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10 let Strategického plánu rozvoje města str. 4
Starosta Josef Pátek a místostarosta Petr Stud-
nička informují čtenáře Zpravodaje o plnění pri-
orit Strategického plánu rozvoje města za obdo-
bí let 2012–2022.

Nové stroje pro Technické služby str. 8
Radní Marek Skalický a ředitel Technických 
služeb Čelákovice Tomáš Brázda představují tři 
nové stroje, které byly letos pořízeny pro údržbu 
veřejných prostranství ve městě.

Letní slavnost u Labe str. 14
Ve fotogalerii si můžete připomenout průběh 
městské Letní slavnosti, která se uskutečnila 
u lávky přes Labe v sobotu 25. června.

z obsahu

Vedle individuálních dotací na podporu spolků a sportovních subjektů poskytuje město Čelá-
kovice i programové dotace na podporu poskytovatelům sociálních služeb na základě vyhlá-
šeného programu. Tyto dotace z rozpočtu města jsou poskytovány od roku 2018. Dosud byly 
na těchto dotacích rozděleny více než 2 miliony korun.
V letošním roce vyčlenilo Zastupitelstvo města na tyto dotace 500 tisíc korun, přičemž maximální 
výše dotace pro jednoho žadatele byla stanovena 120 tisíc. 
Rada města projednala žádosti do 50 tisíc korun na své schůzi konané dne 19. dubna a rozhodla 
o poskytnutí dotací organizacím Centrum sociálních služeb Hvozdy, Linka bezpečí, Respondeo, Život 
Plus, EDA cz, Vyšší Hrádek a Národní ústav pro autismus. Žádosti, které převyšují částku 50 tisíc 
korun, musí ze zákona projednat Zastupitelstvo města. To rozhodlo na svém zasedání 15. června 
o poskytnutí maximální výše dotace dvěma subjektům, a to Rodinnému centru Routa a Charitě Nera-
tovice. Dotace byly dále poskytnuty organizacím Semiramis, Domácí hospic Nablízku a Fokus Praha.
 Petr Studnička, místostarosta I

PROGRAMOVÉ DOTACE PRO POSKYTOVATELE 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ROZDĚLENY

Na úvod letní sezony se v sobotu 25. června uskutečnila u lávky přes Labe městská Letní slavnost. Foto: Jan Nožička
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úvodník

Vážení Čelákovičtí,
oslovuji vás zhruba v polovině prázdnin v srp-
novém vydání Zpravodaje města Čelákovic. 
Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozval 
na Čelákovické filmové léto ve dnech 11. až 
13. srpna, Velký letní koncert v sobotu 20. srp-
na a Festival volnočasových aktivit a Festival 
sportu v sobotu 10. září.
Některé investice jsou ve fázi přípravy. Na my-
sli mám například plánovanou rekonstrukci 
budovy bývalé školy v Sedlčánkách, na kterou 
již město podalo žádost o vydání stavebního 
povolení, či plánovanou výstavbu Domu pro 
seniory. Další investice jsou v počáteční fázi 
realizace. Jedná se například o výstavbu par-
kovacího domu a úpravu přednádražního pro-
storu u železniční stanice Čelákovice, přičemž 
tato stavba bude dokončena na jaře příštího 
roku. Řada investic je ve fázi před dokonče-
ním. Zmínit mohu Sportovní areál J. A. Komen-
ského v bezprostřední blízkosti základní školy 
v centru města, skatepark v areálu Městského 
stadionu, Ekodomeček – nový objekt Měst-
ského domu dětí a mládeže v Kollárově ulici či 
bezbariérovou lávku pro pěší a cyklisty, která 
je zavěšena na novém železničním mostu přes 
Labe. Přes složitou ekonomickou situaci (vy-
soká míra inflace, nízká míra nezaměstnanosti, 
dopad konfliktu na Ukrajině na globální hos-
podářství) se daří městu Čelákovice realizovat 
všechny investice ve stanovených termínech 
a v požadované kvalitě.
Všem pedagogickým a nepedagogickým pra-
covníkům, dětem a žákům přeji úspěšné zahá-
jení školního roku 2022/2023. 
Tento úvodník je mým posledním v tomto vo-
lebním období. Proto mi dovolte, abych podě-
koval všem, kteří se podílejí na řízení a rozvoji 
města Čelákovic. Jmenovitě bych chtěl podě-
kovat mým kolegům z Rady města, se kterými 
jsem byl ve velmi intenzivním kontaktu, sta-
rostovi Josefu Pátkovi, místostarostovi Petru 
Studničkovi a radním Martinu Bajerovi, Pavlu 
Jindřichovi, Marku Skalickému a Jarmile Vol-
fové. Zvláštní poděkování pak adresuji tajem-
níkovi Městského úřadu Ondřeji Přenosilovi 
a kolegům a kolegyním z odboru správy ma-
jetku a investic Městského úřadu, se kterými 
jsem byl v častém kontaktu v souvislosti s in-
vestičními akcemi. Zároveň se omlouvám ob-
čanům za omezení a nepříjemnosti, které jim 
způsobuje rozsáhlá investiční činnost na úze-
mí města. Celé České republice přeji úspěšně 
zvládnuté předsednictví v Radě Evropské unie.
Přeji vám, občanům města Čelákovic a míst-
ních částí Sedlčánky s Císařskou Kuchyní 
a Záluží, krásné letní dny prožité ve zdraví 
a pohodě a šťastný návrat do Čelákovic z do-
volené a prázdnin. 

Váš místostarosta
Miroslav Opa

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

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

s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

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.

Reklamace roznosu
Zpravodaje

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

Respondeo, z. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

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

KATALOG místních
podniků, firem, 

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

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

SEPARUJTE TYTO
PLASTY A NÁPOJOVÉ

KARTONY VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET
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pronájem obecních bytů

né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 5, Rumunská č. p. 1448, Čelákovice, při po-
dávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 
5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, pod 
VS: 1448005.

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1203, BYT Č. 5, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 5 o velikosti 2+kk o celkové ploše 
43,72 m2 (započitatelná plocha 43,72 m2), se-
stávající z těchto prostor: 1. pokoj + kuchyň-
ský kout 20,36 m2, 2. pokoj 9,97 m2, předsíň 
5,36 m2, koupelna + WC 4,39 m2, 1. komora 
2,05 m2, 2. komora 1,59 m2.
Byt je situovaný ve 3. podlaží jednovchodového 
třípodlažního zděného domu s valbovou stře-
chou a půdní vestavbou. Dům byl vybudován 
v roce 1939, byt v roce 2015. Vytápění a dodáv-
ka teplé vody jsou zajištěny z kotelny v domě.
Výše nájemného je minimálně 6 558 Kč měsíčně 
(150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služ-
by).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 5, Prokopa Holého č. p. 1203, Čelákovice, při 
podávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve 
výši 5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, 
pod VS: 1203005.

Byty si lze prohlédnout po telefonické do-
mluvě s pracovnicí Q-BYTu pí Vorlíčkovou, 
tel.: 326 996 052.

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

n RUMUNSKÁ Č. P. 1446, BYT Č. 10, ČELÁ-
KOVICE
Byt č. 10 o velikosti 2+1 o celkové ploše 
54,76 m2 (započitatelná plocha 52,63 m2 – sklep 
a balkon jsou započteny ½ plochy), sestávající 
z těchto prostor: 1. pokoj 13,23 m2, 2. pokoj 
20,36 m2, kuchyň 8,77 m2, předsíň 4,69 m2, kou-
pelna 2,10 m2, WC 0,93 m2, spíž 0,41 m2, balkon 
1,75 m2, sklep 2,52 m2.
Byt je situovaný ve 4. podlaží třívchodového 
pětipodlažního zděného domu s valbovou stře-
chou. Dům byl vybudován v roce 1962. Vytápě-
ní a dodávka teplé vody jsou zajištěny z kotelny 
v domě.
Výše nájemného je minimálně 7 895 Kč měsíčně 
(150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služ-
by).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 10, Rumunská č. p. 1446, Čelákovice, při po-
dávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 
5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, pod 
VS: 14460010.

n RUMUNSKÁ Č. P. 1448, BYT Č. 5, ČELÁ-
KOVICE
Byt č. 5 o velikosti 2+1 o celkové ploše 53,12 m2 
(započitatelná plocha 51,26 m2 – sklep a balkon 
jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto 
prostor: 1. pokoj 15,59 m2, 2. pokoj 17,57 m2, 
kuchyň 8,77 m2, předsíň 4,02 m2, koupelna 
2,10 m2, WC 0,93 m2, spíž 0,41 m2, balkon 
1,75 m2, sklep 1,98 m2.
Byt je situovaný ve 2. podlaží třívchodového 
pětipodlažního zděného domu s valbovou stře-
chou. Dům byl vybudován v roce 1962. Vytápě-
ní a dodávka teplé vody jsou zajištěny z kotelny 
v domě. 
Výše nájemného je minimálně 7 689 Kč měsíčně 
(150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služ-
by).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-

Závazný a konečný termín pro předložení 
nabídek od případných zájemců je: 
31. srpna 2022 do 16.00 hodin v podatelně 
MěÚ Čelákovice.

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

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

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

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

n  čestné prohlášení zájemce o způsobilosti 
k právním úkonům;

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

n  čestné prohlášení o trvalém pobytu;
n  čestné prohlášení, že zájemce není veden 

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

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Vyhodnocení nabídek provede komise jmeno-
vaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny 
nabídky předložené po stanoveném termínu, 
neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-
hující konkrétní výši nabídky nájemného v ko-
runách, neobsahující požadovaná prohlášení či 
jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než 
je minimální cena nájemného uvedená v těchto 
záměrech. 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 ná-
jmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní 
stanovené podmínky, bude nájem nabídnut 
dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebu-
de k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové 
řízení. 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 
pěti pracovních dnů od obdržení usnesení RM 
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojná-
sobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné 
a zálohy na služby za běžný měsíc ve stejném 
termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva 
k předmětnému bytu na dobu určitou v době tr-
vání 2 roky. Současně budou předány klíče od 
bytu a byt bude protokolárně předán. Pokud ve 
stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, 
nájemné a zálohy na služby za běžný měsíc, 
bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. 
V případě, že nebude k dispozici, bude vypsáno 
nové nabídkové řízení.  

Vlastník si vyhrazuje právo záměry zrušit 
v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.
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Finanční záležitosti
Rada města schválila rozpočtové opatření – změ-
nu rozpočtu města Čelákovic 2022 č. 14, účetní 
závěrky 13 příspěvkových organizací města za rok 
2021 a uložila 3 z nich realizovat nápravná opat-
ření uvedená v příslušných Zprávách o prověrce 
hospodaření a sestavení účetní závěrky za rok 
2021, a to do 30. 9. 2022, nebo v termínu daném 
auditorem, a o vypořádání opatření vydat zprávy.

Ukončení nájemní smlouvy v Záluží
Radní schválili ukončení nájemní smlouvy uza-
vřené v roce 2017, ve znění dodatků č. 1–3, se 
spolkem SK Panthers Čelákovice, z. s., a to do-
hodou ke dni 30. 6. 2022.

Jiřina – 6. etapa
Rada města schválila zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Čelákovice – PD – 
Jiřina – Obnova VHI, 6. etapa“ postupem dle 

čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/2/2022 k zadání ve-
řejných zakázek malého rozsahu společnosti 
Servis ISA, s. r. o., a schválila příslušnou smlou-
vu o dílo v ceně 1 329 760 Kč bez DPH.

Nouzové ubytování v Sedlčánkách
Rada města schválila zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Úprava budovy bý-
valé školy v Sedlčánkách pro nouzové ubyto-
vání ukrajinských uprchlíků“ postupem dle čl. 3 
odst. 1 Směrnice č. I/2/2022 k zadání veřejných 
zakázek malého rozsahu společnosti DUOS, 
s. r. o., a schválila příslušnou smlouvu o dílo 
v ceně 1 798 022 Kč bez DPH.

Studie odpadového hospodářství města
Radní schválili uzavření a text smlouvy o spo-
lupráci pro zpracování studie „Odpadové hos-
podářství města Čelákovic“, která bude sloužit 
jako podklad pro zadávací řízení na svoz od-

padů od 1. 1. 2024, a související poradenský 
servis se společností ISES, s. r. o.

Hřiště na Městském stadionu
Rada města schválila uzavření a text smlou-
vy o dílo se společností PRECOL, s. r. o., jako 
zhotovitelem na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Čelákovice – povrch víceú-
čelového hřiště na Městském stadionu“ v celko-
vé ceně 1 357 604 Kč bez DPH.

Prezidentské volby – pravidla propagace 
na území našeho města
Rada města schválila „Pravidla propagace kan-
didátů na funkci prezidenta republiky nebo vo-
lební agitace v jejich prospěch na území města 
Čelákovic“ před volbou prezidenta republiky ve 
dnech 13. a 14. ledna 2023.

