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Zastupitelstvo města str. 4–6
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva dne 
19. října složili zastupitelé města slib. V listo-
padovém vydání Zpravodaje představujeme 
občanům města aktuální personální složení 
nejvyššího samosprávného kolektivního orgánu 
města.

Nové prostory pro ZUŠ str. 8–9
Cílem vedení města je transformovat objekt Fon-
tány v Rybářské ulici pro potřeby vybraných obo-
rů Základní umělecké školy Jana Zacha. Vznik-
nout by mělo v centru města nové další místo 
poskytovaného vzdělávání.

Zálohy na teplo v roce 2023 str. 10
Ředitel společnosti Q – BYT informuje o zastro-
pování cen energií a o výpočtu záloh na teplo 
v příštím roce.

Světový den architektury 2022  str. 20
v Čelákovicích
Organizátoři informují nejen o průběhu letošní 
akce, jejíž součástí byla výstava, workshop či 
cyklopřednáška, ale i o možných prohlídkách 
Volmanovy vily pro veřejnost, která byla zařaze-
na do prestižní sítě Iconic Houses.

z obsahu

V pátek 28. října město Čelákovice pořádalo v Kulturním domě slavnostní večer u příležitosti udělení čestného občanství generálmajorovi in memoriam Aloisi Vašátkovi in me-
moriam s koncertem Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers. Foto: Martin Řehák 

Všem občanům i návštěvníkům Čelákovic a místních částí Sedlčánky s Císařskou Kuchyní a Záluží  
z celého srdce přejeme příjemný vstup do období adventu, do doby rozjímání a dobročinnosti.  

S vámi se všemi se těšíme na viděnou na slavnostním rozsvícení vánočního stromu  
na čelákovickém náměstí v sobotu 26. listopadu. 

Josef Pátek, starosta Petr Studnička, místostarosta

STAROSTOU ČELÁKOVIC BYL POČTVRTÉ ZVOLEN JOSEF PÁTEK, 
MĚSTO MÁ NOVĚ POUZE JEDNOHO MÍSTOSTAROSTU

Ve středu 19. října se uskutečnilo ustavující zasedání Zastupitelstva města, na kterém všech 
21 přítomných zastupitelek a zastupitelů ze čtyř volebních stran složilo předepsaný slib. V taj-
né volbě byl 19 hlasy starostou města zvolen Josef Pátek. Místostarostou města byl zvolen 
Petr Studnička, který získal 18 hlasů. Radními města byli zvoleni Pavel Jindřich, Miroslav Opa, 
Marek Skalický, Jarmila Volfová a Jana Vondráčková.
Dva zastupitelé na svůj mandát rezignovali a nastoupivším náhradníkem a novým zastupitelem města 
se stal Jiří Kratochvíl. Zastupitelstvo města je tvořeno čtyřmi volebními stranami, kterými jsou Ob-
čanská demokratická strana (13 mandátů), Koalice hnutí ANO 2011 a hnutí Zdraví Sport Prosperita 
(4 mandáty), Pro Čelákovice, Starostové a nezávislí (3 mandáty) a Společně pro Čelákovice (1 mandát).
S ohledem na současnou ekonomickou situaci stanovilo Zastupitelstvo města počet místostarostů 
na jednoho, přičemž jediným dlouhodobě uvolněným členem Zastupitelstva města bude pouze sta-
rosta města, funkce místostarosty města bude vykonávána jako neuvolněná, stejně tak funkce všech 
radních a zastupitelů města.
Zastupitelé rovněž zvolili předsedkyní finančního výboru Zastupitelstva města Markétu Reisiegelo-
vou, předsedou kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiřího Kratochvíla a předsedkyní osadního 
výboru Sedlčánky Lucii Chrůmovou. Volba předsedy osadního výboru Záluží a členů jednotlivých 
výborů proběhne na prosincovém zasedání Zastupitelstva města, neboť předsedové výborů mohou 
do 25. listopadu zaslat k rukám starosty návrhy na členy výborů.
Členové Zastupitelstva nominovali do Výboru Místní akční skupiny Střední Polabí Miroslava Opu, 
pověřili zastupitele Petra Studničku k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem Územního plánu 
Čelákovic a změny č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice jako tzv. určený zastupitel ve 
smyslu stavebního zákona, a delegovali Josefa Pátka jako zástupce města Čelákovic na valnou 
hromadu obchodní společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a. s., ve které má město majetkovou účast.
Zastupitelstvo dále stanovilo výši odměn, schválilo a vydalo jednací řád Zastupitelstva města Čeláko-
vic I/11/2022 a schválilo a stanovilo Rozpočtová pravidla pro město Čelákovice na období 2022–2026.

Petr Studnička, předseda redakční rady Zpravodaje
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úvodník

Dámy a pánové!
Ve středu 19. října se uskutečnilo ustavující 
zasedání Zastupitelstva města Čelákovic. 
Oproti výsledkům komunálních voleb, kte-
ré byly prezentovány v říjnovém Zpravodaji 
města, se nepatrně změnilo složení Zastupi-
telstva města. Na svůj mandát rezignoval za 
PRO Č, Starostové a nezávislí Marek Tichý 
i první náhradnice Michaela Uhrová a zastu-
pitelský mandát získal nově Jiří Kratochvíl. 
U ostatních volebních stran (ODS, Koalice 
hnutí ANO a hnutí Zdraví Sport Prosperita 
s podporou SPD, Společně pro Čelákovice) 
k personálním změnám nedošlo. Všichni za-
stupitelé města složili předepsaný slib, čímž 
byly splněny všechny podmínky, které stano-
ví právní řád České republiky pro výkon funk-
ce člena zastupitelstva města, a zastupitelé 
se tímto ujali všech práv i povinností.
Na ustavujícím zasedání byli zvoleni tajnou 
volbou starosta města Josef Pátek, místosta-
rosta města Petr Studnička a radní města Pa-
vel Jindřich, Miroslav Opa, Marek Skalický, 
Jarmila Volfová a Jana Vondráčková. Zvoleni 
byli rovněž předsedkyně finančního výboru 
Zastupitelstva Markéta Reisiegelová, předse-
da kontrolního výboru Zastupitelstva Jiří Kra-
tochvíl a předsedkyně osadního výboru Sedl-
čánky Lucie Chrůmová.
S ohledem na složitou ekonomickou situaci 
nebyly zřízeny žádné nové funkce v samo-
správě města pro volební období v letech 
2022–2026, naopak dochází k redukci počtu 
místostarostů. Jediným dlouhodobě uvolně-
ným členem Zastupitelstva města bude i na-
dále starosta města. Město bude mít nově 
jediného neuvolněného místostarostu města. 
Snahou je hledat úspory v rozpočtu města, 
a to i na úrovni vedení města s více než 12 ti-
síci obyvateli. 
V průběhu října bylo definitivně dokonče-
no hřiště pro kolečkové sporty – skatepark. 
Probíhalo rovněž řešení řady problémů včet-
ně nutného pokácení vzrostlé lípy v před-
nádražním prostoru v souvislosti s výstav-
bou nového parkovacího domu. V realizaci  
je 4. etapa rekonstrukce veřejného prostoru 
v Jiřině. Práce probíhají i v ulicích S. K. Neu-
manna a Bratří Čapků. 
Státní svátek – Den boje za svobodu a demo-
kracii a Mezinárodní den studentstva si vede-
ní města připomene 17. listopadu na pražské 
Národní třídě. Srdečně zveme občany na 
tradiční Zahájení adventního času ve městě 
spojené s rozsvícením vánočního stromu na 
čelákovickém náměstí v sobotu 26. listopadu. 
Těšíme se na společné shledání.

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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pronájem obecního bytu

J. A. Komenského č. p. 1648, Čelákovice, při 
podávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve 
výši 5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, 
pod VS: 1648008.
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: 
30. listopadu 2022 do 16.00 hodin v poda-
telně MěÚ Čelákovice.

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

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

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

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

n  čestné prohlášení zájemce o způsobilosti 
k právním úkonům;

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

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

v Centrálním registru dlužníků ČR.
Při podávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve 
výši 5 000 Kč na č. ú. 107-6915360247/0100 pod 
unikátním VS (viz výše). Jistota mu bude vrácena 
v případě, kdy jeho nabídka nebude vyhodno-
cena jako nejvýhodnější, nebo bude započtena 

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

n J. A. KOMENSKEHO Č. P. 1648, BYT Č. 8, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 8 o velikosti 3+1 o celkové ploše 82,66 m2 
(započitatelná plocha 76,62 m2 – sklep, spíž 
a lodžie jsou započteny ½ plochy), sestávají-
cí z těchto prostor: 1. pokoj 12,25 m2, 2. pokoj 
12,25 m2, 3. pokoj 19,30 m2, kuchyň 12,90 m2, 
předsíň 10,15 m2, koupelna 2,80 m2, WC 0,93 m2, 
lodžie 6,04 m2, sklep 4,14 m2, spíž 1,90 m2.
Byt je situovaný ve 3. podlaží čtyřvchodové-
ho čtyřpodlažního panelového domu s rovnou 
střechou. Dům byl vybudován v roce 1989. Vy-
tápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny ze 
systému CZT.
Výše nájemného je minimálně 11 493 Kč měsíč-
ně (150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné 
obálce označené nadpisem: Pronájem bytu č. 8, 

STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2022

Železniční most přes Labe spolu se zavěšenou lávkou 
pro pěší a optimalizovaný úsek trati mezi Čelákovicemi 
a Lysou nad Labem byly oceněny v soutěži Stavba roku 
Středočeského kraje 2022. Nosná konstrukce mostu je 
dlouhá 160 metrů a váží 1 277 tun. Vlaky zde mohou jez-
dit rychlostí až 140 km/h. Podjezdná výška je 5,25 metrů 
oproti původním 4,7 metrům. Foto: Martin Zoubek

Ocenění v rámci soutěže Stavba roku Středočes-
kého kraje byla předána na slavnostním vyhláše-
ní 29. září v Galerii Středočeského kraje (GASK) 
v malebné Kutné Hoře. Zvláštní cenu za stavebně 
konstrukční řešení si odnesla stavba Optimaliza-
ce traťového úseku Lysá nad Labem – Čeláko-
vice a doplnění lávky k mostu na železniční trati 
Lysá nad Labem – Čelákovice. Investorem stavby 
je Správa železnic, v případě zavěšené lávky na 

železničním mostu přes Labe pak město Čelá-
kovice, které získalo na výstavbu lávky dotaci ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury. Projek-
tantem lávky je společnost Metroprojekt Praha, 
zhotovitelem stavby společnost Eurovia CS.
Porota ocenila velmi kvalitně projektovanou, 
technicky, ekonomicky i krajinotvorně vhodně 
působící stavbu dopravní infrastruktury Optima-
lizace traťového úseku Lysá nad Labem – Čelá-
kovice a zároveň s touto stavbou ocenila lávku 
pro pěší, která se stala součástí železničního 
mostu v Čelákovicích. Porotu zaujalo lapidárně 
jednoduché, účinné a bezpečné kotvení kon-
strukce lávky pro pěší přímo k ocelovým svařo-
vaným vazníkům hlavního mostního tělesa přes 
Labe v Čelákovicích. Modře natřená klasická 
konstrukce mohutných příhradových vazníků 
mostu působí velmi vzdušně, jednoduše a ele-
gantně, jakoby bez tíže. Tím, že lávka montova-
ná z pozinkovaných pororoštů je kotvena pod 
úrovní kolejiště na úrovni spodní pásnice vaz-
níků, vytváří z podhledu výtvarný dojem lehké 
krajkové sukýnky hlavního mostu. „Nádherná 
stavba, vtiskující místu na dlouhou dobu záži-
tek z konstrukční elegance evokující v mnohých 
historické skotské železniční mosty ze začátků 
zavádění železnice v 19. století, která se stala 
součástí významné železniční stavby,“ uvedli 
porotci odůvodnění k ocenění stavby.

