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Letní kino se po necelém roce vrátilo  
na čelákovické náměstí

•  Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta II 

Ve dnech 5. a 6. září 2014 se do Čelákovic vrátilo po mnoha letech letní kino. Během dvou zářijových 
večerů loňského roku byly promítnuty filmy Vesnice roku, který se natáčel v Sedlčánkách, a Okresní 
přebor, natáčený převážně v Lochovicích u Berouna.

Slavnostní zahájení Čelákovického filmového léta 2015 s koncertem skupiny Druhej dech. Foto: -dv-

Slavnostního ukončení projektu „Propojení ulice Stan-
kovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“ 
se zúčastnili Josef Pátek, starosta Čelákovic, Petr Kře-
nek, ředitel závodu M-Silnice, Miloš Petera, hejtman 
Středočeského kraje, Václav Chytil, ředitel Úřadu Regi-
onální rady Střední Čechy a Miloš Sekyra, místostarosta 
I Čelákovic. Foto: -dv-

Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera při zápisu 
do podpisové knihy města. Foto: -dv- Nová komunikace v ulici Strojařské. Foto: -dv-

V minulosti neunikla filmovým záběrům ani bu-
dova čelákovické radnice. Před více než čtyřice-
ti lety se zde natáčela část filmu Případ mrtvého 
muže, který režíroval Dušan Klein. 
V letošním roce byla obnovena tradice Čelá-
kovického filmového léta, jehož garanty jsou 
město Čelákovice a Kulturní dům Čelákovice. 
Slavnostní zahájení se uskutečnilo v pátek 17. 
července hudebním vystoupením Ládi Weyrost-
ka a skupiny Druhej dech. V průběhu tří červen-
cových večerů byly promítány filmy Tři Bratři, 
Hodinový manžel a Pojedeme k moři. Promítání 
posledně jmenovaného filmu bohužel narušil sil-
ný vítr a diváci ho nemohli zhlédnout celý. Kaž-
dého promítání se zúčastnilo zhruba 500 divá-
ků, kteří přispěli k příjemné atmosféře.
Srdečně vás zveme i na srpnové promítání na 
čelákovickém náměstí ve dnech 14., 15. a 16. 
srpna, kdy budou promítány filmy Pohádkář, 
Fair Play a Revival. 
Letním kinem se snažíme připomenout čeláko-
vický fenomén, specifickou atmosféru promí-
tacích prostor a sázíme i na novou formu od-
počinku v letních měsících. I proto je promítání 
letního kina pro diváky bezplatné a je hrazeno 
z rozpočtu Kulturního domu.
Tradice letních kin se zrodila v padesátých le-
tech minulého století a jejich úpadek odstartoval 
v osmdesátých letech mimo jiné i díky rozšíření 
barevné televize do domácností. Jsme rádi, že 
Čelákovičtí přijali opět letní kino za své.

•  Miloš Sekyra, místostarosta I

Ve středu 29. července byla slavnostně uvedena do provozu komunikace v západní části města 
na rozhraní bytové zástavby sídliště V Prokopě a bývalého průmyslového areálu TOS Čelákovice. 
Staveniště bylo předáno zhotoviteli, společnosti M-SILNICE, a. s., Pardubice dne 11. března. Nová 
komunikace propojuje krajskou komunikaci II/245 s ulicí Stankovského a byla vybudována s finanční 
podporou Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy a její realizace přišla na 9,1 mil. 
Kč, přičemž zhruba 45 % výdajů bylo kryto dotací ve výši 4,1 mil. Kč. Součástí komunikace jsou i tři 
parkoviště pro obyvatele bytové zástavby a příjezdové cesty k přilehlým garážím.
„Nová komunikace umožní rychleji odvádět dopravu z této části města, a sídliště se tak stane pro 
občany našeho města příjemnou obytnou zónou,“ uvedl čelákovický starosta Josef Pátek. Místosta-
rosta II Petr Studnička doplnil, že se jedná o v pořadí 163. ulici ve městě, kterou na červnovém za-
sedání zastupitelé pojmenovali Strojařská. V sídlišti V Prokopě budou v následujících týdnech ještě 
zrekonstruovány vybrané chodníky a část veřejného osvětlení.

ULICE STROJAŘSKÁ UVEDENA SLAVNOSTNĚ DO PROVOZU
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Stadion pod křídly 
města

Přesně tak znělo jedno z volebních hesel, které 
se teď naplňuje. Město zřídilo novou příspěv-
kovou organizaci Čelákovická sportovní, p. o., 
a ujímá se postupně správy a údržby celého 
areálu Městského stadionu. První práce budou 
vidět už v srpnu, kdy proběhne čištění prostoru 
kolem tribuny, kde je aktuálně nepořádek, při-
pravujeme nové střídačky, zabezpečení areálu 
a správce, který bude areál spravovat a udržo-
vat pro všechny sportovce. To jsou prvotní ne-
zbytné práce.

Potom je třeba se zamyslet nad budoucím vy-
užitím celého areálu. Bramboračky na stadionu 
bylo dost. Teď je třeba dát věcem na stadionu 
řád a pravidla. Necháme vypracovat studii pro 
celý Městský stadion, aby se tak vytvořila kon-
cepce budoucího stavu, a postupně se podle 
této koncepce uvedou všechna sportoviště 
města do odpovídajícího stavu. Věřím, že sprá-
va města bude na celém areálu znát a ocení ji 
hlavně široká sportovní veřejnost.
Ještě jednou se zastavím u sportu. Letošní pro-
mítání čtvrtfinále a medailových zápasů Mis-
trovství světa v ledním hokeji v Praze vzbudilo 
velmi pozitivní reakce, za což jsem moc rád. 
Město totiž žije, a tak to má být. Ale nevěři-
li byste, kolik vášní u několika lidí vyvolá výdaj 
na tuto akci odpovídající 0,04 % z celkových 
ročních výdajů města a kolik času věnují zpra-
cování řady písemností v této věci. Navíc, měs-
to uzavřelo licenční smlouvu s Českou televizí 
a smlouvu s firmou zajišťující přímé přenosy tak, 
že finanční plnění proběhne pouze za předpo-
kladu, že národní hokejový tým do čtvrtfinále 
postoupí. A to se stalo! Za ten čas nad tímto 
strávený by se dalo udělat tolik užitečné práce. 
Myslím, že více tolerance je rozhodně na místě, 
protože město se snaží svými akcemi zasáhnout 
maximální počet svých obyvatel.
Abych však nekončil pesimisticky.
Jsem přesvědčen, že první víkend Čelákovic-
kého filmového léta se vydařil. Děkuji za velkou 
účast, která překonala naše očekávání. Kdyby 
opět někoho zajímalo, kolik stojí promítání letní-
ho kina, tak je to obdobné jako u přímých pře-
nosů mistrovství světa v ledním hokeji.
Přeji vám příjemný srpen u vody!

KATALOG místních podniků, 
firem, podnikatelů,  

služeb apod.
Aplikace s názvem „KATALOG FIREM“, která je 
součástí webových stránek města www.cela- 
kovice.cz (pod oddílem Organizace/služby), na-
bízí 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.

S M S  I N F O K A N Á L
Informace zdarma přímo do vašeho telefonu.
Služba města Čelákovic umožňuje upozornit

na krizové situace, náhlé události apod.
Registrujte se zasláním SMS na číslo:

605 733 680
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování:
IK CELAK REGISTRUJ

(pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ)
POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány!

Je důležité dodržet formát zasílané SMS,
jinak nedojde k přihlášení nebo odhlášení.

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.

úvodník

Cyklisté!
Zvyšte šanci najít  

odcizené kolo!
Město Čelákovice je partnerem  
CEREK (centrálního registru kol).  
S dotazy se obracejte na Měst-
skou policii nebo přímo na  
www.cerek.cz.

informace
•  VODNÉ a STOČNÉ pro rok 2015 

v Čelákovicích:
vodné = 42,29 Kč/m3 bez DPH
stočné = 30,82 Kč/m3 bez DPH
celkem 73,11 Kč/m3 bez DPH
celkem 84,08 Kč/m3 vč. DPH
(rok 2014: vodné 40,55 Kč/m3 bez DPH, stočné 30,53 
Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 71,08 Kč/m3 bez DPH, 81,74 
Kč/m3 vč. DPH, rok 2013: vodné 37,84 Kč/m3 bez DPH, 
stočné 27,57 Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 65,41 Kč/m3 
bez DPH, 75,22 Kč/m3 vč. DPH)

Tištěný přehled akcí 
„PODZIM  

v Čelákovicích“
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí 
„PODZIM v Čelákovicích 2015“ (plakát;  
Zpravodaj města) obsahující akce od  
7. září do 4. prosince 2015 je v pondělí 
10. srpna 2015.

Informace o akcích zasílejte na e-mail:
kalendar@celakovice.cz.

Dodané informace jsou také publikovány 
na webových stránkách města v „Kalen-
dáři akcí ve městě“.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO 
ROKU 2015/2016

Období školního vyučování ve školním roce 
2015/2016 začne ve všech základních školách, 
středních školách, základních uměleckých ško-
lách a konzervatořích v úterý 1. září 2015.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve 
čtvrtek 28. ledna 2016. Období školního vyučo-
vání ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvr-
tek 30. června 2016.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. 
října a pátek 30. října 2015. Vánoční prázdniny 
budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 
a skončí v neděli 3. ledna 2016. Vyučování začne 
v pondělí 4. ledna 2016. Jednodenní pololetní 
prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro 
Čelákovice stanoveny od pondělí 1. do neděle 
7. února 2016.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek  
24. března a pátek 25. března 2016. Hlavní 
prázdniny budou trvat od pátku 1. července 
2016 do středy 31. srpna 2016.
Období školního vyučování ve školním roce 
2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

Reklamace roznosu 
Zpravodaje

Vážení čtenáři, protože redakční rada zachytila 
stížnosti na roznos našeho periodika (zajišťuje 
za úplatu Česká pošta, s. p., pobočka Čeláko-
vice), zveřejňujeme, jak je možné reklamaci na 
roznos uplatnit.
Nejlépe zaslat co nejdříve e-mailem na 
zpravodaj@celakovice.cz adresu, kam nebyl 
Zpravodaj dodán. 
Redakce bude mít jasnou představu o rozsahu 
stížností a zároveň je předá zodpovědné osobě, 
která zajistí nápravu.

Děkujeme za pochopení.
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•  Petr Studnička, místostarosta II

Zastupitelstvo města rozhodlo v únoru, že se 
v Čelákovicích změní 10 existujících dupli-
citních názvů ulic a odstraní nesprávné ve-
dení uličních čar. Účinnost těchto změn byla 
stanovena, s ohledem na požadavky občanů 
bydlících v dotčených ulicích a objektech, 
k 1. říjnu 2015. 

Změny se dotknou zhruba 250 občanů naše-
ho města a dále více než 60 podnikatelských 
subjektů, které mají sídlo v dotčených ulicích. 
Důvodem změny názvů ulic je nejen digitaliza-
ce katastrálních map, ale i správné doručování 
poštovních zásilek a snadnější fungování In-
tegrovaného záchranného systému – hasičů, 
zdravotnické záchranné služby i policie.
Informace o změně duplicitních názvů ulic a sta-
novení vybraných uličních čar byly publikovány 
ve Zpravodaji v lednu a březnu a souhrnné 
informace budou prezentovány v zářijovém 
vydání Zpravodaje. Podrobné informace jsou 

rovněž dostupné na http://www.celakovice.
cz/cs/zmena-duplicitnich-nazvu-ulic-s-ucin-
nosti-1-10-2015/. 
Všichni občané i podnikatelské subjekty již byli 
ze strany města písemně informováni dopisem 
a obdrželi kopii usnesení Zastupitelstva o změ-
nách názvů ulic či stanovení uličních čar. Zá-
roveň na setkáních s občany organizovaných 
osadními výbory Sedlčánky a Záluží v lednu 
letošního roku obdrželi zájemci stručný manuál, 
ve kterém jsou uvedeny informace, co všechno 
by neměli občané opomenout. 

První krok – výměna občanského průkazu:
Již tři roky fungují v České republice základní re-
gistry, díky nim již nemusí občan obíhat všechny 
úřady k ohlášení změny adresy trvalého poby-
tu. Většina úřadů tato data získává automaticky 
prostřednictvím těchto databází.
Základní povinností je požádat o nový ob-
čanský průkaz na obecním úřadě s rozšíře-
nou působností podle místa trvalého pobytu. 
Pro občany Čelákovic, Císařské Kuchyně,  

Sedlčánek a Záluží je to Městský úřad Bran-
dýs nad Labem-Stará Boleslav. Podrobné 
informace k pobočkám Městského úřadu Bran-
dýs nad Labem-Stará Boleslav, jejich dostup-
nosti, otevírací době a kontaktech budou publi-
kovány v zářijovém vydání Zpravodaje.
Výměna občanských průkazů u občanů 
hlášených v nově pojmenovaných ulicích 
k trvalému pobytu bude provedena bezplat-
ně, jak vyplývá z § 8 odst. 2 písm. b) zákona  
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
K vyřízení žádosti si s sebou vezmete:
•  stávající občanský průkaz;
•  rodný list (k doložení případných nejasností);
•  usnesení Zastupitelstva města Čelákovic 

o změně názvu ulice, resp. stanovení uliční 
čáry.

Fotografie není potřeba, budete vyfotografováni 
na místě. Občan má povinnost požádat o vydá-
ní nového občanského průkazu do 15 dnů od 
okamžiku, kdy došlo ke změně údajů zapisova-
ných do občanského průkazu. Teprve po výmě-
ně občanského průkazu je možné přistoupit ke 
změnám dalších dokladů a údajů.
V souvislosti se změnou názvů ulic a novým 
stanovením vybraných uličních čar aktualizuje 
město obecně závazné vyhlášky (např. o míst-
ních poplatcích, o veřejném pořádku a čistotě 
ve městě, o stanovení školských obvodů) a naří-
zení. Ve druhé polovině měsíce září budou osa-
zeny cedule s novými názvy ulic a vyměněno 
označení městského informačního a orientační-
ho systému (MIOS).
Veškeré dotazy zodpoví a bližší informace sdě-
lí referentky odboru pro občanské záležitosti 
Městského úřadu Čelákovice:
Radka Körnerová – tel.: 326 929 148, e-mail: 
radka.kornerova@celakovice.cz;
Eva Tanglová – tel.: 326 929 151, e-mail: eva.
tanglova@celakovice.cz.

•  Josef Pátek, starosta, Miloš Sekyra, místostarosta I

V polovině června byly dokončeny stavební práce v ulicích U Podjezdu a Mochovské. V průběhu 
posledních několika měsíců byly osazeny nové obruby a položeny nové desky chodníku na severní 
straně ulice. Díky této opravě se výrazně zlepšila dostupnost centra města pro pěší, maminky s ko-
čárky či imobilní občany. Díky jednání a dobré spolupráci se Středočeským krajem se opravy své 
části ulice dočkali i motoristé. V průběhu června byla odfrézována obrusná vrstva vozovky a opra-
veny vodovodní a kanalizační prvky. Následně byl položen nový asfaltový koberec v úseku Masary-
kova – Družstevní. Podmínky na pozemní komunikaci se tak výrazně zlepšily pro všechny účastníky 
silničního provozu i pro chodce. Děkujeme všem občanům za pochopení i za trpělivost v průběhu 
realizace a stanovení objízdných tras. Hodně občanů klade dotaz, proč se v rámci této opravy ne-
zajistil také svah. Je to z toho důvodu, že do svahu promluví výrazněji investice Správy železniční 
dopravní cesty v podobě peronizace čelákovického nádraží. Tato akce za více než miliardu korun 
bude zahájena v listopadu příštího roku. Nový asfaltový povrch vozovky. Foto: -dv-

ULICE U PODJEZDU DOKONČENA

Změna shodných názvů ulic: pomalu se blíží termín pro výměnu  
občanských průkazů!

Změny stanovení vybraných uličních čar, které budou platné od 1. října 2015:
Současný název ulice Objekt Nový název ulice

V Prokopě č. p. 1201 Stankovského (uliční čára bude 
protažena až k č. p. 1941)

náměstí 5. května/
Stankovského č. p. 1649 Stankovského

Kostelní č. p. 455 Na Hrádku
Spojovací č. p. 1685 Toušeňská
Svatopluka Čecha č. p. 269 S. K. Neumanna
Jiřinská/Dělnická č. p. 3 Sedláčkova
U Přívozu č. p. 656 Ruská

Polská č. p. 1887, č. ev. 60, 63, 64, 65, 67, 
68, 69, 70, 71 Miroslava Maška 

Před Labem č. p. 101 Ferlesova
Jiřinská č. p. 130 Ke Křížku
V Zátiší č. ev. 126 Na Hrázi
Před Labem č. ev. 136, 154 U Přívozu
Za Labem č. ev. 156 Před Labem

Duplicitní názvy ulic, u kterých dochází od 1. října 2015 ke změně názvu:
Současný název ulice Místo Nový název ulice

Dělnická Sedlčánky Zábranská
Družstevní Sedlčánky Na Hrázi
Husova Sedlčánky Na Vošverku
Jiráskova Sedlčánky Průběžná
Jiřinská Sedlčánky Ke Křížku
Mochovská Císařská Kuchyně U Dubu
Mstětická Čelákovice Sokolovská
U Hřiště Záluží U Tratě 
U Přívozu Čelákovice U Labe
V Zátiší Sedlčánky Na Plácku

Tabulka MIOS. Foto: -dv-
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Finanční záležitosti
Radní schválili příspěvkovým organizacím 
města účetní závěrky za rok 2014, převody 
do fondů odměn a do rezervních fondů. Dále 
schválili kontroly hospodaření příspěvkových 
organizací v roce 2015 a stanovili periody ná-
sledných kontrol: Technické služby (následně 
každoročně), MŠ Přístavní (následně vždy po 3 
letech), ZŠ J. A. Komenského (následně vždy 
po 2 letech), ZUŠ Jana Zacha (následně vždy 
po 2 letech), MDDM (následně vždy po 2 le-
tech), Městská knihovna (následně vždy po 2 
letech). Pro tyto organizace pak v roce 2016 – 
MŠ Rumunská (následně vždy po 3 letech), ZŠ 
Kostelní (následně vždy po 2 letech), Městské 
muzeum (následně vždy po 2 letech), Kulturní 
dům (následně vždy po 2 letech), Čelákovická 
sportovní (následně vždy po 2 letech). MŠ J. 
A. Komenského radní stanovili kontrolu v roce 
2017 (následně vždy po 3 letech).

Oprava střechy MDDM
RM schválila smlouvu o dílo mezi městem Če-
lákovice a zhotovitelem Pavlem Karáskem, 
Čelákovice, na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Oprava střechy MDDM“ za 
cenu 362 970,16 Kč včetně DPH.

On-line přenosy Zastupitelstva
Rada zrušila veřejnou zakázku malého rozsahu 
s názvem „Zajištění AV techniky a on-line pře-
nosů Zastupitelstva města“.

