice, 
p. o., vánoční koncert. Pozvánky budou roze-
slané e-mailem, vyvěšené na veřejných sítích 

Vážení a milí senioři,

KONTAKTY:
Jana Vondráčková,  

e-mail: javon.celakovice@gmail.com,
odbor pro občanské záležitosti,  

tel.: 326 929 118

Vítězný pokrm. Foto: archiv společnosti

prosinec 2021 / 11

a ve vývěsce Pečovatelské služby vedle radni-
ce. Těšíme se na vás.
Přejeme vám hlavně pevné zdraví a pohodu.

Jana Vondráčková,  
koordinátorka seniorských aktivit

pečovatelská služba
Kostelní 26, Čelákovice
tel.: 326 999 801, 721 361 041
e-mail: pscelakovice@volny.cz
http://www.pscelakovice.cz

Poděkování
Vážení klienti a rodinní příslušníci, dovolte mi za 
celý tým Pečovatelské služby Čelákovice, p. o., 
poděkovat vám za přízeň, kterou jste nám po 
celý rok 2021 projevovali a za využívání našich 
služeb. Velice si toho vážíme. Pevně věříme, že 
i nadále budete využívat služeb Pečovatelské 
služby Čelákovice, p. o., i v příštím roce.
Do nadcházejícího roku vám chceme popřát 
hodně pevného zdraví, optimismu a aby byl 
přesně takový, jaký si jej představujete. Přeje-
me vám krásné Vánoce prožité v klidu a šťastný 
nový rok 2022.

Pavlína Bernášková, ředitelka
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co nového ve městě

Pobočka Čelákovice s. p. 
Česká pošta

zkracuje sobotní provoz

Po vyhodnocení zhruba ročního provozu po-
bočky Čelákovice zkracuje Česká pošta, s. p., 
sobotní hodiny pro veřejnost. Od 1. prosince 
bude pobočka otevřena od 8.00 do 11.00 hod., 
zatímco do konce listopadu bylo otevřeno o so-
botách o hodinu déle až do 12.00 hod. Z původ-
ních 39 bude nově otevřeno 38 hodin týdně. 

Hodiny pro veřejnost:
po 10.00–12.00 13.00–18.00
út 8.00–12.00 13.00–16.00
st 10.00–12.00 13.00–18.00
čt 8.00–12.00 13.00–16.00
pá 8.00–12.00 13.00–16.00
so 8.00–11.00

Česká pošta, s. p., bude otevírací dobu dále 
vyhodnocovat, nicméně neuvažuje o jejím dal-
ším zkracování. S dalším omezováním provozu 
zásadně nesouhlasí ani radní města, a to s při-
hlédnutím ke skutečnosti, že řada občanů dojíž-
dí za prací mimo město a v okolních městysech 
(Lázně Toušeň, Nehvizdy) a obcích (Mochov) se 
nacházejí jen pobočky Pošta Partner. red

GALANTERIE U MUŠKY

Obchod s galanterií v Masarykově ulici  
č. p. 634. Vše, co je v obchodě, si lze prohléd-
nout i na e-shopu: www.galanterieumusky.cz, 
kde je vidět i aktuální zásoba. Co není skladem, 
lze objednat, či lze objednat i věci, které běž-
ně v sortimentu nejsou, ale jsou u dodavatele 
skladem. Možná je i telefonická domluva s od-
povědnou vedoucí Jaroslavou Muchovou (tel.:  
775 691 525). Většina sortimentu je i s atesty 
pro děti do tří let a také české výroby.
Co v obchodě najdete? Např. nitě různých zna-
ček v návinech malých 100–1 000 m a pak také 
i v kónech 5 000–10 000 m, nitě klasické, lněné, 
připletací, reflexní, multicolor (duhové), bavlnky, 
jehly ruční i strojové (jeans, univerzal, stretch, 
jersey, multisortiment atd.), látky (teplákovina, 
úplet, softshell, sportovní úplet aj.), sortiment 
pro šití spodního prádla (ramínka podprsenek, 
zapínání, zkracovače, mašličky aj.), pruženky 
(gumy) – galonové, tkané, lemovací, okrouhlé, 
zdrhovadla (zipy), jezdce – kostěné, spirálové, 
kovové, stuhové uzávěry (suchý zip), různé kon-

covky (kaplíky, zamačkávací, brzdičky), knoflíky, 
jehelníčky, krajky, štítky, nažehlovačky, záplaty, 
výstužný materiál, výplň, vánoční ubrusy, če-
pice, kapesníky, špendlíky, spínací špendlíky, 
druky, průchodky, patentky, krejčovské nůžky, 
cvakačky, panely pro ušití adventního kalendá-
ře, bambule, krejčovské – křídy, tužky, mýdla, 
cívky, metry a mnoho dalšího.  

Otevírací doba:
po 8.00–15.00
út 8.00–15.30
st 8.00–15.00 16.00–18.00
čt 8.00–15.30
pá 8.00–13.00 13.30–15.00

-dv-

Foto: -dv-

ROZKVETLÝ KRÁMEK

Na rohu ulic U Podjezdu a Masarykovy  
v č. p. 231 otevřela Jana Tomášková květinář-
ství. Zákazníkům nabízí řezané i umělé květiny, 
netradiční vazby květin, květy nejen do kra-
bičky, dekorace a dárky pro radost. V předvá-
nočním čase to jsou především adventní věnce 
a svícny, vánoční květinové aranžmá a další dle 
přání zákazníka. Objednávky a další informace 
na tel.: 604 254 941.

Otevírací doba:
po 15.00–18.00
út 10.00–18.00
st 10.00–18.00
čt 10.00–18.00
pá 10.00–18.00
so 9.00–15.00 -dv-

Foto: -dv-

KADEŘNICTVÍ KATKA

V prvním patře budovy „starého zdravotního 
střediska“ vedle Obecního domu v ulici Stan-

Foto: Jana Vondráčková

kovského č. p. 144 vás přivítá ve svém nově 
otevřeném kadeřnictví Kateřina Lagronová. 
Objednat lze kadeřnické služby pro pány, dámy 
i děti, a to osobně nebo na tel.: 608 871 172. 
Možné je přijít i bez objednání. Klasické i mo-
derní střihy, barvení či melíry pro pány i dámy 
kvalitní šetrnou italskou vlasovou kosmetikou, 
ošetření vlasů brazilským keratinem – nejen 
tohoto můžete využít, ale i si případné čekání 
zpříjemnit kávou, čajem či 15minutovou relaxací 
v masážním křesle. Vybrané kosmetické pro-
dukty lze také zakoupit domů.

Otevírací doba:
po–pá 9.00–17.00
so 8.00–12.00 -dv-

LUMIRA MÁ DALŠÍ ČÁST 
PRODEJNY

Tradiční oblíbený obchod Lumira jednak rozšířil 
sortiment o české filamenty REGSHARE pro 3D 
tisk a příslušenství k 3D tiskárnám, ale přede-
vším na další prodejní ploše – vchod ze dvora, 
nabízí pracovní oděvy, pracovní obuv a ochran-
né pomůcky.
Více informací na tel.: 602 266 230.

Otevírací doba této části prodejny:
po 8.00–12.30 13.00–17.00
út 8.00–12.30 13.00–16.00
st 8.00–12.30 13.00–16.00
čt 8.00–12.30 13.00–16.00
pá 8.00–12.30 13.00–15.00

-dv-

Foto: -dv-

PAPÍR – HRAČKY

Foto: -dv-



informace / dopisy / inzerce

Do jiného prostoru se přestěhovala prodejna 
PAPÍR – HRAČKY. Zůstala v Masarykově uli-
ci, ale v jiném č. p. – nyní ji najdete v č. p. 188. 
V nabídce naleznete školní a kancelářské potře-
by, ostatní papírenské zboží, fotoalba, hračky 
a široký výběr karnevalových doplňků. V pro-
dejně je možné platit platební kartou.
Na vaši návštěvu se těší a případné dotazy na 
tel.: 776 861 332 zodpoví odpovědná vedoucí 
Karolina Šimečková.

Otevírací doba:
po–pá 8.30–17.30
so 8.30–11.30 -dv-

HERO CLUB

V pondělí 11. října otevřel nový provozovatel 
v Sedláčkově ulici č. p. 105 „HERO Club“. Přijďte 
si zasportovat anebo na kávu do bývalého Spring 
centra Čelákovice. Více informací a rezervace 
aktivit najdete na facebooku, www.hero-club.cz, 
e-mailu: info@hero-club.cz nebo tel.: 733 606 825.

Otevírací doba:
po–pá 14.00–22.00
so–ne 10.00–22.00 -dv-

Foto: -dv-

Dne 26. prosince oslaví v plné fyzické i duševní 
pohodě 90. narozeniny MUDr. Jiřina MRÁZO-
VÁ, roz. BODLÁKOVÁ z Jiřiny. 
Do dalších roků přejí hlavně pevné zdraví Fan-
da a Jindra, Petr, Pavel a Kateřina, Vincek 
a všechny holky.

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

Vánoce a zázraky
Je to už 2021 let a 9 měsíců, kdy za Marií při-
šel anděl Gabriel a řekl jí, že otěhotní a narodí se 
jí syn. Pak jí sdělil, že otcem nebude Josef ani 
jiný muž, ale že otěhotní stejným způsobem jako 
její stará přítelkyně Alžběta, která už je v 6. mě-
síci. Tak k ní Marie hned spěchala, aby se na 
to podívala. Alžběta pak v červnu porodila Jana 
Křtitele a Marie v prosinci Ježíška. Byl to zázrak, 
zvláště v případě Alžběty, která měla už dávno 
po přechodu. Ten zázrak však nebyl první. Asi 
o 1 000 let dřív přišla domů manželka Manua
ze Zaraha a řekla mu: „Muž Boží přišel ke mně,
jehož obličej byl jako obličej anděla Božího,
hrozný velmi, a řekl mi, že otěhotním a porodím
Samsona.“ Za 9 měsíců ho porodila. A ještě asi
o 1 500 let dřív se u Abrahama zastavil Hospo-
din a dva andělé cestou do Sodomy. Když snědli
pečené tele, chleba s máslem a zapili to mlékem,
slíbil mu Hospodin, že se vrátí a učiní, aby jeho
neplodná, devadesátiletá manželka Sára otěhot-
něla a porodila Izáka. A Hospodin, který kdysi řekl 
„budiž světlo“ a bylo světlo a stvořil muže a ženu
za jediný den, neřekl „budiž těhotná“, aby byla
těhotná. Zřejmě k tomu potřeboval ještě cosi, co
s sebou neměl, a tak si pro to došel. A když to
měl, tak hned jak zničil Sodomu a Gomoru, na-
vštívil Sáru a učinil, že otěhotněla, a to bez těles-
ných rozkoší se stoletým Abrahamem nebo s ji-
ným mužem. Jak to učinil a co k tomu potřeboval, 
nám možná napoví zpráva ze 14. 4. 2015 na
ČT24, že 65 let stará německá učitelka Annegret
Raunigková otěhotněla a porodila čtyřčata také
bez tělesných rozkoší, leda že by jí implantace
oplodněných ženských vajíček tělesnou rozkoš
působila. Avšak takové zázraky už nejsou zdarma 
jako tehdy, neboť je dnes nedělají žádní andělé.
A ceny zázraků porostou v důsledku energetické
krize stejně jako ceny všech služeb.

Miloslav Kolínko

Krásné vánoční svátky
Milý čtenáři, přejeme ti, abys letos o Vánocích 
objevil pro sebe událost, která změnila svět a ži-
vot mnoha lidí. V městečku Betlémě se narodil 
Ježíš – Boží Syn. Nese naději, lásku a světlo do 
každého života, pro toho, kdo Ježíše osobně 
požádá. 

Vánoční bohoslužba 19. prosince  
od 15.00 hod.

Na adrese: Evangelický kostel v Lysé nad 
Labem, Náměstí Bedřicha Hrozného.

