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Výsledky komunálních voleb ve městě str. 4–6
V zářijových volbách do Zastupitelstva města 
zvítězila v Čelákovicích ODS, v Zastupitelstvu 
města budou zastoupeny celkem čtyři volební 
strany. 

Energetická krize a dodávky tepla str. 8
Ředitel společnosti Q – BYT Čelákovice infor-
muje ve svém článku o zajištění dodávek tepla 
i o činnosti energetické komise zřízené Radou 
města.

Aktuality z investičních akcí města str. 9
Místostarosta II Miroslav Opa představuje po-
stup prací na jednotlivých investičních akcích 
realizovaných na území města.

Týden knihoven str. 17
Městská knihovna zve na Týden knihoven i na 
Den otevřených dveří, během kterého bude 
možné navštívit i zázemí knihovny. Koná se 
v pátek 7. října a otevřeno bude až do 18.00 hod.

z obsahu

Ve dnech 23. a 24. září se uskutečnily v Česku volby do zastupitelstev obcí. V Čelákovicích 
dosáhla volební účast 49,18 % a celkem bylo odevzdáno v 11 volebních okrscích 4 383 obálek. 
Celostátní volební účast činila 46,07 %. V čelákovickém 21členném Zastupitelstvu připadlo 
13 mandátů ODS, 4 mandáty koalici ANO a Zdraví sport prosperita s podporou SPD, 3 mandá-
ty PRO Čelákovice (Starostové a nezávislí) a 1 mandát Společně pro Čelákovice (koalice TOP 
09, KDU-ČSL a LES). Pod pětiprocentní hranicí skončilo ČELem.
Občanská demokratická strana získala 55,37 % hlasů, v pořadí druhá koalice ANO a Zdraví sport 
prosperita s podporou SPD obdržela 20,45 % hlasů. Třetí příčka patří PRO Čelákovice s 12,43 % 
odevzdaných hlasů. Čtvrtou volební stranou v Zastupitelstvu města je Společně pro Čelákovice, 
kterému odevzdalo svůj hlas 6,8 % voličů. Těsně pod pětiprocentní hranicí s 4,93 % odevzdaných 
hlasů skončila kandidátní listina ČELem.
„Za náš tým chci jasně deklarovat, že máme silný mandát a budeme pokračovat ve směru, který jsme 
v Čelákovicích nastavili. Jsme otevřeni spolupráci, protože nejsme samovládci. Každý, kdo není za-
slepený nenávistí ve svých výrocích na naši adresu a myslí to s městem dobře, má dveře otevřené,“ 
uvedl k povolebním vyjednáváním starosta města Josef Pátek. 
Ustavující zasedání Zastupitelstva města by se mělo uskutečnit v druhé polovině měsíce října. V po-
řadí IX. volební období Zastupitelstva města bude probíhat v letech 2022–2026.

Petr Studnička, předseda redakční rady Zpravodaje

V sobotu 10. září se uskutečnil na náměstí 5. května v Čelákovicích tradiční Festival sportu, který byl obohacen o hudební vystoupení. Foto: -dv-

KOMUNÁLNÍ VOLBY  
V ČELÁKOVICÍCH VYHRÁLA ODS
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úvodník

Milí spoluobčané!
V první dva podzimní dny se konaly v Česku 
volby do zastupitelstev obcí. Svobodně a de-
mokraticky jste rozhodli o novém složení Za-
stupitelstva města v Čelákovicích, které bude 
pracovat stejně jako v předchozích volebních 
obdobích v počtu 21 zastupitelů. Podrobné 
výsledky komunálních voleb naleznete v tom-
to vydání Zpravodaje města na stranách 4–6. 
Zastupitelstvo města Čelákovic vstupuje do 
IX. volebního období v letech 2022–2026. Přeji 
všem zastupitelům města, aby na zasedáních 
Zastupitelstva města byla diskuse věcná, slušná 
a dařilo se hledat konsensus napříč politickým 
spektrem. To vše ve prospěch rozkvětu našeho 
města a zvyšování kvality života občanů Čelá-
kovic, Sedlčánek, Císařské Kuchyně a Záluží.
Lze předpokládat, že v říjnu se uskuteční usta-
vující zasedání Zastupitelstva města Čeláko-
vic, na kterém budou po slavnostním složení 
slibu nově zvolených zastupitelů města zvole-
ni noví veřejní funkcionáři – starosta/starostka, 
místostarosta/-ové/místostarostka/-y, další 
členové/členky Rady města, předsedové/
předsedkyně výborů a další. Všem přeji mno-
ho úspěchů v jejich náročné práci!
Těším se na spolupráci nejen s kolegyněmi 
zastupitelkami a kolegy zastupiteli, ale věřím, 
že i nadále bude pokračovat intenzivní disku-
se s vámi, občany, o dalším směřování Čelá-
kovic do roku 2040. Mým největším přáním je, 
aby se na rozvoji Čelákovic podílel dělný tým, 
který bude konstruktivně pracovat v přátelské 
atmosféře. Je před námi realizace náročných 
investičních projektů, které budou vyžadovat 
soustředěnost k tomu, aby byly úspěšně do-
končeny.
S ohledem na výsledky komunálních voleb 
v Čelákovicích je zřejmé, že směřování měs-
ta se zásadním způsobem nezmění. Cílem je 
domluvit funkční spolupráci vybraných voleb-
ních stran, které budou aktivně pracovat na 
správě města po celé čtyři roky. Kandidátem 
na starostu města za ODS je bezpochyby Jo-
sef Pátek, který tuto funkci zastává s krátkým 
přerušením na přelomu let 2013 a 2014 již od 
roku 2010.
Závěrem dovolte, abych vás pozval u příleži-
tosti státního svátku Dne vzniku samostatné-
ho československého státu v pátek 28. října 
v 10.00 hod. na slavnostní shromáždění ob-
čanů u pomníku padlých na náměstí 5. května 
a v 19.00 hod. na koncert v Kulturním domě 
na počest udělení čestného občanství genmjr. 
i. m. Aloisi Vašátkovi in memoriam. Vystoupí 
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers s kul-
turním programem Swing nylonového věku 
pokračuje!
Blaho obce budiž nejvyšším zákonem.

Petr Studnička,
předseda redakční rady  

Zpravodaje města Čelákovic

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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MĚSTO ČELÁKOVICE ZVE
28. října 1918 vznikla

Československá republika.
U příležitosti výročí vzniku
samostatného státu budou
v pátek 28. 10. v 10.00 hod.
za účasti zástupců města

položeny květiny
u pomníku padlých

na náměstí 5. května.

ZIMNÍ ČAS ZAČÍNÁ!
neděle 30. října 2022
ve 3.00 na 2.00 hod.

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

pronájem obecního bytu

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 koru-
nách, neobsahující požadovaná prohlášení či ji-
nak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než je 
minimální cena nájemného uvedená v tomto zá-
měru. Na základě předložených nabídek sestaví 
komise pořadí zájemců o pronájem. V případě 
předložení více shodných nabídek na 1. místě 
vyzve komise zájemce, kteří nabídky předloži-
li, k dalšímu kolu soutěže stejným způsobem. 
Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv 
příčiny odstoupí nebo nesplní stanovené pod-
mínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájem-
ci v pořadí. V případě, že nebude k dispozici, 
bude vypsáno nové nabídkové řízení. 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 
pěti pracovních dnů od obdržení usnesení RM 
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši 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 záměr zrušit v pří-
padě zjevně spekulativního vývoje řízení.

Město Čelákovice nabízí k pronájmu obecní 
byt 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. 1448, BYT Č. 6, ČELÁ-
KOVICE
Byt č. 6 o velikosti 2+1 o celkové ploše 58,96 m2 

(započitatelná plocha 54,73 m2 – sklep a balkon 
jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto 
prostor: 1. pokoj 15,35 m2, 2. pokoj 13,73 m2, 
kuchyň 7,90 m2, předsíň 6,76 m2, koupelna 
3,55 m2, WC 0,93 m2, šatna 2,27 m2, balkon 
1,75 m2, 1. sklep 4,68 m2, 2. sklep 2,04 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 8 210 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. 6, 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: 1448006.

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

Závazný a konečný termín pro předložení 
nabídek od případných zájemců je: 
31. října 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 

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.
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
ČELÁKOVIC PRO OBDOBÍ 2022–2026

ZVOLENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA V ČELÁKOVICÍCH
(řazeno podle počtu získaných hlasů)

ČELÁKOVICE

Voliči v seznamu 8 921
Vydané obálky 4 387
Odevzdané obálky 4 383
Volební účast v % 49,18
Platné hlasy 85 469

Strana Hlasy
Přepočtená 

%
platných 

hlasů

Počet 
mandátů

ODS 47 329 55,37 13
Koalice ANO 
a Zdraví sport 
prosperita

17 480 20,45 4

PRO Č,  
Starostové  
a nezávislí

10 628 12,43 3

SPOLEČNĚ 
pro Čeláko-
vice (TOP 09, 
KDU-ČSL, 
LES) 

5 815 6,80 1

ČELem 4 217 4,93 0

VÝSLEDNÉ POŘADÍ STRAN
(podle celkového počtu hlasů)

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Hlasy Pořadí
zvoleníčíslo název poř. č. příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

1 ODS 1 Pátek Josef Ing. 41 ODS ODS 2 602 5,49 1
1 ODS 2 Studnička Petr Ing. PhD. 39 ODS ODS 2 487 5,25 2
1 ODS 5 Skalický Marek Mgr. 51 ODS BEZPP 2 339 4,94 5
1 ODS 11 Hanzl Jiří 53 ODS BEZPP 2 325 4,91 11
1 ODS 6 Chourová Jindra Mgr. 68 ODS BEZPP 2 324 4,91 6
1 ODS 12 Vondráčková Jana 53 ODS BEZPP 2 313 4,88 12
1 ODS 7 Jindřich Pavel 49 ODS BEZPP 2 295 4,84 7
1 ODS 8 Kužílek Aleš 43 ODS ODS 2 289 4,83 8
1 ODS 4 Opa Miroslav Ing. Ph.D. 49 ODS ODS 2 278 4,81 4
1 ODS 10 Spilka Martin 36 ODS BEZPP 2 277 4,81 10
1 ODS 9 Reisiegelová Markéta Ing. 48 ODS BEZPP 2 261 4,77 9
1 ODS 3 Volfová Jarmila 75 ODS ODS 2 257 4,76 3
1 ODS 13 Chrůmová Lucie 45 ODS BEZPP 2 239 4,73 13
2 K. ANO a ZSP 1 Štěrba Roman doc. Dr. Ing. MBA 50 ANO ANO 949 5,42 1
2 K. ANO a ZSP 4 Ryneš Jaroslav Ing. 71 PRO Zdraví BEZPP 936 5,35 2
2 K. ANO a ZSP 2 Číla Ladislav Ing. 55 PRO Zdraví BEZPP 904 5,17 3
2 K. ANO a ZSP 3 Holcman František 43 ANO ANO 892 5,10 4
3 PRO Č 3 Bukač Miloš Mgr. 68 STAN BEZPP 814 7,65 1
3 PRO Č 2 Karlová Hořejší Sabina Ing. 34 STAN BEZPP 588 5,53 2
3 PRO Č 6 Tichý Marek Ing. arch. 51 STAN BEZPP 588 5,53 3
5 SPOL. pro Čel. 2 Tichá Zdeňka PhDr. 51 KDU-ČSL BEZPP 380 6,53 1

OKRSEK č. 1
volební místnost: Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 
333, p. o., Čelákovice, Přístavní 333/18
Voliči v seznamu 884
Vydané obálky 508
Odevzdané obálky 508
Volební účast v % 57,47
Platné hlasy 10 248

JAK JSME VOLILI V JEDNOTLIVÝCH OKRSCÍCH MĚSTA
Pořadí stran v tabulkách dle získaných hlasů v okrsku

OKRSEK č. 2
volební místnost: Technické služby Čelákovice, p. o., 
Čelákovice, Čelakovského 1429/4, zasedací místnost, 
vchod z ulice Lipové
Voliči v seznamu 1 035
Vydané obálky 558
Odevzdané obálky 558
Volební účast v % 53,91
Platné hlasy 10 858

OKRSEK č. 3
volební místnost: Kulturní dům Čelákovice, p. o., Čelá-
kovice, Sady 17. listopadu 1380/6, klubovna č. 6
Voliči v seznamu 917
Vydané obálky 533
Odevzdané obálky 532
Volební účast v % 58,12
Platné hlasy 10 441

Další informace k volbám  
do Zastupitelstva

města Čelákovic jsou  
zveřejněny na webových  

stránkách 
www.celakovice.cz.

Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %

1 ODS 6 163 60,14
2 Koalice ANO a Zdraví sport prosperita 1 950 19,03
3 PRO Č, Starostové a nezávislí 979 9,55
4 ČELem 602 5,87

5 SPOLEČNĚ pro Čelákovice 
(TOP 09, KDU-ČSL, LES) 554 5,41

Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %

1 ODS 6 511 59,97
2 Koalice ANO a Zdraví sport prosperita 1 884 17,35
3 PRO Č, Starostové a nezávislí 1 192 10,98

5 SPOLEČNĚ pro Čelákovice 
(TOP 09, KDU-ČSL, LES) 720 6,63

4 ČELem 551 5,07

Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %

1 ODS 6 128 58,69
2 Koalice ANO a Zdraví sport prosperita 1 918 18,37
3 PRO Č, Starostové a nezávislí 1 051 10,07

5 SPOLEČNĚ pro Čelákovice 
(TOP 09, KDU-ČSL, LES) 715 6,85

4 ČELem 629 6,02

Volební okrsek č. 4. Foto na straně 4 a 6: -dv-
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JAK JSME VOLILI V JEDNOTLIVÝCH OKRSCÍCH MĚSTA
Pořadí stran v tabulkách dle získaných hlasů v okrsku

OKRSEK č. 10
volební místnost: Městská knihovna Čelákovice, p. o., 
Sedlčánky, Zábranská 133, pobočka Sedlčánky
Voliči v seznamu 662
Vydané obálky 386
Odevzdané obálky 386
Volební účast v % 58,31
Platné hlasy 7 501

Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %

1 ODS 4 439 59,18
3 PRO Č, Starostové a nezávislí 1 338 17,84
2 Koalice ANO a Zdraví sport prosperita 1 132 15,09
4 ČELem 301 4,01

5 SPOLEČNĚ pro Čelákovice 
(TOP 09, KDU-ČSL, LES) 291 3,88

OKRSEK č. 11
volební místnost: Základní škola Čelákovice, J. A. Ko-
menského 414, p. o., Čelákovice, J. A. Komenského 
414/7, učebna č. 238 v přízemí vpravo
Voliči v seznamu 1 242
Vydané obálky 455
Odevzdané obálky 455
Volební účast v % 36,63
Platné hlasy 8 728

Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %

1 ODS 4 579 52,46
2 Koalice ANO a Zdraví sport prosperita 1 719 19,70
3 PRO Č, Starostové a nezávislí 1 290 14,78

5 SPOLEČNĚ pro Čelákovice 
(TOP 09, KDU-ČSL, LES) 875 10,03

4 ČELem 265 3,04

Volební okrsky  
– seznam ulic

OKRSEK č. 1 Pro ulice: 28. října, Alej Jiřího Wolkera, 
Dělnická, Chodská, Jaselská, Jilmová, Křižíkova, Kvě-
tinová, Lidická, Lísková, Miroslava Maška, Pod Přerov-
skou cestou, Polská, Pražská, Přístavní, Ruská, Šíp-
ková, Táboritská, Trnková, U Hájku, U Hřiště, U Labe, 
U Mostu, V Lukách, Zahradní, Zdeňka Austa, Žižkova.
OKRSEK č. 2 Pro ulice: B. Němcové, Čelakovského, 
Dobrovského, Družstevní, Dvořákova, J. Nerudy, J. Za-
cha, Jungmannova, K Bílému vrchu, Karla Otty, Kozo-
vazská, Krajní, Lipová, Majakovského, Mochovská, Na 
Požárech, Příční, Rooseveltova, Třebízského, Václava 
Kálika, Zárubova.
OKRSEK č. 3 Pro ulice: Boženy Koutníkové, Bratří 
Čapků, Bratří Petišků, Dr. Baizy, Dr. Čihákové, H. Kva-
pilové, Havlíčkova, J. Zeyera (747/5, 895/1, 901/15, 
923/4, 948/7, 970/13, 972/3, 989/11, 999/9, 1023/16, 
1042, 1044, 1095/18, 1166, 1167/14, 1212/17, 1214/8, 
1262/12, 1506, 1611, 1878), Jana Kamaráda, Jiráskova, 
Masarykova, P. Bezruče, Palackého, Petra Jilemnické-
ho, Pod Skalkou, S. K. Neumanna, Svatopluka Čecha, 
U Podjezdu, U Potoka, V Rybníčkách, Vašátkova.
OKRSEK č. 4 Pro ulice: Bratří Vlasáků, Dukelská, Füg-
nerova, Husova, Jaroslava Kruckého, Jiřinská, Kaplán-
kova, Kollárova, Kostelní, Matěje Červenky, Miroslava 
Zachara, Na Hrádku, náměstí 5. května (1369/19), Ry-
bářská, Sedláčkova, Sukova, U Kovárny, U Stabenov-
ky, U Zdymadel, V Nedaninách, Ve Skále, Ve Vrbí.
OKRSEK č. 5 Pro ulice: B. Smetany, Krátká, Na Švi-

hově, Prokopa Holého, Rumunská (1446/14, 1447/13, 
1448/12, 1486/18, 1487/17, 1488/16), Sokolovská.
OKRSEK č. 6 Pro ulice: Na Nábřeží, Na Stráni, U Kap-
ličky.
OKRSEK č. 7 Pro ulice: J. Zeyera (1474/29, 1475/30), 
Průmyslová, Rumunská (1437/20, 1438/21, 1449/9, 
1450/8, 1451/7, 1452/6, 1453/5, 1454/4, 1455/3, 
1456/2, 1457/38, 1458/37, 1459/36, 1460/35, 
1461/34, 1462/33, 1463/32, 1464/31), Spojovací, Vol-
manova.
OKRSEK č. 8 Pro sídliště V Prokopě.
OKRSEK č. 9 Pro ulice: Cihelna, Ke Strážnímu dom-
ku, Čtvrtá, Druhá, Haškova, K. Brabce, Mstětická, Na 