Obnova kuchyně ZŠ Kostelní
Radní schválili jako pro město nejvhodnější na-
bídku uchazeče HOSPIMED, spol. s r. o., Praha 3, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na 

dodávky s názvem „Obnova kuchyně, Základ-
ní škola Kostelní 457, Čelákovice“ za cenu 931 
225 Kč bez DPH včetně příslušné smlouvy 
o dílo.

Změny v komisích Rady města
RM vzala na vědomí rezignaci Miloše Sekyry, 
Denisy Löffelmannové a Michala Najbrta na 
členství v komisi pro rozvoj města ke dni 30. 6. 
2015 a ke stejnému dni odvolala z funkce člena 
této komise Milana Tichého. S platností od 1. 
7. 2015 určila její tajemnicí Kateřinu Kandlovou, 
referentku k odboru rozvoje města.
RM zrušila ke dni 23. 6. 2015 komisi pro kulturu 
a konstovala, že k dílčím úkolům v oblasti kul-
tury bude zřizovat na časově ohraničenou dobu 
pracovní skupiny.
Petra Studničku jmenovala RM od 1. 7. 2015 
bez časového omezení předsedou komise re-
dakční rada Zpravodaje města Čelákovic.

Přístupová komunikace k lávce
Radní vzali na vědomí dopis jednatele společ-
nosti Amirro, s. r. o., ze dne 15. 6. 2015 a uklo-
žili starostovi zahájit jednání o přístupu k lávce.

Farmářské trhy
RM schválila nájemní smlouvu na dobu ne-
určitou na pronájem části pozemku náměstí  
5. května o výměře 1 000 m² za účelem konání 
farmářských trhů, a to s Pavlínou a Martinem 
Honzů, Lysá nad Labem, v ceně 20 000 Kč/
čtvrtletí.

Smlouva o pronájmu
Rada schválila uzavření nájemní smlouvy na 
dobu neurčitou mezi městem a Rodinným cen-
trem ROUTA, o. s., na pronájem prostor za 
účelem zajištění služeb komunitního charak-

teru, aktivit a programů pořádaných v rámci 
sociálně-právní ochrany dětí, které město jako 
činnost v regionu potřebnou hodlá do budouc-
na podporovat, a to v 1. patře domu č. p. 107 
v Sedláčkově ulici za cenu 8 000 Kč/měsíc. 

Úkol pro komisi pro rozvoj města
Radní uložili komisi pro rozvoj města vytipovat 
plochy na území města Čelákovic pro vydání 
územního opatření o stavební uzávěře a zpra-
covat návrh omezení či zákazu stavební činnos-
ti ve vymezeném dotčeném území, popřípadě 
stanovit podmínky pro povolení výjimek, a to 
v termínu do 10. 9. 2015.

Oprava sportovní haly
RM schválila smlouvu o dílo se společností 
OTISTAV, s. r. o., na plnění veřejné zakázky ma-
lého rozsahu s názvem „Oprava haly Vikomt“ za 
cenu 569 764 Kč včetně DPH.

Dotace z rozpočtu města
RM schválila přidělení dotací a příslušné veřej-
noprávní smlouvy o jejich poskytnutí: Oblastní 
charitě Kutná Hora ve výši 3 000 Kč k financo-
vání projektu „Poskytování rané péče v Čeláko-
vicích“; Nemocnici Měšice, Centrum integro-
vané onkologické péče, z. s., ve výši 7 000 Kč 
k financování projektu „Sociální lůžka“; Diakonii 
ČCE – středisko v Praze 5 – Stodůlkách, ve výši 
2 000 Kč k financování projektu „Raná péče“.
Dále RM neschválila přidělení dotací SPMP ČR, 
pobočný spolek Brandýs nad Labem-Stará Bo-
leslav, a o. p. s. Rytmus Benešov.
Zastupitelstvu města RM doporučila neschválit 
dotaci Vyššímu Hrádku, p. s. s., Brandýs nad 
Labem-Stará Boleslav.

Výběr z usnesení RM č. 17–19/2015. 

o cem jednali radní mesta

o cem jednali zastupitelé mesta
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Územní plán města
ZM rozhodlo na základě posouzení a stanoviska 
pořizovatele, že vyhovuje návrhům na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 113–124, 127, 
132–133 a schválilo zařazení těchto návrhů na 
pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání 
Územního plánu Čelákovic k prověření mož-
ností jejich řešení. ZM také rozhodlo na základě 
posouzení a stanoviska pořizovatele, že nevy-
hovuje návrhům na pořízení Územního plánu 
Čelákovic č. 125–126, 128–131.

Městský stadion
Zastupitelstvo města deklarovalo: zájem uzavřít 
s TJ Spartak Čelákovice smlouvu o výpůjčce, 
ve které bude předmětem vybudovaná atletic-
ká dráha a atletické sektory, zájem uzavřít s TJ 
Spartak Čelákovic smlouvu o darování nemo-
vité věci, kterou TJ Spartak Čelákovice jakožto 
dárce přenechá městu Čelákovice jako obdaro-
vanému pozemek pod tréninkovým hřištěm.
ZM dále potvrdilo zájem města zajistit:
-  rekonstrukci hlavní fotbalové plochy; komplet-

ní rekonstrukci a umělý trávník na tréninkovém 
fotbalovém hřišti;

-  zázemí pro všechny sporty dosud provozova-
né v areálu Městského stadionu (tzn. hlavně 
atletika a fotbal);

-  režim budovy tribuny, kterou budou využívat 
všichni sportovci využívající plochy Městského 
stadionu (zajištění běžné údržby budovy, pro-
vozu šaten a sociálních zařízení) údržbu ostat-
ních ploch a zabezpečení celého areálu.

Dále ZM potvrdilo vypsat:
-  záměr na pronájem restauračního zařízení 

v budově tribuny;
-  vypsat od roku 2016 dotační program na údrž-

bu sportovních ploch pro sportovní organizace.
To vše za předpokladu, že SK Union Čelákovi-
ce předá budovu tribuny městu a zajistí správu 
a údržbu fotbalových ploch (tzn. hlavní hrací plo-
cha a tréninková plocha) a TJ Spartak Čelákovi-
ce zajistí správu a údržbu atletické dráhy a at-
letických sektorů dle závazku za poskytnutou 
dotaci Ministerstvem školství, mládeže a tělový-
chovy České republiky.

Finanční záležitosti
ZM schválilo závěrečný účet města Čeláko-
vic za rok 2014, souhlasilo bez výhrad s celo-
ročním hospodařením města Čelákovic v roce 
2014, schválilo účetní závěrku města Čelákovic, 

sestavenou k 31. 12. 2014 a převod výsledku 
hospodaření ve schvalovacím řízení v částce  
51 007 924,36 Kč na účet výsledků hospodaření 
minulých účetních období. Dále schválilo změnu 
č. 6 rozpočtu města Čelákovic 2015.

Příspěvkové organizace
ZM schválilo změny názvů příspěvkových or-
ganizací města, a to ve smyslu doplnění názvů 
o slova „příspěvková organizace“, a schválilo 
přepracované znění zřizovacích listin na úseku 
školství a kultury.

Výroční cena města
Zastupitelé se seznámili s doručenými návrhy 
na udělení Výroční ceny města Čelákovic v roce 
2015, se zápisem pracovní skupiny pro vyhod-
nocení návrhů na udělení Výroční ceny města 
Čelákovic 2015, ustavené dne 3. 4. 2015 staros-
tou města, a se stanoviskem Rady města Če-
lákovic k udělení Výroční ceny města Čelákovic 
2015 ze dne 21. 4. 2015. Výroční cenu města 
Čelákovic 2015 udělilo Zastupitelstvo města 
panu Richardu Scheuchovi za dlouholetou obě-
tavou službu věřícím města Čelákovic.

Výběr z usnesení ZM č. 5/2015.
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l  VEDOUCÍ ODBORU ORGANIZAČNÍHO MěÚ 
v Čelákovicích

Pracovní poměr: na dobu NEURČITOU.
Místo výkonu práce: Městský úřad v Čelákovi-
cích.
Předpoklady: viz ustanovení § 4 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících územních samospráv-
ných celků a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.
Další předpoklady:
•  vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo 

bakalářském studijním programu, vyšší odbor-
né vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní 
zkouškou;

•  uživatelská znalost MS Office, znalost procesů 
spisové služby, znalost problematiky Základních 
registrů;

•  vysoká flexibilita a spolehlivost;
•  občanská a morální bezúhonnost;
•  komunikativnost v jednání s lidmi;
•  pečlivost a příjemné vystupování;
•  řidičský průkaz skupiny B.
Výhodou při výběrovém řízení je:
•  praxe v obdobné činnosti minimálně 2 roky;
•  praxe s vedením kolektivu;
•  znalost problematiky samosprávy a státní sprá-

vy (zákon o obcích; správní řád);
•  zkouška potřebné znalosti na úseku voleb;
•  osvědčení o absolvování vzdělávání vedoucích 

úředníků.
Nástup možný ihned.
Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení 
jsou:
•  údaje stanovené v § 7, odst. 4 zákona  

č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících územních 
samosprávných celků, ve znění pozdějších 
předpisů;

•  strukturovaný životopis s kontaktní adresou 
a telefonem;

•  výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
•  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 

vzdělání;
•  osvědčení vydané MV podle § 4 odst. 1 zákona 

č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(lustrační osvědčení) nebo doklad o jeho vyžá-
dání;

•  čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona  
č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Platová třída: dle praxe ve smyslu příslušného 
nařízení vlády (10. tř.).
Přihlášky k výběrovému řízení doručit nejpoz-
ději: do úterý 11. srpna 2015, 12.00 hod. na 
adresu MěÚ nebo předat do podatelny MěÚ 
Čelákovice.
Obálku v levém horním rohu označit textem:
„Výběrové řízení – zaměstnání – Vedoucí od-
boru organizačního MěÚ v Čelákovicích“  
a adresou přihlašovaného.

l  VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVY MAJETKU 
A INVESTIC MěÚ v Čelákovicích

Pracovní poměr: na dobu NEURČITOU.
Místo výkonu práce: Městský úřad v Čelákovi-
cích.
Předpoklady: viz ustanovení § 4 zákona  
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samo-
správných celků a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů.
Další předpoklady:
•  vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo 

bakalářském studijním programu, vyšší odbor-
né vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní 
zkouškou;

•  uživatelská znalost MS Office + pozitivní vztah 
k PC;

•  vysoká flexibilita a spolehlivost;
•  občanská a morální bezúhonnost;
•  komunikativnost v jednání s lidmi;
•  pečlivost a příjemné vystupování;
•  řidičský průkaz skupiny B.
Výhodou při výběrovém řízení je:
•  praxe v obdobné činnosti minimálně 2 roky; pra-

xe s vedením kolektivu;
•  znalost problematiky samosprávy a státní sprá-

vy (zákon o obcích; správní řád);
•  orientace v problematice řešení majetkoprávní 

agendy – uzavírání smluv;
•  praxe ze správy nemovitostí;
•  zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku 

dopravy;
•  orientace v problematice dotačních programů;
•  znalost zákona o veřejných zakázkách;
•  orientace v oblasti územního plánování;
•  osvědčení o absolvování vzdělávání vedoucích 

úředníků.
Charakteristika vykonávané funkce:
•  komplexní zabezpečení správy majetkového 

souboru města včetně nemovitého majetku 
v hospodaření právnických osob města a inven-
tarizace;

•  výkon státní správy na úsecích silniční dopravy;
•  celkové administrativní a organizační zajištění 

investičních akcí po věcné stránce;
•  organizační a administrativní zajištění zadáva-

cích řízení veřejných zakázek;
•  aktivní vyhledávání dotačních příležitostí; orga-

nizační a administrativní zajištění dotačních akcí.
Nástup možný ihned.
Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení 
jsou:
•  údaje stanovené v § 7, odst. 4 zákona  

č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících územních 
samosprávných celků, ve znění pozdějších 
předpisů;

•  strukturovaný životopis s kontaktní adresou 
a telefonem;

•  výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
•  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 

vzdělání;
•  osvědčení vydané MV podle § 4 odst. 1 zákona 

č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(lustrační osvědčení) nebo doklad o jeho vyžá-
dání;

•  čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona  
č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Platová třída: dle praxe ve smyslu příslušného 
nařízení vlády (10. tř.).
Přihlášky k výběrovému řízení doručit nejpoz-
ději: do úterý 11. srpna 2015, 12.00 hod. na 
adresu MěÚ nebo předat do podatelny MěÚ 
Čelákovice.
Obálku v levém horním rohu označit textem:
„Výběrové řízení – zaměstnání – Vedoucí odboru 
správy investic a majetku MěÚ v Čelákovicích“ 
a adresou přihlašovaného.

Výběrová řízení na pracovní pozice:

Předpokládaný datum výběrových řízení je 14. 8. 2015. Kontakty + další informace: tajemník  
Jan Baran, tel.: 326 929 160. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení na funkci zrušit.

Sběratelé odpadu?
Dne 21. 6. 2015 v 11.13 hod. bylo MP oznáme-
no, že se z vyhořelé části továrny TOS ozývá 
zvuk brusek. Hlídka zde zastihla pět lidí, kteří 
zde údajně sbírali kovový odpad. Vzhledem ke 
způsobu provedení a možnému rozsahu sběru 
byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která 
si případ převzala. 

Psům nesvědčí samota
Dne 21. 6. 2015 ve 23.30 hod. telefonicky 
oznámila občanka z Rumunské ulice, že v bytě 
o patro níž, kde bydlí starší paní se zdravotními 
problémy, již delší dobu neustále štěká pes a že 
se to ještě nikdy nestalo. Na zazvonění nikdo 
nereagoval, z bytu se ozýval pouze psí štěkot. 
Policie vyhledala dceru obyvatelky bytu, která 
uvedla, že její matka je již 3 dny v nemocnici 
a její pes zůstal v bytě, ale že ho chodí pravidel-
ně venčit. Dcera si psa odvedla do svého byd-
liště, aby nerušil sousedy. 

Odpad nepatří do veřejného prostoru
Dne 25. 6. 2015 v 16.46 hod. oznámila občanka, 
že v Sedlčánkách vypouští její soused znečistě-
nou vodu na vozovku. Hlídka zjistila, že soused 
vyvedl podezdívkou plotu na ulici trubku a tou 
vypouštěl na ulici špinavou vodu, dokonce 
s peřím. Na dvoře byly zjištěny stopy po poráž-
ce drůbeže. Muž měl prý problémy s připojením 
domu na kanalizaci. Další řízení převzal odbor 
výstavby Městského úřadu. 

V obchodě jsou levnější
Dne 26. 6. 2015 ve 22.30 hod. si hlídka MP 
všimla u hřbitova 3 osob, jejichž chování vypa-
dalo podezřele. Přiznaly, že kradly brambory. 
Perlustrace provedená Policí ČR odhalila, že je-
den z mužů byl za krádež již vyšetřován. Státní 
zástupce rozhodl, že se případ má hodnotit jako 
přestupek s pokutou 1 000 Kč pro každého. Pa-
chatelé si na závěr povzdechli, že to byly nej-
dražší brambory, které kdy nakupovali. 

Dobrodružství na Městském úřadu
Dne 7. 7. 2015 v 11.40 hod. bylo hlídce MP 
oznámeno, že ve výtahu Městského úřadu uvízli 
lidé. Proškolení strážníci MP Čelákovice se do-
stavili ihned na místo a provedli mechanický se-
sun kabiny výtahu do stanice a otevření dveří. 
Z výtahu byla vysvobozena mladá maminka se 
dvěma dětmi. O případu byla informována ser-
visní společnost. 

Vana může být pastí
Dne 8. 7. 2015 ve 12.00 hod. bylo telefonicky 
oznámeno pracovnicí pečovatelské služby, že 
v domě v ulici V Prokopě leží klientka od večera 
ve vaně a nemůže se z ní dostat. Strážník vnikl 
do bytu otevřeným oknem, otevřel byt a společ-
ně s pečovatelkou ženu z vany vytáhl. Žena byla 
předána do péče ošetřovatelky.

V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156
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Město Čelákovice nabízí k pronájmu obecní byt. Nájemci 
budou vybrání tzv. obálkovou metodou podle výše nabíd-
nutého nájemného. Okruh zájemců není nijak omezen.

•  Stankovského č. p. 1581, byt č. 31, Čelákovice
Byt č. 31 o velikosti 3+1 o celkové ploše 76,33 m² (započitatelná plocha 71,70 m²), sestávající z těch-
to prostor: 1. pokoj 18,79 m², 2. pokoj 11,34 m², 3. pokoj 12,18 m², kuchyň 6,61 m², předsíň 11,25 m², 
koupelna 2,56 m², WC 0,88 m², spíž 0,90 m², komora 2,56 m², sklep 2,88 m², lodžie 6,38 m². Byt 
je situovaný v 7. podlaží jednovchodového osmipodlažního panelového domu s plochou střechou. 
Dům byl vybudován v roce 1976. Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny ze systému CZT.
Výše nájemného je minimálně 7 170 Kč měsíčně (100 Kč/m²/měsíčně) a je předmětem nabídky (jed-
ná se pouze o nájemné, bez záloh na energie).

Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:
Pronájem bytu č. 31, Stankovského č. p. 1581, Čelákovice.

Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu pí Karbulovou, tel. 326 996 052.

PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK
V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále zá-
vazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čeláko-
vic, a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení).
Žadatelé čestným prohlášením doloží způsobilost k právním úkonům a dále, že nevlastní objekt 
k bydlení.
HODNOCENÍ NABÍDEK
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní 
výši nabídky nájemného v korunách, jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší než je stanovená 
minimální cena nájemného. Na základě předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o pro-
nájem. V případě předložení více shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky 
předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jaké-
koliv příčiny odstoupí nebo nesplní stanovené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci 
v pořadí. V případě, že nebude k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky, bude vydán souhlas k nájmu a do pěti pracovních dnů po 
uhrazení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného s ním bude uzavřena nájemní smlouva 
k předmětnému bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu 
a byt bude protokolárně předán.

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

pronájmy obecních bytu – obálkovou metodou

Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je:
pátek 21. srpna 2015 do 12.00 hod. v podatelně MěÚ Čelákovice.

Ilustrační obrázek dosud platného Územního plánu sídelního útvaru Čelákovic. Nový územní plán by měly mít Čelá-
kovice zpracovaný do roku 2018. Zdroj: archiv odboru rozvoje města

•  Petr Studnička, zastupitel určený pro pořízení 
územního plánu

Zastupitelstvo města schválilo na svém zase-
dání dne 24. června Zadání Územního plánu 
Čelákovic. V souladu s tímto usnesením bylo 
zadání doplněno o patnáct návrhů na pořízení 
změny územního plánu, kterým Zastupitelstvo 
města vyhovělo, a jeden podnět města. Po 
zkompletování zadání a finální úpravě Vyhod-
nocení projednávání návrhu zadání územního 
plánu Čelákovic byly tyto dokumenty předány 
zpracovatelce jako podklad pro zahájení prací 
na tvorbě Návrhu Územního plánu. „Kompletní 
dokumentace byla předána architektce Fikaro-
vé, která zahájila práce na tvorbě Návrhu Územ-
ního plánu Čelákovic. Návrh územního plánu by 
měl být dokončen na přelomu let 2015 a 2016,“ 
shrnula postup prací referentka odboru rozvoje 
města Kateřina Kandlová. Poté bude v souladu 
se stanoviskem Krajského úřadu Středočeského 
kraje zpracováno Vyhodnocení vlivů na udržitel-
ný rozvoj území, jehož dokončení lze předpoklá-
dat v březnu 2016. Následovat bude společné 
jednání o návrhu územního plánu a vyhodnoce-
ní jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.