Pavel a Pavla Zelení, Apoštolská církev  
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
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Autorka ilustrací 
Anežka Salamánková

„Jsem už druhým rokem studentkou Střední 
umělecké školy Grafického designu v Lysé nad 
Labem. Svou základní školu jsem vystudovala 
zde v Čelákovicích na Kamence. Současně bě-
hem studia jsem i několik let navštěvovala Zá-
kladní uměleckou školu Jana Zacha. 
Na kreslení se mi líbí, že nemusím nad něčím 
přemýšlet, stačí vypnout a jen se soustředit na 
daný okamžik. Díky tomu mohu vždy bez jakého-
koliv slova vyjádřit své pocity a emoce. Nejradši 
kreslím tužkou nebo perem a tuší. Díky jemné 
struktuře mohu vše do detailu zaznamenat. Nej-
více mám v oblibě staré budovy a odlehlá zá-
koutí Sedlčánek, jež jsou mým domovem. 
Ráda kreslím, peču, vařím, chodím na procházky 
do přírody a nejraději trávím čas s rodinou a přá-
teli. Všem přeji krásné a veselé Vánoce a šťastný 
nový rok.“

Foto: soukromý archiv

chodíme kolem nich

Zdobené kamenné a nákladné portály vjezdů 
panských sídel a statků bývaly od středověku 
po obou stranách ve styku se zemí zakonče-
ny masivními, rovněž kamennými prvky často 
ve tvaru jednoduchých komolých kuželů nebo 
jehlanů. Podobně bývaly později vybaveny por-
tály vjezdů do dvorů selských stavení, průjez-
dů do dvorů měšťanských domů a zájezdních 
hostinců. Tyto prvky sice zužovaly světlost pří-
zemních částí průjezdových profilů, účinně ale 
bránily poškození, případně vyvrácení svislých 
částí portálů okovanými koly vjíždějících či vyjíž-
dějících kočárů, vozů, selských a formanských 
povozů.
Tyto dnes přehlížené a psími miláčky znač-
kované prvky jsou často jedinými pozůstatky 
bývalých honosných portálů, zdobených ve vr-
cholech oblouků záklenky s erby šlechtických 
rodů, domovními znameními, monogramy zřizo-
vatelů, držitelů selských gruntů či jen letopočty 
vzniku. Jsou to tak zvaná odrážedla, odrážecí 
nebo vodicí kameny a najdeme je i v našem 
městě. Ze 16. století je dvojice odrážedel zá-
padní brány nádvoří tvrze, z období pozdějšího 
dvojice odrážedel východní brány jejího nádvoří, 
z přelomu 18. a 19. století jsou například odrá-

Odrážedla

Odrážedlo portálu východní brány nádvoří čelákovické 
tvrze. Foto: -iv-

Čelákovický zpravodaj 
12/1981
Obsah/titulky:
n Definitivní výsledky sčítání lidu – naše město 
n Okresní bytový podnik Praha-východ infor-
muje n Ani žáci zvláštní školy nechtějí být po-
zadu n S větší náročností n Program Kulturního 
domu n Ze země přátel n Kulturně-politický 
kalendář – leden n Mezinárodní rok invalidů n 
Řidiči a alkohol n Sport – aktuality n Aby lék byl 
opravdu lékem n Recept na vánoční perník n 
XII. ročník Velké ceny města Čelákovic v běhu
hodinovém n Večerní běh Čelákovic – memoriál
Rudolfa Vichery

RECEPT NA VÁNOČNÍ PERNÍK
40 dkg hladké mouky, 25 dkg pískového cukru, 
3 celá vejce, 12 dkg medu, 1 dkg obyčejného 
kypřicího prášku do pečiva, malou lžičku sko-
řice a anýzu, po špetce hřebíčku, zázvoru a ba-
dyánu a pak ještě 1 vejce na potření.
Postup: Cukr utřeme s vejci, přidáme koře-
ní a med. Na vále smísíme mouku s kypřicím 
práškem, přidáme utřenou hmotu a vyválí-
me placku, asi na prst silnou, z níž okamži-
tě vykrajujeme budoucí výrobky, které po-
třeme rozšlehaným vejcem a pečeme na 
máslem pomaštěném a moukou vysypa-
ném plechu v předehřáté troubě tak dlou-
ho (přibližně 25 minut), až získají nahnědlou 
barvu. Pro zjednodušení lze použít i kypřicí 
prášek do perníku, který potom nahrazu-
je koření a kypřicí prášek do pečiva. Polevy 
na zdobení hotových perníčků se zhotovují  
z 1 bílku, 14 dkg moučkového cukru a ze šťávy 
z poloviny citrónu – vše třeme 15–20 minut.

 Zpravodaj Čelákovic 
12/1991
Obsah/titulky:
n Salut n Zprávy z radnice n Blahopřání 
k narozeninám n Vánoce dospělých (bá-
seň) n Z Dálného východu n Nový rok n 
Taizé nejen vzpomínkou n Za Antonínem 
Dvořákem n Tajemník vysvětluje n Ze zá-
jmového kroužku turistiky n Vzpomínka 
na vznik státu n Výstava, která těší n Jak 
dál s mateřskými školami n Bude Sokol n 
50 let divadelního spolku Tyl n Investiční 
fond n KMK v Čelákovicích n Poděkování  
n Z galerie našich sportovců n Program KD Če-
lákovice na prosinec 1991 n Informace obča-
nům n Beseda s poslancem n Rudolf Vichera  
n Pomoc bojujícímu Chorvatsku n Program 
kina Čelákovice n Výzva odboru životního 
prostředí – zabraňte vzniku nadměrnému od-
padu

VÁNOCE DOSPĚLÝCH
Radostí dětí ohřejem si ruce
budem se usmívat a říkat
jsou tady Vánoce
zatímco bílou nití zaobroubí mráz
to obnošené
co se roztřepilo za ta léta

A budeme trošku veselí
a trošku smutní
a trochu pobavení sami sebou
a ticho roztáhne svých deset prstů
před naše tváře
a zamrzne do opuštěných ulic

A teplá ramena stromečků
vtlačí se do oken až bezdětní
půjdou po večeři na procházku
a budou se držet za ruce
a budou si dětmi

a každý z těch dvou
se bude snažit být ten dospělejší
a pečovat o druhého
protože venku je kluzko
a uvnitř Vánoce

Jan Skácel

14 / zpravodaj města čelákovic

žedla vjezdu do průjezdu domu na jižní straně 
náměstí 5. května. Další z časů slohu tak zva-
ného selského baroka (rovněž z přelomu 18. 
a 19. století) najdete v Kostelní ulici, v Jiřině, 
v Sedlčánkách i v Záluží. Některá z odrážedel 
se zachovala jen po jedné straně bývalých por-
tálů a jsou tak jedinou připomínkou někdejšího 
možného charakteru objektu, k němuž náleží.
Tak pozor, aby vám nezbořil bránu vjíždějící ná-
klaďák tam, kde už odrážedlo není, nebo abyste 
si o nějaké zbývající neodřeli svého naleštěného 
miláčka s mnoha koňmi pod kapotou.

Ivan Vaňousek
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50 LET DIVADELNÍHO SPOLKU TYL
Před padesáti lety, počátkem listopadu, si po-
dali tři divadelní nadšenci žádost o povolení čin-
nosti divadelního odboru při pěveckém sdružení 
TYL. Jan Hlavica, arch. František Marek a Jin-
dřich Havlas tak navázali na řadu organizací, 
které sdružovaly čelákovické ochotníky již od 
minulého století.
V onom roce 1941 však činnost většiny spolků 
byla utlumena okupací nebo přímo zakázána, 
jako se to stalo se Sokolem, který také měl svůj 
velice kvalitní soubor. S řadou zapálených di-
vadelníků začala velmi aktivní činnost. Když se 
dnes ohlédneme, vidíme početnou řadu před-
stavení a mnoho lidí, kteří dávali ochotnické čin-
nosti s láskou své síly. Ať to byli režiséři, z nichž 
nejvíce představení nastudovali p. J. Petrůj  
a p. Fr. Wieser, nebo herci, z nichž napadají 
jména p. Burda, pí Juránková, J. Hlavica, z těch 
mladších bratři Hanžlíkové, Jenda Korčák, Mag-
da Šrámková, Josef Beran, Václav Urban, Mirka 
Žemličková...
Dalo by se jmenovat mnoho divadelníků, ať již 
to byli ti „zjevní“, kteří odváděli herecké výkony, 
nebo všichni ti v pozadí, kteří představení při-
pravovali a technicky zajišťovali a ti všichni by 
si také zasluhovali, aby jejich jméno nezapadlo. 
Vždyť kolik scén připravil třeba arch. Marek a co 
všichni ti osvětlovači, zvukaři, inspice či maskéři 
a kostymérky. Ti všichni dělali čelákovické diva-
dlo s velkým zaujetím. Nemělo by se zapome-
nout na organizátorskou práci Jindry Havlase, 
Magdy Šrámkové a ing. Míly Kolacího, který na 
počátku sedmdesátých let dal život čelákovic-
kým muzikálům.
Jako každý soubor i Tyláci prožívali své úspěš-
né roky i ty, kdy snaha a hledání nebyly vyvá-
žené úspěchy. Vždycky ale budou vzpomínat 
na léta, kdy zazářili na hronovských prknech 
s Ikarovým pádem a Maryšou, na představení 
Maryši, která odehráli v řadě českých měst, na 
Moravě i Slovensku a při zájezdu do Auersma-
cheru v Sársku.
Současný soubor prochází „omlazovací kúrou“, 
která sebou nese hledání nové cesty souboru. 
Cesty jednak k divákovi, ale také ke způsobu 
divadla blízkého mladému herci.
Na této cestě jej zastihlo letošní 50. výročí sou-
boru, pro které připravil svá dvě letošní před-
stavení s nadějí, že diváci, kterých v posledních 
letech v Čelákovicích ubývá, znovu najdou ces-
tu k divadlu.

DS TYL

Z GALERIE NAŠICH SPORTOVCŮ
Po založení SK Čelá-
kovice roku 1923 bylo 
rozhodnuto utvořit ještě 
II. mužstvo, „rezervu“.
Byli tam někteří, kteří
již hráli za I. A, a tak byli
doplněni mladšími. Mezi
ty starší patřili brankář
Řežábek – V. Hradec-
ký – V. Jungr – K. Fišer

a další. Roku 1928 do mužstva přišlo několik 
mladších. Tady nás zaujal vysoký, urostlý mlá-
denec Josef Jágr. Vyučil se klempířem u svého 
otce (v Kostelní ulici). Začal jako útočník a za dvě 
léta se stal také dobrým střelcem. Potom přešel 
do obrany (jak se říkalo „do beku“), kde zdomác-
něl na celou dobu 7 let. Jeho vysoká postava ho 
předurčila k obranné hře vysokých míčů. Stal se 

Digitální online 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

kapitánem mužstva pro svůj elán a dochvilnost. 
Potom pracovně přešel do Kovohutí, kde také 
skončil. Naše řady opustil v 69 letech.

Jeho vrstevníkem byl 
Josef Sedláček. Rodák 
„Ze Skály“, kde jeho 
otec, mistr obuvnic-
ký, pro náš oddíl čas-
to v neděli dopoledne 
přidělával „špunty“ na 
kopačky (to nebyly kolí-
ky jako dnes). Na škvá-
rovém hřišti byly brzy 

„ušoupané“, a tak ta potřeba byla dost častá. 
Když nemohl stačit, tak vypomohl další mistr, 
pan Pavlíček. Většinou za malý poplatek nebo 
dokonce zadarmo. Tři bratři Sedláčkové nám 
fandili. Nejstarší Karel fotbal nehrál, stejně i nej-
mladší František. Ten vyučen holičem pracoval 
několik let v Praze a tam svými známostmi na 
fotbalovém ústředí i mezi soudci spolu s E. Ma-
cháčkem vykonali pro klub hodně užitečné prá-
ce. Prostřední Josef se vyučil v Praze lakýrní-
kem a později pracoval v TOSu. Za rezervu hrál 
skoro 5 let a stávalo se často, že zaskočil i za 
A – mužstvo. Byl dobrým střelcem a v útoku se 
nenechal tak lehce připravit o míč. Pro vzácný 
dar společenského humoru byl mezi všemi oblí-
ben. Nečekaně odešel v 60 letech, důchodu se 
nedožil. Pisatel těchto vzpomínek sehrál s nimi 
několik zápasů, na což dodnes vzpomíná.

Při této příležitosti ne-
lze nevzpomenout na 
našeho dlouholetého 
člena a skalního fandu 
Bohumila Šajna. Ještě 
teď si starší pamětníci 
vzpomenou na slavný 
návrat našeho mužstva 
v roce 1937 z Mratína, 
kde o postup porazilo 

domácí Spartu Mratín 9:0 a Němeček byl auto-
rem 4 branek. Stovka příznivců s hudbou čekala 
u kapličky na návrat. Společně se šlo k Bohusla-
vovům. V čele průvodu to byl právě Josef Sed-
láček, který vezl na ověnčeném trakaři Bohouše
Šajna, krále fandů! Do posledního dne měl zá-
jem o svůj klub. Zemřel 82letý. Pracovně začal
v TOSu, pak přešel do Kovohutí. Tento velký fan-

Josef Jágr

Josef Sedláček

Bohumil Šajn

da „bouřlivák“ byl málo kdy spokojen s výkonem 
našeho mužstva, a přesto zůstal věrným „Eskou-
nem“ do posledních dnů svého života.

