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Koncert skupiny Spirituál kvintet, který se uskutečnil v rámci Slavnostního večera u příležitosti udělení a předání Výroční ceny města Čelákovic 2015. Foto: Jiří Suchý

VÝROČNÍ CENA MĚSTA ČELÁKOVIC 2015

Laureát Výroční ceny města Čelákovic vždy 
obdrží pozoruhodné umělecké dílo symbolizu-
jící „Domov na Labi“ – je to skleněná plastika 
se stříbrnou plaketou, která je zhotovená jako 

zvětšenina otisku pečetidla rychtářského práva 
primase Ježdíka z roku 1631. Autorem návrhu 
plastiky je výtvarník Michal Burda. Toto dílo 
získá maximálně jednou v roce osoba, která 

významným způsobem ovlivnila některé obory 
lidské činnosti, významným způsobem půso-
bila ve prospěch občanů našeho města, šířila 
dobré jméno našeho města doma i ve světě. 
O udělení Výroční ceny rozhoduje Zastupitel-
stvo města a termínem pro slavnostní předání 
ceny byl stanoven den státního svátku 28. říjen 
(Den vzniku samostatného československého 
státu).
V pořadí druhou Výroční cenu udělilo Zastupitel-
stvo města Čelákovic dne 26. 6. 2013 u příležitosti 

•  Dagmar Vitáčková, odbor školství, informací a kultury

Ve středu 28. 10. 2015 se uskutečnil „Slavnostní večer u příležitosti udělení a předání Výroční 
ceny města Čelákovic 2015“ s koncertem skupiny Spirituál kvintet.
V pořadí třetí Výroční cenu města Čelákovic, a to za rok 2015, udělilo Zastupitelstvo města 
Čelákovic dne 24. 6. 2015 P. Richardu Scheuchovi za dlouholetou obětavou službu věřícím 
města Čelákovic.

Veřejné bruslení pod širým nebem – vstup zdarma. Pořádá město Čelákovice.

pokračování na str. 10

5.–20. prosince 2015 na náměstí 5. května
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Čas neskutečně rychle utíká. Je za námi první 
rok tohoto volebního období, a to už se hodí tro-
chu bilancovat úspěchy a neúspěchy. Ano, i to 
je třeba si přiznat. Některé věci nejdou tak rych-
le, jak se z počátku zdálo, ale na stranu druhou, 
každá negativní zkušenost nás posouvá dál, 
a to hlavně poučením.
Za první rok musím zejména pochválit kolegyně 
a kolegy ze zastupitelstva. Jednání jsou klid-
ná a atmosféra je spolupracující, což je dobrá 
zpráva pro město. Také se osvědčila spoluprá-
ce s rozumnou a konstruktivní opozicí, za což 
také patří velký dík. Naopak destrukci jsem dal 
a i nadále dám minimální prostor.

Z pohledu investic se za rok udělalo hodně prá-
ce. Od pro občany neviditelných krůčků, jako je 
například obnovení prací na projektu kanalizace 
do Záluží, až po velké stavby, které jsou vidět, 
jako je třeba rekonstrukce Mateřské školy v Ru-
munské ulici. Výčet všech investic by přesáhl 
prostorové možnosti tohoto úvodníku. Ale i zde 
jsou věci, které je potřeba zlepšit a lépe koor-
dinovat.
Město letos žilo také novou kulturou. Letos jsme 
se opět více setkávali na náměstí. Oslavili jsme 
zde příchod Velikonoc, bohužel oplakali čtvrté 
místo našich hokejistů, užili si krásné večery 
u filmového plátna, poslouchali fajn kapely na 
Setkání na náměstí a v listopadu se zde opět 
potkáme na již devatenáctém slavnostním roz-
svícení městského vánočního stromu.
V listopadu také oslavíme 25 let obnovené sa-
mosprávy města. U této příležitosti jsme připra-
vili výstavu o vývoji města a zároveň sváteční 
koncert v Městském muzeu 17. listopadu. Na 
tento slavnostní koncert vás srdečně zvu.
Přeji příjemný vstup do adventního času.

starosta

úvodník
NAŠIM SENIORŮM

•  odbor pro občanské záležitosti

Město Čelákovice pořádá v pátek 3. 12. 2015 
od 14.00 hod. v Kulturním domě v Čelákovi-
cích „Vánoční setkání“ pro seniory našeho 
města.
Během odpoledne vystoupí MUZIKA V NÁLA-
DĚ pod řízením Zdeňka Švancara s programem 
písní lidových, ze Semaforu, z filmů a popu. Zá-
jemci se mohou hlásit na odboru pro občanské 
záležitosti – sociálních věcí a zdravotnictví nej-
později do 26. 11. 2015 (tel.: 326 929 118).
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Tištěný přehled akcí
„ZIMA 2015–2016 

v Čelákovicích“
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „ZIMA 2015-
2016 v Čelákovicích “ (plakát; Zpravodaj města) 
obsahující akce od 3. prosince 2015 do 4. břez-
na 2016 je v pondělí 9. listopadu 2015.
Informace o akcích zasílejte na e-mail: kalen-
dar@celakovice.cz.
Dodané informace jsou také publikovány na 
webových stránkách města v „Kalendáři akcí ve 
městě“.

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.

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)

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 zpravo-
daj@celakovice.cz adresu, kam nebyl Zpravo-
daj dodán. 
Redakce bude mít jasnou představu o rozsahu 
stížností a zároveň je předá zodpovědné osobě, 
která zajistí nápravu.
Děkujeme za pochopení.

POZOR
NA UZÁVĚRKU ZMČ!

Uzávěrka lednového čísla (1–2016) Zpravodaje
je již ve čtvrtek 10. 12. 2015.
Číslo vyjde přibližně 6. 1. 2016.

Farní charita Neratovice
U Závor 1458, 277 11 Neratovice
tel.: 315 685 190, fax: 315 685 190
e-mail: sekretariat@charita-neratovice.cz
http://neratovice.charita.cz
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Helena Jiříkovská – housle 
Adéla Štajnochrová – housle 
Radim Sedmidubský – viola 
Lukáš Polák – cello

Škampovo kvarteto odstartovalo svou strmou 
uměleckou dráhu v březnu roku 1989 na pražské 
AMU pod vedením profesorů Antonína Kohouta 
a Milana Škampy, členů legendárního Smetano-
va kvarteta, a velice rychle zdomácnělo na na-
šich a zahraničních pódiích. K tomu jim pomohly 
i studijní pobyty na Scuola di Musica di Fiesole 
u Pierro Farulliho z Quartetto Italiano, u pianisty 
Malcolma Fragera, u členů Amadeus Quartet, 
Waltera Levina z Quartet LaSalle a další.
Po obdržení několika cen na mezinárodních 
soutěžích komorní hudby získali první cenu 
v prestižní světové soutěži Charlese Hennena 
v holandském Heerlenu. V roce 1992 kvarteto 
získalo zvláštní cenu Českého komorního spol-
ku, o rok později následovalo velmi úspěšné vy-
stoupení v londýnské Wigmore Hall, za něž ob-
drželo cenu Královské filharmonické společnosti 
Best Debut 1993. V říjnu následujícího roku se 
pak soubor stal vůbec prvním rezidenčním 
kvartetem v historii Wigmore Hall, kde v letech 
1994–1998 odehrál desítky koncertů.
Kvarteto vystupuje v Evropě, Japonsku, Sever-
ní a Jižní Americe, Mexiku a Austrálii. Se svým 
publikem se setkává na pódiích prestižních hu-
debních festivalů v Melbourne, Aspenu, Berlíně, 
Gstaadu, Edinburghu, Istanbulu, Paříži aj. Pra-
videlně vystupuje ve významných světových hu-
debních centrech, jakými jsou např. londýnská 
Wigmore Hall, Concertgebow Amsterdam, pa-
řížské divadlo Chatelet, vídeňský Musikverein, 
Lincoln Centre a Carnegie Hall v New Yorku či 
Suntory Hall v Tokiu, jakož i ve Dvořákově síni 
pražského Rudolfina. Pravidelně přijímá pozvání 
na mezinárodní festivaly komorní hudby, z po-
ledních let jmenujme festivaly v holandském Or-
landu, norském Stavangeru, německém Schles- 
wig-Holstein a Schwetzingen. Se Škampovým 
kvartetem pravidelně spolupracují významní 
umělci - Josef Suk, Dagmar Pecková, Jiří Bárta, 
Janine Jansen, Kathryn Stott, Michael Collins, 
Ronald van Spaendonck, Nikolaj Děmiděnko, 
Itamar Golan, Melvyn Tan aj.
Na řadě alb hudebního vydavatelství Supra-
phon hraje Škampovo kvarteto skladby Haydna, 
Mozarta, Beethovena, Schuberta, Smetany, 
Dvořáka, Brahmse, Suka a Ravela. Spolupráce 
kvarteta s českou cross-over umělkyní a skla-
datelkou Ivou Bittovou na jejím albu „Iva Bittová 

Classic“ je mistrovským spojením názvuků 
romské, moravské lidové hudby a jazzu. Jejich 
další CD s oběma Janáčkovými kvartety získa-
lo „Cenu Harmonie za nejlepší nahrávku roku 
2001“ v kategorii komorní hudby. Totéž ocenění 
si odnesli o dva roky později za CD s moderní 
interpretací obou kvartetů Bedřicha Smetany. 
Jejich „BBC Lunchtime Concert“ s Melvynem 
Tanem byl vybrán jako první CD v sérii nahrá-
vek „Live from Wigmore Hall“ pro vydavatel-
ství „BBC World Label“. V červnu 2007 vydalo 
Škampovo kvarteto další nahrávku pro značku 
Supraphon obsahující Dvořákův klavírní kvintet 
op. 81 s Kathryn Stott a kontrabasový kvintet 
op. 77 s Laurene Durantel. V říjnu téhož roku 
vyšla jejich další živá nahrávka v sérii „Life from 
Wigmore Hall“ s kvartety Mozarta, Smetany 
a Šostakoviče.
Škampovo kvarteto věnovalo vždy mimořádnou 
pozornost Janáčkově hudbě. Vznikl tak první 
originální projekt koncertů v letech 2001–2002 
„Janáček a jeho moravské kořeny“. Oba smyč-
cové kvartety v něm znějí spolu s moravskou 
lidovou hudbou ve vlastní úpravě s průvodním 
slovem. Další projekt vznikl u příležitosti Roku 
české hudby 2004, kdy Škampovci prohloubili 
svoji spolupráci s Ivou Bittovou. Pro Supraphon 
natočili Janáčkovu sbírku „Lidová poezie v pís-
ních“ v kvartetní transkripci Vladimíra Godára 
a vlastním originálním aranžmá. Tento program 
byl úspěšně proveden na festivalu České sny 
2004 v tuzemsku i zahraničí.

SVÁTEČNÍ KONCERT MĚSTA ČELÁKOVIC
U příležitosti státního svátku „Dne boje za svobodu a demokracii“ pořádá v úterý 17. listopadu 
2015 město Čelákovice „Sváteční koncert“ v Městském muzeu v Čelákovicích.
Vystoupí smyčcové Škampovo kvarteto. Předvedeny budou výběry ze Smyčcových kvartet op. 127 
Ludwiga van Beethovena, op. 96 Antonína Dvořáka a č. 1 Leoše Janáčka.
Vstupné: 100 Kč, předprodej vstupenek v pokladně Městského muzea v Čelákovicích.

Výstava „25 let obnovené samosprávy  
města Čelákovic“

Od úterý 17. listopadu 2015 bude k vidění v 1. patře Obecního domu u vchodu do České spo-
řitelny výstava „25 let obnovené samosprávy města Čelákovic“.
Město Čelákovice připravilo v den státního svátku i vernisáž výstavy, která se uskuteční v 15.00 hod. 
v 1. patře Obecního domu.

Škampovo kvarteto

Škampovo kvarteto. Foto: archiv souboru

Jeho Eminence Dominik kardinál Duka požehnal nové 
výmalbě čelákovického kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v neděli 11. října. V pořadí 26. arcibiskupem 
pražským byl jmenován 13. února 2010 Svatým otcem 
Benediktem XVI. Slavnostní pontifikální mše svaté se 
zúčastnila řada zastupitelů města Čelákovic včetně sta-
rosty Josefa Pátka a místostarosty II Petra Studničky. 
Na fotografii je i současný farář Římskokatolické farnos-
ti v Čelákovicích Mikuláš Uličný. Dominik Duka je prav-
děpodobně prvním českým kardinálem, který po roce 
1989 Čelákovice navštívil. Asi nejblíže se Čelákovicím 
přiblížil Miloslav kardinál Vlk, který 20. května 2006 na-
vštívil sousední městys Lázně Toušeň. Foto: Arcibis-
kupství pražské

Změny názvů ulic  
a uličních čar

•  Petr Studnička, místostarosta II

Od čtvrtka 1. října nese jedenáct ulic v našem 
městě nové pojmenování a u řady objektů do-
šlo ke změně stanovení uliční čáry. Tyto změny 
se dotkly více než 250 občanů našeho města 
a více než 60 podnikatelských subjektů. Dnes 
již na území města nenajdete například dvě ulice 
Husovy. Jedna zůstala v Čelákovicích a v Sedl-
čánkách byla tato ulice přejmenována na ulici 
Na Vošverku. Podobně budova děkanství již 
není v ulici Kostelní, ale nově v ulici Na Hrádku. 
Nejčastějšími názvy ulic v České republice jsou 
Nádražní (1 476) a Hlavní (971), avšak ani jeden 
z těchto názvů ulic v Čelákovicích nemáme.
Většina občanů již přistoupila k výměně ob-
čanského průkazu a řada z nich využila i mi-
mořádných úředních hodin v pátek, a to jak na 
Městském úřadu ve Staré Boleslavi, tak na de-
tašovaném pracovišti v pražské Biskupské ulici.
Rád bych jménem vedení města Čelákovic 
poděkoval všem, kteří se na řešení problema-
tiky duplicitních názvů ulic a vedení vybraných 
uličních čar v našem městě podíleli, a zejména 
bych rád ocenil konstruktivní přístup všech, kte-
rých se předmětné změny dotkly a stále ještě 
dotýkají. 

Čelákovický místostarosta II Petr Studnička navštívil 
v první mimořádný den úředních hodin v pátek 2. října 
úředníky odboru vnitřní správy, kteří zabezpečují vý-
měnu občanských průkazů či cestovních pasů, jak na 
detašovaném pracovišti Městského úřadu Brandýs nad 
Labem-Stará Boleslav v Praze v Biskupské ulici, tak na 
Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi a poděkoval jim 
za jejich práci při výměně dokladů občanům z Čeláko-
vic. Foto: -ovs-
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•  -dv-

Finanční záležitosti
Rada města vzala na vědomí rozpočtová opat-
ření, přesuny mezi položkami v rámci paragra-
fu rozpisu rozpočtu města 2015 provedené  
k 31. 8. 2015 a schválila změnu rozpočtu města 
Čelákovic 2015 č. 11.
Dále souhlasila s převodem prostředků rezerv-
ního fondu MŠ Rumunská ve výši 111 000 Kč 
do fondu investic mateřské školy s následným 
použitím těchto prostředků k navýšení pro-
středků na financování údržby a oprav majetku 
mateřské školy a s použitím prostředků rezerv-
ního fondu této příspěvkové organizace ve výši  
173 000 Kč.

Nákup osobních automobilů
Radní schválili dvě kupní smlouvy na nákup 
automobilů Dacia Dokker Arctica, určených 
pro příspěvkovou organizaci Technické služby 
Čelákovice a pro organizační složku Pečovatel-
ská služba města Čelákovic, a to mezi městem 
Čelákovice jako kupujícím a AUTO KOUT CEN-
TRUM, spol. s r. o., jako prodávajícím v cenách 
271 690 Kč včetně DPH.

Veřejné osvětlení ulic Křižíkovy a Přístavní
RM schválila zadávací dokumentaci veřejné za-
kázky malého rozsahu skupiny C na stavební 
práce s názvem „Veřejné osvětlení v ul. Křiží-
kova a Přístavní, Čelákovice“ a uložila vedoucí 
odboru správy majetku a investic zahájit za-
dávací řízení této veřejné zakázky s termínem 
dokončení fyzické realizace akce nejpozději do  
30. 4. 2016.

MŠ Sluníčko
Radní schválili příkazní smlouvy na provádění 
technického dozoru stavebníka a koordináto-
ra BOZP na akci „Výstavba školky Sluníčko“ 
mezi městem Čelákovice jako příkazcem a To-
mášem Kubátem, Praha 4, jako příkazníkem 
za cenu 439 500 Kč včetně DPH a na zajištění 
administrace zadávacího řízení na výběr zhoto-
vitele akce „Výstavba mateřské školy Sluníčko, 
Čelákovice“ mezi městem Čelákovice jako pří-
kazcem a společností ŘANDA HAVEL LEGAL 
advokátní kancelář, s. r. o., Praha 1, jako příkaz-
níkem za cenu 145 200 Kč včetně DPH.

Prevence rizikového chování
Radní schválili ZŠ J. A. Komenského proplace-
ní prevence rizikového chování školní mládeže 
v částce 17 028 Kč.

Stavební úpravy Městské sauny
Rada města schválila rozsah dodatečných sta-
vebních prací veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce „Stavební úpravy městské 
sauny Čelákovice č. p. 1373“ dle ZL č. VIII. 
Venkovní chodník – změna trasy včetně rozsa-
hu prací v předpokládané hodnotě 35 090 Kč 
včetně DPH, ZL č. IX. Zádveří – vyzdění zádveří 
u hlavního vstupu včetně dodávky nových dve-
ří v předpokládané hodnotě 81 070 Kč včetně 
DPH, a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené 
dne 21. 5. 2015 mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a společností Otistav, s. r. o., Pra-
ha 9, jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky 

malého rozsahu „Stavební úpravy městské sau-
ny Čelákovice č. p. 1373“ za celkovou cenu 
2 426 435,63 Kč včetně DPH.

Komise a změny
RM jmenovala tajemnicí komise bytové a sociál-
ní, pro záležitosti sociální, Šárku Čmugrovou, 
referentku odboru pro občanské záležitosti, a to 
s účinností od 23. 9. 2015.
Vzala na vědomí zánik členství Jaroslava Jelínka 
v povodňové komisi, odvolala ke dni 22. 9. 2015 
člena povodňové komise Jindřicha Týče a jme-
novala novými členy této komise ke dni 23. 9. 
2015 Karla Kárníka a Jaroslava Beneše.
Dále RM schválila složení likvidační komise – 
Jana Prchalová, předseda, členové: Eva Arazi-
mová, Milan Lerch, Jaroslav Beneš a Petr Bam-
bas.

Koncepce Pečovatelské služby města
RM se seznámila s koncepcí rozvoje Pečova-
telské služby města Čelákovic pro období let 
2015 – 2025 a uložila komisi bytové a sociální 
projednat tuto koncepci a vydat k ní stanovisko 
do 15. 10. 2015.

Autobusové zastávky u TESCA
Radní souhlasili se zprovozněním autobusových 
zastávek u hypermarketu TESCO Čelákovice 
na silnici č. II/245 ve vlastnictví Středočeského 
kraje.

Sběr a výkup odpadů
Rada města nesouhlasila s předloženým pro-
vozním řádem ani se zřízením a provozováním 
zařízení ke sběru a výkupu odpadů Josefa Kup-
ského, Praha, které má být umístěno na části 
pozemku v ulici Tovární.

Právo užívat závěsný odznak města
Radní stanovili s účinností od 23. 9. 2015, že 
právo užívat závěsný odznak při významných 
příležitostech a občanských obřadech má, kro-
mě starosty a místostarostů, i zastupitelka Jin-
dra Chourová.

Podpora projektu RC ROUTA
RM schválila podporu projektu zaměřeného na 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
realizovaného Rodinným centrem ROUTA, z. s., 
a to na území města Čelákovic.

Právní stanovisko
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ zajistit 
právní stanovisko ve věci požadavku SK Union 
na vyrovnání investic vložených do budovy tri-
buny na Městském stadionu, a to v termínu do 
6. 10. 2015.

Bezbariérové bydlení
RM schválila záměr pronájmu části pozemku p. 
č. 39/1 o výměře asi 106 m² z celkové výměry 
3 161 m² a části p. č. 39/2 o výměře cca 20 m² 
z celkové výměry 110 m², vše v k. ú. Čelákovi-
ce, za minimální cenu 60 Kč/m²/rok za účelem 
vytvoření klidové zóny při bezbariérovém byd-
lení pro osobu těžce tělesně postiženou. Dále 
uložila ředitelce Q - BYT Čelákovice, spol. s r.o., 
vytipovat vhodné objekty, případně byty, které 
lze využít na území města Čelákovic pro bezba-

riérové bydlení pro osobu těžce tělesně postiže-
nou, a to do termínu 15. 10. 2015.

Studie využitelnosti Městského stadionu
Radní souhlasili s vystavením objednávky na 
zpracování „Studie využitelnosti Městského 
stadionu v Čelákovicích ve variantách“ pro spo-
lečnost ADONIS PROJEKT, spol. s r. o., Hradec 
Králové, v ceně 113 740 Kč včetně DPH.

On-lin přenos Zastupitelstva města
RM schválila jako pro město nejvhodnější na-
bídku uchazeče TV PORT, s. r. o., Čelákovice, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s ná-
zvem „Zajištění AV techniky a on-line přenosů 
Zastupitelstva města“ za cenu 29 040 Kč včetně 
DPH za každé jedno zasedání Zastupitelstva 
města a následně i příslušnou smlouvu k těmto 
úkonům.

Územní opatření o stavební uzávěře
Rada města uložila vedoucí odboru správy 
majetku a investic zpracovat do 25. 10. 2015 
územní opatření o stavební uzávěře s možností 
udělení výjimky pro lokality: 
- areál Kovohutí;
-  oblast průmyslových areálů ohraničená ulicemi 

U Kapličky, Na Stráni a Stankovského a areá-
lem Volmanovy vily, která je součástí rozvojo-
vého území s charakterem hraničního pásma;

-  oblast části bývalého areálu TOS mezi ulicemi 
Stankovského a Toušeňskou;

-  Krátká Linva;
- oblast dělnických domků u Kovohutí;
- oblast příjezdu k lávce přes Labe;
- nábřeží Labe;
-  všechny plochy vně skutečné stávající hranice 

zastavěného území.

Doplnění ceníku Čelákovické sportovní
RM schválila doplnění ceníku služeb Čelákovic-
ké sportovní, příspěvkové organizace, o prostor 
travnatého hřiště ohraničeného atletickou drá-
hou na Městském stadionu v Čelákovicích 
s účinností od 15. 10. 2015.