Práce na zpracování Návrhu Územního plánu Čelákovic zahájeny

Orebitská ulice v Praze 3. Zdroj: internet

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav – pobočka na pražském  
náměstí Republiky přestěhována

•  odbor školství, informací a kultury

Od 3. srpna sídlí pražská část Městského úřa-
du Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, která 
dosud sídlila na náměstí Republiky 3, nově na 
adrese Orebitská 477, Praha 3. Telefonní čísla 
a emailové adresy na jednotlivé odbory a jejich 
pracovníky zůstávají v platnosti i po přestěho-
vání. Nové pracoviště je dostupné MHD do za-
stávky U Památníku autobusovými linkami 133, 
175 a 207 nebo do zastávky Husinecká, příp. 
Lipanská tramvajovými linkami 5, 9 a 26.
Pracoviště působící na adrese Biskupská 7 vy-
konává i nadále svou agendu ve stávající lokalitě.

ČEZ Distribuce, a. s.
oznamuje přerušení dodávky elektřiny
ve středu 12. 8. 2015 od 7.30 do 15.30 hod.
v Čelákovicích: Záluží – oblast mezi tratěmi.

Poruchová linka 840 850 860
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l  Josef Pátek, zastupitel

Čelákovický bazén k 1. 7. 2015 
změnil právní formu z organizační 
složky na příspěvkovou orga-
nizaci. Čelákovická sportovní, 
příspěvková organizace, bude 
zastřešovat městská sportoviště 
a bude poskytovat zázemí široké 
sportovní veřejnosti. Čelákovická 
sportovní bude bazén provozo-
vat a nově od září otevře také 
plaveckou školu jak pro žáky 
školských zařízení, tak i pro 
jednotlivce. Za novinku považuji 
taktéž nákup zařízení, díky němuž 
budou moci lépe využívat bazén 
i zdravotně postižení návštěvníci. 
Další novinkou, kterou připravu-
jeme, je propojení a spolupráce 
v oblasti regeneračních služeb. 
Nově budete moci například 
zakoupit permanentku, která bude 
obsahovat vstupy jak do sauny, 
tak do bazénu. Připraveny jsou 
také různé atraktivní aktivity pro 
plavce, jako je například cena 
o nejlepšího plavce měsíce nebo 
tak zvaná seniorská hodinka, 
kdy budou senioři zvýhodněni na 
vstupném. Čelákovická sportovní 
má své nové internetové stránky 
www.sportcelakovice.cz a najdete 
ji také na Facebooku.

l  Marek Skalický, zastupitel

Našemu bazénu chybí celá řada 
věcí, které by moderní zařízení to-
hoto typu dnes mělo mít, nicméně 
většina z nich je díky jeho stavební 
koncepci nerealizovatelná. Co ale 
realizovatelné může být, je napří-
klad zlepšení jeho vybavenosti 
ve vztahu k seniorům a zejména 
tělesně postiženým, tj. více prvků, 
které zdravotně postižení pro 
využití bazénu potřebují. V budově 
bazénu také chybí relaxační část, 
kde by mohla být odpočinková 
lůžka či vířivka. K zamyšlení nad 
využitelností rozhodně stojí i ne 
dosti navštěvovaná tělocvična. 
A v neposlední řadě čelákovické-
mu bazénu chybí jakákoli energe-
tická koncepce vedoucí  
k úsporám, čímž se náš bazén stal 
vysoce nákladovým městským 
zařízením.

Zastupitelé zvolení za PRO Č se 
k tématu nevyjádřili.

l  Petr Bařina, zastupitel
Bazén patří bezesporu k moderní-
mu městu. Je to místo sportovního 
vyžití pro kojence, seniory, děti 
i dospělé. Čelákovice bazén mají. 
Nyní s novým vedením, tedy novou 
šancí.
Pomozme mu vytvořit větší atraktiv-
nost. Jak?
-  Zlepšením propagace po městě – 

směrovky.
-  Větší propagací v médiích, v okol-

ních obcích.
-  Pořádáním sportovních a zábav-

ních akcí, soutěží, sranda závodů, 
např. závod „Plave celá rodina“, 
závodů družstev složených z míst-
ních sdružení, kolektivů, zástupců 
okolních obcí. 

-  Rozšířením počtu hodin plavání 
s instruktory pro kojence, větší 
děti, seniory, pro neplavce i začá-
tečníky, kurzy techniky plavání.

-  Pořádáním cvičení jako aqua-ae-
robik, posilování ve vodě, vodní 
polo apod.

Zlepšit městský bazén jistě lze, 
avšak nejdůležitější je návštěv-
nost. Plavání patří k nejzdravějším 
sportům, nenamáhá klouby, rozvíjí 
svalstvo, prospívá srdci i plícím. Na-
víc návštěva bazénu není závislá na 
počasí a stačí nám plavky a ručník. 
Proto využijme toho, že zde v Čelá-
kovicích bazén máme.

l  Renata Fialová, zastupitelka

Na vyjádření k tomuto tématu si 
raději počkám, jak bude fungovat 
bazén pod novým vedením. A jak 
se osvědčí Čelákovická sportovní.
Takže asi příští rok touto dobou.
Prozatím mi bude stačit, když 
všichni návštěvníci dostanou lístek 
o zaplacení.

l  Vladimír Duník, zastupitel 

U Městského bazénu jsou tech-
nologie vytápění a čištění vody 
(obě technologie jsou nerozlučně 
spojeny) již zastaralé a neefektivní. 
Výsledkem je každoroční provozní 
ztráta v řádu 1–3 miliony Kč. 
Abychom dostali provozní náklady 
bazénu na „kladnou nulu“, je 
nezbytně nutné vyměnit stávající 
technologii čištění za některou 
z moderních, šetřících spotřebu 
vody a zároveň rekonstruovat 
tepelné hospodářství. Až 95 % 
potřebné tepelné energie lze 
v našem případě vyrobit tepelným 
čerpadlem voda-vzduch. Tato 
investice se vrátí v úsporách do 
několika let a vzhledem k tomu, 
že moderní technologie čištění 
bazénové vody již nejsou založeny 
na dávkování chlornanu sodného, 
jako bonus získáme „voňavou“ 
vodu.

l  Milan Tichý, zastupitel

Plavání zdar!
I když se zdá, že všechny radikální 
kroky ku prospěchu a prosperitě 
našeho městského bazénu se už 
provedly a konstanty personální 
se vyměnily, nezbývá konstatovat, 
než že dotování tohoto zařízení je 
stálé a téměř neměnné.
Kromě toho jsme rozšířili náklady 
o organizaci Čelákovická sportov-
ní, jež se zabývá administrativou, 
mimo jiné, právě Městského 
bazénu.
Je třeba dodat, že bazén celkově 
plní svou funkci v rámci nad-
standardních benefitů našeho 
města a návštěvnost a naplnění 
i v neideálních časech je nutno 
dobře nabídnout a probudit zájem 
místního obyvatelstva i přespol-
ních.
V tom bych viděl naplnění 
„ČESPORT“, i když aktivity této 
organizace by měly směřovat 
k mnohem fatálnějším problémům 
se sportovními areály ve městě, 
jak už to mají posvěceno ve vínku 
a v názvu samém…!?

Otázka
Co byste zlepšil/a  

v Městském 

bazénu  

v Čelákovicích?
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Od 19.00 hod. vystoupila skupina Zrní, jejímž zpěvákem 
a zároveň autorem textů je Jan Unger (nahoře).

Celým dnem provázel moderátor Karel Kašák.
Foto na stránce: -dv-

Záběr na stovky zpívajících fanoušků J.

Osmičlenná pop-rocková skupina Bags ze Strakonic, přilákala především mladší generaci.

Největší ohlas měl koncert Jaroslava Uhlíře, který rozpohyboval všechny věkové kategorie.

Písničkář Jiří Schmitzer.

Festival na náměstí zahájila, během dne několikrát vy-
stoupila a zároveň i ukončila svou bubenickou show 
skupina Groove army.

Na náměstí nechyběly atrakce pro děti a trh s občerstvením.

V rámci Setkání na náměstí oslavoval florbalový klub 
Orka své 20. výročí. Před radnicí předváděli jeho nej-
mladší členové své umění na hřišti s umělým povrchem.

IV. SETKÁNÍ NA NÁMĚSTÍ 27. ČERVNA 2015
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•  Roman Přívozník, předseda

V květnu 2015 uspořádal osadní výbor Záluží 
další „Setkání žen“, které proběhlo v restauraci 
TJ Sokola Záluží. Příjemné posezení doprovodi-
la dobrá hudba a příjemná nálada všech zúčast-
něných. Předseda osadního výboru informoval 
všech 36 žen o dění v obci včetně připravova-
ných akcí. Všichni občané požadují konečně 
vybudování kanalizace v obci, což by se mohlo 
získáním posledního podpisu majitele pozemku 
značně přiblížit. Osadní výbor počátkem června 
dále pořádal „Dětský den“, kterého se zúčast-
nilo 57 dětí. Celkem bylo 19 atrakcí. Proběhla 
předváděcí akce autohlídky Pohotovostní mo-
torizované jednotky Policie České republiky, KŘ 
hl. m. Prahy, kde bylo ukázáno zastavení moto-
rového vozidla za pomoci zastavovacích pásů. 
Výstroj a výzbroj policistů si vyzkoušely jak děti, 
tak i jejich rodiče. Na závěr byla pěna od hasičů 

s následným osvěžením přímo vodou z cisterny.
Všem zúčastněným děkuji za účast a poděko-

vání patří i všem organizátorům a pomocníkům 
na jednotlivých stanovištích.

Předváděcí akce autohlídky. Foto: archiv OV

Osadní výbor Záluží

Umění v parku 
9.–23. 8. 2015

Skleněná vila a park profesora Procházky, 
Lázně Toušeň

Příměstské tábory – dva týdenní turnusy, 
denně 7.45–17.00 hod.

Prodejní výstava – obrazy, fotografie, dřevo-
řezby a další umělecká díla různých umělců, 
denně 9.00–17.00 hod.

Doprovodné akce:
•  neděle 9. 8. v 18.00 hod. vernisáž výstavy 

a zahájení akce;
•  čtvrtek 13. 8. v 18.00 hod. „Večer křesťanské 

poezie“ – prezentace děl různých autorů;
•  neděle 16. 8. v 9.30 hod. bohoslužba s do-

provodným programem pro děti, v 17.00 
hod. koncert kapel z Vysokého Mýta: Eliata 
(christian rock) a Naam (christian pop rock);

•  čtvrtek 20. 8. v 18.00 hod. Cesta do středo-
věku – přednáška Martina Šandy, historika 
umění, o díle dvou nejvýznamnějších v Če-
chách působících středověkých malířských 
mistrů a skrze jejich dílo i podstatných pro-
měnách tehdejší společnosti; v 19.30 hod. 
Nejmenší umělecká díla – přednáška Jana 
Luhana, numismatika, o svědectví antických 
mincí (Po stopách apoštola Pavla);

•  neděle 23. 8. v 9.30 hod. bohoslužba s do-
provodným programem pro děti. Na boho-
službu bude navazovat „Párky párty v par-
ku“ – zábavné odpoledne na závěr akce 
(nejen) pro rodiny s dětmi plné her, soutěží, 
občerstvení a zábavy.

Výtěžek z celé akce bude určen na podporu 
stavby nové modlitebny Církve bratrské Čeláko-
vice, víceúčelového a otevřeného místa k set- 
kávání.
Pořádá Církev bratrská Čelákovice, bližší in-
formace a přihlášky na příměstské tábory na  
e-mailu: celakovice@cb.cz nebo www.cb.cz/
celakovice.

Slavnosti na tvrzi ve 
Vyšehořovicích 

5. 9. 2015
Tak jako v letech minulých se i letos uskuteč-
ní „historické slavnosti“ na tvrzi ve Vyšeho-
řovicích. Slavnostní reje vypuknou v sobotu 
5. září ve 14.00 hod. a budou pokračovat až 
takřka do setmění.
Co všechno zde na vás čeká? Prohlídka tvr-
ze s odborným výkladem, taneční vystoupení, 
divadelní představení pro děti i dospělé, jízda 
na ponících, skákací hrad.
V okolí tvrze budou rozličné krámky a hrnčíř-
ská dílna s kruhem, setkáte se zde i s ukázka-
mi řemesel. Zároveň od 15.00 hod. proběhne 
bohoslužba v kostele sv. Martina s následným 
koncertem paní Dagmar Kučerové.
Více na: http://www.vysehorovickatvrz.cz, 

https://www.facebook.com/TvrzVysehoro-
vice

Foto: Michal Šneberg

Foto: Michal Šneberg

pozvánky do okolí



str. 10 srpen 2015

KULTURA

Chválíme
•  Soňa Husáriková, ředitelka

Děkujeme panu Františku Peckovi z Čeláko-
vic za pečlivou a citlivou práci s vazbou řady 
dnes již historických sešitových vydání sborní-

ků. Díky jeho profesionalitě můžeme čtenářům 
zpřístupnit k prezenčnímu studiu velmi zajíma-
vé materiály. Tiskařina s knihařinou se staly 
panu Peckovi celoživotním koníčkem. Ochota, 
kvalita a rychlost vyřízení požadavků, to jsou 
atributy jeho práce pro knihovnu po řadu let.

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

Probíhající letní výstava křížkové výšivky Malováno 
jehlou, která budí zaslouženou pozornost návštěvníků 
knihovny. Na fotografii je autorka výstavy paní Radka 
Körnerová. Zdroj: archiv knihovny

Dovolená v knihovně
do pátku 14. srpna 2015

Z důvodu čerpání dovolené je knihovna 
uzavřena. K vrácení knih můžete využít 
samoobslužného biblioboxu, který je 

umístěn u vchodu do knihovny.

•  Jan Volín, za Spolek přátel čelákovického mu-
zea

Již po osmé bude letos v polovině srpna pořá-
dat Spolek přátel čelákovického muzea malou 
čelákovickou pouť. Není sice tak věhlasná jako 
pouť svatováclavská ve Staré Boleslavi, ale 
můžeme-li soudit z ohlasů na minulých sedm 
ročníků, je živá a zároveň milá. Třetí srpnovou 
sobotu, která by jinak byla líným prázdninovým 
dnem, zpestří bohatý program pro malé i velké. 
Návštěvníci se především mohou svézt vláčkem 
v ulicích města, lodí po naší velké řece nebo 
mohou usednout do kočáru taženého koňmi. 
V parku u knihovny pak bude kromě tradičních 
stánků kolotoč, skákací hrad, houpačky, tram-
polína, různé hry, soutěže a třeba i malování 
na obličej. Tyto atrakce doplní komponované 
pořady Dovádění s dětmi a Cirkus plný loutek 
a produkce tříčlenné kapely muzikantů, kteří 
hrají a zpívají na chůdách.
Pouť začíná ráno v sobotu 15. srpna v 9:00 
a přesný časový harmonogram je možno nalézt 
na vývěsce na náměstí nebo bude k vyzvednutí 
u pokladny vláčku na nádvoří muzea. K orga-
nizačnímu úsilí Spolku přátel čelákovického 

muzea se přidal i Spolek pro varhanní hudbu 
a na večer připravil koncert, který se bude  

konat v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 
Všichni jsou zváni!

Komorní pouťové oslavy v Čelákovicích

Ilustrační fotografie z minulého ročníku čelákovické pouti. Foto: archiv pořadatelů

•  Spolek pro varhanní hudbu

Poutní koncert, který každoročně pořádá Spolek pro varhanní hudbu ve spolupráci s Římskokatolic-
kou farností, se koná v sobotu 15. srpna v 19.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Symbo-
licky propojuje „světskou“ část pouťových slavností organizovaných Spolkem přátel čelákovického 
muzea s liturgickým obsahem srpnové pouti – tedy Nanebevzetím Panny Marie, kterému je zasvěcen 
náš kostel. Koncert je vlastně připomenutím vigilie, která předchází slavnostní poutní bohoslužbě 
následující den – tentokrát konkrétně v neděli 16. srpna v  9.30 hod.
Poutní slavnost hudebně obohatí Miroslav Pšenička, vynikající varhaník a improvizátor a neméně 
excelentní hudební pedagog, který po několik let vede kursy pro chrámové varhaníky při Arcibis-
kupství pražském. Většina varhanic naší farnosti se s ním v této roli setkala. V Čelákovicích také 
několikrát koncertoval a vždy s sebou přivezl zajímavé spolupracovníky (připomeňme např. trumpe-
tisty bratry Šedivé nebo sopranistku Ivanu Veberovou). Tentokrát s ním vystoupí mladá hobojistka 
Veronika Hádková. Za doprovodu varhan provede skladby např. G. F. Händela či G. Ph. Telemanna 
a vzhledem k zaměření pana varhaníka nebude chybět ani společná improvizace. Absolventka Praž-
ské konzervatoře a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (v oboru Sbormistrovství) je umělkyní 
všestrannou a aktivní. Vystupuje sólově, s  komorními tělesy a pěveckými sbory. Od roku 2012 je  
sbormistryní Českých madrigalistů. 
Můžeme tedy očekávat, že také letošní Poutní koncert připraví posluchačům hluboký umělecký zá-
žitek. Srdečně zveme.Veronika Hádková. Foto: archiv umělkyně

POUTNÍ KONCERT 2015



str. 11www.celakovice.cz

RC ROUTA o i po 
prázdninách

ROUTA JE TU I PRO VÁS!
Projekt zaměřený na odbornou pomoc a inten-
zivní podporu rodin v Čelákovicích a okolí.
Mobilní útočiště – terénní setkávání s rodinami, 
poskytnutí rady, podpory, pomoci, konzultace či 
informace týkající se vztahů v rodině, výchovy 
dětí, financí domácnosti, zaměstnání atd.;

vzdělávací semináře zaměřené na péči o dítě, 
výchovu, vzdělávání, finance, sociální proble-
matiku;
specializované sociálně-právní poradenství 
– informace o dávkách a službách, doprovod 
na úřady;
Klub dětí – předškolní příprava, pomoc s do-
mácími úkoly, doučování, prostor pro další dět-
ské aktivity.
Kontakt: každý čtvrtek a pátek 8.00–14.00 
hod., Pavlína Janáčová, tel.: 732 727 161, e-
-mail: routa.janacova@seznam.cz.
Aktivity projektu ROUTA JE TU I PRO VÁS! 
jsou podpořeny z dotačního programu Rodina 
a ochrana práv dětí MPSV.