Výběr z usnesení RM č. 18–19/2022. -dv-

o čem jednali radní města

Vedení města se usilovně snaží naplňovat 
Strategický plán rozvoje města Čelákovic do roku 2030

Strategický plán byl schválen Zastupitelstvem 
města v prosinci 2011 a po deseti letech je 
vhodné ohlédnout se za jeho naplňováním. 
Existence tohoto strategického dokumentu je 
zhruba ve své polovině a je vhodné občanům 
složit účty, neboť jedním z úkolů je informova-
nost občanů a cílových skupin včetně zastu-
pitelů města o jednotlivých výstupech tohoto 
dokumentu. Vybíráme pro čtenáře Zpravodaje 
dílčí okruhy a aktuální stav jejich plnění. 
Co se dosud například podařilo? Je prováděn 
kontinuálně monitoring kvality ovzduší. Pro en-
vironmentální vzdělávání je před dokončením vý-
stavba Ekodomečku, nového objektu Městského 
domu dětí a mládeže v Kollárově ulici. Byly za-
tepleny vybrané objekty v majetku města (mateř-
ská škola, sportovní hala, bytové domy). Zvýšená 
pozornost je věnována preventivním projektům 
zaměřeným na rizikové chování dětí a mládeže. 
Bývalé průmyslové areály (např. Kovohutě) bu-
dou postupně proměňovány v rezidenční čtvrti 
k bydlení. Město Čelákovice je součástí pro-
duktu Labská stezka a vybudováním dvou lá-
vek přes Labe se významně zlepšila dostupnost 
obou břehů řeky pro pěší a cyklisty. Byla vybu-
dována kanalizace v Záluží. Byl navýšen počet 

autobusových spojů a optimalizováno trasování 
jednotlivých linek. V souladu s demografickou 
studií má město dostatečné kapacity škol všech 
stupňů. Jsou zachovány tradiční kulturní, spo-
lečenské a sportovní akce. Byla obnovena dvě 
hřiště, zrekonstruována tělocvična Bios, vybu-
dována pumptracková dráha a před dokončením 
je skatepark. Město hospodaří efektivně, účelně 
a hospodárně – hodnota majetku ve vlastnictví 
města Čelákovic se během jedné dekády zvýšila 
o jednu miliardu korun na 2,5 mld. Kč.
Co se dosud například nepodařilo? Zatím neby-
la zahájena výstavba Domu pro seniory, nicmé-
ně územní plán a projektová dokumentace jsou 
hotovy a po vydání stavebního povolení nebude 
nic bránit tomu, aby byla stavba zahájena. Zvy-
šování počtu parkovacích míst není v zástavbě 
jednoduché, přesto se podařilo zahájit výstavbu 
parkoviště u železniční zastávky Čelákovice-Ji-
řina i výstavbu parkovacího domu u železniční 
stanice Čelákovice. Přesto by výstavba dalších 
parkovišť a řešení dopravy v klidu měly probíhat 
v souladu s Koncepcí mobility města Čelákovic, 
která byla zpracována. Nebyla zahájena výstav-
ba přístavišť na Labi pro osobní lodní dopravu, 
nicméně do roku 2023 budou obě přístaviště 
Ředitelstvím vodních cest dokončena. Zatím 

nebyla zahájena výstavba nového vodojemu, 
nicméně je již zadáno zpracování projektové do-
kumentace. S ohledem na cenovou náročnost 
nebyla zatím poskytována služba Senior taxi. 
Dosud nebyly rozšířeny prostory pro základní 
uměleckou školu, nicméně město koupilo ob-
jekt Fontány v Rybářské ulici a již probíhá zpra-
cování projektové dokumentace na transforma-
ci prostor pro základní umělecké vzdělávání. 
Dosud nebyla zahájena rekonstrukce tvrze, ve 
které sídlí Městské muzeum, ale projektová 
dokumentace je hotova a stavební povolení vy-
dáno, takže zahájení stavby v nejvýznamnější 
kulturní památce na území města nic nebrání. 
Nebyla zahájena stavba víceúčelové sportovní 
haly, nicméně byla již schválena změna územ-
ního plánu tak, aby na území města bylo možné 
stavbu pro sport po dořešení majetkoprávních 
záležitostí realizovat. Dokončení nového Územ-
ního plánu Čelákovic lze očekávat v roce 2023.
Děkujeme všem současným zastupitelům měs-
ta za snahu a ochotu hledat konsensus tak, aby 
Čelákovice byly městem pro klidné a příjemné 
bydlení. Budoucí samosprávě města přejeme 
mnoho úspěchů v dalším rozkvětu Čelákovic!
Tento článek zakončíme mottem, které je sou-
částí Strategického plánu: „Čelákovice – domov 
na Labi“.

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta I

Na novém železničním mostu přes Labe, který byl posta-
ven v rámci stavby Správy železnic Optimalizace traťové-
ho úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo), 
byla zavěšena lávka pro pěší a cyklisty, kterou realizuje 
město Čelákovice s využitím dotace Státního fondu do-
pravní infrastruktury. Součástí lávky jsou bezbariérové 
rampy i dvě odpočívky. Foto: Martin Zoubek

Rekonstrukce se týkala i zastávky Čelákovice-Jiřina, kde 
byla prodloužena obě nástupiště na 220 m, zároveň zde 
byl vybudován zcela nový podchod v km 7,069. Cel-
ková délka je 12,58 m a minimální výška pod mostem 
2,5 m. U podchodu probíhá stavba nového parkoviště 
s kapacitou 57 parkovacích míst. Foto: Martin Zoubek

Molo pro osobní lodní dopravu vznikne v Čelákovi-
cích v blízkosti lávky přes Labe do konce letošní letní 
sezony. Investici realizuje Ředitelství vodních cest ČR. 
V příštím roce bude vedle přístaviště vybudováno rov-
něž molo pro 16 malých plavidel. Zdroj: ŘVC ČR
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AKTUALITY Z INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA
V průběhu letních prázdnin investiční aktivi-
ta města rozhodně nepolevuje. Toto období 
je navíc velice vhodné pro opravy a rekon-
strukce, které mají dopad na komfort ob-
čanů města a uživatelů městských objektů 
a zařízení. 
V době, kdy vychází toto vydání Zpravodaje 
města Čelákovic, je tak již, v souladu s časo-
vým plánem, dokončena plánovaná kompletní 
rekonstrukce dvou městských kotelen, K 26 
a K 1442. Obě kotelny jsou tak po technické 
stránce připraveny na zimní topnou sezonu 
2022–2023. 
Letní odstávky využíváme i k opravě dlažeb 
v Městském bazénu. Původním záměrem byla 
rovněž obměna solárních panelů na ohřev 
vody, ale z důvodu absolutního nedostatku této 
komodity bude tato akce realizována až v od-
stávce následující, tedy během letních prázdnin 
roku 2023. V tu dobu už bude k dispozici de-
tailně zpracovaná Energetická koncepce města 
Čelákovic a konečný rozsah této investiční akce 
bude z dané koncepce vycházet. 
Pozorný občan si při svých procházkách měs-
tem nemohl nevšimnout výrazného posunu 
realizace nových sportovních ploch u Základ-
ní školy v ulici J. A. Komenského. Byl položen 
umělý trávník páté generace, instalována světla 
umělého osvětlení, byla dokončena většina po-
chozích ploch a je v realizaci pokládka finální 
vrstvy atletického oválu a sektorů. Termín do-
končení této investiční akce zůstává beze změn, 
a to znamená, že ve školním roce 2022/2023 již 
budou moci žáci a učitelé této základní školy, 

gymnázia i sportovních subjektů a veřejnost 
toto sportoviště v plném rozsahu využívat. 
Bavíme-li se o sportovištích, finální podobu za-
číná získávat skatepark, který město Čelákovice 
buduje v severovýchodní části Městského sta-
dionu. V tomto období probíhají dokončovací 
práce bazénové části a toto nové sportoviště 
pro kolečkové sporty se brzy zařadí mezi další 
zrekonstruované plochy na stadionu. 
Do finále se blíží i výstavba nové budovy Měst-
ského domu dětí a mládeže. V těchto dnech 
probíhají jak vnitřní, tak vnější práce na objektu. 
Je instalován mobiliář, dokončovány koncové 
body elektrických rozvodů, v exteriéru objektu 
je dokončováno oplocení, vstupní brány a zá-
kladní zemní úpravy.
Mezi důležité investiční akce budoucího období 
bude rozhodně patřit renovace historické budo-
vy bývalé školy v místní části Sedlčánky. Město 
Čelákovice podalo počátkem července žádost 
o stavební povolení na projekt rekonstrukce 
tohoto objektu. Tím se uzavírá první etapa pro-
jekční činnosti nejen na vlastní budově, ale také 
na prostoru zahrady a návsi. 
Vedle celé řady dokončovacích prací na komu-
nikacích probíhá v Jiřině kompletní rekonstrukce 
ulice Přístavní. V tomto období se staví dešťová 
kanalizace a hlavní práce probíhají před mateř-
skou školou tak, aby obnovení provozu školy po 
prázdninové odstávce proběhlo bez komplikací 
a před školu bylo možné zajíždět auty alespoň 
přístupem kolem Kovohutí. 
V lokalitě V Prokopě bylo postaveno nové par-
koviště pro 12 vozidel. V srpnu pak ještě pro-

běhne oprava asfaltové vozovky podél nově 
vybudovaných chodníků. Tím bude zakončena 
poměrně rozsáhlá investiční akce, která zahr-
novala rekonstrukci vodovodu a kanalizace, re-
konstrukci veřejného osvětlení, výstavbu chod-
níků na západní i východní straně a výstavbu 
parkovacích stání mezi stromy.
Tento stručný a ani zdaleka kompletní přehled 
probíhajících investičních akcí města zakončí-
me informací o rekonstrukci veřejného osvětle-
ní. V letním období, kdy je denního světla nejví-
ce, dojde k dané akci hned ve třech lokalitách 
souběžně. Konkrétně v Sadech 17. listopadu, 
kde modernizace veřejného osvětlení povede 
k lepšímu nasvícení a zvýšení bezpečnosti oby-
vatel. Dále v ulici Na Stráni v části kolem domů. 
A konečně v rámci 4. etapy rekonstrukce Ji-
řiny, kde bude nové veřejné osvětlení zbudo-
váno v úseku ulic Ruská – Na Výsluní a v ulici 
Zahradní v úseku od ulice Dělnické ke křížení 
s ulicí Žižkovou. 
Dovolte, abychom poděkovali všem za trpělivost 
při realizaci investičních akcí, které uskutečňuje 
město Čelákovice. Za způsobené komplikace 
se vám omlouváme. Věříme, že dokončené in-
vestice přispějí k dalšímu zvýšení kvality života 
v našem městě. 
Pamatujme, že jednotlivé investice by měly na-
plňovat následující odkaz:
„S úctou k odkazu předků, s ohledem na potře-
by současníků, s odpovědností za budoucnost 
potomků.“

Josef Pátek, starosta,
Miroslav Opa, místostarosta II

V areálu Městského stadionu probíhá výstavba sportovi-
ště pro kolečkové sporty – skateparku. Foto: -jp-

U hospody Prokopka v sídlišti V Prokopě vzniklo nové 
parkoviště pro 12 vozidel. Foto: -jp-

Zcela nové podoby se dočká ulice Přístavní, která si zcela bezpochyby zaslouží kompletní rekonstrukci. Foto: -jp-

Vedle investic je snahou města zkrášlovat veřejný prostor i měkkými projekty. Nevzhledně a nevkusně počmáranou 
zadní stranu plakátovací plochy v Sedláčkově ulici zkrášlila svou krásnou fotografií s nádvořím tvrze fotografka Jana 
Vondráčková. Foto: -ps-
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UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚSTA NA ZÁKLADĚ NEZPOCHYBNITELNÝCH DAT!
Snažíme se uplatňovat principy udržitel-
ného rozvoje města (3P) – tedy vzájemnou 
vyváženost ekonomického, sociálního a en-
vironmentálního pilíře. Zároveň při hos-
podaření města uplatňujeme metodu 3E 
a soustředíme se na efektivnost, účelnost 
a hospodárnost vynakládaných veřejných 
prostředků. Při rozvoji města velmi dbáme 
na vyhodnocování číselných údajů a statis-
tických dat.
Na konkrétním příkladu ukážeme, podle jakých 
dat a dokumentů se snažíme připravovat rozvo-
jové priority v našem městě.
V roce 2021 proběhlo Sčítání lidu, domu a bytů 
(SLDB). Z něho je zřejmé, že v Čelákovicích bylo 
evidováno 12 264 obyvatel, z toho ve věku 0–14 
let 2 223 osob, ve věku 15–64 let 7 747 osob 
a ve věku 65 a více let 2 294 osob. Tyto údaje 
reflektují údaje demografické Prognózy vývo-
je početního stavu a pohlavní a věkové struk-
tury obyvatelstva města Čelákovic na období 
2016–2040, a to ve střední variantě. Průměrný 
věk obyvatel je 41,5 let. Díky těmto údajům patří 
Čelákovice k demograficky mladším územním 
celkům. Počet obyvatel dále poroste. Sníží se 
podíl dětí i osob v produktivním věku, ale výraz-
ně vzroste počet seniorů a mezi nimi pak zejmé-
na počet těch nejstarších.
Údaje SLDB jsou důležité nejen pro rozpočtové 
určení daní, ale i pro plánování kapacit mateř-
ských a základních škol či čistírny odpadních 
vod (ČOV). Kapacity škol jsou dostatečné, 
kapacita ČOV je plánována na 17 000 ekviva-
lentních obyvatel, takže je rovněž dostatečná. 
Údaje jsou důležité i pro uvažovanou výstavbu 

Město Čelákovice velmi intenzivně připravuje v koordinaci se Středočeským krajem i Správou železnic výstavbu 
silničního obchvatu města přes lokalitu Krátká Linva, který propojí mimo zastavěné území ulice Toušeňskou a Mo-
chovskou a bude součástí silnice 2. třídy II/245. Zdroj: město Čelákovice

Domu pro seniory. V rámci plánování dopravy 
byly zároveň realizovány ve městě rozsáhlé do-
pravní průzkumy, ze kterých vyplývá, že nejvy-
tíženějšími ulicemi ve městě s více než 5 tisíci 
automobily za den jsou Masarykova a Toušeň-
ská, a i z tohoto důvodu je plánována výstavba 
silničního obchvatu města přes Krátkou Linvu, 

Navýšení počtu sběrných nádob na kovy
Město Čelákovice zavedlo od června 2019 od-
dělený sběr drobných kovů do nádob, které 
získalo do výpůjčky od společnosti EKO-KOM, 
a. s. Jejich síť byla s ohledem na velký zájem 
občanů o třídění tohoto druhu odpadu postup-
ně rozšířena celkem na 13 míst. V roce 2021 
Čelákovice prostřednictvím šedých nádob vytří-
dily více něž 3 tuny drobných kovových odpadů 
(plus asi 60 tun dalších kovů odevzdaných na 
sběrném dvoře).
Pro zahuštění sběrné sítě bude v letošním roce 
přidáno dalších 5 kusů nádob na drobné kovy, 
a to na stanoviště ulic:
n Na Švihově x Stankovského u č. p. 1001;
n Na Stráni u kotelny směrem k č. p. 1628;
n  Pod Přerovskou cestou x Rooseveltova 

u č. p. 1952;
n  Dobrovského x Zárubova x Jungmannova 

u č. p. 1296;
n Rooseveltova x Čelakovského proti č. p. 360.
Kromě plechovek od nápojů lze do šedých ná-
dob na kovy vhazovat také konzervy od potravin 
pro lidi i domácí mazlíčky, kovové tuby, alobal, 
kovové zátky a víčka, kovové krabičky, hřebíky, 
šroubky, kancelářské sponky a další drobné 
kovové odpady. Kovové odpady by neměly být 
znečištěny zbytky potravin či jiných látek.
Všechny použité kovy jsou velmi ceněnou dru-
hotnou surovinou. Sesbírané putují na třídicí lin-
ku, kde z nich pracovníci ručně nebo za pomoci 
automatických magnetických separátorů oddělí 
jednotlivé kovové odpady a následně jdou do 

hutí, kde jsou při vysokých teplotách roztaveny 
k dalšímu zpracování či využití. 
Sběr kovů do šedých kontejnerů, u nás přede-
vším hliníkových plechovek od nápojů, je po-
važován za jeden z nejefektivnějších způsobů 
třídění odpadů s prakticky 100% možností recy-
klace. Pro výrobu nového hliníku je třeba vytří-
děný kov prakticky jen přetavit. Tento proces je 
šetrnější než energeticky náročná výroba hliníku 
z bauxitu, a to o celých 95 %, přičemž hliník by 
se dal recyklovat donekonečna – existují odha-
dy, že tři čtvrtiny hliníku vyrobeného v USA od 
konce 19. století jsou dodnes stále v oběhu.
I v případě kovů tedy platí známé „třídění má 
smysl“. Marek Skalický, radní

který mimo zastavěnou část města spojí ulice 
Toušeňskou a Mochovskou.
I nadále chceme zachovat současné hodnoty pro 
budoucí generace a nevyčerpat současný rozvo-
jový potenciál města během několika málo let.