Ceny hejtmanky Středočeského kraje osobnosti 
stavitelství za přínos Středočeskému kraji získal 
David Mateásko, architekt města Kolína a Lávka 
přes Labe v Nymburce. Titul Stavba roku Stře-
dočeského kraje 2022 získala Úprava ohlaví Pla-
vební komory Hořín. Cenu veřejnosti si odnesla 
stavba Nová mateřská a základní škola v Letech.

Josef Pátek, starosta,  
Petr Studnička, místostarosta

Za účasti hejtmanky Středočeského kraje Petry Pec-
kové převzali ocenění v Kutné Hoře starosta Čelákovic 
Josef Pátek, místostarosta Čelákovic Petr Studnička 
a Jaroslav Bašta, vedoucí sektoru Čechy společnosti 
Eurovia CS. Foto: Nadace pro rozvoj architektury 
a stavitelství

oproti skládané kauci v případě uzavření nájemní 
smlouvy. V ostatních případech se kauce nevrací.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Vyhodnocení nabídek provede komise jmeno-
vaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny 
nabídky předložené po stanoveném termínu, 
neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-
hující konkrétní výši nabídky nájemného v koru-
nách, neobsahující požadovaná prohlášení či ji-
nak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než je 
minimální cena nájemného uvedená v tomto zá-
měru. Na základě předložených nabídek sestaví 
komise pořadí zájemců o pronájem. V případě 
předložení více shodných nabídek na 1. místě 
vyzve komise zájemce, kteří nabídky předloži-
li, k dalšímu kolu soutěže stejným způsobem. 
Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv 
příčiny odstoupí nebo nesplní stanovené pod-
mínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájem-
ci v pořadí. V případě, že nebude k dispozici, 
bude vypsáno nové nabídkové řízení. 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do pěti 
pracovních dnů od obdržení usnesení RM o sou-
hlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, 
bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmět-
nému bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. 
Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném ter-
mínu 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.
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Josef Pátek (ODS),  
starosta
e-mail: josef.patek@celakovice.cz

Jana Vondráčková (ODS), 
radní
e-mail: jana.vondrackova@celakovice.cz

Petr Studnička (ODS),  
místostarosta 
e-mail: petr.studnicka@celakovice.cz

Jarmila Volfová (ODS),  
radní
e-mail: jarmila.volfova@celakovice.cz

Miroslav Opa (ODS),  
radní
e-mail: miroslav.opa@celakovice.cz

Aleš Kužílek (ODS), 
zastupitel
e-mail: ales.kuzilek@celakovice.cz

Marek Skalický (ODS), 
radní
e-mail: marek.skalicky@celakovice.cz

Pavel Jindřich (ODS), 
radní
e-mail: pavel.jindrich@celakovice.cz

Jindra Chourová (ODS), 
zastupitelka
e-mail: jindra.chourova@celakovice.cz

Markéta Reisiegelová (ODS), 
zastupitelka
e-mail: marketa.reisiegelova@celakovice.cz

Martin Spilka (ODS), 
zastupitel
e-mail: martin.spilka@celakovice.cz

Z A S T U P I T E L É  M Ě S T A  Č E L Á K O V I C
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Lucie Chrůmová (ODS), 
zastupitelka
e-mail: lucie.chrumova@celakovice.cz

Roman Štěrba (Koalice ANO 
a Zdraví Sport Prosperita), zastupitel
e-mail: roman.sterba@celakovice.cz

Jaroslav Ryneš (Koalice ANO a Zdra-
ví Sport Prosperita), zastupitel
e-mail: jaroslav.rynes@celakovice.cz

Jiří Kratochvíl (PRO Č, Starostové 
a nezávislí), zastupitel
e-mail: jiri.kratochvil@celakovice.cz

Zdeňka Tichá (SPOLEČNĚ pro Čelákovi-
ce – TOP 09, KDU-ČSL, LES), zastupitelka
e-mail: zdenka.ticha@celakovice.cz

VEDENÍ MĚSTA ČELÁKOVIC: vlevo Petr Studnička, místostarosta, a vpravo Josef
Pátek, starosta. Foto na str. 4–5: Zbyněk Vaníček

Jiří Hanzl (ODS), 
zastupitel
e-mail: jiri.hanzl@celakovice.cz

Ladislav Číla (Koalice ANO a Zdraví 
Sport Prosperita), zastupitel
e-mail: ladislav.cila@celakovice.cz

František Holcman (Koalice ANO 
a Zdraví Sport Prosperita), zastupitel
e-mail: frantisek.holcman@celakovice.cz

Miloš Bukač (PRO Č, Starostové 
a nezávislí), zastupitel
e-mail: milos.bukac@celakovice.cz

Sabina Karlová Hořejší (PRO Č, 
Starostové a nezávislí), zastupitelka
e-mail: sabina.karlova@celakovice.cz

P R O  V O L E B N Í  O B D O B Í  2 0 2 2 - 2 0 2 6
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Přivítáni do života byli v sobotu 22. října 2022  
tito noví občánci města Čelákovic

Jan Prachař, Filip Kohout, Adéla Šeráková,

Alexander Krajňak. Foto: Jiří Suchý

Kaple sv. Jana Křtitele na návsi v Sedlčánkách byla opravena díky dotaci od Místní akční skupiny Střední Polabí.  
V den státního svátku 28. října byla za účasti členů Rady města, osadního výboru Sedlčánky, laureáta Výroční ceny 
města a veřejnosti do výklenku nad vchodem do kaple instalována socha sv. Jana Křtitele. Foto: -dv-

Rada města Čelákovic pro volební období 2022–2026 
(zleva) – Petr Studnička, místostarosta, Jana Vondráč-
ková, Miroslav Opa, Josef Pátek, starosta, Marek Ska-
lický, Jarmila Volfová a Pavel Jindřich. Foto: Zbyněk 
Vaníček

Slavnostní ustavující zasedání Zastupitelstva města  
19. října v Kulturním domě Čelákovice. Foto: Zbyněk 
Vaníček

U příležitosti státního svátku v pátek 28. října se usku-
tečnilo slavnostní shromáždění občanů. Zástupci města 
Čelákovic položili květiny k pomníku padlých na náměs-
tí 5. května v Čelákovicích a v Sedlčánkách. Foto: -dv- 
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Finanční záležitosti
Rada města schválila rozpočtová opatření – změ-
ny rozpočtu města Čelákovic 2022 č. 18, 19 a 20.

Dotace města
Rada města rozhodla o poskytnutí individuál-
ních dotací níže uvedeným žadatelům a schvá-
lila uzavření příslušných veřejnoprávních smluv:
n  fyzické osobě nepodnikající P. K. 

(SML/2022/279/DI-SPR3), 11 000 Kč – na ná-
klady spojené s pořádáním varhanního kon-
certu Zdeny Košnarové dne 21. 10. 2022;

n  Český rybářský svaz, z. s. (SML/2022/303/DI-
-SPR4), 40 000 Kč – na nákup osobních bez-
pečnostních kamer pro členy rybářské stráže.

Přístaviště na Labi
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
se zhotovitelem LABSKÁ, strojní a stavební 

Dělnické domky – přípojky
Radní vzali na vědomí aktualizovanou cenovou 
nabídku na zpracování projektových dokumenta-
cí vodovodních a kanalizačních přípojek v lokalitě 
Dělnické domky a pověřili odbor správy majet-
ku a investic oslovením občanů v dané lokalitě 
ohledně jejich zájmu o zpracování projektů přípo-
jek dle aktualizované cenové nabídky projektanta.

Obnova kamerového systému
Rada města schválila zadání veřejné zakázky ma-
lého rozsahu s názvem „Čelákovice – Obnova ka-
merového systému pro rok 2022“ postupem dle 
čl. 3, odst. 1, Směrnice č. I/2/2022 k zadání ve-
řejných zakázek malého rozsahu společnosti Fre-
eTel, s. r. o., a schválila uzavření a text příslušné 
smlouvy o dílo v ceně 792 135 Kč bez DPH.

Výběr z usnesení RM č. 23–26/2022. -dv-

o čem jednali radní města

Výstavba přístaviště na Labi v Čelákovicích zahájena
Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu 
dalších veřejných přístavišť na Labi. Přístaviště 
v Čelákovicích je situováno v blízkosti lávky pro 
pěší nedaleko centra města. Investici Ředitelství 
vodních cest ČR doplňuje výstavba přívodního 
vodovodního řadu, který financuje město Če-
lákovice a který kromě zásobování přístaviště 
pitnou vodou rozšiřuje stávající vodovodní síť 
v přilehlé lokalitě s možností připojení dalších 
objektů.
„Za město Čelákovice jsme přesvědčeni, že 
nově vybudované přístaviště na Labi přispěje 
k podpoře cestovního ruchu a trávení volného 
času jak místních obyvatel, tak návštěvníků. Vel-
kou výhodu vnímáme v tom, že přístaviště bude 
možné užívat bezplatně. V roce 2023 zaměříme 
celoměstské oslavy na téma Do Čelákovic po 
trati i po vodě, kdy si připomeneme význam řeky 
a železnice pro rozvoj města u příležitosti 150 let 
od příjezdu prvního vlaku do Čelákovic. Oslavy 
spojené s jízdami nostalgických vlaků i plav-
bou lodí po Labi se uskuteční v sobotu 16. září 
2023,“ uvedl starosta města Josef Pátek.
Nové přístaviště pro osobní lodní dopravu bude 
umístěno u levého břehu v těsné blízkosti lávky 
pro pěší. Bude tvořeno ocelovým plovoucím 
molem o rozměrech 9 x 4 m. Pro nástup a vý-
stup cestujících z lodí budou sloužit dvě výš-
kové úrovně mola, které tak lépe vyhoví plavi-
dlům s různou výstupní výškou. Můstek je také 
vybaven úvaznými prvky pro vyvázání plavidla 
do délky 85 m a lávkou na břeh délky 11 m pro 
bezbariérový přístup.
Stání pro malá plavidla bude umístěno asi 85 m 
dále proti proudu. Molo tvoří 10 samostatných, 
vzájemně pružně spojených železobetonových 
pontonů o celkové délce 83,2 m a šířce 2,5 m. 
Paluba mola bude dřevěná s protiskluzovou 
úpravou. Plovoucí molo se břehem spojí dvě 
bezbariérové přístupové lávky. Šikmé sklopné 
výložníky umožní vyvázání až 16 plavidel.
Na obou přístavištích je stání až po dobu 48 hod. 
bezplatné a pomocí přístavní karty bude možné 
z odběrných sloupků čerpat elektřinu a vodu. 
Díky této novince nebudou lodě poprvé ve 
Středočeském kraji potřebovat při stání naftové 
agregáty a malé čluny i velké osobní lodě si po-

hodlně doplní palubní tanky pitnou vodou. Obě 
mola budou pro bezpečný provoz osvětlena. 
Mola mají konstrukci, která umožní jejich trva-
lé ponechání na místě i přes zimu a bezpečně 
odolá i největším povodním na Labi.
Stavební náklady ve výši 10,5 mil. Kč bez DPH 
v případě přístaviště pro osobní lodní dopra-
vu a 25,45 mil. Kč bez DPH u přístaviště pro 
malá plavidla financuje Státní fond dopravní 
infrastruktury. Stavbu realizuje LABSKÁ, strojní 
a stavební společnost.