Fr. Svoboda
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Drobné sakrální památky 
ve městě

na tom, jak byly vnímány společností. Po vzniku 
inspirovaném zbožností, spojenou od 18. století 
často se snahou o estetické zásahy do krajiny, 
následovalo období úcty a péče přerušované 
revolucemi a válkami. Určitý, ale přechodný 
pokles zájmu o ně nastal po 1. světové válce. 
K zásadní změně došlo brzy po 2. světové válce. 
Mnoho těchto památek v sudetském pohraničí 
bylo „vlastenecky“ zničeno po odsunu původ-
ních obyvatel, ve vnitrozemí pak z ideologických 
důvodů, často jen z rozhodnutí „pokrokových“ 
jednotlivců. Mnoho jich muselo „ustoupit“ ze-
mědělské velkovýrobě, jiné se staly obětí sil-
niční dopravy nebo jen působení „zubu času“. 
Po některých z nich už nezůstala torza ani zá-
klady. Zvláštním obdobím byla v této souvislosti 
90. léta 20. století, kdy některé drobné sakrál-
ní památky zmizely za hranicemi, jiné se mohly
stát ozdobou zahrad u sídel tuzemských snobů.
Původní umístění už lze najít pouze v archivních
mapách. Pozitivní změna nastala v uplynulém
desetiletí a trvá. Zájem o jejich historii a příběhy
s nimi spojené pozvolna stoupá a s tím také sna-
ha o obnovu a péči. Pojďme si připomenout, jak
drobné sakrální stavby v našem městě a oko-
lí přibývaly nebo ubývaly. Pro tento účel jsem
s ohledem na možnosti dané rozsahem příspěv-
ku vybral období 1. poloviny 19. století.
V originálních mapách Stabilního katastru z let
1824–1843 jsem vyhledal zakreslení památek
v katastrech Čelákovice, Sedlčánky a Záluží
s následujícím výsledkem.
V katastru Čelákovice bylo tehdy zakresleno
8 objektů. Některé z nich přežily až do 50. či
70. let 20. století a starší z vás se na ně jistě
pamatují, mnohé zdobí město dodnes. Byly to
nebo jsou:
n  Výklenková kaplička sv. Václava z 1. po-

loviny 19. století v místě nynějšího malého 
kruhového objezdu ve styku ulic Sokolovské, 
Stankovského a U Kapličky. V jejím výklenku 
pamatuji mřížkou chráněný (nikoliv původní) 
obraz knížete s korouhví v pravé ruce, při-
jíždějícího k nám na bílém koni směrem od 
západu (původně asi myšleno ze Staré Bo-
leslavi). Kaplička byla na základě „pokynu“ 
vedení města zbořena v roce 1960, za což 
si údajně vysloužilo pokárání z vyšších míst, 
protože zmizel významný orientační bod. Její 
části (kamenné sloupkové ostění s vrcholo-
vým obloukem) byly pak přeneseny k západ-
nímu průčelí věže kostela Nanebevzetí Panny 
Marie (NPM) a vsazeny do zdiva přiléhajícího 
vnějšího schodiště. Svatého Václava na koni 
pak do čerstvé omítky mezi ostění vyryl pan 
Čeněk Janda podle předlohy Mikoláše Alše.

Boží muka prý symbolizují kůl, u něhož bičovali 
Ježíše Krista před ukřižováním. Bývají to zděné 
nebo kamenné sloupy čtvercového, obdélníko-
vého, někdy kruhového půdorysu s nástavbou 
v podobě čtyřboké lucerny pro umístění obráz-
ků Kristova utrpení, z každé její strany a s kříž-
kem na vrcholu. Lucerna bývá krytá taškami 
nebo cihlami a celý objekt nabílen. Boží muka 
stávala při poutních cestách, kde vybízela k za-
stavení a zamyšlení.
Stavět kříže u cest a jejich rozcestí nařídil již cí-
sař Karel Veliký na počátku 9. století. Vztyčování 
křížů u nás je spojováno až s cyrilometodějskou 
misií na Velkou Moravu (863–885). Tento zvyk 
se udržel až do 20. století. Původní misijní kříže 
symbolizující šíření křesťanství bývaly dřevěné. 
První primitivní (masivní) kříže a křížky kamenné 
se začaly stavět ve 13. století. Až v dalších sta-
letích se kameníci naučili tesat kamenné kříže 
štíhlé a zdobené, kováři kovat kříže železné. Od 
2. poloviny 18. století byla v módě litina. Kříže
a křížky nejčastěji stávaly a stojí na rozces-
tích, v místech spojovaných s různými zázraky,
v místech radostných událostí jako díkůvzdání,
nebo naopak v místech událostí tragických. Od
středověku bývalo zvykem ukládat jako součást
trestu za odčinění zločinů nebo ve snaze o ře-
šení sporů zřízení tzv. smírčích křížů. Takové
kříže u nás nejsou. Nejbližší, ale novodobý na-
jdete ve Staré Boleslavi při jižním průčelí baziliky 
Nanebevzetí Panny Marie. U nás si vystačíme
s novodobým, recesistickým smírčím kamenem
v Rybářské ulici.
Nejmladší z drobných sakrálních památek jsou
kapličky, a to výklenkové, prostorové, někdy
kapličky jako zvonice. Budovat se začaly v ob-
dobí od 18. do 19. století včetně, u pramenů či
studánek, na významných kopcích a návrších
nebo u křížení významných cest. Často byly
součástí cílevědomého dotváření krajiny do ba-
rokní podoby. Výklenkové zděné kapličky měly
niku, na jejíž zadní stěně bývala malba, obraz
nebo reliéf s náboženským námětem. Na schů-
dek před kapličkou kolemjdoucí klekali a mod-
lívali se.
Volně v krajině nebo na veřejných prostran-
stvích stojící sochy svatých byly vztyčovány
zejména k jejich uctění, což jistě není nutné po-
drobněji vysvětlovat. Nejčastěji to byly madony,
od 18. století pak sv. Jan Nepomucký, sv. Vác-
lav nebo sv. Florián.
Drobné sakrální památky měly a dosud mají
funkci misijní, pietní, orientační a estetickou
přesto, že kolem nich dnešní lidé chodívají větši-
nou téměř bez povšimnutí a málokdy rozumí je-
jich významu. Osud těchto památek vždy závisel 

Za drobné sakrální (církevní) památky v obcích, městech a v krajině, respektive za drobnou 
historickou sakrální architekturu, se všeobecně považují boží muka, malé kapličky, volně 
stojící kříže a sochy svatých, smírčí kříže a zvoničky. Některé z takových památek se vy-
skytují i v našem městě a jeho nejbližším okolí. Podívejme se na jejich typy, historii i na ně 
samotné trochu podrobněji.

n  Kříž u kostela Nanebevzetí Panny Ma-
rie v ulici Na Hrádku. Litinový kříž s tělem 
ukřižovaného Krista, vetknutý do vrcholu 
kamenného hranolu na masivním omítnutém 
podstavci. Na kamenných prvcích barokně 
tvarovaného pomníku je letopočet 1733 a ná-
pisy „K uctění ukřižovaného postaven jest“ 
a „Pozdraven buď i svatý kříži“.

n  Pomník s křížem v parku na náměstí před 
radnicí. Kamenný profilovaný hranol na pod-
stavci s letopočtem 1823, zakončený křížem 
jetelového typu s rameny zakončenými troj-
lístky. Právě jeho předchůdcem byl dřevěný 
kříž misijní z roku 1624, který v roce 1822 
podlehl zubu času a větru.

n  Kříž v Masarykově ulici jihozápadně od 
okraje nádraží v místech bývalého rozcestí 
z Čelákovic do Kozovaz a Záluží. Je z pískov-
ce a s letopočtem 1833 na pilíři s vypouklým 
vrcholem, zdobeným kulatými terčíky. Nápis 
začínající slovy „Křesťane! Pohleď na toto 
znamení kříže…“ mohl být poškozen až v roce 
1918, když pomníček lidé povalili asi v euforii 
z pádu monarchie. Byl naštěstí obnoven, ale 
nápis zůstal nečitelný. Křížek pamatuji blíže 
u silnice těsně při západním průčelí bývalé
železniční lampárny.

n  Kříž Patočkův při zaniklé staré cestě z Tou-
šeně do Nehvizd přes návrší v poloze s po-
místními názvy „Třetina“ a „Mazanka“. V po-
době z roku 1832 jsem ho naposled viděl celý 
na svém místě ještě v 60. letech 20. století – 
smutné místo. Pak byl dlouho povalen a jeho 
zbytky – podstavec s nápisem „Kristus trpěl 
za nás, vám pozůstaviv příklad, abyste násle-
dovali šlépějí jeho“, spolu se zlomky spodní 
stavby, jsou uschovány na nádvoří čelákovic-
ké tvrze.

n  Kříž Kamarádův stojící při odbočce ze sil-
nice do Mstětic k nynější střelnici, resp. do 
Záluží v poloze s pomístním názvem „Hliniš-
tě“. Kamenný, tzv. jetelový kříž na válcovém 
sloupu s letopočtem 1832 na podstavci s la-
tinským nápisem na jeho patce „V tebe pane 
doufáme“. Zřizovatelem byli manželé Antonín 
a Marie Patočkovi, které připomíná vytesaný 
monogram AMP. Současný název „Kamará-
dův“ je odvozen od jména bývalého majitele 
okolních pozemků v 1. polovině 20. století.

Trochu utajený Kamarádův kříž při silnici do Mstětic. 
Foto: -iv-
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n  Socha sv. Jana Nepomuckého, stojící v již-
ním rozšířeném konci Kostelní ulice, datovaná 
rokem 1723. Její donátor ji nechal iniciativně 
pořídit již 6 let před Janovou kanonizací (pro-
hlášením za svatého) v době stupňujícího se 
jeho kultu ve 2. polovině 17. století. Na přední 
straně podstavce sochy je erb a tento identifi-
kační nápis v latině: „Podle slibu patronu sva-
tému Janu Nepomuckému v roce korunovace 
císaře Karla VI. a Elisabety v Praze v Českém 
království tuto sochu postavil uctivý svěřenec 
Jan Baltazar Voříkovský z Kundratic.“ Pan Vo-
říkovský byl císařský dvorní myslivec přerov-
ského panství, který úřadoval i v Čelákovicích 
a měl zde 2 grunty.

n  Kříž v poloze Na Kopečku před domem 
U Chrůmů. Kovaný železný kříž na vrcholu 
kamenného válcovitého sloupu s hranolo-
vitým podstavcem stával od 18. století při 
rozcestí z Čelákovic do Mochova a Záluží za 
Mochovskou branou. Odtud byl v roce 1911 
přemístěn na nynější stanoviště do parčíku 
na rozhraní Sedláčkovy a Kollárovy ulice (viz 
obrázek níže). Čelákovický kronikář se v této 
souvislosti zmiňuje o nálezu lidských lebek 
či dokonce o domnělém hromadném vo-
jenském hrobu (Kronika města Čelákovic I., 
2006).

Z těchto 8 sakrálních památek je 7 zakresleno 
i v současných mapách katastru Čelákovice, 
dokonce i již neexistující Patočkův kříž. Ze sou-
dobých map zmizela pouze zbořená výklenková 
kaple sv. Václava.
V katastrech Sedlčánky s Císařskou Kuchy-
ní jsou na mapě Stabilního katastru z let 1824–
1843 zakresleny a dosud stojí:

n  Boží muka západně od obce při tzv. pro-
střední cestě Čelákovice – Sedlčánky. Odpo-
vídají v úvodu zmíněné obecné charakteristi-
ce tohoto typu památek. Omítnutý a obílený 
zděný pilíř nahoře s průzory do světových 
stran pod cihelnou stříškou a s kamenným 
jetelovým křížem na vrcholu. Pověst praví, 
že poblíž je hromadný hrob pruských vojáků, 
kdo ví – možná z období válek o dědictví ra-
kouské v 1. polovině 18. století.

n  Prostorová kaplička sv. Václava v Císařské 
Kuchyni. Nevelká, nedávno opravená zděná 
stavba obdélníkového půdorysu, zaklenu-
tá valenou klenbou a s hranolovou zvonicí 
se vstupem od severu. Zvonice je zakonče-
na čtyřhrannou cibulovou kopulí s jetelovým 
křížem na vrcholu. Kapličku najdete přibližně 
uprostřed obce na malé terase, těsně při pra-
vé straně silnice do Přerova nad Labem.

V katastru Záluží je na mapě Stabilního katastru 
z let 1834–1844 zakreslen:
n  Mapový symbol drobné sakrální stavby 

mimo náves. Objekt (kříž), který dle infor-
mace v dále zmíněném sborníku zanikl až  
v 60. letech 20. stol. Starší rodáci ze Záluží si 
na něj tedy určitě vzpomenou.

Celkový přehled drobných památek ve městě 
je obsažen ve sborníku „Kříže, boží muka, kap-
ličky a jiné drobné stavby a plastiky v Čelákovi-
cích a okolí“ autorů Jaroslava Špačka a Ludvíka 
Skružného, vydaném Městským muzeem v Če-
lákovicích v rámci publikační činnosti ke stole-
tému výročí (2003) trvání. Z této krásné knížky 
sestavené s využitím množství písemných pod-
kladů a archivních map vyplývá, že některé z již 
zaniklých křížů pocházely z období staršího, než 
je originální mapa Stabilního katastru, ve které 
jsem hledal. Naopak z let 1843–1907 je ve sbor-
níku dalších několik drobných sakrálních objektů, 
které pochopitelně nemohly být ještě v katastru 
zakresleny. Z těchto památek si pamatuji – a ur-
čitě mnoho dalších našinců – 2 objekty. Byly to:
n  Kříž vlevo od silnice z Čelákovic do Mocho-

va v katastru Čelákovice u bývalé křižovatky 
s částečně úvozovou cestou ze Sedlčánek do 
Záluží. Kamenný, tzv. povýšený latinský kříž (vo-
dorovné rameno posunuto k hornímu okraji) na 
vrcholu pilíře o čtvercovém půdorysu stojícím na 
podstavci s datováním „Léta Páně 1846“. Popr-
vé byl povalen v roce 1918 v rámci revolučního 
nadšení z pádu monarchie, v roce 1923 obno-
ven a z této podoby už pamatuji jen jeho torzo. 