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta I

Foto: archiv města
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REKONSTRUKCE BUDOVY BÝVALÉ ŠKOLY V SEDLČÁNKÁCH O KROK BLÍŽ
Po diskusích s veřejností, doporučení osad-
ního výboru Sedlčánky pod vedením bývalé-
ho předsedy Petra Kabáta a současné před-
sedkyně Lucie Chrůmové a v návaznosti 
na studii ČVUT zpracovala architektonická 
kancelář Ateliér Velehradský podklady k žá-
dosti o vydání stavebního povolení na pro-
jekt Rekonstrukce bývalé školy v Sedlčán-
kách. 
Uzavírá se etapa projekční činnosti nejen na 
vlastní budově, ale i v prostoru zahrady a návsi. 
Odhadované náklady na rekonstrukci budovy, 
která je kulturní památkou, jsou aktuálně 80 mi-
lionů korun. Jedná se o památkově chráněný 

Na prvním obrázku návrh rekonstrukce budovy bývalé školy v Sedlčánkách včetně návsi (Mírové náměstí) a přilehlé zahrady. Tradiční věžička s hodinami i nápis Škola obecná 
zůstane – viz druhý obrázek. Zdroj: Ateliér Velehradský 

V letech 2020–2022 bylo krizové řízení města aktivováno 405 dnů
V pořadí VIII. volební období Zastupitelstva 
města Čelákovic v letech 2018–2022 bylo 
od března 2020 do června 2022 významně 
ovlivněno dvěma mimořádnými událostmi, 
kvůli kterým bylo nutné aktivovat krizové ří-
zení města a pravidelně zasedal Krizový štáb 
města Čelákovic. Krizové řízení města bylo 
aktivováno po dobu 405 dnů.
Krizové řízení je aktivováno v době vyhlášeného 
nouzového stavu, nicméně v době koronavirové 

pandemie bylo aktivováno i po dobu vyhlášené-
ho stavu pandemické pohotovosti. 
V rámci krizového řízení byl v Česku zaveden 
nouzový stav v roce 2000 a od té doby byl 
dosud vyhlášen desetkrát. Krizové řízení bylo 
v tomto volebním období Zastupitelstva města 
Čelákovic v letech 2020–2022 aktivováno po 
dobu 405 dnů (viz tabulku).
V době pandemie covid-19 zasedal Krizový štáb 
celkem 56x, v době řešení migrační vlny velké-

ho rozsahu celkem 9x. O všech výstupech byla 
pravidelně informována Rada města, následně 
i Zastupitelstvo města. Informace byly rozesílá-
ny občanům prostřednictvím aplikace Munipolis 
(Mobilní rozhlas), zveřejňovány na internetových 
stránkách města www.celakovice.cz, na face-
bookovém profilu Město Čelákovice, informač-
ních plochách města a rovněž ve Zpravodaji 
města Čelákovic.
Jsme přesvědčeni, že Čelákovice v krizovém ří-
zení obstály a postupovaly plně v souladu s Plá-
nem krizové připravenosti města.
Děkujeme všem, kteří pomáhali jak se zvládá-
ním pandemie covid-19, tak s řešením migrační 
vlny velkého rozsahu v souvislosti s agresí vojsk 
Ruské federace na Ukrajině. Vaší pomoci si ne-
smírně vážíme! Zvláštní poděkování bychom 
rádi adresovali členům Krizového štábu města 
Čelákovic, bez kterých by nebylo možné krizové 
řízení zvládnout, konkrétně Ondřeji Přenosilovi, 
tajemníkovi Městského úřadu, Martinu Chramo-
stovi, vedoucímu odboru organizačního Měst-
ského úřadu, Marku Drobnému, veliteli Městské 
policie, Denisu Hýblovi, zástupci velitele Měst-
ského policie, a Jiřímu Hanzlovi, veliteli Jednot-
ky sboru dobrovolných hasičů.

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta I,

Miroslav Opa, místostarosta II

Typ Od Do Datum vyhlášení
Počet 
dnů

Povodeň 12. srpna 2002 31. srpna 2002 12. srpna 2002 20

Povodeň 2. dubna 2006 19. dubna 2006 2. dubna 2006 18

Orkán 25. ledna 2007 5. února 2007 24. ledna 2007 12

Povodeň 2. června 2013 29. června 2013 2. června 2013 28

Pandemie 12. března 2020 17. května 2020 12. března 2020 67

Pandemie 5. října 2020 14. února 2021 30. září 2020 133

Pandemie 15. února 2021 26. února 2021 14. února 2021 12

Pandemie 27. února 2021 11. dubna 2021 26. února 2021 44

Pandemie 26. listopadu 2021 25. prosince 2021 25. listopadu 2021 30

Migrační vlna 4. března 2022 30. června 2022 2. března 2022 119

objekt a cílem projektu je vložit nové funkce 
do objektu, který již neslouží původnímu účelu, 
a adaptovat objekt na komunitní dům, zahrnující 
pobočku Městské knihovny.
Ministerstvo kultury prohlásilo v únoru 2011 
soubor věcí školy č. p. 45 na st. parc. č. 89/1 
a 89/2, k. ú. Sedlčánky, v Čelákovicích za kul-
turní památku. Tento soubor zahrnuje budovu 
školy a ohrazení s brankami a pozemky na obou 
stavebních parcelách.
Ministerstvo kultury v odůvodnění rozhodnutí 
mj. uvedlo: „Budova bývalé školy byla postavená 
v eklektickém stylu v roce 1909 podle projektu 
stavebního rady Antonína Novotného. Budova 

se zachovala ve své hmotě, exteriéru (dekora-
tivně pojatá fasáda s využitým historizujících, ze-
jména neorenesančních prvků) a interiéru, včet-
ně celé řady původních architektonických prvků 
a detailů (dochovaly se např. původní kazetové 
dveře, dlažba na chodbách, schodišťový prostor 
aj.). Objekt se nachází v uspokojivém stavebně-
technickém stavu. Škola je kvalitním příkladem 
venkovské veřejné budovy z doby před 1. světo-
vou válkou. Objekt má díky svému exponované-
mu umístění na návsi v Sedlčánkách i nesporný 
urbanistický význam.“

Josef Pátek, starosta,
Miroslav Opa, místostarosta II
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VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY  
pátek 13. a sobota 14. ledna 2023

Pravidla volební kampaně jsou nastavena v zá-
jmu rovnosti kandidátů dle zákona č. 275/2012 
Sb., o volbě prezidenta republiky a změně ně-
kterých zákonů (zákon o volbě prezidenta re-
publiky), ve znění pozdějších předpisů.

Propagace kandidátů na funkci prezidenta re-
publiky na území města Čelákovic je možná:
n  přenosnými panely do výšky 2 m a záborové 

plochy max. 2 m2, s podmínkou bezpečné-
ho instalování a rozmístění na veřejném pro-
stranství po dohodě s městem Čelákovice, 
nejdříve 30 dnů přede dnem konání voleb,

 - úhrada: 75 Kč za 1 m2 a den;
n  jednodenními stánky a akcemi na veřejném 

prostranství po dohodě s městem Čeláko-
vice (diskuze s voliči, volební materiály…), 

 - úhrada: 1 000 Kč/akce;
není možná:
n  ve Zpravodaji města Čelákovic (ani formou 

placené inzerce);
n na webových stránkách města;
n  na oficiálním facebookovém profilu města 

Čelákovic;
n  prostřednictvím aplikace „Mobilní rozhlas“ 

města Čelákovic;
n v informačních skříňkách města Čelákovic;
n na plakátovacích plochách města Čelákovic.

V průběhu volební kampaně je zakázáno:
n  umístění volebních panelů a plakátů na lam-

Pravidla propagace kandidátů na funkci prezidenta republiky nebo volební agitace  
v jejich prospěch na území města Čelákovic

pách veřejného osvětlení a ostatních stav-
bách v majetku města;

n  umístění volebních panelů na náměstí 5. květ-
na a přilehlých parcelách (č. 3201/1, 3201/3, 
3202/1, 3202/3, 3202/4, 3202/5, 3202/6);

n svévolný výlep plakátů na plakátovací plochy;
n  pořádání předvolebních akcí a provozování 

volebních stánků na místě a v době konání 
kulturních, sportovních či jiných akcí města 
Čelákovic, stejně tak akcí pořádaných orga-
nizacemi, které město Čelákovice zřizuje;

n  pořádání předvolebních akcí a provozování 
volebních stánků je dále zakázáno na ná-
městí 5. května v době konání Polabských 
farmářských trhů, provozovaných na zákla-
dě smlouvy s městem Čelákovice, a akcí 
pořádaných jinými subjekty na základě před-
chozí dohody s městem Čelákovice či jeho 
souhlasu včetně akcí pořádaných volebními 
stranami za účelem jejich prezentace před 
volbami do Zastupitelstva města Čelákovic 
anebo jinými kandidáty na funkci prezidenta.

Administrací volební kampaně dle těchto pravi-
del je pověřen odbor školství, informací a kul-
tury Městského úřadu Čelákovice. Dohledem 
nad průběhem volební kampaně v souladu 
s těmito pravidly je pověřena Městská policie 
Čelákovice. Schváleno Radou města Čeláko-
vic usnesením č. 19/2022/6.1 dne 12. 7. 2022.

Josef Pátek, starosta

střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

S prosbou o pomoc a v nedobré náladě se na 
služebnu MP dostavil muž, který byl právě okra-
den. „Krásný úsměv“ neúplného chrupu, milá 
slova a poté hbitá ruka kapsářky odcizila poško-
zenému peněženku. Pomocí kamerového sys-
tému se podařilo strážníkům dohledat známou 
zlodějku. Vzhledem k její bohaté trestní minulosti 
na území celé ČR si událost převzala Policie ČR.

Řidič kamionu oznámil strážníkům MP – „tož 
mám problém, mé auto je větší, než máte díru 
pod tratí“. Hlídka uzavřela komunikaci vedoucí 
pod železniční tratí a zajistila bezpečné vycou-
vání nákladního vozidla a odjezd do cílové firmy.

Hlídku MP kontaktoval oznamovatel, neboť na-
lezl v plotě zaklíněného mladého srnce. Strážní-
kům se podařilo srnce vysvobodit, a jelikož nic 
nenasvědčovalo zranění, byl vypuštěn zpět do 
volné přírody. 

Během hlídkové činnosti si strážníci povšimli vo-
zidla, které řídila osoba s platným zákazem řízení 
motorových vozidel. Po spatření hlídky MP, vě-
dom si svého prohřešku, zajel řidič co nejrychleji 
na nejbližší parkoviště a z vozidla vyběhl. K jeho 
smůle bylo vše nahráno na kameře ve služebním 
vozidle a pachatel putoval na služebnu Policie ČR.

Hlídka MP přijala oznámení o muži, který ne-
zvladatelně vede jízdní kolo, nebo spíše jízdní 
kolo vede svého majitele. Jakmile hlídka přijela 
na místo, muž se právě chystal zdolat schody, 
což by jistě skončilo úrazem. Proto byl doveden 
domů a předán „nadšené“ manželce.

Strážníci MP přijali informaci o muži, který prý 
u střelnice vyhazuje starou pneumatiku. Na místě 
byl nalezen Asiat nemluvící žádným evropským 
jazykem. Dle ušpiněných rukou až po lokty, he-
veru a potu na čele bylo zjištěno, že došlo k de-
fektu pneumatiky a probíhá pokus o její výměnu.

Hlídka Policie ČR informovala strážníky MP 
o možném pohybu celostátně hledané osoby na 
území Čelákovic. Podle popisu strážníci zkon-
trolovali vytipované lokality, osobu se podařilo 
vypátrat a předat ji Policii ČR.

MP přijala telefonické oznámení, že ze hřbitova 
vychází různé strašidelné skřeky a zvuky. Stráž-
níci tam nalezli známou osobu, která pod vlivem 
„hyperaktivních tanečních vitamínů“ trénovala 
zpěv. Strážníci na místě ukončili imaginární kon-
cert a zpěvák byl vyslán k domovu.

Ostraha OC Tesco informovala strážníky MP 
o osobě, která se často dopouští krádeží. Jakmile 
strážníci přijeli na místo, podezřelý se uzamkl na 
toaletách, kde se pokusil vypít odcizený alkohol 
a zbavit se dalšího odcizeného zboží. Vzhledem 
k recidivě byl zloděj převezen na služebnu PČR.

V letošním roce dochází k rozšíření i k postupné obnově technického parku našich Technických slu-
žeb (TS). Mezi hlavní činnosti TS Čelákovice spadá správa a údržba místních komunikací včetně 
jejich značení, veřejné zeleně, veřejného osvětlení, sběrného dvora či hřbitova, dále také komplexní 
čištění města a nakládání s odpady. TS aktuálně zaměstnávají 46 osob a řadí se mezi příspěvkové 
organizace s nejvyšším příspěvkem z rozpočtu města, kolem 30 milionů Kč.
Jelikož je údržba veřejných prostranství našeho města základní prioritou, byla letos do majetku TS 
pořízena tři nová zařízení. Jedním je mobilní drtička odpadů. Ta plně nahradí poměrně složitou a fi-
nančně náročnou likvidaci zeleného odpadu z kácení či ořezu stromů a keřů, kterých je v sezoně 
dost. Druhým novým strojem je multifunkční malý traktor, který díky přídavným zařízením může ne-
jen zametat chodníky, ale také nakládat materiál či palety nebo shrabovat sníh. Díky svým rozměrům 
a kloubovému systému je velmi mobilní i v místech, kam se velká technika nedostane. A třetím je 
nový vícemístný automobil s korbou, který plní mnohé úkoly při správě a údržbě zeleně, komunikací 
nebo hřbitova. Marek Skalický, radní, Tomáš Brázda, ředitel TS

Nové stroje pro Technické služby

Foto: -ms-
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KONTAKT na koordinátorku seniorských 
aktivit:

Jana Vondráčková,
e-mail: seniori@celakovice-mesto.cz,

tel.: 739 323 818.