OKRSEK č. 4
volební místnost: Základní škola Čelákovice, Kostel-
ní 457, p. o., Čelákovice, Kostelní 457, učebna č. 127  
v přízemí
Voliči v seznamu 719
Vydané obálky 375
Odevzdané obálky 375
Volební účast v % 52,16
Platné hlasy 7 233

Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %

1 ODS 4 169 57,72
2 Koalice ANO a Zdraví sport prosperita 1 296 17,94
3 PRO Č, Starostové a nezávislí 875 12,11

5 SPOLEČNĚ pro Čelákovice 
(TOP 09, KDU-ČSL, LES) 544 7,53

4 ČELem 339 4,69

OKRSEK č. 5
volební místnost: hasičská zbrojnice, Čelákovice, Pro-
kopa Holého 1664
Voliči v seznamu 986
Vydané obálky 437
Odevzdané obálky 435
Volební účast v % 44,32
Platné hlasy 8 500

Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %

1 ODS 4 297 50,55
2 Koalice ANO a Zdraví sport prosperita 2 184 25,69
3 PRO Č, Starostové a nezávislí 903 10,62

5 SPOLEČNĚ pro Čelákovice 
(TOP 09, KDU-ČSL, LES) 691 8,13

4 ČELem 425 5,00

OKRSEK č. 6
volební místnost: Základní škola Čelákovice, J. A. Ko-
menského 414, p. o., Čelákovice, J. A. Komenského 
414/7, učebna č. 239 v přízemí vpravo
Voliči v seznamu 693
Vydané obálky 330
Odevzdané obálky 330
Volební účast v % 47,62
Platné hlasy 6 396

Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %

1 ODS 3 350 52,38
2 Koalice ANO a Zdraví sport prosperita 1 486 23,23
3 PRO Č, Starostové a nezávislí 887 13,87

5 SPOLEČNĚ pro Čelákovice 
(TOP 09, KDU-ČSL, LES) 532 8,32

4 ČELem 141 2,20

OKRSEK č. 7
volební místnost: Mateřská škola Čelákovice, Rumun-
ská 1477, p. o., Čelákovice, Rumunská 1477
Voliči v seznamu 996
Vydané obálky 449
Odevzdané obálky 448
Volební účast v % 45,08
Platné hlasy 8 756

Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %

1 ODS 4 632 52,90
2 Koalice ANO a Zdraví sport prosperita 2 047 23,38
3 PRO Č, Starostové a nezávislí 1 165 13,31

5 SPOLEČNĚ pro Čelákovice 
(TOP 09, KDU-ČSL, LES) 519 5,93

4 ČELem 393 4,49

OKRSEK č. 8
volební místnost: Městská knihovna Čelákovice, p. o., 
Čelákovice, V Prokopě 1349/89, pobočka V Prokopě
Voliči v seznamu 493
Vydané obálky 232
Odevzdané obálky 232
Volební účast v % 47,06
Platné hlasy 4 601

Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %

1 ODS 2 048 44,51
2 Koalice ANO a Zdraví sport prosperita 1 170 25,43
3 PRO Č, Starostové a nezávislí 769 16,71
4 ČELem 409 8,89

5 SPOLEČNĚ pro Čelákovice 
(TOP 09, KDU-ČSL, LES) 205 4,46

OKRSEK č. 9
volební místnost: sportovní klubovna Záluží, Záluží, 
První 115
Voliči v seznamu 294
Vydané obálky 124
Odevzdané obálky 124
Volební účast v % 42,12
Platné hlasy 2 217

Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %

1 ODS 1 013 45,69
2 Koalice ANO a Zdraví sport prosperita 694 31,30
3 PRO Č, Starostové a nezávislí 179 8,07

5 SPOLEČNĚ pro Čelákovice 
(TOP 09, KDU-ČSL, LES) 169 7,62

4 ČELem 162 7,31

Radosti, Pátá, První, Třetí, U Tratě, V Zahrádkách, Vo-
řechovka, Zálužská.
OKRSEK č. 10 Pro ulice: Bezejmenná, Čelákovská, 
U Dubu, U Studánky, Pavla Ježdíka, Ferlesova, Fran-
tiška Chvátliny, Fučíkova, Josefa Klicpery, K Borku, Ke 
Křížku, Komenského, Matěje Koštíře, Mírové náměstí, 
Na Hrázi, Na Paloučku, Na Plácku, Na Vošverku, Na 
Výsluní, Pavla Ježdíka, Pod Mlejnkem, Průběžná, Před 
Labem, Smetanova, U Mlýnské strouhy, U Přívozu, Za 
Labem, Za Školou, Zábranská, Zájezd.
OKRSEK č. 11 Pro ulice: Hybešova, J. A. Komenského, 
náměstí 5. května, Sady 17. listopadu, Stankovského, 
V Zátiší, Vančurova.
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VÝSLEDNÉ POŘADÍ KANDIDÁTŮ JEDNOTLIVÝCH STRAN, PODLE VÝSLEDKŮ VOLEB

1 – ODS Platné hlasy celkem: 47 329

Pořadí na kandidátní listině

Příjmení, jméno, titul
Věk Politická

příslušnost Hlasy
Mandát (M)
Náhradník

pořadí (N/č.)

1 Pátek Josef Ing. 41 ODS 2 602 M
2 Studnička Petr Ing. PhD. 39 ODS 2 487 M
3 Volfová Jarmila 75 ODS 2 257 M
4 Opa Miroslav Ing. Ph.D. 49 ODS 2 278 M
5 Skalický Marek Mgr. 51 BEZPP 2 339 M
6 Chourová Jindra Mgr. 68 BEZPP 2 324 M
7 Jindřich Pavel 49 BEZPP 2 295 M
8 Kužílek Aleš 43 ODS 2 289 M
9 Reisiegelová Markéta Ing. 48 BEZPP 2 261 M
10 Spilka Martin 36 BEZPP 2 277 M
11 Hanzl Jiří 53 BEZPP 2 325 M
12 Vondráčková Jana 53 BEZPP 2 313 M
13 Chrůmová Lucie 45 BEZPP 2 239 M
14 Douděrová Kamila Ing. arch. 41 BEZPP 2 307 N/1
15 Flekač Martin 34 BEZPP 2 219 N/2
16 Přívozníková Milena 47 BEZPP 2 190 N/3
17 Bouška Ondřej 51 ODS 2 133 N/4
18 Fantíková Alena DiS. 48 BEZPP 2 104 N/5
19 Fokt Michal 45 BEZPP 2 054 N/6
20 Modráková Radka 49 BEZPP 2 037 N/7
21 Ježek Jakub Ing. 39 BEZPP 1 999 N/8

2 – Koalice ANO a Zdraví sport prosperita Platné hlasy celkem: 17 480

Pořadí na kandidátní listině

Příjmení, jméno, titul
Věk Politická

příslušnost Hlasy
Mandát (M)
Náhradník

pořadí (N/č.)

1 Štěrba Roman doc. Dr. Ing. MBA 50 ANO 949 M
2 Číla Ladislav Ing. 55 BEZPP 904 M
3 Holcman František 43 ANO 892 M
4 Ryneš Jaroslav Ing. 71 BEZPP 936 M
5 Petříček Petr Ing. CSc. 70 ANO 857 N/1
6 Mikuláš Milan Ing. 59 BEZPP 845 N/2
7 Lisa Václav Ing. 53 ANO 863 N/3
8 Grygarová Lenka Mgr. 54 BEZPP 858 N/4
9 Chroustová Marie 65 BEZPP 821 N/5

10 Hájek Stanislav RNDr. 75 BEZPP 825 N/6
11 Prokešová Andrea 35 BEZPP 850 N/7
12 Vobořil Václav 43 BEZPP 823 N/8
13 Holub Pavel 54 BEZPP 819 N/9
14 Turková Martina 37 BEZPP 835 N/10
15 Housar David 39 BEZPP 799 N/11
16 Pánková Lenka 46 SPD 798 N/12
17 Vandělík Zdeněk 60 BEZPP 787 N/13
18 Libichová Renáta 47 BEZPP 772 N/14
19 Štěpánek Petr 45 BEZPP 776 N/15
20 Šelejová Martina Mgr. 42 BEZPP 768 N/16
21 Kleman Ladislav 68 BEZPP 703 N/17

3 – PRO Č, Starostové a nezávislí Platné hlasy celkem: 10 628

Pořadí na kandidátní listině

Příjmení, jméno, titul
Věk Politická

příslušnost Hlasy
Mandát (M)
Náhradník

pořadí (N/č.)

1 Kratochvíl Jiří Ing. 41 BEZPP 569 N/2
2 Karlová Hořejší Sabina Ing. 34 BEZPP 588 M
3 Bukač Miloš Mgr. 68 BEZPP 814 M
4 Frantík Jan Ing. 40 BEZPP 536 N/3
5 Uhrová Michaela 40 BEZPP 583 N/1
6 Tichý Marek Ing. arch. 51 BEZPP 588 M
7 Bohuslavová Lenka Mgr. 41 BEZPP 553 N/4
8 Rikl Filip 26 BEZPP 489 N/5
9 Stuchlík Pavel Ing. 64 BEZPP 523 N/6
10 Pitková Lenka Mgr. 52 BEZPP 457 N/7
11 Kadleček Václav Ing. 68 BEZPP 467 N/8
12 Reimont Martin 63 BEZPP 457 N/9
13 Pařízková Eva 42 BEZPP 501 N/10
14 Procházka Jakub Ing. 54 BEZPP 453 N/11
15 Klicpera Bohumil Ing. 68 BEZPP 454 N/12
16 Hořejší Petr 57 BEZPP 433 N/13
17 Šíma Pavel 75 BEZPP 404 N/14
18 Uhlíř Karel 63 BEZPP 429 N/15
19 Vobecký Milan 49 BEZPP 425 N/16
20 Smolík Jaroslav 62 BEZPP 426 N/17
21 Rikl Aleš Ing. 55 BEZPP 479 N/18

4 – ČELem Platné hlasy celkem: 4 217

Pořadí na kandidátní listině

Příjmení, jméno, titul
Věk Politická

příslušnost Hlasy
Mandát (M)
Náhradník

pořadí (N/č.)

1 Bajer Martin Ing. 48 BEZPP 365 –
2 Machálková Hana 78 BEZPP 221 –
3 Prokůpek Jan DiS. 48 BEZPP 266 –
4 Prokopovičová Zuzana 40 BEZPP 231 –
5 Novotný Michal 50 BEZPP 246 –
6 Ježková Hana MUDr. 61 BEZPP 279 –
7 Choura Miloš Ing. 68 BEZPP 220 –
8 Křížová Radka 47 BEZPP 200 –
9 Kusý Vladimír 48 BEZPP 165 –

10 Gűntherová Zdeňka 47 BEZPP 165 –
11 Bařina Petr 73 ČSSD 169 –
12 Nims Lucie Mgr. DiS. 37 BEZPP 256 –
13 Ivičič Miroslav 71 BEZPP 168 –
14 Špírková Anna 59 BEZPP 151 –
15 Kovářová Blanka 33 BEZPP 180 –
16 Zumrová Štefania 70 BEZPP 152 –
17 Tinková Lenka 60 BEZPP 146 –
18 Skalická Melánia MUDr. 76 BEZPP 192 –
19 Žáková Marie 74 BEZPP 143 –
20 Jánská Mária 81 BEZPP 130 –
21 Dvořáková Adéla 45 BEZPP 172 –

5 – SPOLEČNĚ pro Čelákovice (TOP 09, KDU-ČSL, LES) Platné hlasy celkem: 5 815

Pořadí na kandidátní listině

Příjmení, jméno, titul
Věk Politická

příslušnost Hlasy
Mandát (M)
Náhradník

pořadí (N/č.)

1 Janák Tomáš 48 TOP 09 343 N/2
2 Tichá Zdeňka PhDr. 51 BEZPP 380 M
3 Švec Ondřej DiS. 37 TOP 09 319 N/3
4 Pěchník Vlastislav 44 KDU-ČSL 241 N/5
5 Rasochová Jitka Ing. MBA 57 TOP 09 284 N/6
6 Petřík Petr RNDr. PhD. 46 LES 372 N/1
7 Šanda Martin Mgr. 46 TOP 09 253 N/7
8 Tillerová Markéta Mgr. 47 BEZPP 297 N/8
9 Kozelský Tomáš Ing. 42 BEZPP 263 N/9
10 Štibinger Vladimír 71 BEZPP 280 N/10
11 Rudolf Miroslav Ing. 53 BEZPP 284 N/11
12 Adámek Lukáš Ing. 47 BEZPP 309 N/4
13 Vlach Martin 23 TOP 09 234 N/12
14 Petrtýlová Jitka Ing. 43 BEZPP 237 N/13
15 Horňák Radim Bc. 35 TOP 09 222 N/14
16 Šebestová Věra 44 BEZPP 228 N/15
17 Špaček Jaroslav 79 TOP 09 284 N/16
18 Bača Ondřej 73 BEZPP 211 N/17
19 Roubková Paurová Šárka MUDr. 58 BEZPP 299 N/18
20 Urban Jan Bc. 49 BEZPP 240 N/19
21 Vlach Vladimír 60 BEZPP 235 N/20
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Vyčlenění bytů pro válečné uprchlíky
Zastupitelé schválili z důvodu ruské agrese 
vůči svobodné a nezávislé Ukrajině vyčlenění 
bytů v č. p. 1347 (byt 2), 1352 (byt 5), 1440 (byt 
8 a 11), 1443 (byt 7), 1445 (byt 13 a 15), bytů 
č. 107, 201, 207, 302 a 303 v Domě s pečova-
telskou službou č. p. 26, domu č. p. 155 a domu 
č. p. 45 v Sedlčánkách ve vlastnictví města Če-
lákovic, včetně úhrady veškerých nákladů spo-
jených s bydlením a nájemného, pro potřeby 
uprchlíků z Ukrajiny, a to do 31. 12. 2022.

Finanční záležitosti
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření – 
změnu rozpočtu města Čelákovice 2022 č. 17.

Výběr z usnesení ZM č. 27 ze dne 24. 8. 2022.

Pronájem stánkového místa při adventním 
trhu na náměstí
Rada města schválila uzavření a text vzorové 
smlouvy na rok 2022 o nájmu prodejního mís-
ta v souvislosti s konáním adventních trhů, a to 
pro stánkové místo:
n  v sektoru A s možností odběru el. energie za 

cenu 2 200 Kč;
n  v sektoru B s možností odběru el. energie za 

cenu 100 Kč;
n  v sektoru B1 bez možnosti odběru el. energie 

za cenu 100 Kč;
n  v sektorech C, D, E, F, G bez možnosti odbě-

ru el. energie za cenu 2 200 Kč.
Dále Rada města svěřila působnost ve věci uza-
vírání těchto smluv starostovi a místostarosto-
vi I a působnost ve věci odstoupení od uzavře-
ných smluv Městské policii Čelákovice.