Petr Studnička, místostarosta

Slavnostního poklepu se v úterý 20. září zúčastnili (zle-
va) zástupce zhotovitele stavby, Lubomír Fojtů, ředitel 
Ředitelství vodních cest ČR, Josef Pátek, starosta měs-
ta Čelákovic, a Martin Kupka, ministr dopravy. Foto: 
ŘVC ČR

společnost, s. r. o., na plnění veřejné zakázky 
s názvem „Přístaviště na Labi – II. fáze – OPA-
KOVANÉ ŘÍZENÍ, Část 1: Přístaviště Čelákovice 
(vodovod)“ v ceně 1 498 293 Kč bez DPH.

ZUŠ – objekt Fontány
Rada města schválila studii „Čelákovice – Re-
konstrukce ZUŠ Rybářská 155“ od společnosti 
ŘEZANINA & BARTOŇ, s. r. o., a souhlasila se 
zpracováním do vyšších stupňů projektové doku-
mentace.

Vodovod a kanalizace v ulici Prokopa Holého
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo se 
zhotovitelem Servis ISA, s. r. o., na plnění veřej-
né zakázky malého rozsahu s názvem „Čeláko-
vice – Přeložka a zkapacitnění vodovodu a ob-
nova kanalizace v ul. Prokopa Holého“ v ceně 
799 500 Kč bez DPH.

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

Svoz BIO odpadu z rodinné 
zástavby bude zajištěn 

 ještě tento měsíc
Obsluha hnědých nádob na BIO odpad z rodinné 
zástavby probíhá jako obvykle do konce listo-
padu, tedy naposledy budou popelnice na BIO 
odpad 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: www.celakovice.cz.
V průběhu zimních měsíců je možné BIO odpad 
z domácností bezplatně odevzdávat ve sběr-
ném dvoře, případně odkládat do nádob v síd-
lištní 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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Parkoviště u železniční zastávky Čelákovice-Jiřina, vybudované společností Eurovia CS, disponuje 57 parkovacími 
místy a je zde možné parkovat bezplatně s přímým přestupem na vlak. Zastávka v Jiřině je stejně jako čelákovické 
nádraží zařazena do 2. tarifního pásma PID. Foto: -ms-

AKTUALITY Z INVESTIČNÍCH AKCÍ VE MĚSTĚ

Ve městě byl od konce srpna do začátku října 
položen nový živičný povrch na řadě komunika-
cí. Jedny z posledních úseků byly realizovány 
v centru města (část Sedláčkovy a Masaryko-
vy ulice) a na silnici od budovy starého nádraží 
k železničnímu přejezdu do Záluží. Kompletní 
proměny se dočkala ulice Přístavní.
Na konci září dokončovala společnost Mystic 
Constructions stavební práce na hřišti pro ko-
lečkové sporty – skateparku. Od listopadu bude 
možné tento areál využívat ke sportovnímu vyžití. 

Srdce u lávky je určeno pro zamknutí zámků. Mělo by být 
místem schůzek, vyznání, usmíření a pozitivní atmosféry. 
Foto: -ps-

Ulice Přístavní prošla kompletní rekonstrukcí, kterou rea-
lizovala společnost PORR. Byla vybudována nová asfal-
tová komunikace a chodníky ze zámkové dlažby. Prostor 
před Mateřskou školu Přístavní se proměnil v dopravně 
klidovou zónu. Foto: -jp-

Nový skatepark je situován v areálu Městského stadionu v blízkosti Labe. Foto: -jp-

V průběhu listopadu budou dokončovány práce 
na parkovišti u železniční zastávky Čelákovice-Ji-
řina, jehož využití je v prvním měsíci provozu velmi 
solidní. Bude zde instalována kolárna (cyklobox), 
vysazeny stromy a instalována kamera městské-
ho kamerového a dohlížecího systému. Umístěna 
by zde měla být i mapa a veřejný mobiliář.
Práce pokračují i na výstavbě parkovacího domu 
a úpravě přednádražního prostoru, na které zís-
kalo město dotaci z ITI ve výši asi 80 mil. Kč. 
V průběhu podzimu bude zahájeno osazování 

Objekt Fontány v samotném centru města v Rybářské 
ulici bude sloužit žákům základního uměleckého vzdě-
lávání v ZUŠ Jana Zacha. Zdroj: Řezanina & Bartoň

Zcela nového objektu se dočká Základ-
ní umělecká škola Jana Zacha (ZUŠ), které 
vedle své hlavní budovy ve Vašátkově ulici 
bude moci v budoucnu využívat objekt Fon-
tány v Rybářské ulici. S ohledem na vynika-
jící výsledky žáků v základním uměleckém 
vzdělávání pod vedením kvalitních pedagogů 
je nutné dosavadní prostory rozšířit.

Městu se podařilo koupit objekt Fontány v Ry-
bářské ulici a od počátku byl tento objekt pre-
zentován jako další prostor (tzv. další místo po-
skytovaného vzdělávání, chcete-li detašované 

Soustředíme se na základní umělecké školství

ocelových nosníků nosné konstrukce pro parko-
vací dům, který bude mít tři podlaží. Celá stav-
ba bude dokončena v létě 2023. Zhotovitelem 
stavby je společnost Trigema Building.
Jednou z uměleckých drobností, která byla 
umístěna do veřejného prostoru v blízkosti láv-
ky přes Labe, je srdce. Je určeno pro zamknutí 
zámku lásky, aby tyto zámky, které poškozují zá-
bradlí na lávce, nemusely již být odstraňovány. 

Josef Pátek, starosta,  
Petr Studnička, místostarosta

pracoviště) pro ZUŠ. Rada města na své schůzi 
konané 6. září schválila studii „Rekonstrukce ZUŠ 
Čelákovice, Rybářská 155“, kterou zpracovala 
společnost Řezanina & Bartoň a souhlasila se 
zpracováním do vyšších stupňů projektové do-
kumentace. V uvedeném objektu by měly působit 
obory taneční, výtvarný a literárně-dramatický. 
ZUŠ Jana Zacha v Čelákovicích získala jako jed-
na z prvních škol okresu Praha-východ v roce 
1993 právní subjektivitu. Třicet let poté budou 
zahájeny práce na významném rozšíření prostor.
Vzhledem k tomu, že kapacity mateřských a zá-
kladních škol i pro zájmové vzdělávání v Městském 
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Příměstské vlakové linky v Praze budou v budoucnu jezdit v podzemí
Připravované vysokorychlostní tratě a jejich přive-
dení do Prahy vyžadují výrazné navýšení kapacity 
pražské železniční sítě. Chystaný projekt nových 
železničních tunelů pod centrem Prahy, který pra-
covně nazývá ROPID a IPR Praha Metro S, pomů-
že výrazně zkrátit intervaly na jednotlivých vlako-
vých linkách S a přiveze cestující i ze vzdálených 
oblastí Středočeského kraje až přímo do centra 
Prahy. Zároveň propojí jednotlivé vlakové linky 
mezi sebou v centru Prahy a vzniknou zde i nové 
zastávky. Regionální vlaky by tak mohly zastavo-
vat pod Václavským a Karlovým náměstím či na 
náměstí Bratří Synků nebo na Albertově. Dovezou 
cestující z centra na okraj Prahy i do Středočes-
kého kraje rychleji než jakýkoliv jiný dopravní pro-
středek a významně odlehčí metru a tramvajím.
Nyní jsou v rámci Studie proveditelnosti praž-
ského železničního uzlu prověřovány jednotlivé 
varianty nových kolejových propojení v centru 
Prahy v rámci zkapacitnění pražské železniční 
sítě současně s chystaným přivedením vyso-
korychlostních tratí z Brna, Ústí nad Labem či 
Plzně. Začít stavět by se mohlo do roku 2035.
Nové železniční tunely pro linky S umožní výrazně 
zkrátit intervaly na páteřních linkách, a to až na 
7,5 minuty. Příměstské vlaky S budou mít díky no-
vým tunelům v centru koleje pouze pro sebe. Ne-
budou tak tolik narušovány dálkovou či nákladní 
dopravou. V centrálních tunelových úsecích pak 
budou vlaky jezdit podobně často jako metro. Pro 
dálkové a vysokorychlostní vlaky zůstane vyhra-
zeno Hlavní nádraží, studie proveditelnosti bude 
prověřovat i možnost zajíždění vysokorychlost-
ních vlaků na letiště. Městské a příměstské vlaky 
z letiště a Kladna budou zajíždět na stávající, ale 
výrazně modernizované Masarykovo nádraží, ale 
jsou prověřovány i možnosti část z nich vést pří-
mo novými tunely pod centrem a propojit je s lin-
kami ve směru na Beroun či do Benešova.
„Metro S výrazně zkvalitní spojení mezi Prahou 
a Středočeským krajem, čímž pomůže snížit počet 
aut, která dojíždí do Prahy. preferovaná varianta 
metra S pro příměstskou a městskou železnici se 
stanicemi v centru města zajistí nejen dobrý pře-
stup na metro, ale i přímou obsluhu centra města 

železnicí. To vše při skokovém zlepšení kvality ve-
řejné dopravy,“ komentuje ředitel Institutu pláno-
vání a rozvoje hl. m. Prahy Ondřej Boháč.
Centrum Prahy se díky metru S stane extrémně 
rychle dostupným z okrajových částí metropo-
le i z měst a obcí Středočeského kraje. „Z nové 
centrální stanice někde pod Václavským náměstím 
nebo poblíž Národního muzea dojedete na okraj 
Prahy většinou do 20 minut, do hlavních měst 
a uzlových bodů nejhustěji osídleného prstence 
kolem Prahy se dostanete do půl hodiny. Navíc se 
větší segregací od dálkových spojů zvýší pravidel-
nost provozu příměstské železnice a uvolní se také 
kapacita kolejí pro nákladní dopravu na okrajích 
Prahy,“ říká ředitel ROPID Petr Tomčík.
Vysokorychlostní vlaky přijedou do Prahy po 
zcela nových tratích ve směru od Brna, Hradce 
Králové a Ústí nad Labem, v plánu je ale také 
nový tunel pro dálkové vlaky od Plzně mezi Be-
rounem a Prahou. Všechny tyto i další dálkové 
vlaky z ostatních směrů (např. Liberce) budou 
v centru využívat uvolněné koleje na povrchu 
s tím, že všechny dojedou až na pražské hlavní 
nádraží. Výrazné zrychlení dálkových vlaků od 
Plzně umožní také plánovaný tunel mezi Prahou 
a Berounem. V okolí Prahy pak vyrostou nové 
terminály (v oblasti Nehvizd či Ďáblic) s vysoko-
kapacitními záchytnými parkovišti. Díky síti vyso-

korychlostních vlaků a nových tratí pro dálkové 
vlaky se cestující dostanou z Prahy do Brna za 
hodinu, do Ústí nad Labem za 25 minut nebo do 
Hradce Králové či Pardubic za 35, resp. 40 mi-
nut. „Zcela to změní způsob, jakým o veřejné do-
pravě uvažujeme. Atraktivními časy dojezdu při-
blížíme regiony ekonomicky silným aglomeracím, 
čímž umožníme další rozvoj našeho hospodářství. 
Zahraniční zkušenosti ukazují, že díky VRT mohou 
prosperovat nejen hlavní města, ale také kraje,“ 
doplňuje za Správu železnic ředitel odboru pří-
pravy vysokorychlostních tratí Martin Švehlík.
Podobný model podzemních železničních tu-
nelů, kterými projíždějí regionální vlaky z jedno-
ho konce města na druhý a zastavují díky tomu 
přímo v centru metropolí, najdeme v Evropě na 
celé řadě míst. V Mnichově funguje tento mo-
del už od roku 1972, v Lipsku dokončili pod-
zemní železniční propojení v roce 2013 a ve 
Stockholmu v roce 2017. Nejsou to ale jediná 
města, železniční tunely pod centry metropo-
lí jsou např. také v Berlíně, Miláně, Curychu, 
Frankfurtu nad Mohanem, Madridu a v dalších 
městech. Díky těmto tunelům se vlaky staly pá-
teří regionální i městské dopravy a v některých 
městech svým významem překonávají i klasic-
ké systémy metra.