Vážení a milí senioři,
o prázdninách odpočíváme, užíváme si léta 
a čerpáme síly na další podzimní události. 
K tomu prázdninovému užívání určitě bude patřit 
srpnové filmové léto na náměstí, nebo třeba letní 
koncert 20. 8. na náměstí 5. května. Určitě vás 
potěší i letní hudební scéna u Kulturního domu.
Z našich kroužků vás ráda uvítá Lenka Skalic-
ká ve studiu Marlen, protože pohyb je potřeba 
stále, a ve známé společnosti to jde nejlépe. 
A s počítači, mobily a tablety vám poradí Jaro-
slava Muchová. S ostatními lektory a účastníky 
našich zájmových kroužků se uvidíme až v září.
Opatrujte se, užívejte tepla a léta a radovánek.

Jana Vondráčková, koordinátorka  
seniorských aktivit

Ve středu 13. července navštívil Čelákovice mís-
topředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlí-
ček v doprovodu poslance Andreje Babiše. Na 
setkání s občany města před radnicí poslanci 
diskutovali o zhoršující se sociální situaci a se-
tkali se s kandidáty do komunálních voleb.
Po setkání s občany se poslanci prošli městem 
a zamířili na nádraží. Stanice prošla v letech 
2017–2019 komplexní modernizací s vynaložený-
mi náklady 793,6 mil. Kč. Realizovala se i moder-
nizace úseku do Lysé nad Labem v ceně 1,8 mld. 
Kč včetně výměny autentického železničního 
mostu. Připravena je i přeložka a modernizace 
dráhy do Mstětic, která nakonec začne s ročním 
zpožděním s náklady téměř 2,2 mld. Kč. Poslan-
ci z města odcestovali vlakem linky S2 do Prahy, 
kde od roku 2020 probíhá komplexní moderni-
zace úseku ze Mstětic do Prahy-Vysočan v ceně 
4,4 mld. Kč. Po desetiletích chátrání získají Čelá-
kovice moderní železnici.
 Roman Štěrba

Dne 23. června proběhla ve Volmanově vile další 
ze série námi pořádaných veřejných diskuzí, na 
kterou jsme zvali v předchozích vydáních Zpra-
vodaje. Tentokrát s podtitulem „Spolupráce 
města se Středočeským krajem“.
Nejvíce skloňována byla následující témata: 
využívání dotačních prostředků poskytovaných 
krajem pro investiční i neinvestiční akce reali-
zované městem; obchvat města; dopravní ob-
služnost a zejména návaznost vlakových a au-
tobusových spojů; modernizace železnice a role 
města/kraje; cyklostezky a jejich infrastruktura; 
přístaviště na Labi. Výstupy diskuze budou ko-
munikovány vedení města.
Děkujeme všem účastníkům za proaktivní pří-
stup a těšíme se při další příležitosti na shleda-
nou.

PRO Čelákovice, z. s.

senioři

Pro seniory město pořádá:
n  Výlet na výstavu ZAHRADA ČECH v Litomě-

řicích, který se uskuteční v pátek 9. září. Au-
tobus zdarma, vstupné: 130 Kč. Zájemci se 
mohou hlásit nejpozději do 25. srpna.

n  Setkání pro seniory našeho města, a to v úte-
rý 13. září od 14.00 hod. v Kulturním domě 
Čelákovice. Během odpoledne vystoupí hu-
dební kapela „KOLÁŘ BANDa“ s programem 
písní lidových, country a popu. Zájemci se 
mohou hlásit nejpozději do 6. září.

V případě zájmu kontaktujte odbor pro občan-
ské záležitosti Městského úřadu Čelákovice na 
tel: 326 929 116, 776 581 579. Těšíme se na 
vaši návštěvu!

odbor pro občanské záležitosti

Čelákovice navštívil mís-
topředseda Poslanecké 
sněmovny Parlamentu

Úvodní projev poslance Andreje Babiše na setkání s ob-
čany. Foto: archiv politického hnutí

Veřejná diskuze „Spolu-
práce města se Středo-

českým krajem“

Dne 6. srpna tomu bude rok, 
co nás navždy opustila naše 
nejdražší, milovaná mamin-
ka, babička, sestra, švag-
rová a teta paní Anna KÖ-
NIGSMARKOVÁ.
Se stálou úctou a velkou lás-
kou vzpomínají děti Anna, Petr, Jiří, Miroslav, 
František s rodinami a její bratr František.

společenská kronika

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

poděkování

Děkuji touto cestou dvěma strážníkům MP Če-
lákovice, kteří měli službu v pondělí 6. června ve 
večerních hodinách. Po našem oznámení, že bylo 
z garáže rodinného domu V Nedaninách odcize-
no elektrokolo, jsme již za necelou hodinu do-
stali zprávu, že odcizené kolo je nalezeno spolu 
s podezřelým z krádeže před jednou z restaurací 
v Čelákovicích. Po mém potvrzení, že jde skuteč-
ně o naše odcizené kolo, byl podezřelý i s kolem 
předán na služebnu Policie ČR v Čelákovicích.
Chtěl bych ještě jednou poděkovat oběma stráž-
níkům MP Čelákovice za jejich bleskový a profe-
sionálně provedený zásah.

Jaromír Klíma

Děkuji dvěma strážníkům MP Čelákovice (č. 017 
a 008). Dne 17. července jsem nemohla odem-
knout vrátka ani vrata, tak jsem zavolala MP Če-
lákovice. Strážníci byli moc hodní a ochotní. Ač 
s tím bylo dost práce, vrátka i vrata mi opravili. 
Velmi jim děkuji!

Motlová

CHARITA
NERATOVICE 

U Závor 1458, 277 11 Neratovice
tel.: 315 685 190 

 http://neratovice.charita.cz
e-mail:

sekretariat@charita-neratovice.cz

Charita Neratovice provozuje  
zdravotní a sociální služby ve vlastním  

sociálním prostředí klienta.

n VODNÉ a STOČNÉ
pro rok 2022 v Čelákovicích:
vodné = 45,13 Kč/m3 bez DPH
stočné = 45,11 Kč/m3 bez DPH
celkem 90,24 Kč/m3 bez DPH
celkem 99,26 Kč/m3 vč. DPH 10 %

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA
Základní sazba: 1 000 Kč/první pes, 1 200 Kč/
další pes, 200 Kč/důchodce/první pes, 300 Kč/
důchodce/další pes. Sazba v rodinném domě: 
200 Kč/první pes, 400 Kč/další pes, 100 Kč/dů-
chodce/první pes, 150 Kč/důchodce/další pes.
Splatnost poplatku byla 30. června 2022.

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za obecní systém odpadového hospodářství  
je stanoven poplatek na rok 2022 ve výši  
624 Kč/osoba. 
Splatnost poplatku byla 30. června 2022.

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

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

informace
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Představení příspěvkových 
organizací města

Příspěvkové organizace
O vzniku příspěvkové organizace vydává zři-
zovatel zřizovací listinu. Zřizovatel dále jmenu-
je a odvolává jejího ředitele, rozhoduje o jeho 
odměňování či kontroluje hospodaření celé pří-
spěvkové organizace. Příspěvková organizace 
hospodaří s peněžními prostředky získanými 
vlastní (hlavní) činností a s peněžními prostřed-
ky od jiných osob, především z rozpočtu svého 
zřizovatele. Zřizovatel poskytuje příspěvkové or-
ganizaci příspěvek na provoz.
Organizační řád Městského úřadu Čelákovi-
ce upravuje zásady činnosti, strukturu a řízení 
Městského úřadu Čelákovice, hlavní povinnosti 
a vzájemné vztahy jednotlivých složek úřadu, je-
jich vztahy k právnickým osobám, organizacím, 
organizační složce a zařízením, jejichž zaklada-
telem nebo zřizovatelem je město Čelákovice.
V Organizačním řádu je uvedeno následující: 
„Město Čelákovice je zřizovatelem níže uvede-
ných právnických osob a zařízení. Úkoly zakla-
datele, zřizovatele, společníka či valné hromady 
plní vůči nim Rada města. Spolupráci s nimi 
zajišťuje Městský úřad prostřednictvím odborů, 
které s nimi spolupracují.“
1. Statut právnické osoby mají v oblasti:

n kulturní:
-  Městské muzeum v Čelákovicích, pří-

spěvková organizace;
-  Městská knihovna Čelákovice, příspěvko-

vá organizace;
-  Kulturní dům Čelákovice, příspěvková or-

ganizace;

Příspěvková organizace je jednou z forem veřejného ústavu, právnickou osobou veřejného 
práva zřízenou k plnění úkolů ve veřejném zájmu. V Česku upravuje základy právního posta-
vení příspěvkových organizací na úrovni krajů a obcí zákon o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů. Příspěvkové organizace se zřizují pro takové činnosti, které jsou zpravidla 
neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu. 
Město Čelákovice zřizuje 13 příspěvkových organizací.

n hospodářské:
- Q – BYT Čelákovice, spol. s r. o.;
-  Technické služby Čelákovice, příspěvko-

vá organizace;
-  Čelákovická sportovní, příspěvková orga-

nizace;
n školské:

-  Základní škola Čelákovice, J. A. Komen-
ského 414, příspěvková organizace;

-  Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace;

-  Základní umělecká škola Jana Zacha Če-
lákovice, příspěvková organizace;

-  Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, 
příspěvková organizace; 

-  Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace;

-  Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 
1477, příspěvková organizace;

-  Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komen-
ského 1586, příspěvková organizace.

n  sociální: Pečovatelská služba Čelákovice, 
příspěvková organizace.

2. Organizační složkou (bez právní subjektivity) je:
n  Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Če-

lákovice.

Oblast kultury
Město zřizuje v oblasti kultury tři příspěvkové 
organizace. Jsou jimi Kulturní dům, Městská 
knihovna a Městské muzeum. Kulturní dům 
pořádá řadu akcí ve svém zařízení, nicméně je 
i organizátorem velké většiny kulturních akcí na 

veřejných prostranstvích ve městě (např. Se-
tkání na náměstí, Letní slavnost u Labe, Veselé 
Velikonoce). Městské muzeum spravuje sbírkový 
fond, tvořený přírodovědnými, archeologickými 
a historickými sbírkami, přičemž předměty jsou 
uloženy v depozitářích. V přístupné části objektu 
tvrze je muzejní expozice. Součástí muzea je in-
focentrum. Muzeum pořádá řadu kulturních akcí 
(např. Muzejní noc, výstavy). Pořádá komento-
vané vycházky Čelákovicemi známými a nezná-
mými, provádí archeologické výzkumy, má velmi 
bohatou publikační činnost (např. Čelákovický 
uličník, České Grado). Činnost Městské knihovny 
popsala její ředitelka Naděžda Picková: „Čeláko-
vická knihovna má již mnoho desetiletí nezastu-
pitelnou roli v životě obyvatel města. Její hlavní 
úlohou je zajišťování a půjčování dokumentů ať 
už ze svého fondu, nebo z jiných knihoven. Kni-
hovnice sledují knižní produkci a nakupují knihy 
tak, aby nabídka obsahovala hodně čtené tituly, 
ale aby zde uživatelé našli i informace ze všech 
vědních oborů.“

Oblast hospodářská
Z příspěvkových organizací lze jmenovat dvě, 
které v této oblasti město zřizuje. Jedná se 
o Technické služby a Čelákovickou sportovní. 
Předmětem činnosti Technických služeb je ze-
jména odstraňování komunálního odpadu, sprá-
va a údržba místních komunikací včetně jejich 
značení, správa a údržba veřejného osvětlení, 
správa a údržba pohřebišť včetně vedení mat-
riky zemřelých, správa a údržba veřejné zeleně 
či čištění města. Čelákovická sportovní byla 
zřízena v roce 2015 a na základě zřizovací lis-
tiny provozuje Městský bazén včetně přilehlého 
víceúčelového hřiště, Sportovní halu Vikomt, 
hlavní travnatou plochu Městského stadionu, 
většinu dětských hřišť, veřejná sportoviště, wor-
kouty, pumptrackovou dráhu a psí hřiště. Do 
správy dostane rovněž nově budovaný skate-
park či Sportovní areál J. A. Komenského v blíz-
kosti základní školy. Ředitel Čelákovické spor-
tovní Petr Bambas k činnosti organizace uvádí: 
„Založení příspěvkové organizace vzbudilo roz-
ruch a některé skupinky lidí založení odsuzovaly 
a kritizovaly. Sedm let poté předpokládám, že 
i kritici zjistili, že šlo o krok správný a že Čeláko-
vická sportovní má své pevně dané místo pod 
sluncem. Hospodaření Čelákovické sportovní, 
založené z ekonomického hlediska především na 
Městském bazénu, se nám v roce 2019 podařilo 
dostat na historicky nejlepší čísla a doufali jsme 
v jeho další zlepšování. Bohužel v letech 2020 
a 2021 přišla pandemie covid-19 a s tím spojené 
restrikce a dlouhodobé uzavření provozů, letos 
pro změnu válka na Ukrajině a zásadní zvýšení 
cen energií. Po třech krizových letech doufáme 
ve stabilizaci naší činnosti a v roce 2023 chceme 
navázat tam, kde jsme v roce 2019 skončili.“

Oblast školská
Nejvíce příspěvkových organizací působí v ob-
lasti školství. Jedná se o šest škol – tři mateřské 
školy, dvě základní školy, Základní uměleckou 
školu – a jedno školské zařízení – Městský dům 
dětí a mládeže. V posledních dvou letech bylo 
školství významně ovlivněno jak pandemií co-
vid-19, tak migrační vlnou v souvislosti s agresí 
Ruské federace na Ukrajině. Ředitelka Mateřské 
školy v Přístavní ulici Jaroslava Dušková k začát-
ku školního roku 2021/2022 uvedla následující 
slova: „Rozvolnění nám umožnilo vrátit se k našim 

Na dostavbu Kamenky, díky které se zvýšila kapacita základní školy v Kostelní ulici o 200 žáků, získalo město Čelá-
kovice dotaci. Celková investice dosáhla výše 150 milionů korun. Foto: Michaela Jindřišková
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tradičním akcím. Oslavili jsme masopust i čarodějnice. Přivítali divadélka i za-
jímavé návštěvy (např. včelaře). Vyrazili na výlety do přírody, za zvířátky (ZOO 
Chleby, ovečky v Lázních Toušeni) nebo za krásami zahrad v okolí (Ostrá). 
Každoročně vyrážíme na výpravu za Labe – přes Lávku, Grado až k sv. Václa-
vovi – cestou nás doprovází skřítci a jejich zapeklité úkoly.“ Před dvaceti lety 
byla dokončena kompletní rekonstrukce Základní školy v ulici J. A. Komen-
ského. Ředitelka této školy Alena Pechalová k jí řízené organizaci uvedla: 
„Škola je otevřena všem žákům bez rozdílu, pracujeme s nadanými i s těmi 
s podpůrnými opatřeními, doučujeme cizince, začleňujeme Ukrajince. Školu 
navštěvuje téměř 700 žáků ve 32 třídách.“

Oblast sociální
Jedinou příspěvkovou organizací v této oblasti je Pečovatelská služba, kte-
rá byla zřízena s účinností od začátku roku 2017. Poskytuje především pe-
čovatelskou službu občanům města Čelákovic a přilehlých obcí dle kapacit-
ních možností na základě příslušné smlouvy. Pečovatelská služba je terénní 
nebo ambulantní a je poskytována osobám, které mají sníženou soběstač-
nost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiže-
ní a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zaří-
zeních sociálních služeb. Ve správě má dva domy s pečovatelskou službou 
v ulicích Na Hrádku a Kostelní. Do budoucna by měla zodpovídat za provoz 
nového Domova pro seniory, který bude vybudován v ulici U Kovárny.