To pak zcela zmizelo za přispění mechanizace 
zemědělských prací v 70. letech 20. století spolu 
s blíže stojícím dřevěným trianglem.

n  Kříž zvaný Klicperův v katastru Čelákovice, 
vlevo od silnice do Sedlčánek. Kamenný, rov-
něž povýšený latinský kříž s litinovým tělem 
(korpusem) ukřižovaného stál na vrcholu hra-
nolu, do něhož bývala zapuštěna mramoro-
vá deska s nápisem připomínajícím stříbrnou 
svatbu manželů Klicperových ze Sedlčánek. 
Ač nepřipomínal monarchii, přesto neušel 
revolučnímu nadšení z jejího pádu a lidé ho 
v roce 1918 porazili. Zanedlouho byl ale ob-
noven a v už zchátralém stavu bez desky ho 
pamatuji až do zmizení v 70. letech. Jako klu-
ci a pak s vlastními dětmi jsme tam totiž cho-
dívali na třešně, které rostly při silnici.

Trochu mě mrzí, že si už nevybavuji kamenný 
křížek jižně od nebezpečného křížení silnic zá-
padně od Císařské Kuchyně v poloze „Kamen-
né rybníčky“ z počátku 20. století přesto, že prý 
zanikl až v 70. letech. Z dosud stojících malých 
staveb z období po roce 1843 dále připomínám:
n  Kapličku Panny Marie v Ruské ulici v Jiřině 

s letopočtem 1898. U kapličky se každoročně 
od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty o Veliko-
nocích schází mládež k řehtání, kterým nahra-
zuje zvony tou dobou prý dlící v Římě. Kaplička 
i zvon se již několikrát od roku 1990 staly terčem 
zlodějů a vandalů. V současné době je „jako 
nová“ i se zvonem, na který se místní složili.

n  Zvoničku s křížem na návsi v Záluží (ulici Vo-
řechovka) z roku 1907. Téměř 8 m vysokou věž 
z neomítnutého cihelného zdiva na obdélníko-
vém půdorysu s výklenkem pro zvoníka v pří-
zemí, opticky odděleném cihelnou římsou od 
patra a s průzory do prostoru pro zvon. Je za-
střešena rovněž cihlami a zakončena kovaným 
křížem na vrcholu. V celé výšce je obílená stav-
ba zvýrazněna vystupujícími nárožními pilast-
ry. Od východu k ní těsně přiléhá litinový kříž, 
vetknutý do kamenného podstavce. Součástí 
kříže s korpusem Krista je soška Panny Marie, 
krytá malým portálkem u jeho paty. I když to 
vypadá, že kříž byl přistavěn ke zvoničce, je 
to naopak. Kříž je z roku 1860 a postavili ho 
místní manželé Tykačovi. Zvonička s křížem 
je ohrazena ozdobným řetězovým plůtkem. 
V roce 2011 ji opravila čelákovická firma.

Na současných mapách katastrů Čelákovice, 
Sedlčánky a Záluží je zakresleno 11 z 16 uvede-
ných drobných sakrálních staveb, z nichž jedna 
(Patočkův kříž) již nestojí. Většina jich je majetkem 
města, a to o ně pečuje ve spolupráci s odbornými 
externími nebo místními firmami. Asi nejnáročnější 
byla v roce 2011/2012 obnova pomníku se so-
chou pětihvězdičkového sv. Jana Nepomuckého, 
včetně jeho vyzvednutí o nalezený stupeň výš. Za 
nejohroženější sakrální památku považuji v sou-
časné době poněkud odlehlý Kamarádův kříž 
poblíž rozcestí silnic vedoucích do Mstětic a ke 
cvičné střelnici. Važme si těchto staveb a cho-
vejme se k nim s úctou tak, aby nemizely z map 
a zejména ne fyzicky z města ani z jeho okolí, tak 
jako tomu bývalo v rámci revolučních kvasů, v do-
bách scelování půdy, mizení mezí a starých cest. 
Zde si jen dovoluji poznamenat, že přemisťováním 
těchto památek, zejména křížů a božích muk, do 
náhradních lokalit se ztrácí sounáležitost s místem 
původního určení a lze je nejen dle mého názoru 
tolerovat pouze výjimečně. 

Téma zpracoval
Ivan Vaňousek

Detail horní části Kamarádova kříže. Foto: -iv-

Původní umístění kříže Na Kopečku před domem 
„U Chrůmů“ (nyní lékárna Erica). Od roku 1911 v par-
číku na rozhraní Sedláčkovy a Kollárovy ulice. Zdroj: 
archiv Městského muzea

Prostřední cesta do Sedlčánek – detail lucerny božích 
muk s křížem na vrcholu. Foto: -iv-
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volný čas 

SVATOMARTINSKÝ VINNÝ KOŠT
V sobotu 13. listopadu se na čelákovickém náměstí uskutečnil gastro 
festival nesoucí název Svatomartinský vinný košt, doprovázený hudeb-
ním programem. Návštěvníci, kterých přes chladné počasí přišlo hojné 
množství a vydrželi až do pozdních večerních hodin, mohli ochutnávat 
vzorky z devíti menších moravských vinařství. K nim bylo možné párovat 
slané a sladké delikatesy. Na pódiu vystoupili Cimbal Band, Michal Hrůza 
a z místních hudebníků Ladislav Weyrostek a Jan Ferles.
Přestože na přípravu akce byl krátký čas, podařilo se ve spolupráci s man-
želi Jiřím a Lucií Vrtišovými připravit atraktivní gastronomickou i kulturní 
nabídku. Za součinnost při přípravě akce moc děkujeme a vážíme si jí. 
Již nyní můžeme prozradit, že tradiční Vinný košt spojený s kulturní akcí 
Setkání na náměstí se uskuteční v sobotu 4. června a těšit se můžete na 
Davida Kollera, Jana Kalouska, Royal Gipsy i vystoupení Základní umělec-
ké školy Jana Zacha.

Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta I

Foto na stránce: -dv-
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V případě nepříznivé epidemické situace se akce nemusí uskutečnit.

kam ve volném čase

do úterý 21. 12.
Městská knihovna
ADVENT V KNIHOVNĚ
slavnostní výzdoba, nálada, certifikáty, besedy

do čtvrtka 6. 1. 2022
nádvoří ZUŠ Jana Zacha
ČESKÝ BETLÉM
výstava keramických prací žáků výtvarného 
oboru

do čtvrtka 6. 1. 2022
Městské muzeum
DŘÍVE NEŽ STROMEK
Menší expozice v podzemí čelákovické tvrze 
přístupná denně 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

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

sobota 4. 12. 16.00 hod.
u kačen pod kostelem
ČERTOVÁNÍ S ROUTOU

sobota 18. 12. 8.30–12.00 hod.
náměstí 5. května
PŘÁNÍ KRÁSNÝCH VÁNOC
Na rybí polévku a „svařák“ zve vedení města 
Čelákovic.

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 14. 12. 19.00 hod. 
VÁNOČNÍ KONCERT MĚSTA ČELÁKOVIC
Hraje Orchestr Bohumíra Hanžlíka, vstupné: 
200 Kč, platí ZTP a senior sleva.

středa 15. 12. 17.00 hod. 
ČERTI Z RAKOUSKA
Průvod Krampusáků sálem, ohnivé a laser 
efekty, animační program od diskotaceni.cz, 
vstup zdarma.

úterý 11. 1. 19.00 hod.
NOVOROČNÍ KONCERT MĚSTA ČELÁKOVIC
Tradiční novoroční koncert města, vystoupí 
Prague Cello Quartet, vstupné: 350 Kč.

sobota 18. 12. 18.00 hod. 
modlitebna Církve bratrské, Masarykova 2083
VÁNOČNÍ KONCERT

sobota 18. 12. 18.00 hod.
Městské muzeum
VÁNOČNÍ KONCERT
Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka

neděle 19. 12. 16.00 a 18.00 hod.
Městské muzeum
VÁNOČNÍ KONCERT
Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka

úterý 28. 12. 9.00 hod.
blízké okolí Čelákovic
ZAMYKÁNÍ LESA
vycházka s houbaři do okolí

pondělí 3. 1. 2022
Městská knihovna
ANKETA „NEJVĚTŠÍ ČELÁKOVÁK“
„Kdo z Čelákovic pro vás byl/je největší inspi-
rací nebo vzorem?“ Anketní lístky je možné 
odevzdávat do 30. 6. 2022. Výsledky se dozvíte 
v knihovně v prvním říjnovém týdnu, tzv. Týdnu 
knihoven.

Brandýské Vánoce  
na brandýském zámku

Vánoční výstava s názvem Brandýské Vánoce je 
přístupná na zámku v Brandýse nad Labem do 
29. prosince v čase 9.00–18.00 hod. K vidění je
řada krásných exponátů ale také drobnosti na
prodej v improvizovaném obchůdku. Pro školy
jsou připraveny dopolední dílničky, ve kterých
se vyrábějí ozdoby z přírodnin, maluje keramika,
vyrábějí příze, zdobí perníčky...
Z Čelákovic zde vystavuje MDDM Čelákovice,
p. o., dětmi vyřezávaný betlém. Přijdete nasát
poklidnou vánoční atmosféru. Bude medovi-
na, káva, něco napečeno. Více informací na
www.navystavu.cz.

Bára Navrátilová a Jiří Kubec, autoři výstavy
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Projekt Betlémy již  
pošesté v Husově sboru 

Husův sbor se od roku 2016 připojuje k projektu, 
který podobně jako Noc kostelů otvírá veřejnos-
ti chrámy, kostely a modlitebny. V adventním 
a vánočním čase nabízejí tato místa prohlídky 
svých betlémů i další kulturní a společenské 
programy, včetně bohoslužeb. Podrobnější in-
formace o jednotlivých kostelích i o betlémech, 
které vystavují, najdou zájemci na internetových 
stránkách https://www.krestanskevanoce.cz.
V loňském roce, v době nouzového stavu, byla 
individuální návštěva kostela s prohlídkou bet-
léma jednou z mála možností, jak prožít advent-
ní a vánoční čas ve slavnostní atmosféře, která 
k těmto svátkům patří. Tehdy jsme se při insta-
laci betléma rozhodli následovat betlémářskou 
tradici, podle které lidoví tvůrci doplňovali své 
betlémy postavičkami řemeslníků typických pro 
daný region a v betlémské krajině znázorňovali 
okolí svého bydliště. V duchu této tradice má 
betlém v Husově sboru nové pozadí zachycující 
hlavní dominanty našeho města.
S pohledem na Svatou rodinu si každý z nás 
uvědomuje, že Vánoce jsou především rodin-
nou slavností, při které prožíváme radost z po-
spolitosti a blízkosti našich nejdražších. Vánoce 
mohou být příležitostí k podání rukou na usmí-
řenou, stejně jako k setkání se vzdálenějšími 
členy rodin.
Vánoce jsou svátky, kdy křesťané oslavují naro-
zení Ježíše, a betlém tuto podstatu Vánoc zná-
zorňuje. Anděl nad jesličkami nese nápis „Gloria 
in excelsis Deo“ – Sláva Bohu na výsostech. Po-
dle Písem to takto lidem zvěstovali andělé nad 
městem Betlémem: „Sláva na výsostech Bohu 
a na zemi pokoj lidem dobrá vůle.“ Je to oslava 
Boží Prozřetelnosti, přání životní pohody, ale také 
výzva k porozumění, toleranci a vzájemné pomo-
ci mezi lidmi. Podle ní Vánoce nemusíme mít jen 
těch několik dní, Vánoce můžeme mít po celý rok.
Milí spoluobčané, přejeme vám radostné Vá-
noce a zveme vás k návštěvě Husova sboru 
v čase adventu a Vánoc!

Rada starších Náboženské obce  
Církve čs. husitské v Čelákovicích

Betlém s novým pozadím. Foto: archiv Husova sboru

Husův sbor v zimě. Foto: archiv Husova sboru

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

Advent v knihovně
V adventním čase můžete navštěvovat knihov-
nu, vybírat si knihy na vánoční svátky, inspirovat 
se k výzdobě domova a ve výpůjčních odpo-
ledních hodinách si v dětském oddělení mohou 
zájemci vyrobit drobnou ozdobu z papíru a děti 
vybarvit obrázek.
Čtenáři každoročně využívají možnost daro-
vat svým blízkým roční předplatné do knihov-
ny v podobě dárkového certifikátu, který si 
v knihovně můžete objednat. Za možnost využití 
obrázku během letošního adventu moc děkuje-
me jeho autorce Anně Radové.