Finanční záležitosti
Rada města schválila smlouvy se společností AT-
LAS AUDIT, s. r. o., a to o přezkoumání hospo-
daření za rok 2022 za cenu 77 000 Kč bez DPH; 
o kontrolní činnosti za rok 2022 za cenu 23 000 
Kč bez DPH a o kontrolní činnosti za rok 2022 
o provedení prověrek a sestavení účetní závěrky 
za účetní období 2022 příspěvkových organizací 
– MŠ Rumunská za cenu 20 000 Kč bez DPH, 
ZŠ Kostelní za cenu 42 000 Kč bez DPH, Měst-
ské muzeum za cenu 22 000 Kč bez DPH, Kultur-
ní dům za cenu 27 000 Kč bez DPH, Čelákovická 
sportovní za cenu 32 000 Kč bez DPH, Pečova-
telská služba za cenu 33 000 Kč bez DPH, Tech-
nické služby za cenu 40 000 Kč bez DPH.

Údržba místních komunikací
Radní uložili řediteli Technických služeb Čeláko-
vice, p. o., předložit návrh nařízení města o udr-
žování sjízdnosti a schůdnosti místních komu-
nikací na území města Čelákovic v termínu do 
15. 9. 2022.

Komise pro pomoc občanům s energiemi
Rada města zřídila ke dni 24. 8. 2022 energetic-
kou komisi, jejímž předsedou jmenovala Petra Ko-
peckého (ředitel Q – Byt Čelákovice, spol. s r. o.) 
a členy Marka Skalického a Hanu Machálkovou. 
Tajemnicí komise určila Romanu Liscovou.

Výběr z usnesení RM č. 22/2022. -dv- 

o čem jednali zastupitelé  
a radní města

ROZVOJ ČELÁKOVIC SE NEZASTAVÍ
Přes složitou ekonomickou situaci i energe-
tickou krizi uděláme vše pro to, aby se rozvoj 
Čelákovic nezastavil ani v následujících letech. 
S ohledem na velkou podobnost volebních pro-
gramů kandidujících volebních stran nelze před-
pokládat, že budou v Čelákovicích realizovány 
zcela nepředvídatelné investice.
Ano, bude nutné s ohledem na aktuální ceny 
energií posuzovat pořadí důležitosti jednotlivých 
investic. Stejně tak budeme pozorně sledovat 
sociální situaci ve městě a v případě jejího zhor-
šení máme připraveny nástroje, jak pomoci těm 
nejohroženějším skupinám občanů. Především 
se jedná o pomoc pro rodiny s dětmi, které by 
při splnění určitých kritérií mohly mít nárok na 
prominutí poplatků v mateřské škole, za školní 
stravování, ve školní družině, za účast v zájmo-
vých útvarech, činnost ve spolcích či sportov-
ních subjektech. Vyžadovala-li by to situace, 
jsme připraveni refundovat i náklady na lyžař-
ské výcvikové kurzy či pobytové dětské tábory. 
Stále však věříme, že nebude nutné přistoupit 
k finanční či nefinanční podpoře (pomoci) z roz-
počtu města a že současná situace se postupně 
– především v celosvětovém rozměru – zklidní.
Je na místě představit, jaké investiční akce by 
mělo město Čelákovice realizovat v příštím roce. 
Určitě je vhodné pokračovat v revitalizaci veřej-
ného prostoru ve staré zástavbě Jiřiny dalšími 
etapami. Pokračovat budou další rekonstrukční 
práce na Městském stadionu. Velkou pozornost 
bude město upínat k rekonstrukci dvou kultur-
ních památek – tvrze v centru města a budovy 
bývalé školy v Sedlčánkách. Projektově budou 
práce zaměřeny na rekonstrukci objektu Fon-
tány v Rybářské ulici pro Základní uměleckou 
školu Jana Zacha. Velkou prioritou budou pří-
pravné práce, aby bylo možné postupně zahájit 
výstavbu zcela nového, moderního Domova pro 
seniory ve středu města v ulici U Kovárny. Po-
stupné proměny veřejného prostoru se dočká 
Záluží, a to nejen díky realizované přeložce že-
lezniční trati.
V roce 2023 bude dokončena výstavba nového 
parkovacího domu u železniční stanice Čeláko-
vice v Masarykově ulici, který bude disponovat 

Labská, strojní a stavební společnost, zahájila na konci 
srpna práce na výstavbě přístaviště na Labi v Čelákovi-
cích v bezprostřední blízkosti lávky podél cyklostezky. 
Slavnostní zahájení stavby, kterou realizuje Ředitelství 
vodních cest ČR, se uskutečnilo 20. září. Letos bude 
dokončeno přístaviště pro osobní loď, v roce 2023 
budou práce pokračovat na výstavbě přístaviště pro 
16 malých plavidel. Foto: -ps-

97 parkovacími místy. Stejně tak Ředitelství 
vodních cest ČR dokončí výstavbu přístaviště 
na Labi. Obě investice jsou symbolické v tom, 
že si budeme připomínat 150 let železnice 
v Čelákovicích, neboť první vlak přijel do Če-
lákovic 4. října 1873. Proto rok 2023 zasvětíme 
celoročnímu tématu „Do Čelákovic po trati i po 
vodě“ a v polovině září si užijeme železniční den 
s atraktivním dopravním i bohatým kulturním 
programem. 

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta I

Díky spolupráci města, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje a Povodí Labe se podařilo od konce 
srpna do začátku října položit nový živičný povrch na řadě komunikací ve městě. Jednou z nich je i Labská prome-
náda, oficiálně ulice U Zdymadel. Zde již bylo v předstihu zrekonstruováno veřejné osvětlení a byl doplněn veřejný 
mobiliář. Foto: -jp-
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Energetická krize a dodávky tepla v Čelákovicích
Již rok prožíváme energetickou krizi, která po-
stihla celou Evropu. V jejím průběhu začala 
válka na Ukrajině, která situaci výrazně zhorši-
la, ale také odhalila řadu chybných rozhodnutí 
evropských států za posledních několik deseti-
letí, jimiž si na nynější problém zadělaly. I kdy-
by ruská agrese skončila teď hned, problémy 
v energetice to zcela nevyřeší. Vyšší ceny elek-
třiny a plynu (byť ne tak extrémní, jako v závěru 
srpna) tu s námi proto zůstanou déle.
Pro odběratele tepla od společnosti Q – BYT 
Čelákovice je za těchto okolností zásadní, že 
k jeho výrobě dochází jen a pouze v plynových 
kotelnách. Společnost nemá k dispozici jiné 
zdroje, které by mohla využít. Jejich případné 
pořízení bude finančně nákladné, povolování 
bude vyžadovat čas. Limitující skutečností je, že 
se všechny kotelny, které Q – BYT provozuje, 
nachází v obytné zástavbě.
Výše uvedené, především skutečnost, že jsou 
ceny plynu a elektřiny na velkoobchodním trhu 
4–5x vyšší, znamenají, že pro rok 2023 bude 
cena tepla dodávaného společností 3–4násob-
ná než pro rok letošní. V odpovídající výši tak 
od ledna dojde i ke zvýšení měsíčních záloh za 
odebírané teplo. (V době uzávěrky čísla nebyly 
známy žádné podrobnosti ohledně možného 
zastropování cen tepla nebo energií využíva-
ných teplárnami k jeho výrobě.) Nepíše se nám 
tato zpráva lehce, zvláště v roce, kdy se každá 
domácnost vyrovnává kvůli inflaci se zdražová-
ním takřka všeho včetně základních životních 
potřeb, jako jsou potraviny atd. Dobře si uvě-
domujeme, do jak těžké situace se řada lidí 
nyní dostává. Se svými odběrateli jsme denně 
v kontaktu, vysoké ceny energií mimo jiné zasa-
hují i do života zaměstnanců Q – BYTu, města 
a jeho příspěvkových organizací.
Situace na velkoobchodních trzích s energiemi 
přiměla společnost ke změně nákupní strategie. 
Přitom vycházíme z obecného očekávání, že vel-
koobchodní ceny energií na jaře klesnou. Proto 
si je nebudeme pro naše potřeby nyní fixovat na 
celý příští rok, ale přistoupíme ke krátkodobým 
nákupům po měsících či na spotové ceny, aby 
se jejich případný pokles v jarních měsících ještě 
promítl do ceny tepla za celý rok 2023. Její zvýše-
ní v závěrečném vyúčtování by tak bylo pro kaž- 
dého našeho odběratele mírnější. Změna způ-
sobu nakupování energií však také znamená, že 
nejsme schopni předem odhadnout cenu tepla 
na příští rok s náležitou přesností.
Další opatření, k nimž přistoupíme, jsou úspor-
ného charakteru. Předně již od srpna ohřívá-
me teplou vodu na nižší teplotu – z běžných  
59–55 °C na 55–52 °C a předpokládáme další 
snížení až na 50 °C, tedy na teplotu, která zároveň 

zůstává bezpečná i z pohledu hygieny. Zaměří-
me se i na snížení teploty při vytápění o 1–2 °C 
úpravou režimu kotelen. Je nám jasné, že tímto 
krokem narušíme komfort, na který jsou naši od-
běratelé roky zvyklí, ale domníváme se, že v mi-
mořádné situaci je takové rozhodnutí oprávněné 
a že jistá míra trpělivosti bude třeba ode všech.
Pro naše odběratele z řad domácností určitou 
úlevu představují státní příspěvky či slevy za ode-
branou elektřinu. Téměř všichni tito odběratelé 
mají tzv. jednotarifní sazbu elektřiny určenou pro 
domácnosti, kde bude sleva/příspěvek činit do 
konce roku 2 000 Kč, v následujícím roce taktéž. 
O příspěvek není nutné nijak žádat, bude automa-
ticky zahrnut do vyúčtování. Vedle toho jim nebu-
de po celý příští rok účtován příspěvek na výkup 
elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výši asi 600 Kč 
za 1 odebranou MWh. V příštím roce by každá 
domácnost měla získat plošný příspěvek/slevu na 
odběr tepla ve výši až 4 500 Kč. O způsobu jeho 
vyúčtování nemáme prozatím bližší informace.
Pro řadu lidí bude částečnou pomocí příspěvek 
na bydlení, na který mají nárok nejen nájemníci, 
ale také vlastníci nemovitostí, v nichž bydlí. Pro 
přiznání je třeba splňovat 3 podmínky: 
n  osoba či rodina bydlí v bytě na základě ná-

jemní smlouvy, či je vlastníkem obývané ne-
movitosti, popř. je členem bytového družstva 
(patří sem nově také podnájmy a služebnosti 
– věcná břemena);

n  30 % příjmů osoby či rodiny nestačí na úhra-
du jejích nákladů na bydlení;

n  30 % příjmů je nižších než tzv. normativní ná-
klady na bydlení (viz tabulku).

TABULKA
Normativní náklady (v Kč)
počet osob  
v domácnosti

nájmy  
a podnájmy

vlastnické, 
družstevní, 
věcné břemeno

1 6 929 6 232
2 9 261 8 432
3 12 599 11 561
4 a víc 15 606 14 368

Čerpání příspěvku nevylučuje případné nároky 
žadatelů na jiné dávky, pokud splňují podmínky 
pro jejich přiznání.
V souvislosti s energetickou krizí Rada města 
zřídila svůj poradní orgán – energetickou komisi. 
Jedním z jejích úkolů je mimo jiné hledat možná 
řešení k dalšímu zmírnění dopadů nynější krize 
na město, jeho organizace, chod společnosti Q 
– BYT, ale také na občany města.

Petr Kopecký, ředitel  
Q – BYT Čelákovice, spol. s r. o.

výběrové řízení

Pracovní poměr: na dobu NEURČITOU (mož-
no i zpočátku na zkrácený úvazek).
Místo výkonu práce: Městský úřad Čelákovice.
Platové zařazení: 9. platová třída dle NV 
č. 222/2010 Sb. a 341/2017 Sb., v pl. zn.
Termín nástupu: dohodou/ihned.
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdě-
lání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Charakteristika vykonávané funkce:
n  zajišťování chodu a správné funkce počítačo-

vých aplikací a procesů zpracování dat; 
n správa a rozvoj informačních systémů; 
n řešení uživatelských problémů.

Požadované dovednosti a schopnosti:
n  všeobecný přehled v informačních technolo-

giích (HW i SW; 
n  velmi dobrá znalost programů MS Office 2016 

a vyšší, MS Windows 10 a vyšší; 
n  znalost problematiky webových stránek a in-

ternetových prezentací (HTML, CSS); 
n základní znalost AJ – počítačová terminologie;
n ochota učit se nové věci;
n komunikační schopnosti;
n vysoká flexibilita a spolehlivost; 
n pečlivost a příjemné vystupování; 
n řidičský průkaz sk. B výhodou.

Přihlášku s požadovanými doklady  
je nutno doručit nejpozději  

do pondělí 31. října 2022 – 15.00 hod.:

a) poštou na adresu MěÚ Čelákovice, náměstí 
5. května č. 1, 250 88 Čelákovice,

b) osobně do podatelny MěÚ Čelákovice.

Obálku v levém horním rohu označte jménem, 
příjmením a adresou přihlašovaného,

„VŘ – správce IT – NEOTVÍRAT“.

Kontakt v případě dalších informací – Martin 
Chramosta, vedoucí OORG, tel.: 326 929 144, 
e-mail: martin.chramosta@celakovice.cz.

Bližší informace k výběrovému řízení, včetně 
přihlášky, naleznete na internetových stránkách 
města Čelákovic www.celakovice.cz.

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH  
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

odboru organizačního MěÚ Čelákovice

Svoz BIO odpadu z rodinné zástavby do 30. listopadu
Obsluha hnědých nádob na BIO odpad z rodinné zástavby probíhá jako obvykle do konce listo-
padu, tedy naposledy budou BIO popelnice svezeny dle pravidelného harmonogramu lichý/sudý 
týden a den svozu pondělí/úterý podle konkrétní svozové oblasti ve dnech: 21., 22., 28. a 29. 
listopadu. 
Plán svozu je k nahlédnutí na: https://www.celakovice.cz/cs/mesto/zivotni-prostredi/odpady/plan-
-svozu-popelnic-z-rodinne-zastavby.html.
V průběhu zimních měsíců je možné BIO odpad z domácností bezplatně odevzdávat ve sběrném 
dvoře, případně odkládat do nádob v sídlištní zástavbě. Ty budou, jako každoročně, od 1. prosince 
2022 do 31. března 2023 vyváženy v intervalu 14 dní. odbor životního prostředí
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Ekodomeček v Kollárově ulici byl slavnostně otevřen 
v sobotu 10. září za účasti starosty Josefa Pátka a mís-
tostarostů Petra Studničky a Miroslava Opy. Foto: -dv-   

AKTUALITY Z INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA
S příchodem nového školního roku byly zko-
laudovány a předány do užívání dvě klíčové 
investiční akce tohoto roku. 
První z nich je Sportovní areál J. A. Komenské-
ho v blízkosti základní školy, který se po více 
než padesáti letech dočkal zásadní rekon-
strukce a modernizace. Dnes zde již probíhají 
hodiny tělesné výchovy na nových, zdraví dětí 
a životnímu prostředí neškodících površích. 
Celý areál, který spravuje Čelákovická spor-
tovní, příspěvková organizace, je využíván také 
sportovními subjekty a sportující veřejností. 
Dne 10. září byla slavnostně otevřena také 
nová budova Městského domu dětí a mládeže 
v Kollárově ulici, tak zvaný Ekodomeček. Dnes 
zde již pracuje celá řada zájmových útvarů.

Z hlediska investičních akcí je nadcházející 
podzim ve znamení obnovy komunikací a ve-
řejného osvětlení. V první řadě je realizována 
rekonstrukce veřejného osvětlení v Sadech 
17. listopadu. Nové osvětlení je v parkovém 
designu, a lépe tak odpovídá místu, kde je in-
stalováno. Neméně důležitý je i fakt, že jeho 
osvitová kapacita je dostatečná na to, aby se 
zde každý mohl cítit bezpečně. 
Rekonstrukce komunikací a sítí místní části 
Jiřina je rozložena do osmi etap a z tohoto hle-
diska jsme právě v polovině. V uplynulém ob-
dobí byla zahájena 4. etapa, během níž bylo již 
dokončeno veřejné osvětlení ulic spadajících 
do dané etapy, a aktuálně probíhá obnova vo-
dovodu a kanalizace. Tyto práce by měly být 
dokončeny ještě v tomto roce tak, aby na ně 
mohlo být počátkem roku 2023 navázáno re-
alizací komunikací, chodníků a veřejné zeleně. 
Pokládkou horních vrstev asfaltové vozovky 
byla dokončena rekonstrukce ulice Přístavní. 
Tímto posledním krokem došlo k výraznému 
zpřehlednění jak provozu, tak i parkování pro 
obyvatele, firmy a rodiče, jejichž děti navště-
vují místní mateřskou školu.  