Nejen příspěvkové organizace
Vedle 13 příspěvkových organizací lze z hlediska organizační struktury ve 
vztahu k městu Čelákovice zmínit ještě Městský úřad, jehož vedoucím je 
tajemník. Městský úřad se člení do sedmi odborů – správy majetku a in-

vestic (OSMI), organizační (OORG), školství, informací a kultury (OŠIK), 
finanční a plánovací (OFaP), životního prostředí (OŽP), pro občanské zá-
ležitosti (OOZ), stavební úřad (OSÚ). Samostatně působí interní auditor 
(IA). Mezi zaměstnance Městského úřadu patří rovněž strážnici Městské 
policie Čelákovice. Město má zároveň jednu organizační složku, kterou 
je Jednotka sboru dobrovolných hasičů Čelákovice. Dříve, před zřízením 
Čelákovické sportovní (2015) a Pečovatelské služby (2017), mělo město 
tři organizační složky – k té současné se jednalo navíc o Městský bazén 
a Pečovatelskou službu.
Město Čelákovice je zároveň jediným společníkem obchodní společnosti 
Q – BYT Čelákovice, spol. s r. o. Obchodní společnost 100% vlastněná 
městem byla založena v lednu 1996 za účelem správy bytů, služeb spoje-
ných s bydlením a provozování městských kotelen včetně rozvodu tepla. 
Svými aktivitami společnost historicky navázala na Městský bytový pod-
nik, který byl příspěvkovou organizací, a vyčlenil se z tehdejšího Okresního 
bytového podniku Praha-východ.

Poděkování závěrem
Je zřejmé, že město jako veřejnoprávní korporace, které zřizuje příspěvko-
vé organizace, má organizační složky, je jediným společníkem v obchodní 
společnosti a své agendy vykonává prostřednictvím Městského úřadu, je 
významným zaměstnavatelem, který zabezpečuje celou řadu úkolů. Proto 
mi dovolte na tomto místě vyslovit poděkování všem ředitelům, velitelům, 
tajemníkovi Městského úřadu a zaměstnancům jednotlivých organizací za 
práci, kterou odvádějí ve prospěch města Čelákovic a jeho občanů. Děkuji!

Téma zpracoval
Petr Studnička

Vedoucí pracovníci v organizacích
ředitelé 
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586 Hana Henyšová
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333 Jaroslava Dušková
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477 Dagmar Horáčková
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414 Alena Pechalová
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457 Jiří Kyliánek
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Viktorija 
 Hanžlíková Krafová
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice Naděžda Pokorná
Kulturní dům Čelákovice Tomáš Staněk
Městská knihovna Čelákovice Naděžda Picková
Městské muzeum v Čelákovicích David Eisner
Čelákovická sportovní Petr Bambas
Pečovatelská služba Čelákovice Pavlína Bernášková
Technické služby Čelákovice Tomáš Brázda
Q – BYT Čelákovice, spol. s r. o. Petr Kopecký

tajemník
Městský úřad Čelákovice Ondřej Přenosil

velitelé
Městská policie Čelákovice Marek Drobný
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Čelákovice Jiří Hanzl 

V souladu s Plánem rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 2030 byla v loňském roce 
zahájena kompletní rekonstrukce školního hřiště u základní školy v ulici J. A. Komen-
ského, které se v samotném centru města promění v moderní, víceúčelový sportovní 
areál. Výdaje na investici přesáhnou 35 milionů korun. Foto: -dv-

Kapacity mateřských i základních škol jsou v Čelákovicích dostatečné. Podle výsledků 
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 žije v Čelákovicích 2 223 občanů ve věkové kategorii 
0–14 let. Foto: -dv-

Pro zájmové vzdělávání se zkvalitní podmínky zprovozněním tzv. Ekodomečku v Kollá-
rově ulici, který bude svěřen od září 2022 Městskému domu dětí a mládeže. Foto: -dv-
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chodíme kolem nich

Vymoženosti 21. století
Vymožeností, o kterých se nám ještě počátkem 
90. let minulého století ani nezdálo, je snad to-
lik, že je nelze vyjmenovat, natož spočítat. Co ale 
můžeme v našem století považovat za vymože-
nost a co už za běžnou věc? V této souvislosti 
jsem se pídil po tom, zda je vymoženost nějak 
definována. Poučil mě Příruční slovník jazyka 
českého, který praví, že „vymoženost je něco 
zlepšujícího, zdokonalujícího, čeho bylo dosaže-
no dlouhou, usilovnou prací a překonáním pře-
kážek“ a že vymoženosti jsou sociální, technické 
a kulturní, ale těch že je zatím málo. Hm – tak je 
to vlastně všechno, co lidé vytvořili, a nejen to, 
co nám pomáhá, ale někdy také zotročuje a ško-
dí, například smrtící a ničivé zbraně.
Uvažujme dále. Co může být v našem stole-
tí považováno za sociální vymoženost, když 
ta hlavní – sociální zabezpečení – má původ již 
v 19. století a od té doby se jen všelijak vylepšu-
je. Snad lidská práva, o kterých se hodně mluví 
a píše? Jenže také nic nového, slova o nich se 
táhnou lidskými dějinami od 6. století jako čer-
vená nit. Zato technické vymoženosti jsou pro 
nás samozřejmostí a využíváme je už dlouho 
o sto šest. Od 19. století všeliká parní udělátka, 
ve 20. elektroniku a v 21. století tak zvané chytré 
materiály a technologie – což by šlo považovat 
za významnou vymoženost, bohužel obtížně 
stručně textově uchopitelnou, možná ještě tak 
chytré telefony, pračky a ledničky. Za kulturní vy-
moženost 21. století mají mnozí (zde si dovolím 
poznamenat, že na rozdíl ode mne) tak zvanou 
„globální kulturu“, která se projevuje jako univer-
zální mezinárodní životní styl lidského chování, 
jazyka, vyjadřování, umění, stravovacích a dal-
ších zvyklostí, často na úkor tradic a originality 
jednotlivých zemí.
Když jsem tak uvažoval, co místo neurčitého 
popisu uvést jako hmotnou, všeobecně známou 
vymoženost 21. století, napadl mě jednoduchý 
příklad. Snad nikdo u nás v předcházejících sta-
letích neznal mobilní toalety různých značek, což 
nejsou žádné provizorní dřevěné „kadibudky“ 
či latríny, ale takové snad chytřejší WC (zkratka 
převzatá z angličtiny – water closet). Pomáhají 
v nesnázích všem a všude. Jako součást zaříze-
ní stavenišť, při kulturních, sportovních, spole-
čenských akcích, při různých manifestacích, na 
průmyslových a zemědělských výstavách. Nikdo 
z jejich aktérů, návštěvníků či jen přihlížejících již 
tak nemusí v případě nouze vyhledávat stravo-
vací zařízení, houštiny nebo různá zákoutí a mo-
hou se cítit bezpečně.

Ivan Vaňousek

Baterie mobilních WC na náměstí v Čelákovicích 
4. června 2022. Foto: -iv-

pozvánka do okolí

Hrad Jenštejn láká
návštěvníky

Pro ty, kteří si chtějí užít opravdu velké množství 
zábavy v prostorách středověkého hradu, láká je 
řešit neobvyklé situace pomocí vlastní hlavy, umí 
se vypořádat s nástrahami nelehkého putování 
a úkoly, je určena hra Jenštejnský poklad. Hru je 
možno absolvovat v otevírací době hradu. Bližší 
informace včetně herního plánu poskytne služba 
na pokladně. Hra je vhodná pro účastníky od 8 let 
výše a pro velký zájem se můžete pokusit objevit 
cenné zážitky ve hře Jenštejnský poklad až do 
konce října!
V průběhu letních prázdnin je otevřeno od středy 
do neděle, 10.00–17.00 hod., adresa: Zřícenina 
hradu Jenštejn, V Podhradí 8, 250 73 Jenštejn. 
Více informací na www.muzeumbrandys.cz.

Oblastní muzeum Praha-východ, p. o.

Zřícenina hradu Jenštejn. Foto: archiv zřizovatele

houbařské okénko

Rezavec štětinatý
V srpnovém článku se vracíme k houbám Če-
lákovic a blízkého okolí. Začátek léta žádný 
výrazný, a už vůbec ne plošný růst nepřinesl. 
Koncem června sice vydatně zapršelo, ale to 
se v městských parcích projevilo pouze růstem 
špiček a dalších drobných druhů. V okolních 
lesích sice sem tam někdo košík naplnil, ale 
o plošném houbařsky významném růstu se roz-
hodně mluvit nedá, i když v médiích senzace 
honící novináři tvrdili něco jiného. V době psaní 
toho článku je pak v okolních lesích prakticky 
„houbopusto“. A tak jediným zaznamenaným 
druhem houby s velkými čerstvými plodnicemi 
byl rezavec štětinatý, o kterém je tento článek.
Rezavec štětinatý je chorošovitá houba vy-
tvářející robustní plodnice, dorůstají šířky až 
30 cm. V mládí žlutooranžově zbarvený, čer-
vený, sametový s drobnými hustými štětina-
mi na vrchní straně klobouku. Starší plodnice 
hnědnou a černají. Výtrusný prach je žluto-re-
zavý a dokáže obarvit i blízké okolí. Často je 
na spodní straně klobouku možno pozorovat 
drobné žlutě zbarvené kapičky – gutace (výpo-
tek), kterým se plodnice zbavuje nadměrného 
množství vody. Rourky jsou krémově hnědé, 
krémové či bělavé, často už se zmíněnou gu-
tací. Roste hojně od června až do října, někdy 
v trsech uspořádaných střechovitým způso-
bem. Jedná se o dřevokaznou významně pa-

Rezavec štětinatý. Foto: Miroslav Rudolf

razitickou houbu. Vyskytuje se především na 
živých či tlejících kmenech či větvích ořešáku, 
jabloně a dalších stromů např. jeřábů. Pokud 
v našem širším okolí pojedete po silnicích le-
movaných řadou jabloní, je velmi pravděpo-
dobné, že na tuto houbu narazíte. Jedná se 
skutečně o silně parazitickou houbu, která do-
káže středně vzrostlou jabloň během několika 
let zcela zlikvidovat. Ač se jedná o nepříjemný 
parazit, mladé plodnice jsou hezky nápadně 
zbarvené, měkké a na povrchu příjemně same-
tové. Též gutující plodnice dokážou být poměr-
ně fotogenické.
Jedná se o nejedlý a v podstatě nezaměnitelný 
druh. I když mladé plodnice by při větší dávce 
fantazie mohly být zaměněny za sírovec žluto-
oranžový.

Miroslav Rudolf a Ondřej Tomeček,  
Spolek houbařů Čelákovice

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

Festival volnočasových 
aktivit

V sobotu 10. září se uskuteční tradiční Festival 
volnočasových aktivit na zahradě MDDM. Na 
návštěvníky čeká bohatá nabídka ukázek na-
šich kroužků, bude možné se osobně seznámit 
s lektory, vyzkoušet si různé činnosti a v přípa-
dě zájmu se i zapsat do kroužků. Ve stejný den 
nás čeká také slavnostní otevření nového Eko-
domečku v Kollárově ulici.

Veronika Kratochvílová

Zápis do kroužků pro 
školní rok 2022/2023

Zájemci o kroužky se mohou již nyní zapisovat 
do jednotlivých kroužků přes aplikaci Domeček. 
Na našich webových stránkách kliknete na regis-
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volný čas / školství

rc routa + 
mateřské centrum
Sedláčkova 107, Čelákovice 
Stankovského 1650, Čelákovice 
(zadní vchod budovy Obecního domu)
tel.: 739 033 163
e-mail: info@rc-routa.cz
http://www.rc-routa.cz
fb: Mateřské centrum Čelákovice a RC Routa

ZAVŘENO: 15.–19. 8.

OTEVÍRACÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH
Zahrada a Jurta, pondělí–pátek, 10.00–18.00 hod. 
Dobročinný obchůdek, pondělí–pátek, 10.00–
18.00 hod.

Opékání buřtů a posezení na zahradě Routy, 
úterý 9. a 23. 8., 16.30–19.00 hod., s sebou 
buřty a dobrou náladu.

Rodinné bubnování, středa 31. 8., 10.00–11.00 
hod., zahrada RC Routa, s Janou Vachkovou, 
vítáni jsou rodiče s dětmi i jednotlivci. Vstup 50 
Kč/rodina, rezervace předem není nutná. 

Plavecké kurzy pro děti od 2 do 15 let, pod-
zimní kurz od 15. 9., přihlášky a informace 
na www.rc-routa.cz, tel.: 721 355 798 nebo  
e-mailu: plavani@rc-routa.cz.

Jazykové kurzy pro malé i velké studenty – 
opět od září 2022
Angličtina – dopolední anglická školička (pon-
dělí), angličtina pro děti z MŠ (pondělí) a ang-
ličtina pro školní děti v RC Routa (pondělí nebo 
středa odpoledne, skupiny dle úrovně). Převo-
dy dětí zajišťujeme. Lektory jsou rodilí mluvčí 
nebo z bilingválních rodin.
Němčina – pro děti od 5. třídy, pátek 14.00, 
15.00 a 16.00 hod., skupiny dle úrovně od za-
čátečníků po mírně pokročilé.
Více informací a přihlášky online na  
www.rc-routa.cz, tel.: 721 355 798.

trace online, na stránkách naleznete přehlednou 
nabídku kroužků. V případě potíží s přihlášením 
nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: info@
mddmcelakovice.cz.

Veronika Kratochvílová

Léto s MDDM
Máme za sebou první měsíc prázdnin. Úspěšně 
proběhlo šest pobytových táborů, tři tuzemské 
s klasickou celotáborovou hrou, dva sportov-
ní s atletikou a jeden zahraniční v Chorvatsku. 
V červenci také proběhly tři příměstské tábo-
ry. Dětem se na táborech líbilo, nikomu se nic 
nestalo a všichni se v pořádku vrátili do svých 
domovů.
V srpnu nás ještě čekají tři pobytové tábory a je-
den příměstský. Táborová činnost má v MDDM 
velkou tradici a my jsme rádi, že zájem trvá a tá-
bory máme stále plně obsazené.