Se žáky 1. a 2. tříd ZŠ si budeme během adven-
tu číst vánoční pohádky a povídat o tradicích 
a nejvýznamnějších svátcích:
4. prosince – Barbora; 6. prosince – Mikuláš;
13. prosince – Lucie; 24. prosince – Adam
a Eva; 26. prosince – Štěpán; 31. prosince – Sil-
vestr; 1. ledna – Nový rok a 6. ledna – Tři krá-
lové.

Naděžda Picková, ředitelka

Na leden připravujeme…
Ve čtvrtek 13. ledna 2022 od 18.30 hod. vás 
zveme na „Hrátky s pamětí“ s lektorkou Rená-
tou Nentvichovou Novotnou, certifikovaným 
trenérem paměti I. stupně.
Pravidelné setkání čtenářského klubu pro do-
spělé „Čaj o páté s knihou“ bude ve středu 
19. ledna v 17.00 hod. Na tuto akci je nutné se
předem přihlásit na výše uvedených kontak-
tech.
Aktuální informace najdete na webových a face-
bookových stránkách knihovny.

Naděžda Picková, ředitelka

Čtvrtek 23. prosince 
v budově Na Hrádku 1092

Ještě i ve čtvrtek 23. prosince máte možnost 
navštívit knihovnu v dopoledních hodinách, 
a to v 8.30–11.30 hod., a vybrat si literaturu 
na vánoční svátky.

Čtvrtek 23. prosince na pobočce V Prokopě
Na pobočce V Prokopě bude ve čtvrtek 
23. prosince otevřeno v 9.30–11.30 hod.!

Zavřeno v knihovně bude 
od pondělí 27. do pátku 31. prosince 2021. 
Těšíme se na vás od pondělí 3. ledna 2022!

Krásné a klidné Vánoce vám přejí 
vaše knihovnice!

V knihovně najdete knihy nejen beletristické, 
ale i naučné – recepty na sváteční stůl nebo na-
příklad jak netradičně zabalit dárky. Vybíráme 
z knih a připomínáme pranostiky – dávné před-
povědi, zkuste doplnit jejich pokračování:

Zdroj: archiv knihovny

SPOJOVAČKA

Když na Ondřeje sněží, snížek často práší.

Není-li prosinec studený, v roce příštím stále vítr fučí.

Když v prosinci hrom ještě hučí, mrzne ve dne i v noci stále.

Svatá Barborka o slepičí krok.

O svatém Mikuláši sníh dlouho poleží.

Svatá Lucie noci upije, bude příští rok hubený.

Lepší Vánoce třeskuté vyhání dříví ze dvorka.

Na Nový rok ale dne nepřidá.

Na Tři krále než tekuté.



22 / zpravodaj města čelákovic

kultura / školství

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

Tipy na vánoční dárek
Vyšlo v roce 2021:
Košíkářství v Čelákovicích od autorů Jarosla-
va Špačka a Miloslavy Marešové, vydalo Měst-
ské muzeum v Čelákovicích. Tato publikace 
přibližuje dnes polozapomenutý fenomén če-
lákovického košíkářství, jehož rozkvět koncem 
19. století pomohl učinit Čelákovice známými
i za hranicemi Koruny české. Autoři se zabývají
jak rozvojem řemesla v 19. století, tak jeho útlu-
mem v 1. polovině 20. století. Publikace obsa-
huje též názvosloví košíkářského nářadí a výňat-
ky ze vzpomínek dvou čelákovických košíkářů.

Brožováno, A5, 67 str., cena 80 Kč.

Sto let fotbalu v Čelákovicích od autorů Mi-
lana Šikla a Mirka Noska, vydalo Městské mu-
zeum v Čelákovicích. Tato publikace pojedná-
vá o historii fotbalu na území města Čelákovic 
v uplynulém století, popisuje významné milníky 
v historii fotbalového klubu SK Union Čelákovi-
ce a jeho hřiště U Hájku. Kniha obsahuje množ-
ství historických i současných fotografií ze živo-
ta fotbalového klubu.

Vázáno, A5, 210 str., cena 160 Kč.

Radnice v Čelákovicích od autorů Davida 
Eisnera a Jana Hergesella, vydalo Městské mu-
zeum v Čelákovicích. Publikace vydaná při pří-
ležitosti 110. výročí čelákovické radniční budo-
vy obsahuje řadu zajímavých informací jak z její 
historie, tak ze současnosti.

Brožováno, A5, 82 str., cena 90 Kč.

Právě vychází:
Titul Čelákovický uličník II. Záluží, Sedlčánky 
a Císařská Kuchyně sestavil autorský kolektiv 
muzea. Druhý díl Čelákovického uličníku se při-
držuje katastrálních území Záluží u Čelákovic, 
Sedlčánky a Císařská Kuchyně. Publikace si 
klade za cíl co nejlépe vystihnout vývoj místní-
ho názvosloví do současnosti. Proto postupuje 
od zeměpisných faktorů přes vývoj pomístních 
jmen až k místním jménům veřejných prostran-
ství, s uplatněním obrazové přílohy. Stěžejní 

Ani v noci se ve škole 
nebojíme

To si dokázali žáci 8. A v noci z 8. na 9. listopa-
du. Právě osmáci jsou ti, které veškerá opatření 
v uplynulém roce připravila o všechny společné 
akce, nebyli ani na škole v přírodě, ani na ly-
žařském kurzu. Paní Jana Ondroušková, třídní 
učitelka, se domluvila se svou kolegyní paní Te-
rezou Doležalovou a strávily spolu s dětmi večer 
a noc v setmělé škole při hrách a tolik důležitém 
povídání. 
Třídní učitelka vnímala problémy v kolektivu 
a hledala způsob, jak jej alespoň trochu stme-
lit a navzájem se lépe poznat. A necítila to tak 
sama, z 22 žáků 8. A se akce s nadšením zú-
častnilo 18 dětí. Sešly se večer 8. listopadu 
v 18.00 hod. před školu, poté společně vytvá-
řely nástěnku, hrály se svými učitelkami inter-
aktivní hry, ve kterých se navzájem hlouběji 
poznávaly. Děti zhlédly i film Na hory, který va-
ruje před úskalími sociálních sítí a byl vhodným 

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

část tvoří slovník ulic uspořádaných abecedně 
v heslech. Každé heslo začíná geografickou 
charakteristikou ulice, vysvětlí, proč a jak se 
ulice  jmenuje, od které doby, jak, proč a od 
kdy do kdy se případně ulice jmenovala před 
tím. V zajímavostech na konci hesla se mohou 
vyskytnout informace o zjištěních z archeolo-
gických výzkumů, městské zeleni, významných 
stavbách, pomnících, pamětních deskách, vý-
znamných osobnostech se vztahem k příslušné 
ulici, výběrově i o ekonomických provozech, 
poskytovatelích veřejných služeb apod.

Vázáno, B5, 179 str., cena 190 Kč.

Stolní kalendář města 2022
Město Čelákovice i tentokrát vydalo oblíbený 
stolní kalendář. Novým rokem 2022 vás budou 
provázet snímky fotografky Michaely Jindřiš-
kové, grafické designérky, fotografky a malířky 
pocházející z Čelákovic. Její fotografie citlivě 
zachycují, jak se přírodní prolíná s městským...

Cena 100 Kč.

Výše uvedené zakoupíte přes informační cent-
rum města v Městském muzeu v Čelákovicích, 
p. o. Objednávat je možné i elektronickou ces-
tou prostřednictvím e-mailu: info@celmuz.cz.
Pro bližší informace sledujte www.celmuz.cz
či jeho facebookové stránky MestskeMuzeu-
mVCelakovicich.
Městské muzeum v Čelákovicích i s infocen-
trem je veřejnosti přístupno do 23. prosince
v obvyklých otevíracích hodinách, 24. prosin-
ce pouze do 12.00 hod. a od 25. prosince do
1. ledna 2022 je zcela uzavřeno.

mateřská škola
J. A. Komenského 1586, Čelákovice
tel.: 326 741 347
e-mail: reditelka@msjak.cz
http://msjak.cz

PF 2022
Přejeme zas po roce 
krásné, šťastné Vánoce 
a do nového roku 
mnoho správných kroků. 

děti a zaměstnanci MŠ

Babičkám a dědečkům 
Slunce nám do oken svítí, 
venku je mrazivý den 
my máme jediné přání, 
aby se splnil náš sen. 

Aby nás Ježíšek viděl, 
aby nás měl trochu rád, 
aby nám dal štěstí příděl, 
co víc si můžeme přát. 

Ať andělé čistý sníh 
snesou nám na křídlech svých. 

Ať naše štěstí stráží, 
ať se nám všem dobře daří. 

Ať nikdo necítí smutek a samotu 
a ať máme všichni v srdci jen dobrotu. 

Veronika Červeňáková, učitelka
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houbařské okénko

Bedla hranostajová, 31. srpna 2021, Čelákovice. Foto: 
Miroslav Rudolf

Bedla hranostajová

nezaznamenali, anebo vyrostly jen ve velmi ma-
lém množství.
Ale kolem hub nikdy není nic zcela stoprocentní. 
A tak i v tomto „hubeném“ roce jsme na území 
Čelákovic zaznamenali několik nových druhů 
hub či druhů, které jsme řadu let neviděli. Patří 
mezi ně i bedla, která je tématem tohoto článku, 
a to je bedla hranostajová.
Bedla hranostajová má klobouk o průměru 2 až 
5 cm, výjimečně i větší. V mládí je vejcovitého 
tvaru, v dospělosti zvoncovitý až rozložený s hr-
bolkem uprostřed. Lupeny jsou čistě bílé, ve 
stáří pak slabě žloutnou.
Třeň je vysoký 3 až 7 cm, 3–5 mm tlustý. Povrch 
třeně je bíle vláknitý s velmi jemným pomíjivým 
prstenem.
Roste od srpna do října nehojně na loukách, 
v travnatých okrajích lesů a v lužních lesích. Ne-
vyhýbá se ani městským parkům a trávníkům. 
Podobná je mnohem hojnější bedle zardělé, 
která vytváří mohutnější plodnice a jejíž lupeny 
se s dozráváním výtrusů barví do růžova. 
Jako naprostá většina drobných bedel je pova-
žována za nejedlou, i když je někdy popisována 
jako příjemné houbové chuti.

Miroslav Rudolf a Ondřej Tomeček,  
Spolek houbařů Čelákovice

Na začátek posledního houbařského článku 
toho roku trocha bilancování. Letošní rok byl 
z houbařského hlediska velmi slabý, až přímo 
katastrofální. Plošný růst hub vlastně nenastal 
vůbec. Relativně dobře se ještě dalo zahoubařit 
na Šumavě či v jiných příhraničních oblastech. 
V našem okolí, až na několik krátkých období, 
kdy se houby místy daly najít, prakticky nerost-
ly. Přičemž celkový úhrn srážek byl v letošním 
roce větší než v minulých letech. Žel období vy-
datnějších srážek se zcela míjelo s dobou, kdy 
houby obvykle rostou. A v době, kdy se jindy 
konají hlavní vlny růstu hub, pak prakticky ne-
pršelo vůbec. Navíc podhoubí v našich lesích 
je z minulých suchých let značně oslabené a na 
vytváření plodnic nemá příliš sil. Houbová neú-
roda se projevila jak na množství hub, tak i na 
druhové pestrosti. I na území Čelákovic jsme 
některé jindy velmi hojné druhy hub letos vůbec 

Foto: archiv školy

Pozvánka  
na zamykání lesa

Spolek houbařů Čelákovice si dovoluje pozvat 
všechny přátele přírody, lesa a houbaření na již 
tradiční akci „Zamykání lesa“. Tentokráte do 
lesů mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi 
dne 28. prosince, odjezd v 9.52 hod. z nádraží 
vlakem do Lysé nad Labem. Odtud pojedeme 
vlakem s odjezdem 10.17 hod. do Dvorců (prv-
ní zastavení vlaku). Asi v 10.30 hod. vyrazíme 
z Dvorců pěšky lesem k eremitáži u sv. Václava 
a dále Lipovkou do Čelákovic. Po cestě pro-
zkoumáme zdejší převážně dubové a borové 
porosty, pokusíme se zdokumentovat aktuál-
ní růst hub. Výpravu zakončíme v restauraci 
v Kostelní ulici posezením a krátkou demon-
strací nalezených hub. Kontakt: M. Rudolf (tel.: 
604 836 690), J. Kadeřávek (tel.: 737 669 284), 
e-mail: spolekhoubomil@seznam.cz.