Výběr z usnesení RM č. 25–27/2015.

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

středa 4. 11. a 16. 12. 2015
od 18.00 hod. 

v Kulturním domě
Aktuální program ZM bude zveřejněn týden 
před zasedáním na úřední desce města a na 
webových stránkách města.

Tajemník MěÚ Čelákovice
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovní pozice

„Interní auditor MěÚ v Čelákovicích“.

Bližší informace 
na www.celakovice.cz.

o cem jednali radní mesta

pozvánka
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•  Marek Skalický, radní 

V příštích dvou letech ušetří 53 domácností i firem se 79 odběrnými místy odhadem 150 tisíc 
korun na energiích. Dokázaly to díky účasti v elektronické aukci, která proběhla dne 29. října.
Účast v e-aukci nabídlo občanům město Čelákovice  ve spolupráci se společností eCENTRE, a. s. 
Elektronická aukce je online jednání většího množství dodavatelů o ceně, a to v reálném čase. 
Vítězem e-aukce se stává dodavatel s nejnižší nabídnutou cenou a zároveň dalšími splněnými 
parametry zadavatele. Výhodou tohoto způsobu výběru nového poskytovatele je fakt, že občané 
získají ceny nižší než aktuální ceníkové ceny na trhu za dodávku energie a také jistotu opakované-
ho administrativního servisu poskytovatele služby sdružených e-aukcí.
Domácnosti, které mají zájem o snížení plateb za energie a nestihly se zapojit do projektu v ter-
mínech nabízených, mají možnost kontaktovat obchodního partnera eCENTRE Ladislava Zítu na 
telefonu 730 512 272 nebo e-mailu: ladislav.zita@partnerecentre.cz a domluvit se na dalším spo-
lečném postupu.

Desítky čelákovických domácností a firem  
se zapojily do elektronické aukce

Dle výše uvedené změny mají nárok na přechod 
průkazu OZP tito držitelé:
•  Současní držitelé platných průkazů mimo-

řádných výhod (papírové průkazy TP, ZTP, 
ZTP/P) mají nárok na průkaz OZP podle zá-
kona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode 
dne 1. ledna 2014. Symbol na průkazu OZP, 
který označuje závažnost postižení (TP, ZTP, 
ZTP/P), odpovídá stupni přiznaných mimo-
řádných výhod (I., II., III. stupeň).

•  Držitelé platného průkazu OZP vydaného 
podle § 34 nebo § 35 zákona č. 329/2011 
Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2013 
(průkazy vydané z titulu příspěvku na mobi-
litu nebo příspěvku na péči nebo samostat-
ného správního řízení o průkaz OZP), mají 

taktéž nárok na průkaz OZP podle zákona  
č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne  
1. ledna 2014.

Výše uvedené osoby uplatní nárok na průkaz 
OZP podáním vyplněného tiskopisu „Žádost 
o přechod nároku na průkaz osoby se zdra-
votním postižením“ na pracovišti Úřadu práce 
České republiky – krajské pobočce v Příbrami, 
kontaktním pracovišti Praha–východ, Dobrov-
ského 1278/25, Holešovice, 170 00 Praha 7 
(tel. 950 151 343), nebo na dislokovaném pra-
covišti v Říčanech na adrese 17. listopadu 392, 
Říčany (tel. 950 151 705, 950 151 706). Dále je 
třeba předložit aktuální fotografii o rozměru 35 
x 45 mm dle požadavků na fotografie pro vy-
dání občanského průkazu. Nárok na výměnu se 

dále prokáže předložením průkazu mimořád-
ných výhod vydaného podle předpisů účinných 
přede dnem 1. ledna 2012 nebo průkazu osoby 
se zdravotním postižením vydaným podle § 34 
nebo § 35 zákona č. 329/2011 Sb.
Přechod nároku bude po prokázání výše uve-
dených skutečností automatický, bez správ-
ního řízení a nového posuzování zdravotního 
stavu. Nárok na průkaz osoby se zdravotním 
postižením je osoba povinna uplatnit a pro-
kázat nejpozději do 31. prosince 2015, jinak 
tento nárok zaniká.

Výměna průkazů osob se zdravotním postižením

•  Josef Pátek, starosta

Projekt seniorského telefonu, který jsme zdědili, 
se ukázal být neúspěšný. Z téměř 50 nakoupe-
ných kusů jsou aktuálně využívané pouze 4 kusy. 
Jelikož záruční doba telefonů uplyne v prosinci 
tohoto roku, byli jsme postaveni před problém, 
jak tento neúspěšný projekt důstojně ukončit. 
Několikrát jsme se snažili domluvit s bývalou sta-
rostkou Tichou a najít řešení. Bohužel vždy, když 
se tato problematika měla projednávat na zastu-
pitelstvu, tak se omluvila. Nakonec se našlo ře-
šení a věřím, že pomůže potřebným. V úterý 13. 
října 2015 bylo slavnostně předáno prvních 10 ks 
telefonu Aligator sociální organizaci Vyšší Hrádek 
jako dar. Zároveň jsme oslovili další příspěvkové 
sociální organizace s nabídkou daru dalších pří-
strojů. Hlavním cílem ukončení projektu je, aby 
telefony posloužily těm, kteří tuto pomoc oprav-
du potřebují. Ve středu 28. října dopoledne se na náměstí 5. května za účasti vedení města a několika desítek občanů uskutečnil 

slavnostní akt u příležitosti výročí vzniku samostatného československého státu. Foto: -dv-

Předání telefonů na radnici. Foto: archiv Městského 
úřadu

Projekt Aligator 
 skončil neúspěchem, 

ale přesto pomůže

•  Šárka Čmugrová, odbor pro občanské záležitosti

Na základě změn vyplývajících z účinnosti zákona č. 329/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 
329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází v průběhu roku 2015 k výměně průkazů osob 
se zdravotním postižením. Tato výměna však byla zahájena ode dne 1. dubna a potrvá do 31. 
prosince 2015.
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V průběhu čtrnácti let soutěže bylo přihlášeno 
okolo 360 dopravních řešení, z nichž bylo cel-
kem oceněno 83 projektů, mezi které Nadace 
Partnerství rozdělila finanční odměny v hodno-
tě 3,4 mil. Kč. Generálním partnerem soutěže 
je Škoda Auto Mladá Boleslav. Mezi letošní 

oceněné projekty lze zařadit projekty „Mšeno 
– průtah II/259, ulice Boleslavská“, „Terminál 
Železný Brod – 1. etapa“, „Park Na Špici v Par-
dubicích“ či „Dětské dopravní hřiště jako sou-
část programu systematické dopravní výchovy 
v Hustopečích“.

Výsledky 14. ročníku soutěže Cesty městy  
vyhlášeny v Polabí

Starosta Čelákovic Josef Pátek předal ocenění vítězných projektů zástupcům jednotlivých obcí. Foto: Nadace Part-
nerství

Součástí konference byla i hojně navštívená prohlídka města, kterou zajistil místostarosta II Petr Studnička. Pro-
cházka byla zakončena na čelákovické lávce přes Labe, která zvítězila v soutěži Cesty městy v roce 2014 v kate-
gorii Bodová řešení. Čelákovická lávka je zároveň nominována do celosvětové soutěže ACI Excellence 2015. Foto:  
Nadace Partnerství

•  Miloš Sekyra, místostarosta I

Čelákovický Kulturní dům hostil třetí zářijový čtvrtek 14. ročník soutěže Cesty městy, kte-
rou vyhlašuje Nadace Partnerství. Města a obce přihlašují do soutěže dopravní opatření, 
která vedou ke zklidnění dopravy, zvyšují bezpečnost jejích účastníků a zároveň přispívají 
ke zkvalitnění veřejného prostoru. V letošním ročníku bylo doručeno celkem 30 přihlášek.

Exkurze pro občany 
města do kompostárny 

v Blansku
•  Marek Skalický, radní

V souvislosti se záměrem vybudovat u Čeláko-
vic zařízení na likvidaci biologicky rozložitelné-
ho odpadu – kompostárnu – a také na základě 
slibu na zářijovém zasedání Zastupitelstva, po-
řádá město Čelákovice pro své občany exkurzi 
do kompostárny v Blansku v Jihomoravském 
kraji. Proč zrovna Blansko? Město Blansko je 
velikostí i fungováním velmi podobné městu 
Čelákovice. Blanenská kompostárna se řadí 
mezi jedno z nejmodernějších krytých zařízení 
pro nakládání s těmito odpady v České repub-
lice s roční produkcí v řádu tisíců tun. Blansko 
má s provozováním kompostárny několikaleté 
zkušenosti, negativní i pozitivní. V neposlední 
řadě vedení města Blanska projevilo ochotu se 
našim občanům v rámci exkurze věnovat. 
Exkurze do kompostárny je naplánována 
v pátek 20. 11. 2015, jedná se o celodenní 
akci. Doprava do blanenské kompostárny, 
hrazená městem Čelákovice, bude autobu-
sem. Odjezd autobusu bude od čelákovické 
radnice z náměstí 5. května v 7.30 hod., plá-
novaný příjezd zpět do Čelákovic se očeká-
vá okolo 17.00 hod. Vlastní exkurze za účas-
ti provozovatele a vedení města bude trvat 
zhruba 2 až 2,5 hodiny. 
Na exkurzi je nutné se závazně přihlásit u ve-
doucí odboru životního prostředí Městského 
úřadu Čelákovice Zuzany Mutínské, a to:
•  osobně na odboru životního prostředí Měst-

ského úřadu Čelákovice (budova Radnice II, 
1. patro);

•  e-mailem na zuzana.mutinska@celakovice.cz;
•  telefonicky na 326 929 129;
a to nejpozději do pondělí 16. listopadu 
2015.

Kompostárna v Blansku je vzorem pro plánovanou 
kompostárnu u Sedlčánek. Zdroj: Via Alta Odpady

Město vyhrálo první spor s TJ Spartak  
Čelákovice

•  Miroslav Opa, radní

Město v polovině letošního roku ukončilo Smlouvu o výpůjčce na prostory Městského stadionu z dů-
vodu devastace fotbalového trávníku. Zároveň nabídlo TJ Spartak novou smlouvu na rekonstruova-
né plochy atletické dráhy. TJ Spartak reagoval podáním žaloby, kde se domáhal prohlášení neplat-
nosti úkonu ukončení Smlouvy o výpůjčce a na nabídku města nereagoval. Během října proběhla dvě 
stání před Okresním soudem pro Prahu-východ. Dne 27. 10. 2015 byl vyhlášen rozsudek jménem 
republiky, kterým se žaloba TJ Spartak na město Čelákovice zamítá. Ukončení smlouvy o výpůjčce 
je tak správný krok podepřený rozsudkem. Nadále pracujeme na studii využitelnosti prostor Měst-
ského stadionu, aby na stadionu našlo své zázemí maximum sportovců.
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•  Josef Zumr, architekt

Od románského kostela přes Volmanovu vilu 
a téměř až do 22. století. I tak by se dala cha-
rakterizovat trasa vycházky s komentářem 
architektů a majitelů nebo správců navštíve-
ných objektů.

Motto naší vycházky znělo: vize – koncepce – 
master planning – developement. Tedy od cel-
ku k detailu, od Strategického plánu přes plán 
územní k samotné realizaci záměru.
Během dopolední plavby po Labi, podél ná-
břeží, pod novou lávkou jsme prakticky přiblížili 
výhody a možnosti prostorového plánování – 
připravenost obce na konkrétní individuální zá-
měry vlastníků. Řeka vnesla do naší procházky 
(plavby) volnost, kterou by mělo získat ve svém 
konceptu i nové nábřeží. 
Dalším místem naší návštěvy byla místa, odkud 
zdejší malíř Čeněk Janda maloval své obrazy 
s tvrzí a kostelem. Ano, je to místo nedůstojně 
skryté mezi chatkami za náhonem, odkud jsme 
se přesunuli do „Čelákovických Benátek“ – na 
ostrov pod mlýn, kde se do náhonu vlévá Če-
lákovický potok. Dnes však ostrov a jeho břehy 
připomínají spíše smetiště zdejší drogové scény. 
Tady jsme nábřeží Labe opustili s nadějí a vírou. 
Procházka pokračovala do dalšího místa s po-
tenciálem rozvoje – k bývalé továrně J. Volma-
na. Zde jsme si prošli lokaci s velkým poten-
ciálem. S nadhledem jsme se dívali na areál 
opuštěné továrny jako na hotové město. Ulice, 
fasády, veřejné prostory různých velikostí a vý-
znamů. Jenže bez života. Kdo ho tam pomůže 
vlít? Jediní současní návštěvníci, sběrači kovů, 
ho spíše odnášejí.
Možnosti a výhody konverze bývalého průmys-
lového území jasně dokázala návštěva SVÚM 
– výzkumného ústavu materiálů, se kterým nás 
seznámil Ivo Hain, předseda představenstva. 
Technologie a zkoumané materiály budoucnos-
ti jasně odkazují na šikovnost zdejších strojařů 
a techniků a naznačují možnosti rozvoje celého 
areálu směrem k výzkumu, vědě v kombinaci 
s výrobou, jejíž technologie budou na součas-
né úrovni. Bude-li areál přístupný, což už nyní 
je, nic nebrání jeho rozvoji. Dále je zapotřebí in-
vestovat do vzdělávání v tomto oboru tak, aby 
zdejší pracovníci byli konkurenceschopní nejen 
u nás, ale i ve světě. Aby se zde opět navázalo 

na tradici výrobků vyvážených do celého světa, 
jako to bylo již za éry J. Volmana.
Poslední zastávkou na trase vycházky byl če-
lákovický mlýn pod tvrzí. Posledním funkčním 
válcovým mlýnem na Labi nás provedl stárek 
inženýr Nádvorník. A opět, přestože se jednalo 
o architektonickou vycházku, bylo hlavním té-
matem užívání budovy, její provoz a budouc-
nost, protože dnes už mletí neletí. 
Tak jako můžeme na nábřeží hovořit o konver-
zi krajinné nebo volnočasové, v areálu býva-
lé továrny J. Volmana o konverzi průmyslové, 
technologické, tak mlýn nejspíš čeká konverze 
kulturní nebo správní. Vždyť je situován čelem 
k řece, tam, kde cítíme všichni tolik energie.
Prvního čelákovického Dne architektury se 
v roce 2015 účastnilo okolo 40 zájemců a pří-
znivců architektury, kteří vydrželi chodit po 
městě celý den, aby jim odměnou byla návštěva 
rekonstruované vily J. Volmana. Přestože ještě 
nemáme název pro dnes bezejmenné nábřeží 
a ani nevíme, co bude za 5x5 let ve „Volmance“,  
víme, že pro naplnění motta „Bydlení na Labi“ 
potřebujeme vizi a koncept, který snad najdeme 
mimo jiné i v podobě nového územního plánu, 
který se v současné době zpracovává.
Za nás průvodce dodávám, že jsme byli velmi 
mile překvapeni, kolik z vás ráno pod kostel do-
razilo a ještě více jsme byli potěšeni, že jste to 
s námi vydrželi až do konce.
Více informací o vycházce, která se uskutečnila 
v rámci Světového dne architektury, naleznete na:  
https://www.facebook.com/DACelakovice.

Padlá větev
Dne 17. 9. 2015 v 19.21 hod. telefonicky ozná-
mil občan, že na lávce přes Labe leží po silném 
větru spadlý strom. Hlídka se dostavila na mís-
to, kde již byl starosta Pátek, a bylo zjištěno, že 
na konci lávky, na straně u Káraného, leží větší 
větev. Byli vyrozuměni dobrovolní hasiči z Kára-
ného, kteří spadlou větev odstranili. Hlídka MP 
po dobu jejich zákroku zajišťovala, aby nikdo 
nevstupoval na lávku. 

Street art???
V neděli 27. 9. 2015 v 17.53 hod. bylo přijato te-
lefonické oznámení občana, že na lávce maluje 
mládež, a to i na zábradlí lávky. Když se jich do-
tázal, proč to dělají, odpověděli mu, že se jedná 
o street art a že on tomu nerozumí. Občan si 
proto udělal fotografii dětí i jejich umění a zaslal 
ji na e-mail MP. Hlídka, která se na místo do-
stavila, už nikoho nezastihla. Druhý den bylo ve 
spolupráci s vedením místních škol provedeno 
šetření, zda někdo z pedagogů nepozná někoho 
ze svých žáků. Již to vypadalo, že se to nepove-
de, ale pak vedení Kamenky zjistilo, že se jedná 
o bývalou žákyni jednoho ze vzdělávacích ústa-
vů v našem městě, a proto strážníci o celé věci 
informovali rodiče dívenky, aby ji poučili o tom, 
že se maluje na papír, a ne na zábradlí. Nápis na 
lávce, protože se dal snadno smýt, byl odstra-
něn Technickými službami. 

Žena v okně
V sobotu 10. 10. 2015 v 18.07 hod. telefonicky 
požádala Policie ČR o prověření oznámení, že 
nějaká paní prý něco vykřikuje z okna. Hlídka 
zjistila, že v okně uvedeného domu se nachází 
starší paní, která něco nesrozumitelně vykři-
kovala a snažila se z okna vylézt. Hlídka zkon-
taktovala majitelku domu, která uvedla, že její 
matka má zdravotní potíže po mrtvici a občas 
mívá takovéto stavy. Dnes ji nechala na chvíli 
samotnou a takto to dopadlo. Majitelka se ihned 
vrátila domů a o matku se postarala. 

Pijáci na ulici 
Dne 17. 10. 2015 v 15.50 hod. oznámil operátor 
kamerového systému hlídce MP, že pod kame-
rou u CMC sedí tři lidé a pijí pivo z PET láhve. 
Hlídka zjistila, že jde o polské občany. S ohle-
dem na jejich přesilu vůči množství piva byla věc 
vyřešena domluvou. Poté v 17.47 hod. vedoucí 
jedné z velkoprodejen oznámil, že zadrželi zlo-
děje. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se 
jedná o muže, které před tím hlídka řešila za pití 
na veřejnosti. Nyní se zřejmě snažili dorovnat 
svou přesilu nad množstvím alkoholu jeho krá-
deží v prodejně. U sebe měli rum, vodku a dvě 
balení filé. Proto už bylo jejich jednání vyřešeno 
blokovou pokutou. 

731 136 156

V Čelákovicích se uskutečnil historicky první 
Den architektury 2015

Pořadatel Dne architektury v Čelákovicích Josef Zumr 
na člunu s dalšími účastníky vycházky v čele s Danou 
Teichmanovou, předsedkyní komise pro rozvoj města. 
Foto: Jaroslav Tláskal

Vedle Volmanovy vily byla jednou z atrakcí i návštěva čelákovického mlýna, který je posledním funkčním válcovým 
mlýnem na Labi. Foto: Jaroslav Tláskal
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ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE
Přivítáni do života byli
v sobotu 17. října 2015

tito noví občánci města Čelákovic

Kryštof Josef Weiss, Valentýna Fialová, Silvie Ježková,
Vojtěch Švehla a Liliana Vachková.

Tomáš Kratochvíl, Karla Veselá, Cyril Matyáš,  
Kristýna Fišerová,

Aneta Turková, Kryštof Dvořák, Lucie Doležalová,  
Markéta Nentvichová,

Foto: Jiří Suchý

Město Čelákovice nabízí k pronájmu obecní 
byt. Nájemci budou vybráni tzv. obálkovou 
metodou podle výše nabídnutého nájemné-

ho. Okruh zájemců není nijak omezen.
•  Stankovského č. p. 1581, byt č. 25, Čelákovice
Byt č. 25 o velikosti 1+1 o celkové ploše 43,94 m2 (započitatelná plocha 
39,31 m2), sestávající z těchto prostor: 1 pokoj 19,20 m2, kuchyň 6,89 m2, 
předsíň 4,25 m2, koupelna 2,56 m2, WC 0,88 m2, spíž 0,90 m2, sklep 2,88 m2, 
lodžie 6,38 m2. Byt je situovaný v 5. podlaží jednovchodového osmipod-
lažního 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 3 931 Kč měsíčně (100 Kč/m2/měsíčně) a je 
předmětem nabídky (jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).

Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nad-
pisem: Pronájem bytu č. 25, Stankovského č. p. 1581, Čelákovice.

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

PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK
V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách 
za byt a měsíc, dále závazek 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 Če-
lákovic a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, tele-
fonní, popř. jiné spojení). Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost 
k právním úkonům a prohlášení o tom, že nevlastní objekt k bydlení.

PRAVIDLA PRO 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 minimál-
ní cena nájemného uvedená v tomto záměru. Na základě předložených 
nabídek sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. V případě předložení 
více shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabíd-
ky předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným způsobem. Jestliže vítěz od 
uvažovaného nájmu z jakékoliv 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 ná-
jemného 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 záměr zrušit v případě zjevně 
spekulativního vývoje řízení.

pronájem obecního bytu

Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zá-
jemců je: pátek 13. listopadu 2015 do 12.00 hod. v podatelně MěÚ 
Čelákovice.

Petice za posílení mobilního signálu
•  Josef Pátek, Jiří Klíma

Na město se v průběhu letošního roku obrátili občané s prosbou o pomoc 
při řešení slabého signálu mobilní sítě v lokalitách Sedlčánky, Císařská 
Kuchyně a Záluží. Pod tuto žádost se podepsalo několik desítek obyvatel. 
Složení mobilních operátorů bylo natolik pestré, že se nedalo určit, který 
operátor dominuje. Z tohoto důvodu město oslovilo všechny tři operátory 
s žádostí o technické řešení vedoucí k posílení signálu. Reakce však přišla 
jen od společnosti T-Mobile, která oznámila, že technické řešení nemá 
s že jediným řešením je sdílení sítí, ke kterému má dojít během příštího 
roku. 
S organizátorem petice panem Klímou jsme se společně domluvili, že se 
s touto reakcí nespokojíme, a v druhé polovině října jsme oslovili Český 
telekomunikační úřad s žádostí o provedení příslušných kontrol a měření.
O dalším vývoji vás budeme informovat.
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l  Josef Pátek, zastupitel

Na hřbitově, místě posledního 
odpočinku našich nejbližších, je 
stále co zlepšovat. Zlepšení bych 
rozdělil do dvou etap. Nejdříve 
bude realizována oprava, resp. 
demolice západní zdi. Aktuál-
ně ubývá kapacita stávajícího 
kolumbária a nová zeď by byla 
postavena zároveň jako kolum-
bárium, čímž se kapacita zvýší 
a postačí na několik let. Tato zeď 
se bude nacházet zhruba tři metry 
za stávající zdí západním smě-
rem. Na hřbitově zároveň chybí 
zázemí, především toaleta. I tento 
projekt se připravuje. Dlouhodo-
bým plánem je rozšíření hřbitova 
severním směrem. Územní rezerva 
je připravena na další, stejně 
velkou plochu. Ale abych nemluvil 
jen o zlepšeních, tak musím moc 
poděkovat správci hřbitova, který 
svou práci odvádí velmi dobře. 
Hřbitov máme udržovaný a čistý. 
A pokud jsou někdy odpadové 
nádoby plné, stačí zavolat do 
Technických služeb a do druhého 
dne je problém vyřešen. Za sebe 
mohu konstatovat, že to je velmi 
pěkné a důstojné místo k posled-
nímu odpočinku. Čest památce 
všech zesnulých!