Nový Sportovní areál J. A. Komenského slavnostně ote-
vřeli během Festivalu sportu v sobotu 10. září starosta 
Josef Pátek a místostarosta Petr Studnička. Foto: Zby-
něk Vaníček

Výstavba a vybavení Ekodomečku si vyžádaly výdaje z rozpočtu města dosahující 30 milionů korun. Dokončením této 
investiční akce se výrazně zlepšily podmínky pro zájmové vzdělávání v Čelákovicích. Pohled na Ekodomeček shora. 
Foto: Bung

Mezi dokončené akce, které omezovaly 
v uplynulém měsíci dopravu ve městě, patří 
rekonstrukce komunikace U Zdymadel, kde 
si dopravní omezení vyžádalo frézování a ná-
sledná pokládka asfaltu. Dokončena byla také 
oprava povrchů v ulici Dvořákově či v sídlišti 
V Prokopě.
Z velkých investičních akcí nelze nezmínit 
probíhající práce na parkovacím domě a před-
nádražním prostoru. Stavba se posunula od 
zemních prací a přípravy základů do dalších, 
již viditelnějších etap. Daná stavba probíhá 
v souladu s odsouhlaseným časovým plá-
nem a přechodem na další etapy realizace je 
zjevnější, že dopravní omezení v takto citlivé 
oblasti nebudou prodlužována nad nezbytný 
rámec. 
Důležitým prvkem dopravní obslužnosti měs-
ta je i vybudované parkoviště u železniční za-
stávky Čelákovice-Jiřina. I zde práce probíhají 
v souladu s časovým plánem a rovněž instala-
ce cykloboxů by neměla být zpožděna, byť do-
dací termíny řady komponentů a montážních 
celků nejsou zdaleka ideální.    

Miroslav Opa, místostarosta II

V úterý 20. září byly slavnostně přestřiženy pásky dvou investičních akcí financovaných městem Čelákovice a reali-
zovaných společností Eurovia CS. Zprovozněno bylo nové parkoviště s 57 parkovacími místy u železniční zastávky 
Čelákovice-Jiřina. Oficiálně byla dokončena i zavěšená lávka pro pěší a cyklisty na železničním mostu přes Labe, na 
jejíž realizaci získalo město Čelákovice dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Foto: Eurovia CS
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střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Operační důstojník Policie ČR vyslal strážníky 
MP a hlídky PČR do restaurace v Přerově nad 
Labem, kde mělo dojít k rvačce cizinců „na 
nože“. Bylo zjištěno, že místní „Miss Ubytovna“ 
věnovala lásku několika mužům a ti o ni chtěli 
bojovat v pěstním souboji. Situace byla na místě 
uklidněna, žádný nůž nikdo neměl a událost řeší 
PČR. 

Na tísňovou linku MP byla nahlášena dopravní 
nehoda, při níž se vozidlo převrátilo na střechu. 
Pokus o vyproštění řidiče strážníky byl neúspěš-
ný a podařil se až hasičům po ustřižení střechy 
vozidla. Dechová zkouška potvrdila u řidiče al-
kohol v dechu přes 3 promile a Záchranná služ-
ba zraněného transportovala do nemocnice. 

S prosbou o ukončení koupací a hudební akce 
se na strážníky obrátil občan, v blízkosti jehož 
domu akce probíhala a již odbila třetí hodina 
ranní. Slavícím účastníkům bylo domluveno 
a letní párty byla okamžitě ukončena.

Hlídka MP přijala oznámení od taxikáře. Do Če-
lákovic přivezl muže, který mu v autě tvrdě usnul 
a nešel vzbudit. Byl prý velký, silný a šel z něj 
strach. MP muže probudila a doprovodila domů.

Strážníci MP přijali žádost o pomoc, neboť se 
rodině z Německa rozbilo auto a nevědí, na 
koho se v ČR obrátit ohledně opravy. Strážníci 
zjistili, že by se mohlo jednat pouze o vybitou 
baterii v imobilizéru, proto zajeli do prodejny 
elektro a následně vyměnili baterii. Vozidlo se 
stalo plně funkční a rodina mohla pokračovat 
v cestování po ČR. 

Další žádost o pomoc přišla o víkendu, neboť 
dětem na farmářských trzích spadly klíče od 
domu do kanálu. Vzhledem k tomu, že byl ví-
kend a Technické služby měly zavřeno, museli 
strážníci dostupným nářadím otevřít kanál, jeden 
ze strážníků vlezl dovnitř a klíče vyndal.

Strážníci MP přijali oznámení o šarvátce na 
nádraží. Na místě byly nalezeny dvě osoby, 
které na sebe pokřikovaly. Z jejich výpovědi 
bylo zjištěno, že jeden muž na místě prováděl 
úklid a druhý mu naschvál házel odpadky na 
zem a ponižoval ho. Proto uklízející vzal koš-
tě a „provokatéra párkrát přetáhl po zádech“. 
Situace byla na místě uklidněna a událost byla 
oznámena přestupkové komisi, včetně zajiště-
ných kamerových záznamů.

Strážníci MP přijali informaci od všímavého sou-
seda, že sousedům právě někdo odcizil elek-
trokolo ze zahrady. Díky perfektnímu popisu 
a Městskému kamerovému a dohlížecímu systé-
mu se strážníkům podařilo zjistit směr odjezdu 
pachatele a po nějaké době byl i s odcizeným 
kolem recidivista zadržen a předán Policii ČR.

PROJEKT MAP II – SDÍLENÝ LOGOPED
Schopnost komunikovat, umět vyslovit svoje potřeby, přání, umět předat informaci, ale i informaci 
přijmout, pochopit. Schopnost pro člověka zásadní, naprosto důležitá pro kvalitní život. Tyto doved-
nosti nabýváme od útlého dětství a učíme se je prakticky celý život. Za naprosto zásadní období pro 
vývoj komunikačních schopností považuji období docházky do mateřské školy a na první stupeň zá-
kladní školy. Pedagogové, kteří děti v tomto období provázejí, hrají důležitou roli v rozvoji řeči u dětí 
a díky svému vzdělání a zkušenostem dokážou nejen odhalit vznikající problém, ale také tomuto 
problému efektivně předcházet.
My v projektu MAP II pro Brandýsko (č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011529) toto víme, 
a proto nabízíme mateřským školám možnost logopedických depistáží přímo v MŠ a konzultace pro 
pedagogy ohledně logopedické prevence, tedy podpory rozvoje řečových dovedností u dětí v ma-
teřských školách. Impuls k takové aktivitě u vás ve školce může přijít i od vás, rodičů. Pokud chcete 
mít jistotu, že vaše dítě půjde do základní školy dobře řečově vybavené, nebojte se ve své MŠ zeptat 
na možnosti prevence a logopedický screening včas. 

Dita Šimáčková, sdílený logoped projektu MAP II pro Brandýsko

senioři

Vážení a milí senioři,
v podzimním měsíci jsou kroužky beze změn – ke-
ramika s Mirkou Špringrovou každý druhý pátek, 
na angličtinu pro seniory se domlouvejte přímo 
s lektorem Milošem Špringrem. Oblíbené kurzy 
trénování paměti s Renátou Nentvichovou Novot-
nou budou tradičně každou středu od 9.30 hod., 
střídavě v prostorách Technických služeb a v ko-
munitním centru Fara. Připomínám, že komunitní 
centrum je situováno v budově fary, k dispozici 
jsou nové prostory vybavené pro různé aktivity, 
nejen pro seniory.
Cvičení s Lenkou Skalickou ve studiu Marlen tři-
krát v týdnu, v pondělí a ve středu od 8.00 hod. 
a ve čtvrtek od 9.00 hod., kdy je lekce s hudbou. 
Cvičí se ve studiu Marlen ve středisku Stankov-
ského.
Cvičení na židlích s Olgou Stuchlíkovou nadále 
probíhá v úterý ve farních prostorách – nyní v no-
vém komunitním centru Fara od 9.00 hod. a každý 
pátek v prostorách kostela naproti nádraží, tam, 
kam chodíte do klubu Klus, začíná se v 8.30 hod.
Se zacházení s mobily, tablety a počítači pomáhá 
Jaroslava Muchová. Poradu si domluvte na tel.: 
775 691 525.
Klub Klus je v pátek od 9.30 hod., v budově kos-
tela Církve bratrské před nádražím. Kdo chcete 

být informován o každé nové akci a o progra-
mech kroužků, zašlete svůj e-mail na e-mailovou 
adresu: seniori@celakovice-mesto.cz, a kdo jste 
aktivní na facebooku, přihlaste se do fcb skupiny 
Senioři Čelákovice.
A ještě chystáme výlet s velmi zajímavou i zá-
bavnou tematikou, a to do IQLANDIE v Liberci, 
protože jedním z nejaktivnějších seniorských klu-
bů je Klub trénování paměti, tak doufáme, že je 
to potěší a že se připojí k výpravě. A taková akce 
se neobejde bez lektorky Renáty Nentvichové 
Novotné, takže se máte na co těšit. Výlet je na-
plánován na 25. října, registrujte se buď osobně 
na MěÚ, odbor pro občanské záležitosti, nebo na 
tel.: 326 929 116, 776 581 579. Autobus zdarma. 
Podrobnější informace o výletu budou vyvěšeny 
ve vývěsce, rozeslány e-mailem a zveřejněny i na 
sociálních sítích.

Jana Vondráčková, koordinátorka  
seniorských aktivit

KONTAKT na koordinátorku seniorských 
aktivit:

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

tel.: 739 323 818.

Slavnostní otevření komunitního centra Fara v sobotu 
3. září. Foto: Jana Vondráčková

Výlet seniorů na Zahradu Čech v pátek 9. září. Foto: 
Jana Vondráčková
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VAROVÁNÍ!
V souvislosti s energetickou krizí, vyvolávající 
snahy o úsporách energie s přímým dopadem 
na dodávky tepla, touto cestou varujeme před 
snahami využívat k přitápění riskantní způsoby.
Jde zejména o nebezpečné využívání plynových 
sporáků, které může vést až k udušení osob uží-
vajících domácnost, zvlášť v dnešní situaci, kdy 
nová okna velmi dobře těsní. Toto platí i o růz-
ných svíčkách nebo olejových lampičkách, kdy 
stoupá riziko vzniku požáru při neopatrné ma-
nipulaci.
Problematická mohou být i různá elektrická 
topná tělesa a ventilátory. Při jejich neopatrném 
používání opět může dojít až ke vzniku požáru. 
V obytných domech, kde mají odběrná místa 
elektřiny jističe malých hodnot, mohou způso-
bovat výpadky proudu.
Víme, že situace při nastávající zimě nebude 
jednoduchá, je však třeba předejít úrazům či 
škodám, a tedy hledat možnosti, které nikoho 
neohrozí. -red-

Dne 22. října by se dožil 90 let 
náš milovaný tatínek a děde-
ček pan Karel ZEMAN, dne 
18. října uplyne 15 let od jeho
úmrtí.
S láskou a úctou vzpomína-
jí dcery Hana, Jiřina a Věra
s rodinami.

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

společenská kronika

chodíme kolem nich

Přistěhovalci
Kde se vzali – tu se vzali. Křižáci pruhovaní. Prý 
se do našich končin rozšířili odněkud z jižního 
teplého Středomoří. Určitě nepřišli pěšky ani na 
koních jako ti, co se před mnoha sty lety s kříži 
na prsou šířili spíš opačným směrem. Nejsou to 
totiž lidé, ale pavouci. Jednoho z nich jsem tady 
zahlédl již před několika málo lety. Letos už jich 
bylo víc. Netrpím arachnofobií (strachem z pa-
vouků), snad jen s výjimkou černých vdov a dru-
hů velikosti mé dlaně. Tenhle křižák je mi ale kraj-
ně podezřelý. Naši poctiví pavouci křižáci se totiž 
nestydí za své znamení na zadečku. Křižák pru-
hovaný se ale tváří jako větší nohatá vosa, nebo 
spíš sršeň. Posuďte sami jeho zjev – dominantní 
žlutý zadek s příčným černým pruhováním. Ani 
poctivou pavučinu na mouchy neumí umotat.
Odborníci na pavouky tvrdí, že se živí hlavně ko-
bylkami, které chytá do sítí s charakteristickým 
zesilujícím páskem vláken procházejícím jejich 
středem, pod ním či nad ním. Tato výztuž je na 
přiloženém snímku také dobře viditelná. Žije prý 
ve vysoké trávě. No nevím, já ho viděl na vratech 
u sousedky, ve skleníku a doma na okně. I když
lapené kobylky usmrcuje neškodným jedem, lid-
skou kůži prý neprokousne. Čert tomu ale věř.
Pokud na tohoto přivandrovalce narazíte, pro-
hlédněte si ho a nechte pokojně žít. Letos v zimě
se u nás asi moc neohřeje. Možná usoudí, že
dole na jihu to měl snazší.

Ivan Vaňousek

Křižák pruhovaný v Křižíkově ulici. Foto: -iv-

pozvánky do Husova sboru

Koncert varhanní hudby
Varhany v Husově sboru po padesáti letech od 
své instalace prošly rozsáhlou opravou, která 
započala již loni na podzim. V několika fázích 
se uskutečnila generální oprava pneumatické 
traktury pedálu, výměna tónových membrán 
a ventilů. Tak jsou naše varhany připraveny na 
dalších padesát let, kdy budou rozdávat radost 
svým posluchačům.
Po zářijové úspěšné premiéře opravených var-
han se můžeme těšit na další koncert varhanní 
hudby v Husově sboru 9. října od 16.00 hod. 
v podání Josefa Bernarda Prokopa. Zazní díla 
skladatelů klasické hudby, jako je Johann Se-
bastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Mi-
chael Praetorius, Dietrich Buxtehude, Claude 
Balbastre, Johann Pachelbel, ale třeba také 
Leonardo da Vinci. Varhany doplní flétna v po-
dání Jany Krejčíkové.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Mira Poloprutská, farářka

Od baroka k jazzu
Rada starších CČSH zve na koncert v Husově 
sboru v pátek 21. října od 18.30 hod. Jedná se 
o osobitý projekt klavíristky, varhanice a hudeb-
ní skladatelky Zdeny Košnarové (absolventka
HAMU, pedagožka na Konzervatoři Jaroslava
Ježka). První část koncertu je postavena na sólo-
vých skladbách pro varhany a je věnována portu-
galskému (C. Seixas), českému (J. C. F. Fischer,
F. X. Brixi) a německému (D. Buxtehude) baroku. 
Dále zazní Alegretto od Felixe Mendelssohna
Bartholdyho (III. věta ze sonáty B dur, Op. 65,
č. 4) a kompozice Berceuse francouzského skla-

datele ze 20. století J. Bonneta. V druhé části se 
k varhanám přidají další nástroje: příčná flétna – 
Dušan Navařík, kytara – Pavel Kopecký, basová 
kytara – Tomáš Kaiser, a přednesou v aranž-
má Zdeny Košnarové pro dané uskupení výběr 
z Dětských písní autora Ch. Corey a tři jazzové 
standardy od B. Evanse a T. Jonese. Zde jde 
o netradiční a dosti ojedinělé uplatnění králov-
ského nástroje – varhan. Koncert se uskuteční
za podpory města Čelákovic.

Pavel Kopecký

Varhany. Foto: archiv sboru

Pouť u kapličky Panny 
Marie Růžencové v Jiřině
Tak nám opět rok uběhl a máme tady již tradič-
ní, v pořadí šestou pouť u kapličky Panny Ma-
rie Růžencové, která je spojena se mší svatou 
a s přátelským setkáním všech poutníků. Ne-
bude chybět občerstvení, které k tomu patří. 
Pokud někdo z poutníků přispěje koláčem nebo 
chlebíčky, bude občerstvení více pestré. Pouť 
je spojena s církevním svátkem Panny Marie 
a koná se v sobotu 8. října v 14.00 hod. u kap-
ličky v Ruské ulici v Čelákovicích. Mši bude ce-
lebrovat administrátor Římskokatolické farnosti 
p. Sebastian Kopeć. Pořadatelé srdečně zvou
všechny, kteří mají zájem společně strávit krás-
né odpoledne a věří, že se i tentokrát sejde hoj-
ně poutníků a počasí nám vyjde.

Adéla Dvořáková
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Čtvrtstoletí nohejbalového 
oddílu TJ Spartak Čelákovice

Začátky prvních neoficiálních turnajů, kde se 
hrálo o titul mistrů republiky, probíhaly již v se-
dmdesátých letech. 