Tisková zpráva ROPID

domě dětí a mládeže jsou aktuálně dostatečné, 
chceme pozornost zaměřit právě na rozšíření pro-
stor pro ZUŠ, která si je nepochybně zaslouží, a to 
i s ohledem na jeden ze závěrů inspekční zprávy 
České školní inspekce: „Slabou stránkou jsou ne-
dostatečné prostory pro výuku tanečního oboru 
a zčásti i literárně dramatického oboru.“
Ve Středočeském kraji je celkem 63 základních 
uměleckých škol. Z toho 50 zřizují obce a měs-
ta a 13 kraj. Ten však postupně ZUŠ převádí na 
obce a města, které by měly být zřizovatelem 

tohoto typu škol. V omezeném počtu působí na 
území kraje i soukromé ZUŠ, jednou z nich je 
soukromá ZUŠ Ekolandia v Čelákovicích. Základ-
ní umělecké školy jsou financovány na základě 
normativů Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy podle počtu žáků a ze školného. Zřizo-
vatel poskytuje příspěvek na provoz školy.
Podle aktuálních statistických údajů škol a škol-
ských zařízení 2022/2023 ve městě, které zpraco-
val odbor školství, informací a kultury Městského 
úřadu Čelákovice na základě podkladů od jed-

notlivých subjektů, disponuje ZUŠ 27 odborný-
mi učebnami a nově bylo v tomto školním roce 
zapsáno 187 žáků. Celkem navštěvuje ZUŠ 855 
žáků, z toho 553 žáků hudební obor, 158 žáků 
výtvarný obor, 103 žáků taneční obor a 41 žáků 
literárně-dramatický obor. V Jirnech a Zelenči 
zabezpečuje čelákovická ZUŠ výuku hudebního 
oboru pro celkem 206 žáků. V ZUŠ pracuje 49 za-
městnanců, z toho 44 pedagogických pracovníků.

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta

Možné úspory energií a žádosti o příspěvky na energie
V říjnu byl spuštěn nový spo-
lečný projekt Ministerstva 
práce a sociálních věcí, Mi-
nisterstva životního prostředí 
a Státního fondu životního 

prostředí pod názvem „Zkrotíme energie“ na por-
tálu www.zkrotimeenergie.cz. Město Čelákovice 
věnuje této problematice zvýšenou pozornost, 
a proto byla opět zřízena při Radě města ener-

getická komise, která se bude agendou energií 
průběžně zabývat.
Na webových stránkách naleznete informace 
o možných úsporách energií při bydlení v rodin-
ném či bytovém domě v závislosti na druhu vytá-
pění. Existuje sada jednoduchých kroků, které po-
mohou snížit spotřebu. Uspořit teplo a elektřinu se 
v době vysokých cen energií bezpochyby vyplatí. 
K dispozici jsou i informace o možnosti získání pří-

spěvků na výdaje za energie, kterými jsou příspě-
vek na bydlení, doplatek na bydlení a okamžitá 
pomoc státu. V případě nesnází nebo dotazů mů-
žete v pracovní době zavolat na call centrum Úřa-
du práce, tel.: 800 779 900. Nechybí ani informa-
ce o dotačním programu Nová zelená úsporám 
s odkazem na web www.novazelenausporam.cz. 

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta
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střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Při pěší kontrole nalezli strážníci MP na dětském 
hřišti tři zánovní jízdní kola. Majitele se nepodařilo 
nalézt, proto byla kola převezena na služebnu MP. 
Během několika dní dohledali strážníci majitele 
všech jízdních kol a vrátili jim je.

Na tísňovou linku MP byla oznámena krádež zboží 
v obchodě za několik tisíc korun. Strážníci zároveň 
obdrželi detailní popis pachatele a podařilo se jim 
ho brzy zadržet na železniční stanici, odkud se 
snažil rychle opustit město. Zloděj se k činu do-
znal, proto byla krádež vyřízena pokutou.

V srpnu přijala Policie ČR pět oznámení o krá-
dežích jízdních kol. Strážníci MP prověřili desítky 
hodin městského kamerového systému a čtyři tyto 
skutky se podařilo objasnit. Následně strážníci za-
drželi dva pachatele těchto krádeží a předali je na 
Policii ČR k dalšímu opatření.

V nočních hodinách zasahovala hlídka  u rodinné 
hádky, kterou způsobila celodenní konzumace 
alkoholu. Usoudila, že nejlepším řešením bude 
účastníky oslavy rozdělit a uložit ke spánku do po-
stelí dle „momentálních sympatií“. Během pár mi-
nut všichni spokojeně usnuli a celou noc byl klid.

Strážníci přijali žádost o součinnost od rybářské 
stráže, neboť u Labe je zřejmě pytlák. Podezření se 
potvrdilo, oznámení o přestupkové činnosti bylo pře-
dáno odboru životního prostředí Městského úřadu.

Další žádost o pomoc přijali strážníci od muže, 
který se nemohl dostat do domu své matky. Bylo 
slyšet volání o pomoc, proto strážníci rozbili okno, 
vlezli do domu a nalezli na zemi ležící starší paní. 
Poskytli jí první pomoc a přivolali zdravotnickou 
záchrannou službu. 

Na služebnu se dostavil cyklista s tím, že našel 
knížku. Službu konajícímu strážníkovi předal knížku 
„Ďáblova čísla“ a z místa „ďábelsky“ rychle odjel.

Strážníci přijali informaci o vozidle opakovaně jez-
dícím přes náměstí s velmi hlasitou hudbou. Kon-
trolou byl zjištěn řidič cizinec, značně pod vlivem 
alkoholu. Dechová zkouška potvrdila 2 promile 
alkoholu v dechu, proto byl předán Policii ČR pro 
podezření z trestného činu.

Strážníci nalezli u Labe odstavený motocykl jevící 
známky odcizení. Byl zajištěn a uložen na služebně 
MP. Podařilo se zjistit, že nedávno byl stejný mo-
tocykl odcizen. Byl proto kontaktován majitel, svůj 
motocykl bezpečně poznal a byl mu vrácen.

Strážníci přijali oznámení o podnapilých dětech 
sedících na lavičce. Podezření se potvrdilo a oba 
mladíci ve věku 15 let nadýchali kolem jednoho pro-
mile. Byli proto vyrozuměni jejich rodiče, ti si děti 
převzali. Událost byla předána na oddělení sociálně 
právní ochrany dětí příslušného městského úřadu.

Zálohy na teplo v roce 2023
Ve středu 5. října schválila vláda nařízením č. 298/2022 Sb. cenový strop na elektřinu a plyn. Pro 
společnost Q – BYT Čelákovice a její odběratele je důležité, že se vedle maloodběrů vztahuje i na 
dodávky plynu využívaného pro výrobu tepla v odběrných místech kategorie střední odběr, která 
jsou ve všech jí provozovaných blokových kotelnách.
Cenový strop platí od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a je nastaven na 5 000 Kč/MWh silové elektřiny 
a 2 500 Kč/MWh plynu (bez DPH). Jde o ceny bez plateb za distribuci a další služby související s do-
dávkami energií. V roce 2021 přitom společnost odebírala plyn za 400 Kč/MWh bez DPH. Vládou 
určená limitní cena je tak o 525 % vyšší.
Z uvedeného je zřejmé, že vzrostou i ceny tepla našim odběratelům. Pokud se pro srovnání 
budeme držet již zmíněného roku 2021, kdy společnost dodala odběratelům teplo v objemu 
72 551 GJ, jeho cena po zahrnutí dalších nákladů, které se dle našich očekávání zvýší v prů-
měru o nynější inflaci, vzroste pro rok 2023 přibližně o 280 % (necelý čtyřnásobek ceny v roce 
2021). Ačkoliv jde stále o vysoké číslo, díky zastropování cen nebude toto navýšení tak „zlé“, jak 
jsme se obávali v černých scénářích ještě před měsícem.
Na konečnou cenu tepla v roce 2023 bude mít samozřejmě vliv celkový průběh otopného období, 
tedy jak silná zima bude. Vedle toho bude konečnou cenu ovlivňovat další vývoj na velkoobchodních 
trzích. Společnost totiž pro příští rok zvolila jinou strategii nákupu energií. Vybraní dodavatelé pro 
ni budou energie nakupovat na denních trzích. Kvůli zastropování cen známe nejvyšší možné ceny 
energií, které budeme k výrobě tepla potřebovat. Pokud však v průběhu příštího roku velkoobchodní 
ceny poklesnou, projeví se to nejdříve právě na denních trzích. K takové situaci může dojít už na jaře 
a zvláště, pokud bude mírná zima. To by ve svém důsledku příznivě ovlivnilo cenu tepla ještě za rok 
2023.
Nicméně v současnosti musíme při výpočtu záloh na teplo pro příští rok vycházet z vládou určených 
limitních cen elektřiny a plynu. Z výše uvedeného vyplývá, že půjde o necelý čtyřnásobek konečné 
vyúčtované ceny za teplo v roce 2021 dělený 12 (v případě měsíční frekvence placení), resp. 4 (čtvrt-
letní frekvence).