Zastupitelé zvolení za ANO 2011 
se k tématu nevyjádřili.

l  Zdeňka Tichá, zastupitelka

Téma vpravdě dušičkové. Právě 
na hřbitov míří v čase svátku 
Památky zesnulých více lidí než 
během roku. Nesou květiny, 
svíčky… Na své zemřelé bychom 
měli více vzpomínat nejen o Du-
šičkách a místa jejich posledního 
odpočinku více opečovávat. Tato 
změna ale není v naší moci, to je 
věc svědomí a přístupu každého 
jednotlivce. Konkrétně k našemu 
hřbitovu. Je ve vlastnictví města, 
starají se o něj Technické služby. 
Na rozdíl od některých okolních 
vesniček není soustředěn okolo 
kostela – okolí čelákovického 
kostela Nanebevzetí Panny Marie 
bylo využíváno jako hřbitov do 
roku 1827. Co bude asi problém 
v současnosti, to je kapacita 
hřbitova – přibývají noví obyvatelé 
města, budou přibývat i zemřelí. 
Je třeba nových hrobových míst 
i míst pro uložení uren. Někteří lidé 
volí jako způsob pohřbu rozptýlení 
popela – důstojná rozptylová louč-
ka je jistě jednou z možností. Co 
se obřadní síně týče – do úvahy 
připadá rozšíření její kapacity a též 
vybudování zázemí pro pozůstalé, 
včetně sociálního zařízení.

l  Petr Bařina, zastupitel

Zásadním cílem změn na našem 
hřbitově by mělo být zlepšení pro-
středí v této lokalitě jak z pohledu 
životního, tak i kulturního.
Musí to být činnosti, změny, 
které vytvoří ze hřbitova prostor 
vzniklý kombinací pobytu v zeleni 
s uměleckými, lidskými hodnotami 
a geniem loci.
Navrhuji proto:
- rozšířit velikost hřbitova tak, 
aby se získalo více hrobových 
míst, dostatečné hrobové pole 
s urnovým hájem a nově se zřídila 
vsypová loučka;
- zvětšit a zrenovovat obřadní síň 
vč. vnitřního audiovizuálního zaříze-
ní (vezměme si příklad z Lysé nad 
Labem), předsíně a veřejného WC;
- rozmístit více zabudovaných 
laviček k odpočinku v intravilánu 
hřbitova;
- instalovat dostatečný počet 
odpadkových košů;
- zabezpečit pravidelný svoz 
odpadků, sečení trávníkových 
ploch, prořezy a údržbu keřových 
skupin stromů, včasné hrabání 
a úklid listí, údržbu pochůzkových 
chodníků;
- rozšířit přiměřené veřejné osvět-
lení v areálu hřbitova;
- opravit hřbitovní zeď;
- vybudovat dostatečné parkovací 
plochy.

l  Renata Fialová, zastupitelka

Komise pro rozvoj města, jíž jsem 
v té době předsedala, dne 18. 6. 
2013 prostudovala kompletní do-
kumentaci k platnému územnímu 
rozhodnutí na rozšíření hřbitova 
v Čelákovicích vypracovanou 
v minulosti.
Komise konstatovala, že v ná-
sledných stupních projektové 
dokumentace na rozšíření hřbitova 
musí být záměr řešen komplexně, 
tedy musí zahrnovat nejen rozší-
ření hřbitova, ale i přístupové ko-
munikace, architektonické řešení 
západní kolumbární zdi a napojení 
hřbitova na inženýrské sítě.
Usnesení bylo komisí přijato. 
Nicméně vedení města nezahájilo 
práce na dalších stupních projek-
tové dokumentace a platné územ-
ní rozhodnutí bohužel propadlo.
Vím, opravila se zeď, postavilo se 
nové kolumbárium, ale náš hřbitov 
si zaslouží komplexní a důstojné 
řešení svých dalších úprav a roz-
šíření. Tak to snad zkusíme znovu 
a lépe (?).

l  Vladimír Duník, zastupitel 

Skutečnost, že občané našeho 
města jsou nespokojeni s rozluč-
kovou síní na hřbitově, je velmi 
dlouhá léta neřešený problém. 
Místo posledního rozloučení se 
zesnulými, tak jak vypadá dnes, 
si pamatuji od útlého dětství. To 
znamená, že minimálně 50 let tato 
rozlučková síň prakticky nedo-
znala žádné podstatné změny. 
Ve srovnání s obcemi a městy, 
jako jsou Čelákovice, je naše 
město velmi chudým příbuzným. 
S politováním lze konstatovat, že 
je místem nedůstojným k tomuto 
citlivému aktu.
Vzhledem ke skutečnosti, že 
rozlučkovou síň v sousední Lysé 
n. Labem využívá i velká část 
občanů Čelákovic, by asi nebylo 
vhodné budovat stejné zařízení 
i u nás. Avšak důstojnější místo 
by většina občanů zcela jistě 
uvítala. Ještě větším problémem 
je však absence toalet. Zajištění, 
byť i mobilních TOI, by mělo být 
prvořadým úkolem. 
Údržba hřbitova nástupem 
nového správce doznala velmi 
pozitivních změn oproti minulým 
létům.

l  Milan Tichý, zastupitel

Hřbitov – Slováci vravia cintorín, 
ó, jak je to něžnější. O změnách 
na hřbitově přece rozhoduje ten 
nejvyšší, nicméně je vždy vizitkou 
jakéhokoli města. Bohužel také 
našeho. Čas od času se sejdou 
komise, většinou vyprovokované 
atmosférou Dušiček, a emotivně 
se rozvášní ve smyslu srovnávání 
a uplatnění nápadů nasbíraných 
na cestách po našich zemích 
i cizině a zjistí, že finance na tyto 
účely jsou opět v poslední řadě, 
a z archivu se vytáhne nějaká stu-
die, opráší se a konec – vyřešeno.
Pozitivní je, že pozemky na rozší-
ření hřbitova jsou dávno v majetku 
města, a dnes je rozpoznáme 
podle planých akátových plantáží 
při příjezdové obohacené aleji.
O potřebách komfortu sociálního 
zařízení při delším spirituálním se-
trvání na těchto místech není vů-
bec řeč. Zvýšený úklid v bezpro-
střední blízkosti pronajatých hrobů 
je jistě příjemný nejen těm, kdo ke 
hrobům chodí jen sporadicky, ale 
celkově přispívá k pořádku celého 
prostoru, kde naši mrtví setrvávají 
jaksi nastálo!

Otázka
Co byste 

změnil/a na 

čelákovickém 

hřbitově?
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významného životního jubilea a z vděčnosti za 
šíření dobrého jména našeho města po celém 
světě paní Věře Gissingové-Diamantové, žijící 
ve Velké Británii. Protože laureátka ze zdravot-
ních důvodů nemohla cenu převzít na slavnost-
ním večeru 28. 10. 2013, byla jí cena předána 
delegací města v kruhu rodiny a blízkých ve 
Velké Británii.
V pořadí třetí Výroční cenu města Čelákovic, 
a to za rok 2015, udělilo Zastupitelstvo města 
Čelákovic dne 24. 6. 2015 P. Richardu Scheu-
chovi za dlouholetou obětavou službu věřícím 
města Čelákovic.
Cenu převzal na Slavnostním večeru s koncer-
tem skupiny Spirituál kvintet ve středu 28. 10. 
2015 v Kulturním domě.
I tentokrát bude naplněna tradice věnovat výtě-
žek ze vstupného slavnostního večera na charita-
tivní účel. V tomto roce to bude částka 32 100 Kč.
Jako příjemce daru je navržen Nadační fond 
(NF) Kapka naděje, který je zřízen za účelem 
shromažďování finančních prostředků urče-
ných zejména k zajištění léčebných, školních,  
kulturních a sociálních potřeb nemocných dětí, 
a to zejména dětí postižených nádorovým one-
mocněním.
NF Kapka naděje vznikl v září roku 2000 na 
podkladě životních zkušeností paní Venduly 
(Svobodové) Pizingerové. „Kdyby naše činnost 
pomohla zachránit jen jediný dětský život, tak to 
stojí za to. Myšlenku a poslání NF Kapka nadě-
je chci věnovat památce mé dcery Klárky,“ tak 
zní motto paní Pizingerové. Hlavním cílem NF 
Kapka naděje je zakupování přístrojového vyba-
vení pro zlepšení diagnostiky a léčby dětských 
pacientů na Klinice dětské hematoonkologie 
Fakultní nemocnice v Motole a od roku 2002 
také podpora dětských oddělení regionálních 
nemocnic. 
O možnostech, jak přispívat NF Kapka naděje, 
se dočtete na webových stránkách http://www.
kapkanadeje.cz. Jednou z možností, kterou 
využili i hosté slavnostního večera v Kulturním 
domě, je poslat DMS ve tvaru DMS KAPKANA-
DEJE na číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč a NF 
Kapka naděje obdrží 28,50 Kč.

V samotném závěru slavnostního večera pořá-
daného u příležitosti udělení, resp. předání „Vý-
roční ceny města Čelákovic za rok 2015“ vyzval 
moderátor Josef Prokop přítomné, aby se za-
mysleli nad nominací osobnosti hodné Výroční 
ceny roku 2016.
Zamyslete se i vy, čtenáři našeho Zpravodaje. 
Své nominace můžete předávat dle pravidel 
„Statutu Výroční ceny města“ od ledna 2016, 
nejpozději však do 31. března 2016.
Veškeré podrobnosti k Výroční ceně města – 
status, tiskopis návrhu, o skleněné plastice, 
o laureátech, o jednotlivých ročnících včetně 
TV záznamů – získáte na webových stránkách 
města: http://www.celakovice.cz/cs/mesto/
vyrocni-cena.

VÝROČNÍ CENA MĚSTA ČELÁKOVIC 2015
pokračování ze str. 1

P. Richard Scheuch přebírá z rukou starosty města Josefa Pátka Výroční cenu města Čelákovic.

Skleněná plastika, která je předávána laureátům Výroč-
ní ceny města Čelákovic, byla vystavena v sále. 

Zprava P. Richard Scheuch, starosta města Josef Pá-
tek a biskupský vikář pro diakonii P. Vojtěch Eliáš.

Jako příjemce daru ve výši 32 100 Kč – výtěžku za vstupného na slavnostní večer – byl navržen Nadační fond Kapka 
naděje. Foto na stránce: Jiří Suchý
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Narodil se v noci na Štědrý den v roce 1937 
v Brně, ale své dětství a dospívání prožil v Pra-
ze. Maminka pocházela z Valašska, byla věřící 
a její dvě sestry byly řeholnice. Když chodil do 
školy, bylo povinné náboženství, které vyučoval 
kněz. Výuku i návštěvu bohoslužeb pokládal 
Richard Scheuch za samozřejmost. Do kostela 
svatého Václava v Nuslích se tehdy nemohli vě-
řící ani vejít a museli stát před kostelem. K jeho 
„probuzení“ přispěla skutečnost, že se stal mi-
nistrantem a služba u oltáře se mu velice líbila. 
Panu faráři musel odpovídat latinsky z papírku, 
aniž tomu přesně rozuměl. Kamarádství s tam-
ními ministranty jej nábožensky i lidsky povzbu-
zovalo, protože škola už byla ovládána komu-
nistickou ideologií. V pubertě dostal do rukou 
misálek s českými texty liturgie. Teprve tehdy 
začal více chápat otázky víry. Když se přes veš-
keré obtíže dostal na ekonomickou střední školu 
v Praze, Masné ulici, poznal kostel sv. Jakuba, 
kde na něj hluboce zapůsobilo hudební umění 
skvělého sboru svatojakubského. Seznámil se 
i s katolickou literaturou, která na něj zapůsobi-
la proti soudobě šířené materialistické ideologii. 
V posledních studentských letech začal toužit 
být knězem.
Touha byla posílena kamarádem, který již stu-
doval teologii na fakultě v Litoměřicích. V roce 
1957 se dozvěděl, že má zákaz studia na všech 
vysokých školách v Československé republice 
a má jít pracovat do dělnického prostředí. To 
vše právě kvůli náboženskému přesvědčení. 
Nakonec se do litoměřického semináře dostal, 
a to jednak proto, že teologická fakulta neby-
la v očích tehdejších vládců asi pokládána za 
řádnou vysokou školu, a také proto, jak říká: 
„Moje teta se s ostatními řeholnicemi za mne 
modlily, abych mohl vystudovat a být vysvěcen 
na kněze, a to se stalo skutkem v roce 1962, 
kdy až ze Slovenska nás přijel vysvětit pan bis-
kup Lazík.“
Nejprve však musel absolvovat povinnou dvou-
letou vojenskou prezenční službu v Kostelci nad 
Labem, kde byl útvar ženijního vojska, složený 
většinou z nespolehlivých živlů. Požehnáním pro 
něj však bylo, že se zde seznámil s evangelic-
kým duchovním Jaroslavem Voříškem a Pavlem 
Tůmou, současným redaktorem Many. Společ-
ně vytvořili ekumenické společenství mladých 
křesťanů, ve kterém posilovali svoji víru a na-
vštěvovali bohoslužby všech církví, které v Kos-
telci působily.
Po vojně od roku 1964 působil jako kaplan 
v Plzni. Tam chodili s katolickou mládeží na 
evangelické sdružení mládeže vedené farářem 
Jiřím Pumrem. Teprve tehdy, v době, kdy se 
konal od 1962 do roku 1965 druhý vatikánský 
koncil, se seznámil s hlubokým biblickým chá-
páním. Za železnou oponou se o něm oficiálně 
moc lidé nedozvěděli. On však ano. Dozvěděl se 
o změnách a radoval se z nich, především když 
byly do našeho katolického prostředí uváděny. 
V této době byl málem zbaven státního souhla-
su k vykonávání duchovenské služby. Ale tzv. 
„Pražské jaro“ mu v roce 1968 umožnilo v Plzni 
zůstat.
Po normalizaci v roce 1969 však raději požádal 
o přeložení a dostal se do Brandýsa nad La-
bem. Z tohoto období vzpomíná: „Pamatuji si na 
setkání s panem biskupem Tomáškem, který mi 
daroval v češtině vytištěné dokumenty koncilu 

vydané v Římě s poznámkou – U Vás to jistě ne-
bude ležet ladem.“
V roce 1971 byl přeložen do Čelákovic, kde jako 
farář, vikář a osobní děkan působil do konce 
roku 2014. V roce 1989 se mu po desetiletém 
bádání podařilo vydat Průvodce Apokalypsou, 
který byl v té době jedinečným populárním 
zpracováním této tématiky u nás. Čerpal od 
německého teologa Läppleho, slovenského lu-
teránského profesora Gábriše s přihlédnutím 
k českému ekumenickému komentáři k Nové-
mu zákonu. Po roce 1990 měl umožněno ces-
tovat a prohloubit si vědomosti o mnohých bib-
lických zemích. O těchto cestách se rád podělil 
na přednáškách.
V posledních letech měl v Čelákovicích a okolí 
na starosti celkem sedm kostelů a tři fary, na je-
jichž opravách a údržbě se podílel.
Nyní působí v Praze.

P. Richard Scheuch, laureát Výroční ceny města Čelákovic 2015

Pogratulovat P. Richardu Scheuchovi přišel i režisér Jiří 
Strach.

Koncert skupiny Spirituál kvintet. Foto na stránce: Jiří Suchý

P. Richard Scheuch při podpisu do pamětní knihy města. 

Držitelé Výroční ceny města p. Bohumír Hanžlík (2012) 
a P. Richard Scheuch (2015).

Podpis držitele Výroční ceny města 2015.
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ČEZ Distribuce, a. s.
oznamuje přerušení dodávky
elektřiny
v Čelákovicích

v pátek 6. 11. 2015 od 7.30 do 15.30 hod.
viz mapa:

v Čelákovicích-Záluží

v úterý 10. 11. 2015 od 10.30 do 13.30 hod.
viz mapa:

Poruchová linka 840 850 860

INFORMACE, DOPISY
Cyklostezka Zeleneč-Lázně Toušeň

•  Nicole Mertinová, tisková mluvčí Středočes-
kého kraje

V současné době probíhají stavební práce na 
cyklistické trase č. 17 Greenway Jizera v okre-
se Praha-východ v úseku mezi obcemi Zeleneč 
a Lázně Toušeň. S nimi souvisí omezení pro 
cyklisty, kterým je dočasně zakázáno využívat 
cyklostezku v prostoru staveniště.
Objízdná trasa vede od začátku staveniště 
za obcí Zeleneč (na konci stávající cyklostez-
ky) přes městys Zápy k železničnímu přejezdu 
v Lázních Toušeň u autobusové zastávky. Uzá-
věrka potrvá do 30. 11. 2015.

Zákres místa stavby a objízdné trasy. Mapa zdroj: Stře-
dočeský kraj

Listopadové  
zamyšlení

•  Mira Poloprutská, farářka

V měsíci listopadu jsme každoročně svědky 
i aktéry pozoruhodného jevu, který do jis-
té míry boří klišé o tom, že jsme ateistický 
národ. Jsem přesvědčena, že náš národ má 
a prožívá své spirituální potřeby stejně jako 
všechny jiné národy. Vidím to hlavně v lis-
topadu, kdy si připomínáme památku ze-
snulých, a pak v prosinci v období adventu 
a Vánoc. Lidé sice pozapomněli křesťanský 
smysl prosincových svátků a slaví je hlavně 
jako lidové tradice nebo folklór, ale přesto je 
spojují s „něčím nad námi“, s něčím, co nás 
přesahuje. 
A podobně většina občanů v naší zemi pro-
žívá i tzv. Dušičky, den vzpomínek na naše 
zesnulé, kterému v křesťanské tradici před-
chází svátek Všech svatých, neboli svátek 
mučedníků a svědků Páně. V těch dnech se 
lidé vydávají na cesty, aby položili květiny 
a rozsvítili světla na hrobech svých předků. 
Při té příležitosti se navštěvují rodiny, které 
se třeba po celý rok nesejdou. Myslím, že 
je to velmi pěkný zvyk a že láska a úcta ke 
společným předkům takto upevňuje rodinné 
vztahy. Je dobře, že se dokážeme zastavit 
v každodenním chvatu, zavzpomínat a být 
pospolu. 
V čase Dušiček se v Husově sboru každoroč-
ně scházíme na vzpomínkové bohoslužbě, při 
které čteme jména zesnulých. Tato tradice 
vychází ze starozákonní víry, že dokud jméno 
zemřelého vyslovujeme, je mezi námi. Takový 
člověk stále žije v našich srdcích a myslích, 
v našich vzpomínkách. Před stolem Páně 
je umístěn věnec a na něm kartičky (podle 
tradice nazývané obětinky) se vzpomínaný-
mi jmény. Věnec zde zůstává až do adventu 
a po celý listopad sem mohou přicházet po-
zůstalí zavzpomínat a rozsvítit svíčku. 
Husův sbor je každou středu a sobotu od 
10.00 do 16.00 hod. otevřen pro všechny, 
kdo se chtějí zastavit v běhu všedních dnů 
a v tichosti uctít památku svých drahých.

Zveme také vás.

Dne 20. 10. 2015 by se dožila 
paní Božena KÖNIGSMAR-
KOVÁ 100 let.
Kdo jste ji znali, prosím, vzpo-
meňte s námi. Stále vzpo-
míná dcera Danuška a syn 
Miroslav, rodina Henyšova, 
Königsmarkova a Chramos-
tova.

Dne 27. 10. 2015 uplynulo 5 
let od úmrtí manžela, tatínka 
a dědečka pana Miroslava 
LEBEDY.
S láskou vzpomínáme. Man-
želka Hana a děti s rodinami

Dne 13. listopadu 2015 by se pan Václav NEU-
GEBAUER, dlouholetý zaměstnanec Kovohutí, 
dožil 100 let.
Zemřel 11. října 2003. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi.
Dcera s rodinou

Dne 26. 11. 2015 uplyne 20 
let, co nás navždy opustil pan 
Josef SALAČ.
Vzpomíná manželka, děti 
a vnoučata

spolecenská kronika

O KUBĚ –  
ZEMI PŘÁTEL

•  Městská organizace KSČM v Čelákovicích 
a Společnost česko-kubánského přátelství

Dovolujeme si vás pozvat na besedu „O Kubě 
– zemi přátel“, doplněnou krátkým dokumen-
tárním filmem, s vydavatelem literatury faktu 
Milanem Havlíčkem, který v nakladatelství ORE-
GO vydává čtvrtletník Venceremos. Beseda 
se uskuteční ve čtvrtek 26. listopadu 2015 od 
17.00 hod. v zasedací místnosti Technických 
služeb v Lipové ulici v Čelákovicích.

kscm informuje

SLAVNOSTNÍ  
BOHOSLUŽBA

•  Husův sbor

Rada starších s radostí oznamuje konání slav-
nostní bohoslužby v ne-
děli 22. listopadu od 
12.30 hod., při které 
jáhenka Zdeňka Švarco-
vá (roz. Bajerová) přijme 
svátost kněžského svě-
cení. Obřad povede Da-
vid Tonzar, biskup praž-
ský.
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DOPISY

•  Vladimír Duník

Tradiční výstava hub se uskutečnila pro houbaře 
za velmi nepříznivých podmínek, extrémní sucho 
a vysoká teplota, v době, kdy řada okolních spol-
ků své výstavy rušila. Dle dostupných informací 
letošní výstava byla jednou z největších v okolí, 
ne-li v kraji. Díky obětavosti a nadšení několi-
ka členů místního spolku houbařů tak občané 
měli možnost zhlédnout 132 druhů hub. Protože 
v nejbližším okolí města houby prakticky vůbec 
nerostly, tak byli pořadatelé nuceni vypravit se 
do vzdálenějších koutů naší republiky a najezdili 
za nimi více než 1 000 km. Výstava byla vhod-
ně doplněna expozicí krásných jiřinek, velkému 
zájmu, především dětí, se těšil prosklený včelí 
plást. Houby byly vkusně naaranžovány v pro-
středí, v jakém je najdeme i v přírodě. Celá expo-
zice byla vhodně doplněna krásnými fotografiemi 
hub, ale také z akcí a činnosti organizace.
Organizátorům této úspěšné akce vystavili vy-
svědčení sami občané. 
Dle informace pořadatelů výstavu zhlédlo téměř 
600 školáků, 35 učitelů, přes 280 dospělých 
a dalších 130 dětí, což sečteno a podtrženo je 
více než 1 000 návštěvníků a zároveň i rekordní 
účast.
Závěrem mi nezbývá, než našim houbařům po-
děkovat za tuto skvělou akci.
Již dnes se těším na výstavu hub v Čelákovicích 
2016.