Miroslav Rudolf, Spolek houbařů Čelákovice

doplňkem celého večera. Ani na jídlo se neza-
pomnělo a pizza chutnala všem, stejně tak jako 
ovoce a drobné občerstvení, které obě učitelky 
připravily. 
Ráno děti samy zhodnotily, jaký přínos pro ně 
celý večer měl, zhodnotily chování své i svých 
kamarádů a prezentovaly své zážitky. Výsled-
kem probdělé noci obou učitelek byla spokoje-
nost dětí a touha si co nejdříve podobnou akci 
zopakovat. Současná zhoršující se situace nám 
to zatím neumožňuje, ale věříme, že na jaře bu-
dou moci už žáci vyjet mimo budovu školy a po-
znat se i v jiném než školním prostředí. 
Paním učitelkám stejně tak jako dětem, které 
byly prostě vzorné, patří velký dík. 

vedení školy

V souvislosti s šachem a šachovnicí existuje 
bezpočet variací a nápadů. Ostatně sám jsem 
vymyslel duchařské nebo manželské šachy 
a mělo to vcelku pozitivní odezvu. Tentokrát 
bych vám rád představil knihu Šachové záha-
dy arabských jezdců od Raymonda Smullyana 
(česky vydala Mladá fronta 2008).
Ve druhé kapitole je popsaný velmi pěkný příklad 
na užití šachovnice. Ovšem pozor – vyžaduje to 
užití logiky a žádá to jistou představivost. Kapi-
tola 2 – Neviditelný, nikoli však nepřemožitelný.
„Teď se zase učinil neviditelným černý král (po-
známka red.: každá kapitola představuje jinou 
záhadu, chcete-li jinotaj), Kazír. I když je v prů-
běhu významné bitvy na šachovnici Harún ne-
viditelností Kazíra velmi znepokojen, přesto se 
mu podařilo získat tak pozoruhodnou převahu, 
že mohl dát černému králi mat pouhým jedním 
tahem tak spolehlivě, jako by ho přímo viděl!
Kterým tahem dá bílý mat?“

Snad vám tato úloha dá trošku zabrat.
Tímto se s vámi loučím, naše rubrika končí. 
Nechť vycházíte se ctí ze všech myšlenkových 
lapálií ve svém životě, a to nejen v roce 2022.

Robert Kubíček

XII – Neviditelný král

myšlenkové lapálie



volný čas

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

Večerní běh městem  
Čelákovice – Memoriál 

Rudolfa Vichery
Ve dnech 16. a 17. listopadu se uskutečnil 
47. ročník Večerního běhu městem Čelákovice,
Memoriálu Rudolfa Vichery. Večerní běh už je
mnoholetou tradicí a nás velmi těší, že si stále
nachází své nové příznivce, o čemž svědčí vy-
soká účast dětských závodníků od nejmladších
kategorií. Večerního běhu se v letošním roce zú-

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 po-
časí!
Přijďte si zaswapovat nebo si jen popo-
vídat! Otevírací doba včetně Jurty po–pá 
v 10.00–18.00 hod.

Rodinné bubnování, středa 15. 12., 10.00–
11.00 hod., zahrada RC Routa, s Janou Vach-
kovou, vítáni jsou rodiče s dětmi i jednotlivci. 
Vstup 50 Kč/rodina, rezervace předem není 
nutná. 

Dobročinný obchůdek, od prosince do února 
přerušení provozu.

Swapování, s vánoční tématikou, 10.00–
16.00 hod., Jurta na zahradě RC Routa.

Tak trochu jiné úterky, tvoření, hraní, čtení 
a mnoho dalšího, 10.00–12.00 hod.

Plavecký kurz pro děti 2–15 let, čtvrtky, 6. 1. 
– 24. 3. 2022, informace a přihlášky najdete na 
www.rc-routa.cz. Kontakt: Dominika Fijalová, 
tel.: 721 355 798.

ReStart klub 2022 nabízí volná místa! Ne-
daří se vám najít zaměstnání? Řešíte sklou-
bení pracovního, rodinného a osobního živo-
ta? Jste na rodičovské dovolené a chcete na 
sobě stále pracovat? Chystáte se 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 navazují-
cích intenzivních setkání pro ženy s cílem zvý-
šení jejich šancí na úspěšnou integraci na trh 
práce a sdílení zkušeností. Praktické, interak-
tivní, zážitkové workshopy pro rozvoj doved-
ností k hledání a získání zaměstnání a úspěš-
ného sladění rodiny a práce. V rámci projektu 
ReStartuj kariéru s ROUTOU, účast zdarma, 
určeno pro rodiče dětí do 15 let (na MD/RD či 
v zaměstnání), osoby pečující, nezaměstnané. 
Přihlášky a informace Markéta Javorská, tel.: 
608 723 465, e-mail: restartujkarieru@rc-routa.
cz, www.restartujkarieru.cz.

Cvičení pro těhotné, pátky, 18.00–19.00 hod., 
tělocvična Městského bazénu Čelákovice. 
Lekci vede certifikovaná lektorka. Cena 100 

Kč/hod. Rezervace nutná skrze Facebook: 
Cvičení pro těhotné Čelákovice nebo SMS tel.: 
724 443 643. 

Krásné svátky a hlavně pevné zdraví v roce 
2022 všem malým i velkým…

častnilo 180 dětských a 110 dospělých závodní-
ků. Vítězem hlavního závodu mužů do 39 let se 
stal Jan Švadlenka z Lawi Stars. S nejlepším ča-
sem hlavního závodu žen doběhla Eliška Pobor-
ská z TJ Sokol Královské Vinohrady. Fotogalerii 
z letošního závodu naleznete na našich webo-
vých stránkách. MDDM děkuje všem závodní-
kům za vynikající atmosféru závodu, městu Če-
lákovice za podporu a všem organizátorům za 
skvěle odvedenou práci! 

Veronika Kratochvílová

Jarní prázdniny
V době jarních prázdnin. 5.–12. února 2022 po-
řádáme tyto tábory.
Turistický tábor v Sedloňově aneb Putová-
ní po Orličkách. Ubytování – chata Rouben-
ka Sedloňov v Orlických horách (www.chata-
roubenka.cz), cena 3 800 Kč, v ceně je zahrnuto 
ubytování, doprava busem z Čelákovic a zpět, 
strava 5x denně, pitný režim, ostatní požitky. 
Pobyt v zimní přírodě, „blbnutí“ na sněhu, vy-
cházky, turistika, hry, turnaje, diskotéka. Pro 
zdatné lyžaře možnost lyžování. Vaříme z vlast-
ních zdrojů, zajistíme i bezlepkovou dietu. Ka-
pacita je omezena. Je nutné se včas přihlásit na  
e-mailu: martina.slovakova@mddmcelakovice.cz, 
v MDDM nebo na tel.: 777 268 885.
Lyžařský kurz o jarních prázdninách. Ubyto-
vání – ve Strážném u Vrchlabí, v chatě Vltava,
cena 4 200 Kč, v ceně je ubytování, strava,
pitný režim a doprava autobusem tam a zpět.
Lyžování pro začátečníky i pokročilé lyžaře, ve-
čer zábavní program a na závěr je pro všechny
účastníky uspořádán závod ve slalomu. Vyhod-
nocujeme vítěze etapové hry, nejlepší masky na
karnevalu a závodu ve slalomu. Přihlášky a další
informace naleznete na webových stránkách
nebo na tel.: 326 991 217.

Veronika Kratochvílová

Přání krásných Vánoc
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, p. o., 
děkuje všem svým příznivcům za podporu v ce-
lém roce. Mnoho krásných akcí by se neobe-
šlo bez dobrovolníků, externistů, kteří ve svém 
volném čase spolu s námi obětavě plánují, při-
pravují tábory, vedou zájmové kroužky pro děti, 
a pomáhají nám tím plnit poslání naší organiza-
ce. Přejeme vám krásné prožití vánočních svát-
ků a mnoho radosti v nadcházejícím roce 2022 
pro vás i vaše děti a doufáme, že i v roce 2022 
budeme této radosti součástí. 

tým MDDM

47. ročník Večerního běhu města Čelákovic. Foto: Pa-
vel Dufek

Správné znění pranostik ze str. 21
Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hu-
bený.
Když v prosinci hrom ještě hučí, v roce příš-
tím stále vítr fučí.
Svatá Barborka vyhání dříví ze dvorka.
O svatém Mikuláši snížek často práší.
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
Lepší Vánoce třeskuté než tekuté. 
Na Nový rok o slepičí krok.
Na Tři krále mrzne ve dne i v noci stále.

24 / zpravodaj města čelákovic
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sport

TJ Spartak Čelákovice

Nohejbalový oddíl

Šachový oddíl
Máme za sebou další měsíc a s ním další mis-
trovské soutěže. První soutěží bylo Mistrovství 
Čech v kategoriích 12–16 let. Zde náš klub re-
prezentovalo hned 7 hráčů. Jmenovitě Bruno 
Topenčík, Tomáš Sedmihradský, Antonín Pe-
šek, Dan Kubíček, Karina Nela Müllerová, Lin-
da Kubíčková a pro zkušenosti vyrazil Jáchym 
Fadrný. Cílem byl postup na Mistrovství České 
republiky, a pokud by se opravdu dařilo, i ně-
jaká ta medaile. Musíme naše hráče pochválit, 
statečně se vrhli na soupeře a po vlažnějším 
začátku zabrali. Na 6. postupové příčce skon-
čil Bruno Topenčík, a potvrdil tak své výborné 
výkony z kraje. První, těsně nepostupové místo, 
bral Tomík Sedmihradský, pro kterého již trenér 
zažádal o divokou kartu. Ostatní zahráli nad své 
možnosti a zaslouží si velkou pochvalu.
Druhou soutěží bylo druhé kolo RŽL v Poděbra-
dech O Královnu Symfonie. Po prvním vydaře-
ném kole v Lysé nad Labem jsme čekali medai-
lový příděl, ale zde zasáhl covid a několik našich 
hráčů do druhého kola nepustil, tak jsme čekali, 
jak je ostatní zastoupí. A jak to dopadlo? Na tur-

naj vyrazilo tedy 23 našich členů a pro 4 z nich to 
byl jejich vůbec první turnaj této série. Kategorie 
D10 – tady jsme neměli žádnou hráčku, protože 
naše jediná zástupkyně v této kategorii uvázla 
v karanténě a nováčkové ještě nejsou připrave-
ni. Kategorie H10 – toto je kategorie, v níž hraje 
náš úřadující mistr republiky, a tak jsme čekali 
medaili. Brali jsme hned všechny tři. Zlatý byl Jo-
náš Fadrný, stříbrný Jáchym Fadrný a třetí Ště-
pán Kohout. Velká gratulace patří Jonášovi, jenž 
skončil poprvé před bráchou. Kategorie D12 – 
i do této kategorie zasáhla karanténa a naše 
krajská přebornice byla doma. Nahradila ji v kraji 
druhá a ani další holky se nenechaly zahanbit. 
Jsme v této kategorii v regionu nejsilnější, a tak 
i zde jsme brali všechny tři medaile. Zlatá byla 
Tess Hujová, stříbrná Nikol Kubalová a bronz 
obsadila Ala Besleaga. V této kategorii musím 
vyzvednout výkon Nikol, pro niž to byl teprve 
druhý turnaj a hned stříbrná pozice. Velká gra-
tulace. Kategorie H12 – tady byla účast bez chy-
bičky, všichni byli připraveni. Stříbrnou medaili 
získal zkušený Štěpán Mrázek. Pochvalu zde 
zaslouží Matyáš Pavlíček. První turnaj a tři body, 
výborně. Kategorie D14 – zde jsme měli jedinou 
naději – Lindu Kubíčkovou, a ta obsadila pěkné 
4. místo. Kategorie H14 – zde, při neúčasti na-
šeho nejlepšího hráče, jsme museli spoléhat na
medailistu z minulé soutěže. Tomu bohužel tur-
naj nevyšel podle představ, a tak jsme zde vyšli
naprázdno. Svůj první turnaj tu zažila dvojice Ja-
kub a Dominik Hykšovi. Získali 2 a 1,5 bodu, což
napoprvé vůbec není zlé. Kategorie D16 – zde
naše nejlepší hráčka nebyla sama. Karin ale ne-
jen obsadila první místo, ale byla druhá celkově,
kdy za sebou v soutěži nechala i všechny juniory
a většinu top hráčů regionu. Kategorie H16 –
zde jsme byli v plné síle. První místo z minulého
kola potvrdil Antonín Pešek a stříbrný byl Tomáš
Sedmihradský. Ostruhy si sem přišel vysloužit
Šimon Navrátil a ani on nevyšel úplně naprázdno 
a turnaj si užil. Junioři – v této kategorii nebývá
moc hráčů, jelikož již většinou hrají vážné šachy,
ale i tady jsme brali dvě zlaté zásluhou Zuzany
Jandové a Daniela Kubíčka.
Začátkem prosince očekáváme velkou účast na
našem domácím turnaji. Pokud se mezi vámi
ještě najdou další zájemci o šachy, je možné se
na tel.: 604 713 180 (Peter Janda) dotázat, zda
se pro vás najde místo.