Klub náhradních rodin Routa
Jak to poznat a co dělat, když to s námi jde 
z kopce – seminář pro pěstouny, sobota 12. 9. 
2015, 1000–16.00 hod., lektor Helena Bezdě-
ková, místo konání bude upřesněno na webu 
RC Routa. Seminář je zdarma pro pěstouny, 
kteří uzavřeli dohodu o výkonu PP s RC Rou-
ta, cena pro pěstouny jiných organizací: 1 000 
Kč, pěstouni jiných organizací mohou požádat 

o úhradu organizaci, se kterou mají uzavřenu 
smlouvu o výkonu PP. Program pro přihlášené 
děti zajištěn. Další informace: Lenka Slováko-
vá, tel.: 603 538 763, e-mail: slovakova.routa@
seznam.cz.

Podzimní kurz plavání s RC ROUTA
Plavecký klub Tuňáci přijímá přihlášky do pod-
zimního kurzu plavání (17. 9.–10. 12. 2015). 
Nabíráme děti ve věku 6 měsíců až 3 roky pro 
dopolední plavání a 3–13 let pro plavání v ča-
sech 15.15–19.00 hod. Volná místa v určitých 
časech. Více informací na tel.: 721 355 798, e-
-mail: routa-plavani@seznam.cz.

Angličtina s rodilým mluvčím pro děti od 4 
do 12 let
Možnost výběru dle věku a úrovně angličtiny, 
kurzy v RC ROUTA i v MŠ J. A. Komenského 
a MŠ Rumunská. Lektor Matthew a lektoři z JŠ 
Carpinus, dny výuky: pondělí, středa a pátek. 
Přihlášky přijímáme již nyní! Více informací Do-
minika Fijalová tel.: 721 355 798, e-mail: routa-
-anglictina@seznam.cz.

VOLNÝ CAS

tel.: 604 146 682
e-mail: info@rc-routa.cz
http://www.rc-routa.cz

Sady 17. listopadu 1380
(klubovna Kulturního domu)
nebo Stankovského 1650
(prostory MC Čelákovice)
Čelákovice

Víte, že ke své rekreaci 
můžete využít měst-
skou chatu v Huti?

•  Josef Pátek, starosta

Málokdo ví, že město Čelákovice vlastní re-
kreační objekt v Jizerských horách v obci Huť. 
Tento objekt, který má tři pokoje po čtyřech lůž-
kách, je možno využívat celoročně.
V pokoji je k dispozici umyvadlo pro základní 
hygienu. Na chodbě jsou společné toalety a dvě 
samostatné koupelny.
K dispozici je zázemí (lyžárna či prostor pro umís-
tění kol), kuchyň a společenská místnost. Chatu 
je možno objednat na odboru správy majetku 
a investic. Cena je 400 Kč za jednu noc a pokoj. 
Chata je ideální pro pobyt rodin s dětmi.

Rekreační objekt města v obci Huť. Foto: archiv města

•  Josef Pátek, starosta

Šachy na ulici, tak zní nový projekt, který se 
bude realizovat v našem městě. Jedná se o pro-
jekt kavárníka Ondřeje Kobzy, který již realizoval 
úspěšný projekt Piana na ulici. Šachové sety, 
které jsou vyrobeny z betonu, jsou využitelné 
pro všechny šachovnicové hry. Rada města roz-
hodla o nákupu čtyř setů, které budou umístěné 
v Sadech 17. listopadu, dále v parku Na Hrád-
ku, v Sedlčánkách a Záluží.

Základem setu je hlavní hrací blok, který je vyro-
ben z betonu o váze asi 500 kg, na kterém jsou 
umístěny šachové figury, které vyrábějí v rámci 
mediační služby vězni ve věznici Horní Slavkov. 
U každého hracího bloku jsou umístěny dva se-
dáky o váze asi 100 kg. Šachy či jinou šachovni-
covou hru si může zahrát každý. Stačí jen, když 
si vypůjčí u garanta figurky (či si přinese své), 
a může se hned ponořit do vymýšlení tahů na 
šachovnici. Realizaci tohoto projektu plánujeme 
na konci prázdnin.

•  Barbora Krejčí, starostka obce Káraný, předsedkyně Výboru MAS Střední Polabí

V sobotu 20. června proběhl první ročník bodovacího cyklovýletu Švihák lávkový, na jehož organi-
zaci se společně podíleli zástupci obce Káraný, městyse Lázně Toušeň a města Čelákovic. Počasí 
nám nepřálo, termín zakolidoval s tradičním Houšteckým maratonem, ale přesto se zúčastnilo na 
sedmdesát posádek ze všech obcí. Ve stejnou dobu z Káraného, Lázní Toušeň a Čelákovic vyrazili 
na trasu malí závodníci, aby po splnění všech úkolů a asi 10 km v sedle dorazili zpátky na místo, 
kde na počátku sedli na kolo. Cestou museli dokázat svou zručnost (střelba z luku, shazování ple-
chovek), obratnost (jízda zručnosti, hod na cíl), bystrost (historicko-zeměpisný kvíz, zdravověda, 
přírodopis), a to vše za střídavého oblékání a svlékání pláštěnek. Po absolvování výletu byli cyklisté 
oceněni medailemi, cenami a upomínkovým diplomem. V rámci vyhodnocení celé akce jsme dospěli 
k závěru – Švihák si zaslouží stát se tradicí. Termín konání bude pro příští rok posunut o měsíc dříve.

Švihák lávkový letos poprvé

Foto: Ondřej Kobza

ŠACHY NA ULICI
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Zájmové kroužky,  
kurzy a kluby  

v I. pololetí školního 
roku 2015/2016

Sportovní a turistické 
Pohybové hry I
děti 3–4 let, vede: E. Bukačová, N. Pokorná, st 
15.30–16.15 hod., malá tělocvična ZŠ J. A. Ko-
menského;

Pohybové hry II
děti 5–6 let a 1. tř., vede: E. Bukačová, N. Po-
korná, st 16.30–17.30 hod., malá tělocvična ZŠ 
J. A. Komenského;

Plavání I, II
kurzy začátečníků a pokročilých od 120 cm 
výšky; předškoláci a 1.–9. tř., vede: M. Bukač, 
E. Bukačová a další, pá 15.15–16.00 a 16.15–
17.00 hod., Městský bazén;

Atletika I, II
předškoláci (s doprovodem), 1.–9. tř. a mládež, 
vede: J. Ryneš, N. Strachová (ve spolupráci 
s atletickým oddílem TJ Spartak Čelákovice), st 
a pá 17.00–19.00 hod., září–říjen a duben–kvě-
ten Městský stadion, listopad–březen tělocvič-
na ZŠ J. A. Komenského;

Atletika III, IV
předškoláci a 1.–4. tř., vede: R. Michalíková, 
M. Svašková, M. Kváčová, út a čt 15.00–16.30 
hod., září–říjen a duben–květen Městský stadi-
on, listopad–březen sokolovna;

Basketbal
dívky 1.–4. tř., vede: V. Špička st., V. Špič-
ka ml., po 16.15–17.45 hod. a čt 17.15–18.15 
hod., tělocvična ZŠ J. A. Komenského;

Florbal
přípravka 1.–2. tř., vede: Z. Dragounová (ve spo-
lupráci s florbalovým oddílem Orka), út 16.30–
18.00 hod. a pá 16.00–17.30 hod., hala BIOS;

Volejbal
4.–5. tř., vede: K. Klaudová, st 16.00–17.30 
hod., hala Bios, a pá 15.45–17.00 hod., tělo-
cvična ZŠ J. A. Komenského, září – tenisové 
kurty Na Nábřeží;

Medvědi – turistický oddíl
3.–9. tř., vede: J. Vaněk, M. Vaňková, čt 17.15–
19.00 hod., MDDM;

Medvíďata – turistický oddíl
1.–2. tř., vede: J. Vaněk, M. Vaňková, čt 16.30–
17.30 hod., MDDM;

Orienťáček – základy orientace v přírodě i ve 
městě
1.–6. tř., vede: M. Kalinová, M. Liberdová, st 
15.00–16.30 hod., MDDM;

Čertíci z krabičky – cvičení pro aktivní nepo-
sedné děti
předškoláci a 1.–2. tř. vede: I. Marešová, čt 
15.00–16.00 hod., malá tělocvična ZŠ J. A. Ko-
menského;

Šachy – začátečníci
1.–5. tř., vede: E. Platz (ve spolupráci se šacho-
vým oddílem TJ Spartak Čelákovice), st 17.15–
18.15 hod., sokolovna;

NOVÉ
Šachy – pokročilí
1.–5. tř., vede: R. Kubíček (ve spolupráci se 
šachovým oddílem TJ Spartak Čelákovice), pá 
16.30–18.00 hod., klubovna v KD.

Výtvarné kroužky a kurzy
Výtvarný kroužek
1.–4. tř., vede: H. Jandurová, út 15.00–16.15 
hod., klubovna v KD;

Artefiletika – výtvarný kroužek
4.–7. tř., vede: H. Jandurová, čt 15.00–16.30 
hod., klubovna v KD;

Kutílek I – výtvarně rukodělný kroužek
předškoláci a 1.–2. tř., vede: M. Slováková, po 
15.00–16.00 hod., klubovna v KD;

Kutílek II – výtvarně rukodělný kroužek
3.–4. tř., vede: M. Slováková, po 16.15–17.15 
hod., klubovna v KD;

Kutil – výtvarná dílna
5.–6. tř., vede: M. Slováková, út 15.00–16.30 
hod., MDDM;

Čárotvary I – výtvarný kroužek
3.–6. tř., vede: D. Sedláková, pá 14.00–15.30 
hod., MDDM;

Čárotvary II – výtvarný kroužek
předškoláci a 1.–2. tř., vede: D. Sedláková, pá 
15.45–17.00 hod., MDDM;

Paličkování – kurz paličkované krajky
4.–9. tř., mládež a dospělí, vede: A. Cyrínová, út 
17.00–18.30 hod., MDDM.

Výtvarné kurzy – víkendové
(ve vypsaných termínech)
Výtvarné víkendové dílny I – tkaní, textil, rou-
no, módní doplňky
2.–9. tř., mládež a dospělí, vede: A. Oppová, 
I. Dolejšová, ne 14.00–17.30 hod., MDDM, ve 
vypsaných termínech: 22. 11. věncování, 24. 1. 
tkaní;

Výtvarné víkendové dílny II – základy řeme-
sel a dalších výtvarných technik
3.–9. tř., mládež a dospělí, vede: A. Zradičko-
vá a další lektoři, so a ne 14.00–17.30 hod., 
MDDM, ve vypsaných termínech: 7. 11. drhá-
ní – macramé (A. Zradičková), 6. 12. krosienky, 
hřebenový stávek (A. Cyrínová), 7. 12. vánoční 
drátování (A. Zradičková), 16. 1. encaustika – 
malování voskem (V. Polreichová);

Šperk pokaždé jinak – tvoříme šperky různý-
mi technikami, z různých materiálů
3.–9. tř., mládež a dospělí, vede: A. Zradičko-
vá a další lektoři, so a ne 14.00–17.30 hod., 
MDDM, ve vypsaných termínech: 3. 10. šité ko-
rálky I (V. Polreichová), 24. 10. fimo I (V. Polre-
ichová), 8. 11. rybí šupinky – vyšívání (A. Cyrí-
nová), 14. 11. pryskyřice (V. Polreichová), 31. 1. 
neplecha na plechu (D. Sedláková);

Pletení košíků – pedig I
dospělí – pokročilí, vede: A. Borovičková, so 
8.45–14.00 hod., klubovna v KD, ve vypsaných 
termínech: 19. 9., 24. 10., 14. 11., 21. 11., 12. 12.;

Pletení košíků – pedig II
dospělí – mírně pokročilí a začátečníci, vede: 
A. Borovičková, ne 8.45–14.00 hod., klubovna 
v KD, ve vypsaných termínech: 20. 9., 25. 10., 
15. 11., 22. 11., 13. 12.;

Košíkování – pedig I.
3–9. tř. a mládež, vede: A. Borovičková, so 
15.00–18.15 hod., klubovna v KD, ve vypsa-
ných termínech: 19. 9., 24. 10., 14. 11., 21. 11.,  
12. 12.;

Košíkování – pedig II
3.–9. tř. a mládež, vede: A. Borovičková, ne 
15.00–18.15 hod., klubovna v KD, ve vypsa-
ných termínech: 20. 9., 25. 10., 15. 11., 22. 11.,  
13. 12.;

Korálkování
3.–9. tř., mládež a dospělí, vede: T. Klímová, ne 
13.30–17.00 hod., MDDM, ve vypsaných termí-
nech: 20. 9., 11. 10., 1. 11., 29. 11., 10. 1.;

NOVÉ
Naplocho – cyklus výtvarných kurzů, plošné 
grafické techniky
3.–9. tř., mládež a dospělí, vede: D. Sedláko-
vá, ne 14.00–17.30 hod., klub Čajovna v Lipové 
ulici, ve vypsaných termínech: 18. 10., 15. 11.,  
13. 12., 17. 1.

Estetika a vzdělávání
Klíček – kroužek hravou formou rozvíjí 
schopnosti, důležité pro úspěšný start ve 
škole
předškoláci, vede: H. Jandurová, st 15.00–
16.05 hod., klubovna v KD;

Hraboši I – historie, vyřezávání
4.–9. tř. a mládež, vede: J. Strach, st 15.00–
17.30 hod., MDDM;

Hraboši II – historie, vyřezávání
4.–9. tř. a mládež, vede: J. Strach, po 15.00–
17.30 hod., MDDM;

Taneční kroužek I – Piškvorky, výrazový 
a moderní tanec
1.–3. tř., vede: K. Žemličková, K. Zumrová, pá 
15.00–16.00 hod., tělocvična ZŠ J. A. Komen-
ského;

Taneční kroužek II – Lentilky, výrazový a mo-
derní tanec
3.–5. tř., vede: R. Weyrostková, K. Zumrová, pá 
16.00–17.00 hod., tělocvična ZŠ J. A. Komen-
ského;

Taneční kroužek III – Flash, výrazový a mo-
derní tanec
5.–7. tř., vede: K. Zumrová, E. Forejtová, pá 
18.00–19.00 hod., tělocvična ZŠ J. A. Komen-
ského;

Taneční kroužek IV – Scarlett, výrazový 
a moderní tanec
8.–9. tř. a mládež, vede: R. Weyrostková, K. 
Zumrová, pá 17.00–18.00 hod., tělocvična ZŠ 
J. A. Komenského;

Street Dance – začátečníci I
1.–5. tř., vede: P. Ježek, T. Klímová, po 17.00–
18.00 hod., tělocvična v bazénu;

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

Havlíčkova 691
Čelákovice

mddm
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VOLNÝ CAS, ŠKOLSTVÍ
Street Dance – mírně pokročilí II
1.–5. tř., vede: P. Ježek, T. Klímová, po 18.00–
19.00 hod. a čt 18.00–19.00 hod., tělocvična 
v bazénu;

Street Dance – pokročilí III
6.–9. tř., vede: P. Ježek, T. Klímová, po 19.00–
20.00 hod., tělocvična v bazénu;

Break Dance
1.–9. tř. a mládež, vede: P. Ježek, T. Klímová, čt 
19.00–20.00 hod., tělocvična v bazénu;

Foto Design
5.–9. tř., mládež a dospělí, vede: M. Bene, út 
15.30–17.30 hod., MDDM;

Divadlo „Od paty až k hlavě“ – improvizace, 
expresivní přístupy, práce s loutkami
předškoláci a 1.–5. tř., vede: L. Třešňáková, čt 
15.30–17.00 hod., klub Čajovna v Lipové ulici;

Žonglování POI (ne s míčky)
3.–9. tř., mládež – začátečníci a mírně pokročilí, 
vede: M. Čapek, J. Koreňová, st 18.00–19.30 
hod., sálek v SOŠ;

Žonglování POI – skupina T.E.T.R.I.S
mládež a dospělí – pokročilí, vede: M. Čapek, 
po 19.00–20.30 hod., sálek v SOŠ.

Jazykové kurzy
Angličtina s pohybem a písničkou – začáteč-
níci
předškoláci a 1.–2. tř., vede: M. Kalinová, po 
14.00–14.45 hod., MDDM;

Angličtina s pohybem a písničkou – pokročilí
předškoláci a 1.–2. tř., vede: M. Kalinová, po 
15.00–15.45 hod., MDDM;

Angličtina I
mládež a dospělí – mírně pokročilí,vede: M. Hr-
dinka, út 16.45–18.15 hod., MDDM;

Angličtina II
mládež a dospělí – středně pokročilí, vede: M. 
Hrdinka, čt 18.30–20.00 hod., klubovna v KD;

Angličtina III
mládež a dospělí – nejvíce pokročilí, vede: M. 
Hrdinka, út 18.30–20.00 hod., MDDM.

Přírodověda, technika
Štěňata – ekohrátky, přírodovědný kroužek
předškoláci a 1.–2. třída, vede: A. Zradičková, 
pá 14.30–15.30 hod., MDDM;

Lodní modeláři – modely řiditelné vysílačkou
5.–9. tř. a mládež, vede: K. Majer, út 16.45–
19.30 hod., klubovna v KD.

Kluby, relax a další činnosti
Srazy účastníků příměstských letních táborů
předškoláci (s doprovodem), 1.–6. tř., mládež 
a dospělí, vede: A. Zradičková, ve vypsaných 
termínech: 17. 10. podzimní sraz, 6. 12. vánoč-
ní sraz a táborové zpívání, so nebo ne 14.00–
18.00 hod., MDDM;

Divadelní společnost „Lopuch“
Vede: L. Cvrk, pá 17.00–21.30 hod., klub Ča-
jovna v Lipové ulici;

NOVÉ
Magic karetní klub – nabízí možnost hrát 
společně karetní hru Magic
4.–9. tř., mládež a dospělí, vede: J. Braniš, čt 
17.00–19.00 hod., klub Čajovna v Lipové ulici.

Mateřská škola Čelákovice,  
J. A. Komenského 1586,

přijme pro školní rok 2015/2016 
asistenta pedagoga.

Nástup 1. 9. 2015. Výše úvazku asi 
0,4. Požadujeme minimálně střední 

vzdělání a praxi s dětmi. Své žádosti 
se životopisem zasílejte na e-mail: 

komenskeho.ms@seznam.cz  
do 16. 8. 2015.

Své rozhodnutí ředitelka MŠ oznámí do 
28. 8. 2015. Ředitelka školy si vyhrazuje 

právo nevybrat žádného z uchazečů.