NÁVŠTĚVA  
U RYBÁŘŮ

•  Vladimír Duník

První říjnovou sobotu se uskutečnil již tradič-
ní Den otevřených dveří MO ČRS Čelákovice. 
Místní rybáři pro návštěvníky, především děti, 
připravili několik soutěží většinou s rybářskou 
tematikou, vázání vlasce, nahazování udice, 
chytání magnetických rybiček, poznávání rostlin 
a živočichů rostoucích a žijících u vodních ploch 
a toků, po jejichž absolvování malí soutěžící 
obdrželi drobné ceny, sladkosti, upomínkové 
předměty apod. Každé dítě dostalo chutný špe-
káček, který si na ohníčku samo opeklo. K vidě-
ní byla i technika svazu a jejích členů, zejména 
terénní automobil a čtyřkolka byly středem po-
zornosti zájmu malých návštěvníků. Rodiče se 
mohli seznámit s rybářským nádobíčkem, velmi 
zajímavá byla ukázka vázání umělých mušek 
a červů. Největší pozornosti se ale jednoznačně 
těšily kádě s živými rybami, které byly v neustá-
lém obležení, zejména těch nejmenších.
O tom, že akce byla úspěšná, svědčí i rekordní 
účast. Více než 80 soutěžících dětí a téměř 300 
dospělých hovoří samo za sebe.
Akci vhodně doplnila i zajímavá a poučná vý-
stavka o činnosti svazu. Občané zde měli mož-
nost prostřednictvím fotografií seznámit se 
s jeho historií i současností, týkající se zejména 
kroužku dětí. Rovněž fotografie vodních ploch 
s informacemi o vyobrazených lokalitách byly 
zajímavým a poučným doplňkem.
Z příkladu našich rybářů jasně vyplývá, že volný 
čas lze trávit i příjemným, ale prospěšným způ-
sobem.

•  Zdeňka Tichá, starostka v letech 2013–2014

Na jednání Zastupitelstva města 9. 9. 2015 byla jedním z projednávaných bodů vratka dotace na 
akci „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“, a to v souvislosti s pořádáním farmářských 
trhů v letech 2014–2015. Jde o to, že Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy vyzval 
město k vrácení části dotace ve výši 245 908 Kč, a to z důvodu porušení podmínek Smlouvy o po-
skytnutí dotace, resp. podmínek ROP SČ.
Odmítám tvrzení, že město nejednalo transparentně, otevřeně a nediskriminačně a že nebyl naplněn 
účel dotace – ba naopak, „hlavním cílem projektu bylo zajistit příjemné místo obyvatelům, návštěvní-
kům a turistům, vytvořit místo, kde se budou rádi setkávat, relaxovat, procházet a cítit se dobře. Je 
to veřejně prospěšný projekt, který slouží všem, a prostor centra není výhradně udržován za účelem 
zisku“ (citace z Monitorovací zprávy).
Reakce města na dopis úřadu ROP Střední Čechy nebyla prakticky žádná – jen ta, že dopisem ze 
dne 14. 5. 2015 bylo ROPu oznámeno, že dodatkem ke smlouvě o výpůjčce a provozování farmář-
ských trhů byla ukončena platnost této smlouvy. Vysvětlení ze strany města o důvodech zvolení 
formy výpůjčky žádné. Důvody jsem vysvětlila jak v e-mailu ze dne 9. 3. 2015, tak na jednání Zastu-
pitelstva města. 
Při komunikaci s ROPem nepadlo ani slovo o tom, že dosud nebyl vymožen dluh za konání trhů 
v předešlém roce (2013), a to ve výši 458 416 Kč. 
Nepadl argument, že místní poplatek nebylo možné v prostoru náměstí vybírat, neboť od 1. 3. 2013 
byla účinná vyhláška o místních poplatcích 1/2013, která trhy od poplatků osvobodila. 
Je s podivem, že městu byla určena nejvyšší částka – pokud by bylo dobře argumentováno, mohl 
být odvod stanoven na 0 %. Oslovená advokátní kancelář řešila především otázku škody, ale měla 
řešit především to, jak případný finanční postih odvrátit a jak pomoci městu.

•  M. Volfová

Nejprve musím moc poděkovat všem, kterým 
nebyla lhostejná naše výzva ohledně sběru 
plastových víček pro Ondru Duška, který byl 
v říjnu v lázních na rehabilitaci.
Oslovili jsme jeho maminku, která nám poskyt-
la fotografii a dovolila nám ji otisknout v našem 
Zpravodaji. Zároveň jsme za 273 kg víček zaslali 
v říjnu na účet Ondry 1 912 Kč.
Nesmím opomenout, že nám pomáhali i lidé 
z Lázní Toušeň, kde se o sběrné místo postaral 
osobně Mirek Chyba, s kterým jsme po celou 
dobu byli v kontaktu.
A sbíráme dál, neboť jsme se rozhodli, že si On-
dru vezmeme pod patronát…
DĚKUJEME!

Za krásou a poznáním Trhy na náměstí – vratka dotace

Ondra Dušek s maminkou. Foto: archiv rodiny

JEŠTĚ JEDNOU VÍČKA

Vratka dotace za trhy ve faktech:
•  Josef Pátek, starosta, Miloš Sekyra, místostarosta I, Petr Studnička, místostarosta II 

1)  Město provozováním trhů dle Smlouvy o výpůjčce porušilo dotační podmínky, a to tím, že došlo 
k tzv. veřejné podpoře. Podnikatel dostal plochu náměstí zdarma, a přitom na ní podnikal a inka-
soval od stánkařů nájemné.

2)  Město mělo na výběr buď okamžitě ukončit Smlouvu na provozování trhů a uhradit vratku dotace 
ve výši až 5 % z přidělené dotace ve výši asi 21 mil. Kč, tedy cca 1 milion korun, nebo trvat na 
uzavřené smlouvě a vystavit se vratce ve výši 100 % dotace. Zvolili jsme méně bolestivou varian-
tu. Prioritou bylo zachovat farmářské trhy na náměstí 5. května.

3)  V této věci se obrátil starosta Pátek na bývalou starostku Zdeňku Tichou, aby městu pomohla 
s argumentací, a to e-mailem ve dnech 2. 3. a 17. 3. 2015, poté urgencí dne 4. 5. 2015. Do dneš-
ního dne nemáme od ní reakci ani na jeden z odeslaných e-mailů. Protože Rada města neznala 
postoj bývalé starostky, jednala dle nejlepšího vědomí a svědomí.

4)  Využili jsme maximum možností pro zmírnění zděděného prohřešku. Podařilo se vyjednat, že 
vratka dotace na náměstí bude činit pouze 245 000 Kč, tedy něco málo přes 1 % celkové dotace 
oproti možnému až pětinásobku!

5)  Naprosto odmítáme tvrzení, že jsme za město neudělali maximum pro zmírnění dopadu vratky 
dotace. Na výše uvedených faktech je rozdíl jasně vidět. 1 milion Kč versus 245 tisíc Kč. Ono 
se to lehce kritizuje, ale v době, kdy bylo potřeba přidat ruku k dílu, se ani neozvat, je projevem 
arogance a nezodpovědnosti ve vztahu k našemu městu.

Reakce k textu: Trhy na náměstí – vratka dotace
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Starostové města Čelákovic v le-
tech 1990–2015
1990–1994: Václav Špaček
1994–2002: Josef Šalda
2002–2010: Bohumil Klicpera
2010–2013: Josef Pátek
2013:  Milan Tichý, místostarosta I,  

pověřen řízením města
2013–2014: Zdeňka Tichá
2014–dosud: Josef Pátek

První svobodné zastupitelstvo oči-
ma Jarmily Volfové
První schůze Občanského fóra (OF) byly ve 
vztahu k budoucí politické odpovědnosti přiro-
zeně často rozpačité. Lidé, kteří žili čtyřicet let 
mimo politické spektrum, postrádali zkušenos-
ti. Také u nás v Čelákovicích zaznělo, že se čas 
od času sejdeme na veřejných místech (latin-
ské fórum) a budeme glosovat situaci.
Překotný vývoj však nastínil potřebu rychlého 
vstupu do veřejných orgánů a převzetí odpo-
vědnosti. Na základě tzv. kulatých stolů došlo 
v březnu 1990 k částečné personální výměně 
Městského národního výboru Čelákovice dele-
gáty OF a nekomunistických stran spolupracu-
jících s OF. 
V červnu 1990 proběhly první svobodné parla-
mentní volby a potom se veškeré síly v Čeláko-
vicích soustředily na první svobodné komunál-
ní volby v listopadu 1990. Předvolební kampaň 
probíhala v přátelské atmosféře, jednotlivé 
volební kandidátky spolupracovaly ve smys-
lu společných informačních středisek i besed 
s občany.  

Starosta Pátek ke čtvrt století ob-
novené čelákovické samosprávy
Pro lidský život je čtvrt století velmi dlouhá 
doba, z malého človíčka se stane dospělý je-
dinec připravený sám rozhodovat o svém ži-
votě. Pro život města je 25 let kapkou v moři 
několika set roků, kdy existuje, ale přesto se 
za tuto dobu může výrazně proměnit. V roce 
1990 napsal tehdejší starosta Václav Špaček 
následující: „Městu s tváří poraněnou stavbami 
z prefabrikátů by už neměl být vnucován cizo-
rodý charakter, ale jeho podoba by měla být 
dotvářena i s ohledem na ráz a přírodní pod-
mínky Polabí. Vytvořme si opravdový domov.“ 
Dnes můžeme s klidným svědomím konsta-
tovat, že všichni nastupující starostové tuto 
výzvu přijali za svou. Průmyslové město se 
zanedbanou infrastrukturou je dnes moderním 
rezidenčním sídlem příjemným k bydlení, ve 
kterém navíc sami občané zvolili motto „Čelá-
kovice – domov na Labi“. Velký dík patří všem 
těm, kdo se na tomto pozitivním vývoji podí-
leli. Od starostů, místostarostů, členů zastu-
pitelstev přes zaměstnance Městského úřadu, 
příspěvkových organizací i dalších organizací 
zřizovaných městem a dalších až po samotné 
občany.
Rozvoj města v dalších 25 letech určujeme 
v těchto měsících tvorbou nového Územního 
plánu Čelákovic. Za sebe proto do následující-
ho čtvrt století městu přeji, aby se vypořádalo 
se starou zátěží průmyslových areálů a aby se 
nehezká místa proměnila v příjemné místo pro 
život, tak jako je tomu dnes v drtivé většině 
míst v Čelákovicích. Přeji si také, aby se město 
ubránilo nekontrolovanému rozvoji, zachovalo 
si dnešní charakter, aby nadále určovalo směr 

25 let demokratické  
samosprávy

První komunální volby se konaly ve dnech 23. – 24. listopadu 1990 a od té 
doby se konají v pravidelných čtyřletých intervalech. Ty poslední proběhly 
ve dnech 10. – 11. října 2014. Před prvními komunálními volbami obnovené 
samosprávy města navštívil Čelákovice dne 27. října 1990 prezident Václav 
Havel, který zde mimo jiné odhalil pamětní desku Václava Záruby. 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ

Ze zasedání čelákovických zastupitelů před čtvrt stoletím. Foto zdroj: Městské muzeum v Čelákovicích

Rok Subjekt 
Přepočtené % 
platných hlasů 

1990 Občanské fórum (OF) 59,2

1994 Občanská demokratická aliance (ODA) 36,6

1998 Občanská demokratická strana (ODS) 25,0

2002 PRO Č – Sdružení nezávislých kandidátů (PRO Č) 26,4

2006 Sdružení nezávislých kandidátů PRO Č (PRO Č) 29,3

2010 PRO Č = Pro Čelákovice s podporou Starostů (PRO Č) 16,7

2014 Občanská demokratická strana (ODS) 38,7

Volební účast v komunálních volbách oscilovala v letech 1990–2014 mezi 45 a 80 procenty. 

Vítěznými subjekty ve volbách do Zastupitelstva města Čelákovic se v letech 1990–2014 staly:
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pro rozvoj svého nejbližší okolí, aby se zde ob-
čané cítili bezpečně a příjemně. 
Dále přeji občanům a návštěvníkům, aby zde 
našli zázemí v nové sportovní hale nebo pří-
jemnou promenádu s obchody a službami. Ale 
hlavně, aby každý Čelákovák měl své město ve 
svém srdci, naslouchal mu a byl také ochoten 
pomoci ku prospěchu věcí veřejných.
Děláme maximum pro spokojený život v Čelá-
kovicích, Sedlčánkách, Císařské Kuchyni a Zá-
luží. Nechť budoucnost ohodnotí, zda a jak 
byla tato naše snaha úspěšná.

Radní Volfová připomíná význam  
17. listopadu 
Již 26 let žije naše země svobodný a demokra-
tický život. Za uvedenou dobu vyrostla nová 
generace, pro kterou jsou časy před 17. lis-
topadem přirozeně vzdálené a často neuvěři-
telné. Lidé narození po 1. světové válce prožili 
dětství v demokratickém Československu, ale 
potom většinou celý jejich život proběhl ve fa-
šistické a následně komunistické totalitě. 
My, narození po 2. světové válce, jsme měli 
štěstí, že jsme se ve zralém věku, ale přece 
jen dožili změny režimu. Jsem přesvědčena 
o tom, že ani tzv. „obhájci starých pořádků“ 
by ve skutečnosti nechtěli žít předlistopadový 
život.
Nebudu připomínat situaci v obchodech (ne-
dostatek často základních potřeb – toaletní 
papír, hygienické potřeby, ovoce, zelenina, 
apod.), neudržitelnou umělou zaměstnanost, 
výrobu na sklad, nedostatek bytů, nízké dů-
chody, nemožnost cestovat.
To hlavní, čím minulý režim neuvěřitelným způ-
sobem ublížil svým občanům, byla absolutní 
nesvoboda slova. Malým dětem se říkalo: „Ve 
škole neříkej, že tatínek se směje politickým 
vtipům a o čem se doma bavíme.“ Na výročí 
Velké říjnové socialistické revoluce musely děti 

kreslit Lenina, protože soudružka učitelka říka-
la, jaký to byl krásný člověk. 

Já sama jsem na mělnickém vinobraní byla 
svědkem toho, kdy rozjásaná paní řekla tajem-
níkovi KSČ, že má špatně uvázanou kravatu. 
Jeho odpověď, aby si dala pozor, protože na-
padá vedoucí úlohu KSČ, vyjádřila absurditu 
a hrůznost tehdejší doby v plné nahotě.
Nová doba přináší přirozeně jiné problémy, 
ale to základní – svoboda projevu, možnost 
volného pohybu a poznávání světa, výchova 
dětí podle našich morálních kritérií, svobodná 
diskuse, neexistence cenzury – se stalo přiro-
zenou součástí našich životů především díky  
17. listopadu 1989.  

Město Čelákovice připravilo v den 
státního svátku v úterý dne 17. lis-
topadu 2015 vernisáž výstavy „25 
let obnovené samosprávy měs-
ta“, která se uskuteční v 15.00 hod.  
v 1. patře Obecního domu u vchodu 
do České spořitelny. Od 17.00 hod. se 
uskuteční koncert Škampova kvarteta 
v Síni Jana Zacha v Městském muzeu 
v Čelákovicích.

Jsem potěšen, že letošním připomenutím stát-
ního svátku Dne boje za svobodu a demokracii 
byl splněn slib účastníkům loňské akce „Čelá-
kovický 17. listopad dvacet pět let poté“, kte-
ří vyjádřili přání, že by se k těmto událostem 
mohlo každoročně konat hudební setkání. 

Téma připravil:
Petr Studnička, místostarosta II

Zdroj: Městské muzeum v Čelákovicích

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Čelákovic dne 5. 11. 2014. Foto: -dv-



str. 16 listopad 2015

do neděle 15. 11.
Městské muzeum
PAVEL RYBKA: VOLNÁ TVORBA – RESTAU-
ROVÁNÍ
Výstava ve výstavní síni muzea přístupná denně 
mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

do neděle 22. 11.
Městské muzeum
ARCHEOLOGIE PŘEMYSLOVSKÝCH ČECH
Výstava ve vstupní síni muzea přístupná denně 
mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

pátek 6. 11. 12.00–17.00 hod.
SOŠ Čelákovice, s. r. o., U Učiliště 1379
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pátek 6. 11. 19.00 hod.
Městské muzeum
MELANIE SCHOLTZ
Koncert jazzové zpěvačky afrického původu. 
Pořádá Spolek přátel čelákovického muzea. 

sobota 7. 11. 8.00–12.00 hod.
SOŠ Čelákovice, s. r. o., U Učiliště 1379
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

sobota 7. 11. 10.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
O STATEČNÉ MÁNĚ
divadlo pro děti

sobota 7. 11. 14.00–17.30 hod.
MDDM
ZÁKLADY ŘEMESEL: DRHÁNÍ – MACRAMÉ
víkendová výtvarná dílna pro děti od 3. třídy, 
mládež, dospělé (kurz pro předem přihlášené)

neděle 8. 11. 14.00–17.30 hod.
MDDM
ŠPERK POKAŽDÉ JINAK: RYBÍ ŠUPINKY, 
VYŠÍVÁNÍ
víkendová výtvarná dílna pro děti od 3. třídy, 
mládež, dospělé (kurz pro předem přihlášené)

pondělí 9. 11. 18.30 hod.
Městská knihovna
PODZIMNÍ IMAGINACE
Ateliér inspirovaný přírodou na podzim. Artefile-
tické cvičení s lektorkou Marií Svobodovou (pro 
přihlášené účastníky).

úterý 10. 11.
Gymnázium Čelákovice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
s workshopem „Jak se stát alchymistou“

úterý 10. 11. 17.00 hod.
sraz před Mateřským centrem
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
tradiční průvod městem

pátek 13. 11. 13.30–17.00 hod.
Sady 17. listopadu
VEČERNÍ BĚH MĚSTEM ČELÁKOVICE
41. ročník – kategorie dětí a dorostenců

sobota 14. 11. 10.30 hod.
fotbalové hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí Sokol Luštěnice.

sobota 14. 11. 14.00–17.30 hod.
MDDM
ŠPERK POKAŽDÉ JINAK: PRYSKYŘICE
víkendová výtvarná dílna pro děti od 3. třídy, 
mládež, dospělé (kurz pro předem přihlášené)

úterý 17. 11.
v terénu
ŠACHY V PŘÍRODĚ
více informací na www.sachycelakovice.cz

úterý 17. 11. 15.00 hod.
Obecní dům, Stankovského 1650
25 LET OBNOVENÉ SAMOSPRÁVY MĚSTA 
ČELÁKOVIC
Vernisáž výstavy, která bude k vidění ve výloze 
v 1. patře u vchodu do České spořitelny do roku 
2020. Pořádá město Čelákovice.

úterý 17. 11. 16.00–19.30 hod.
starty před ZŠ J. A. Komenského
VEČERNÍ BĚH MĚSTEM ČELÁKOVICE
41. ročník silničního běhu městem Čelákovice – 
Memoriál Rudolfa Vichery. Prezence závodníků 
ve vestibulu ZŠ J. A. Komenského, slavnostní 
předávání cen od 19.00 hod. v malé tělocvičně 
ZŠ.

úterý 17. 11. 17.00 hod.
Městské muzeum
SVÁTEČNÍ KONCERT MĚSTA ČELÁKOVIC
Sváteční koncert u příležitosti státního svátku 
„Dne boje za svobodu a demokracii“ pořádá 
město Čelákovice. Vystoupí Škampovo kvar-
teto. Vstupné: 100 Kč, předprodej vstupenek 
v pokladně muzea.

čtvrtek 19. 11. 18.00–19.30 hod.
Městské muzeum
ANATOLIJ KARPOV – MISTR PRECIZNOSTI
Přednáška, pořádá šachový oddíl TJ Spartak 
Čelákovice.

pátek 20. 11. – pondělí 30. 11.
Gymnázium Čelákovice
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ

sobota 21. 11. 10.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
ZAČAROVANÝ LES
loutkové divadlo pro děti

neděle 22. 11. 12.30 hod.
Husův sbor
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA,
při které jáhenka Zdeňka Švarcová (roz. Baje-
rová) přijme svátost kněžského svěcení, obřad 
povede David Tonzar, biskup pražský.

neděle 22. 11. 14.00–17.30 hod.
MDDM
VĚNCOVÁNÍ – ADVENTNÍ VĚNEČKY
víkendová výtvarná dílna pro děti od 2. třídy, 
mládež, dospělé (kurz pro předem přihlášené)

úterý 24. 11. 18.30 hod.
Městská knihovna
VEČER AUTORSKÉHO ČTENÍ
Večer autorského čtení s autory vydavatelství 
Lačnit Press: Jiřím Zradičkou, Martinou Blaže-
kovou a Lubošem Svobodou; hudební dopro-
vod: skupina Fokume.

čtvrtek 26. 11. 17.00 hod.
Technické služby – zasedací místnost
O KUBĚ – ZEMI PŘÁTEL
přednáška Milana Havlíčka

sobota 28. 11.
různé části města – podrobně viz plakát na po-
slední straně
ZAHÁJENÍ ADVENTNÍHO ČASU VE MĚSTĚ

sobota 28. 11. – neděle 31. 1. 2016
Městské muzeum
VÝSTAVA NÁPRSTKŮ A KERAMICKÝCH 
VÁZ
Výstava ve vstupní síni muzea přístupná denně 
mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

sobota 28. 11. – neděle 31. 1. 2016
Městské muzeum
NE RUKA, TO DUŠE MALUJE
Výstava z tvorby umělců s vážným tělesným 
postižením ve spolupráci s nakladatelstvím 
UMÚN, s. r. o., ve výstavní síni muzea, přístup-
ná denně mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–
17.00 hod.
Vernisáž výstavy v sobotu 28. 11. od 10.00 hod.

sobota 28. 11. – pondělí 28. 12.
nádvoří ZUŠ Jana Zacha
ČESKÝ BETLÉM
výstava keramických prací žáků výtvarného 
oboru

pondělí 30. 11. – úterý 22. 12.
Městská knihovna
ADVENT V KNIHOVNĚ
Slavnostní výzdoba s vánoční náladou, čtenář-
ské darovací certifikáty, Setkání pod stromeč-
kem – pásmo pohádek a básniček pro 1. třídy 
ZŠ, Duch Vánoc s Charlesem Dickensem pro  
5. třídy ZŠ.