Klub, jak ho známe, byl založen v roce 1997 pod 
hlavičkou 1. NK Čelákovice. Největšími úspěchy 
klubu v této době je postup do II. ligy v roce 
1998. V roce 2002 bojuje mužstvo dokonce 
o postup do I. ligy. Poté přichází pád až do kraj-
ského přeboru. Vzestup nastává až v roce 2004, 
kdy odchází skupina hráčů pod vedením Milana 
Kubašky a zakládá nový nohejbalový oddíl pod 
hlavičkou TJ Spartak Čelákovice. Po úspěchu 

Nohejbal je míčový kolektivní sport pocházející z Československa. Nejstarší počátky hry se 
datují do roku 1921. K velkému rozmachu tohoto ryze českého sportu napomohlo lidové hnu-
tí nazývané tramping. První oficiální pravidla byla napsána v roce 1936. Český nohejbalový 
svaz byl založen v roce 1971. V letošním roce si čelákovický nohejbal připomíná kulaté výročí 
své existence. Nutno však zmínit, že nohejbal zde existoval již o mnoho let dříve. 

v Okresním přeboru, když domácí zápasy pře-
vážně absolvovali v osadě Grado, přišel v roce 
2004 postup do krajského přeboru.
A-tým v roce 2006 postupuje do II. ligy a po ná-
sledné výměně I. ligy končí na druhém místě. Po 
barážovém rozstřelu s Janovicemi nad Úhlavou 
následuje postup do Extraligy v roce 2009. Na 
tomto místě musíme zmínit i založení B-týmu, kte-
rý v sezoně 2008 skončil v krajské soutěži na čtvr-
tém místě. V roce 2010 pak postoupil do krajské-
ho přeboru a v prvním roce působení obsadil třetí 
příčku. V následujícím roce přihlásil klub B-tým do 
II. ligy a jakožto nováček obsadil čtvrté místo.  
V II. lize pak hrál nepřetržitě až do roku 2018. Od 
dalšího ročníku pak účinkuje v krajském přebo-
ru, v kterém působí dodnes.
V roce 2005 Milan Kubaška zakládá doroste-
necký oddíl. Vlastní odchovance doplnil trojicí 

hráčů z Českého Brodu. A hned v tomto roce se 
stávají mistrem České republiky, když ve finále 
porazili Karlovy Vary 2:1.
Po dalším roce působení první ligu dorost neu-
držel a spadl do krajského přeboru. Návrat do 
elitní soutěže pak přišel v roce 2018 a hraje v ní 
dodnes. 
Do širší nominace reprezentace ČR dorostu byli 
v roce 2004 vybráni i čelákovičtí hráči – Michal 
Kolenský, Radek Šafr, David Šafr a Martin Spilka. 
V tomto roce se také stali juniorskými mistry světa.
V roce 2015 se stal dorost vítězem 41. MČR 
v trojicích. Po jasném vítězství v základní skupině 
postoupili do čtvrtfinále, v kterém porazili Šacung 
Benešov 2:0, v semifinále posledním možným 
míčem Modřice 2:1 a ve finále Čakovice také 2:1.
Na prvním místě na MČR se také v roce 2021 
umístila čelákovická trojice Filip Seidl, Petr Ne-
sládek a Tomáš Löffelmann.
Oddíl disponuje od roku 2010 také mládežnic-
kým klubem žáků, který úspěšně reprezentuje 
v krajském přeboru, což je nejvyšší žákovská 
soutěž. V prvopočátcích se turnajů zúčastňova-
la sestava Petr Pánek – trenér, Tomáš Nims, On-
dřej Kolovecký, Antonín Braniš, Radek Skuhra-
vý, Břetislav Vacek, Petr Pánek a Jiří Jiránek.
V roce 2012 oddíl zakládá družstvo žen, které 
v následujícím roce přihlašuje do Poháru žen.
Vzestup nastává v roce 2016, kdy byla přihláše-
na první liga. V ní si ženy nevedly špatně a umis-
ťovaly se z osmi týmů v horní polovině tabulky. 

Na snímku vítězná sestava z odborářského turnaje 
z roku 1975 na Křivoklátě. Zleva: Petr Pánek, Pavel Ple-
meník, Zdeněk Bareš.

Sestava A-týmu z roku 2006. Horní řada zleva: trenér Milan Kubaška, Martin Holzman, 
Michal Kolenský, Martin Flekač, František Krčál. Dolní řada zleva: Jiří Kyliánek, Petr 
Pánek, Petr Štěpánek.

Rok 2015. První místo na 41. MČR dorostu v trojicích. 
Horní řada zleva: Jiří Jiránek, Martin Strmiska, Erika 
Čapková, trenér Michal Doucek. Dolní řada zleva: Fran-
tišek Schneider, Lukáš Souček.

Rok 2004. Juniorští mistři světa. Širší nominace repre-
zentace ČR. Čelákovičtí hráči – Michal Kolenský (hor-
ní řada poslední zleva), Radek Šafr, David Šafr (první 
a druhý v dolní řadě zleva) a Martin Spilka (poslední 
v dolní řadě zleva).

Rok 2010. Družstvo žáků. Zleva: Petr Pánek – trenér, Tomáš Nims, Ondřej Kolovecký, 
Antonín Braniš, Radek Skuhravý, Břetislav Vacek, Petr Pánek a Jiří Jiránek (na snímku 
není).



říjen 2022 / 13

téma

Největšího úspěchu dosáhly v roce 2018, kdy skončily na třetím místě.
Zázemí našel nohejbalový oddíl v ulici Ve Vrbí, nedaleko centra Čelákovic. 
Na snímku (níže vlevo) je původní prostor, na kterém byl za nemalého úsilí 
vybudován hlavní stánek o kapacitě 200 sedících diváků. Při nepříznivém 
počasí se utkání přesouvá do Sportovní haly Vikomt s kapacitou 120 míst. 
A takto to vypadalo po záplavách, kterým se v roce 2006 nevyhnul ani náš 
kurt (níže vpravo).

Počtem fanoušků se čelákovický Spartak řadí na první místo našeho regio-
nu. O své fanoušky samozřejmě náležitě pečujeme, samozřejmostí je napří-
klad vložená soutěžní část, v které tak mohou diváci vyhrát zajímavé ceny.
Vzhledem k stále se rozrůstající členské základně vedení klubu zvážilo 
nutnost rozšířit své působiště o další kurt, kterou vedení klubu využilo. Na 
výstavbě se podílela celá nohejbalová základna.
V roce 2012 byly pro velký zájem založeny ještě C + D-týmy, které společ-
ně nastupovaly v nymburském okresním přeboru. V roce 2014 pak došlo 
k jejich sloučení. V soutěži si mužstvo převážně udržuje střed tabulky. Vý-
razného úspěchu dosáhlo v tomto roce, a to třetím místem. 
Nohejbalový klub také podporoval i mimonohejbalové aktivity a jednou 
z nich byl provoz ledové plochy pro bruslení široké veřejnosti.
Další činností pak bylo spolu s oddílem florbalu uspořádání sportovního 
plesu, které se datuje od roku 2013. Během této kulturní a společenské 
akce probíhalo udílení cen nejvýznamnějším členům nohejbalového oddí-
lu. Jako prvnímu se dostalo cti předání ceny zakládajícímu členu novodo-
bého oddílu TJ Spartak Čelákovice Milanu Kubaškovi z rukou předsedy 
oddílu Martina Spilky a starosty města Čelákovic Josefa Pátka.
Na tomto místě bychom měli vzpomenout na úspěchy čelákovického no-
hejbalu.
V roce 2013 se stala vítězem 43. ročníku republikového šampionátu mužů, 
konaného v Českém Brodě, čelákovická sestava Jan Kaděra, Martin Fle- 
kač a Radek Frank. V semifinále zdolali mužstvo Karlových Varů a ve finále 
tým Vsetína. 
Fantastického úspěchu dosáhly Čelákovice v roce 2013 v podání Michala 
Kolenského na MČR singlistů. Ve finále porazil dvojnásobného šampiona 
Karla Hrona ze Žďáru nad Sázavou a pro Spartak dosáhl, po semifinálo-
vém vítězství nad Doubravou, další triumf.
Umístění na stupni nejvyšším si zopakoval v roce 2019, když ve finále po-
razil reprezentanta SR Stupáka.
Dalším úspěchem A-týmu byla dvě třetí místa, a to v roce 2011 po vítězství 

3:5 nad Šacungem a v roce 2014 vítězstvím 4:5 nad Karlovými Vary.
V roce 2018 se uskutečnil premiérový letní turnaj v jihokorejském národ-
ním sportu jokgu na evropském území, a to právě v Čelákovicích. Na tu-
zemské poměry monstrózní a nevídanou akci s názvem INTERNATIONAL 
SUMMER JOKGU TOURNAMENT 2018 přichystal místní nohejbalový od-
díl ve spolupráci s městem Čelákovice.
Naši hráči (Kolenský, Bareš, Löffelmann, Nesládek, Flekač, Spilka, Ště-
pánek a Šafr) se zúčastnili v roce 2021 mezinárodního turnaje Császárrét 
Open v maďarském Kaposváru. Za účasti 32 mužstev ze sedmi zemí (Ma-
ďarsko, Česko, Slovensko, Francie, Rumunsko, USA a Ukrajina) obsadi-
li 1. místo v singlu – M. Kolenský a 2. místo ve dvojkách – M. Kolenský  
a M. Bareš. Zároveň Česká republika, konkrétně TJ Spartak Čelákovice, 
se může pyšnit nejúspěšnějším týmem turnaje. Kolenský byl vyhlášen nej-
lepším hráčem turnaje. 
V listopadu 2021 trojice našich hráčů Martin Spilka, Martin Flekač a Radek 
Šafr odletěla pod hlavičkou Českého reprezentačního výběru do Jižní Kore-
je, kde předváděla jak evropský styl nohejbalu, tak korejský nohejbal jokgu.
V roce 2022 se naši hráči M. Spilka a M. Flekač spolu s J. Vankem  
a O. Vítem zúčastnili mezinárodního turnaje v kolumbijské Bogotě. J. Van-
ke s O. Vítem pod hlavičkou ČR „A“ turnaj hraný dle místních pravidel 
vyhráli. Naši hráči, hráli za ČR „B“, se umístili na čtvrtém místě. 
V tomto roce naši junioři tvoří základnu dorostenecké reprezentace.

CHRONOLOGICKÉ SEŘAZENÍ ÚSPĚCHŮ  
NOHEJBALOVÉHO ODDÍLU

1997  založení oddílu nohejbalu TJ Spartak Čelákovice, postup do II. ligy
2002 druhé místo v II. lize
2003 rozpad ligového týmu a vznik nového, vítěz okresního přeboru
2005 mistr extraligy dorostu
2006 postup mužů do II. ligy, převod do I. ligy
2007  druhé místo na MČR v singlu, čtvrté místo na MČR mužů v troji-

cích
2008 postup do extraligy
2011 třetí místo v extralize, třetí místo na MČR v singlu
2012  třetí místo na MČR v trojicích, první místo MS juniorů v singlu 

a v trojicích
2013  první místo na MČR mužů ve dvojicích, první místo na MČR mužů 

v singlu, třetí místo v extralize, druhé místo na ME v singlu
2014 třetí místo v extralize
2015 první místo na 41. MČR dorostu trojic
2017 třetí místo v extralize 
2018 druhé místo na MČR trojic
2019 první místo na MČR mužů v singlu
2021  první místo na MČR dorostu ve trojicích, Császárrét Open – první 

místo v singlu, Császárrét Open – druhé místo ve dvojicích
2022  třetí místo na MČR jednotlivců, druhé místo na MČR ve dvojicích, 

Császárrét Open – třetí místo ve dvojicích
Téma zpracovali

Petr Flekač, Martin Spilka, Martin Flekač

Rok 2012. Zakládající družstvo žen. Horní řada zleva: Patrik Burda – vedoucí, Dana 
Lžičařová (Mašková), Jana Veselá, Pavlína Pěčková, Dominika Hořejší (Veselá), Lucie 
Mojdlová (Zázvorková), František Krčál – trenér. Dolní řada zleva: Andrea Komlóšiová 
(Šedová), Alena Vokounová, Šárka Kadeřábková.

Rok 2022. Širší nominace juniorské reprezentace ČR, na které jsou i čelákovičtí hráči. 
Horní řada – zleva čtvrtý Filip Seidl, pátý Petr Nesládek a šestý trenér Michal Doucek. 
Dolní řada – zleva třetí Tomáš Löffelmann a pátý Daniel Matura. Foto na straně 12–13: 
archiv oddílu
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10. ZÁŘÍ – FESTIVAL SPORTU

Na zářijovém Festivalu sportu se skloubí sport s kulturou. Cílem Festivalu sportu, na jehož organizaci se podílejí Čelákovická sportovní a Kulturní dům, je motivovat děti a mládež 
k zapojení se do činnosti sportovních subjektů, jejichž činnost město podporuje ze svého rozpočtu. Přes drobné rozmary počasí byla i letos akce velmi úspěšná.

Foto: -dv- Foto: -dv-

Foto: -dv- Foto: -dv-Ostatní foto na straně 14: Zbyněk Vaníček
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10. ZÁŘÍ

Za účasti starosty Josefa Pátka a místostarostů Petra 
Studničky a Miroslava Opy byly slavnostně přestřiže-
ny pásky dvou dokončených investičních akcí, které 
byly financovány z rozpočtu města. V sobotu 10. září 
v dopoledních hodinách byl uveden do provozu nový 
Ekodomeček, který spadá pod Městský dům dětí a mlá-
deže Čelákovice. V odpoledních hodinách v průběhu 
Festivalu sportu byl zprovozněn i nový Sportovní are-
ál J. A. Komenského v samotném centru města, který 
provozuje Čelákovická sportovní.

Na zahradě Městského domu dětí a mládeže, p. o., v Havlíčkově ulici se konal oblíbený Festival volnočasových aktivit, na kterém se prezentovaly tradiční, stávající i nové zájmové 
útvary.

V rodném domku čelákovického malíře Čeňka Jandy (Kostelní č. p. 22, vchod z ulice U Kovárny) sídlí Český svaz chovatelů, z. s., ZO Čelákovice, která zde v pátek 9. a sobotu 
10. září pro veřejnost uspořádala Místní podzimní výstavu drobného zvířectva. Foto na straně 15: Zbyněk Vaníček
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do neděle 30. 10.
Městské muzeum
Z TVORBY VLADIMÍRA ŠPIČKY
Výstava z díla místního tvůrce (sochařství, malíř-
ství), která se původně měla konat v roce 2020 
a nekonala se z důvodu protiepidemických 
opatření ani v roce 2021. Přístupná ve výstav-
ní síni muzea denně 9.00–12.30 a 13.30–17.00 
hod.

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

pondělí 3. – pátek 7. 10.
Městská knihovna
TÝDEN KNIHOVEN
s výstavou „Osobnosti Čelákovic“ otevřenou ve 
výpůjčních hodinách knihovny. Výsledky ankety 
„Největší Čelákovák – kdokoli z Čelákovic pro 
vás byl/je největší inspirací nebo vzorem“.

úterý 4. 10. 18.30 hod.
Městská knihovna
SEDMILETÁ VÁLKA 1756–1763 V POLABÍ
přednáška Aleše Dvořáka

čtvrtek 6. 10. 18.30 hod.
Městská knihovna
PREZENTACE KNIHY EPOPEJ
prezentace knihy Epopej a beseda s autorem 
Janem Williamem Drnkem

pátek 7. 10. 8.30–18.00 hod.
Městská knihovna
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Projděte s knihovnicemi zázemí knihovny.

sobota 8. 10. 14.00 hod.
Ruská ulice v Jiřině
POUŤ U KAPLIČKY PANNY MARIE RŮŽEN-
COVÉ
Celebruje administrátor Římskokatolické far-
nosti p. Sebastian Kopeć.

neděle 9. 10. 14.00 hod.
nádvoří tvrze
VEJŠLAP ZA POLABSKÝMI STRAŠIDLY
Procházka po Čelákovicích s úkoly a povídáním 
o strašidlech Polabí pro nejmenší. Zakončení 
s opékáním buřtů v loděnici V Nedaninách.

neděle 9. 10. 16.00 hod.
Husův sbor
KONCERT VARHANNÍ HUDBY
Josef Bernard Prokop – varhany, Jana Krejčí-
ková – flétna.

čtvrtek 13. 10. 18.30 hod.
Městská knihovna
HRÁTKY S PAMĚTÍ
s lektorkou Renátou Nentvichovou Novotnou, 
certifikovanou trenérkou paměti I. stupně

sobota 15. 10. 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

neděle 16. 10. 14.00 hod.
Restaurace Na Vošverku, Sedlčánky
PODZIMNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
tradiční posezení seniorů při hudbě, videopre-
zentacích a vzájemné diskusi

středa 19. 10. 17.00 hod.
Městská knihovna
ČAJ O PÁTÉ, S KNIHOU
aneb Čtenářský klub pro dospělé. Nutné se pře-
dem přihlásit.