Zajímavosti
•  vedení školy

V pátek 26. 6. 2015 proběhlo slavnostní vy-
hlášení vítězů celoroční soutěže žáků 2. stup-
ně TOP 10, a to v atriu za zvuků oblíbených 
melodií a účasti pedagogů a všech dětí z 2. 
stupně. Vyhodnocení bylo důstojnou tečkou za 
celoroční prací a získávání bodů za prospěch, 
chování, aktivitu, sportovní úspěchy, úspěchy 
v olympiádách apod. Jsme rádi, že zástupky-
ně ředitelky Vilma Michelčíková nejen s tímto 
nápadem v září 2014 přišla, ale že ho dotáh-
la zdárně do konce. Škola má za sebou první 
ročník a těšíme se, že vznikla nová, přínosná 
a důležitá tradice. Ceny pro nejlepších 10 nej-
sou zanedbatelné – tablety, sluchátka, hodin-
ky… Za finanční příspěvek věnovaný na nákup 
těchto cen děkujeme SRPŠ.
V příštím školním roce bude naši školu na-
vštěvovat opět asi o 30 dětí víc. Pro žáky jsme 
připravili několik novinek. Změny zaznamenají 
prostory šaten u tělocvičen, které budou hlídá-
ny kamerovým systémem a vyměněny budou 
stávající dveře u šaten za bytelné a odolné vůči 
zničení. Za finanční pomoci města byla vymě-
něna okna v šatnách a kabinetech, protože 
starými okny sem zatékalo. Nová elektroinsta-
lace v celém prostoru umožnila i instalaci no-
vých zářivek v kabinetě TV. Ten se dočkal dal-
ších změn a po dlouhých letech byl konečně 
zařízen novým nábytkem. Z výtěžku školních 
jarmarků byl vybaven pomůckami a cvičeb-
ním nářadím. Cílem školy bylo, aby výtěžek 
z jarmarku využívaly všechny děti školy, a toto 
řešení se nám jeví jako ideální. Koordinátorem 

celé akce je paní učitelka Vojtíková, které patří 
za její práci dík.
Vzhledem ke změnám školského zákona 
s ohledem na § 32 zákona č. 561/2004 Sb., 
škola ukončila smlouvu o pronájmu bufetu cizí-
mu subjektu a výraznou změnu pocítíme i tady. 
Od září bude zdravou školní svačinku zajišťo-
vat školní jídelna. Dlouho jsme bojovali s nega-
tivními názory rodičů, kteří byli se sortimentem 
školního bufetu nespokojeni a svou nelibost 
hlasitě projevovali – na třídních schůzkách, 
schůzkách SRPŠ, dopisy vedení školy i zřizo-
vateli. Přistoupili jsme proto k výše jmenova-
nému řešení, které pochopitelně opět nebude 
akceptováno všemi. I když nás v současné 
době k tomuto kroku nutí legislativa, souhla-
síme s voláním veřejnosti po omezení nabídky 
nezdravých potravin a jsme zvědavi, zda děti 
novou možnost zdravých svačinek přijmou. 
Nabídka nebude nijak široká, ale bude se kaž-
dý den obměňovat. Ředitelka s vizí zdravého 
školního stravování seznámila zástupce žáků 
na pravidelné schůzce žákovské samosprávy 
a děti tuto myšlenku přivítaly. Školní jídelna, 
která bude svačiny připravovat, ani škola ne-
chtějí tímto krokem vydělávat, proto bude rabat 
minimální. Zároveň škola nechala odstranit ze 
svých prostor automaty s výjimkou automatů 
na mléčné výrobky dotovaných státem (projekt 
Mléčné výrobky do škol). Jak je vidět, do boje 
za zdraví našich dětí alespoň na půdě školy 
jsme se pustili s velkým odhodláním a budeme 
rádi, když nás rodiče podpoří a poskytnou nám 
zpětnou vazbu.
Škola je zapojena do několika projektů EU, daří 
se jí prostředky Unie čerpat a efektivně využí-
vat. Největším projektem je pro nás nyní výzva 
č. 56, ve které jsme uspěli a získali požadova-
nou finanční částku. Část na výjezd 40 žáků do 
Anglie, další na to, aby zájemci z řad pedagogů 
mohli strávit v době prázdnin 14 dní na studiu 
v zahraničí. Této možnosti využije 6 pedagogů 
– učitelů cizích jazyků. Veškeré výlohy za poby-
ty dětí i učitelů jsou hrazeny z prostředků EU. 
O úspěchu této akce a dojmech účastníků vás 
budeme informovat v některém z příštích čísel 
Zpravodaje.

Účastníci projektu Investování hrou. Foto: archiv školy

Úspěšný projekt
•  Alena Keřtofová, učitelka

Ve školním roce 2014/2015 se žáci 8. ročníku 
zúčastnili projektu Investování hrou, který je za-
měřen na rozvoj finanční gramotnosti.
Žáci vytvořili dva investiční týmy, 8. A Čelákovice 
Dynamik, 8. B Čelákovice Invest. V hodinách pro-
jektu prošli teoretickou průpravou a nadšeně se 
vrhli do investiční hry, v níž účastníci investovali 
do fiktivních firem a seznamovali se při tom s prin-
cipy investování. Součástí hry byly i doprovodné 
soutěže, ve kterých se zadařilo členům týmu Dy-
namik. Oběma třídám děkujeme za aktivní účast 
a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.
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MLÝNY V PŘEROVĚ NAD LABEM
Od konce 10. stol. patřil Přerov pražským břev-
novským benediktinům. Po husitských válkách 
dal císař Zikmund přerovský klášterní majetek 
do zástavy správci českého královského dvora 
Jindřichovi ze Stráže. Od jeho nástupců koupily 
přerovské panství v r. 1524 pražské obce, ale 
v r. 1547 jim ho zabavil císař Ferdinand I. Krá-
lovský správce Přerova opravil po renesanční 
přestavbě zámku v 60. letech 16. století i hos-
podářské objekty včetně původního mlýna. 
Nedaleko něj pak vznikl na Kounickém potoce 
i mlýn nový. V průběhu třicetileté války asi oba 
mlýny zanikly (v období kolem r. 1651 jsou zmi-
ňovány 2 pusté). Obnoven byl už jen mlýn na 
Kounickém potoce. V současné době je jedinou 
vnější hmotnou připomínkou přerovských mlýnů 
pamětní deska mlynářské rodiny Bendlů na pře-
rovském hřbitově.

Panský – V 60. letech 16. stol. byl po přestav-
bě zámku zrekonstruován i tzv. Panský, možná 
už středověký mlýn. Stával západně od dnes již 
zchátralé budovy pivovaru. Podle jedné z pře-
rovských starých kronik býval s pivovarem do-
konce propojen jakousi pavlačí, tedy asi v jeho 
těsné blízkosti. Čtyři mlýnská moučná a jedno 
stupní kolo poháněla voda z Pivovarského ryb-
níka, přiváděná do něj strouhou asi ze zdrže bý-
valého labského jezu poblíž Tří Chaloupek přes 
rybník Koláček, pod lokalitou zvanou Kocanda. 
„Semletá“ voda odtékala do Netušila, rybníka 

v prostoru pod zámkem. Panský mlynář býval 
náchlební, to znamená, že pracoval pro vrch-
nost za mzdu. K mlýnu patřil sad a zelinářská 
zahrada. „Nade i pode mlejnem“ bývalo několik 
haltýřů. Po renesanční rekonstrukci „vydržel“ 
jen do počátku 2. poloviny 17. stol. Zničili ho asi 
Švédové ve třicetileté válce, a protože mu také 
možná „došla“ voda, nebyl už obnoven. 

Potoční – Severovýchodně od přerovského 
zámku v poloze nad pivovarem byl asi od začát-
ku 17. stol. nový, tak zvaný Potoční mlýn. Měl  
2 moučná kola, z nichž jedno mohlo pohá-
nět přilehlou pilu. Mlýnskými koly točila voda 
Kounického potoka, přitékající přes velký ryb-
ník, zvaný také Nad pilou přerovskou. Voda ze 
mlýna původně odtékala asi přes Pivovarský 
rybník do strouhy Panského mlýna a odtud do 
rybníka Netušil. Po zániku Panského mlýna 
a jeho strouhy odtékala voda ze mlýna Potoč-
ního dnešním Kounickým potokem do Labe. Na 
začátku 19. století je mlýn uváděn jako Bendlův. 
Mlel (a pila řezala) ještě ve 30. letech 20. stol. 
Již nefunkční mlýnské stavení bylo pak zbořeno 
až v 70. letech a na jeho místě stojí bytový dům  
(č. p. 314 a 315).

MLÝN V KOZOVAZECH
Obec je uváděna v souvislosti s nedalekými Vy-
šehořovicemi již v r. 1391. O vodním mlýnu je 
zmínka v českobrodské městské pamětní kni-
ze (Liber memorialis…) v r. 1441. Městská rada 

tehdy řešila spor mezi mlynáři Klúčkem z Liblic 
a kozovazským Vaňkem. V 70. letech 16. stol. 
byl mlynářem v Kozovazech jakýsi Jan, který 
prý přišel z Podkostelního mlýna v Zápech. Ma-
jitelem mlýna byl tehdy hejtman zámku v Pře-
rově n. L. Kozovazský mlýn stával v dolní části 
obce na levém břehu potoka Výmola, z něhož 
byla přiváděna voda na mlýnská kola přes dnes 
už bezvodý, ale dosud v terénu patrný rybník. 
Od 30. let 20. století do r. 1953 mlynařil v Ko-
zovazech pan Václav Zeman ze mlýna na sa-
motě „Mlejnek“ u Vlkova pod Oškobrhem. Již 
nefunkční objekty pak dále využívala jeho ro-
dina a potomci. Mlýnské stavení již neexistuje. 
V části jeho bývalého příslušenství (pekárně) je 
nyní zřízena moderní stomatologická ambulan-
ce (Kozovazy č. p. 1). Na své dětství v prostředí 
tohoto mlýna a na svého dědečka mlynáře ráda 
vzpomíná čelákovická radní Jarmila Volfová.

MLÝN OBORA
V r. 1688 se majitelé panství (od roku 1608 
kounického s obcí Bříství) rozhodli v bývalé 
přerovské oboře postavit jižně od Přerova mlýn 
pod hrází velkého Držkovského rybníka, zva-
ného také Držkovec. Rybník založený prý před  
r. 1623 byl napájen vodou odváděnou z poto-
ka Výmola potokem Oborským. Oborský potok 
byl místy veden po jakémsi akvaduktu, jehož 
pomocí překonával drobné nerovnosti, a je do-
sud v terénu viditelný. Voda ze mlýna odtékala 
strouhou do Kounického potoka směřujícího 
k Přerovu. Již nefunkční mlýnské stavení (čp. 
36) je krásně opravené a stojí na oploceném po-
zemku u křižovatky silnic z Mochova do Sadské 
a Přerova n. L. v katastru nedaleké obce Bříst-
ví. V minulosti se nazývalo také Bendlův mlýn, 
podle Františka Bendla, který jej od počátku  
19. století vlastnil.

Mlýny v Celákovicích  
a okolí

Nejen v našem městě na Labi, ale téměř na každém větším potoku v okolí 
bývaly vodní mlýny. Jako inspiraci ke krátkému výletu na toto téma jsem si 
dovolil připravit stručného průvodce po mlýnech na levém břehu řeky a je-
jích přítocích ve směru od východu. Nejdříve ale trochu o tom, jak takové 
mlýny fungovaly.

Základem mlýna bylo vodou poháněné kolo. Na jeho hřídeli za návodní zdí bylo nasazeno kolo 
paleční otáčející pastorkem, který převáděl točivý pohyb vodorovné osy na svislou kovanou hří-
del – železí. Železí volně procházelo pevným spodním mlýnským kamenem – ležákem a otáčelo na 
něm kamenem vrchní – běhounem. Kameny byly v dřevěném bednění – lubu. Obilí mezi ně padalo 
násypkou. Všemu dohromady se po mlynářsku říkalo složení. Kromě kamenů a železí bývalo celé 
mlecí zařízení dřevěné. Mlýny na „horní vodu“ bývaly na potocích. Jejich kola se otáčela po směru 
toku a voda na ně padala z dřevěných žlabů – vantrok. Mlýny na „spodní vodu“ se stavěly spíš jako 
nábřežní u větších řek a jejich kola se otáčela proti proudu. Některé říční mlýny mívaly zvedací kola 
na rámové konstrukci – povodnici, která umožňovala mletí i při vyšším stavu vody, respektive za 
povodně. Mlýnská kola byla nejen „moučná“, ale také „stupní“, která poháněla stoupy k drcení obilí 
na kroupy. U mlýnů bývaly také samočinné lapače ryb (slupy), vkládané do proudící vody, a haltýře, 
česky sádky, s proudící vodou. Co ve mlýně klapalo? „Klapat“ muselo všechno, ale zdrojem klapání 
vodního mlýna bylo přeskakování vačky otřásající sítem a plátěným sáčkem, jímž propadala semletá 
mouka z prostoru lubu do moučnice. Ve větším mlýně pracoval pod vedením mlynáře – pana otce 
– tým lidí. Prášek – mlynářský učedník – čistil mlýnici, mlecí zařízení a pomáhal v hospodářství za 
kapesné, stravu a byt. Po zkoušce z něj byl mlýnský tovaryš, který pokud nešel na zkušenou „do 
světa“, pracoval dál ve mlýně jako mládek za plat, stravu a ubytování. Po určité praxi byl z mládka 
stárek, který už mohl zastupovat pana otce i v jednání se zákazníky a dohlížet na ostatní. Kdo chtěl 
být mlynářem, musel mít zkoušku z mletí a stavby mlýna. Po mlýnech putovali sekerníci (tesaři), kteří 
vyráběli mlýnská kola a ostatní dřevěná zařízení. Dalšími „potulnými“ mlynářskými všeuměly byli kra-
jánci, kteří kromě vítané pomoci přinášeli zprávy o novinkách v řemesle. Hastrmani k mlynářskému 
týmu nepatřili.

Otočný vrchní mlýnský kámen „běhoun“ s osazením 
pro „železí“. Foto: I. V.

Mlýn Obora. Foto: I. V.
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TÉMA
MOCHOVSKÝ MLÝN CHUDOMEL
Písemná zmínka o mlýnu, respektive o jeho mly-
náři Janovi je z r. 1553. V r. 1611 prodal císař 
Rudolf II. Mochov (do té doby součást Přerov-
ského panství) Magdaleně Trčkové z Lípy včet-
ně mlýna, již tehdy zvaného Chudomel. Ten 
dosud stojí (čp. 51) vlevo od silnice z Mocho-
va do obce Kozovazy. Zdrojem vody k pohonu 
jeho kol býval Chudomelský rybník napájený 
potokem Výmola. Historické prameny se zmiňují 
o mlýnské budově s jedním, nebo dvěma koly, 
o obytné budově, stájích a stodole. Mlýn a jeho 
náhon byl chráněn před povodní stavidlem, po 
jehož uzavření odtékala přebytečná voda jezem 
do tzv. jalové strouhy. Při konfiskaci majetku 
Trčků, včetně Kounického panství s Mochovem 
v r. 1636, byl mlýn označen za zpustlý. Spolu 
s panstvím pak často měnil své šlechtické drži-
tele. Poslední z nich, hrabě Morzin, prodal mlýn 
o jednom složení Michalu Mouchovi. V rodině 
Mouchů zůstal mlýn až do r. 1776. V r. 1788 jej 
získal již od Václava Bambuly (bývalého poruč-
níka nezletilého Václava Mouchy) v dražbě do 
pronájmu Josef Radimský z Kozovaz. Pak až 
v r. 1841 je jako vlastník mlýna uváděn Valentýn 
Bauman. V této souvislosti je rovněž zapsáno, 
že „rodina Baumanova usadila se v Chudo-
melském mlýně asi na počátku XIX. století, 
krajánkem Baumanem, který spolu s krajánky 
Bendlem a Kleinem usadili se ve mlýnech Obo-
ře a Kozovazech“. Rodina Baumanů hospoda-
řila v mochovském mlýně až do 50. let 20. stol. 
Koncem 19. století byly mlýnské kameny nahra-
zeny válci, jimiž pak od 30. let 20. století točila 
elektřina z vlastní vodní turbiny.

POTOČNÍ MLÝNY V CÍSAŘSKÉ KUCHYNI
Východně od Čelákovic leží jejich dnes místní 
část Císařská Kuchyně. Původní lokalita s tímto 
názvem je zmíněna v Kronice obce Sedlčánek 
I (2009) – „V roku 1778 nově vystavených ba-
ráků je, a to 8, jméno majíce u Císařské Ku-
chyně…“. S Císařskou Kuchyní pak splynula 
původní, východně od ní ležící osada Nouzov 
v místě kolem mostu přes potok Výmola. Na 
západním okraji Císařské Kuchyně býval vod-
ní mlýn Nouzov zvaný někdy „Říčák“ či „Na 
Krétě“, poháněný vodou z velkého rybníka, 
také Říčáku, ležícího jižně od nynější silnice do 
Přerova n. L. Dno rybníka je ze silnice, někdejší 
hráze, dosud patrné jako rozsáhlá prohlubeň 
po pravé straně při vjezdu do obce směrem od 
Čelákovic. Mlýn stával pod hrází při levém okra-
ji silnice a voda z něj odtékala do nedalekého 
rybníka Plačku. V r. 1820 odešel ze mlýna v Cí-
sařské Kuchyni do Čelákovic mlynář Antonín 
Lokaj. Důvodem odchodu byla rodinná tragédie  
– utonutí dcerky. Jako pozdější majitelé objek-
tu jsou uváděni mlynáři Zvelebil a Koštíř. Mlýn 
nakonec vyhořel a nebyl již obnoven. Konkrétní 
mlynáře jmenované v obecní kronice měl i mlýn 
v původní osadě Nouzov, poháněný vodou po-
toka Výmola.

ČELÁKOVICKÉ MLÝNY
Bývalý městský archivář Emanuel Vlasák ve 
své knize Čelákovice (1990) vyslovil domněn-
ku, že „nějaký mlýn na potoce vznikl dříve než 
tvrz a mlýn labský“. Na hradištích, jaké bylo  
v 10. století čelákovické a na jehož základech 
vznikla pozdější tvrz, se ale mlelo ještě na ruč-
ních kamenných mlýncích. Mlynářské řemeslo 
se v Čechách začalo postupně rozvíjet až od  

12. století. První písemná zmínka o Čelákovicích 
je z konce 13. století, a to v souvislosti s jejich 
převodem z královského majetku na církevní, 
možná už i včetně mlýna. Ale dost spekulací.

Labský mlýn Na Hrádku – Nejstaršími dokla-
dy o něm jsou asi majetkové zápisy z konce 
2. pol. 14. stol. v městské knize z r. 1366. Na-
příklad v letech 1382 až 1384 je v ní jmenován 
mlynář Pavlík s manželkou Lídou, v letech 1385 
až 1392 mlynář Kerbík s manželkou Martou.  
V r. 1444 je v knize zmínka o „spáleném městišti 
mlýnském“ (mlýnském spáleništi), které koupil 
jakýsi Hájek. Nový mlýn ale postavil až příbuzný 
jednoho z bývalých čelákovických feudálů Bo-
huněk z Klinštejna. V r. 1446 ho předal do držení 
svému služebníku, Václavu Bukalovi. Ze mlýna 
odváděli jeho majitelé dávky brandýské vrch-
nosti. Byl to tedy tak zvaný poplatný mlýn.
V r. 1502 svěřili brandýští Krajířové čelákovický 
labský mlýn svému bývalému úředníkovi Machu 
Turnovskému. V r. 1547 přešlo brandýské pan-
ství na královskou komoru a s ním i Čelákovice, 
včetně mlýna. Ten koupil od pana Macha rytíř 
Jakub Koutský z Kostelce. 
Od obnovy v polovině 15. století byl mlýn po-
stupně rozšiřován a zdokonalován. Záznamy 
o vývoji jeho technické úrovně lze s využitím do-
stupných pramenů ve stručnosti shrnout takto: 
za Krajířů měl 8 kol moučných, 8 ležatých stup, 
1 pilu a 1 slup; v r. 1584 měl kol 8 a 1 pilu; v r. 
1713, ještě jako součást brandýského panské-
ho hospodářství, měl 6 složení a 2 stupy; zásad-
ními změnami prošel mlýn ve 2. pol. 19. století 
(v srpnu 1865 dokončil zdejší mlynář František 
Říha jeho vybavení novým strojním zařízením; 
v r. 1876 už měl mlýn první turbinu s generáto-
rem a v r. 1894 přibyla další). Voda na mlýnská 
kola přitékala starobylým korytem Labe do zdr-
že mlýnského jezu (jez je zmíněn už záznamem 
z r. 1382 v městské knize). Jádro původního 
mlýna – renesanční kamenná přízemní budo-
va – je dodnes zachovaná jako součást dnes 
čtyřpodlažní budovy (č. p. 1046 Na Hrádku) na 
levém břehu bývalého jižního labského ramene 
v těsné blízkosti tvrze. Byla a dosud je založena 
na dubových pilotách, zatlučených do úrovně 
únosného podloží. V r. 1942 shořela středověká 
dřevěná mlýnice na přilehlém ostrůvku (požár 
byl dílem žhářského útoku vydávaného za od-
bojový čin). Po regulaci Labe ve 30. letech 20. 
století byla část jeho původního jižního ramene 
přeměněna na mlýnský náhon, napájený ze zdr-
že vybudovaného zdymadla. V současné době 
už mlýn obilí nemele.