čtvrtek 3. 12.
Městský bazén
ČERTOVSKÉ PLAVÁNÍ
pro všechny členy plaveckého klubu Routa

čtvrtek 3. 12. 17.00 hod.
ZŠ J. A. Komenského
MIKULÁŠSKÁ STEZKA ODVAHY
Pro odvážné děti – s sebou baterku a 30 Kč. 
Vstup hlavním vchodem.

čtvrtek 3. 12. 18.30 hod.
Městská knihovna
OLDŘICH Z CHLUMU – ROMÁN A SKUTEČ-
NOST
talk-show spisovatele Vlastimila Vondrušky

sobota 5. 12. – neděle 20. 12. 9.00–21.00 hod.
náměstí 5. května
ČELÁKOVICE BRUSLÍ
Veřejné bruslení pod širým nebem na umělém 
ledu, vstup zdarma. Pořádá město Čelákovice.

sobota 5. 12. 10.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
CHALUPNÍK A ČERT
pohádka pro děti a mikulášká

sobota 5. 12. 14.00–17.30 hod.
MDDM
ZÁKLADY ŘEMESEL: KROSIENKY, HŘEBE-
NOVÝ STÁVEK
víkendová výtvarná dílna pro děti od 3. třídy, 
mládež, dospělé (kurz pro předem přihlášené)

sobota 5. 12. 18.30 hod.
MDDM
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S MDDM
příjem nadílek pro děti od 16.00 hod.

neděle 6. 12. 14.00–17.30 hod.
MDDM
ZÁKLADY ŘEMESEL: VÁNOČNÍ DRÁTOVÁNÍ
víkendová výtvarná dílna pro děti od 3. třídy, 
mládež, dospělé (kurz pro předem přihlášené)

neděle 6. 12. 15.00 hod.
Husův sbor
MIKULÁŠSKÉ ZPÍVÁNÍ SE SBOREM ANIMUK
Přijďte si poslechnout a zazpívat koledy a přijde 
i Mikuláš.

Změna programu vyhrazena!
Aktuálně na www.celakovice.cz (kalendář 
akcí ve městě)

KAM VE VOLNÉM CASE
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pátek 6. 11. 20.00 hod.
REDHEAD TOUR: VOXEL, LIGHT AND LOVE, 
SEBASTIAN
Koncert, vstupné: v předprodeji 130 Kč, na mís-
tě 170 Kč.

neděle 8. 11. 15.00 hod.
POHÁDKOVÁ VESMÍRNÁ EXPEDICE
Vesmírný bál v maskách pro celé rodiny.

pátek 13. 11. 18.00 hod.
UKONČENÍ SEZONY ZAHRÁDKÁŘŮ

pátek 20. 11 9.00 hod.
Gymnázium Čelákovice
MATRIKULACE NOVÝCH ŽÁKŮ GYMNÁZIA

pondělí 23. 11. 19.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HYBŠE
Vstupné: 260 Kč.

středa 25. 11. 20.00 hod.
VLADIMÍR MIŠÍK A IVAN HLAS
Koncert, vstupné: v předprodeji 200 Kč, na mís-
tě 250 Kč.

čtvrtek 26. 11. 18.00 hod.
VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY
Koncert, vstupné: 200 Kč.

pátek 27. 11. 21.00 hod.
TANEČNÍ BIGBEATOVÁ ZÁBAVA
Hrají skupiny Dekameron a Echoes, vstupné: 
150 Kč.

úterý 1. 12. 9.30 hod.
POHÁDKOVÝ BETLÉM
Pohádka pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

čtvrtek 3. 12. 14.00 hod.
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ PRO SENIORY
Hraje „MUZIKA V NÁLADĚ“ pod řízením Zdeň-
ka Švancara s programem písní lidových, ze 
Semaforu, z filmů a popu. Pořádá město Čelá-
kovice.

pátek 4. 12. 20.00 hod.
STO ZVÍŘAT
Koncert, vstupné: v předprodeji 200 Kč, na mís-
tě 250 Kč.

čtvrtek 10. 12. 19.30 hod.
MILOVAT K SMRTI
Malý muzikál o velké Edith Piaf. Živě zpívá 
a představitelku Edith Piaf hraje Světlana Ná-
lepková. Vstupné: 280 Kč.

úterý 15. 12. 19.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT MĚSTA ČELÁKOVIC
Účinkuje Orchestr Bohumíra Hanžlíka, vstupné: 
180 Kč.

pátek 18. 12. 20.00 hod.
HORKÝŽE SLÍŽE
Koncert, vstupné: v předprodeji 230 Kč, na mís-
tě 280 Kč.

neděle 20. 12. 17.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT CÍRKVE BRATRSKÉ

pátek 25. 12. 21.00 hod.
TANCOVÁNÍ POD STROMEČKEM
Vánoční oldies diskotéka, vstupné: 150 Kč.

středa 30. 12. 20.00 hod.
SILVESTR NA NEČISTO
K tanci a poslechu hrají skupiny Dekameron 
a Feferon, vstupné:120 Kč.

STŘEDA 25.11. 2015, 20:00 hod.
KD Čelákovice
200 Kč předprodej: 
online na www.kdcelakovice.cz nebo kancelář KD, po-čt 14-16 hod.
250 Kč na místě, rezervace: 326 991 358

PÁTEK 4.12. 2015, 20:00 hod.
KD Čelákovice

	 	 200	Kč	předprodej:	
  online	na	www.kdcelakovice.cz	nebo	kancelář	KD,	po-čt	14-16	hod.
	 	 250	Kč	na	místě,	rezervace:	326	991	358

PÁTEK 18.12. 2015, 20:00 hod.
KD Čelákovice

	 	 230	Kč	předprodej:	
  online	na	www.kdcelakovice.cz	nebo	kancelář	KD,	po-čt	14-16	hod.
	 	 280	Kč	na	místě,	rezervace:	326	991	358

Lucie Bílá v čelákovic-
kém Kulturním domě

•  Jarmila Volfová, radní

Kulturní dům v Čelákovicích připravil svým ob-
čanům 12. října velmi kvalitní dárek. Lucie Bílá 
s klavírním doprovodem Petra Maláska naplnila 
sál písněmi, které oslovily srdce každého poslu-
chače. Kvalitní texty, které šly doslova „na dřeň 
lidského srdce“, ale i v pozitivním smyslu texty 
angažované, především v písni Aleluja – nád-
herný text hovořící o našich hodnotách pouka-
zem na Boží desatero a Ježíšovu lásku ke svým 
bližním. Její příslovečná bezprostřednost jako 
vždy navázala s posluchači kontakt, skromně 
podotkla, že musí být vděčná za dary, které od 
Boha dostala. 

Koncert Lucie Bílé v Čelákovicích navštívila i radní Jar-
mila Volfová, která kulturní zážitek popsala následovně: 
„Lidé pokaždé tleskali, často ve stoje, vše podtrhla 
vkusná a velkolepá světelná show a já jsem byla pyšná 
na své spoluobčany, že zaplnili celý sál a dokázali roz-
poznat kvalitu. Vždyť vstupenka stála 890 korun.“ Foto: 
Jarmila Volfová ml.
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Jaký byl Týden kniho-
ven v Čelákovicích?

•  Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

Ve dnech 5.–9. října 2015 pro-
běhl v ČR celostátní Týden 
knihoven. K této společné 
propagaci čtení a čtenářství 
jsme se připojili a připravili 
pro veřejnost, tak jako kaž-

dý rok, program na celý týden. Návštěvníci 
se mohli zúčastnit několika setkání se zají-
mavými hosty a prohlédnout si výstavu prací 
čtenářů.

Výstava Vzpomínky z cest 
Celkem 36 vystavovatelů nám dalo nahlédnout 
do zážitků z cestování, jak je sami výtvarně zpo-
dobnili, nebo si přivezli jako vzpomínku na mís-
ta, která pro ně byla výjimečná. Barvitá pestrost 
námětů i forem jejich ztvárnění nás provedly 
vzdálenými zeměmi, ale i českou krajinou a je-
jími krásami. 

3333 km k Jakubovi
Setkání se známou spisovatelkou Petrou Brau-
novou, která vyprávěla o své knize 3333 km 
k Jakubovi, se zúčastnilo několik tříd dětí obou 
čelákovických ZŠ. Poslouchaly příběh o dobro-
družné výpravě otce a syna přes několik států 
končící ve Španělsku a také zajímavosti o dal-
ších knihách autorky, jejíž literární tvorba je vě-
novaná především malým čtenářům a dospíva-
jícím.

Jak se v Nepálu úspěšně leze na 8. nejvyšší 
horu světa Manaslu
Reportáž s videoprojekcí horolezce Ladislava 
Noska z výstupu české expedice v roce 2014 se 
posluchačům velmi líbila. Živé vyprávění pana 
Noska na doplnění k promítanému filmu vyvola-
lo řadu dotazů z velmi početného publika. Dou-
fáme, že jeho první vystoupení v knihovně bude 
mít pokračování z další výpravy.

Blues z Maiselovy ulice
Literárně-hudební večer spisovatelky Vlasty 
Rut Sidonové a kytaristy a moderátora Josefa 

Gušlbauera přivedl do knihovny řadu poslucha-
čů. Křehké, osobní i úsměvné příběhy a reflexe 
v poezii i povídkách paní Sidonové nám daly 
nahlédnout do myšlení a života Židů v současné 
Praze. Josef Gušlbauer prokládal její čtení ro-
mantickými a bluesovými písněmi ze svého alba 
Stověžaté blues. Připravili nám svým vystoupe-
ním krásný večer k poslechu i zamyšlení. 

Dne otevřených dveří
Dne otevřených dveří v závěru Týdne knihoven 
využila řada návštěvníků včetně několika tříd ZŠ 
a Gymnázia k prohlédnutí výstavy Vzpomínky 
z cest. 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, 
kdo nám zapůjčili své exponáty k výstavě, a tě-
šíme se na další spolupráci s nimi. 

A novinka na závěr – v Týdnu knihoven jsme 
založili profil naší knihovny na Facebooku 
jako další cestu k vám, našim čtenářům. Bu-
deme vás stejně jako na webu knihovny in-
formovat o akcích, novinkách a provozních 
informacích knihovny.
https://www.facebook.com/knihovna.cela-
kovice

PODZIMNÍ IMAGINACE
•  Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

V pondělí 9. listopadu 2015 v 18.30 hod. pořá-
dáme ve spolupráci s lektorkou Marií Svobodo-
vou další artefiletický ateliér inspirovaný tento-
krát přírodou na podzim.
Po třech pohádkových setkáních se společně 
vydáme do přírody a necháme se inspirovat 
barvami, tvary, vůněmi, chutěmi a zvuky, které 
podzim přináší. Zážitky z imaginativní procház-

ky přeneseme do výtvarného díla a budeme si 
užívat radost z tvoření a sdílení.
Informace pro zájemce: počet účastníků 10, 
přihlásit se můžete předem v knihovně nebo na 
tel.: 326 991 515.

Oldřich z Chlumu –  
román a skutečnost

•  Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

Ve čtvrtek 3. prosince 2015 v 18.30 hod. vás 
zveme do knihovny na talk-show se spisova-
telem Vlastimilem Vondruškou.
Diváci se mohou těšit na pořad Oldřich z Chlu-
mu – román a skutečnost, který rozhodně není 
klasickou besedou ani přednáškou, ale jak sám 
autor říká, jde o talk-show, v níž se pokouší 
zábavně vyprávět o životě, své literární tvorbě 
a historii. Stejně jako jeho knihy ani tento pořad 
nepostrádá nadhled, ale je současně postaven 
na reálných faktech. A protože se Vlastimil Von-
druška jako spisovatel dívá na historické prame-
ny jinýma očima než školní učebnice, dozvědí 
se posluchači řadu překvapujících odhalení, 
třeba to, proč bychom dnes nepoznali středo-
věké pivo, že středověké soudnictví bylo často 
neuvěřitelně milosrdné, jak to bylo s milostným 
životem našich předků, ale také tajemství, kdo 
byl předkem autora a jeho ženy.

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

Vlastimil Vondruška. Foto: soukromý archiv spisova-
tele

V úterý 24. listopadu od 18.30 hod. se v knihovně usku-
teční „Večer autorského čtení“ s autory vydavatelství 
Lačnit Press: Jiřím Zradičkou, Martinou Blažekovou 
a Lubošem Svobodou a hudebním doprovodem skupi-
ny Fokume. Na fotografii Jiří Zradička při autogramiádě 
své knihy Nonstopy. Foto zdroj: archiv Jiřího Zradičky
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Výstava náprstků a keramických váz
•  Mirka Záhorová, sběratelka

Náprstek žil a dodnes žije v představách lidí 
zejména jako pomůcka při šití, látání, vyšívání, 
zkrátka jako ochrana prstíků před pichlavou 
jehlou. Málokdo věděl a ví, že je již řadu let též 
předmětem sběratelské vášně. Tyto malé věcič-
ky jsou dnes součástí velkých sbírek po celém 
světě.
Moje sbírka slaví letos 15 let existence. Vznikala 
krok za krokem, náprstek za náprstkem. Dnes 
obsahuje přes 2 500 kusů. Najdete v ní náprstky 
z Evropy, Ameriky, Austrálie, zkrátka z celého 
světa. Jsou zde náprstky z různých materiálů 
od těch obyčejných kovových až po porceláno-
vé, skleněné, dřevěné, kamenné, zlaté, stříbr-
né, háčkované nebo z kostí zvířat a další. Jako 
třeba náprstky, které byly vyrobeny k různým 
příležitostem, např. ke sletu sokolů, k vylodění 
Spojenců v Normandii, náprstky doslova ma-
pující historii anglické královské rodiny. I takové 
můžete v mé sbírce vidět. Nutno dodat, že i vý-
robci jsou různí, od vyhlášených světových por-
celánek až po malé keramické či jiné dílničky.
Zkrátka, přijďte se podívat na výstavu ve 
vstupní síni Muzea, která se koná ve dnech 
28. 11. 2015 až 31. 1. 2016.

Ne ruka, to duše maluje
•  Jana Fialová, Nakladatelství UMÚN, s. r. o.

Jak již název výstavy prozrazuje, uvidíte zde obrazy, které nejsou malovány rukou, 
ale vznikají neobvyklým způsobem: malíři vedou štětec ústy nebo nohou. Jsou 
to lidé s handicapem, kteří jsou ochuzeni o pro většinu z nás samozřejmý pohyb 
rukou. Jsou upoutáni na invalidní vozík a ve všem závislí na pomoci svých blízkých 
či asistentů, kteří o ně pečují. Přesto to jsou lidé jako ostatní; mají duši a ta pro-

mlouvá z jejich výtvarného díla. Obrazy jsou optimistické a prozrazují, že malíři i přes svůj handicap 
dokážou být lidé šťastní. Za každým obrazem je však skryta velká houževnatost a píle. 
V muzeu v Čelákovicích budete mít možnost zhlédnout tvorbu Lenky Bromkové, Šárky Dvorské, 
Zdeňky Ježkové, Barbory Sedláčkové, Veroniky Svatošové, Pavla Hejhala, Jakuba Hříbka, Tomá-
še Janouška a Petra Šrámka. Jsou to stipendisté Celosvětového sdružení malířů malujících ústy 

a nohama. Nakladatelství UMÚN, s. r. o., pod 
vedením sdružení vydává v České republice 
tvorbu těchto malířů a jejich zahraničních kole-
gů v podobě reprodukcí a v úpravě kalendářů, 
přání a drobných dárkových předmětů s motivy 
jmenovaných autorů. 
Možná zmíněné motivy znáte z nabídek rozesí-
laných poštou. Těm, kteří nás znáte a přispívá-
te, za nabídky velmi děkujeme. Vedle stipendií 
a podpory různých sociálních projektů v Čes-
ké republice můžeme díky vám pro malíře při-
pravovat a realizovat i výstavy ve spolupráci 
s muzei, knihovnami a galeriemi. Jedna z vý-
stav bude probíhat v adventním čase a lednu 
i v Městském muzeu v Čelákovicích. Vernisáž 
výstavy se bude konat v sobotu 28. 11. 2015 
v 10.00 hod. a přijedou na ni někteří z vystavují-
cích malířů. Zde budete mít možnost zhlédnout 
film, v němž uvidíte vznikání malovaného obra-
zu a vyprávění malířů o svém životě a malování. 
S malíři, kteří budou přítomni, budete mít mož-
nost si osobně popovídat během vernisáže. 
Tímto děkujeme Městskému muzeu v Čelákovi-
cích za uspořádání výstavy a těšíme se na vás. 
Výstava „Ne ruka, to duše maluje“ se koná ve 
výstavní síni Muzea 28. 11. 2015 až 31. 1. 2016.
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POZVÁNKY NA VÝSTAVY

Archeologie  
přemyslovských Čech

•  David Eisner, ředitel muzea

Výstava dokumentuje dosavadní průběh stej-
nojmenného grantového projektu řešeného 
v letech 2010–2014 na Ústavu pro archeologii 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, jenž byl 
financován Grantovou agenturou ČR. Dosud 
byla prezentována v Újezdském muzeu a ve 
vestibulu hlavní budovy Filozofické fakulty Uni-
verzity Karlovy. Autorský kolektiv zde prezentuje 
průběžné výsledky terénních aktivit ústavu, ve 
kterých hraje východní okraj Prahy důležitou 
roli. V bezprostřední blízkosti Újezdu nad Lesy 
se nachází zaniklé středověké vsi Hol a Slavě-
tice, jejichž pozůstatky dnes ukrývá Klánovický 
les, i raně středověké hradiště v poloze „U Mar-
kéty – Šance“ v nedalekých Královicích. I proto 
se slavnostní zahájení v roce 2013 těšilo nemalé 
pozornosti místních občanů, kteří měli vůbec 
poprvé možnost si prohlédnout nejnovější ar-
cheologické nálezy, výsledky nedestruktivní 
prospekce i archeologických výzkumů v míst-
ním regionu. Nemenší pozornost vzbuzovaly 
i další prezentované lokality jako Kouřim – hra-
diště sv. Jiří a další. Nejvýznamnější archeolo-
gickou památkou na katastru obce Klánovic je 
zaniklá vesnice Slavětice, nacházející se v po-
loze Nové Dvory. Tato vesnice byla poprvé zmí-
něna v roce 1349 a zanikla někdy před rokem 
1586, avšak dodnes jsou v lese patrné její roz-
valiny. Nejvýznamnější osobností, která se podí-
lela na výzkumu této zaniklé vesnice, a doposud 
autor jediného archeologického výzkumu v této 
lokalitě, byl dnes již zesnulý Ludvík Skružný, mj. 
odborný pracovník Městského muzea v Čelá-
kovicích. Ludvík Skružný se významně zasadil 
o památkovou ochranu Slavětic. Na přípravě 
výstavy se podíleli studenti Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy.
Výstava Archeologie přemyslovských Čech se 
koná do 22. 11. 2015 ve vstupní síni Muzea.

tel.: 326 991 556, tel./fax: 326 991 192
e-mail: cmm@volny.cz
http://www.muzeum-celakovice.cz

Na Hrádku 464
Čelákovice

Náprstky ze sbírky Mirky Záhorové. Foto: archiv sbě-
ratelky

Obraz „Já, malíř“. Autor: Petr Šrámek

VÁNOČNÍ KONCERTY
Městské muzeum v Čelákovicích, Spolek přátel 
čelákovického muzea a Klub přátel Jana Zacha 
zvou na tři vánoční koncerty Komorního soubo-
ru Bohumíra Hanžlíka, které se konají v Měst-
ském muzeu.
Sobota 12. 12. 2015 od 18.00 do 19.15 hod.
Neděle 13. 12. 2015 od 16.00 do 17.15 hod.
Neděle 13. 12. 2015 od 18.00 do 19.15 hod.
Městské muzeum zahajuje předprodej vstu-
penek za 120 Kč ve své pokladně dne 10. 11. 
2015. Všechny výstavy jsou přístupné denně mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.
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•  jer

Spolek pro varhanní hudbu ve spolupráci s Ra-
dou starších Církve československé husitské 
uspořádal 3. října v Husově sboru koncert vo-

kálně-instrumentálního souboru Affetto. Tvo-
ří ho mužské pěvecké kvarteto ve složení Jan 
Mikušek (kontratenor), Vladimír Richter a Marek 
Olbrzymek (tenory) a Aleš Procházka (bas); ten-
tokrát se k nim varhanními improvizacemi připo-
jil Petr Kolař.
Program výstižně naznačil dějiny českého vo-
kálního vícehlasu. Zahrnoval církevní skladby od 
12. století – anonymní, také z kodexů Speciál-
ník a Franusova, i díla, jejichž autory byli Petrus 
Wilhelmi de Grudenz (zaznělo jeho vícetextové 
moteto) či Chrystophorus Hecyrus až k pracím 
Jana Trojana Turnovského (přelom 16. a 17. 
století). Některé ze starších kompozic se prav-
děpodobně zpívaly v chrámech v Husově době.
Ukázkou hypotetických možností vývoje žánru 
a svým způsobem i kuriozitou byla skladba Ave 
maris stella od stálého spolupracovníka soubo-
ru varhaníka Martina Jakubíčka, jejíž hudební 
řeč od renesančních základů dochází až ke zce-

la dnešnímu výrazu. Závěrem zazněly spirituály 
v úpravě dvou členů souboru, Vladimíra Richte-
ra a Marka Olbrzymka.
Každý ze zpěváků prezentoval svoje individu-
ální hlasové kvality i barvu, přitom se všichni 
navzájem výborně pojili, také v sametově zně-
jících nižších dynamických hladinách. Nejen 
objemem hlasu zvláště zaujal basista Aleš Pro-
cházka – jeho pedálové hloubky propůjčovaly 
zvuku souboru mimořádné kouzlo. Základem 
pro vyjádření stylového odlišení prováděných 
skladeb je suverénní pěvecká technika: ve 
středověké hudbě zněly naléhavě rovné hlasy, 
ve spirituálech, zvláště v sólech, naturální ote-
vřený zvuk.
Soubor využil všech prostor sboru – hlasy zně-
ly z kůru i před oltářem a také při přecházení, 
změně místa. Závěrečný přídavek, mariánská 
procesní píseň (s lidovým základem), podtrhl 
zaměření programu.