čtvrtek 20. 10. 18.30 hod.
Městská knihovna
ZDRAVÍ JE V HLAVĚ
přednáška spisovatelky Jarmily Mandžukové

pátek 21. 10. 9.00–11.00 hod.
Městské muzeum
ČELÁKOVICEMI ZNÁMÝMI I NEZNÁMÝMI
komentovaná vycházka městem

pátek 21. 10. 18.30 hod.
Husův sbor
OD BAROKA K JAZZU
Koncert, vystoupí Zdeňka Košnarová (varhany), 
Dušan Navařík (příčná flétna), Pavel Kopecký 
(kytara), Tomáš Kaiser (basová kytara).

pátek 28. 10. 10.00 hod.
náměstí 5. května
SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ OBČANŮ
U příležitosti výročí vzniku samostatného státu 
zástupci města položí květiny u pomníku pad-
lých.

pondělí 7. 11. 18.30 hod.
Městská knihovna
CHILLE
přednáška cestovatele Jiřího Kafky s mottem 
„Nikdy není pozdě“

úterý 8. 11. 8.00, 10.00 a 18.30 hod.
Městská knihovna
SOUČASNÉ TRENDY ŽENSKÉ EKOHYGIENY
beseda s Ilonou Bittnerovou, autorkou blogu 
Kalíšek.cz, dopoledne určeno pro ZŠ

úterý 8. 11. 8.00 a 10.00 hod.
Městská knihovna
INFORMATIKA PRO ŽÁKY 9. TŘÍD ZŠ
orientace a vyhledávání knih v dospělém oddě-
lení

čtvrtek 10. 11. 18.30 hod.
Městská knihovna
HRÁTKY S PAMĚTÍ
s lektorkou Renátou Nentvichovou Novotnou, 
certifikovanou trenérkou paměti I. stupně

pátek 11. 11. 17.00 hod.
Mateřské centrum Čelákovice – sraz
LAMPIONOVÝ PRŮVOD MĚSTEM
průvod městem zakončený na zahradě RC 
ROUTA

sobota 12. 11. 13.30–21.00 hod.
náměstí 5. května
SVATOMARTINSKÝ VINNÝ KOŠT
Gastrofestival s programem, vystoupí: Cim-
bal band, Anička Slováčková, Michal Ambrož 
& Hudba Praha, Barbora Poláková a Pražskej 
tuzex.

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 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.

úterý 25. 10. 9.30 hod.
VELRYBA LÍZINKA
Pohádka pro MŠ a volně příchozí, vstupné 50 Kč.

pátek 28. 10. 19.00 hod.
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS
Koncert s programem „SWING NYLONOVÉ-
HO VĚKU POKRAČUJE!“ na počest udělení 
čestného občanství generálmajorovi Aloisi Va-
šátkovi in memoriam, vstupné 200 Kč.

úterý 8. 11. 9.30 hod.
PRINCEZNA ČOKOLÁDA
Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 50 Kč.

čtvrtek 10. 11. 20.00 hod.
RICHARD MÜLLER 
Koncert legendy česko-slovenské hudební 
scény. Zazní nejzásadnější hity, ale i průřez 
jeho oceňovaným novinkovým albem s ná-
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zvem „Hodina medzi psom a vlkom“, které vy-
šlo na konci roku 2020, vstupné: 590 Kč.

neděle 13. 11. 15.00 hod.
JŮ A HELE VÁNOČNÍ ČAS
Loutková revue skupiny Loudadlo, spolupra-
cující s Českou televizí na pořadu Studio Ka-
marád, 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+.

Týden knihoven
Vážení čtenáři a návštěvníci, knihovna opět na-
bízí mnoho akcí pro děti i dospělé. Již během 
září navštěvovaly knihovnu třídy ZŠ i mateř-
ských škol. Začal pracovat i Čtenářský kroužek 
a po letní pauze se opět sešli členové Čtenář-
ského klubu pro dospělé.
V prvním říjnovém týdnu, tzv. Týdnu knihoven 
(celostátní projekt), je možnost navštívit výsta-
vu „Osobnosti Čelákovic“ spojených s knihou 
a naší knihovnou. V pátek 7. října si můžete při 
Dni otevřených dveří projít celou budovu, tzn. 
i zázemí zaměstnanců knihovny. Otevřeno bude 
výjimečně do 18.00 hod.
„Kniha EPOPEJ předkládá čtenářům velkofor-
mátové fotografie a poselství Slovanské epope-
je Alfonse Muchy. Barevná a světelná věrnost 
pláten ve spojení s unikátní tiskovou technologií 
přináší výjimečnou knihu svého druhu. Velkofor-

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

mátová obrazová kniha v limitované edici nabízí 
pohlédnout na nejmenší detaily Muchova díla 
a přináší velkolepou Slovanskou epopej v dosud 
neviděné podobě.“ (www.epopej.eu)
Vytvořit věrnou digitální kopii Muchovy Slo-
vanské epopeje je úkol hodný nejen precizního 
profesionála, ale i nadšence se smyslem pro 
ten nejmenší detail. Tím právě autor knihy, Jan 
William Drnek, je. Více se dozvíte na přednášce 
v knihovně ve čtvrtek 6. října od 18.30 hod. 
Jan William Drnek se fototografii intezivně věnu-
je bezmála 50 let. Je předním světovým odbor-
níkem na správu barev tiskových technologií. Je 
členem skupiny Coloratti, skupiny renomova-
ných světových fotografů a odborníků na sprá-
vu barev (tzv. colorguru), a také členem Asoci-
ace profesionálních fotografů. Ve své tvorbě se 
zaměřuje na náročné techniky panoramatické 
velkoformátové fotografie s vysokým rozlišením 
a na techniku HDR. Fotografie z cest s náměty 
krajiny a portrétů lidí vystavoval na úspěšných 
výstavách WILDa AFRICA, WILDa AMERICA, 
WILDa INDIA apod. Výstava WILDa INDIA byla 
i v naší knihovně k vidění v roce 2016. https://
knihovna.celakovice.cz/cs/fotogalerie-z-akci/
vystavy/2016-wilda-india.html.
V létě 2010 vystavoval sérii velkoformátových 
fotografií s názvem Talking Glass v New Yorku 
v rámci stejnojmenného projektu s architektem 
Bořkem Šípkem, se kterým dlouhá léta spolu-
pracoval a realizoval pro něj přesné kopie jeho 
grafických návrhů.
Své fotografie publikuje i v cestovatelských ča-
sopisech a knihách. Jeho fotografie doprovázejí 
knihy o Staroměstském orloji, Českém Krumlo-
vě či Karlštejně.
V poslední době se věnuje fotografování umě-
leckých děl a sakrálních staveb. V roce 2020 
jedinečně vyfotografoval gotický oltář Mistra 
Pavla v Levoči. Fotografie doprovázejí unikát-
ní limitovanou edici Bible. Letos vyšla obra-
zová publikace Metropolitné katedrály (www.
luxusnakniznica.sk). Jan William Drnek pochází 
z jižních Čech, 35 let žije v Čelákovicích.
Informace o pořádaných přednáškách a bese-
dách v knihovně najdete na našich webových, 
facebookových a instagramových stránkách. 
Těšíme se na vaši návštěvu!

Naděžda Picková, ředitelka

Čtenářský klub pro dospělé 14. září. Foto: archiv MK

Kniha EPOPEJ. Foto: archiv autora

houbařské okénko

Slizák mazlavý
V průběhu letošního léta houbám skutečně ne-
přálo. Situace se změnila až na přelomu srpna 
a září, kdy se výrazně zvýšil úhrn srážek. To se 
projevilo růstem hub jak v okolních lesích, tak 
v městských parcích. Díky tomu jsme přímo 
v katastru Čelákovic nově zaznamenali růst jin-
de hojného druhu houby – slizáka mazlavého.
Slizák mazlavý (Comphidius glutinosus) má 
klobouk 3–10 cm široký, polokulovitý, masitý, 
fialové až fialově hnědé barvy, někdy šedavý. 
Pokožka klobouku je pokryta silnou vrstvou sli-
zu. Lupeny řídké, na třeň sbíhavé, bělavé a stár-
nutím černající. V mládí jsou překryty závojem. 
Třeň je 5–10 cm vysoký, válcovitý, se slizovým 
prstenem, bělavě krémový, na bázi třeně na-
žloutlý až žlutý, což je spolu se slizkým fialově 
hnědým kloboukem hlavní určovací znak. Roste 
od konce června do října především pod smrky, 
často v místech, kde se vyskytuje i hřib hnědý. 
Využití v kuchyni – jako u všech slizáků se jed-
ná o jedlý druh, dokonce je ze všech slizáků 
považován za chuťově nejlepší, navíc snadno 
poznatelný. Odrazovat může jak silnou vrstvou 
slizu, tak tím, že na rozdíl od klouzka obecného, 
se kterým si je vzhledově velmi podobný, nemá 
rourky, ale lupeny.  
Zajímavé je, že i přes přítomnost lupenů je celá 
skupina slizáků systematicky řazena do řádu 
hřibotvarých hub. Zaměnitelný je prakticky pou-
ze s jedlým slizákem skvrnitým, který roste vý-
hradně pod modříny. Ač se jedná o běžný druh, 
je v našem okolí z důvodu absence smrčin po-
měrně vzácností.

Miroslav Rudolf a Ondřej Tomeček, 
Spolek houbařů Čelákovice

Slizák mazlavý. Foto: Petr Souček

V úterý 13. září od 18.00 hod. se v Síni Jana Zacha 
Městského muzea v Čelákovicích uskutečnila přednáška 
historika Martina Nekoly „Po stopách Čechů ve světě“. 
Historik a politolog Martin Nekola se věnuje tématu kraja-
nů a exilu mnoho let, v hloubi zahraničních archivů nalezl 
řadu pokladů, a především se potkal s inspirativními lidmi, 
na které bychom měli být náležitě hrdí, přitom o jejich za-
jímavých osudech často vůbec netušíme. Přednáška byla 
doplněna o obrazovou prezentaci jak naši krajané, kteří 
v různých obdobích a za různých okolností byli nuceni 
opustit domov, dokázali neuvěřitelné věci. Foto: -dv-
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rc routa +
mateřské centrum
Sedláčkova 107, Čelákovice
Stankovského 1650, Čelákovice
(zadní vchod budovy Obecního domu)
tel.: 739 033 163
e-mail: info@rc-routa.cz
http://www.rc-routa.cz
fb: Mateřské centrum Čelákovice a RC Routa

Sledujte náš FB, kde se dozvíte aktuální in-
formace o připravovaných akcích. Případ-
ně nás kontaktujte na tel.: 739 033 163.

Otevírací doba zahrada/Jurta a Dobročinný 
obchůdek po–pá 10.00–18.00 hod.

Klub náhradních rodin, víkendový vzděláva-
cí pobyt pro pěstouny, 7.–9. 10. Josefův Důl. 
Téma: terapeutické rodičovství, lektorka Květa 
Sluková, určeno pěstounským rodinám. Další 
informace Lenka Slováková, tel.: 776 152 929, 
e-mail: lenka.slovakova@rc-routa.cz.

Rodinné finance prakticky, čtvrtek 6. 10., 
18.00 hod., Routa, základní pravidla, na co si 
dát pozor, co u jednotlivých produktů pohlídat 
a mnohé další s finanční poradkyní Evou Do-
halskou. Rezervace předem není nutná.

Dětský bazárek, čtvrtek 6. 10., od 17.00 hod. 
příjem věcí, pátek 7. 10., 9.00–18.00 hod. a sobo-
ta 8. 10., 9.00–12.00 hod. prodej, Mateřské cen-
trum, zadní vchod budovy pošty, více informací: 
Jitka Fořtová, e-mail: jitka.fortova@gmail.com.

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

Otevření Ekodomečku 
v Kollárově ulici

V sobotu 10. září proběhlo slavnostní otevření 
nové budovy MDDM. Přestřihla se páska, zazněly 
dojemné proslovy, nechyběl ani přípitek a občer-
stvení. Sen se stal skutečností, náš Ekodomeček 
je připraven na startu. Zbývá už jen přestěhovat 
zaměstnance, vybavit učebny a v říjnu je Ekodo-
meček otevřen prvním dětským návštěvníkům. 
Velmi nás těší zájem dětí, rodičů i veřejnosti, 
o čemž svědčí fakt, že na většinu kroužků a kurzů 
máme plno. Plánujeme další zajímavé akce, semi-
náře, workshopy, abychom tyto prostory využili na 
maximum. Věříme, že se vám bude v Ekodomeč-
ku dobře pracovat stejně jako nám.

Veronika Kratochvílová

Foto: archiv MDDM

Podzimní tábor 
v Sedloňově

V termínu podzimních prázdnin, úterý 25. – so-
bota 29. října, pořádáme tradiční podzimní tá-
bor v krásném prostředí Orlických hor na chatě 
Roubenka – www.chataroubenka.cz. Užijeme si 
pobyt v podzimní přírodě. Objevíme řadu řopíků 
a bunkrů v okolí. Vypravíme se na výlet do No-
vého Města nad Metují a projdeme stezku v Klo-
potovském údolí. Samozřejmostí jsou sportovní 
miniturnaje jako např. bocce, šipky, vybíjená, 
fotbálek, pingpong. Večery budou s kytarou nebo 
v rytmu taneční hudby. Cena tábora 2 700 Kč (do-
prava autobusem, strava 5x denně, pitný režim, 
vstupy, odměny…). Hlásit se můžete přes aplikaci 
Domeček, registrace online, v sekci Tábory. Více 
informací na tel.: 326 991 217 nebo na e-mailu: 
martina.slovakova@mddmcelakovice.cz.

Veronika Kratochvílová

Večerní běh městem
Čelákovice

V listopadu nás opět čeká tradiční sportovní udá-
lost, Večerní běh. Nezapomeňte si poznamenat 
do diáře! Dětské a mládežnické kategorie startují 
ve středu 16. listopadu, dospělé kategorie 17. lis-
topadu. Propozice a další podrobnosti na webo-
vých stránkách www.mddmcelakovice.cz.

Veronika Kratochvílová

komunitní 
centrum fara
Na Hrádku 455, Čelákovice
tel.: 778 063 127
e-mail: reditelka@kcfara.cz
https://www.kcfara.cz
Fb: KC FARA

Otevřeno po–pá, 13.00–20.00 hod.

Taneční odpoledne pro seniory, úterý 
11. 10., 14.30–16.00 hod., „ženy na sebe suk-
ni nebo šaty, ať se cítíme krásně, žensky a při 
tanci se kolem nás vlní sukně. Vše pohodlné, 
vhodné na jemný pohyb,“ Lenka Skalická.

Sociální a finanční poradenství, středa 
5. 10., 17.00–19.00 hod., Vendula Zajíčková.

Lékařské poradenství, středa 12. 10., 17.00–
19.00 hod.

Právní poradenství, středa 19. 10., 17.00–
19.00 hod., Markéta Tillerová.

Setkávání Anonymních alkoholiků, připravu-
jeme na listopad 2022. 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

Cvičení na židlích, úterý 9.00–10.00 hod., 
Olga Stuchlíková.

Pohyb s Lenkou Skalickou, úterý 13.00–
14.00 hod.

Mozkohrátky – trénování paměti, středa jednou 
za 14 dní, 9.30–11.00 hod., Renáta Nentvichová.

Pohyb s Lenkou Skalickou, středa jednou za 
14 dní, 10.00–11.00 hod.

Cvičení s Renčou Nentvichovou, čtvrtek 
14.00–15.00 hod.

Angličtina, pátek 10.00–11.00 hod., Miloš Špringr.

Keramika, pátek jednou za 14 dní, 13.00–
15.00 hod., Mirka Špringrová.

Náboženství, děti 1.–3. třída, pondělí 16.00–
17.00 hod.

Náboženství, děti od 4. třídy, čtvrtek 15.00–
16.00 hod.

pozvánka do okolí

Vraťte se o celých 80 let 
zpět – do 27. května 1942!
V onen den byla v pražské ulici V Holešovičkách 
provedena akce, která se ve svých důsledcích 
ukázala mnohem účinnější a závažnější, než 
byl původní předpoklad. Po několika desítkách 
minut čekání nastalo několik desítek strhujících 

sekund, které se staly objektem zájmu několika 
generací badatelů i laiků.
Staňte se i vy svědky útoku na zastupujícího říš-
ského protektora Reinharda Heydricha, a to jen 
10 kilometrů severně od místa činu.
Díky virtuální realitě můžete v Památníku ná-
rodního útlaku a odboje prožít tuto historickou 
událost očima všech hlavních aktérů. Pro ná-
vštěvníka začíná unikátní zkušenost v okamžiku 
nasazení speciálních brýlí a následné volby mezi 
československými vojáky Josefem Gabčíkem 
a Janem Kubišem, zastupujícím protektorem 
Reinhardem Heydrichem, řidičem Johannesem 
Kleinem či náhodnou svědkyní Marií Navarovou.
Památník se nachází na adrese: Hlavní č. p. 11, 
Panenské Břežany – v Horním zámku, kde 
můžete navštívit interaktivní expozici „Zločin 
a trest“, připomínající hrůzy nacistické okupace 
českých zemí. K zámku patří také rozlehlý park, 
v jehož lůně se nachází barokní skvost – unikát-
ní kaple sv. Anny, jejíž výstavba proběhla podle 
plánů slavného architekta barokní gotiky Jana 
Blažeje Santiniho – Aichela v letech 1705–1707.
Otevřen je celoročně od středy do neděle 
v 9.00–12.00, 12.30–16.30 hod.
Více na www.muzeumbrandys.cz. red
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Slow stitching aneb Pohodové šití, pondělí 
10. 10., 18.00 hod., Routa, „obal na zápisní-
ček“ na podvečerním workshopu. S sebou 
pravítko, měkkou tužku, ostré nůžky, jehlu 
a špendlíky, popř. stehovku, silnější nitě nebo 
bavlnky, případně kousky látek. Látky, látko-
vé obrázky a všechno ostatní potřebné bude 
k dispozici na místě (50 Kč za materiál). Re-
zervace Monika Žatečková, tel.: 728 660 493.