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

senioři

Vážení a milí senioři,
v listopadu jsou kroužky beze změn – kerami-
ka s Mirkou Špringrovou, každý druhý pátek, 
na angličtinu pro seniory se domlouvejte přímo 
s lektorem Milošem Špringrem. Oblíbené kur-
zy trénování paměti s Renátou Nentvichovou 
Novotnou budou tradičně každou středu od 
9.30 hod., střídavě v prostorách Technických 
služeb a Komunitním centru Fara. Pro nové 
členy připomínám, že komunitní centrum je si-
tuováno 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.
Cvičení na židlích s Olgou Stuchlíkovou nadá-
le probíhá v úterý v Komunitním centru Fara od 
9.00 hod. a každý pátek v prostorách kostela 
naproti nádraží, tam, kde chodíte do klubu Klus, 
začíná se v 8.30 hod.
Se zacházení s mobily, tablety a počítači pomá-
há Jaroslava Muchová. Poradu si domluvte na 
tel.: 775 691 525.
Klub Klus je v pátek od 9.30 hod., v budově 
kostela Církve bratrské u nádraží. Kdo chcete 
být informován o každé nové akci a o progra-
mech kroužků, zašlete svůj e-mail na adresu: 
seniori@celakovice-mesto.cz, a kdo jste aktivní 
senior na facebooku, přihlaste se do fcb skupi-
ny Senioři Čelákovice.
Každé úterý od 16.00 hod. se můžete zúčastnit 
výuky práce s počítačem pro seniory, a to tra-
dičně v budově školy J. A. Komenského. Sraz 
účastníků před budovou školy.
V druhé půlce listopadu bude spuštěn další roč-
ník charitativní akce Ježíškova vnoučata. Pri-
márně je určen osamělým seniorům, lidem bez 
rodiny, kteří by si přáli dárek, ale nemá jim ho 

kdo poskytnout, nebo seniorům s dysfunkční 
rodinou. Registraci provedu osobně, pište na 
e-mail: seniori@celakovice-mesto.cz, nebo vo-
lejte na tel.: 739 323 818.
Z prosincových upoutávek bych zmínila zdobe-
ní stromečků se seniory, vánoční besídku a také 
vánoční zájezd do Drážďan.
A ještě důležité upozornění – Pečovatelská služ-
ba Čelákovice, p. o., bude mít od ledna 2023 
upravenou provozní dobu, a to od pondělí do 
neděle, od 7.00 do 19.00 hod.

Jana Vondráčková, koordinátorka  
seniorských aktivit

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.

Vánoční setkání seniorů
Město Čelákovice pořádá ve čtvrtek 8. prosin-
ce od 14.00 hod. v Kulturním domě Čelákovi-
ce Vánoční setkání seniorů. Těšit se můžete 
na živou hudbu i malé občerstvení. Zájemci se 
mohou hlásit na odboru pro občanské záleži-
tosti MěÚ Čelákovice nejpozději do 5. prosince 
(tel.: 326 929 116, 776 581 579). Těšíme se na 
vaši návštěvu.

odbor pro občanské záležitosti
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SLAVNOSTNÍ VEČER 28. ŘÍJNA
V den státního svátku, kdy si připomínáme vznik samostatného československého státu, v pátek 
28. října, se uskutečnil v Kulturním domě slavnostní večer u příležitosti udělení čestného občanství 
generálmajorovi in memoriam Aloisi Vašátkovi in memoriam.
Zastupitelstvo města Čelákovic se dne 15. června letošního roku rozhodlo vyjádřit svou úctu a vděč-
nost za šíření dobrého jména města Čelákovic generálmajorovi in memoriam Aloisi Vašátkovi, který 
zemřel ve věku 33 let 23. června 1942 v oblasti kanálu La Manche. Tímto aktem ocenilo město 
Čelákovice ve výročním roce, 80 let od úmrtí, statečnost a morální kredit jednoho z nejúspěšnějších 
stíhacích pilotů československé zahraniční armády v době druhé světové války. 
Vyprodaný sál zhlédl videomedailon nového čestného občana města, po kterém následoval koncert 
Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers s názvem „SWING NYLONOVÉHO VĚKU POKRAČUJE!“ 
tematicky doplněný o píseň Tmavomodrý svět.
Obecenstvo poděkovalo účinkujícím bouřlivým potleskem a ovacemi vstoje. -dv-

Foto na str. 11: Martin Řehák
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Odbojová skupina KSČ  
z firmy Volman

Počátky
Informace o počátcích komunistického odboje 
v Čelákovicích nám bohužel nejsou k dispo-
zici od zakládajících členů, protože ti byli buď 
popraveni, nebo zemřeli v koncentračních tá-
borech. K založení existují dvě verze. Jisté je, 
že většina zainteresovaných členů pocházela 
z místního strojírenského podniku J. Volman, 
který se zaměřoval na výrobu obráběcích stro-
jů, ale sídlem odboje se stal až později. Místem, 
kde se odbojáři v počátečním období scházeli, 
byl byt Jana Jirůška v Družstevní ulici č. p. 1115 
na tehdejším okraji města. Až po Jirůškově za-
tčení na počátku roku 1944 se v dokumentech 
hovoří o továrně jako o „sídle jednotky“. Do 
svého zatčení byli nejvýznamnějšími postavami 
odboje dvojice Jirůšek a Bedřich Janeček.

Činnost odbojářů
KSČ se po vzniku Protektorátu Čechy a Mora-
va ocitla ve složité situaci. Podle komunistů byl 
ozbrojený konflikt imperialistickou válkou. V rá-
diovém vzkazu z března 1940 zdůrazňoval Kle-
ment Gottwald nutnost spolupracovat v nových 
poměrech s německým proletariátem, postavit 
se na odpor západnímu imperialismu a podpo-
rovat heslo o novém sebeurčení. Teprve na jaře 
1941 se dogmatický přístup komunistů začínal 
měnit a zásadní obrat nastal po útoku Německa 
na SSSR 22. června téhož roku.

O demokratickém odboji za druhé světové války bylo po roce 1989 napsáno mnohé. Bohužel 
se ale nějak zapomnělo na odboj komunistický. Byla to přirozená reakce na to, že jeho vý-
znam byl za minulého režimu zveličovaný. O jeho činnosti v Čelákovicích v letech 1939–1945 
je následující text.

Činnost komunistů v Čelákovicích lze rozdělit 
do několika oblastí. První je tisk ilegálních letá-
ků a novin. To probíhalo v Jirůškově bytě, kde 
se měly vyrábět i drobné třaskaviny. V listopa-
du 1939 se na benzínové pumpě v Čelákovicích 
objevil malý letáček s německým textem, že již 
brzy přijde Stalin. Přepisování a tisk Rudého 
práva, psaní letáků a jejich následná distribuce 
probíhaly po celou dobu války, pravděpodob-
ně se distribuoval i do jiných regionů. Na okraj 
uveďme, že se v Čelákovicích bezprostředně 
po vzniku Protektorátu Čechy a Morava šířil 
v továrně ilegální časopis V boj vydávaný de-
mokratickým odbojem.
Mezi výčtem aktivit by neměla chybět sna-
ha o spolupráci s nekomunistickým odbojem, 
který se soustředil okolo učitele J. Kruckého. 
Poválečné svědectví naznačuje, že tato inicia-
tiva souvisela se snahou II. ilegálního ÚV KSČ 
a vytvořením Ústředního národního revolučního 
výboru, který vznikl v srpnu 1941 jako vrcholný 
orgán hnutí odporu po jednání s KSČ a Ústřed-
ním vedením odboje domácího, později také 
s Petičním výborem věrni zůstaneme. Schůzku 
M. Rudišovi sjednala v únoru 1942 J. Pařízko-
vá a celkově došlo ke třem setkáním zástupců 
obou ilegálních skupin. K navázání spolupráce 
ale nedošlo.
Třetí a dle našeho názoru nejproblematičtější 
oblastí činnosti místní skupiny jsou sabotáže. 

Jednalo se o rozšířený způsob odporu proti 
okupační moci a v mnoha případech jistě při-
nesl své výsledky. Problematičnost v případě 
čelákovické skupiny spočívá v tom, že ač je 
této činnosti v poválečných vzpomínkách věno-
ván největší prostor, jejich dopad a úspěšnost 
je přinejmenším velmi sporná. Ve výčtu usku-
tečněných akcí se poválečné výpovědi shodu-
jí a přiznávají i své neúspěchy. Bohužel nám 
schází úřední dokumenty dokazující, že k nim 
opravdu došlo. Nebudeme se věnovat každé 
konkrétní akci, pouze uveďme, že vzpomínky 
se shodují na jejich počtu 26. Několik popiso-
vaných akcí probíhalo v jiném regionu (Uhříně-
ves, Chroustovice, Otradovice, Hrabačov na 
Jilemnicku), v Čelákovicích nebo Toušeni se 
sabotáže soustředily na sypání písku do ložisek 
železničních vagonů. J. Klingora navíc uvádí, že 
si nechal F. Jelínkem zhotovit v továrně stříkač-
ku na odčerpávání oleje z ložisek lokomotivy. 
Kriticky se v tomto smyslu vyjádřila i úřední zá-
věrečná zpráva z roku 1949. 
Čtvrtá oblast, ve které byl místní komunistický 
odboj aktivní, se týkala aktivní pomoci parašu-
tistům. A to jak členům výsadku Antimony, tak 
později R. Vetiškovi. Výsadek Antimony odletěl 
z Anglie 24. října 1942 a kvůli navigační chybě 
přistál u Rožďalovic na Jičínsku. Velitel výsad-
ku F. Závorka pátral po vedení odboje v Praze. 
Spojení parašutistů a čelákovických komunistů 
zprostředkoval skladník F. Kulhánek přes svého 
bratra Josefa, který pracoval ve Volmanově to-
várně. V polovině listopadu 1942 se F. Sommer 
z krajského vedení KSČ prostřednictvím J. Kul-
hánka sešel ve Staré Pace s velitelem výsadku 
Antimony nadporučíkem Závorkou. Tvrdil, že je 
schopen zajistit spojení s Alfrédem Bartošem 
(velitel výsadku Silver A), jehož prý osobně zná, 
a nabídl zřízení vysílacího místa v Praze. Zá-
vorka mu uvěřil a poskytl 5 000 říšských marek 
a vysílačku, pro niž přijel do Nové Paky J. Pitra 
a odvezl ji do Čelákovic. Za nepřítomnosti pa-
rašutistů v Nové Pace se podařilo M. Rudišovi 
vylákat z V. Kulhánka druhou vysílačku a pení-
ze (8 500 říšských marek), pod záminkou, že 
první je rozbitá. Poté, co parašutisté prohlédli 
nekalou hru komunistů a zjistili, že Bartoš je po 
smrti, ukončili s nimi spolupráci. Komunistům 

Fotokopie malého ilegálního letáčku, který byl v roce 1939 vylepen na benzínové pumpě. Zdroj: Vojenský histo-
rický archiv

Portrétní fotografie Jana Jirůška, který byl nejdůležitější 
postavou komunistického odboje. Zdroj: sbírka MMČ
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získání vysílačky ale k ničemu nebylo, protože nebyli schopni navázat rá-
diové spojení. Není příliš velkým překvapením, že se po skončení války 
k těmto činům přeživší členové komunistické odbojové skupiny nehlásili.
Do této oblasti aktivit patří také pomoc R. Vetiškovi. Jeho výsadek od-
startoval z území SSSR a byl shozen nad územím Polska, a díky tamním 
odbojářům dorazil ve druhé polovině května 1943 do Prahy. Bohužel ne-
známe podrobnosti, ale Vetiška uvádí, že téměř současně se mu podařilo 
s pomocí soudruhů z čelákovické stranické organizace navázat kontakt 
s ústředním vedením KSČ. V Čelákovicích také pobýval, a ne pouze jed-
nou. Pravděpodobně v průběhu roku 1943 se ve městě ukrýval, dle po-
válečných výpovědí to bylo po dobu dvou měsíců. Pokud máme hodnotit 
podíl čelákovických komunistů ve vztahu k Vetiškovi, tak místní odbojová 
skupina hrála zásadní úlohu v tom, že Vetiškovi pomohla navázat spojení 
na ilegální výbor KSČ. Poskytla mu také dočasné ubytování. Vetiška byl 
zatčen gestapem, ale válku přežil. V souvislosti se zatýkáním nelze od 
druhé poloviny roku 1944 hovořit o organizovaném komunistickém odboji 
v Čelákovicích, což se projevilo v květnu 1945, kdy moc ve městě přebíral 
V. Grafnetter, představitel odboje nekomunistického.