Mimořádná hudební událost Husova roku

Vokálně-instrumentální soubor Affetto vystoupil v Hu-
sově sboru. Foto: Tomáš Kopecký

•  Rada starších Církve československé hu-
sitské a Spolek pro varhanní hudbu

V podvečer každoročního Zahájení adventu 
ve městě (a v předvečer první neděle advent-
ní) se koná tradiční adventní koncert – ten-
tokrát v Husově sboru (pozor, změna místa 
konání!).
Vystoupí na něm opět vysoce profesionální sou-
bor Michal Hromek Consort ve složení Michal 
Hromek – kytara, Daniel Mikolášek – perkuse, 
zobcová flétna, zpěv, a Jakub Klár – flétna, 
whistle, zpěv, s hosty – zpěvačkou Hankou 
Horkou, známou v Čelákovicích z vystoupení 
C&K Vocalu, a hráčem na violu a housle Matě-
jem Kroupou. Na programu jsou adventní a vá-
noční písně z českých a moravských zemí 
i z Evropy (Británie a Francie). Prostřednictvím 
souboru se vrátíme do doby renesance a baro-
ka, jejichž atmosféru zprostředkovává soubor 
nezaměnitelným originálním způsobem. Více na 
http://michal.hromek.net.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Adventní koncert „Andělé jsou zpívali“ Michal Hromek Consort  
28. 11. 2015, 18.30 hod., Husův sbor

Michal Hromek Consort. Foto: archiv souboru

•  Domeček Ve Skále

Advent se pomalu blíží a čerti Ve Skále se 
probouzejí ze svého ročního spánku. Tak jako 
každý rok vás Domeček Ve Skále zve na Ad-
vent Ve Skále, který se bude konat v sobo-
tu 28. listopadu 2015, kdy se v Domečku Ve 
Skále opět rozzáří staročeský loutkový bet-
lém.
Přijďte si s námi užít jedinečnou kouzelnou 
adventní atmosféru. Vše začíná od 11.00 hod. 
divadelním adventním jarmarkem.
Dále se můžete těšit na staročeské koledy 
v jarmarečním podání, kočovné divadlo, sta-
ročeské pouťové atrakce, proslulý skalácký 
svařák, výtečnou horkou čokoládu a na jedi-
nečný čertovský rej, který vyvrcholí slavnost-
ním otevřením pekelné brány v 16.00 hod.

Dne 5. prosince vás může okouzlit tradiční 
mikulášská nadílka Ve Skále s opravdovým 
Mikulášem, čertem a andělem, tak jak ho před 

sto lety znali vaši pradědečkové a prababičky. 
Bližší informace naleznete na plakátech a fa-
cebookových stránkách Domeček Ve Skále.

Advent Ve Skále

Těšíme se na vás! Foto: archiv o. s. Domeček Ve Skále
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Informace o činnosti
•  Petr Slovák, předseda ZO Čelákovice

V červenci naše organizace získala nový areál 
a začala přesunovat inventář. Dřívější působiš-
tě na děkanství, které sloužilo chovatelům 40 
let a vše zde bylo zaběhlé a mělo své místo, 
musela vyklidit do 30. září 2015.
V novém areálu zatím působíme v provizorních 
podmínkách. Pro inventář a stojany pro insta-
laci akvárií musíme ještě vybudovat přístřešek. 
Vlastně jsme válčili tzv. na třech frontách. Za-
řizování nového areálu, vyklízení starého a or-
ganizace výstavy. Nyní se již situace uklidnila 
a můžeme se plně věnovat budování nového 

areálu. Také se nám podařilo obnovit kontak-
ty s okolními organizacemi a doufáme, že se 
zlepšení vztahů projeví již na jaře. I přes drob-
né nedostatky si troufáme konstatovat, že se 
podzimní výstava zdařila, a věříme, že jarní vý-
stava bude již dle dřívějších zvyklostí a stoupne 
nejen počet vystavovaných zvířat, ale i počet 
návštěvníků.
Dále chceme veřejnost informovat o obnovení 
tradice akva-tera burz. Budou se konat v na-
šich nových prostorách a plánujeme zachovat 
pravidelný termín, a to každou 3. neděli v mě-
síci.
Zkušebně jsme zahájili v říjnu. Prodeje se mo-
hou zúčastnit nejen všichni členové ZO, ale 
po dohodě i každý, kdo se přihlásí. Informace 

případným zájemcům poskytne předseda Petr 
Slovák, tel.: 702 289 053, e-mail: csch.zocela-
kovice@seznam.cz.
Závěrem chci jménem svým i celého výboru ZO 
poděkovat všem návštěvníkům výstavy, žákům 
9. třídy ze ZŠ Kostelní za pomoc při oceňová-
ní, všem, kteří se na přípravě výstavy podíleli, 
všem sponzorům a především městu Čelákovi-
ce. Bez jejich podpory bychom nejen nezvládli 
stěhování a přípravu výstavy, ale s největší 
pravděpodobností by naše ZO byla nucena 
svou činnost ukončit. I když je před námi ještě 
spousta práce, zůstáváme optimisty a věříme, 
že společnými silami vše zvládneme. Těšíme 
se na viděnou na jarní výstavě.

Černý listopad
•  Aleš Chvojka

Oponenti asi budou tvrdit, že tento měsíc je ba-
revný, hlavně díky pestrosti listí. I ty časem zčer-
nají. Navíc brzy přiletí opeřenci opředeni všemi 
možnými pověrami.
„Když nad pasekou vzlétne hejno vran,“ tak 
se jedná především o havrany polní, doplněné 
o černé vrány a krkavce velké. Havran je roz-
hodně menší než krkavec, vrána dorůstá i jeho 
rozměrů. Má velké rozpětí křídel až 94 cm. V jas-
nějším světle je jeho peří kovově modro černé. 
Charakteristikou je opeřený kořen zobáku. Doží-
vá se až 115 let. Takže ke konzumaci používejte 
mladší jedince.
RECEPT:
Jedince oškubeme, případně stáhneme, 
opláchneme a vložíme do osolené vody. Při-
dáme kořenovou zeleninu, bobkový list, nové 
koření a černý pepř. Uvaříme, cedíme, obrané 

maso a nakrájenou zeleninu vložíme opět do 
nádoby. Přidáme vraní knedlíčky a podáváme 
s tmavým pečivem.
Doporučuje: Jiří Havranpírko z osady Karlovar-
ských havranů.
Kolega Petr Macháček pozoroval inteligen-
ci černoopeřenců při sběru vlašských ořechů. 
Jedinec vzal do zobáku vlašáček, položil ho na 
silnici, zakroužil si, a když projelo lidské čtyřko-
lo, v klidu se vrátil pro vyloupanou pochoutku, 
samozřejmě opakovaně.
Naštěstí zmije černá a vdovy černé jsou již zazi-
movány, ale černá nikdy nespí!
Pod stínem černé borovice se dají sbírat krásné 
šišky, velmi vhodné na drátkování korpusu ad-
ventního věnce.
Z říše hub je patrno, že ještě roste šiškovec, jak 
jinak než černý (poslední nálezy byly zmapová-
ny od Josefa Horáka), a výrazně tmavý stroček 
trubkovitý. Je to nenahraditelná houba do vá-
nočního kuby. Je ale pravda, že se nahradit dá, 
protože křemenáče a kozáci po usušení rovněž 

tmavnou, a když se stročci nestročkují, tak není 
na výběr.
Z říše lidiček jsme po pečlivém průzkumu zjistili, 
že nejčernější vlasy (úplně vraní) má divoženka 
Jana H. z nedaleké Kosoře. U vlasů náš prů-
zkum bohužel skončil.
Přejeme příjemné čekání na sníh (neb bez bílé 
by i černá pozbyla smyslu).

Jak se připravit na příští sezonu

•  výbor ZO ČZS Čelákovice

Zahrádkáři sklízejí plody své práce na zahrád-
kách a nastává čas na přípravu zahrádky na 
příští rok. Nejdůležitější je ošetřit ovocné stro-
my. Již více než sto let zahradníci používají 
jednoduché řešení, kdy nátěrem bílou barvou 
chrání okrasné a ovocné stromy před poškoze-
ním sluncem. To je důležité hlavně v zimě, kdy 
jsou příliš velké teplotní rozdíly mezi osluněním 
a mrazem. Tradiční způsob spočívá v nátěru 
kmenů a silnějších větví 20% roztokem haše-
ného vápna. Před nátěrem je třeba oškrábat 
z kmenů rozpraskanou kůru a spálit ji.
Boj proti monilióze meruněk, moniliovému úže-
hu peckovin (třešní, višní, broskvoní, slivoní 
a okrasných dřevin rodu Prunus), aneb Jak pro-
dloužit životnost: Nejčastější houbová choroba 
zasahující, jak už název napovídá, peckoviny. 
U meruněk se jedná o hlavní příčinu úhynu to-
hoto druhu. Bohužel odolnější odrůdy na úkor 
odolnosti mívají sklony k přeplozování, bývají 

méně odolné vůči mrazu. Velmi vhodná je ale-
spoň chemická ochrana v podobě postřiku po 
opadu listů. Dále také likvidace napadených 
plodů i těch opadaných! Infikované, nekrotické 
plody odstraňujeme nejlépe ještě před nebo 
po opadu listů. Pokud tyto plody „visí“ ještě 
na stromě v zimním období, tak sběr provede-
me co nejdříve a chemický postřik provedeme 
při teplotách nad 5 °C v nejbližším termínu. 
Nejvhodnějším přípravkem je Horizon 250 EW, 
nebo Kumulus WG.
Spadané listí, které zůstává mezi skupinami 
dřevin a pod keři, vytváří přirozený půdní kryt, 
chrání kořeny před předčasným a hlubokým 
promrznutím a silně omezuje odpar vody. V prů-
běhu zimy dochází k jeho rozkladu a tímto ná-
vratem organických látek do půdy zvyšujeme 
množství humusu v půdě. Listí můžeme použít 
i k zakrytí některých trvalek, nenecháváme ho 
však na trávníku a na cestách, mezi růžovými 
keři a u trvalek se zelenými listovými růžicemi. 
Pokud byste chtěli použít listí z ovocných dře-
vin, musíte zkontrolovat, jestli nevykazuje pří-
znaky některé z houbovitých chorob, v takovém 

případě se k tomuto účelu nehodí, raději ho ani 
nekompostujeme. Pokud nemáme dostatek 
listí, můžeme použít hobliny, mulčovací kůru 
nebo jen nakopčíme zeminu u rostlin, abychom 
ochránily jejich kořenový krček.

Slavnostní ukončení sezony
Po dobře odvedené práci trochu zábavy, a pro-
to zveme všechny zahrádkáře a všechny milov-
níky muziky Ládi Weyrostka do Kulturního domu 
dne 13. 11. 2015 od 18.00 hod., a to za pou-
hých 80 Kč. Možná, že si odnesete domu i hez-
kou kytičku, stromek, ovoce či zeleninu. Bude 
se losovat. Vstupenky zakoupíte u př. Červenky 
a u předsedů osad. Přejeme hodně zdaru při za-
hrádkaření v příštím roce.

Volné zahrádky k pronájmu
Výbor osady č. 3 (u starého hřbitova) Českého 
zahrádkářského svazu nabízí volné zahrádky 
k pronájmu. Jedná se o zahrádky s chatkou, 
zahrádky se stromy nebo zahrádku s vol-
nou plochou. Zájemci se mohou hlásit na tel.: 
724 106 981.

prírodní nápovedna

zahrádkári

Stroček trubkovitý (Craterellus cornusopioides). Foto: 
Aleš Chvojka

zo ceského svazu chovatelu celákovice
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Ohlédnutí
•  Vladimír Štibinger a Josef Kadeřávek

Po zářijové výstavě hub, která přes chudé pod-
mínky jejich růstu byla jednou z nejúspěšnějších 
v rámci letošních republikových výstav, se v ná-
sledujícím víkendu uskutečnil pravidelný výjezd 
houbařů na Fiolník. Okolí řeky Sázavy zde v kop-
cích nabídlo zejména hřiby, klouzky, masáky, pár 
podoubáků a začínající václavky. A tak se uvařil 
i houbový guláš, zhodnotila výstava a další akce. 
Nakonec nebyl člen našeho sdružení, který by si 
neodvezl koš plný tolik očekávaných hub.
V tutéž dobu přítel Kadeřávek a Doubek usku-
tečnili vycházku do lužních lesů na pravém bře-
hu Labe. Přes dlouhé období sucha překvapily 

nádherné a dobře vyvinuté květy ocúnů. A ještě 
něco. Objevili na šedesát plodnic hezké houby 
podloubníka siného (Uloporus lividus). Je snadno 
poznatelný podle velmi nízkých, dlouze sbíha-
vých rourek, které jsou sírově žluté, později zele-
nožluté, poraněním modrající. Klobouk je plochý 
až prohloubený, barvy žlutookrové, matná slou-
patelná pokožka. Třeň je tenký, válcovitý, smě-
rem vzhůru se rozšiřuje. Je plný, okrové barvy. 
Houba roste pod olšemi, s kterými má pravdě-
podobně mykorhizu. Je jedlá, poměrně vzácná. 
Tak tam vždy nechte pár plodnic na rozmnožení.
Houby po vydatných deštích ještě porostou. 
Nechme se překvapit, co nám to vše v příštích 
dnech přinese, a doufejme, že to bude změna 
v růstu hub, tentokráte již k lepšímu. 
Chraňte naše lesy! Podloubník siný. Foto: J. Kadeřávek

spolek houbaru celákovice

POLETÍME VESMÍREM
Routa je tu i pro vás!
Projekt zaměřený na odbornou pomoc a intenziv-
ní podporu rodin v Čelákovicích a okolí.

RC Routa nabízí služby podpory rodin v obtíž-
ných životních situacích – setkávání v terénu, 
sociálněprávní poradenství, Klub dětí – každý 
čtvrtek odpoledne. Další novinkou je nabídka 
asistovaného kontaktu mezi rodičem a dítě-
tem, program nabízí profesionální služby za-
měřené na podporu kontaktu rodiče s dítětem 
v průběhu rozvodu nebo po rozvodu formou pří-
mé osobní účasti odborné pracovnice. Kontakt: 
Pavlína Janáčová, tel.: 732 727 161, e-mail: rou-
ta.janacova@seznam.cz.

Pohádková vesmírná expedice
Neděle 8. 11. v 15.00–17.00 hod. – vesmírný bál 
v maskách pro celé rodiny v Kulturním domě 
Čelákovice. Těšíme se na všechny velké a malé 
kosmonauty, letce, letušky a na jejich doprovod.

Lampionový průvod
Úterý 10. 11., sraz v 17.00 hod. před MC, cíl 
bude v zahradě Routy, občerstvení a ohýnek na 
buřty zajištěn.

Semináře v listopadu
Pondělí 9. 11., 16. 11., 23. 11. vždy odpoledne 
s M. Smutnou – Jemná dotyková terapie, kurz 
masáží pro rodiče a jejich děti, cena za kurz 800 
Kč, tel.: 728 660 493.
Čtvrtek 12. 11. v 9.00 hod. Úvaly, s pí Špaňhe-
lovou – Puberta.

Klub náhradních rodin Routa
Výchovné problémy dětí v pěstounské péči 
z pohledu práva – seminář v sobotu 14. 11. 
v 10.00–18.00 hod., lektor Markéta Tillerová, 
místo konání: Routa. Seminář je zdarma pro 
pěstouny, kteří uzavřeli dohodu o výkonu PP 
s RC Routa, cena pro pěstouny jiných orga-
nizací: 1 000 Kč. Program pro přihlášené děti 
zajištěn. 

Víkendový vzdělávací pobyt
Pro pěstouny – muže a děti v pěstounské péči 
ve věku 10–17 let, pátek 20. – neděle 22. 11. 
2015, penzion Kitty, Lučany nad Nisou, pobyt 
v rámci projektu Pěstujme pěstouny Ligy ote-
vřených mužů a RC Routa, speciální vzdělá-
vání a poradenství pro muže pěstouny. Pobyt 
je zdarma v rámci projektu. Další informace: 
Lenka Slováková, e-mail: slovakova.routa@se-
znam.cz, tel.: 603 538 763.

Národní potravinová sbírka 2015
Sobota 21. 11. 2015 v prodejně Tesco po celý 
den – účastníme se jako partner třetího ročníku 
projektu Národní potravinové sbírky 2015, vy-
brané potraviny budou rozděleny mezi potřebné 
obyvatele v Čelákovicích a okolí, zejména mezi 
rodiny s dětmi a seniory. Přijďte podpořit!

Angličtina s rodilým mluvčím
Ve školkách i RC Routa, výuka probíhá ve sku-
pince po 7 dětech. Klademe důraz na výběr lek-
tora – rodilý mluvčí s odpovídajícím vzděláním 
s orientací na práci s dětmi, metodika zážitkové 
pedagogiky, hravý a komunikativní přístup. Více 
informací na www.rc-routa.cz, e-mail: routa-an-
glictina@seznam.cz, Dominika Fijalová, tel.: 721 
355 798.

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

Sedláčkova 107
Čelákovice

SOŠ Čelákovice, s. r. o., 
na „Zámku“

•  MK

Studentky s učitelkami odborného výcviku SOŠ 
Čelákovice přijaly pozvání ředitele Domova Na 
Zámku v Lysé nad Labem Jiřího Hendricha na 
Den seniorů, který se slaví 1. října.
Kadeřnice, kosmetičky a studentky oboru so-
ciální činnost připravily společně s vedením Do-
mova pro jeho klienty speciální Lázeňský den. 
Kdo měl zájem, tomu dívky udělaly manikúru, 
modelovaly nehty, vytvořily pěkný účes, po-
skytly kosmetické služby nebo provedly masáž. 
Klidná, přívětivá a veselá atmosféra provázela 
celou tuto akci, která byla zároveň generačním 
setkáním. Klienti Domova si poskytnuté služby 
dovedli vychutnat a dokázali je ocenit. A to ne-
pochybně udělalo radost i na druhé straně, na-
šim studentkám.

Studentky oboru kadeřnice v Domově Na Zámku v Lysé 
nad Labem. Foto: archiv školy

JABLEČNÉ LÍVANEČKY
•  Jitka Špaková, učitelka

Motýlci vás zdraví po prázdninách. V týdnu 
o ovoci a zelenině jsme se zaměřili na jablíčka. 
Provoněla nám celou třídu. Porovnávali jsme ve-
likost, barvy, ochutnávali, obtiskávali, malovali 
i s červíkem Pepíkem. A v pátek jsme připravili 
velké překvapení. Společně jsme připravili těsto 
a paní učitelka usmažila jablíčkové lívanečky. To 
byla vůně… a dobrota…
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V okresním kole  
minikopané druzí!

•  Ivana Sekyrová, zástupkyně ředitelky školy

Jako každoročně i letos se chlapci naší školy  
1. 10. 2015 zúčastnili okresního kola v minifotba-
le. Po loňském vítězství nad týmem ZŠ Na Výslu-

ní Brandýs nad Labem jsme tentokrát se stejným 
soupeřem ve finále prohráli a obsadili vynikající 
2. místo. Tímto děkujeme za vzornou reprezenta-
ci školy našim žákům Tadeáši Zemanovi, Martinu 
Livorovi, Kamilu Sládkovi, Petru Libichovi, Domi-
niku Hejtíkovi, Luboši Chourovi, Danu Loskotovi, 
Tomáši Sadilovi a Petru Nesládkovi.

Kamenka dobyla Anglii
•  Miroslav Renner, Svetlana Štoková a Hana 

Kuklová, vyučující anglického jazyka

Tak jako mnohé školy v rámci europrogramu 
„Výzva 56“ i my z Kamenky jsme se vypravili na 
šestidenní studijní pobytový zájezd do jihoan-
glického města Eastbourne, který byl zaměřen 
nejen na výuku anglického jazyka ve škole, ale 
také na poznávání známých míst v okolí, na ná-
vštěvu hlavního města Velké Británie – Londýna, 
ale i na život v rodinách, v nichž jsme byli všichni 
ubytováni. 
Společně jsme navštívili ve dvou dnech Lon-
dýn, který nás ohromil svou velikostí, a spatřili 
nejznámější místa – Buckhingham Palace, The 
Elizabeth Tower, The Houses of Parliament – 
a především na konci prvního dne London Eye, 
které nám otevřelo naprosto jedinečný výhled 
z ptačí perspektivy na město. 
V dalších dnech jsme věnovali dopolední program 

výletům do okolí – Hastings, Brighton, Bea-
chy Heads, Seven Sisters – a odpoledne děti 
strávily v Twin School v Eastbourne, kde se  
4,5 hodiny věnovaly studiu angličtiny s rodilými 
mluvčími, aby závěrem získaly cenný certifikát.
Poslední den byl opět věnován Londýnu, a ten-
tokrát části The City, The Tower od London 
a Tower Bridge. Projížďka lodí do Greenwich 
a setkání s nultým poledníkem byly důstojným 
zakončením celého pobytu před odjezdem au-
tobusem zpět domů.
Musíme s radostí sdělit, že výuka anglického 
jazyka ve škole při tomto výjezdu sklidila své 
ovoce. Děti obstály nejen jazykově, ale byly pří-
kladem všech žáků naší školy, které neměly to 
štěstí a los výběru na tento pobyt na ně nepadl. 
Věříme, že se účastníci zájezdu o své zážitky 
podělí se svými spolužáky a že příště zúročí své 
nabyté vědomosti z angličtiny zase mnozí další.

MIKULÁŠSKÁ STEZKA 
ODVAHY

Zveme všechny odvážné děti od školky až po 
třeťáky na „Mikulášskou stezku odvahy“, která 
se koná ve čtvrtek 3. 12. v 17.00 hod. v naší 
škole. Vezměte si s sebou baterku a 30 Kč. 
Vstup hlavním vchodem.