Opékání buřtů a posezení na zahradě Routy, 
úterý 11. a 25. 10., 16.30–19.00 hod., s sebou 
buřty a dobrou náladu.

Rodinné bubnování, středa 19. 10., 10.00–
11.00 hod., zahrada RC Routa, s Janou Vach-
kovou, vítáni jsou rodiče s dětmi i jednotlivci. 
Vstup 50 Kč/rodina, rezervace předem není 
nutná. 

Když rodinné finance nestačí – dávkový 
systém, čtvrtek 20. 10., 18.00 hod., Routa, zá-
kladní orientace v dávkách státní sociální pod-
pory, hmotné nouze, pomoci od soukromých 
nadací se sociálními pracovnicemi Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Rezerva-
ce předem není nutná. 

Taneční studio Routa, taneční kurzy pro děti 
3–15 let, více informací Monika Žatečková, 
tel.: 728 660 493, e-mail: tanec@rc-routa.cz.

Procvičování matematiky a českého jazyka 
pro deváťáky, nový koncept přípravy k jednot-
né přijímací zkoušce na střední školy, příprava 
v kolektivu vrstevníků pod dohledem studentů 
VŠE, skupina maximálně 5 osob, více informací 
a přihlášky: Monika Žatečková, tel.: 728 660 493, 
e-mail: monika.zateckova@rc-routa.cz.

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.

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

Plány v novém školním 
roce

Ve čtvrtek 1. září jsme v atriu za účasti starosty 
města Josefa Pátka a místostarosty I Petra Stud-
ničky přivítali 68 prvňáčků, nových žáků naší vel-
ké školy. Počasí nám přálo a dětem na tu první 
cestu do školy svítilo od rána sluníčko. Nejen těm 
novým, ale i téměř šesti stovkám těch dalších, už 
starších, spolužáků. A s nástupem do školy začí-
nají i tradiční školní akce, sportovní klání, výjez-
dy a další aktivity, které ke škole neodmyslitelně 
patří. 
Koncem září proběhly tradiční čokoládové štafe-
ty, tentokrát na novém, krásném hřišti. Jsme moc 
rádi, že tak skvělé a moderní sportoviště mohou 

děti naší školy – ale nejen té, i ostatních čeláko-
vických – využívat zcela zdarma. 
Na prosinec připravujeme pěvecké klání ve snaze 
najít čelákovickou superstar. Pan učitel Keith, kte-
rý s nápadem přišel a který se o celou organizaci 
slíbil postarat, plánuje oslovit i ZŠ Kostelní a vel-
kolepé finále přenést do Kulturního domu. Uvidí-
me, jak se jeho nápad podaří realizovat. 
Těšíme se na náš prodejní stánek, který bude 
propagovat školu, šikovnost dětí a učitelů 
a v neposlední řadě podpoří i námi vybranou 
charitu – u příležitosti slavnostního rozsvěce-

ní vánočního stromu na čelákovickém náměstí 
v první „adventní“ sobotu.
Po tříleté odmlce naše škola opět pořádá zájezd 
do Velké Británie. Na jaře 2023 nás čeká jihový-
chodní pobřeží a město Southend on Sea, ve kte-
rém budou žáci bydlet a chodit do jazykové školy. 
Kromě samotného Southendu žáky čeká návště-
va dalších míst – Doveru, Canterbury, Cambridge 
a Colchestru. Na programu rozhodně nebude chy-
bět ani celodenní výlet za památkami Londýna.
Věříme, že se nám naše plány podaří realizovat. 

Vilma Michelčíková, zástupkyně ředitelky

Spolek míčových kouzelníků

V sobotu 3. září se konal 3. ročník nohejbalového turnaje Spolku míčových kouzelníků, který byl jak pro registrované, 
tak pro hráče, co hrají nohejbal jen pro radost. 21 týmů z Čelákovic a okolí, ale i z Mostu, Liberce, Borku a Prahy 
se utkalo v areálu Na Nábřeží. Organizátoři si zaslouží velkou pochvalu za přípravu hřišť a občerstvení. Děkujeme 
všem sportovcům, divákům, sponzorům a příznivcům našeho spolku. Turnaj registrovaných týmů vyhrálo mužstvo 
„Chlívek“ z Prahy. Foto: Jiří Honc

SPORTICUS orienteering, z. s.

Zářijové úspěchy našeho klubu
Členové čelákovického orientačního klubu sbírají úspěchy v orientačním běhu i v MTBO (orientační 
závody na horském kole). Rádi bychom vypíchli úspěchy členů oddílu ze začátku září.
Jan Vacek (22 let) se nominoval na zářijové Mistrovství světa v MTBO v kategorii do 23 let, které se 
konalo v Bulharsku. Naše mladé závodnice (Šárka Rypáčková, Bára Ouhrabková, Lisa Kalinová, Ella 
Kalinová) získaly medailová umístění ze závodů Českého poháru MTBO v kategoriích W11 a W14.
Klub SPORTICUS orienteering nabírá do svých řad nové členy. S dětmi ve věku 8 až 14 let máme 
pravidelně tréninky orientačního běhu každou středu od 15.00 hod. Kontaktujte nás na e-mailu:  
celakovice.ob@gmail.com nebo tel.: 602 305 007. Radka Ouhrabková

Jan Vacek se nominoval na MS MTBO do 23 let. Foto: 
Zuzana Jedličková

Lisa Kalinová se umístila na 3. místě v ČP MTBO middle 
v Hradci Králové v kategorii W14. Foto: Miroslav Kalina
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Nohejbalový oddíl
Nohejbalové prázdniny skončily, ale před zápasy 
play-off bylo na scéně ještě MČR v singlu a dvo-
jicích. Na 28. MČR v singlu se sešlo na třicet sin-
glistů ze všech koutů ČR. V této silné konkurenci 
se neztratil ani čelákovický Michal Kolenský, který 
obsadil třetí příčku. Vyhrál čakovický J. Kalous 
před J. Hanusem z Modřic. 
Na padesáté MČR dvojic vyslaly Čelákovice tři se-
stavy. Nejlépe se vedlo dvojici Spilka, Holas, která 
postoupila do finále. Bohužel v něm se zranil čelá-
kovický Spilka, a tak se za stavu 5:5 v druhém setu 
musel zápas skrečovat ve prospěch Čakovic.
A-tým Čelákovic přivítal v prvním utkání play-off
mužstvo SKN Žatec, které porazil 5:2, ale zase tak
jednoznačné, jak napovídá výsledek, to nebylo.
Žatečtí se představili jako velmi houževnatý celek,
o čemž svědčí čtyři třísetová utkání. V odvetném
zápase body připisovaly výhradně Čelákovice.
S napětím se očekával duel v singlu. V něm na-
stoupil proti O. Vítovi M. Kolenský a měl mu oplatit 
prohru z prvního zápasu. To se mu také bezezbyt-

TJ Spartak Čelákovice

Šachový oddíl

MČR ve dvojicích – na druhém místě M. Spilka a V. Holas. Foto: archiv nohejbalového oddílu

Závěr prázdnin po našem návratu ze soustře-
dění proběhl ve znamení hned několika turnajů, 
a to Říčany Open ve vážném tempu, Hrajeme 
spolu v rapid tempu a nejdůležitější akcí bylo 
Mistrovství České republiky v Rapid šachu.
V rámci turnaje v Říčanech se uděloval i titul 
Krajské přebornice v kategorii D18, tedy dív-
ky do 18 let. Tento titul si odnesla Karina Nela 
Müllerová z našeho klubu, ačkoliv je stále ještě 
o dost mladší, a získala tak možnost postupu na 
MČ juniorů. Velká gratulace je na místě. Zbylá
čtveřice našich hráčů v tomto turnaji hrála vel-
mi dobře a všichni získali nejen zkušenosti, ale
nabrali i spousty bodíků do výkonnostních koe-
ficientů. Pěkná práce.
Turnaj Hrajeme spolu organizoval klub ŠK Líně
a ti, co šachy a šachový sport sledují, vědí, že
je to klub mistryně republiky, a byl tedy hlavně
přípravou na MČR, které následovalo. Do této
vzdálené destinace se mnou vyrazilo hned osm
našich hráčů a rozhodně tam zanechali stopu.
Považte sami, vždyť těchto osm přivezlo hned

Oddíl stolního tenisu
Vstupujeme do nové sezony. V říjnu již startují 
soutěže. Po smolném sestupu z divize se A-tým 
pokusí o návrat. Začali jsme doma již v sobotu 
1. října od 17.00 hod. proti Sokolu Malín. Dal-
ší domácí říjnové zápasy hrajeme 15. od 17.00
hod. proti Krchlebům a 16. od 10.00 hod. proti
týmu Velkých Popovic. Družstva B, C a D hrají
okresní soutěže, do kterých i letos plánujeme
zapojit naši mládež. Mládež U15 bude opět
sbírat zkušenosti v okresní soutěži Nymbur-
ska. O domácích zápasech vás budeme pravi-
delně informovat na facebooku a našem webu
www.stolniteniscelakovice.cz.
Těžiště naší práce spočívá ale zejména v práci
s mládeží. Pod vedením trenéra Matěje Igla ak-
tuálně pracujeme asi s 25 mladými nadějemi. Ve 
spolupráci s MDDM Čelákovice provozujeme
přípravku pro nejmenší od 6 do 10 let. V sobotu
10. září se uskutečnil nábor, přesto nám stále
zbývá několik volných míst pro šikovné děti. Po-
kud máte zájem, můžete je přijít do sokolovny
představit na naše tréninky (st, pá 16.00–17.30
hod.). Nejlepší z loňské přípravky již intenzivně
trénují v pokročilých a připravují se na první tur-
naje. S 10 hráči jsme v srpnu absolvovali tradič-
ní tvrdé soustředění v Jaroměři. Celkem se letos 
chceme zúčastnit asi 30 turnajů, z toho poprvé
i celorepublikových.
V neděli 11. září na prvním z nich uspěl Nicolas
Ulman (U13) v kategorii B a kvalifikoval se do
A soutěže na dalším turnaji v Havířově. Domča
Vedral si jako U11 atmosféru starší kategorie
otestoval a vůbec nepropadl, sehrál dva vyrov-
nané zápasy s o 2 roky staršími. Za rok je má…
Následně počítáme s účastí na pražské sérii
Grand Prix, krajských a okresních „bodová-
kách“ a přeborech. V říjnu pak chceme uspo-
řádat první hraní pro čelákovickou veřejnost
a v průběhu roku i turnaj. Na konci této sezony,
v květnu 2023, bychom pak rádi společně osla-
vili 100. výročí stolního tenisu v Čelákovicích.
Tak nám držte palce!

Petr Dvořák, předseda oddílu

Nicolas Ulman a Dominik Vedral. Foto: archiv oddílu 
stolního tenisu

ku povedlo a po setech 7:10 a 6:10 stvrdil dobrou 
formu celého týmu výhrou 0:2 a postupem do se-
mifinále. Totéž se podařilo i Karlovým Varům, které 
porazily Vsetín 2:0 na zápasy, a tak semifinálové 
dvojice tvoří: Modřice–Čelákovice a Čakovice–
Karlovy Vary.
Dorostencům se v prvním zápase play-off nevedlo 
– 4:2, a tak byl v odvetě jasný úkol, a to vyhrát. Ná-
stup parádně vyšel, ale závěrečné dvojky přinesly
obrat s vynuceným třetím zápasem. V něm přišla
také prohra.
Ženy skončily na pátém místě v dlouhodobé
soutěži, a to vzhledem k disciplinárnímu říze-
ní k zápasu Santoška vs. Start Praha (skreč ve
prospěch Startu).
Čtvrtfinálový zápas s Mokrovraty se hrál ze strany
Čelákovic na pohodu a po vítězství 5:1 postoupily
do semifinále, kde je čekal tým Zaječova. Prohra
0:5 odsunula Čelákovice k zápasu o třetí místo
proti Nymburku, jenž prohrál ve Vrdech 5:4. Finále
si tak zahraje Zaječov vs. Vrdy. Petr Flekač

5 pohárů ze svých kategorií. Velmi pěkná re-
prezentace našeho klubu. Zlato přivezla Ivana 
Mauricová D8, stříbrem se blýskli Alexa Balmuš 
D8 a Vojta Čanda D10, bronz vyšel na Zuzanu 
Jandovou D16 a Tess Hujovou D10. Asi už nás 
nepozvou.
Třetí a nejsledovanější soutěží bylo MČR v Ra-
pid šachu. Sem se probojovala dvojice Sabina 
Jeníková a Tess Hujová. Vzhledem k postave-
ní ve startovní listině, tedy 9. a 10., jsme věřili 
v umístění na širším podiu. Děvčata se stateč-
ně prala o každý bodík a rozhodně nehrála na 
remízu. Před posledním kolem dokonce Tess 
sahala po medailové pozici, k tomu bohužel 
potřebovala trochu pomoci od bohyně Kai-
sy, aby dopadly ostatní výsledky, jak je třeba. 
Svou partii vyhrála, nicméně naše šachová bo-
hyně se dívala jinam. Výsledkem bylo skvělé, 
i když nepopulární čtvrté místo. Sabina Jeníko-
vá získala o bodík méně a skončila na desáté 
pozici. Velká gratulace oběma… Není lehké se 
prosadit.
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Co bude dále, to je jasné. Nábor nových členů probíhá, od těch školko-
vých po velké. Nejmenší nováček je ročník 2017 a největší 2003, oba se již 
zapojili do tréninku a volných míst je velmi málo. Bližší informace na tel.: 
604 713 180. Peter Janda

Tess Hujová vlevo. Foto: archiv šachového oddílu

vodní motorismus

Formula Future – úspěch na MS a ME
Ve dnech 31. srpna – 4. září se konalo Mistrovství světa a Mistrovství 
Evropy Formula Future v Německu ve městě Brandenburgu. Po čtyřech 
závodech MČR, které byly v květnu a v červnu, se do reprezentace Čes-
ké republiky probojovali závodníci 1. ČKVS: Veronika Brzobohatá, Žofie 
Dvořáková a Marek Brzobohatý. Reprezentace měla celkem 11 závodní-
ků. Trenérem reprezentace je trenér našeho 1. ČKVS Michal Marvánek.
Umístění našich závodníků na MS a ME: Veronika Brzobohatá (Delfín, 6–7 
let), ME 2. místo, MS slalom 2. místo, kombinace MS 3. místo; Žofie Dvo-
řáková (M1, 8–9 let), ME 11. místo, MS kombinace 11. místo; Marek Brzo-
bohatý (M2, 10–11 let), ME 3. místo, MS slalom 2. místo, MS kombinace 
4. místo. 
Celkově tým ČR získal 19 medailí (4x 1. místo, 8x 2. místo, 7x 3. místo).
V týmech se reprezentace České republiky na MS i ME umístila na skvě-
lém 2. místě z 11 států. Gratulujeme a děkujeme všem!
Více informací a fotek o nás najdete na Facebooku/1.CKVS, Instagramu 
1ČKVS a webu www: http://1ckvs.cz/. Někdy u vody ahoj.

Michal Marvánek, 1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s.