Peter Janda

Zápasy v nadstavbových částech skončily a do 
závěrečných bojů zasáhl jen dorost, který po 
prohře 3:4 obsadil čtvrtou příčku. Toho samého 
umístění docílil v extralize i A tým. A do třetice 
čtvrté místo patří také ženám v první lize. Šesté 
místo obsadil B tým v KP a také C tým v OP.
Do konce roku pak čekají čelákovické hráče dvě 
důležité akce. V listopadu odletěli s čakovickými 
hráči do Jižní Koreje na turnaj v jokgu, a poté je 
čeká prosincová tradiční Poslední smeč na Pan-
kráci. Petr Flekač

Vítězná sestava. Foto: archiv oddílu

Ki Hong, který pozval na turnaj v Jižní Koreji čelákovic-
ké hráče, za které pozvání přijal M. Spilka. Foto: archiv 
oddílu

Oddíl stolního tenisu
Sezona je v plném proudu, výsledky střídavé. 
Áčko v divizi vlivem nedostatku hráčů a zdra-
votních výpadků bojuje o střed tabulky, aktuál-
ně na 9. místě, což by znamenalo na jaře boj 
o záchranu. Za zaznamenání stojí velký návrat
Jirky Přichystala do áčka, deblová dominance
páru Dvořák-Mlejnek 7:0 a první zápasy v divizi
juniorů Matěje Vlčka a Ondry Čecha, kteří začí-
nají sbírat zkušenosti. Zatím to na víc nestačí,
ale jaro je ještě daleko, budeme makat dál! Toto
jsou výsledky posledních zápasů.
SOKOL HUDLICE–TJ SPARTAK A 4:10
Překvapivě hladké vítězství, poprvé a zatím napo-
sledy jsme se výkonem všichni sešli. Body Dvořák, 
Přichystal, Mlejnek, Kurel po 2 bodech, oba debly.
TJ SPARTAK A–SOKOL ČÁSLAV 9:9
Bitva trvající 4.45 hod. s nerozhodným koncem.
Dvořák a Přichystal po 3, Iglo 2, čtyřhra.
TJ SPARTAK A–NERATOVICE 9:9
Tady drama proti lídrovi tabulky trvalo „jen“ 4 ho-
diny… Dvořák, Juklík, Iglo 2, Mlejnek 1, oba debly. 
TTC ŘÍČANY–TJ SPARTAK A 10:8
Nervák až do konce, v oslabené sestavě to ale
na výhru nestačilo. První zápas Ondry Čecha
v áčku. Body Dvořák 3, Mlejnek a Iglo 2, 1 debl.
RAKOVNÍK A–TJ SPARTAK A 10:5
Tady jsme od začátku tahali za kratší konec.
Domácí postavili dva hostující juniory z Kladna,
oba top 10 v kraji. Začali jsme „hop nebo trop“ – 
jedničky hned na začátek na sebe, ale s ligistou
Štěpkou Petr Dvořák prohrál 2:3 na sety. Pak
sice Matěj Iglo Štěpku porazil a Matěj Vlček si
s ním vyhrál svůj první set v dospělé divizi, ale
to bylo z naší strany všechno.
Kromě divizního áčka máme v akci i tři družstva
dospělých a jedno mládeže. Ta kromě toho hra-

je ještě sérii okresních a krajských bodovacích 
turnajů. 
Spartak B – OP1 – aktuálně 5. místo v tabulce. 
Soutěž zatím jasně vede Brandýs D, o postup 
se s ním zřejmě popereme my a Úvaly A. Bez 
porážky Jirka Přichystal, zdatně mu sekundují 
Dan Duška, Martin Dlouhý a už i oba junioři – 
Matěj Vlček s Ondrou Čechem.
Spartak C – OP2 – těsné 2. místo za vedoucími 
Úvaly B, třetí o postup bude opět Brandýs E. 
O body se stará celkem 9 hráčů – např. Kuba 
Šnajdr s jedinou porážkou, Honza Bodlák se 
dvěma, letošní „přestup roku“ Iveta Jankovská 
a samozřejmě i mladí Matěj s Ondrou.
Spartak D – OP3 – to je především nově složená 
parta nadšenců, kteří nejen začali hodně a poctivě 
trénovat, ale hodně nám pomáhají i s chodem od-
dílu a trénováním dětí – Dana Macková, Iveta Jan-
kovská a další… Určitě se jim to brzy vrátí na vý-
sledcích a na postupu tabulkou směrem nahoru.
Mládež A – hraje OP mládeže Nymburska, zatím 
hezké třetí místo za 2 výhry a 1 porážku. O body 
se starají především Tomáš Musil, Adam Mi-
chelčík a Nikolas Ulman. Cenné je, že vedle 
hlavního zápasu si zahrají i další kluci svoje zá-
pasy nanečisto.
Top 5 kluků (Vlček, Čech, Novotný, Musil, Ul-
man) objíždí krajské bodováky, kde Matěj Vlček 
postoupil už do divize C a B není daleko, Ondra 
Čech je o level níž, taky s perspektivou postupu 
o 1–2 divize výš. Stabilně boduje Tomáš Musil,
zkušenosti sbírá nejmladší Nikolas Ulman.
Objíždíme a pořádáme okresní bodováky pro
mladší a začínající skupinu. Rýsují se nám tam
první naděje, za všechny asi zmíním Dominika
Vedrala, jehož elán může být příkladem pro vět-
šinu i dospělých z nás. V neděli 19. prosince po-
řádáme v sokolovně okresní přebory mládeže.
Mládež a vlastní herna, to je celkově náš cíl, jak
rozvíjet čelákovický stolní tenis do budoucna.
Sledujte náš facebook a www.stolniteniscelako-
vice.cz.

Petr Dvořák, předseda oddílu
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SK UNION – fotbalový podzim 2021 skončil
Dvě sezony se fotbalové soutěže vinou covidu nedohrály, v současném 
ročníku je zatím odehraná polovička soutěžního. Po první části je Union 
uprostřed tabulky se ziskem 22 bodů. Není to špatné postavení, ale mějme 
na paměti dalších 15 kol, které čekají fotbalisty během jara. Ohlédněme se 
za zápasy Unionu v závěrečných kolech podzimu.
SK UNION–TJ JAWA DIVIŠOV 4:6
Branky: Dalekorej 2, Bílek, Kadeřábek
Další utkání, ve kterém diváci viděli deset branek, ale body na kontě sou-
peře. Přitom utkání se vyvíjelo pro Union slibně. V 10. min. využil Dalekorej 
centr Pánka a otevřel skóre zápasu. V následujících dvanácti minutách 
narostlo skóre po brankách Bílka a Dalekoreje na 3:0. Hosté se chytili gó-
lem na 3:1 a poločas skončil remízou 4:4. Po přestávce měl Union několik 
šancí, ale branky střílel už jen soupeř.
FK ČÁSLAV B–SK UNION 4:5
Branky: Pánek 3, Vacek (penalta), vlastní
Domácím se letos celkem daří a také to potvrdili vedoucí brankou již  
v 5. min. V dalším průběhu se hra vyrovnala, šance byly na obou stranách, 
ale vyrovnání přišlo v závěru poločasu vlastní brankou brankaře domácích. 
Druhá půle měla dramatický průběh, hosté vedli 4:1, domácí snížili na 3:4, 
Pánek na 3:5, nakonec 4:5.
SK UNION–SOKOL PĚČICE 6:5
Branky: Dalekorej, Pánek 2, Kovalov, Bílek
Opět nebyla nouze o branky. Skóre otevřel v 6. min. Dalekorej na 1:0, při-
dal se Pánek, dále Kovalov a Bílek. Hosté v samém závěru půle snížili na 
5:1. Nadějný byl vstup do druhé části, kdy Pánek navýšil na 6:1. Ale poté 
přišlo několik nevyužitých šancí, přidaly se chyby v defenzívě a hosté vy-
cítili možnost otočit výsledek. To se jim sice nepovedlo, leč tři body stály 
hodně sil i nervů.

SOKOL LUŠTĚNICE–SK UNION 4:0
Že v Luštěnicích nebodujeme, se potvrdilo i v tomto zápase. Trenér sice 
postrádal čtveřici hráčů ze základu, ale to neomlouvá slabý výkon hostí.
První půlhodina ještě snesla měřítko, ale po hrubé chybě v obraně domácí 
šli do vedení. Krátce po rozehrání druhého poločasu se nedohodl brankař 
s obráncem a domácí vedli již 2:0. Zbytek druhé půle byl jasně v režii do-
mácích. Hosté brankaře nezaměstnali.
SK UNION–SK REJŠICE 8:1
Branky: Haloun 4, Pánek 2, Dalekorej, Vacek
První poločas zdaleka nenapovídal tomu, že Union zvítězí vysokým rozdí-
lem. Hra byla celkem vyrovnaná bez výraznější šance na obou stranách. 
Až ve 35. min. otevřel skóre Pánek. Do druhé půle poslal trenér tři „čers-
tvé“ hráče a převaha domácích narostla. Hosté sice v 56. min. vyrovnali, 
ale od 62. min. stříleli góly jen hráči Unionu, zejména Haloun. Bylo to dů-
stojné rozloučení s podzimem 2021.

V mládežnických kategoriích není Union úspěšný, výjimkou je dorost hrají-
cí I. A třídu. Kvalita této soutěže je velmi rozdílná. Přibližně stejnou kvalitu 
má vedoucí pětice, kam patří i Union, zbytek má již velkou bodovou ztrá-
tu a ve vzájemných zápasech s vedoucí pěticí dochází k velmi rozdílným 
výsledkům. Union po podzimu na 4. místě. DOLNOBOUSOVSKÝ SK–SK 
UNION 0:4, branky: Fantík 2, Štrobl, Červený; SK UNION–MNICHOVO-
HRADIŠTSKÝ SK 4:2, branky: Červený 2, Kratochvíl, Homola; SK UNION–
SPORTING MLADÁ BOLESLAV 14:2, branky: Kratochvíl, Fantík 4, Skalic-
ký, Červený 2, Štrobl, Pitrůn; SK UNION–TJ STRAKY 9:1, branky: Fantík 
4, Linka 2, Homola, Štrobl, Stehlík.
Žákovská mužstva působí v Krajském přeboru, ale po letním odchodu na-
dějných hráčů do vyšších klubů (Žižkov, Kolín, Bohemians 1905) patří star-
ší žáci na poslední příčku v tabulce s hrozivým skóre 13:146! Překvapili až 
v posledním podzimním kole, kdy přivezli body ze Zelenče, ale v tabulce 
se neposunuli. O něco lépe jsou na tom mladší žáci, kteří s 9 body obsadili 
15. místo (18 účastníků).
Výsledky zápasů starších žáků: PŠOVKA MĚLNÍK–SK UNION 3:1, branka:
Palouš; SK UNION–SK ČESKÝ BROD 1:16, branka: Kuchař; SK UNION–
BOHEMIA PODĚBRADY 1:12, branka: Pásek; SK UNION–SN. LYSÁ/OS-
TRÁ 2:7, branky: Kuchař, Pásek; SK UNION–POLABAN NYMBURK 0:13;
SK ZELENEČ–SK UNION 0:4, branky: Kuchař 3, Palouš.
Výsledky zápasů mladších žáků: PŠOVKA MĚLNÍK–SK UNION 1:0; SK
UNION–SK ČESKÝ BROD 2:5; branky: Kubečka, Mráz; SK UNION–BO-
HEMIA PODĚBRADY 0:4; SK UNION–SN. LYSÁ/OSTRÁ 9:3, branky: Mráz 
3, Corbin, Matuška 2, Říha, Filip; SK UNION–POLABAN NYMBURK 2:0,
branky: Mráz 2; SK ZELENEČ–SK UNION 4:0.
Obě přípravky – starší i mladší – hrají na úrovni okresu a tabulky nejsou
vedeny.
V letošním podzimu „dovolil“ fotbalistům covid dohrát kompletně první
polovinu ročníku 2021/2022 a budeme doufat, že bude zdárně dokončena 
i jarní část soutěže.

Milan Šikl

Lukáš Haloun (v pozadí) nastřílel Rejšicím sám čtyři branky. Foto: Vladimír Malinovský
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1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s.