Veronika Kratochvílová

Letní tábory. Foto: archiv MDDM

Záhada školní půdy 
a nové LeZaTy

V druhém červencovém týdnu se sešla bez-
vadná parta na tradičně pestrém příměstském 
táboře. Tento rok jsme měli základnu v ZŠ Kos-
telní (za což velice děkujeme). Všechny týmy 
rozluštily nelehké šifry a odhalily cenný poklad. 
Ve čtvrtek odpoledne jsme přivítali rodiče a dal-
ší přátele našich táborů na vystoupení. Letos 
byly k vidění nejen gymnastické pódiovky, ale 
i dramatická pohádka s živým drakem v podání 
mladších dětí, ukázka cvičení na gymnastickém 
nářadí, vzdušná akrobacie na šálách a autorská 
tvorba scénického tance za doprovodu básně 
na téma Déšť. Možná to byla drobná předzvěst 
zrádného počasí, ale špekáčky na ohni (děku-
jeme skautům za propůjčení areálu) jsme stihli 
a všichni společně si s kytarami zazpívali.
V srpnu nás čekají Letní zábavné týdny. Klidně 
koukněte na naši nabídku a přidejte se k nám.

Zuzana Prokopovičová, AKTRA.cz

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO 
ROKU 2022/2023

Období školního vyučování ve školním roce 
2022/2023 začne ve všech základních školách, 
středních školách, základních uměleckých ško-
lách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno a vy-
svědčení s hodnocením bude předáno v úterý 
31. ledna 2023. 
Období školního vyučování ve druhém pololetí 
bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 
26. a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 
23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 
2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 
pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro 
Čelákovice stanoveny od pondělí 13. do pátku 
17. února 2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 
6. dubna 2023. Hlavní prázdniny budou tr-
vat od soboty 1. července 2023 do čtvrtka 
31. srpna 2023.

Období školního vyučování ve školním roce 
2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

základní škola
Kostelní 457, Čelákovice
tel.: 326 990 211
e-mail: skola@kamenka-celakovice.cz
http://www.kamenka-celakovice.cz

Finanční gramotnost  
na Kamence

Náš půlroční projekt finanční gramotnosti ve 
čtvrtém ročníku byl úspěšně ukončen. Na začát-
ku celého projektu stálo společné vzdělávání za 
podpory ČS, a. s., kdy jsme se seznamovali se 
spoustou nových termínů, které určitě v životě 
využijeme. A hlavně jsme měli možnost vyzkou-
šet si je v praxi. Již víme, co je rozpočet a jak ho 
vytvořit, co stojí za termíny zisk, výdaj, příjem, 
ale i dluh, půjčka či na co není dobré si půjčit. 
Již víme, že si vše nejdříve musíme pečlivě pře-
číst, než cokoliv podepíšeme, a co vše stojí za 
cenou každého výrobku. Založili jsme firmu, 
vedli účetnictví, vymysleli a vyráběli výrobky, 
vytvořili reklamu, založili e-shop a na konci stál 
výdejní den. Naše podnikání skončilo ziskem za 
podpory našich rodičů, známých, přátel a spo-
lužáků. Část jsme se rozhodli věnovat Ekocen-
tru a záchranné stanici Huslík v Poděbradech 
formou stravenek na podporu zvířátek. Všem 
velmi děkujeme za podporu, stálo to za to!

žáci 4. A a 4. C, 
Iveta Cée a Irena Vojáčková, třídní učitelky
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25. ČERVNA – LETNÍ SLAVNOST U LABE

Návštěvníky akce u lávky a na přilehlé louce čekal v sobotu 25. června bohatý zábavní a hudební program od 13.00 do 22.00 hod. s kapelami Jelen, Slza nebo zpěvačkou  
Annou K. Program moderoval Dominik Vršanský. Foto: -dv- a Zbyněk Vaníček

Nechyběly stánky ČD, PID a informačního centra města 
Čelákovic. Foto: -dv-

Na své si přišly i rodiny s dětmi díky pestrému doprovodnému programu pro ty nejmenší. Kromě dětských atrakcí 
a dílniček byly pro diváky určitě zajímavé také ukázky psích sportů. Foto: Jan Nožička

Součástí akce byly i oblíbené jízdy historickými autobu-
sy a vlaky nejen po okolí města. Foto: -dv-

Velkou letní slavnost u Labe odstartovala přesně ve 
14.00 hod. známá kapela Jelen, která po deštivém do-
poledni přilákala velké množství návštěvníků. Foto: Jan 
Nožička

Po Labi zdarma plula výletní loď, kterou zajistila Sta-
vební skupina EUROVIA CS a ze které si bylo možné 
prohlédnout lávku a železniční most s novou zavěšenou 
lávkou pro pěší a cyklisty. Foto: -dv-

Program pokračoval vystoupením skupiny Klasickej po-
stup z Brandýsa nad Labem. Foto: Jan Nožička

Diváci měli možnost zazpívat a zatančit si s čelákovic-
kou kapelou Druhej dech pod vedením Ládi Weyrostka. 
Foto: Jan Nožička

V podvečerních hodinách při již zcela zaplněné louce 
vystoupila skupina Slza s frontmanem Petrem Lexou, 
která rozproudila především mladší publikum. Foto: 
Zbyněk Vaníček

Se zapadajícím sluncem se závěrečným vystoupením 
s diváky rozloučila Anna K. se svou kapelou. Foto: Zby-
něk Vaníček

Stánkový prodej a občerstvení zajistili provozovatelé 
Polabských farmářských trhů. Foto: Jan Nožička
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kam ve volném čase

do pátku 26. 8.
Městská knihovna
KNIHOŽROUTI
Výstava ke knize Kláry Smolíkové a ilustrátorky 
Báry Buchalové přístupná ve výpůjčních hodi-
nách knihovny.

do pátku 26. 8.
Městská knihovna
VÝSTAVA OBRAZŮ JOSEFA SADLONĚ
Výstava přístupná ve výpůjčních hodinách 
knihovny.

do neděle 25. 9.
Městské muzeum
DVOUHLAVÝ PES ANEB ARCHEOLOGIE 
POD KAMENKOU
Vlastní výstava muzea o archeologických výzku-
mech provedených v areálu ZŠ v Kostelní ulici 
v letech 2005 a 2019 přístupná ve výstavní síni 
muzea denně 9.00–12.30 a 13.30–17.00 hod.

do neděle 25. 9.
Městské muzeum
OD FARNÍ ŠKOLY KE KAMENCE
Menší výstava v infocentru přibližuje vývoj ZŠ 
v Kostelní ulici od jejích středověkých a novo-
věkých předchůdkyň do současnosti s důrazem 
na výstavbu školní budovy v letech 1888 a 1889 
a s ukázkami historických školních pomůcek. 
Přístupná denně 9.00–12.30 a 13.30–17.00 hod.

do pondělí 21. 11.
náměstí 5. května
VENKOVNÍ VÝSTAVA OSOBNOSTI ČELÁKOVIC
výstava Městského muzea v Čelákovicích na 
venkovních stojanech

čtvrtek 11. 8. 20.30 hod.
náměstí 5. května
ČELÁKOVICKÉ FILMOVÉ LÉTO
Letní kino – film: Deníček moderního fotra.

pátek 12. 8. 20.30 hod.
náměstí 5. května
ČELÁKOVICKÉ FILMOVÉ LÉTO
Letní kino – film: Prezidentka.

sobota 13. 8. 20.30 hod.
park Na Hrádku
ČELÁKOVICKÉ FILMOVÉ LÉTO
Letní kino – film: Zátopek.

sobota 20. 8. 8.00–11.00 hod.
Kostelní 22, vchod z ulice U Kovárny (domek 
Čeňka Jandy)
CHOVATELSKÁ BURZA
především akva-tera s možností využít chova-
telské poradny

sobota 20. 8. 17.00–18.30 hod.
Městské muzeum
KONCERT SKUPINY MELISSA
Historická hudba v podání kutnohorské skupiny.
Vstupné: 50 Kč

sobota 20. 8. 18.00 hod.
náměstí 5. května
VELKÝ LETNÍ KONCERT
Bohemian Symphony Orchestra Prague s pro-
gramem The Best Of Hollywood Movie Music, 
dirigent: Martin Šanda, sólisté: Noema Erba, 
Lucie Večeřová.

pátek 26. 8. 9.00–11.00 hod.
Městské muzeum
ČELÁKOVICEMI ZNÁMÝMI I NEZNÁMÝMI
komentovaná vycházka městem

sobota 3. 9. 10.00 hod.
park Na Zájezdě, Sedlčánky
VZPOMÍNKA NA PRÁZDNINY
soutěže pro děti

sobota 3. 9. 14.00 hod.
Městský stadion
POUŤ NA SPARTAKU ANEB LOUČENÍ 
S PRÁZDNINAMI…
odpoledne plné zábavy

sobota 10. 9. 14.00–22.00 hod.
náměstí 5. května
FESTIVAL SPORTU
Prezentace místních sportovních klubů, hudeb-
ní a zábavní program nejen pro děti, vystoupí: 
Tereza Kerndlová, Jakub Děkan Band, Sebas-
tian, Vašo Patejdl.

sobota 10. 9. 14.00–18.00 hod.
zahrada MDDM v Havlíčkově ulici
FESTIVAL VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
prezentace tradičních, stávajících i nových zá-
jmových útvarů s kulturním programem a ob-
čerstvením, vstup zdarma

sobota 10. 9. 14.00 hod.
Spartak Music Club
SPARTAK FEST 2022
2. ročník festivalu moderuje Vladimír Vlach.

neděle 11. 9. 14.00 hod.
park Na Zájezdě, Sedlčánky
4. SEDLČÁNSKÝ ZÁVOD V ORIENTAČNÍM 
BĚHU
pro děti i dospělé

ai165761470213_festivalsportu-A2-2022-01-tisk.pdf   1   12.07.2022   10:31:43
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městské muzeum
Na Hrádku 464, Čelákovice
tel.: 326 991 556, fax: 326 991 192
e-mail: info@celmuz.cz
http://www.celmuz.cz

Pozvánka na koncert 
do tvrze

Městské muzeum srdečně zve na koncert kut-
nohorské skupiny Melissa, která se k nám vrací 
po dvou letech zpět se svojí akustickou hudbou 
inspirovanou historií. Koncert se uskuteční na 
nádvoří čelákovické tvrze v sobotu 20. srpna od 
17.00 hod. V případě nepříznivého počasí pro-
běhne koncert uvnitř tvrze v Síni Jana Zacha. 
Vstupné 50 Kč, prodej vstupenek je v infocen-
tru. Budeme se těšit! LH

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

Knihovna v létě
Během srpna je knihovna otevřena ve svých 
obvyklých výpůjčních hodinách, včetně po-
boček V Prokopě č. p. 1349 a v Sedlčánkách, 
ulice Zábranská č. p. 133. Využít můžete širo-
kou nabídku cestopisů nebo průvodců s tipy na 
výlety a dovolené nebo si dovolenou zpříjemnit 
krásnou knihou. Pro děti budou připravené díl-
ničky na drobné vyrábění. Zveme vás také do 
naší letní čítárny, kterou pro vás připravíme na 
terase knihovny v běžné otevírací době. Přijďte 
si posedět, popovídat nebo si jen přečíst noviny, 
časopis či se začíst do vypůjčených knih.
Po celý srpen si ještě můžete prohlédnout letní 
výstavy v knihovně. V přízemí, v půjčovně pro 
dospělé, najdete Obrazy Josefa Sadloně, čeláko-
vického malíře a řezbáře. Dětské oddělení zdobí 
výstava Knihožrouti ke knize autorské dvojice 
Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové.
Čtenářský kroužek – od 13. září opět mohou děti 
navštěvovat čtenářský kroužek. Schůzky jsou 
každé úterý, v 15.00–16.00 hod. pro děti 8–11 
let, v 16.30–17.30 hod. pro děti 12–15 let. Na 
schůzkách si děti čtou a povídají si s knihovnicí 
o knížkách a plní různé úkoly. Podmínkou člen-
ství je průkazka do knihovny.
Čtenářský klub – i dospělí mají svůj čtenář-
ský klub nazvaný Čaj o páté… s knihou, který
se schází jednou měsíčně a je nutné se na něj
v knihovně předem přihlásit. Začínáme ve stře-
du 14. září!
Od září budeme pokračovat ve spolupráci se
všemi školami ve městě již od těch mateřských.
Na děti čekají připravené tematické besedy
a lekce informatické výchovy, které pilně v let-
ních měsících připravují knihovnice.
Přejeme vám krásný zbytek léta a těšíme se na
vaši návštěvu!

Naděžda Picková, ředitelka

Letní čítárna na terase knihovny. Foto: archiv knihovny

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

Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po–čt 
14.00–16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupen-
ky rezervujeme 48 hodin, pak je vracíme znovu 
do prodeje! Při ceně vstupného nad 100 Kč mají 
senioři nad 70 let po předložení OP slevu 50 %. 
Tato sleva platí pouze pro akce, které pořádá 
Kulturní dům přímo. V případě, že je pořadate-
lem externí agentura a KD pouze pronajímá sál, 
slevu nelze uplatnit. Vstupenka je nepřenosná.  
V den konání kulturní akce není předprodej vstupe-
nek. Pokladna otevřena hodinu před začátkem kaž-
dého představení. Prodej vstupenek také on-line na  
kdcelakovice.cz a v síti smsticket (www.smsticket.cz).

sobota 6. 8. 18.00 hod.
F BAND M. Ferlese
Letní scéna před KD.

pátek 19. 8. 18.00 hod.
DRUHEJ DECH
Country beat Ládi Weyrostka, letní scéna před KD.

pátek 26. 8. 18.00 hod.
DRUHEJ DECH
Country beat Ládi Weyrostka, letní scéna před KD.

sobota 3. 9. 18.00 hod.
DEKAMERON
Letní scéna před KD.

od soboty 10. 9. 20.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Taneční školy Zita Mladá Boleslav, www.zita.cz

PŘEDPRODEJ
čtvrtek 15. 9. 19.00 hod.
KDYŽ SE ZHASNE
Divadelní komedie, vstupné: 300 a 360 Kč, 
platí sleva ZTP, senior 70+.

úterý 20. 9. 9.30 hod.
JAK BYLA VOSA MARCELKA RÁDA, ŽE JE
Divadlo Náměstíčko uvádí pohádku pro děti 
MŠ a volně příchozí, vstupné: 50 Kč.

sobota 1. 10. 20.00 hod.
HORKÝŽE SLÍŽE
Koncert, vstupné: 370 Kč.