Perzekuce
První perzekuce komunistického hnutí v Čelákovicích po rozpuštění KSČ 
v prosinci 1938 souvisela s akcí Gitter, kterou gestapo zahájilo po převze-
tí moci v polovině března 1939. Jednalo se o zastrašovací akci, na které 
se podílelo i české četnictvo. 
Místní ilegální organizace se nedotklo zatýkání a likvidace II. ilegálního 
ÚV KSČ, které bylo aktivní do června 1942. Tím, že byl místní odboj za 
heydrichiády ušetřen perzekuce, tak se na nějaký čas stal, spolu s be-
rounským vedením, důležitým v kontextu celých Čech.
První zatýkání proběhlo 19. ledna 1943 a týkalo se trojice Janeček, Obr-
dlík, Paulů. O dva dny později byl zatčen ještě Pitra. Obrdlík, Paulů a Pi-
tra byli vězněni v koncentračních táborech a válku přežili, Janeček byl 

30. března 1944 odsouzen a popraven. Další rána pro místní komunisty 
přišla po zatčení J. Jirůška a K. Dostála s manželkou, které gestapo zajis-
tilo v únoru 1944. Další zatýkací akce proběhla 5. června 1944. Nalezený 
archiv pravděpodobně poskytl gestapu množství jmen a adres, protože 
dle červnové situační zprávy gestapa byl zatčen strojní zámečník J. Dolejš 
a dalších 40 osob. Poslední velký zásah proti místnímu komunistickému 
odboji je datován 7. září 1944, kdy gestapo zajistilo 34 zaměstnanců firmy 
J. Volman a další, kteří udržovali spojení s Jirůškem. 

Závěr
Komunistický odboj proti nacismu sehrál v Čelákovicích svoji význam-
nou úlohu. S mírnou dávkou zjednodušení lze konstatovat, že pokud se 
demokratický odboj koncentroval okolo zaměstnanců školy, tak jádro 
komunistického odboje bylo tvořeno průmyslovými dělníky z firmy J. Vol-
man. 
Výraznější aktivitu vyvíjel po napadení SSSR Německem. Přestože pová-
lečná svědectví vyzdvihují sabotážní akce, tak se domníváme, že i přes 
nesporné osobní nasazení se nejednalo o nic, co by výrazně poškodilo 
válečné hospodářství. 
Poměrně významné bylo zapojení do struktury ilegální práce KSČ v kon-
textu Středočeského kraje, kdy se Čelákovice staly nakrátko důležitým 
centrem stranické práce. Nelze pominout také pomoc, která byla poskyt-
nuta R. Vetiškovi. Z důvodu perzekuce došlo v průběhu roku 1944 k li-
kvidaci ilegální organizace a nelze hovořit o významnější aktivitě. Perze-
kuce ze strany nacistického režimu znamenala smrt několika domnělých 
i skutečných účastníků odboje. Tento zásadní fakt způsobil, že se nikdo 
z členů ilegální KSČ nezapojil do květnového povstání v roce 1945 a moc 
přebírali příslušníci odboje demokratického.
V případě, že vás téma zaujalo, doporučuji čtenářům si v Infocentru 
v Městském muzeu v Čelákovicích zakoupit historický sborník Studie 
a zprávy, kde jsem na toto téma uveřejnil rozsáhlejší odborný text, který 
je výsledkem archivního výzkumu.

Téma zpracoval
Martin Dolejský

Kniha R. Vetišky Skok do tmy, kde autor zmiňuje i Čelákovice. V roce 1964 byla kniha 
zfilmována.

Pomník padlých, který se dodnes nachází u továrny TOS. Nalezneme na něm jména 
některých obětí nacismu. Zdroj: sbírka MMČ
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co nového ve městě

KOSMETIKA U JITKY
V průběhu září otevřela v Čelákovicích v ulici 
U Podjezdu č. p. 589/4 paní Jitka Staňková kos-
metický salon. V přízemí bytového domu pracuje 
s dermální přírodní kosmetikou Derma Stella. Zá-
kladní ošetření v délce trvání 60–70 min. dle cení-
ku vyjde na 750 Kč – obsahuje: povrchové čištění 
pleti, úpravu obočí, peeling, hloubkové čištění ple-
ti s ultrazvukovou špachtlí, ruční dočištění pleti, 
tonizaci, aplikaci a zapracování masek, závěreč-
nou péči (krém, sérum apod.). Další služby, které 
můžete nad rámec nebo samostatně využít, jsou: 
kosmetická masáž obličeje, krku a dekoltu, apli-
kace alginátové masky, depilace voskem, barvení 
řas a obočí. Paní Staňková vám zároveň doporučí 
kosmetické přípravky pro domácí péči. V případě 
zájmu se objednávejte na tel.: 605 858 198.

Provozní doba:
po–pá dle objednávek

V průběhu posledních měsíců se změnily ně-
které adresy či provozovatelé dalších obchodů 
a služeb ve městě. 
Např. v salonu Diamant, Sedláčkova č. p. 109 
– pasáž Diamant, provozuje Hana Honcová PE-
DIKÚRU a MANIKÚRU. Ceny služeb začínají 
na 250 Kč a k relaxaci vám udělá i dobrou kávu. 
Objednávat se můžete na pedikúru suchou či 
švýcarskou, manikúru, P-Shine, gel lak a para-
fínové zábaly, a to na tel.: 777 041 016. Platit 
lze pouze hotově. Domluvit je možné i na jiný 
termín, než je provozní doba.

Provozní doba:
po, út, čt 8.00–15.00 hod.
st 12.00–18.00 hod.
pá 8.00–12.00 hod.

GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA se přestě-
hovala v Sedláčkově ulici o pár č. p. dál. Nyní ji 
najdete v č. p. 105/8.

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ v Masarykově 
ulici č. p. 97 nyní provozuje a. s. Jatky Český 
Brod, která nabízí vepřové a hovězí maso z čes-
kých chovů, dále maso kuřecí a králičí. Vše za 
přijatelné ceny. K platbě přijímají také stravenky 
i platební karty. Vedoucí prodejny je Jitka Bodlá-
ková. Objednávky a dotazy na tel.: 315 722 199. 
Více na www.jatkycb.cz

Provozní doba:
po–pá 7.30–17.00 hod.
so 7.30–11.00 hod.

-dv-

Vánoční koncerty ve tvrzi
Předprodej vstupenek na dva vánoční koncer-
ty s Komorním souborem Bohumíra Hanžlíka, 
které se konají v muzeu v sobotu 17. prosince 
od 16.00 a od 18.00 hod., zahájilo infocentrum 
3. listopadu. Jednotné vstupné činí 150 Kč, po-
čet vstupenek je limitován počtem 66 pro každý 
koncert. Proto prosím neváhejte a kupujte vstu-
penky včas!

David Eisner, ředitel

Výstava – Tak se žilo
Prvotní inspirací pro tuto výstavu byl bohatý de-
pozitář čelákovického muzea s množstvím dokla-
dů o každodenním životě v té době. Důležitá byla 
nejen skutečnost, že sedmdesátá a osmdesátá 
leta minulého století začínají být historicky uchopi-
telná (navíc je leckteří pamatujeme), ale zvětšila se 
také dnešní znalost tehdy utajovaných skutečnos-
tí (například metody všemocné Státní bezpečnos-
ti). Snažíme se ukázat dosah celostátních událostí 
i politického klimatu na život obyvatel Čelákovic.
Vybavení mnoha továren zastaralými stroji kon-
trastovalo s proklamovaným technickým pokro-
kem. Při projektování hojně stavěných nových 
domů nebylo rozhodujícím faktorem pohodlí 
budoucích obyvatel, byla jím snadnost montá-
že panelů. Výsledkem se staly byty s nevelkými 
místnostmi, z nichž obyvatelé o víkendech utíkali 
na chalupy, chaty nebo do zahrádkových kolonií. 
V Čelákovicích se stavěly chaty v blízkosti řeky 
Labe a v těsném sousedství toxických provo-
zů Kovohutí. Možnosti zahraniční rekreace byly 
omezené. Individuálně bylo možné navštívit NDR, 
Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko, ale třeba do 
Polska byla vyžadována pozvánka od potenciál-
ně navštívené osoby. Jezdilo se rovněž do Jugo-
slávie, ale získat povolení k takové cestě nebylo 
jednoduché. Kvůli zvyšujícím se počtům emigra-
ce-útěků prostřednictvím území Jugoslávie byly 
zavedeny zvláštní pasy, které měly platit pouze 
pro cesty do této země. Cesty do kapitalistických 
zemí byly velmi omezeny. Před cestovními kance-
lářemi se čekalo v celonočních frontách.
V 70. letech režim manifestoval sílu také výstav-
bou nových sekretariátů KSČ, v Čelákovicích to 
byla monstrózní Krajská politická škola. Protikla-
dem byl vznik hnutí Charta 77. Režim vnímal tuto 
iniciativu jako nebezpečnou, proto její konkrétní 
obsah před obyvatelstvem tajil, vynucoval si její 
odsouzení a rozvíjel masivní propagandu proti ní.
Snahy o vytvoření náhražky konzumní společnos-
ti v 70. letech (stavěly se obchodní domy, např. 
Kotva, rok 1975, kde ale nebylo co prodávat) jen 
podněcovaly frustraci za situace, kdy se mnohé 
komodity musely „shánět“, ne normálně nakupo-
vat. Lepší zboží se prodávalo v Tuzexu – automo-
bily i „luxusní“ potraviny, poukázky-bony nabízeli 
veksláci (mnozí z nich se pak stali podnikateli). 
Rozvinutá byla také domácí výroba oděvů, hlavně 
dámských, podle populárních západních časopisů.
Obranou proti indoktrinaci byly také přátelské 
skupiny, které se pravidelně setkávaly, v Čelá-
kovicích to bylo ve vilce literáta J. Hilčra, jak je 
dokumentováno knihami návštěvníků. Režim se 
snažil nabídnout populární hudbu, podobnou té 
západní, na různých festivalech (např. Bratislav-
ská lyra); její zastaralost a ideologizace (Festival 
politické písně) vedly ke vzniku tzv. burz, na 
nichž se kupovaly a vyměňovaly gramodesky 
s nejnovější hudbou ze Západu – tyto burzy a je-
jich účastníky StB sledovala a pronásledovala.
Takové aktivity zvolna narušovaly tvrdost reži-
mu – ten také v souvislosti se změnami mezi-
národní politiky postupně uvolňoval restrikce. 
Petice Několik vět zřejmě neměla v Čelákovi-
cích mnoho ohlasu, přinejmenším nejsou o tom 
doklady. Teprve po 17. listopadu 1989 reago-
valy místní závody: ZV ROH podniku TOS pod-
pořil stanoviska studentů a připravoval účast 
na stávce 27. listopadu 1989. Toho dne se na 
náměstí 5. května sešly asi 4 000 občanů, pro-

pokračování na straně 17
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mluvili zástupci studentů, herečka ND Naděžda 
Gajerová a zástupci místních podniků – jménem 
TOS hovořil Pavel Tykač, později podnikatel.
Občanské fórum v Čelákovicích bylo zprvu 
roztříštěné, s organizacemi v jednotlivých zá-
vodech. Koordinační výbor se ustavil 3. pro-
since 1989 v Městském muzeu, iniciátorem 
a mluvčím byl Josef Šalda, spolu s Jindřichem 
Hilčrem a Kamilem Větrovcem. V prosinci 1989 
došlo k zásadní proměně orgánů samosprávy, 
řešila se také otázka využití objektu KPŠ, která 
ke konci roku ukončila činnost. Na krvavý konec 
komunistického režimu v Rumunsku reagova-
li obyvatelé Čelákovic sbírkou. S nadějemi šly 
Čelákovice do roku 1990. Jan Dehner