Čokoládové štafety
•  pedagogové školy

Na tradiční čokoládové štafety se těší celá ško-
la. Před několika lety jsme přesunuli termín jejich 
konání z poloviny listopadu na konec září, aby 
děti zbytečně nenastydly, protože listopadové 
počasí bývá již zrádné. Letošní ročník se běžel 
za téměř letních teplot v pátek 25. 9. dopoledne 
a přilákal i hodně fanoušků z řad rodičovské ve-
řejnosti. Štafety se běží od 3. tříd a odměněna 
jsou tradičně všechna místa. Vzhledem k tomu, 
že štafety běží 210 žáků a odměnou jsou vždy 
čokolády, děkujeme za sponzorování této akce 
SRPŠ.
Několik základních informací:
Za každou třídu se štafety účastní 10 žáků nebo 
žákyň – výběr zajišťují třídní učitelé nebo učitelé TV.
Každý žák běží jeden okruh kolem školního hřiště 
v délce 250 m, celkem štafeta uběhne 2 500 m.

Nejlepší letošní čas: štafeta 9. A – 6:44,7 min.
Nejlepší čas štafet 1. stupně: 5. A – 8:08,1 min.

Zdravé zuby
•  vedení školy

Škola využila nabídky programu Dental pre-
vention a do projektu, který je zcela zdarma, se 
zapojila. Cílem projektu je naučit děti správně 
pečovat o zuby a dásně.  Proškoleni byli téměř 
všichni žáci naší školy, hodinové přednášky ve-
dené studenty posledních ročníků lékařských 
fakult byly kladně hodnoceny dětmi i pedagogy. 
Děti se dozvěděly základní informace o dutině 
ústní, zubech, procesech, které v dutině ústní 
probíhají, a o důvodech, proč a jak si správně 
zuby čistit i jak správně vybrat vhodný zubní 
kartáček. Prezentace byla pojata zábavnou a in-
teraktivní formou přizpůsobenou věku účast-
níků. Odvážní zájemci sami pomocí indikátoru 
zubního plaku viděli, jestli jim při dosavadní běž-
né domácí péči zůstává na zubech více plaku, 
než by mělo.  Poté následoval praktický nácvik, 
při kterém studenti ukázali individuálně kaž-
dému žákovi, jak správně čistit zuby a dásně, 
a opravili případné špatné návyky. Děti potřebo-
valy pouze vlastní zubní kartáček, škola zajistila 
učebnu s dataprojektorem.

Děti navštívily náš 
Městský úřad

•  Jitka Marešová

V prvním říjnovém týdnu jsme s některými tří-
dami v rámci výuky prvouky a vlastivědy na-
vštívili Městský úřad Čelákovice. Dostalo se 
nám vřelého přivítání v obřadní místnosti, kde 
se dětem osobně věnoval starosta Josef Pátek. 
S dětmi probíral státní symboly, žáci si mohli 
prohlédnout a vyzkoušet obřadní řetěz se stát-
ním znakem, viděli slavnostní zlatý řetěz sta-
rosty, který nosí jen při výjimečných příležitos-
tech, a mohli si potěžkat „Výroční cenu města 
Čelákovic“. Jako zpestření si děti zkusily svat-
bu na nečisto. Pan starosta nám ukázal starý 
hodinový stroj, jednací místnost, kde se schází 
Rada města, a svoji kancelář. Na závěr ochot-
ně odpovídal na otázky dětí. Doba, kterou jsme 
měli k dispozici, nám velice rychle utekla a děti 
odcházely nejen s malým dárkem, ale i se zají-
mavými zážitky a informacemi. Panu starostovi 
tímto děkujeme za vstřícné přijetí i věnovaný 
čas a zaměstnancům úřadu za trpělivost.

V pátek 25. 9. dopoledne žáci ZŠ J. A. Komenského  
běhali o „čokoládové štafety“. Foto: archiv školy

Tým ZŠ Kostelní, který se zúčastnil okresního kola v mi-
nifotbale. Foto: archiv školy

Žáci ZŠ Kostelní v Anglii. Foto: archiv školy

Žáci ZŠ J. A. Komenského při návštěvě Městského úřa-
du. Foto: archiv školy



str. 26 listopad 2015

Listopadové novinky
•  Petr Bambas, ředitel

Sportovní hala Vikomt

Město Čelákovice v průběhu srpna dokončilo 
velmi potřebnou celkovou rekonstrukci zázemí 
– šaten, sprch a toalet.
Ohlasy ze sportovních klubů, které sportovní 
halu využívají, tuto změnu jednoznačně kvitují.
Dlouholetý problém byl v této hale také 
s osvětlením, které bylo nedostačující, protože 
přestávala svítit jedna zářivka za druhou. To 
je od soboty 17. října 2015 minulostí, protože 
právě v tento den došlo k opravě a výměně 
všech nefunkčních světelných zdrojů nejen na 
bocích, ale především na stropě haly! Ve stejný 
den byla také zabezpečena okna, která byla na 
mnoha místech rozbitá a životu nebezpečná. 
Nově chrání všechna okna z vnitřní strany po-
lykarbonátové desky Akyver, které zabrání pří-
padným úrazům způsobeným vysypáním skla. 
Příjemným detailem je i návrat ochranné sítě, 
která se v hale objevila po několika letech.
Na dalších změnách k lepšímu, nejen ve Spor-
tovní hale Vikomt, budeme samozřejmě ve 
spolupráci s městem Čelákovice pokračovat 
i nadále.

Od listopadu připravujeme přehlednější 
otevírací dobu v bazénu!

Vyslyšeli jsme přání veřejnosti a od listopadu 
sjednocujeme a rozšiřujeme otevírací dobu 
pro veřejnost v Městském bazénu Čelákovice. 
Ranní plavání bude nově vždy v pondělí, ve 
středu a v pátek – časy zůstávají zachovány, 
6.15–7.45 hod. Nově bude mít veřejnost mož-
nost zaplavat si v čase 14.00–15.00 hod., a to 
pravidelně ve středu, čtvrtek a pátek. Denně 
s výjimkou čtvrtka je plavecký bazén i nadále 
otevřený až do 21.30 hod. Večerní plavání pro 
veřejnost bude v pondělí a ve středu od 19.00 
hod. a v úterý a v pátek od 17.00 hod.

Městský bazén
Provozní doba od listopadu:
po 6.15–7.45 – 19.00–21.30

út – – 17.00–21.30

st 6.15–7.45 14.00–15.00 17.00–21.30

čt – 14.00–15.00 –

pá 6.15–7.45 14.00–15.00 17.00–21.30

so 11.00–21.30
 (10.00–11.00 senioři/ZTP)

ne 10.00–21.30
 (9.00–10.00 senioři)

Státní svátek 17. 11. 16.00–21.30

ŠKOLSTVÍ, SPORT

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

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

celákovická  
sportovní, p. o. 

Oprava osvětlení v hale Vikomt. Foto: PB

•  Daniela Švejdová, Gymnázium Čelákovice

Čelákovická odysea je tra-
diční outdoorová soutěž 
pro studenty Gymnázia 
v Čelákovicích. Cílem sou-
těže je seznámit nově na-

stupující studenty primy s ostatními studenty na 
gymnáziu a s městem Čelákovice, kde budou 
trávit většinu času po dobu svého studia. 
Čelákovická odysea je zamýšlena jako soutěž 
teambuildingová, vybraná družstva plní úkoly 
sportovní, skupinové a vědomostní. Nejde o vý-
sledný čas, ale o konstruktivní spolupráci mezi 
jednotlivými členy družstva. Úkoly jsou konci-
povány tak, že pouze spoluprací členů v druž-
stvu lze úkoly správně vyřešit. Všechny úkoly 
probíhají na šesti stanovištích v katastru obce 
Čelákovice, aby noví studenti poznali širší cen-
trum města (knihovna, muzeum, náměstí s rad-
nicí, sportovní areál Na Nábřeží, nová cyklos-
tezka, Malvíny apod.). Na sportovní a skupinové 
úkoly používáme sportovní náčiní, které jsme 
zakoupili i díky grantu města Čelákovic. 

Letošní ročník soutěže proběhl na konci září 
2015 (29. 9.), když se studenti primy vrátili 
z adaptačního kurzu, kde se spolu seznámili 
a též se rozdělili do družstev na Čelákovickou 
odyseu. S pořádáním soutěže pomáhali jako 

vždy studenti septimy a třetího ročníku. Sou-
těž se konala za pěkného podzimního počasí, 
celkem se soutěže zúčastnilo přes 75 studentů 
gymnázia, kteří byli i díky novým dresům s lo-
gem školy vidět po celém městě.

Naši primáni nad řešením úkolu. Foto: Tomáš Komoň

Čelákovická odysea – 29. 9. 2015

Hřiště s umělým povrchem
Rezervace a správa areálu Čelákovická sportovní, p. o. Kontakty viz výše.
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•  Milan Šikl

Mistrovská soutěž má odehraných deset kol 
a to znamená, že týmy mají za sebou první 
třetinu soutěžního ročníku. Union si v tabulce 
polepšil a po sérii čtyř zápasů bez porážky se 
posunul blíže ke středu tabulky. Doufejme, že 
i ve zbývajících zápasech bude pokračovat 
zlepšování herního projevu a v tabulce nejhůře 
udrží stávající trend. Připomeňme si odehrané 
zápasy čelákovických fotbalových mužstev.

SK UNION–TJ LIBICE N. CIDL. 1:1, penalty 
2:4
V utkání 6. kola s předním celkem tabulky ote-
vřel „A“ týmu skóre Dosoudil, ale po minutě 
hosté vyrovnali. Po přestávce byl k vidění kva-
litní fotbal obou týmů, ale branky se již diváci 
nedočkali. V penaltovém rozstřelu Union již 
potřetí propadl.

SK DOKSY–SK UNION 1:1, penalty 3:1
Oba týmy měly několik šancí, ale využita byla 
jen jediná a to v 35. min. po rohu skóroval hla-
vou Lánský. Vyrovnaný druhý poločas zajistil 
domácím vyrovnání a jednu neproměněnou 
šanci. Tak znovu došlo na penalty a znovu 
Union propadl.

FK ČERVENÉ PEČKY–SK UNION 2:3
Na trávníku posledního celku tabulky museli 
hosté dohánět dvoubrankové vedení domá-
cích. To se podařilo Špringrovi, který vyrov-
nal v 56. min. O výhře rozhodl v závěru utkání 
svojí první brankou v dresu Unionu Milan Ara-
zim.

SK UNION–FC VELIM 1:0
Vyrovnané utkání dvou sousedů v tabulce mu-
selo diváky bavit. Na obou stranách se střídaly 
zajímavé fotbalové pasáže. O zisku tří bodů 
pro domácí borce rozhodl úspěšnou dorážkou 
Špringr.

FK DOBROVICE–SK UNION 5:1
Již v úvodu zápasu šli domácí do vedení, ale 
brankou Špringra Union srovnal a držel vyrov-
naný stav do 60. minuty. Poté domácí v roz-
mezí pěti minut rozhodli o výrazné výhře.

AGRO Pohár – 2. kolo
SK UNION–FK BRANDÝS 2:4
Branky: Vacek a Pánek. Union vypadl.

DOROST

Nově vytvořený „mančaft“ již získal svoji tvář 
a v současné době se přetahuje s Ostrou 
o první místo v tabulce I A-třídy. V odehraných 
pěti zápasech nepoznal porážku.
S. CHOTĚTOV–SK UNION 0:10, branky: Do-
soudil 3, Antoci, Kukla, Chramosta 2, Sládek.
AFK MILOVICE–SK UNION 0:10, branky: Do-
soudil 4, Veselý 2, Szabo, Brodský, Sládek, 
Holzman.
Obě utkání se podobala jako vejce vejci. Union 
dokázal vyjádřit svoji převahu i brankově, a tak 
se zrodily dvě stejné a vysoké výhry.

SK UNION–S. KOSTOLMATY 2:1, branky: 
Chramosta, Kratochvíl.
Hosté patří do horní poloviny tabulky a Union 
těžko hledal recept na zhuštěnou obranu.
SK UNION–DOLNOBOUSOVSKÝ SK 2:1, 
branky: Holzman, Sládek.
Vyrovnané utkání s kvalitním soupeřem rozho-
dl ve 47. minutě Sládek.
FK LITOL–SK UNION 1:3, branky: Kučera, 
Štěrba, Veselý.
I v tomto utkání domácí spoléhali na defenzí-
vu, leč se silami vydrželi jen do přestávky.
SK UNION–SLOVAN LYSÁ N. L. 5:1
Hosté dokázali s naším mužstvem držet krok 
jen v prvním poločase.

STARŠÍ ŽÁCI

Měli velmi rozpačitý úvod soutěže. Prvního 
bodového zisku se dočkali až po odehraném 
šestém kole. Po deseti kolech se posunuli ke 
středu tabulky.
SK UNION–FC VELIM 2:3, branky: Dozorec 
a Kostoláni.
Hosté vedli již rozdílem tří gólů, domácí stačili 
jen korigovat, a tak na body nedosáhli.
SK UNION–GRAFIN VLAŠIM 6:0, branky: 
Kostoláni 2, Pánek, Fantík, Choura, Janák.
Po dobrém výkonu, kdy soupeře přehráli po 
všech stránkách, přišel první zisk bodů.
FK KUNICE–SK UNION 1:5, branky: Dozorec 
3, Kostoláni, Skalický.
S posledním mužstvem tabulky Union nezavá-
hal a získal druhé vítězství.
POLABAN NYMBURK–SK UNION 1:1, bran-
ka: Kostoláni.
První branku zápasu vstřelili domácí, ještě do 

přestávky hosté srovnali a další gól již nebyl.
SK UNION–FC MĚLNÍK 6:2, branky: Dozo-
rec, vlastní 2, Kostoláni, Soukup.
I v tomto utkání domácí bodovali, i když cesta 
za body nebyla zase tak jednoduchá.
TATRAN SEDLČANY–SK UNION 2:2, bran-
ky: Kostoláni 2.

MLADŠÍ ŽÁCI

V průběžné tabulce krajského přeboru jsou 
mladší žáci na 8. místě.
SK UNION–FC VELIM 5:3, branky: Lopatář J. 
2, Linka, Skuhravá, Štěrba.
SK UNION–GRAFIN VLAŠIM 6:3, branky: 
Štěrba 3, Skalický 2, Lopatář J.
FK KUNICE–SK UNION 3:2, branky: Lopatář 
J., Uher.
POLABAN NYMBURK–SK UNION 3:1, bran-
ka: Červený.
SK UNION–FC MĚLNÍK 9:2, branky: Lopatář 
J. 4, Vraný 3, Štěrba, Skalický.
TATRAN SEDLČANY–SK UNION 0:7, bran-
ky: Vraný, Štěrba 2, Lopatář A., Lopatář J.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

V tabulce turnajů 5+1 je Union na 1. místě. 
Zápasy na polovinu 7+1: SK UNION–HOVOR-
ČOVICE 10:0, ŘÍČANY–UNION 2:1, BRAN-
DÝS–UNION 2:2, SK ÚVALY–UNION 3:13. 
V tabulce na 3. místě.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

Hraje turnajově 4+1 a po odehraných třech 
turnajích je na 3. místě.

fotbal

UNION SI POLEPŠIL

Starší přípravka Unionu Čelákovice na podzim 2015. Foto: David Krejčí
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Upevňujeme pozice 
v českém karate

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

Jen pár týdnů uplynulo od konce prázdnin 
a opět se se soutěžemi roztrhl pytel. Během 
měsíce září a počátkem měsíce října se kona-
lo několik velkých národních a mezinárodních 
soutěží. 
Jednalo se především o Bohemia Open v Čes-
kých Budějovicích, Shotokan Cup Vamberk 
a největší mezinárodní soutěž pořádanou v ČR 
Euro Grand Prix Plzeň. Ze všech těchto soutěží 
přivezli naši závodníci cenné medaile a upevnili 
jsme si pozici v žebříčku karate klubů v ČR. 
Nejprestižnější soutěží, která je pořádána v ČR, 
byl bezesporu Euro Grand Prix Plzeň. Tohoto 
16. ročníku se zúčastnilo přes 800 závodníků 
ze 119 klubů a 19 států světa včetně Austrálie,  

Izraele, Dánska, Finska, Norska, Ruska atd. 
V této světové konkurenci jsme vybojovali 3 
medaile a tímto fantastickým výkonem jsme ob-
sadili desáté místo mezi zúčastněnými kluby na 
této velké soutěži. Nejúspěšnějším závodníkem 
se stal Daniel Brejcha, který zvítězil na tomto 
Euro GP hned ve dvou kategoriích, což se niko-
mu jinému nepodařilo.
Během měsíce září jsme dále pořádali nábor 
nových členů do oddílů sportovního karate 
a sportovní přípravky. Celkem se v Čelákovi-
cích, Neratovicích a Kostelci nad Labem přihlá-
silo bezmála 80 nových zájemců o toto bojové 
umění.
Pro velký zájem jsme dále otevřeli nový oddíl 
„KARATE FOR LIFE“, který je určen pouze pro 
dospělé a který je zaměřen na karate a pouliční 
sebeobranu, tolik potřebnou v dnešní době. Do 
tohoto nového oddílu se přihlásilo dalších 16 
zájemců. 
Organizační výbor Tokio v roce 2020 navrhl za-
řazení karate WKF na program Olympijských her 

2020. Vypadá to, že desítky let úsilí představite-
lů WKF a hlavně všech karatistů světa se zúro-
čilo. Tímto krokem si náš sport jistě získá ještě 
větší zájem nových členů, respekt veřejnosti 
a spokojenost nás všech.

17. 10. 2015
TJ SPARTAK POKERMAN.CZ ČELÁKOVI-
CE–TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD 5:3
„Chyběl nám Spilka a Kolenský, obával jsem 
se toho nejhoršího, a to je sestup. Nicméně 
podali jsme bojovný výkon a touhu po vítězství 
jsme měli větší než soupeř, a tak si zahrajeme 
extraligu i příští rok. Teď nás čeká vyhrát ještě 
jeden boj, který nás do této situace dostal!“

12. 10. 2015 – MS JUNIORŮ
(Rumunsko, Cluj-Napoca) Nadvládu světové-
mu nohejbalu potvrdila juniorská reprezenta-
ce ČR na světovém šampionátu této věkové 
kategorie. Stejně jako na předcházejícím klání 
čeští hráči nikoho jiného na trojici zlatých pří-
ček nepustili. Trenér českého výběru Michal 
Doucek si odvezl tři zlaté medaile. V jednot-
livcích to byl Jiří Kalous, v dvojkách vyhrála 
sestava Chalupa, Kučera a Kalous. A ve troj-
kách suverenitu potvrdila formace Chalupa, 
Souček, Fík, Chadim a Hokr.
„Trošku jsem se obával rychlého přechodu 
z venkovního prostředí do haly. Ale hráči to 
zvládli dobře, což prokázaly i výsledky. Oce-
ňuji na nich, že vědí, co chtějí, a jdou si za tím 
se vším všudy. Na svůj věk jsou velmi vyspělí 
svým myšlením, zodpovědným kolektivním 
přístupem. Prokázali i obrovskou chuť vyhrát,“ 
shrnul své poznatky trenér Michal Doucek.
Celková medailová bilance:
1. Česko 3-0-0
2. Slovensko 0-2-0
3. Rumunsko 0-1-2
4. Maďarsko 0-0-1

Další informace najdete na webových 
stránkách:
http://www.nohejbal-celakovice.cz.

karate

nohejbal

SK karate Dragon

Nejmladší závodníci SK Dragon na Velké ceně Prahy 
2015. Foto: archiv klubu

Juniorská reprezentace ČR na stupních vítězů. Foto: Petr Flekač

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice
•  Petr Flekač

Na přelomu září a října se v nohejbalovém světě děly nohejbalové věci. Jednak na MS juniorů 
v rumunské Kluži čeští reprezentanti, za které nastoupil i hráč Spartaku Lukáš Souček, obsadili 
první příčky v jednotlivcích, dvojkách i trojkách. Na domácí scéně si pak čelákovický A-tým 
uchoval extraligovou příslušnost, když pokořil Český Brod 2:1.

27. 9. 2015
TJ SPARTAK POKERMAN.CZ ČELÁKOVICE–TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD 5:2
„Od zápasu s Č. Budějovicemi máme za sebou 12 zápasů trojek, ani jednu jsme nevyhráli. Klí-
čový moment byla prohra úvodní dvojice a dále pak Spilka v odvetné trojici, kdy ve třetím setu 
vedl 7:5, a nedokázal set vyhrát.“

28. 9. 2015
TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD–TJ SPARTAK ČELÁKOVICE 4:5
„Konečně jsme prolomili hru trojic. Podali jsme bojovný výkon, který mi v prvním zápase chyběl.“
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Bez bodů!
•  Tomáš Holcman

Tým mužů v neúplné sestavě vyjel ke dvěma 
mistrovským utkáním do Radlic. Sedm hráčů 
základní sestavy onemocnělo, a tak oslabené 
mužstvo na body nedosáhlo!

AC SPARTA PRAHA–FBC ČELÁKOVICE 8:3
Branky: Sluka, Freund, Mostecký

Dvě třetiny jsme drželi se soupeřem krok. Po 
třiceti minutách byl stav utkání 5:3 ve prospěch 
Sparty, když rozdílové branky jsme dostali těs-
ně před koncem druhého dějství. Ve třetí třeti-
ně dominovala Sparta Praha a přidala ještě tři 
branky.

TJ SOKOL MUKAŘOV–FBC ČELÁKOVICE 
9:4
Branky: Horák 3, Sluka
V první třetině jsme byli lepším týmem a zaslou-

ženě byl stav utkání 2:3 v náš prospěch. Na 
začátku druhé třetiny Mukařov nejprve vyrovnal 
na 3:3, dvě minuty před koncem jde soupeř do 
vedení 4:3. Pátou branku domácí dali po uply-
nutí hrací doby, rozhodčí ji však nepochopitel-
ně uznal, 5:3. To nás poškodilo, vyvedlo z míry 
a domácí tým toho ve třetí třetině využil a roz-
hodl utkání ve svůj prospěch.

Více na www.fbkcelakovice.cz nebo na vý-
věsce v Masarykově ulici č. p. 176.

•  Martin Bajer

Národní liga florbalu odstartovala do nové se-
zony a Orku hned v úvodu čekaly velmi náročné 
zápasy. V prvním utkání se utkala s favoritem 
soutěže z Králova Dvora, který opět přes léto 
posílil, a poté je čekal vítěz loňského ročníku 
Sokol Mukařov. Další dvě utkání pak Orka se-
hrála s nováčky soutěže.