úterý 4. 10. 19.00 hod.
DOVOLENÁ PANÍ JOSEFY
Úspěšná francouzská komedie v podání Diva-
dla Ungelt Praha, hrají: J. Smutná, T. Nekudo-
vá, R. Valenta/O. Novák, vstupné: 490 Kč, platí 
sleva ZTP, senior 70+.

sobota 15. 10. 20.00 hod.
JASNÁ PÁKA TOUR
Koncert legendární kapely v čele s Michalem 
Ambrožem, Davidem Kollerem a Petrem Vá-
šou, vstupné: 350 Kč.

neděle 13. 11. 15.00 hod.
JŮ A HELE VÁNOČNÍ ČAS
Loutková revue, vstupné 150 Kč.

úterý 15. 11. 19.00 hod.
PŘÁTELÁK
Komedie o fotbalu, vstupné: 320 a 360 Kč, 
platí sleva ZTP, senior 70+.

úterý 6. 12. 19.00 hod.
OSM EUR NA HODINU
Zběsilá komedie o sobectví i štědrosti, vstup-
né: 320 a 360 Kč, platí sleva ZTP, senior 70+.
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DĚTI NA STARTU – 8. ročník

Výrazným a úspěšným projektem Sportovní akademie Čelákovice, z. s., jsou Děti na startu. Do to-
hoto celorepublikového projektu jsme vstoupili jako pilotní klub za podpory Ministerstva školství 
a města Čelákovic v září 2015. S radostí konstatujeme, že otvíráme ve školním roce 2022/2023 již 
8. ročník, a to je úžasné.
V posledním školním roce byla kapacita dětí zcela naplněna a velmi nás potěšilo, jak skvěle se děti
zapojily a s jakým elánem a radostí prováděly všechna cvičení. Celý projekt splnil naše očekávání
a opět jej hodnotíme jako velmi úspěšný. Navíc se sešla skvělá parta jak dětí, tak rodičů, kteří své
děti výborně podpořili.
Kdo jsou děti na startu? Všechny děti ve věku 4 až 9 let, malé, velké, subtilní či s nadváhou, děti
sportovně založené nebo i méně pohybové nadané.
Podstatou tohoto projektu je přinést dětem jak talentovaným, tak netalentovaným radost z pohybu
a bez stresu z očekávaných výkonů a obecná pohybová příprava dětí předškolního a mladšího školní-
ho věku, zaměřená na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Pře-
devším se zaměřujeme na to, jak děti naučit základy ovládání vlastního těla, jak správně běhat, udělat
kotrmelec, skákat, padat nebo se nebát míče. Právě všeobecná sportovní průprava děti komplexně
připraví na pozdější zvládání specializovaných sportovních disciplín a sport je přitom nepřestane bavit. 
Výuka je pestrá a zábavná. Malí sportovci se nejdříve věnují atletice, pak gymnastice, v půlce hodiny
se přejde na míčové hry, motorická cvičení a na závěr nechybí ani soutěže. Děti zde cvičí s radostí
s nadšením a bez stresu z výkonů. Rádi bychom touto cestou přivedli ke sportu co nejvíce dětí.
Kurzy kopírují školní rok (září–leden a únor–červen) a v rámci desetiměsíčního tréninkového bloku
se uskuteční 40 lekcí (1x týdně 60 minut). V našem případě se jedná o středu od 15.15 do 16.15 hod.
ve sportovní hale Vikomt. Stále přijímáme přihlášky, a to nejpozději do 9. září. Z důvodu kapaci-
ty, přijímáme děti dle dříve zaslaných přihlášek. Bližší informace naleznete na www.detinastartu.cz,
www.sportovni-akademie.com, e-mailu: detinastartu@email.com nebo na tel.: 776 635 588, 777 065 089.
Rádi bychom touto cestou poděkovali městu Čelákovice za podporu a rodičům z minulého ročníku
za skvělou spolupráci. Vlaďka Barešová

orientační běh

4. ročník orientačního
běhu v Sedlčánkách

Na nedělní odpoledne 11. září pro vás pilně 
a s radostí připravujeme již 4. ročník otevřené-
ho závodu v orientačním běhu v Sedlčánkách. 
Akce je určena pro všechny nesportovce i spor-
tovce ve věkové kategorii 1–120 let. Více infor-
mací na www.orientaceksedlcanky.cz.
Užijte si léto a 11. září v parku Na Zájezdě se na 
viděnou těší Vlaďka Kuncová, Tomáš Jeřábek 
a Jiří Kratochvíl.

Orienťáček Sedlčánky, z. s.

plavání

3x zlato z Mistrovství ČR
Na letním Mistrovství ČR staršího žactva v Čes-
kých Budějovicích 18.–19. června potvrdil Da-
niel Mitka z Čelákovic, že patří mezi vycházející 
elitu českých plavců.
Na 50metrovém bazénu doplaval v disciplíně 
100 m motýlek časem 1:04,08 k titulu mistr ČR. 
V královské disciplíně 200 m polohový závod 
časem 2:22,55 vybojoval druhou zlatou medaili. 
Třetí zlatou medaili a titul mistr ČR získal v pla-
veckém sprintu na 100 m volný způsob časem 
0:56,90. K třem zlatým přidal stříbro na 200 m 
volný způsob a bronz na 50 m volný způsob.
Poděkování patří zejména rodičům a všem tre-
nérům: M. Pechové, T. Seemanovi a R. Zikešovi. 
Daniel Mitka začal plavat v čelákovickém bazé-
nu pod vedením trenérky D. Fijalové v plavec-
kém klubu RC Routa. V osmi letech přestoupil 
do plaveckého klubu SK Motorlet Praha, kde 
působí dodnes.

-miroo-

Daniel Mitka. Foto: soukromý archiv

Sportovní akademie Čelákovice, z. s.

Aerobik – hledáme nové talenty!
Vyhlašujeme nábor nových dětí od 7 let do 
přípravky sportovního aerobiku. Formou her 
a nenáročných sestav se děti naučí správnému 
držení těla, síle, flexibilitě, obratnosti a také roz-
vinou své pohybové schopnosti. Tato pohybová 
průprava zahrnuje základní kroky komerčního 
a sportovního aerobiku, gymnastiky a lehčí for-
mu atletických dovedností. V dětech rozvíjíme 
cit pro hudbu, radost z pohybu a v neposlední 
řadě, díky poznání nových kamarádů, také tý-
movost. Pokud je dítě talentované, později je 
zařazeno do skupiny dětí, které se připravují na 
závody ve sportovním aerobiku na profesionál-
ní úrovni. Důraz je kladen na prvky sportovního 
aerobiku, flexibilitu, statickou sílu, skoky a dále 
tvorbu závodních sestav. Podstatou „závodě-
ní“ je předvést co nejlépe předem natrénova-
nou sestavu, která obsahuje povinné a povinně 
volitelné prvky sportovního aerobiku a trvá asi 
2 minuty. Tato závodní sestava se předvádí 
7 rozhodčím na předem stanovených závo-
dech Českého svazu aerobiku a fitness. Závodí 
se ve věkových kategoriích 8–10 let, 11–12 let, 
13–14 let, 15–17 let, 18 let a více. Tyto kategorie 
se dělí na jednotlivce, smíšené páry a 3členná 
družstva. Závodí se na národním poli, na kte-
rém probíhají i nominace, a když štěstí, talent Na fotografii Jana Vavřičková. Foto: archiv spolku

a připravenost přeje, lze získat úspěchy i na 
mezinárodním poli (ME, MS). V minulosti jsme 
již vychovali několik mistrů i vicemistrů Evropy 
i světa a získali spoustu ocenění.
Posláním našeho klubu je spojit zdravotně re-
kreační pohybovou činnost s profesionálním 
sportem, což se nám úspěšně daří.
Nábor bude probíhat v pondělí 12. září a ve 
čtvrtek 15. září vždy od 16.00 hod. v malé tě-
locvičně ZŠ v ulici J. A. Komenského. Bližší in-
formace na tel.: 776 635 588, nebo na e-mailu: 
sport.aerobik@seznam.cz.

Vlaďka Barešová



18 / zpravodaj města čelákovic

sport 

atletika

Čelákovák Adam Raška mistr ČR a držitel nového českého rekordu
Vydařenou účast na červnovém Mistrovství ČR 
juniorů v atletice, které se konalo v Ostravě, má 
za sebou Adam Raška, kde již ve svém rozbě-
hu na 100 m zaběhl nejrychlejší čas ze všech 
zúčastněných, a zařadil se tak do role jednoho 
z favoritů na medaili. V dramatickém finále, kde 
první tři sprintery dělily pouhé setiny a o výsled-
ku musela rozhodnout až cílová kamera, zvítězil 
časem 10:66 s a získal zlatou medaili.
V běhu na 200 m zaběhl čas 21:33 s, což je nej-
rychlejší letošní čas mezi juniory. Splnil tak limit 
daný mezinárodní atletickou federací pro účast 
na Mistrovství světa juniorů, ale vzhledem přís-
nějším limitům stanoveným českým atletickým 
svazem se nebude MS juniorů moci účastnit. Ve 
finálovém běhu na 200 m ho pak jen setina dělila 
od zisku další medaile.
O týden později, na Mistrovství ČR mužů, se 
Adam neztratil ani mezi českou mužskou sprinter-
skou špičkou. S jistotou postoupil do obou finá-
lových běhů na 100 m a 200 m, kde pak ve finále 
obsadil 7. místo na 100 m a 6. místo na 200 m.
Navázal tak na dřívější úspěšné výsledky z le-
tošní sezony, kdy v květnu na Velké ceně Chebu 
překonal devět let starý národní rekord na 150 m 

MČR juniorů Ostrava – Adam Raška mistr ČR na 100 m. 
Foto: Pavel Raška

MČR juniorů Ostrava – Adam Raška s trenérem Davi-
dem Linhartem. Foto: Pavel Raška

tenis

TK Čelákovice
Jarní sezona soutěže družstev skončila s ná-
sledujícími výsledky: dospělí 1. třída B – 5. mís-
to; dorost 2. třída B – 3. místo; starší žactvo A 
1. třída B – 2. místo; starší žactvo B 3. třída B
– 4. místo; mladší žactvo A 1. třída B – 2. místo;
mladší žactvo B 3. třída B – 8. místo. Babyte-
nisté zvítězili ve čtvrtfinálové skupině proti TK
Benátky nad Jizerou 6:4 a postupují do finálové
skupiny, která se bude hrát 27. srpna.
Gratulujeme všem hráčkám a hráčům!
V letních měsících probíhají na našich kurtech
příměstské tábory pro děti a mládež. Jeden již
máme za sebou, další čtyři nás ještě čekají.
Další informace a výsledky je možné najít na
www.cztenis.cz. Barbora Suková Družstvo babytenistů. Foto: archiv klubu

Tenisový tábor, šéftrenér Luboš Soukup a kondiční trenérka Karolína Šuráňová. Foto: archiv klubu

a stanovil časem 15:76 s novou hodnotu české 
historie. Na mezinárodním mítinku v rakouském 
Riedu získal mezi muži bronzovou medaili za 
dvěma sprintery z Velké Británie.

David Linhart, trenér
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TJ Spartak Čelákovice

K poslednímu zápasu základní části zajel náš 
A-tým do Karlových Varů k třetímu celku extra-
ligy. Po prohraných úvodních dvojkách to s ním
nevypadalo zrovna růžově, ale závěrečným fi-
nišem nakonec srovnal na zasloužených 5:5.
Extraliga tak dohrála základní část a Čelákovice
skončily na čtvrtém místě, což jim určuje v play-
-off pátý celek a tím je tým SKN Žatce.
Dorost po odchodu několika hráčů nezklamal
a po dobrém závěru nakonec obsadil výbornou
třetí pozici. Ve čtvrtfinále jej čeká druhý celek ze
skupiny A Baník Stříbro.
Ženy zakončily základní část domácí remízou
s Čakovicemi 5:5 a tímto bodem si upevnily
čtvrtou pozici, zaručující jim účast v play-off. Je-
jich soupeřkami budou v září vítězky odložené-
ho utkání Český Brod–DTJ Santoška, které se
uskuteční 28. srpna. V druhém zápase nastoupí
Avia Čakovice proti poraženému celku.
B-tým nastupoval do soutěže KP v omlazeném
složení. Po střídavých výkonech je nakonec umís-
tění v polovině tabulky solidním počinem do další
sezony. V dohrávaných zápasech prohrál doma
se Slavojem Vrdy 3:6 a v Zaječově 6:1, a tak jej
čekají 3. září ve vyřazovací části páté Mokrovraty.
C-tým si v průběhu dlouhodobé soutěže OP
vedl velmi dobře a „okupoval“ několik kol i po-
předí tabulky. Po slabším závěru, kdy prohrál
doma s Kounicemi 2:6, nakonec zakotvil, po boji 
o třetí místo s Nymburkem B, na velmi dobrém
čtvrtém místě a rozehrál nadstavbovou část.

Petr Flekač

Nohejbalový oddíl

Na snímku vpravo blokující D. Matura proti čakovické-
mu Pachmanovi. Foto: archiv oddílu

OCR Čelákovice

Léto ve znamení závodů
Červen byl naprosto nabitý závody! Po návratu z vysokých Alp jsme se přesunuli na Moravu, kde nás 
v Litovli čekal úplný opak, tedy to, co máme natrénované od nás, naprostá placka. Spartan si zde 
připravil nejkratší a střední trasu svých závodů a jako novinku přidal noční verzi nejkratší varianty. Na 
střední trati jsme dokázali ukořistit 5. místo z 28 týmů! Další závod byl návratem do kopců, tentokrát 
Harrachov v podání Gladiator Race. Zde se neběží týmová soutěž, ale v jednotlivcích jsme tam pořá-
dali žně medailí! Na trati Original bral Pepa Medžibrický 3. místo, na nočním závodě 2. místo a spolu 
s ním si na pódium stoupla Zuzka a Milan Jirků v MIXu. Víkend uzavírala trať MAX, kde jsme ovládli 
hned několik kategorií – opět úřadoval Pepa s 2. místem, Mirka Svobodová taktéž druhá a příčku 
nejvyšší obsadila Mirka Švandová a Jakub Kafka. Děkujeme všem za úžasnou reprezentaci!
V červnu nás čekala také jedna premiéra a tou byl T-Mobile Olympijský běh v Čelákovicích! Díky 
nabídce od Českého olympijského výboru jsme mohli tento celorepublikový závod přivézt i k nám 
do města. Příjemně nás překvapil zájem hned o první ročník, a tak jsme na startovní listinu mohli 
zapsat 70 dospělých a 59 dětských běžců. Napříč kategoriemi jsme rozdali 24 medailí pro ty nejlepší 
a společně si užili parádní běžecké odpoledne.
Červenec přinesl přesun kruhových tréninků ven, tak můžete přijít zkusit trénink na čerstvém vzdu-
chu s námi i nyní v srpnu! Pro více informací nás sledujte na facebook.com/OCRCelakovice.