V sobotu 1. října byla v Městském muzeu slavnostní 
vernisáží zahájena výstava obrazů a trojrozměrných vý-
tvarných děl místního autora Vladimíra Špičky. Zpěvem 
ji doprovázel Ladislav Weyrostek. Výstava, na níž byla 
k vidění především díla vytvořená špachtlovou techni-
kou, byla přístupná do neděle 30. října. Foto: -dv-

Adventní koncert  
Vox Nymburgensis

V sobotu 26. listopadu v 17.00 hod., tedy v den 
zahájení adventu ve městě, vystoupí Vox Nym-
burgensis pod taktovkou Jana Mikuška v koste-
le Nanebevzetí Panny Marie.
Navazujeme tak na spolupráci, o kterou nás 
v posledních dvou letech připravila pandemie. 

Vox Nymburgensis v Čelákovicích v roce 2013. Foto: 
T. Kopecký

Říjen v knihovně
První říjnový týden, tzv. Týden knihoven, byl již tra-
dičně s výstavou, letos na téma „Osobnosti Čelá-
kovic“ spojené s knihou a naší knihovnou. Děkuje-
me všem, kteří nám opět některá svá díla zapůjčili!
Nebyla to ale jen výstava, dětští čtenáři se sešli 
se spisovatelem Martinem Šinkovským, dozvě-
děli se o jeho knížkách a zkusili vytvořit příběh. 
Martin Šinkovský je ze Slezska, celý týden no-
coval v Nymburce a každý den navštívil jednu 
knihovnu v okolí.
Pro dospělé se uskutečnily večerní přednášky. Spi-
sovatel Aleš Dvořák nám velmi zaujatě a zajímavě 
vyprávěl podrobnosti o sedmileté válce v Polabí, 
co se odehrálo v našem okolí – Brandýse nad La-
bem, a jak proběhla bitva u Kolína. Fotograf Jan 
William Drnek přinesl ukázat knihu EPOPEJ. Jde 
o digitalizaci Slovanské epopeje českého výtvarní-
ka Alfonse Muchy. Pan Drnek nám vyprávěl, co je 
nutné, aby taková kniha vůbec mohla vzniknout. 
Celkem vyjde 200 kusů této knihy. K prohlédnutí 

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

byly i další jeho dvě knihy v knihovně vystavené. 
Oba večery byly velmi příjemné, návštěvníci měli 
hodně dotazů i po skončení přednášek. Oběma 
pánům moc děkujeme za čas, který v knihovně 
strávili, a těšíme se zase na příště!
Celý Týden knihoven uzavřel již tradiční Den 
otevřených dveří s prohlídkou zázemí knihovny. 
Knihovnice provázely jednotlivé zájemce a v do-
poledních hodinách i třídy ZŠ. Všichni si se zá-
jmem prohlédli jak sklepní prostory, kde je sklad 
knih pro dospělé, tak i podkrovní kanceláře, kde 
je ředitelna, kancelář ekonomky a místnost, ve 
které se například zpracovávají nové knihy nebo 
opravují a přebalují starší. Tento den se snažíme 
ozvláštnit i převleky. Loni při výstavě „Dopravní 
prostředky“ jsme byli za námořníky nebo pracov-
níky dopravních podniků. Letos za „osobnosti“. 
Jakou osobnost v nás návštěvníci viděli, jsme 
nechali na nich. Pokud jste to letos do knihovny 
v tento den nestihli, těšíme se na vás opět za rok!

Naděžda Picková, ředitelka

Beseda pro ZŠ se spisovatelem Martinem Šinkovským. 
Foto: archiv MK

Těžko bychom pro daný účel hledali v regionu 
povolanější a osvědčenější hudební těleso, než 
je právě Vox Nymburgensis. Sbor vystupoval 
v čelákovickém kostele opakovaně a známe jej 
z mnoha dalších projektů, mj. třeba z provede-
ní České mše vánoční J. J. Ryby v Kulturním 
domě Čelákovice. Letos vystupuje již 33. se-
zonu a přehled jeho ocenění, zahraničních cest 
i bohatého a originálního repertoáru by vydal na 
samostatný článek (www.voxnbk.cz). Sbormis-
tra, který soubor provází po již dvě desítky let, 
také nemusíme představovat. Jan Mikušek je 
všestranným umělcem, jehož věhlas již dávno 
přesáhl hranice Polabí. V Čelákovicích dirigoval, 
vystupoval v Husově sboru s mužským pěvec-
kým kvartetem Affetto a např. v roce 2021 za-
zářil jako sólista v kantátě Stabat Mater Tomáše 
Hanzlíka, provedené právě v našem kostele.
Program tvořený adventními a vánočními pís-
němi v provedení osvědčeného souboru bude 
tedy jistě důstojnou součástí adventního pro-
gramu v našem městě. Na koncert zve Řím-
skokatolická farnost Čelákovice a Spolek pro 
varhanní hudbu.

Michaela Petišková,  
Spolek pro varhanní hudbu

Přednáška Jana Williama Drnka o jeho knize EPOPEJ. 
Foto: -dv-

A v listopadu…
Každý měsíc si můžete přijít „hrát s pamě-
tí“ s certifikovanou lektorkou tréninku paměti 
I. stupně. Opakovaně se též jednou měsíčně 
schází Čtenářský klub pro dospělé nazvaný Čaj 
o páté. Na tuto akci je nutné se předem přihlásit 
v knihovně nebo na výše uvedených kontaktech.
I na listopad máme připravené akce, kromě těch 
pravidelných připravujeme také cestopisnou 
přednášku o Chile nebo „Nové trendy v ženské 
ekohygieně“. 
Knihovna se též zapojila do programu nového 
Komunitního centra Fara v areálu děkanství a na 
každé první pondělí v měsíci připravuje pro zá-
jemce vyprávění o knihách. Tentokrát, 7. listo-
padu, budou tématem Regionální pověsti.
Přehled a informace o všech našich akcích na-
jdete ve Zpravodaji nebo na webových, face-
bookových stránkách knihovny a na instagra-
mu. Těšíme se na vás!

Naděžda Picková, ředitelka

pokračování ze strany 14
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kam ve volném čase

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

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.
Obecní dům – sraz
LAMPIONOVÝ PRŮVOD MĚSTEM
směr Na Hrádku, zakončený na zahradě RC 
ROUTA

pátek 11. 11. 18.00 hod.
Husův sbor
JEŠTĚ TO NEBALÍM
recitál Ladislava Weyrostka, vstupné dobrovolné

sobota 12. 11. 13.30–21.00 hod.
náměstí 5. května
SVATOMARTINSKÝ VINNÝ KOŠT
Gastrofestival s programem, vystoupí: Cimbal 
band, Anička Slováčková, Barbora Poláková 
a Pražskej tuzex, Moravians.

neděle 13. 11. – neděle 29. 1. 2023
Městské muzeum
TAK SE ŽILO
Životní styl a každodennost průměrné českoslo-
venské domácnosti v období 70. a 80. let minu-
lého století – výstava přístupná ve výstavní síni 
muzea denně 9.00–12.30 a 13.30–17.00 hod.

středa 16. 11. 13.30 hod.
Sady 17. listopadu
VEČERNÍ BĚH MĚSTEM ČELÁKOVICE – ME-
MORIÁL RUDOLFA VICHERY
tradiční běžecký závod – kategorie dětí a mládeže

středa 16. 11. 17.00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
LA MANDALA
koncert sboru

čtvrtek 17. 11. 16.20 hod.
ulice J. A. Komenského 
VEČERNÍ BĚH MĚSTEM ČELÁKOVICE – ME-
MORIÁL RUDOLFA VICHERY
tradiční běžecký závod – kategorie dorostenci 
a dospělí

čtvrtek 17. 11. 17.00 hod.
park Na Zájezdě, Sedlčánky – sraz
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
v ulicích Sedlčánek

sobota 19. 11. 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

středa 23. 11. 17.00 hod.
Městská knihovna
ČAJ O PÁTÉ, S KNIHOU
aneb Čtenářský klub pro dospělé. Nutné se pře-
dem přihlásit

středa 23. 11. 19.00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
JIŽ ZÍTRA
koncert vánoční hudby

pátek 25. 11. 17.00 hod.
Mírové náměstí, před školou v Sedlčánkách
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
vystoupení dětského sboru Sedlčánci

sobota 26. 11. 9.00–19.30 hod.
různé části města (více viz plakát na po-
slední str.)
ZAHÁJENÍ ADVENTNÍHO ČASU VE 
MĚSTĚ
26. městská slavnost na náměstí s roz-
svícením městského vánočního stromu 
(17.00 hod.), adventním trhem (10.00–
19.30 hod.), vystoupením žáků ZUŠ Jana 
Zacha, koncerty Kateřiny Marie Tiché 
(14.15–15.00 hod.), Tomáše Kluse se sku-
pinou Cílová Skupina (18.10–19.10 hod.) 
a dalších.

sobota 26. 11. – pátek 6. 1. 2023
Městské muzeum
MALÁ VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Výstava přístupná v infocentru denně 9.00–
12.30 a 13.30–17.00 hod.

sobota 26. 11. – pátek 6. 1. 2023
nádvoří ZUŠ Jana Zacha
ČESKÝ BETLÉM
výstava keramických prací žáků výtvarného 
oboru

sobota 26. 11. – pátek 6. 1. 2023
Husův sbor
ČELÁKOVICKÝ BETLÉM
Výstava betléma v rámci celostátního projektu 
Křesťanské Vánoce potrvá po celý advent, Vá-
noce, až do Tří králů, přístupná každou středu, 
sobotu a neděli a ve sváteční dny vždy v 10.00–
16.00 hod.

úterý 29. 11. – středa 21. 12.
Městská knihovna
ADVENT V KNIHOVNĚ
Slavnostní výzdoba a nálada, dárkové certifiká-

Tomáš Klus vystoupí v sobotu 26. listopadu od 18.10 hod. na čelákovickém náměstí. Foto: agentura

Kateřina Marie Tichá. Foto: agentura



listopad 2022 / 19

kultura 

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

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

úterý 8. 11. 9.30 hod.
RARÁŠCI
pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 50 Kč

čtvrtek 10. 11. 20.00 hod.
RICHARD MÜLLER LIVE KONCERT
Koncert legendy česko-slovenské hudební 
scény. Zazní nejzásadnější hity, ale i průřez 
jeho oceňovaným novinkovým albem s ná-
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+.

pátek 18. 11. 18.00 hod.
SPOLEČENSKÝ VEČER ZAHRÁDKÁŘŮ
Zvána je i široká veřejnost. K tanci a poslechu 
hraje Láďa Weyrostek a Druhej dech. Vstup-

ty, besedy pro 1. třídy ZŠ (Setkání pod stromeč-
kem), besedy pro 5. třídy (Duch Vánoc s Charle-
sem Dickensem).