T.B.C. KRÁLŮV DVŮR–ORKA ČELÁKOVICE 
4:3
O utkání rozhodla první třetina, kterou Orka lehce 
 

prospala a soupeř si vybudoval dvoubrankový 
náskok. Utkání ale nakonec mělo velmi drama-
tický závěr, když domácí nakonec měli co dělat 
udržet vítězství. Za Orku se dvěma góly blýskl 
nestárnoucí Mikšovský.
ORKA ČELÁKOVICE–TJ SOKOL MUKAŘOV 
6:5 pp
V prvním domácím zápase Orka na svého sou-
peře nastoupila a překvapila ho aktivní hrou. 
Po dvou třetinách byl stav 5:2 a zápas se zdál 
rozhodnutý. Mukařov ale v třetí části výrazně 
zabral a domácí vypadli z tempa. Za následek 
to mělo nakonec až vyrovnání půl minuty před 

koncem, a tak se muselo do prodloužení. To 
ukončil již po 50 vteřinách přesnou ranou Ma-
rek Budil a Orka si zaslouženě připsala první 
vítězství.
ORKA ČELÁKOVICE–FBC PANTHERS LIBE-
REC 7:8
Utkání plné gólů bylo bohužel špatnou vizitkou 
obran obou celků. Hlavně Orka jako favorit ve 
hře dozadu výrazně chybovala, a tak i přes na-
střílených sedm branek nakonec překvapivě 
prohrála. Útočné snažení nejvíce podpořil pěti 
nahrávkami Schwan a dvěma brankami Mikšov-
ský, Haris a Urban.
ORKA ČELÁKOVICE–FBC STRAKONICE 6:3
V utkání s dalším nováčkem soutěže Orka hosty 
jasně přehrávala a držela otěže zápasu pevně 
v rukou. Kdyby se dařilo proměňovat vyložené 
šance, mohlo být skóre výrazně vyšší. Ani ten-
tokrát se ale nevyhnuly Orce chyby v obraně, 
Strakonice je ale potrestat nedokázaly. 
Orce po prvních čtyřech kolech patří v tabulce 
sedmé místo.

Svá utkání v nové sezoně začaly i mládežnické 
kategorie. Mladší žáci Čelákovic na svém prv-
ním turnaji vyhráli svou skupinu, když porazili 
vysoko Benešov i Chodov. Ve finále pak ale ne-
stačili na Olymp Praha, a tak na turnaji skončili 
na druhém místě. 
ORKA ČELÁKOVICE–SK FLORBAL BENE-
ŠOV II. 14:1
ORKA ČELÁKOVICE–FAT PIPE FLORBAL 
CHODOV BLACK 5:0
ORKA ČELÁKOVICE–FBK OLYMP PRAHA 
1:6

•  Městský dům dětí a mládeže Čelákovice

V pátek 13. 11. od 13.30 hod. v parku u Kul-
turního domu a v úterý 17. 11. od 16.20 
hod. v ulici J. A. Komenského se uskuteční  
41. ročník Večerního běhu městem Čelákovi-
ce – Memoriálu Rudolfa Vichery. MDDM jako 
pořadatel srdečně zve občany města a závod-
níky.

Pátek 13. 11. je určen závodníkům dětských 
kategorií. Prezence bude před Kulturním do-
mem. Start těch nejmladších, a to dětí do  

6 let, je ve 13.30 hod. v Sadech 17. listopa-
du. Ostatní kategorie následují: 6 let chlapci 
i dívky, 7 let, 8 let, 9 let, 10 let a 11 let – po-
běží chlapci i děvčata odděleně, mladší žá-
kyně a žáci, starší žákyně a žáci, dorostenky 
a dorostenci. Vyhodnocení a předávání cen 
proběhne po ukončení běhů kategorií v tělo-
cvičně Městského bazénu.
V úterý 17. 11. v ulici J. A. Komenského star-
tují kategorie juniorů a juniorek v 16.20 hod., 
ženy se postaví na startovní čáru v 17.00 hod., 
všechny veteránské kategorie v 17.20 hod. 
a hlavní kategorie mužů do 39 let vyběhne 

v 18.00 hod. Délka trasy juniorů, juniorek a žen 
je 3 000 m. Kategorie mužů do 39 let a vete-
ránů běží 6 500 m. Předání cen a vyhodnocení 
proběhne v 19.15 hod. v malé tělocvičně ZŠ  
J. A. Komenského.
Organizace běhů je velmi náročná a vyžaduje 
vedle nadšení pořadatelů i hodně porozumění 
veřejnosti. Pořadatelé a příznivci závodu dě-
kují všem, kteří svou účinnou pomocí umožní 
uspořádat tento závod.
Veškeré informace o běhu získáte na 
MDDM Čelákovice, http://www.mddmcela-
kovice.cz, tel.: 326 991 217.

florbal
ORKA

Turnaj mladších žáků. Foto: Martin Bajer

FBC ČELÁKOVICE

VEČERNÍ BĚH MĚSTEM ČELÁKOVICE – MEMORIÁL RUDOLFA VICHERY

SPORT
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•  Lenka Satýnková

Mimořádného úspěchu se dostalo tradiční akci 
pořádané 1. čelákovickým klubem potápěčů 
a vodáků. V neděli 10. 10. 2015 se pořádal 4. 
ročník akce „Vejšlap za polabskými strašidly“. 
Ač větrno, slunečné počasí přitáhlo na start 
na 90 dětí. Trať cílená především na nejmladší 
obyvatele Čelákovic a okolí vedla klidnou částí 
města a podél řeky Labe. Cestou bylo možno 
potkat bludičky, hejkala, upíry, bílé paní a další 
strašidýlka spjatá s městem. U každého straši-
delného stanoviště bylo potřeba splnit úkol pro 
získání odměny.
Po zkompletování všech odměn pak v cíli, kte-
rým byla místní loděnice, čekala na účastníky 
drobnost za statečnost a pro zájemce i oheň 
a možnost opečení špekáčků. Zároveň byli 
vyhlášeni vítězi výtvarné soutěže, kteří se na 
tento výlet připravili již doma a na start přinesli 
své kresby znázorňující strašidla všech mož-
ných i nemožných podob. Výrazy dětských 

tváří v cíli svědčí o úspěšné akci a tak je třeba 
poděkovat všem pořadatelům, kteří vynaložili 

úsilí, a společně tak zpříjemnili dětem jedno 
krásné podzimní nedělní odpoledne.

SPORT

•  Lenka Satýnková

Do konce roku 2015 ještě nějaký ten týden 
zbývá, motorářská sezona je však v tuto chvíli 
již minulostí. A že to byla pro náš klub sezona 
úspěšná! Pojďme si ji trochu připomenout a zá-
roveň představit tento sport.
V seriálu Formula Future závodí za čelákovický 
klub 1 dívka a 5 chlapců pod vedením trenérů 
Veroniky Pařezové, Václava Marvánka, Lukáše 
Vargy a Michala Marvánka. Závody jsou děle-
ny na maneuvering, což je zkouška dovednosti 
(závodník musí projet mezi bójkami na trase, 
přičemž se započítává jak čas, tak bezchybnost 
jízdy; s postupem o kategorii výš přibývá na tra-
ti obtížnost v podobě couvání atd.), a paralelní 
slalom jakožto zkoušku rychlosti. Do tohoto se-
riálu, který je vlastně Mistrovstvím České repub-
liky, patří celkem tři závody maneuveringu a dva 
závody paralelního slalomu. Body, které roz-
hodčí po skončení každého závodu jednotlivým 

závodníkům přiřadí podle umístění v aktuálním 
závodě, se na konci roku sečtou, přičemž do vý-
sledků MČR se započítávají 2 lepší závody ma-
neuvering a 1 lepší závod paralelního slalomu.
Motorářský vodní sport má tradici i ve světě 
a každoročně se pořádá i Mistrovství Evropy 
a Mistrovství světa. Letos se pořadatelským 
místem stalo italské město Stressa, kde nechy-
běli naši zástupci jak z řad závodníků, tak tre-
nérů – dva z trenérů místního klubu (Veronika 
Pařezová a Michal Marvánek) byli před odletem 
na mistrovství zvoleni trenéry reprezentace, což 
je nepochybně známkou kvality vedení našeho 
klubu.
Nyní po oficiálním ukončení sezony tedy může-
me naše úspěchy zrekapitulovat:
•  Daniel Pařez – mistr ČR, kategorie M0 (6–7 

let);
•  Viktorie Satýnková – zúčastnila se dvou zá-

vodů, celkově obsadila 8. místo na Mistrovství 
ČR, kategorie M1 (8–9 let);

•  Ondřej Jetel – zúčastnil se tří závodů, 2x  
1. místo, celkově na mistrovství ČR obsadil  
4. místo, kategorie M3 (12–13 let);

•  Milan Chyba – zúčastnil se tří závodů, celko-
vě obsadil 3. místo na Mistrovství ČR, katego-
rie M4 (14–15let);

•  Matěj Petržel – celkově mistr ČR, 3. místo na 
MS, 6. místo na ME, kategorie M4 (14–15let);

•  Zdeněk Hlaváček – 2. místo na Mistrovství 
ČR, 2. místo na MS, 4. místo na ME, kategorie 
M5 (16–18 let).

Během oficiálního ukončení sezony, které se 
odehrálo při posledním ze série závodů, a to 
u nás doma dne 10. 10. 2015, spoluzakladatel 
tohoto sportu v České republice a trenér v če-
lákovickém klubu Václav Marvánek oznámil 
konec své trenérské kariéry. Dosáhl jako trenér 
velkých úspěchů na MČR, ME i MS a dělal dob-
ré jméno našemu městu a klubu nejen v ČR, ale 
i ve světě, kde je uznáván za vše, co jako trenér 
dokázal. Tak tedy od srdce celého klubu – Vác-
lave Marvánku, DĚKUJEME!
Velký dík patří městu Čelákovice, Českému sva-
zu vodního motorismu, sponzorům a rodičům, 
kteří nám velice pomáhají.
Více informací o nás najdete na http://www.fa-
cebook.com/motorari.celakovice.
Tak někdy u vody AHOJ!

1. celákovicky klub potápecu a vodáku

Závodník kategorie M0 – Daniel Pařez. Foto: archiv 
klubu

Vejšlap za polabskými strašidly. Foto: Jana Krejčí

Vodní motorismus Formula Future – již 20 let v Čelákovicích

VEJŠLAP ZA POLABSKÝMI STRAŠIDLY

Úspěšní závodníci klubu (MS a ME Stressa Itálie). Foto: archiv klubu
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•  Libor Mrozinski

Dne 2. 10. 2015 jsme uspořádali 1. kolo 4. roč-
níku TOUR Čelákovice v bleskovém šachu. Zú-
častnilo se 12 hráčů včetně hosta z Brandýsa  
n. L. Vítězem se stal Pavel Horký.
Turnaje Regionálního přeboru mládeže jed-
notlivců 3. 10. 2015 v Milovicích se zúčastnilo  
11 mladých čelákovických nadějí (z celkového 
počtu 48 hráčů). V turnaji mladších žáků dosáh-
li Tomáš Sedmihradský a František Zelený 4/7 
(4 body ze 7 možných), Daniel Kubíček 3,5/7 
a Martin Sedmihradský a Zuzka Jandová 3/7. 
V turnaji starších žáků vyhrála Gábina Hladká 
turnaj dívek. Lukáš Janda byl nakonec celko-
vě osmý. Celkově: Lukáš Janda 4/7, Gabriela 
Hladká a Vojta Rubeš 3,5/7, Kryštof Pechánek 
a Tomáš Kysela 3/7 a Pavel Flos 2,5/7.
V říjnu jsme rovněž zahájili naše soutěžení ve 

vyšších šachových soutěžích družstev Stře-
dočeského šachového svazu a moc se nám  
nedařilo. V neděli 11. 10. 2015 jsme sehráli první 
zápas soutěží družstev sezony a naše „béčko“ 
prohrálo s Karbo Benátky n. Jiz. A v poměru 
6:2. Soupeř nás přehrál takticky i strategicky. 
Své partie vyhráli pouze Honza Pechánek a Mi-
roslav Drábek.
„Áčko“ sehrálo svůj první zápas na krajské úrov-
ni 18. 10. 2015 se Sokol Kolín B a pouze remízy 
Martina Sedlatého, Pavla Kříže, Petra Kopec-
kého a Václava Máchy korigovaly závěrečný 
výsledek na 6:2 pro soupeře. Udržet se v obou 
soutěžích tedy nebude vůbec jednoduché.
Robert Kubíček pokračuje ve své sérii předná-
šek Mistři světa v šachu (každý 3. čtvrtek v mě-
síci od 18.00 hod. v areálu Městského muzea) 
– 15. 10. 2015 to bylo na téma Robert Fischer. 
Budou následovat přednášky 19. 11. 2015 (Ana-

tolij Karpov) a 17. 12. 2015 (Garri Kasparov). 
Všechny zájemce zveme k účasti na akci Šachy 
v přírodě, která se v posledních dvou letech se-
tkala s nebývalým ohlasem. Proto 17. 11. 2015 
organizujeme ve spolupráci s MDDM její další 
pokračování.

Nejstarší (Miroslav Drábek) a nejmladší (Lukáš Janda) 
účastníci našeho prvního zápasu v soutěžích družstev 
v nové sezoně. Foto: archiv autora článku

šachy

Šachový klub TJ Spartak Čelákovice

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ  
DVŮR KOMUNÁLNÍHO  

ODPADU
Mochovská 116, 250 88 Čelákovice

tel.: 326 992 682

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

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY VE ŽLUTÝCH

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

SEPARUJTE TYTO PLASTY 
A NÁPOJOVÉ KARTONY VE ŽLUTÝCH 

KONTEJNERECH NA PET!

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

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ 
PORADNA

tel./fax: 325 511 148 (kancelář Nymburk)
mobil: 775 561 848 (pí Zajíčková)
e-mail:  poradna.nymburk@opnymburk.cz; 

info@opnymburk.cz
http://www.opnymburk.cz

Konzultace v Čelákovicích:
Bezplatné profesionální poradenství je po-
skytováno každou 1. středu v měsíci od 
13.00 do 17.00 hod. v budově radnice na 
náměstí 5. května (vedle podatelny). Více 
informací na uvedených kontaktech.

PORADNA PRO SLUCHOVĚ 
POSTIŽENÉ OBČANY

Každé první úterý v měsíci  
(s výjimkou prázdnin) v klubovně  
organizace ZP v KD Čelákovice,  
a to vždy od 10.00 do 11.30 hod.  

Poradenství vede logopedka  
Marie Lašanová, kontaktní osoba: 

p. Alexander, tel.: 605 329 902.

Pečovatelská služba 
města Čelákovic

Kostelní 26, 250 88 Čelákovice
tel.: 326 999 801, mobil: 721 361 041
e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz

http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY  

sekce Sociální péče — Pečovatelská služba

Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic a blízkého okolí mohou získat další informace na www.sachycelakovice.cz.
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ZPRÁVY Z RADNICE

10.00–19.00 hod. / nám
ěstí 5. května a budova radnice

Z
A

H
Á

J
E

N
Í A

D
V

E
N

T
U

 V
E

 M
Ě

S
T

Ě
–

 m
ěstsk

á
 slavn

o
st

•
	F

E
Š

Á
K

	P
ÍN

O
	A

	VÁ
N

O
Č

N
Í	S

N
Ě

H
O

VÁ
N

K
Y;	10

.0
0

–
11.0

0
	h

od
.

	
p

rog
ra

m
	p

ro	d
ěti	p

ln
ý

	leg
ra

ce	a
	d

á
rk

ů
•

	A
D

V
E

N
TN

Í	JA
R

M
A

R
K

;	10
.0

0
–

19
.0

0
	h

od
.

•
	A

D
V

E
N

TN
Í	Š

A
C

H
Y;	12

.0
0

–
14

.0
0

	h
od

.	v	ob
řa

d
n

í	sín
i	ra

d
n

ice
	

p
rezen

ta
ce	ša

ch
ovéh

o	od
d

ílu
	TJ	S

p
a

rta
k

	–
	p

ro	voln
ě	p

řích
ozí	d

ětí	a
	rod

iče
•

	K
O

N
C

E
R

T	S
K

U
P

IN
Y

	D
E

K
A

M
E

R
O

N
;	13

.0
0

–
14

.0
0

	h
od

.
•

	Ř
E

M
E

S
L

N
É

	D
ÍL

N
Y;	14

.0
0

–
19

.0
0

	h
od

.	
	

u
k

á
zk

y
	řem

esel	a
	p

rezen
ta

ce	M
D

D
M

•
	VÁ

N
O

Č
N

Í	N
Á

VO
D

Y
	P

R
O

	N
E

JM
E

N
Š

Í;	14
.3

0
–

17.0
0

	h
od

.	v	ob
řa

d
n

í	sín
i	ra

d
n

ice
	

p
ro	voln

ě	p
řích

ozí	d
ěti	a

	rod
iče,	p

ořá
d

á
	M

D
D

M
•

	K
O

N
C

E
R

T	S
K

U
P

IN
Y

	N
E

ZM
A

Ř
I;	14

.3
0

–
15

.3
0

	h
od

.
•

	A
D

V
E

N
TN

Í	V
YS

TO
U

P
E

N
Í	žá

k
ů

	ZU
Š

	Ja
n

a
	Za

ch
a

;	16
.0

0
–

17.0
0

	h
od

.
•

	S
L

A
V

N
O

S
TN

Í	R
O

ZS
V

ÍC
E

N
Í	M

Ě
S

TS
K

É
H

O
	VÁ

N
O

Č
N

ÍH
O

	S
TR

O
M

U
;		

	
17.0

0
–

17.2
0

	h
od

.	se	sp
olečn

ý
m

	vy
stou

p
en

ím
	žá

k
ů

	ZU
Š

	a
	sk

u
p

in
y

	N
ezm

a
ři

•
	K

O
N

C
E

R
T	S

K
U

P
IN

Y
	K

L
A

S
IC

K
E

J	P
O

S
TU

P
;	17.3

0
–

19
.0

0
	h

od
.

M
od

erá
tor	K

a
rel	K

a
šá

k
.

9.00–18.00 hod. / M
ěstské m

uzeum

V
Ý

S
TA

V
A

 N
Á

P
R

S
T

K
Ů

 A
 K

E
R

A
M

IC
K

Ý
C

H
 V

Á
Z

ve	vstu
p

n
í	m

ístn
osti

N
E

 R
U

K
A

, T
O

 D
U

Š
E

 M
A

L
U

J
E

Vý
stava

	z	tvorb
y

	u
m

ělců
	s	vá

žn
ý

m
	tělesn

ý
m

	p
ostižen

ím
		

ve	sp
olu

p
rá

ci	s	n
a

k
la

d
a

telstvím
	U

M
Ú

N
,	s.	r.	o.,	ve	vý

stavn
í	sín

i.
S

lavn
ostn

í	vern
isá

ž	od
	10

.0
0

	h
od

.	v	S
ín

i	Ja
n

a
	Za

ch
a

.
Vý

stavy
	jsou

	p
řístu

p
n

é	d
o	31.	1.	2

016
.

9.00–11.30 a 14.00–18.00 hod. / R
ybářská ulice

T
R

A
D

IČ
N

Í Z
A

H
Á

J
E

N
Í A

D
V

E
N

T
U

  
V

 G
A

L
E

R
II U

 R
A

D
N

IC
E

se	sva
řá

kem
	a

	m
ed

ovin
kou

10.00–17.30 hod. / Z
U

Š
 Jana Z

acha

Č
E

S
K

Ý
 B

E
T

L
É

M
Vý

stava
	kera

m
ick

ý
ch

	p
ra

cí	žá
k

ů
	vý

tva
rn

éh
o	ob

oru
	n

a
	n

á
d

voří		
ZU

Š
	Ja

n
a

	Za
ch

a
	p

řístu
p

n
á

	od
	10

.0
0

	h
od

.	d
o	p

on
d

ělí	2
8

.	12
.	2

015
.

C
H

A
L

U
P

N
ÍK

 A
 Č

E
R

T
D

iva
d

eln
í	p

řed
staven

í	v	sá
le	školy

	od
	10

.15
	h

od
.

10.00–16.00 hod. / Z
Š

 K
ostelní

D
E

N
 O

T
E

V
Ř

E
N

Ý
C

H
 D

V
E

Ř
Í

od 11.00 hod. / Ve S
kále

A
D

V
E

N
T

 V
E

 S
K

Á
L

E
4

.	ročn
ík

	A
d

ven
tu

	Ve	S
k

á
le	se	sta

ročesk
ý

m
	d

iva
d

eln
ím

	ja
rm

a
rkem

.		
I	ten

tok
rá

t	se	m
ů

žete	těšit	n
a

	sta
ročesk

ý
	lou

tkový
	b

etlém
	a

	čertovsk
ý

	rej!		
P

ořá
d

á
	D

om
eček

	Ve	S
k

á
le,	o.	s.

od 13.00 hod. / areál děkanství v ulici K
ostelní č. p

. 455

A
D

V
E

N
T

N
Í JA

R
M

A
R

K
Tra

d
ičn

í	řem
esln

ý
	ja

rm
a

rk
	s	a

tm
osférou

	p
řich

á
zejících

	Vá
n

oc.		
P

ořá
d

á
	Vý

tva
rn

á
	d

íln
a

	L
a

b
y

rin
t	a

	S
k

a
lá

ci,	o.	s.

13.30–16.30 hod. / G
ym

názium
 Č

elákovice

V
Á

N
O

Č
N

Í S
E

T
K

Á
N

Í
P

ro	širokou
	veřejn

ost	s	vý
stavou

	vý
tva

rn
ý

ch
	p

ra
cí.

14.00–19.00 hod. / N
a S

tatku, R
ybářská ulice č. p

. 154

A
D

V
E

N
T

 N
A

 S
TA

T
K

U

18.30 hod. / H
usův sbor

A
N

D
Ě

L
O

V
É

 J
S

O
U

 Z
P

ÍV
A

L
I

A
d

ven
tn

í	a
	vá

n
očn

í	h
u

d
b

a
	z	Č

ech
,	B

ritá
n

ie,	Irsk
a

	i	Fra
n

cie		
–

	M
ich

a
l	H

rom
ek

	C
on

sort.	P
ořá

d
á

	S
p

olek
	p

ro	va
rh

a
n

n
í	h

u
d

b
u

,	o.	s.

20.00 hod. / Irish M
usic Pub, N

a S
tatku v R

ybářské ulici č. p
. 154

vO
strá

 to
u

r 2
015

F
in

á
le	tu

rn
é	–

	Tm
ZtM

	(p
u

n
k-rock

)	z	Č
elá

kovic,		
N

a
ru

šen
é	sp

ojen
í	z	N

y
m

b
u

rk
a

.		
H

ost	tou
r	Yetti	on

	(S
ch

ellin
g

er	reviva
l).

sobota 28. listopadu 2015
Zahájení adventního času v Čelákovicích