Tým ČR na MS a ME Německo 2022. Foto: archiv 1. ČKVS

Veronika Brzobohatá při závodě MS. Foto: archiv 1. ČKVS

karate

SK karate Dragon Čelákovice – velký 
úspěch na světovém šampionátu

Začátkem měsíce září se poprvé v České republice konala nejvyšší svě-
tová soutěž v karate 12th World Shotokan Karate Championships, kterou 
pořádala světová federace WSF. Šampionát se uskutečnil v pardubické 
Enteria areně a zúčastnili se ho reprezentace z 27 zemí celého světa.
Z našeho klubu se na šampionát nominovalo 10 závodníků, jmenovitě Da-
niel Brejcha, Denisa Brejchová, Jakub Fidler, Eliška Fidlerová, Jan Hoff-
mann, Dalibor Kolínko, Matěj Lippert, Eliška Mihalčatinová, Michal Nosek, 
Štěpán Svoboda a koučové Martin Brejcha a Helena Brejchová.  
Konečné umístění našich reprezentantů bylo fantastické. Mistrem světa 
se stali Daniel Brejcha (kata individual a kata team), Michal Nosek (kata 
individual), Jakub Fidler a Matěj Lippert (oba kata team).
Titul vicemistr světa vybojovali Denisa Brejchová a Matěj Lippert (oba ku-
mite individual), Eliška Mihalčatinová (kata individual) a Jan Hoffman, Dali-
bor Kolínko a Štěpán Svoboda (všichni kata team).
Bronzové medaile dále získali Daniel Brejcha (kumite a kata individual), 
Denisa Brejchová (kata team a kumite team), Eliška Fidlerová (kata indivi-
dual a kata team), Dalibor Kolínko (kata individual) a Eliška Mihalčatinová 
(kata team).
Celkem jsme na tomto světovém šampionátu vybojovali 22 medailí, z toho 
5 zlatých, 7 stříbrných a 10 bronzových, a opět jsme potvrdili, že patříme 
mezi top kluby českého karate. Nejúspěšnějším reprezentantem se stal 
Daniel Brejcha, který si z Pardubic přivezl dvě zlaté a tři bronzové medaile.
Všem závodníkům k dosaženým výsledkům gratulujeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci České republiky. Poděkování patří také celému re-

Úspěšní reprezentanti SK karate Dragon na mistrovství světa WSF 2022, kde vybojo-
vali 22 medailí. Foto: archiv klubu

alizačnímu týmu, všem rodičům a v neposlední řadě městu Čelákovice za 
finanční podporu naší činnosti. 

Martin Brejcha, předseda SK karate Dragon Čelákovice

První místo v kategorii kata team pro Daniela Brejchu, Jakuba Fidlera a Matěje Lipper-
ta. Foto: archiv klubu
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atletika

Atletika Čelákovice, z. s.
Začátek školního roku přinesl zahájení všech 
tréninků atletiky od minipřípravek přes příprav-
ky, kondiční žactvo, atletiku pro radost až po 
závodní žactvo. Dokud nám to počasí dovolí, 
plánujeme využívat atletický stadion. Během 
zimy se přesuneme do haly Bios a tělocvičny na 
ZŠ J. A. Komenského. Jsme rádi, že naši atleti 
skočili do tréninků rovnýma nohama, protože 
hned od září jsme se pustili i do závodů.
Šest našich atletek (Kateřina Modráková, Aneta 
Šupová, Nela Krojidlová, Sára Smetanová, Moni-
ka Paloušová, Tereza Vojtíková) prožilo začátkem 
září v Brně nezapomenutelné sportovní zážitky 
na Evropských hrách mládeže. Holky doplnily 
tým Nehvizd a spolu s dalšími asi 1 750 atlety  
z 15 zemí Evropy zažily své olympijské hry. Tým 
přivezl celkem 7 medailí, mnoho finálových účastí 
a nepopulárních 4. míst. Nádherná oslava sportu.
V pátek 9. září jsme uzavřeli sérii atletických zá-

vodů v roce 2022, které pořádal náš oddíl Atletika 
Čelákovice, a tím bylo 4. kolo Krajského přeboru 
družstev přípravek SČK skupiny C. V tomto roce 
si mohli atleti porovnat své síly nejen na Městském 
stadionu v Čelákovicích, a to hned dvakrát, ale také 
v Nehvizdech a v Houštce. Velké díky patří tamním 
oddílům za poskytnutí zázemí a profesionální orga-
nizaci. Každého závodu se zúčastnilo kolem 200 at-
letů z 9 oddílů Středočeského kraje. V disciplínách 
50 m překážek, skok daleký, hod medicinbalem 
a štafeta 8 x 200 m si naši atleti vedli velmi dobře. 
Naše družstvo A skončilo celkově na nádherném 
2. místě z 20 družstev. V celkovém hodnocení, 
po všech 4 kolech závodů, se Atletika Čelákovice 
umístila také na 2. místě, těsně za vítězným týmem 
Atletika Líbeznice. Ještě nás čeká velké středočes-
ké atletické finále v Berouně. Držte nám pěsti.
Na sklonku sezony předvedla čelákovická Nikola 
Grygarová parádní výkon. Na Mistrovství republi-

ky družstev, kde závodila za AK Sokol Nehvizdy, 
které vede Tomáš Vojtek, skočila o tyči 290 cm. 
Tím výrazně přispěla k celkovému 2. místu v této 
soutěži a nominovala se tímto skokem na Mist-
rovství republiky, které bude hostit Jablonec nad 
Nisou. Doufáme, že padne hranice tří metrů. Zde 
taky zakončí svoji úspěšnou kariéru trenéra tyče 
Miloš Rada, který s naším oddílem spolupracuje 
řadu let a patří mu velké díky.
I letos se náš spolek Atletika Čelákovice zúčast-
nil Festivalu sportu, který se konal 10. září na 
čelákovickém náměstí. Potěšil nás opět velký 
zájem o naše tréninky a rádi jsme všem zájem-
cům poskytli potřebné informace. Pro děti jsme 
si připravili možnost vyzkoušet si některé z atle-
tických disciplín, jako je skok vysoký a skok do 
dálky z místa. I přes rozmary počasí se celé od-
poledne vydařilo a my se už teď těšíme na další 
sportovní akce. Atletika Čelákovice, z. s.

Evropské hry mládeže. Foto: Miroslav Šup Festival sportu. Foto: Radim Vysloužil

tenis

TK Čelákovice
Konec prázdnin a začátek nového školního roku 
byl plný akcí. Počasí nám přálo. V sobotu 27. srp-
na se na našich kurtech odehrál finálový turnaj 
středočeské soutěže družstev v babytenisu, Me-
moriál Z. Kocmana. Naši hráči bojovali statečně 
a ve vyřazovacím systému obsadili krásné třetí 
místo. Družstvo babytenistů – Eliška Strachová, 
Vanda Klaudová, Vojtěch Žemla, Pavel Blüml, Da-
vid Vichera a Richard Špičan.
Tradiční akcí tenisového klubu je zářijový Pánkův 
memoriál, pořádaný na počest našeho dlouholeté-
ho člena a kamaráda. Letos se odehrál již 22. roč-
ník. Turnaje se zúčastnilo 21 smíšených dvojic, 
složených ze členů TK, rodinných příslušníků či 
přátel klubu. Přihlásit se mohl kdokoliv. Vítězný po-
hár si nakonec domů odnesla dvojice Ladislav Paál 
a Petr Mašek.

V neděli 4. září se u nás odehrál turnaj jednot-
livců v kategorii babytenis. Zúčastnilo se jej 17 
dětí. Z TK Čelákovice zabodovala Eliška Stra-
chová, která celý turnaj vyhrála, a Vanda Klau-
dová, která vybojovala třetí místo.

Všem hráčkám i hráčům TK Čelákovice gra-
tulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů! 
Více informací a výsledky je možné najít na  
www.cztenis.cz. Barbora Suková

Družstvo babytenistů. Foto: archiv klubu
Vítězové Pánkova memoriálu Ladislav Paál – vpravo 
a Petr Mašek s paní Pánkovou. Foto: archiv klubu
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čelákovická 
sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice
tel.: 731 591 418
e-mail: info@sportcelakovice.cz
http://www.sportcelakovice.cz

Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

po 6.15–7.30 – 19.00–21.30
út – – 17.15–21.30
st 6.15–7.30 14.00–15.00 19.00–21.30
čt – – –
pá 6.15–7.30 14.00–15.00 17.00–21.30
so – 11.00–12.00 16.00–21.00

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

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

Ve státní svátek, pátek 28. října, otevřeno pro 
veřejnost v čase 16.00–21.00 hod.

florbal

Orka vstoupila do nového soutěžního ročníku
Do nového soutěžního ročníku vstoupilo všech 17 družstev Orky. Zatímco elitní mužský tým svůj 
úvodní duel v Náchodě nezvládl, nově sestavené béčko z mladých hráčů své dva úvodní zápasy 
vyhrálo. Dařilo se také dorostencům, kteří poprvé s účastí v nejvyšší soutěži dvakrát zvítězili.
FLORBAL PRIMÁTOR NÁCHOD–ORKA A 6:3
V prvním utkání sezony nás trápila zejména koncovka. Domácí se dostali po první třetině do dvou-
brankového vedení a stejný výsledek měla i druhá část. V naši první branku vyústila až zlepšená hra 
v závěrečné třetině, kterou jsme sice vyhráli, ale na vítězství to již nestačilo.
SOKOL BENÁTKY NAD JIZEROU–ORKA B 3:7
Do začátku utkání jsme vstoupili s přílišným respektem a prohrávali jsme 0:3. Pak jsme ale již pře-
brali iniciativu a postupně jsme Benátky přehrávali a skóre otočili. Nakonec z toho bylo pro nás jed-
noznačné vítězství.
ORKA–FLOORBALL CLUB FALCON B 6:3
Po vyrovnané první třetině jsme ve druhé části přidali dvě branky a do závěrečné třetiny jsme šli 
s cílem udržet vedení. To se nám podařilo a v polabském derby jsme tak získali za vítězství další tři 
body do tabulky.
FAT PIPE START98 KUNRATICE–ORKA dorost 2:3 pn
Vyrovnaný zápas musely rozhodnout až nájezdy, ve kterých prokázali větší nervy naši hráči a získali 
tak první vítězství v soutěži.
ORKA dorost–OLYMP FLORBAL 5:2
Po jednobrankovém vedení po první třetině jsme ve druhé části skórovali třikrát v řadě a nakonec 
jsme si dokráčeli pro druhé vítězství. Martin Bajer

Zápas mužů s Náchodem. Foto: Matouš Nýč

OCR Čelákovice
Léto ve znamení závodů

Druhá polovina srpna nám přinesla další závodní víkend. Vrátili jsme se na krušnohorský biatlonový 
areál Eduard, kde Predator Race nachystal všechny 3 standardní obtížnosti závodů. Ačkoliv jsme v tý-
mech skončili vždy těsně pod pódiovým umístěním (dvakrát v TOP5 a jednou v TOP10), o to úspěš-
nější jsme byli ve věkových kategoriích jednotlivců, z nichž jsme si přivezli pořádnou sbírku medailí!
První zářijový víkend nám vyšlo počasí na jedničku, a mohli jsme si tak naplno užít naši každoroční akci 
– paddleboardy na Labi. Klidná hladina a sluníčko nad hlavou pomohly dvěma desítkám sportovcům
poznat nový sport a využít skvělého zázemí, které pro aktivní život Čelákovice poskytují.
Hned následující víkend jsme byli postaveni před velkou výzvu! Zorganizovat ukázku naší činnosti na 
dvou dětských akcích v jeden čas – Pohádkové putování Zelenčí a Festival sportu v Čelákovicích. 
Ani jednu z lokalit jsme nechtěli jakkoliv ošidit, takže jsme zařídili dvě velké konstrukce. Na nich si 
mohli jak děti, tak dospělí vyzkoušet ručkování, jednu z našich hlavních disciplín. Dále pro všech-
ny byl připraven test rovnováhy v podobě chůd a slackline, síly v podobě posilovacího švihadla 
a mnoho dalších pomůcek na prověření všestrannosti. I přes chvilkové přepršky jsme se nezastavili 
a fronta dětí u nás nebrala konce. Jsme moc rádi, že se nám povedlo ukázat za jeden víkend něko-
lika stovkám dětí nový druh výzev a snad je i nalákat k tolik potřebnému pohybu. Tomu chceme jít 
naproti, a tak od října otevíráme OCR pohybovky pro děti od 7 do 13 let! Více informací najdete na  
www.ocrcelakovice.cz/junior. Honza Pfeffer, OCR Čelákovice

Predator Race Eduard. Foto: archiv OCR Čelákovice

Jednatel
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SK UNION – soutěže zahájeny!
Po letní přípravě zahájila mužstva krajských soutěží v polovině srpna boj o mistrovské body. Trenér 
Skuhravý posílil mužstvo na třech postech – v záloze o Skuhravého mladšího a Jelínka, do útoku přišel 
Matouš Brabec. Z aktivních hráčů nikdo z Unionu neodešel. Vedení týmu si dalo pro podzimní část za 
cíl klidný střed tabulky. Poslední prověrkou před výkopem byl celek AFK Milovice, který porazil Union 
5:2 po gólech Brabce 2, Kovalova, Vacka a Pánka. Generálka se podařila a jak dopadne premiéra? 
Úvodní utkání nového ročníku zavedlo Union na trávník ještě na jaře přeborové Bohemie Poděbrady.
BOHEMIA PODĚBRADY–SK UNION 1:4
Branky: Brabec 3, Kovalov
Úvod zápasu patřil domácím, kteří měli vyloženou šanci zažehnanou až vracejícím se Maškem. S při-
bývajícími minutami se hra vyrovnala a Union získával převahu potvrzenou po půlhodině hry brankou 
Brabce – 0:1. O výsledku utkání rozhodl úvod druhé části. V 50. min. skóroval Brabec po přihrávce 
Koloveckého na 0:2, v 54. min. našel Vacek v pokutovém území Brabce a bylo 0:3, v 60. min. Kova-
lov na 0:4! Domácí jen korigovali z penalty. Výborný start!
SK UNION–POSÁZAVAN POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU 0:1
Hosté jsou velkým kandidátem na návrat do přeboru, a tak se čekal zajímavý souboj. První velkou 
šanci měl ve 3. min. Brabec – míč těsně minul pravou tyč! Dále se začali prosazovat i hosté, defenzíva 
domácích pracovala spolehlivě. Jediná branka padla v samém závěru poločasu. Po špatné komunika-
ci mezi naším brankařem a obráncem byl nařízen roh a po jeho zahrání přesně hlavičkoval Havránek 
– 0:1. Po přestávce se hra vyrovnala, na obou stranách bylo několik šancí, ale skóre se již neměnilo.
SK UNION–SLOVAN LYSÁ NAD LABEM 0:1
Polabské derby přineslo jen průměrný fotbal s několika šancemi na obou stranách. Union byl častěji
na míči, měl převahu, ale propadl v koncovce. Hosté vycházeli ze zabezpečené obrany a brejků, což
jim připravilo dvě vyložené šance. Utkání se rozhodlo v 54. min., kdy odražený balon získal na hranici 
vápna Schneiberg a zamířil přesně k tyči. Remíza by byla zasloužená.
SK VOTICE–SK UNION 2:4
Branky: Kovalov 2, Haloun, Jelínek
Na hřiště soupeře, které je téměř nejdál, jsme jeli s přáním přivézt alespoň bod. Naši představu na-
rušili domácí již v 5. min., kdy šli do vedení. Další průběh zápasu byl celkem vyrovnaný s minimem
šancí na obou stranách, ovšem zajímavý byl závěr půle. Nejprve vyrovnal Haloun na 1:1 a po minutě
Jelínek střelou z poloviny hřiště otočil skóre. V úvodu druhé části přidal gól Kovalov na 1:3, domácí
sice snížili, ale Kovalov druhou brankou jistil body.

DOROST
SK VYŽLOVKA–SK UNION 3:1, branka: Fantík, KRAKOVANY–SK UNION 1:4, branky: Fantík 2, Ho-
mola, vlastní, SK UNION–LYSÁ/OSTRÁ 6:2, branky: Kratochvíl 3, Fantík, Mikoška, Šuráň.
STARŠÍ ŽÁCI
SK UNION–LYSÁ/OSTRÁ 11:0, branky: Čech 4, Mráz 2, Placanda, Mičkal, Vodička, Corbin, vlastní 
1, PŠOVKA–SK UNION 10:0.
MLADŠÍ ŽÁCI
SK UNION–LYSÁ/OSTRÁ 7:2, branky: Říha 3, Kudrna 2, Mráz, Bartoň, PŠOVKA–SK UNION 6:1, 
branka: Bartoň. Milan Šikl

Momentka ze zápasu prvního kola Poděbrady–Union 1:4. Foto: archiv Milana Šikla
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volný čas / sportONDREJ HAVELKA
a jeho

MELODY MAKERS

Swing nylonového věku
POKRACUJE!

2 0 2 2Zve město Čelákovice

ˇ

ˇ

Koncert na pocest udelení  
cestného obcanství generálmajorovi 
Aloisi Vašátkovi in memoriam.

ˇ ˇ
ˇ ˇ

Pátek 28. ríjna 2022  
v 19.00 hod.
Kulturní dům Čelákovice (www.kdcelakovice.cz)
Vstupné: 200 Kč

ˇ