Honza Pfeffer, OCR Čelákovice

T-Mobile Olympijský běh v Čelákovicích. Foto: archiv OCR Čelákovice

Mirka Švandová a Mirka Svobodová na bedně v Harrachově. Foto: archiv OCR Čelákovice

V sobotu 16. července se konal turnaj v nohejbalu spol-
ku Míčových kouzelníků. O stupně vítězů soupeřilo 20 
týmů z celého kraje. Společná láska k nohejbalu všech-
ny hnala k 100% výkonům. Děkujeme všem divákům, 
sponzorům a příznivcům našeho spolku. Na snímku 
vítězný tým Kopyta. Foto: Jiří Honc
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Konečně byl uzavřen kompletní ročník všech 
fotbalových soutěží. Období covidu bylo pře-
konáno, a tak se mohlo hrát bez omezení. Před 
začátkem nového ročníku byly změny v kádru 
minimální – neodešel nikdo, přišli Havlát z Kle-
can, Kovalov z Horek a dorostenci Nesládek, 
Choura, Janda. Start do nového ročníku nebyl 
nejlepší – v úvodu dvě porážky a ve 4. kole pro-
hra se Sokolčí 1:11! V dalším průběhu se Union 
více prosazoval a v konečném součtu skončili 
fotbalisté Unionu na 9. místě s 22 body a skóre 
z patnácti podzimních zápasů 50:53! Padesát 
vstřelených gólů již dlouho nepamatuji. Největší 
zásluhu na tom měla trojice Dalekorej (15 bra-
nek), Pánek (10 branek) a Haloun (8 branek), 
které podporoval z druhé vlny Kovalov (18 asi-
stencí). Jestli zde panovala spokojenost, nedá 
se totéž říci o obraně, která nedokázala zabránit 
více než padesáti gólům. Ovšem není to jen na 

obráncích, naše defenzíva celého týmu hodně 
chybovala. Výsledky některých zápasů by se 
více hodily na hokej (6:4, 5:4, 6:5, 3:6 apod.). 
Dalekorej ve dvou zápasech vstřelil čtyři branky.
Zimní přípravu na druhou polovinu soutěže vy-
plnilo šest přípravných zápasů. Z hráčského 
kádru odešel do Benátek Kadeřábek, činnost 
přerušil Havlát. Do kolonky příchodů se zapsal 
Kredba, z dorostu Neratovic se vrátili naši od-
chovanci Hromas, Janák, dále znovu „naskočil“ 
Kovalov a z Petřvaldu přišel na půl roku Rulíšek. 
V přípravě bylo sehráno šest zápasů a základ-
ním cílem bylo udržení v soutěži, což nebylo 
jednoduché při sestupu deseti týmů z divizí. Za-
čátek nebyl nijak moc úspěšný – porážka doma 
od Luštěnic. Po výhře se Záryby přišla série tří 
zápasů bez bodového zisku. V dalším průběhu 
jara pokračoval trend z podzimu, kdy jsme dá-
vali dost branek, ale hodně také dostávali. Ve 

Hráči Unionu po závěrečném zápase uplynulého ročníku. Foto: A. Skuhravá

SK UNION – fotbalový ročník 2021/2022 je minulostí

Na Olympiádě dětí a mládeže sbírali body i atleti z Čelákovic
Tato republiková soutěž krajských výprav se 
koná každoročně již od roku 2003 a je určena 
mladým sportovcům ve věku od dvanácti do 
šestnácti let v kategoriích mladších a starších 
žáků a žákyň. Sportovcům navozuje atmosféru 
opravdových olympijských her. Mladí účastníci 
nejsou ochuzeni o zapálení olympijského ohně, 
slavnostní ceremoniály, soužití v olympijské 
vesnici nebo složení olympijské přísahy. Hlavní 
poselství projektu je přinést životní zážitek mla-
dým sportovcům, jejich vrstevníkům, rodičům 
i veřejnosti, aby se pohyb stal a zůstal součástí 
jejich života. Jedním z hlavních cílů projektu je 
motivace ke sportu, což potvrzuje i předseda 
Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval: 
„Olympiáda dětí a mládeže je pro Český olympij-
ský výbor nejvýznamnější akcí pro mládež. Díky 
své jedinečné atmosféře, která přibližuje dětem 
skutečné Hry, dokáže účastníky ve sportu dále 
motivovat. Mám radost, kam se od roku 2003 
tato akce posunula.“
Olympiáda dětí a mládeže (ODM) je projektem 
ČOV, který si ke spolupráci vybírá jako pořada-
tele jednotlivé kraje. Olympiády se odehráva-
jí ve dvouletých cyklech a střídá se jejich letní 
a zimní podoba. Jednotlivé výpravy sestavují 
příslušné kraje na základě nominačních kritérií 
jednotlivých sportovních svazů. Atletická část výpravy Středočeského kraje. Foto: ODM

druhé polovině soutěže uhrál Union 16 bodů 
(o 6 méně než na podzim) při skóre 36:43. V cel-
kovém součtu nám 38 bodů stačilo k záchraně,
i když sestupovalo šest týmů! Pokud nahlédne-
me do statistiky, tak zjistíme, že nejplatnějším
hráčem sezony byl Ondra Kolovecký s 2 580
minutami strávenými na hřišti. Následují – Vacek 
28 zápasů, 2 430 min., Pánek 27 zápasů, 2 350
min., Dalekorej 25 zápasů, 2 173 min., Kovalov
23 zápasů, 1 937 min. atd. A jak si vedli střelci
Unionu v ročníku 2021/2022: Dalekorej 23 gólů,
Pánek 19 gólů atd.
Příprava na ročník 2022/2023 začala v polovině
července a bude před námi velmi těžký ročník,
když do naší skupiny spadlo pět celků z pře-
boru. Můžeme se těšit na derby s Lysou, Sta-
rou Boleslaví, Poděbrady, Nymburkem, Úvaly
či s dalšími mužstvy. Třetí z přípravných utká-
ní je doma 6. srpna, kdy hostíme Milovice. Je
možné, že přibudou dva zápasy v týdnu. Příz-
nivce bude zajímat pohyb v hráčském kádru.
Momentálně je ještě brzy na konkrétní změny,
i když probíhají určitá jednání. Čerstvé informa-
ce najdete na našem webu nebo ve vývěsce.
DOROST působil v I. A třídě. Vedení mužstva
mělo snahu spojit se s jiným klubem a hrát
krajský přebor, ale všechna jednání nedopad-
la, a tak pod „křídly Unionu“ působil jen starší
dorost. Trenér Skuhravý spojil tréninky A-týmu
a dorostu, a tím měl přehled o kvalitě doros-
tenců. V mistrovských zápasech dostávali pří-
ležitost Štrobl (31 zápasů včetně přípravných),
Konečný (30 zápasů), Pitrůn (17 zápasů). V mi-
strovské soutěži skončilo mužstvo dorostu na
4. místě při ztrátě 10 bodů na postupující Zele-
neč. Během podzimu získal tým 25 bodů a na-
střílel 59 branek. Ve druhé polovině ročníku byla

Letos ODM hostil Olomoucký kraj. Ve výpravě 
Středočeského kraje se ODM zúčastnili i zá-
vodníci z oddílu atletiky TJ Spartak Čelákovice, 
konkrétně Filip Motl (běh 60 m překážek), Eliáš 
Motl (vrh koulí 4 kg) a Jan Šimůnek (běh 800 m) 

a svými shodně čtvrtými místy přispěli každý 
11 body k celkově třetímu místu v konečném 
hodnocení. Se 447 body, 26 zlatými, 30 stříbrný-
mi a 39 bronzovými medailemi obsadila výprava 
našeho kraje pěkné třetí místo. Roman Štěrba
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Orka vstoupí do sezony zápasem s úřadujícím mistrem ČR
Na losovacím aktivu byly rozlosovány celostátní 
soutěže florbalu mužů, tedy jak Národní liga, tak 
Pohár Českého florbalu. Pro náš elitní tým za-
čne nová sezona tím nejatraktivnějším duelem, 
jaký jsme si mohli představit. Orka byla zařaze-
na do vrcholové části poháru a v prvním zápase 
sezony vyzve aktuálního mistra ČR, tedy tým 
mužů Mladé Boleslavi. Ve druhém utkání sku-
piny ji pak čeká pátý tým superligy FbŠ Bohe-
mians a do třetice Florbal Chomutov.
Národní ligu otevře naše áčko 10. září v Náchodě, 
první domácí zápas nás pak čeká o týden později 
s Turnovem. V této sezoně budeme hrát domácí 
zápasy v hale v Čakovicích, kde doufáme ve větší 
podporu našich fanoušků oproti Mladé Boleslavi.
V nejvyšší soutěži se v této sezoně předsta-
ví naši dorostenci. 1. ligu otevřou zápasy se 
Start98 Praha-Kunratice a s Olympem Praha 
v sobotu 10. září.
V nastávající sezoně 2022/2023 vyšle Orka do 
boje celkem 17 soutěžních týmů, z toho 14 
v mládežnických a 3 v dospělé kategorii.

Martin Bajer Tým mužů vstupuje do nové sezony. Foto: Šimon Zmátlo

1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s.

Formula Future – motorové čluny
V sobotu 11. června se konalo 1. kolo Mistrov-
ství České republiky ve slalomu – paralel. Závod 
se konal v Praze – Podolí. Umístění závodníků 
Formula Future 1. ČKVS: 
Delfín (6–7 let) 1. místo – Veronika Brzoboha-
tá; M2 (10–11 let) 1. místo – Marek Brzoboha-
tý, 5. místo – Viktorie Pařezová; M3 (12–13 let) 
4. místo – Jan Sotona, 5. místo – Adam Opo-
čenský; M4 (14–15 let) 5. místo – Daniel Pa-
řez; M5 (16–18 let) 2. místo – Karolína Kruško-
vá; M6 (19–25 let) 1. místo – Daniel Kudláček,
4. místo – Ondřej Jetel.
Zároveň proběhla soutěž týmů o pohár TJ Tat-
ran Praha, který náš tým vyhrál!
1. místo 1. ČKVS Čelákovice, 2. místo KVM Dě-
čín, 3. místo TJ Tatran Praha.
Další závod se konal v Praze – Podolí v sobo-
tu 25. června, a to 2. kolo Mistrovství České
republiky ve slalomu – paralel. Ne všichni naši
závodníci se mohli tohoto závodu zúčastnit, ti,
kteří ano, si vedli takto:
M1 (8–9 let) 2. místo – Žofie Dvořáková; M2
(10–11 let) 4. místo – Viktorie Pařezová; M3
(12–13 let) 4. místo – Jan Sotona; M4 (14–15
let) 4. místo – Daniel Pařez; M5 (16–18 let)
3. místo – Karolína Krušková; M6 (19–25 let)

Náš tým na závodech v Praze Podolí. Foto: archiv 
1. ČKVS

1. místo – Daniel Kudláček, 4. místo – Ondřej Jetel.
Gratulujeme všem!
Více informací o nás najdete na facebooku 1.CKVS, 
Instagramu 1ČKVS a webu http://1ckvs.cz.
Někdy u vody AHOJ!

Michal Marvánek, trenér

bilance podobná – 24 bodů a 52 vstřelených 
branek. Nejvyšší výhry dosáhl dorost proti Spor-
tingu Mladá Boleslav 14:2. Nejplatnějším hrá-
čem byl Jiří Fantík, který sehrál všech 24 sou-
těžních utkání, dále Homola, Stehlík, Kratochvíl 
po 23 zápasech atd. Nejúspěšnějším střelcem 
mužstva v soutěži byl rovněž Fantík s 25 góly, 
dále Kratochvíl 21 gólů, Štrobl 16 branek, Čer-
vený 12 gólů atd. Pro novou sezonu se počítá 
s tím, že dorost bude hrát stejnou soutěž.
STARŠÍ ŽÁCI působili v uplynulé sezoně v kraj-
ském přeboru, který měl 18 mužstev. Výsled-

ky byly katastrofální, mužstvo uhrálo pouhých 
19 bodů a obdrželo rekordní počet branek – 
302! Částečnou omluvou může být fakt, že před 
sezonou odešlo několik hráčů do klubů vyšších 
soutěží, což umožňuje přestupní řád, a to i bez 
souhlasu mateřského klubu. Žáci zaznamenali 
pouze 6 vítězných zápasů, vstřelili 52 branek 
– nejvíce Kuchař 22, Palouš 11 atd. V příštím
ročníku budou žáci startovat v I. A třídě.
MLADŠÍ ŽÁCI skončili stejně jako starší na před-
posledním místě v tabulce krajského přeboru.
Za pět vyhraných zápasů a jednu remízu získali

16 bodů při skóre 52:189. V tabulce střelců se 
dařilo Mrázovi s 15 góly, dále Kubečka 7, Corbin 
5 atd.
PŘÍPRAVKY hrají na okresní úrovni a ani ony 
nepatřily do špičky svých soutěží. Okres tabul-
ky této kategorie nevede a měřítkem výkonnos-
ti jsou vstřelené branky.
Máme před sebou nový ročník, který nebude 
pro Union lehký, a to jak po stránce sportovní, 
tak i ekonomické. Děkujeme všem našim příz-
nivcům za podporu a věříme, že s námi zůsta-
nou i v příštím ročníku. Milan Šikl

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
V zájmu rovnosti kandidujících volebních stran 
byly Radou města dne 19. dubna schváleny 
Zásady prezentace kandidujících volebních 
stran na území města Čelákovic před volbami 
do Zastupitelstva města Čelákovic konaných 
ve dnech 23. a 24. září. Volební kampaň pro 
volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon 
č. 491/2001 Sb. Z těchto důvodů již nevychá-
zí ve Zpravodaji města rubrika Zastupitelská 
aréna, která by zvýhodňovala volební strany 
aktuálně zastoupené v Zastupitelstvu města. 
Dle platných Zásad byla schválena inzerce 
kandidujících volebních stran ve Zpravodaji 
města pouze v čísle 8/2022 s termínem pro 
odevzdání podkladů k tisku do 10. července, 
přičemž na později zaslanou inzerci nebyl brán 
zřetel, a to maximálně v rozsahu 1 sloupku 
o rozměrech 6 x 25,9 cm. Úhrada je stanove-
na v souladu s řádnou cenou plošné inzerce,
tj. 35 Kč/cm2. Za takto stanovených podmínek
využily možnost předvolební prezentace v srp-
novém Zpravodaji tři kandidující volební strany 
do Zastupitelstva města Čelákovic. Celkový
počet kandidujících volebních stran ani čísla
přidělená jednotlivým volebním stranám neby-
ly v době zpracování srpnového vydání Zpra-
vodaje města členům redakční rady známy.

Petr Studnička, předseda redakční  
rady Zpravodaje
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