Náš tým začal trénovat až koncem dubna na trati, která se nachází nad 
zdymadlem Čelákovice u lávky přes Labe. Letošní sezona pro naše zá-
vodníky začala až 12. června závodem v Děčíně. Následovaly závody 
v Praze-Podolí a v Brandýse nad Labem. Na podzim pak pokračovaly zá-
vody v říjnu v Piešťanech a 9. října doma v Čelákovicích – všechny závody 
probíhaly za dodržování přísných epidemických podmínek.
Naši závodníci: Veronika Brzobohatá, Žofie Dvořáková, Marek Brzobohatý, 
Jan Sotona, Viktorie Pařezová, Daniel Pařez, Adam Opočenský, Dominik Pa-
řez, Ondřej Jetel, Karolína Krušková a Daniel Kudláček, se všichni zúčastnili 
Mistrovství České republiky, které se skládalo z 6 závodů. Ne všichni naši 
závodníci se zúčastnili všech závodů, neúčast ovlivnila celkové umístění.
V rámci MČR se závodnici umístili v kategoriích následovně: delfín – Žofie 
Dvořáková celkově 1. místo, delfín – Veronika Brzobohatá celkově 2. mís-
to, M1 – Marek Brzobohatý celkově 1. místo, M1 – Viktorie Pařezová cel-
kově 4. místo, M2 – Jan Sotona celkově 6. místo, M3 – Adam Opočenský 
celkově 5. místo, M3 – Daniel Pařez celkově 7. místo, M3 – Dominik Pařez 
celkově 8. místo, M5 – Daniel Kudláček celkově 2. místo, M5 – Ondra Jetel 
celkově 6. místo, M5 – Karolína Krušková celkově 7. místo.
Náš tým se kromě závodů MČR zúčastnil ve dnech 30. června – 6. červen-
ce soustředění mládeže, které proběhlo v Brandýse nad Labem, a pod-
zimního soustředění 5.–7. listopadu ve Vlastějovicích.
Po červnových závodech v Praze dle celkového umístění v MČR proběhl 
výběr reprezentace ČR pro Mistrovství světa a Evropy, které se konalo  
18.–22. srpna v Litvě ve městě Kaunas. V reprezentaci ČR letos bylo 
12 závodníků a 3 z nich byli nominováni z našeho 1. Čelákovického klubu 
vodních sportů – Žofie Dvořáková, Veronika Brzobohatá (delfín) a Marek 
Brzobohatý (M1).
Náš tým na MS získal 4 cenné kovy – 2x stříbro, 2x bronz a v týmech na 
MS se umístil jako třetí.
Velké díky patří trenérům, rodičům, městu Čelákovice, ČSVM, kteří nám 
velice pomáhají. Více informací o nás najdete na facebooku 1.CKVS, In-
stagramu 1ČKVS a webu http://1ckvs.cz.
Někdy u vody AHOJ! Michal Marvánek, trenér FF 1. ČKVS, z. s.

Sezona 2021 vodních motoristů

Tým 1. ČKVS na MS v Litvě. Foto: archiv klubu

Tým FF 1. ČKVS při závodech v Čelákovicích. Foto: archiv klubu

Motokárová sezona
Sezona roku 2021 proběhla bez větších protipandemických omezení 
a celý seriál mistrovství ČR v kartingu se tak uskutečnil v celkovém počtu 
šesti závodů. V závodní kategorii MINI 60, tj. pro jezdce ve věku 10–13 
let, obhajoval pozici loňského vicemistra i jezdec z Čelákovic, Alan Truksa 
závodící s motokárou české značky Praga. V první polovině sezony získal 
Alan 165 bodů a v průběžném hodnocení vedl o 5 bodů. Druhá polovina 
sezony však byla ve znamení častějších technických závad, proto získal 
v posledních třech závodech sezony pouze 67 bodů, což v konečném 
hodnocení znamenalo celkové třetí místo, tj. pozici druhého vicemistra ČR 
v kategorii MINI 60 pro sezonu 2021. S ohledem na výši rozpočtu, dlouho-
leté zkušenosti a počet odjetých světových závodů soupeřů, lze považo-
vat výsledek Alana za vynikající. Získané zkušenosti se Alan pokusí zúročit 
v příští sezoně již na silnější a větší motokáře v kategorii OK Junior. 

Vladimír Truksa

Foto: soukromý archiv
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Orka skončila v poháru v osmifinále
V osmifinále poháru narazila Orka na sedmý tým 
extraligy, Black Angels Praha. I přes velmi dobrý 
výkon, kdy jsme chvíli sahali po senzaci, závěr 
zápasu patřil favoritovi, a Orka se tak s letošním 
ročníkem poháru loučí. Postup do šestnáctky 
nejlepších je ale každopádně úspěchem.
ORKA–BLACK ANGELS 5:10
V zápase jsme se ujali vedení v sedmé minutě, 
a i když soupeř dvakrát vyrovnal, šli jsme do 
šatny s nadějným výsledkem 3:2. I druhá třetina 
byla vyrovnaná, hosté nejprve třemi zásahy stav 
otočili, následně jsme ale dokázali vyrovnat na 
5:5. O postupujícím tak rozhodla až závěrečná 
část. V ní jsme inkasovali z přesilovky hostů, 
a museli jsme tak více otevřít hru. O vyrovnání 
jsme se snažili v samotném závěru riskem hry 
bez brankáře, ale soupeř využil našich chyb 
v rozehrávce a nakonec si dokráčel k jasnému 
vítězství.
Dalšími koly pokračovala Národní florbalová 
liga. Po nepovedeném začátku Orka začala sbí-
rat vítězství a v tabulce se již bezpečně posunu-
la na příčky zajišťující účast v play-off.
TRAVERZA MUKAŘOV–ORKA 4:6
O osudu velmi vyrovnaného a bojovného utkání 
rozhodla patnáctá minuta druhé třetiny, ve které 
Vašek Kramel třemi góly nasměroval vítězství na 
naši stranu, které jsme si již nenechali v dalším 
průběhu zápasu vzít.
ORKA–FLORBAL NÁCHOD 7:8 pp
V polovině zápasu jsme vedli už 3:0, soupeř ale 
dokázal náskok srovnat, a když vyrovnal stav 

Orka vs Black Angels v poháru. Foto: Šimon Zmátlo

atletika

i v poslední minutě třetí třetiny, muselo se jít 
do prodloužení. V něm měl Náchod více štěstí, 
a rozhodl tak o svém vítězství.
TJ TURNOV–ORKA 5:9
První třetinu sice vyhráli domácí 2:1, další prů-
běh zápasu ale už byl v naší režii a došli jsme si 
pro jasné vítězství a důležité tři body do tabulky.
ORKA–SK FLORBAL BENEŠOV 7:9
Tým Benešova posílený o nedávné hráče ex-
traligových Bohemians využil první čtyři střely 

Ohlédnutí za rokem 2021
Další rok se chýlí ke konci a oddíl Atletika Čelá-
kovice vstoupil již do 12. roku svého fungování. 
V tomto roce však nově pod novým samostat-
ným sportovním klubem Atletika Čelákovice, 
z. s. Stejný trenérský tým a vše, na co jsou
naši atleti již řadu let zvyklí. Tréninky pro naše
nejmenší v rámci tréninků mini přípravek přes
přípravky, přípravky závodní až na tréninky pro
žactvo. Už třetím rokem máme i kroužek Atleti-
ka pro radost.
Začátek roku byl poznamenán epidemickými
omezeními, která nás ale nezastavila. Pro naše
členy jsme spustili zcela novou výzvu „Atlet
otužilec 2021“, díky které jsme si zvyšovali po-
třebnou imunitu a u toho se úžasně bavili. Dal-
ší novinkou byl závod „Jarní kilometr a pětka“,
kterou jsme spustili pro širokou veřejnost. Bě-
hem jednoho březnového týdne si mohl každý
zaběhnout přesně určenou trasu a porovnat si
své síly s ostatními.
Od května jsme mohli naskočit do tréninků, do
kterých jsme se pustili plným nadšením a uží-
vali jsme si je i v rámci projektu „Atleti spolu –
den s českou atletikou“, celorepublikové akce
„Čas“, do které se zapojilo přes 250 oddílů.
A v následujících měsících jsme dohnali veškeré
chybějící tréninky ze začátku roku. Před koncem 
školního roku nesměl chybět „Polabský pohár
přípravek“, který je pod naší patronací a ve kte-

Velké oddílové závody. Foto: Radim Vysloužil

rém si zazávodilo několik oddílů ze Středočes-
kého kraje. Nechyběly ani naše „Velké atletické 
oddílové závody“. 
Ve spolupráci s MDDM Čelákovice, p. o., jsme 
na začátku července uspořádali tradiční letní tá-
bor plný sportu a her v Kraji Vysočina. Pro velký 
zájem jsme tentokrát udělali dva turnusy. První 
týden se nesl ve znamení olympiády. Druhý, ur-
čený pro menší děti, byl v duchu velkého Mani-
tou. V druhém srpnovém týdnu jsme uspořádali 
ve spolupráci s Ekolandia, o. p. s., příměstský 
tábor s atletikou. Všechny tábory byly plné spor-
tu a společných her. Nově jsme soutěžili na-

ke třem brankám, a tím si utvořil rozhodující 
náskok do celého zápasu. Hra byla dále vyrov-
naná, ale smazat dvougólové manko se nám 
nakonec nepodařilo.
FLORBAL TJ KOBYLISY–ORKA 2:6
Proti tradičně dobře bránícímu soupeři jsme 
se začali prosazovat ve druhé polovině zápasu 
a postupně jsme zvyšovali náš náskok.
Informace o aktuálním dění v klubu naleznete 
na www.orka.cz. Martin Bajer

příklad v triatlonu, střelbě ze vzduchovky nebo 
veslování. Tradičně nechyběla prestižní soutěž 
„Křižanovská laťka“ nebo celodenní výlet s hle-
dáním pokladu.
Začátkem nového školního roku jsme spustili 
tréninky a přípravu na závody, kterých bylo ne-
spočet. V první polovině září jsme pořádali, spolu 
s AK Sokol Nehvizdy, 1. kolo krajského přeboru 
družstev přípravek a naši svěřenci si v následu-
jících měsících odváželi medaile a především 
cenné zkušenosti z atletických závodů po ce-
lém Středočeském kraji. Na domácí půdě si naši 
nejmenší atleti zazávodili s přípravkou fotbalistů 
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Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

po 6.15–7.30 – 19.00–21.30
út – – 17.15–21.30

(19.00–20.00 pronájem 2x dráha)
st 6.15–7.30 14.00–15.00 19.00–21.30
čt – – –
pá 6.15–7.30 14.00–15.00 17.00–21.30
so – 11.00–12.00 16.00–21.00

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

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

VÁNOCE A NOVÝ ROK

po 20. 12. 6.15–7.30 – 19.00–21.30
út 21. 12. – – 17.15–21.30
st 22. 12. 6.15–7.30 14.00–15.00 19.00–21.30
čt 23. 12. ZAVŘENO
pá 24. 12. ZAVŘENO
so 25. 12. ZAVŘENO
ne 26. 12. – – 14.00–21.00
po 27. 12. – – 14.00–21.00
út 28. 12. – – 14.00–21.00
st 29. 12. – – 14.00–21.00
čt 30. 12. – – 14.00–21.00
pá 31. 12. – – 12.00–18.00
so 1. 1. – – 14.00–21.00
ne 2. 1. – – 11.00–21.00

(9.00–11.00 senioři/ZTP)

sport / inzerce

OCR Čelákovice

Druhá polovina října byla pro nás ve znamení závěru závodní sezony. Třetí říjnový víkend jsme 
o umístění bojovali téměř za rohem. Gladiator postavil svou trať na Černém Mostě, kde v MIXu ob-
sadili 2. místo Iveta Bažantová a Jiří Ziegler. Ve svých věkových kategoriích pak 2. místo vyběhl
Jozef Medžibrický a 3. místo Ondřej Podhora.
Hned následující víkend proběhl poslední velký Spartan v České republice, a to na Dolní Moravě.
Neznalé by mohl zmást název „Dolní“, ale opak je pravdou! Jde o součást Jeseníků a za celý víkend
jsme během tří závodů nastoupali 2 000 výškových metrů. Museli jsme se poprat s deštěm, mlhou,
ale i prvním sněhem. Přesto jsme dokázali s velkým náskokem ukořistit mezi dvaačtyřiceti týmy první 
místo!
Tato vítězství jsou pro nás pomyslnou třešničkou na dortu. Ještě větší radost nám ale přináší dopad
zdravého cvičení v každodenním životě. Rádi přivítáme všechny, kteří chtějí rozmanitý pohyb zařadit
do svého rozvrhu.
Závěrem bychom vás rádi pozvali na dvě události – první je online a probíhá na našem facebooku.
Jde o tradiční Prosincovou výzvu, která je přístupná pro všechny. Můžete si tak zpříjemnit tento
hektický měsíc a zjistit, jak zábavný pohyb může být. Druhá událost, pokud epidemické podmínky
dovolí, bude osobně, a to na břehu Labe. Jde o charitativní otužovací výzvu 1. ledna 2022. I k této
akci naleznete podrobnosti na facebooku ocrcelakovice.

Honza Pfeffer, OCR Čelákovice

Závěr roku

Tým OCR Čelákovice. Foto: archiv OCR Čelákovice

Unionu v rámci oddílových závodů minipříprav-
ky. Vyvrcholením sezony bylo finále KP družstev 
přípravek v Berouně. Ve velké konkurenci 23 nej-
lepších atletických oddílů ze Středočeského kra-
je jsme vybojovali krásné 9. místo. V tomto roce 
jsme měli poprvé i svého zástupce ve finále Čo-
koládové tretry, která proběhla na konci záři. 
Rok 2021 pomalu končí, ale my se již připravu-
jeme na rok následující. Jak naši členové, tak 
široká veřejnost se může opět těšit na mnoho 
závodů a sportovních akcí. Vše si může přečíst 
na našich stránkách www.atletikacelakovice.cz 
nebo na fb profilu https://www.facebook.com/
atletikacelakovice.

Vážení atleti, rodiče, příznivci a podporo-
vatelé, děkujeme vám za podporu v tomto 
roce a přejeme všem jen to dobré do roku 
následujícího.

Radim Vysloužil, Miroslav Šup, 
Atletika Čelákovice, z. s.
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