Lokajův mlýnek na náměstí – Po opuštění mlý-
na v Císařské Kuchyni koupil v r. 1820 mlynář 
Antonín Lokaj dům na potoce v jihovýchodním 

koutě čelákovického náměstí se záměrem pře-
stavět objekt na vodní mlýn. To se mu podařilo 
po četných průtazích města až na základě pří-
mého souhlasu císařské dvorní kanceláře. Kon-
cem října 1821 začal ve mlýně o jednom složení 
mlít. Mlýnské kolo poháněla voda z Čelákovic-
kého potoka, přiváděná náhonem přes malý 
rybníček, který kdysi býval přibližně v prostoru 
dnešního hřiště Základní školy v ulici J. A. Ko-
menského. Po 76 letech prodal Lokajův vnuk 
mlýn Františku Říhovi z labského mlýna. Nový 
majitel mletí nejdříve zastavil a v r. 1901 mlecí 
zařízení zrušil. Dům pak sloužil jiným účelům 
a po povodni na Čelákovickém potoce v r. 1947 
byl zbořen. Jeho původní podoba se zachovala 
na četných fotografiích v depozitáři Městského 
muzea, na olejomalbě akad. malíře Aloise Ja-
nečka Pardubského a v obrázcích čelákovické-
ho kreslíře Čeňka Jandy.

U Lágnerů Na Hrádku – V r. 1845 postavil 
gruntovník František Halík na svém pozemku, 
jímž protékal Čelákovický potok, malý mlýn 
o jednom složení. Asi po 20 letech mletí zastavil 
a zařízení zrušil. Mýnské stavení a malé jezír-
ko, původně možná jeden z mlýnských haltýřů 
(dnes v areálu za č. p. 1888 a 378 v Kostelní 
ulici), zůstaly zachovány dodnes. Viditelné jsou 
z parkoviště za CMC.
Od konce 19. století nastal postupný ústup mle-
tí obilí mezi dvěma mlýnskými kameny. Doba 
přinesla nové, dokonalejší, rychlejší a účinnější 
technologie mletí. Byly vynalezeny válcovací 
stolice. Jejich hlavní součástí je dodnes dvoji-
ce většinou litinových válců s rýhovaným nebo 
hladkým povrchem. Válce jsou protiběžné 
a každý se otáčí jinou rychlostí. Obilí je mezi vál-
ci mačkáno a zároveň rozmělňováno. K pohonu 
takového zařízení bylo zapotřebí větší síly. Dře-
věná mlýnská vodní kola proto nahradily vodní 
turbiny, vyrábějící elektřinu. Mnoho mlýnů, hlav-
ně potočních, úplně zaniklo, zbyly po nich jen 
budovy a někdy ani ty ne. „Nemelem, neme-
lem, odnesla nám doba mlejn…“

Další mlýny v našem nejbližším okolí na levém 
břehu Labe a na jeho levostranných přítocích 
byly v Toušeni, Zápech a samozřejmě v Bran-
dýse. O těch ale až někdy příště.

S využitím odborných a historických podkladů 
a s přispěním svých kamarádů Jaroslavů Špač-
ka a Stracha, Josefa Šímy (za mlýny v Přerově 
n. L.) a Vladislava Švestky st. připravil

Ivan Vaňousek

Lokajův mlýnek na náměstí v Čelákovicích ve 2. pol. 19. 
stol. Zdroj: soukromá sbírka

Labský mlýn Na Hrádku od severu – obrázek z období 
kolem r. 1890. Zdroj: soukromá sbírka
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Zlatá svatba
Dne 27. 6. 2015 si po 50 letech společného ži-
vota řekli znovu své ano za přítomnosti svých 
nejbližších na Městském úřadě Čelákovice 
manželé Jaroslava a Ladislav BODLÁKOVI 
z Čelákovic – Jiřiny. 
Chtěli bychom tímto poděkovat městu Čeláko-
vice za dárky, panu místostarostovi Studničkovi 
za milý proslov a paní matrikářce za vřelé přijetí 
a sounáležitost. 
Do dalších let společného života přejeme rodi-
čům hlavně hodně zdraví a děkujeme za lásku, 
kterou nám věnovali.
Dcera Jaroslava Sešínová a syn Vladimír 
Bodlák s rodinami. K přání všeho dobrého 
se připojuje rodina Černých, Hubeňákových, 
Bláhových a Arazimových.

Dne 10. srpna 2015 oslaví své 
80. narozeniny pan Václav PI-
VOŇKA.
Do dalších let přejí pevné 
zdraví a hodně lásky manžel-
ka Marie, dcery, vnoučata 
a pravnoučata.

Dne 16. 8. oslaví 85. naroze-
niny naše maminka, babička, 
prabábí paní Helena ČECHO-
VÁ.
Hlavně zdravíčko přeje dcera 
Helena a syn Josef s rodi-
nami.

Poděkování
•  Lucie a Ladislav Jeníkovi, Radana a Vlasti-

mil Horníkovi, Smetanovi, Vendula a Dušan 
Maršíkovi a další spokojení rodiče

Rádi bychom touto cestou poděkovali paní 
učitelce Mileně Hnízdové a paní učitelce Ivaně 
Hausteinové za skvělou práci s našimi dětmi 
v Mateřské škole Rumunská ve třídě Sluníčka. 
Mají k dětem báječný přístup, bezproblémově 
komunikují s rodiči, stále vymýšlejí nové a nové 
nápady, např. tematické dílničky pro děti a ro-
diče, cyklovýlet pro děti a tatínky na Den otců 
apod. Jsou zkrátka učitelkami, jaké si pro svá 
dítka představuje každý rodič. 
Děkujeme. Proto také věříme, že tato sehraná 
dvojice bude bok po boku pracovat i v dalších 
školních letech.

Dne 20. 8. oslaví své krásné 
90. narozeniny náš tatínek, 
dědeček a pradědeček Vladi-
mír DOKSANSKÝ.
Přejeme mu mnoho zdraví, 
energie, radosti a spokoje-
nosti do dalších let. Blahopřejí 
pravnoučátka Lilinka, To-
mášek, Tánička a Barborka s rodinami, Vlá-
ďa, Jiřinka, Jozef, Olda a Martina.

Dne 23. 8. 2015 oslaví pan 
Josef SEDLÁČEK významné 
životní jubileum – 80 let.
Hodně zdraví, štěstí a pohody 
do dalších let přejí manželka 
a dcery s rodinami.

Dne 21. července 2015 by 
oslavil 80 let pan Vladislav 
HALOUSKA.
Stále s láskou vzpomínáme.
Rodina Halouskova a Beč-
vářova

Dne 3. 8. 2015 uplyne 33 let, 
kdy zemřel manžel, tatínek 
a dědeček pan Jiří NOVOT-
NÝ, a dne 14. 8. 2015 by se 
dožil 90 let.
Stále vzpomínáme manželka 
Věra, dcera Marie s rodinou 
a vnoučata.

Čas stále plyne dál, ale bolest 
v našich srdcích zůstává.
Dne 16. 8. 2015 uplynou 2 
roky od tragické smrti mého 
manžela pana Milana BALTY.
Stále vzpomíná manželka 
s rodinou.

Na fotografii čestná občanka města Čelákovic Věra 
Gissing-Diamantová (*2. 7. 1928) se Sirem Nicholasem 
Wintonem (*19. 5. 1909–†1. 7. 2015). Zdroj: archiv 
Městské knihovny

•  Vladimír Duník, zastupitel

Středočeský radní pro kulturu a památkovou 
péči Zdeněk Štefek společně s dalšími zastu-
piteli našeho kraje Pavlem Posoldou, členem 
Finančního výboru, a Zdeňkem Milatou, před-
sedou bezpečnostní komise, v doprovodu bý-
valé zastupitelky Lenky Grygarové a zastupi-
tele Vladimíra Duníka se zúčastnili v úterý 16. 
6. Dne zastupitelů v Čelákovicích. „Prožít celý 
den v jednom městě, navštívit radnici, školu, 
sportoviště, hasiče, knihovnu, muzeum, bese-
dovat s občany, byl zajímavý nápad, který nás 
obohatil o komplexnější pohled na problémy 
občanů Čelákovic, ale samozřejmě nejen jich, 
které můžeme částečně řešit i na krajské úrovni 
nebo ve spolupráci s krajem,“ sdělil radní Šte-
fek. Nejdříve byli zastupitelé přijati starostou 
města Josefem Pátkem, kde byli seznámeni 
s rozvojovými plány města. V diskusi se pro-
bírala témata obchvatu, bazénu, hřiště, ná-
draží a parkování, vodovodů, územního plánu,  

kultury, bytů nebo sociálních služeb. Poté za-
mířili do ZŠ J. A. Komenského a následně do 
Gymnázia. Další zastávkou byla zbrojnice SDH 
Čelákovice. V areálu TJ Spartak byli seznáme-
ni s nádherným sportovním prostředím. V pro-
gramu nechyběla ani návštěva knihovny a zá-
věr patřil Městskému muzeu s jeho expozicemi 

a bohatostí sbírek. Tečkou za programem se 
pak stala veřejná beseda, na níž se občané 
ptali třeba na aktivity kraje v oblasti dopravy, 
školství, kultury, sportu, investic. S uspokoje-
ním lze říci, že na všech místech jsme byli přá-
telsky přivítáni, vzájemná diskuse byla věcná 
a oboustranně prospěšná.

Den zastupitelů

Návštěva Městské knihovny. Foto: archiv autora

spolecenská kronika
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•  Jan Katzer

Roku 1897 poprvé vyšel román Drákula a jeho 
autor Bram Stoker jím probudil zájem o upíry, 
který dodnes úplně nepolevil, a hrabě Drákula 
v různých podobách znovu ožívá na plátnech 
kin i v nových knižních adaptacích. Ačkoli 
Bram Stoker upíry nevymyslel, vtiskl jim podo-
bu, která upírům zůstala dodnes. Když navští-
víte Městské muzeum v čelákovické tvrzi, mož-
ná si povšimnete jedné vitríny, která upomíná 
na nález domnělého pohřebiště upírů odkryté-
ho v roce 1966. Několik kosterních pozůstatků 
nestandardně pohřbených jedinců proslavilo 
Čelákovice jako jedno z největších pohřebišť 
upírů v Evropě. Ať už se o upíry skutečně jed-
nalo, či nikoli, víra v mrtvé, kteří se mohou ze 
svých hrobů navracet mezi živé, nebyla našim 
předkům cizí. Upír středověku a raného novo-
věku se však ani zdaleka nepodobal slavnému 
hraběti Drákulovi. 
Přestože různá strašidla a přízraky, které po 
smrti bloumají kolem svých hrobů, byly vlast-
ní již antice, neexistovalo v této době nic, co 
by se blížilo víře v obživlé mrtvoly, které by dál 
škodily živým, nebo se dokonce živily jejich 
krví. Postava upíra je plodem teprve středově-
ké imaginace a právě tady musíme začít naše 
pátrání po tom, jaké představy o upírech naši 
předkové měli. 
Zprávy o oživlých mrtvých neboli revenantech, 
tedy těch, kteří se navracejí, najdeme ve středo-
věké Anglii, Skandinávii, na Islandu i v Byzanci. 
Příběhy o nich byly součástí lidové víry a folklo-
ru a jako takové se nejvíce dochovaly prostřed-
nictvím islandských ság.  V době vikingské bylo 
obvyklé ukládat těla mrtvých spolu s pohřební-
mi dary do mohyl. Zatímco v některých ságách 
oživlý mrtvý svou mohylu opouští a škodí lidem 
v jejím okolí, hojným námětem dalších příbě-
hů bývá souboj s mrtvým přímo v jeho mohy-
le. V sáze o Hrómundu Gripssonovi se hrdina 
Hrómund vydává do mohyly válečníka Tráinna. 
Uvnitř spatří odpornou velkou postavu, celou 
černou a oděnou ve zlatě, jak fouká do ohně. 
Hrómund sejme ze zdi meč a vyzve Tráinna na 
souboj. Ačkoli je raněn, nakonec protivníka srazí 
k zemi, utne mu hlavu a jeho tělo spálí. Z mo-
hyly si poté odnese vzácný meč, řadu pokladů 
a v neposlední řadě také proslulost. 
Anglické příběhy vypráví, jak oživlí mrtví vstáva-
li v noci z hrobů, chodili po ulicích, skákali po 
střechách, často bušili na dveře domů či volali 
na jejich obyvatele jmény. Krátce nato začali lidé 
stonat a umírat. A podobná vyprávění pocházejí 
také z Byzance. 
Obvykle se přítomnost zlovolného mrtvého 
projevila znepokojivými událostmi, jakými byly 
například epidemie. Scénář takových setkání 
s revenanty pak býval velmi podobný. Za na-
stalé krizové situace došlo k exhumaci nedáv-
no zemřelých jedinců, dokud se nenašel případ 
anomálního stavu rozkladu, který byl znakem, 
že se jedná o zlého revenanta.  Takový mrtvý 
byl celý černý a abnormálně tlustý, měl ruměné 
a oteklé tváře a jeho vlasy a nehty byly nápadně 
delší. Jeho tělo nepodléhalo z tehdejšího pohle-
du běžnému rozkladu a lidem se naopak zdálo, 
že kypí zdravím více nežli živí. Někdy se objevily 

případy, kdy mrtvý ve svém hrobě seděl nebo 
dokonce pojídal vlastní rubáš. Řešením bylo 
v takové situaci useknout revenantovi hlavu 
a dát mu ji mezi nohy, aby nemohla znovu při-
růst k tělu. Vedle toho mohlo být tělo přibodnuto 
k zemi kůlem nebo ústa mrtvého zacpána vel-
kým kamenem. Skutečně osvědčeným řešením 
však bylo celé tělo spálit, a tím se neklidného 
mrtvého nadobro zbavit. Ačkoli církevní autority 
se kremaci bránily, zkušení vesničané věděli, jak 
si poradit. 
Zatímco v severní a západní Evropě se strach 
z revenantů a anomálních mrtvol stal brzy pou-
hou vzpomínkou, v řecké a balkánské oblasti 
přetrvával dál a pravoslavná církev tuto víru 
nadále podporovala tvrzením, že každý kacíř 
má v sobě ďábla a jeho duše nedojde po smrti 
pokoje a tělo nepodlehne rozkladu, dokud mrt-
vý nezíská rozhřešení. Právě oblasti Rumunska 
a Transylvánie se tak staly místem, kde víra 
v upíry přežila až do nedávných dob. Ostatně 
právě slovo upír je se vší pravděpodobností slo-
vanského původu. 
Při pátrání po středověkém obrazu upíra nás 
překvapí nejasnost jeho kontur. Upírem byl 
zkrátka každý mrtvý, jehož tělo nejevilo z teh-
dejšího pohledu známky rozkladu. Přestože pro 
dnešní vědu představují tyto anomálie běžnou 
součást rozkladu těla v zemi, středověkým člo-
věkem byl takový dotyčný pokládán za obživlé-
ho mrtvého, jemuž byly přisuzovány nejrůznější 
zlé činy. Jinak ovšem upír představuje jakousi 
prázdnou schránu, která do sebe v průběhu 
času vstřebávala vlastnosti jiných nadpřiroze-
ných postav lidového folkloru. Ve středověku 
zcela chybí obraz upíra sajícího lidskou krev, 
ačkoli jeho tělo bývá prý nafouklé a plné krve. 
Naopak si při svých nočních toulkách s chu-
tí pochutnává na tom, co jedl za svého života. 
Podobně nenajdeme jedinou zmínku o tom, že 

by se lidé proti jeho škodlivému působení bránili 
česnekem. 
Až mnohem později se v Řecku a Rumunsku 
setkal upír s jinou postavou lidového folkloru, 
totiž s čarodějnicí známou jako strigla, která 
sála krev malým dětem a i jinak lidem škodila. 
A právě zde panoval také zvyk odhánět čaroděj-
nice a zlé vlivy pomocí česneku. Pomalu se tak 
před námi rýsuje obraz upíra, který za nocí vstá-
vá z hrobu, aby se napil lidské krve, ale které-
ho spolehlivě odežene svazek česneku. Obraz, 
který v 19. století inspiroval autory anglického 
romantismu a stal se předobrazem slavného 
hraběte Drákuly. 

Středověcí upíři: Co bylo před Drákulou?  
Malý příspěvek k upírům v Čelákovicích

Tanec mrtvých – obraz z díla anonymního Mistra Filipy 
z Gueldre, počátek 16. století. Námětem série obrazů 
jsou postavy mrtvých, kteří živým připomínají pomíjivost 
jejich vlastního života. Náměty tance mrtvých jsou jed-
ním z mála dokladů toho, jak si středověcí malíři před-
stavovali podobu mrtvých. Zdroj: http://medieval.
mrugala.net 

Upír ze Sozopole – ostatky domnělého upíra staré asi 700 let z bulharské Sozopole nalezené profesorem archeolo-
gie Nikolaiem Ovcharovem v roce 2012. Tělo bylo v oblasti srdce přibodnuto k zemi velkým kusem železa (asi že-
leznou radlicí, viditelné dole na obrázku) a zuby mrtvého vytrhány. Zdroj: http://www.ibtimes.co.uk (foto Reuters)
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POHÁR ODVEZL  
JABLONEC

•  Milan Šikl

Letní fotbalový turnaj ligových mužstev na sta-
dionu U Hájku má svoji tradici. Již desetkrát se 
účastníci utkali o Pohár starosty a uplynulé dva 
ročníky byly ve znamení zápasů o Ministerský 
pohár, a to ve spolupráci s MŠMT. V loňském 
premiérovém ročníku byli nejúspěšnější hráči 
Slovanu Bratislava a právě tento slovenský ce-
lek nastoupil v zahajovacím utkání.

ŠK SLOVAN BRATISLAVA–SK SLAVIA PRA-
HA 4:1
Rychlá branka Meszároše Pražany zaskočila 
a Slovanisté měli po celý první poločas více ze 
hry a ještě do přestávky zvýšil Štefáník. Ve dru-
hé půli Slavia přidala, snížila brankou Červenky, 
ale v závěru další dvě branky Meszároše a Ku-
bíka poslaly Slovan do finále.

FK JABLONEC–ZBROJOVKA BRNO 1:1, pe-
nalty 3:2
Favorizovaní Severočeši měli jasnou převahu, 
kterou korunovali brankou Crnkiče, další šance 
nevyužili. Po přestávce se hra vyrovnala a v po-
slední minutě srovnal Pašek i skóre, a tak přišly 
na řadu penalty, při kterých byli úspěšnější hráči 
Jablonce.

Odpolední program zahájilo utkání o 3. místo.
SK SLAVIA PRAHA–ZBROJOVKA BRNO 2:0
Po celé utkání měli svěřenci trenéra Uhrina 
mladšího mírnou převahu, kterou vyjádřili i gó-
lově. V prvním poločase se trefil Mičola a po 
přestávce zvýšil Bazal. Brno, bez svého lídra 
Zavadila, sice mělo několik šancí, ale k brance 
to nevedlo, a tak si Pražané odvezli trofej za třetí 
příčku.

Vyvrcholením celé akce pak bylo finálové utká-
ní, které přineslo velmi kvalitní zápas.

FK JABLONEC–ŠK SLOVAN BRATISLAVA 3:2
Samotný zápas měl velmi zajímavý vývoj. Do 
přestávky měli mírnou převahu hráči Slovanu 
a brankou Priskina šli do vedení. V úvodu druhé 
půle navýšil vedení Slovanu Zrelák a zdálo se, 
že je rozhodnuto. Trenér Šilhavý však poslal do 
hry Vágnera, který ve spolupráci s Teclem za-
řídili zvrat v utkání. Nejprve snížil Vágner, poté 
vyrovnal hlavou Tecl a konečné slovo měl opět 
Vágner, a tak se tentokrát radoval tým Jablon-
ce, na Slovan zbylo jen 2. místo.
Po zápase převzal putovní pohár z rukou Mar-
cela Chládka kapitán Jablonce Tomáš Vágner, 
což byla tečka za vydařenou akcí čelákovického 
Unionu. 

UNIONSKÉ PŘÍPRAVKY
Péče vedení čelákovického Unionu o nejmlad-
ší fotbalisty je známá a v uplynulé sezoně je 

podpořena i dosaženými výsledky. Nejlepších 
výsledků dosáhla starší přípravka „A“ (ročník 
2004/05). Trenéři Radek Skuhravý a Tonda Lo-
patář vedli celek ve dvou soutěžích. V  okres-
ním přeboru se hrálo na polovinu hřiště v po-
čtu 7+1 za účasti pěti týmů a mužstvo Unionu 
skončilo na 2. místě za vítězem Hovorčovice-
mi. Druhou soutěží pak byl turnajový systém, 
ve kterém se na zmenšeném hřišti v rozesta-
vení 5+1 utkávali hráči dle rozdělení ve skupi-
nách a na jaře podle umístění vytvořili divize 
od elitní po divizi E. Union „A“ jasně zvítězil 
a stejně si vedl i na jaře, což znamenalo zisk 
titulu „Přeborník okresu“! Zisk titulu znamenal 
postup do krajského finále hraného v Čáslavi. 
Zde byli účastníci rozděleni do dvou skupin 
a o konečné umístění se utkali dle umístění. 
Union znovu vyhrál svoji skupinu a ve finále 
měl za soupeře přeborníka z Mělnicka FK Ne-
ratovice. Ve finálovém utkání chyběla trocha 
štěstí, když Union podlehl 8:9! I tak je umístění 
skvělým úspěchem přípravky Unionu.
Stříbrné medaile obdrželi: Fadrhons, Froněk, 
Jelínek, Janeba, Karásek, Pardo, Seidl, Vajgl, 
Wild, Lopatář A., Lopatář J., Uher a dvě děv-
čata Skuhravá a Netušilová – gratulujeme!

Ve stejné turnajové soutěži hrála i naše starší 
přípravka „B“ (ročník 2005/06) pod vedením 
trenéra Krejčího s asistenty Melicharem a Se-
berou. V podzimní základní části skončil tým na 
3. místě a postoupil do jarní „divize „B“, kde ve 
druhé části soutěže skončil na 2. příčce. V ko-
nečném součtu to znamenalo celkově 9. místo 
z celkového počtu 33 zúčastněných mužstev! 
K oporám mužstva patřili Klíma, Šuráň, Fantík 
Jiří, Fantík Jan, Čejka a pochopitelně nejlepší 
střelec Sebera s 86 góly. Uznání zaslouží i další 
členové tohoto týmu.

Mladší přípravka (ročník 2007/08) vedená tre-
néry Melicharem, Manhartem, Müllerem hrála 
o body v  okresním přeboru turnajovým systé-
mem a v rozestavení 4+1. Na podzim skončil 
tým na 3. místě a v jarní „divizi B“ dosáhl na  
2. místo, což celkově přineslo 8. místo z 28 
účastníků. Střelecký primát si v soutěži vystřílel 
Filip Špaňhel s 61 brankami.

V rámci Unionu dále působí celky vlčat (roč-
ník 2008) pod trenérem Hlaváčkem a dále tzv. 
nábor (ročník 2008 a mladší) vedený trenérem 
Hájkem. Tyto týmy nehrají pravidelnou soutěž, 
ale v přátelských zápasech se svými vrstevníky 
nabírají základy fotbalové abecedy.
Do nové sezony se věkové hranice posunou 
a věříme, že se vyřeší i současné problémy 
s tréninkovou plochou pro nejmenší fotbalisty.

„A“ mužstvo dospělých již zná sled mistrov-
ských zápasů podzimní části I. A třídy. Úvodní 
duel sehraje Union na trávníku Klecan, které 
sestoupily z kraje, a domácí premiéru si hráči 
odbudou 15. 8. duelem s FK Dlouhá Lhota, a to 
od 10.15 hod. Dále se příznivci mohou těšit i na 
derby v Brandýse ve 12. kole. Na pořadu budou 
i další zajímavá střetnutí, na která zveme přízniv-
ce Unionu!

SK Union Čelákovice

Starší přípravka Unionu je druhým nejlepším celkem Středočeského kraje. Foto: archiv Milana Šikla 

Souboj Mičoly s Podaným v úvodním utkání Minister-
ského poháru Slavia–Slovan Bratislava. Foto: Michal 
Petřík
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•  Josef Pátek, starosta

Od 1. července 2015 funguje Čelákovická spor-
tovní, příspěvková organizace. Tato organizace 
nahradila organizační složku Městský bazén, 
která fungovala v rámci Městského úřadu.
Čelákovická sportovní, nebo také „ČeSpo“, má 
být organizací, která bude v Čelákovicích za-
střešovat zařízení pro sportovní a volnočasové 
aktivity všech věkových skupin. Bude se dělit do 
tří hlavních pilířů.
Prvním pilířem je provozování Městského ba-
zénu. Bazén od září nabídne několik novi-
nek. V rámci bazénu bude přímo pod ČeSpo  

otevřena plavecká škola, která bude přístupná 
nejen organizacím, ale také jednotlivcům, kteří 
si budou chtít objednat speciální hodiny výuky 
plavání. Dále je připraveno zatraktivnění služeb 
například soutěžemi o plavce měsíce nebo na-
příklad lepší zázemí pro osoby se zdravotním 
postižením.
Druhým pilířem je Městský stadion. Stadion 
bude ČeSpo přebírat do své správy v průběhu 
srpna. Sportovci se mohou těšit na opravy spor-
tovišť a řád v jejich využití za pomoci správce. 
ČeSpo bude také provozovat tribunu, čímž po-
skytne tolik nutné zázemí pro všechny sportov-
ce bez rozdílu.
Třetím pilířem jsou všechna ostatní sportoviště. 
V tomto pilíři bude ČeSpo provozovat například 
sportovní halu Vikomt, venkovní víceúčelová 
hřiště, streetworkoutová hřiště, dětská hřiště, 
skatepark a další.
Realizace všech tří pilířů vyžaduje nějaký čas, 
ale pracujeme na tom, aby se Čelákovická spor-
tovní, příspěvková organizace, rychle začlenila 
do struktur města a nabízela kvalitní služby ši-
roké sportovní veřejnosti po vzoru obdobných 
organizací z dalších měst.
Velkou novinkou bude také objednávkový sys-
tém sportovišť, který bude spuštěn online na 
webu www.sportcelakovice.cz. Čelákovickou 
sportovní naleznete také na Facebooku.

Čelákovická sportovní, příspěvková organizace

Město převzalo tribunu do svého vlastnictví. Foto: JP

Čelákovická sportovní, p. o., 
příjme od 1. 9. 2015

zaměstnance na pozici:  
plavčík Městského bazénu.

Nutností je certifikát  
o absolvování kurzu plavčíka.

Více informací na e-mailu:  
info@sportcelakovice.cz, příp. 

na tel.: 326 991 766.

•  Ivana Marešová, ředitelka

Informace o provozu jednotlivých sportovních 
objektů naleznete na nových webových strán-
kách www.sportcelakovice.cz.

Městský bazén
Prázdniny jsou v polovině, a tak je čas připome-
nout, že doba spuštění provozu v bazénu se blí-
ží. Provoz bude zahájen 24. 8. a celý týden máte 
možnost přijít mezi 17.00-21.00 hod. Oblíbené 
ranní plavání bude zahájeno až v září.
V podzimních měsících se rozběhne i několik 
nových akcí, které pro vás právě připravujeme, 
např. kroužek plavání, aquaaerobic a pár dal-
ších. 
Veškeré bližší informace zjistíte koncem prázd-
nin a počátkem září, ale těšit se můžete už 
nyní.

Provozní doba:
po 24. 8. 17.00–21.00
út 25. 8. 17.00–21.00
st 26. 8. 17.00–21.00
čt 27. 8. 17.00–21.00
pá 28. 8. 17.00–21.00
so 29. 8. 17.00–21.00
ne 30. 8. 10.00–12.00 17.00–21.00

(9.00–10.00 pouze senioři)
po 31. 8. 17.00–21.00

Hřiště s umělým povrchem
(u bazénu)
Rezervace a správa areálu:
Čelákovická sportovní, tel.: 605 239 274, e-
-mail: info@sportcelakovice.cz. V letních mě-
sících popř. také na tel.: 777 335 021 (Taverna 
Atheny v KD – denně kromě neděle).

6. ročník se koná v sobotu 12. září od 13.00 do 17.00 hod.  
v areálu loděnice V Nedaninách.

Program dětského závodu:
(helma povinná)

• Prezence na závod probíhá od 13.00 do 15.00 hod. (poté už není možná).
• Závodit se bude v mnoha kategoriích podle roku narození.

• Start v 15.30 hod. postupně od nejmladších dětí, od této doby jsou ukončeny ostatní 
doprovodné soutěže.

• Závod bude probíhat převážně v areálu a blízkém okolí.

Další program:
• Jízda zručnosti na uměle připravené dráze.

• Mnoho doprovodných soutěží, které budou probíhat od 13.00 do 15.15 hod.
• Ukázka psího parkuru od účastnice mistrovství Evropy a mistrovství světa.

Vstupné dobrovolné, vhodné pro děti od 2 do 10 let.
Pořádá Atletika pro děti ve spolupráci s 1. čelákovickým klubem potápěčů a vodáků 

a TJ Spartak Čelákovice.  
Více a fotogalerie na http://atletikadeticelakovice.webnode.cz.

DĚTSKÝ CYKLISTICKÝ DEN SE ZÁVODEM

tel.: 326 991 766
e-mail: info@sportcelakovice.cz
http://www.sportcelakovice.cz/

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

celákovická  
sportovní, p. o. 
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•  Richard Nejman

V sobotu 27. června proběhl před Kulturním do-
mem 1. ročník soutěže otevřené pro veřejnost 
„Čelákovický bivoj“. Soutěžilo se v silových 
disciplinách, kde rozhodující byla síla vztažená 
k váze vlastního těla, a to konkrétně:
- shyby;
- kliky na bradlech;
- dřepy na jedné noze;
- kliky ve stoji na rukou s oporou nohou;
- přednosy ve visu na hrazdě.
Soutěž měla skvělou atmosféru, která vyburco-
vala všechny soutěžící k maximálním výkonům. 

K atmosféře přispěli i diváci, kteří svým povzbuzo-
váním hnali soutěžící až na hranici jejich možností.
Mezi muži dominoval mladičký Daniel Szabo, 
mezi ženami jeho sestra Veronika. Gratulujeme 
ke skvělým výkonům.
Odpoledne potom ještě čekala na soutěžící 
disciplína „Street lift“. V této soutěži šlo o to, 
zvednout co nejvyšší přidanou zátěž ve shybu 
a kliku na bradlech. Počítalo se, jakou procen-
tuální část soutěžící zvedl vztaženo k hmotnosti 
jeho těla. 

Nejlépe si vedl Martin Kružlík, který se přitáhl 
se 35 kg ve shybu (43,2 %) a klik na bradlech 
zvládl se 70 kg (86,4 %). 
Obrovské poděkování patří strongmenům z Kra- 
lup nad Vltavou, kteří předvedli převracení 300 
kg těžké pneu, nošení 100 kg „kufrů“, zdvihy 
nad hlavou se 110 kg a další silácké kousky. 
Velké poděkování patří i firmě, která poskytla 
mobilní street workoutové hřiště, městu Čeláko-
vice, Kulturnímu domu a všem, kteří pomáhali 
s přípravou a organizací.2x Foto: Alexej Nejman

Uskutečnil se 1. ročník soutěže „Čelákovický bivoj“

florbal

•  Martin Bajer

V rámci oslav výročí 20 let od založení pořádala 
Orka v červnu hned tři akce.

Dětský den
Tradiční dětský den Orka posunula na sobotu  
20. června. I když tentokrát bylo počasí trochu 
vrtkavé, úvodní déšť nakonec neodradil přes  
70 dětí, které procházely deseti stanovišti a plnily 
různě náročné úkoly. Jejich snaha byla po úspěš-
ném absolvování odměněna cenami a na závěr si 
spolu s rodiči všichni opekli na ohni buřty.

Turnaj k 20 letům
V sobotu odpoledne proběhl speciální florba-
lový turnaj k dvacátému výročí Orky, kterého 
se zúčastnili společně současní a bývalí hráči 
našeho klubu. Protože Orkou prošlo za 20 let 

opravdu velké množství hráčů, sestavili jsme 
6 týmů a ty si to turnajovým způsobem rozdali 
o konečné vítězství. A i když mnohým přibyly 
nějaké šediny a také kila, ze svého florbalového 
umu zase tolik neztratili. A jelikož touha a vůle 
zvítězit zůstala v každém, tempo a nasazení 
bylo až překvapivě vysoké. Po turnaji nás če-
kalo příjemné posezení, kde jsme měli možnost 
pobavit se nejen o florbalu.

20 let Orky na náměstí
Vrchol oslav se konal v sobotu 27. června spolu 
s akcí Setkání na náměstí. Přímo naproti rad-
nici jsme vybudovali venkovní florbalové hřiště 
s umělým povrchem, kde postupně naše malé 
naděje pod vedením svých trenérů předváděly 
přítomným své umění. Ve stanu pak byly promí-
tány fotky z historie Orky a byla k vidění výstav-
ka trofejí. Vrcholem pak bylo utkání současného 
mužského týmu proti legendám Orky. A i když 
aktuální áčko nakonec zápas vyhrálo, zážitek 

pro všechny zúčastněné včetně skvělé divácké 
kulisy byl fantastický.
Poděkování patří všem, kteří se na oslavách po-
díleli, a těšíme se, že i nadále budou Čelákovice 
tradičním florbalovým městem.

Dětský den Orky. Foto: Martin Bajer

Prezentace klubu při červnovém Setkání na náměstí. 
Foto: -dv-

Hráči Orky na turnaji. Foto: Martin Bajer

ORKA OSLAVILA 20 LET
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•  Martin Spilka, předseda oddílu

Dne 25. června se na sportovních kurtech 
„Emity arény“ nohejbalového oddílu TJ Spar-
tak Čelákovice konal nábor žáků ze dvou čelá-
kovických základních škol. Náborové akce se 
zúčastnilo zhruba 200 dětí. Akce byla provede-
na v rámci zatraktivnění nohejbalu při natáčení 
živého přenosu TV NOVA „Snídaně s N@VOU“. 
Mezi přímými vstupy probíhala samotná akce 
„nábor žáků do nohejbalového oddílu TJ Spar-
tak Čelákovice“. 
Náboru žáků se účastnily všechny oddíly TJ 
Spartak Čelákovice (mládežnická družstva, 
ženské družstvo, extraligové družstvo). V rámci 
náboru probíhaly exhibiční ukázky jednotlivých 
herních činností těchto družstev, počínaje sin-
glem, přes hru dvojic a trojic, až po akrobatické 
prvky nohejbalového umu některých hráčů. 
Této náborové akce se zúčastnili mimo jiných 
i zástupci města Čelákovic, konkrétně staros-
ta Josef Pátek, místostarosta II Petr Studnička 
a zastupitelé Jiří Hanzl a Jindra Chourová. Dále 
nohejbalistky a nohejbalisté Jiří Doubrava (SK 
Šacung Praha), Martin Janík (TJ Slavoj Český 
Brod), za TJ Spartak Čelákovice Jiří Kyliánek 
(trenér mládeže), Michal Doucek (reprezen-
tační trenér juniorky), Martin Spilka, Michal  

Kolenský, Lukáš Souček, Martin Flekač, Žen-
ský nohejbalový tým TJ Spartak Čelákovice, 
Lucie Mojdlová (Nohejbal Nymburk) a další. 
V další fázi náboru si děti vyzkoušely pod ve-
dením výše zmíněných hráček a hráčů různé 
soutěže s míči, po kterých byly děti odměně-
ny malými cenami. Poté následovaly ukázky 
herních činností našich žáků, co se po dvou až 
tříletém působení v oddíle naučily. Jako vyvr-
cholení se hrál zápas mezi našimi žáky a mo-
derátory TV NOVA. Akce měla dle reakcí dětí 
ohromný ohlas a úspěch a máme od vedení 
základních škol přislíbeno rozvíjení další spo-
lupráce v rámci kroužků na školách, případně 
možnost využívání tělocvičen. 

SPORT

TJ Spartak Čelákovice 
pořádá

Sportovní rozloučení s prázdninami
Kdy: středa 29. srpna 2015
Kde: Městský stadion Čelákovice
Atletika:  víceboj; sprint na 60 m; skok dale-

ký; hod kriketovým míčkem;  
běh na 300 m.

Fotbal:  fotbalový turnaj dvojic; soutěž v ko-
pání penalt.

Děti a příchozí soutěží podle ročníků narození 
o věcné ceny.

nohejbal

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice 
se prezentoval ve Snídani s Novou

Foto na stránce: Michal Němec
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•  Libor Mrozinski, Stanislav Hájek

Historické souvislosti
Čelákovický šach má více než 80letou tradici, 
ve které je však pro nás ukryto mnoho nezná-
mého a nejasného. Pamětníci dokládají rok 
1936 jako rok vzniku šachové organizace v Če-
lákovicích. Tento údaj částečně koresponduje 

i s údajem uvedeným v Kronice města Čelá-
kovic 1, str. 362, spolky v Čelákovicích, kde 
je pod bodem 20) uvedena existence Klubu 
šachistů v roce 1936. Dalším mezníkem je rok 
1938, kdy továrník Volman podpořil založení 
šachového klubu Volman. Nicméně v zápisu 

z konference TJ Spartak z 24. 2. 1978 jsme 
dohledali informaci, že šachový oddíl v roce 
1978 slavil 50 let organizovaného šachu v Če-
lákovicích. Což by znamenalo historický posun 
až do roku 1928. Případný nález ztracené čelá-
kovické šachové kroniky by nám v této otázce 
mohl učinit jasno.
Dobou rozkvětu byla sedmdesátá léta minulého 
století, kdy zápasy Fischer – Spasskij o šacho-
vou korunu vyvolaly v celém sportovním světě 
euforii. V té době měl čelákovický šachový od-
díl včetně mládeže na padesát členů, krajských 

15. výročí novodobých tradic čelákovického šachu

•  Vlaďka Barešová

Naše studio již řadu let vychovává kvalitní zá-
vodníky ve sportovním aerobiku. Získali jsme 
mnoho titulů mistrů České republiky, Evropy 
i světa a to ve všech kategoriích. Vzhledem 
k tomu, že v posledních dvou letech došlo ke 
střídání generací, šance uspět na vrcholových 
soutěžích není tak výrazná jako v minulých le-
tech. Přesto se nám v letošním roce daří v juni-
orské kategorii, kde ve finálových kolech máme 
dvě závodnice Nelu Vohradskou a Michaelu 
Jandovou. Navíc Nela Vohradská na jaře získa-
la titul mistryně České republiky v další závodní 
kategorii Soutěžní Aerobic Master Class. Další 
úspěšnou závodnicí, a to v dospělé kategorii, je 
Markéta Linhartová, která uspěla v jarních  no-
minačních závodech a nominovala se na mis-
trovství světa, které se uskuteční letos ve dnech  
1.–5. prosince na Martiniku.

Dalším výrazným krokem našeho klubu je za-
pojení do celorepublikového projektu Děti na 
startu, který je podpořen Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. S realizací projektu Děti 
na startu nám vyšlo vstříc i vedení našeho měs-
ta a z toho máme velkou radost.
Podstatou tohoto projektu je všeobecná po-
hybová příprava dětí předškolního a mladšího 
školního věku, zaměřená na rozvoj základní mo-
toriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. 
Především se zaměříme na to, jak děti naučit 
základy ovládání vlastního těla, jak správně bě-
hat, udělat kotrmelec, skákat, padat nebo se 

nebát míče. Právě všeobecná sportovní průpra-
va děti komplexně připraví na pozdější zvládání 
specializovaných sportovních disciplín a sport 
je přitom nepřestane bavit. Výuka je pestrá 
a zábavná. Dětem se pohybová aktivita po de-
seti minutách mění. Malí sportovci se nejdříve 
věnují atletice, pak gymnastice, v půlce hodiny 
se přejde na míčové hry, motorická cvičení a na 
závěr nechybí ani soutěže. Děti zde cvičí s ra-
dostí a bez stresu z výkonů, více i méně pohy-
bově nadané, štíhlé i s nadváhou, ale všechny 
s nadšením. Rádi bychom touto cestou přivedli 
ke sportu co nejvíce dětí.
Kurzy budou kopírovat školní rok (září–leden 
a únor–červen) a v rámci desetiměsíčního tré-
ninkového bloku se uskuteční – 40 lekcí (1x týd-
ně 60 minut). V našem případě se jedná o středu 
od 15.15 hod. do 16.15 hod. Děti cvičí ve 4 sku-
pinách na čtyřech stanovištích (lze přizpůsobit 
prostoru, počtu dětí, délce tréninku, dle věku 
a aktuálních pohybových schopností a doved-
ností dítěte) a každá skupina se pod vedením 
vlastního trenéra věnuje zdokonalování v jiné 
činnosti (10–12 minut/stanoviště).
Protože orientace na výkon rozděluje děti na 
„lepší a horší“, čímž dochází k vyloučení pohy-
bově méně nadaných či jinak hendikepovaných 
dětí (nadváha, nemoc, sociální situace) z ko-
lektivu, což negativně ovlivňuje jejich budoucí 
vztah a přístup ke zdravému aktivnímu životní-
mu stylu, pohybu a sportu, chceme tímto přístu-
pem vyloučit obavy a strach z neúspěchu. 
Děti na startu probíhají již rok ve velkých měs-
tech a nyní jsme byli vybráni jako pilotní projekt 
na další školní rok 2015/2016. Začínáme ve 
středu 16. 9. 2015 a přihlášky přijímáme nejpoz-
ději do 11. 9. 2015. Moc se na tuto práci s dětmi 
těšíme.

Aerobik Studio Čelákovice

cvicení

Nela Vohradská. Foto: archiv studia

•  Libor Mrozinski

V soutěžích družstev dospělých již máme na 
základě rozhodnutí Středočeského šachového 
svazu na sezonu 2015–2016 jasno – naše druž-
stvo „A“ postoupilo do krajské soutěže a druž-
stvo „B“ postoupilo do regionálního přeboru. 
To je další milník, kterého jsme v naší novodobé 
historii dosáhli. 

V Mladé Boleslavi se ve dnech 20.–21. 6. 2015 
odehrál krajský přebor mládeže. Měli jsme zde 
zastoupení pěti našich mladých šachistů ve 
všech věkových kategoriích (Lukáš Janda, Gábi-
na Hladká, Vojta Rubeš, Tomáš Sedmihradský, 
Daniel Kubíček), z nichž Tomáš Sedmihradský 
(7 let) postoupil přímo na Mistrovství Čech!
V posledním, 10. kole jsme dne 26. 6. 2015 
ukončili 3. ročník série turnajů v bleskovém  

šachu TOUR Čelákovice. V celkovém pořadí 
zvítězil Pavel Horký před Petrem Tichým, třetí 
byl Petr Kopecký.
Klubovou činnost po letním útlumu (dovolené, 
prázdniny) opět naplno obnovíme v září.
Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic 
a blízkého okolí mohou získat další informace 
na www.sachycelakovice.cz.

Šachový klub TJ Spartak Čelákovice

šachy

V letošním roce slavíme 15. výročí obnovení organizovaného šachu v Čelákovicích. Jedno-
duché konstatování, které však za sebou skrývá nejenom uplynulých 15 let, ale i desítky let 
aktivní šachové činnosti našich předchůdců, kteří čelákovický šach vybudovali a propagovali. 
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a okresních soutěží se účastnila tři družstva do-
spělých a dvě družstva mládeže.
Čelákovický šach však bohužel v 90. letech 
v době sametově porevoluční, která přinesla 
nové výzvy a preference, nezvládl proces řízení 
změn své budoucnosti a šachový oddíl se úplně 
rozpadl. Tím došlo k historické, znalostní a pe-
dagogické diskontinuitě vzhledem k současné 
realitě.

Současnost
Takže to vypadalo na úplný konec, ale jako 
Fénix z popela vstali noví bojovníci a od nové-
ho tisíciletí se Čelákovice opět aktivně účast-
ní šachového dění. Díky osobnímu nasazení 
a iniciativě Martina Hrubčíka byl v roce 2000 
znovu založen Šachový klub (ŠK) pod TJ Spar-
tak Čelákovice, takže sezóna 2000–2001 byla 
v novodobé historii tou první, které se ŠK ak-
tivně účastnil v soutěžích družstev. Historické 
materiály z této doby (ve smyslu založení ŠK) 
opět nejsou úplné a je otázkou, podaří-li se je 
u pamětníků a příslušných organizací dohle-
dat a zrekonstruovat tuto etapu činnosti ŠK. 
Dohledání historických údajů je pro nás o to 
složitější, že v roce 2002 došlo k reorganizaci 
šachových svazů v rámci ČR se všemi nega-
tivními dopady na příslušné archiválie. O po-
čtu zakládajících členů ŠK tedy můžeme zatím 
pouze spekulovat, s určitostí však můžeme 
zmínit aktivní hráče té doby, kterými byli Martin 
Hrubčík, Petr Kopecký, Martin Sedlatý, Václav 
Fišer, Martin Bárta, Miroslav Drábek a Josef 
Poloček. Tři z nich jsou našimi členy dodnes.
Od sezóny 2004–2005 začínají řady ŠK postup-
ně posilovat další členové, ze kterých vyrostla 
současná členská základna ŠK. Po odchodu 
Martina Hrubčíka jako stávajícího předsedy 
ŠK do pražské šachové arény byl v roce 2011 
zvolen novým předsedou Petr Kopecký, jeden 
z koryfejů novodobého šachového dění v Čelá-
kovicích. Z hlediska dosažených výsledků jsme 
se v uplynulých 15 letech pohybovali na regi-
onální úrovni – střídavě jsme hráli v regionální 
soutěži (nejnižší) nebo v regionálním přeboru 
(o stupeň vyšší). Od roku 2011 se stále držíme 
v regionálním přeboru. V sezóně 2013–2014 
jsme si byli natolik jistí a sebevědomí, že jsme 
poprvé v naší krátké historii postavili do sou-
těží družstev dva naše celky. A výsledkem je 
skutečnost, že naše 15. výročí můžeme ozdo-
bit v sezoně 2015–2016 postupem družstva 

„A“ do krajské soutěže a družstva „B“ do regi-
onálního přeboru. To je při členské základně 14 
dospělých šachistů skutečně ojedinělý počin.
Od roku 2009 ŠK začíná pravidelně organizo-
vat přebory v klasickém šachu a turnaje v bles-
kovém šachu. Přeborníky ŠK v klasickém ša-
chu jsou Pavel Horký (2010, 2011, 2013, 2014) 
a Petr Tichý (2012, 2015). 
K termínu 30. 6. 2015 má ŠK oficiálně regis-
trovaných 33 členů u Šachového svazu ČR (14 
dospělých a 19 dorostenců), dalších 9 zájemců 
je v registraci TJ Spartak Čelákovice.

Práce s mládeží
Již v roce 2010 jsme měli 2 mladé zájemce 
o šachy. Proto jsme se v září 2011 odhodlali, 
přes nízkou členskou základnu ŠK, zahájit prá-
ci s mládeží oficiálně.
Díky osobní iniciativě Eduarda Platze byla za-
hájena činnost šachového kroužku, který v té 
době čítal 5 členů, z nichž 4 se aktivně účastní 
dodnes (viz foto).

V průběhu dalších let byla tato iniciativa enorm-
ně posílena Robertem Kubíčkem, velice silným 
praktickým šachistou a osobností s trenérský-
mi schopnostmi, který se aktivně a iniciativně 
věnuje přípravě čelákovické šachové mládeže. 
Díky tomuto trenérskému tandemu dnes evidu-
jeme 28 registrovaných zájemců o šachy v kate-
gorii mládeže, skutečný zájem je přibližně o de-
set zájemců vyšší. 
Tento zvýšený zájem o šachy mezi mládeží 
nás vedl k rozhodnutí rozdělit šachový krou-
žek na dvě skupiny (začátečníci a pokročilejší). 
Tím jsme zároveň řešili i problém s nedostat-
kem místa, který je permanentním problémem 
našeho ŠK – stávající prostory nám umožňují 
rozmístění 8 stolů pro 16 hráčů a nic víc. Pro 
lektorskou a vzdělávací činnost při počtu 15 
dětí je to tedy naprosto nevyhovující. 
Pravidelně organizujeme přebor šachového 
kroužku a účastníme se mládežnických šacho-
vých akcí v rámci aktivit Středočeského šacho-
vého svazu a Šachového svazu ČR. Osvědčila 
se nám rovněž spolupráce s MDDM – usku-
tečnili jsme v letech 2014 a 2015 akce Šachy 
v přírodě, které se setkaly s nebývalým ohla-
sem, zorganizovali a uskutečnili jsme v roce 
2015 1. šachový turnaj dětí a mládeže „O po-
hár starosty města Čelákovice“. 

Navázání na tradice
I přes ztrátu čelákovické šachové kroniky se 
snažíme z dostupných informací a dat vytvořit 
alespoň dodatečnou digitální kroniku organi-
zovaného šachu v Čelákovicích. Tady je nutno 
ocenit mravenčí práci Stanislava Hájka, který 
se této problematice soustavně a iniciativně 
věnuje. Již jsme probádali kroniky spřátelených 
šachistů v Pečkách a Říčanech, Časopis čes-
kých šachistů/Československý šach od jejich 
založení po současnost, Kroniky města Čelá-
kovic, dostupné dokumenty TJ Spartak Čelá-
kovice (od r. 1954) a navázali jsme spolupráci 
s Městským muzeem v Čelákovicích. 
Na základě tohoto badatelského a organizač-
ního úsilí jsme iniciovali obnovení šachové tra-
dice z 50. let minulého století (1951–1957), kdy 
se Čelákovice pravidelně účastnily tzv. Turnaje 
čtyř měst. Výsledkem této iniciativy se ve spo-
lupráci se spřátelenými šachovými kluby (Čes-
ký Brod, Pečky, Poděbrady) podařilo v roce 
2014 po 57 letech uskutečnit 8. ročník tohoto 
turnaje. A samozřejmě se této aktivity zúčastní-
me i letos v září 2015.
Rovněž si ceníme skutečnosti, že členy sou-
časného ŠK jsou i Miroslav Drábek a Stani-
slav Hájek, kteří reprezentovali čelákovický 
šach v minulém století (a dá se říci i tisíciletí). 
Přes jejich statut „over 60“ jsou i dnes hybateli 
a podporou čelákovického šachu.

Perličky a zajímavosti
Petr Kopecký se v devadesátých letech podílel 
na překladu šachových publikací soukromého 
nakladatelství Pliska z německého jazyka (Lu-
děk Pachman – Moderní šachová teorie / dám-
ský gambit, dva díly).
Od září 2014 pravidelně každý měsíc probíha-
jí přednášky Roberta Kubíčka na téma Mistři 
světa v šachu, které jsou určeny pro všechny 
zájemce a mají za cíl popularizovat šach v Če-
lákovicích a okolí.
V rámci propagace šachového dění v Čeláko-
vicích a okolí jsou pravidelně zveřejňovány in-
formace o šachovém dění ve Zpravodaji měs-
ta Čelákovic a na webových stránkách ŠK na 
http://sachycelakovice.cz.

Martin Hrubčík, zakladatel a 1. předseda ŠK Spartak 
Čelákovice. Foto: archiv autorů článku

Zakládající členové šachového kroužku (zleva David 
Gregor, Vojtěch Rubeš, Gabriela Hladká a Lukáš Jan-
da). Foto: archiv autorů článku

Stanislav Hájek je naším mostem, který nás spojuje 
s dlouholetou tradicí čelákovického šachu. Foto: ar-
chiv autorů článku
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KAM VE VOLNÉM CASE
do pondělí 31. 8.
Městská knihovna
VÍCEJAZYČNOST JE BOHATSTVÍ
Kreativní putovní výtvarná výstava k soutěži na 
podporu čtení a psaní v jiném jazyce.

do pondělí 31. 8.
Městská knihovna
MALOVÁNO JEHLOU
Krása křížkové výšivky Radky Körnerové.

do neděle 13. 9.
Městské muzeum
VÝSTAVA VOJENSKÝCH MODELŮ
Výstava ve spolupráci s modeláři je přístupná 
ve výstavní síni muzea denně mimo pondělí 
9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

čtvrtek 6. 8. 19.00–22.00 hod.
Irish Music Pub
LETNÍ OPEN-AIR

sobota 8. 8. – neděle 27. 9.
Městské muzeum
25 LET DEMOKRATICKÉHO 
ČESKOSLOVENSKA A ČESKA NA 
POŠTOVNÍCH ZNÁMKÁCH 1989–2014
Výstava poštovních známek ze soukromé 
sbírky Františka Bodláka ve vstupní síni muzea 
přístupná denně mimo pondělí 9.00–12.00 
a 13.30–17.00 hod.

sobota 8. 8. 18.30 hod.
před Kulturním domem
FEFERON
koncert k tanci a poslechu

čtvrtek 13. 8. 19.00–22.00 hod.
Irish Music Pub
LETNÍ OPEN-AIR

pátek 14. 8. 21.30 hod.
náměstí 5. května
FILMOVÉ LÉTO: Pohádkář
promítání

sobota 15. 8. 9.00–18.00 hod.
Na Hrádku
8. KOMORNÍ POUŤOVÉ OSLAVY
Na nádvoří Městského muzea, v parku 
u Městské knihovny a s Letecko-modelářským 
klubem. Zve Spolek přátel čelákovického 
muzea.

sobota 15. 8. 19.00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
POUTNÍ KONCERT
Účinkují: Veronika Hádková – hoboj, Miroslav 
Pšenička – varhany.

sobota 15. 8. 21.30 hod.
náměstí 5. května
FILMOVÉ LÉTO: Fair play
promítání

neděle 16. 8. 21.30 hod.
náměstí 5. května
FILMOVÉ LÉTO: Revival
promítání

čtvrtek 20. 8. 19.00–22.00 hod.
Irish Music Pub
LETNÍ OPEN-AIR

pátek 21. 8. 18.30 hod.
před Kulturním domem
MUZIKA V NÁLADĚ
koncert k tanci a poslechu

sobota 22. 8. 8.30 hod.
volejbalové kurty Na Nábřeží
NOHEJBAL TROJIC
Pořádá Občanské sdružení míčových 
kouzelníků.

sobota 22. 8. 18.30 hod.
před Kulturním domem
WYTRATEJS
country koncert k tanci a poslechu

čtvrtek 27. 8. 19.00–22.00 hod.
Irish Music Pub
LETNÍ OPEN-AIR

sobota 29. 8. 9.00 hod.
Městský stadion
SPORTOVNÍ ROZLOUČENÍ 
S PRÁZDNINAMI

sobota 29. 8. 14.00 hod.
Na Statku, Rybářská 154
STATEK FEST 2015
hudební festival, vstupné dobrovolné

sobota 29. 8. 18.30 hod.
před Kulturním domem
DEKAMERON
koncert k tanci a poslechu

čtvrtek 3. 9. 19.00–22.00 hod.
Irish Music Pub
LETNÍ OPEN-AIR

sobota 5. 9. 15.00 hod.
Sedlčánky – lokalita Zájezd
VZPOMÍNKA NA PRÁZDNINY
Sportovně zábavné odpoledne pro děti – 
soutěže o drobné ceny pořádá OV Sedlčánky.

úterý 8. 9. 19.30 hod.
Městské muzeum
GALAKONCERT
klavírních skladeb operních a operetních árií 
a písní. Účinkují: Jana Jehličková – soprán, 
Daniel Klán – tenor, Libor Čapek – klavír. Zve 
Spolek přátel čelákovického muzea.

čtvrtek 10. 9. 19.00–22.00 hod.
Irish Music Pub
LETNÍ OPEN-AIR