čtvrtek 1. 12. 17.00–19.00 hod.
náměstí 5. května
ČERTI V ČELÁKOVICÍCH
průvod čertů, ohnivá show, vystoupení fakíra, 
animační program od Diskotačení

neděle 4. 12. 15.00 hod.
Husův sbor
ZPÍVÁNÍ S BARBORKOU
tradiční koncert souboru AniMuk s mikulášskou 
nadílkou

pondělí 5. 12. 16.00–18.00 hod.
MDDM
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
výtvarné dílny, nadílka od 17.00 hod.

pondělí 5. 12. 17.00–19.00 hod.
zahrada RC Routa
ČERTOVSKÁ STEZKA
setkání všech čelákovických čertů, čertic, čertí-
ků, andělů a Mikuláše

né: 150 Kč – možno zakoupit na místě před 
začátkem akce.

pondělí 21. 11. 19.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLA-
VA MARKA
Domácí šlágry, celosvětově známé a osvědčené 
evergreeny, oblíbené vánoční písně a skladby 
včetně nejkrásnějších klasických českých koled. 
Vstupné: 360 Kč, platí sleva ZTP, senior 70+.

úterý 29. 11. 9.30 hod.
POHÁDKY NA VÁNOCE
pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 50 Kč

neděle 4. 12. 17.00–18.00 hod.
KÁJA A BAMBULÁČEK – Bambulkové Vánoce
Vánoce pomaloučku, polehoučku přichází! 
Budeme tancovat, hopsat a taky si hrát a sa-
mozřejmě soutěžit, do rytmu tleskat a zpívat! 
Vánoční písničky, koledy i slavné hity, jako je 
Kulička, Kakadu a ani o Vánocích doma nene-
cháme pejska Dalmatina. Vstupné: 299 Kč.

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+.

neděle 11. 12. 19.00 hod.
PSYCHOHRÁTKY
Populárně naučná beseda s Evou a Karolínou Ho-
lubovými, Matějem Paprčiakem a psychologem 
Jiřím Valáškem, kde získáte informace o dušev-
ním zdraví zábavnou formou. Vstupné: 450 Kč.

úterý 13. 12. 19.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU BOHU-
MÍRA HANŽLÍKA
Vstupné: 300 Kč, platí sleva ZTP, senior 70+.

středa 25. 1. 2023 19.00 hod.
SVATBA BEZ OBŘADU
Komedie Divadelní společnosti Háta, která byla 
v roce 1963 zfilmována pod názvem Pouic Pouic 
s Louis de Funesem a Mireille Darcovou. Vstup-
né: 400/360 Kč, platí sleva ZTP, senior 70+.

úterý 18. 4. 2023 19.00 hod.
KAFE U OSMANYHO
Originální talkshow populárního módního návrhá-
ře kubánského původu Osmana Laffity s hostem 
Barborou Mottlovou, moderuje Eva Decastelo. 
Vstupné: 340 Kč, platí sleva ZTP a senior 70+.
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volný čas

SVĚTOVÝ DEN ARCHITEKTURY V ČELÁKOVICÍCH
Vraťme se ještě do prvního říjnového víkendu, 
k již pátému ročníku Dne architektury Čelákovi-
ce 2022. Letos byl, poprvé, připraven třídenní 
komponovaný program pro všechny zájemce 
o architekturu. V pátek vernisáž výstavy Če-
lákovice jinak! Nebo Čelákovice? V sobotu 
workshop s architekturou a v neděli cyklo-
přednáška nejen o životě za městem. V sobotu 
i v neděli rovněž probíhaly komentované před-
nášky ve Volmanově vile.

Výstava

Celý víkend byl orámovaný výstavou složenou 
z architektonických děl, která byla nominována 
na Českou cenu za architekturu nebo jí oceně-
na. Výběr projektů byl koncipován s ohledem na 
možnosti a příležitosti, které bychom mohli roz-
vinout i v našem městě. Již na páteční vernisáži 
při komentované prohlídce bylo zřejmé, že tři 
hlavní témata byla vybrána správně.
Diskuze se rozproudila zejména nad příklady pěti 
sportovních hal realizovaných v posledních le-
tech, které jsme do výstavy zakomponovali (ze-
jména s ohledem na přípravy, které již v minulosti 
v Čelákovicích proběhly). Otázka zbytnosti spor-
tovní haly svedla jednu část diskuze ke kulturnos-
ti a společenskému životu ve městě a pozornost 
diskutujících se záhy obrátila k výběru kulturních 
a komunitních projektů, které jsme na výstavě 
rovněž prezentovali. Od Kulturního domu přesko-
čily myšlenky k revitalizaci parku a jeho propojení 
s břehem Čelákovického potoka. Zajímavé.
Hlavním tématem výstavy byla tvorba nových 
veřejných prostorů a zástavba při hranici města. 
Naším záměrem bylo seznámit širokou veřejnost 
s elementární povinností všech zúčastněných 
v procesu výstavby nových částí města. Zejmé-
na architekti musí dbát na vhodné zakompono-
vání sdílených veřejných a veřejně-soukromých 
prostorů do struktury města. Forma zástavby se 
u kvalitních projektů vždy vyznačuje vyšší husto-
tou, kompaktností zástavby, a tím i optimálními 
předpoklady pro řešení technické infrastruktury.

Workshop
V sobotu jsme do programu Dne architektury 
Čelákovice 2022 poprvé zařadili workshop pro 
děti i ostatní zájemce o architekturu. Odpoled-
ne se stoly v modlitebně zaplnily dětskými vý-
kresy a modely, nad kterými jsme s ostatními 
architekty a rodiči nevycházeli z údivu. Děti bez 
zábran a „odborně“ hovořily o domech, náměstí 
i vlastních zkušenostech s architekturou. Tato 
dílna byla zábavnou, úspěšnou a povznášející 

novinkou v našem programu, ke které se ještě 
v budoucnosti chceme vracet.
Ne všechna dětská přání a představy se dočkají 
realizace. Ale už pouhá skutečnost, že děti takto 
přemýšlí a tvoří, nám dává naději, že se přeci jen 
nemusíme o budoucnost našeho města obávat.

Cyklopřednáška

Celý víkendový program směřoval k cyklovy-
jížďce po východním okraji města. Vydali jsme 
se od břehu Labe, okolo nového železničního 
mostu, přes původní jiřinskou náves, podél hřbi-
tova až na Bílý vrch. Po cestě jsme si povídali 
a diskutovali o veřejném prostoru, o jeho vlivu 
na kvalitu života.
Na Bílém vrchu se témata začala dotýkat roman-
tiky polabské krajiny, jejích jemných křivek, které 
jsou rámovány přirozenými trasami polních cest, 
přímkami dálkových vedení a stavbami silnic 
a železničních tratí. Z Bílého vrchu jsme pokra-
čovali na blízký Šibeniční vrch, který zatím zů-
stává utajeným a zanedbaným místem na hranici 
města. Přitom by terénní hrana v budoucnosti 
mohla být cílem vycházek. Samozřejmě po revi-
talizaci, která proběhne jako přirozený výsledek 
koordinace dvou významných dopravních staveb 
– jižního silničního obchvatu města a optimaliza-
ce železničního traťového úseku. Pro všechny 
zúčastněné bylo inspirativní hovořit a diskutovat 
nad místem, které za několik let změní svůj ráz. 
Zejména přírodní potenciál přeměny je obrovský, 
pakliže se podaří skloubit potřebné dopravní 
stavby s terénními a dalšími danostmi místa.
Cestou ze Šibeňáku na zálužskou náves nás za-
stihla silná podzimní průtrž mračen. Přestože ar-
chitektura nezná špatného počasí, náš program 
byl zkrácen. Pod obrovskou korunou lípy u zvo-
ničky jsme jen stručně pohovořili o revitalizaci 
návsi, kterou Čelákovice připravují.
Plánovanou návštěvu nově vznikající zástavby 
v Nehvizdech – špatného příkladu tvorby veřej-
ného prostoru – si necháme na jindy. Nebo tam 
můžete vyrazit sami, a uvidíte tak Čelákovice 
opět z jiné perspektivy…

Páteční vernisáž výstavy Cena za Českou architekturu 
také slavnostně zahájila Den architektury Čelákovice 
2022. Foto: JM

Přestože účastníky nedělní architektonické cyk-
lovyjížďky potkalo drama v podobě silné průtrže 
mračen, celý víkend se nad očekávání vydařil. 
Zejména i díky podpoře od Jitky Macákové, Mi-
chaely Jindřiškové, Petra Luhana, Filipa Reinis-
che, Jaroslava Tláskala a dalších.
Příští rok můžete být s námi i vy. Den architek-
tury Čelákovice 2023 proběhne tradičně první 
víkend v říjnu jako každoroční připomínka Svě-
tového dne architektury.

Josef Zumr

Festival Den Architektury byl prvním víken-
dem, kdy své brány otevřela Volmanova vila

Komentované prohlídky byly přístupné v rámci 
festivalového programu pro návštěvníky zdar-
ma. Vilu navštívila uznávaná historička architek-
tury Radomíra Sedláková. Její jedinečný výklad 
obsahoval i vzpomínky na osobní setkání s au-
tory vily, architekty Karlem Janů a Jiřím Štursou. 
Velkolepý areál, který si nechal v letech 1938–
1939 postavit továrník Josef Volman, je vyni-
kající ukázkou moderního bydlení meziválečné 
doby, tím nejlepším z českého funkcionalismu 
a myšlenek Le Corbusiera, který byl architektům 
velkou inspirací a vzorem. 
Volmanova vila je čerstvým členem (od října 
2022) světové sítě Iconic Houses, prestižní 
mezinárodní sítě spojující architektonicky vý-
znamné domy z 20. století, které jsou zároveň 
přístupné veřejnosti. Jako další světová moder-
nistická ikona tak s brněnskou Vilou Tugendhat 
a pražskou Müllerovou vilou reprezentuje Čes-
kou republiku a samozřejmě i naše město Če-
lákovice na mapě moderní světové architektury. 
Spolek Volmanova vila provozuje od října pravidel-
né komentované prohlídky, jejich termíny najdete 
na www.vilavolman.cz. Přijďte objevit ikonickou 
stavbu první republiky přímo ve svém městě.

Zuzana Kadlečková

Na hraně Šibeňáku – budoucím cíli vašich výletů. Foto: 
-pavel-

Den architektury ve Volmanově vile. Foto: Michaela 
Jindřišková

Sobotní architektonická dílna pro děti a mládež – malý 
architekt. Foto: Michaela Jindřišková

Radomíra Sedláková (vpravo) na návštěvě ve Volmano-
vě vile. Foto: Michaela Jindřišková
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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.

Knižní pondělí, úterý 7. 11., 13.00–14.00 hod., 
ve spolupráci s Městskou knihovnou – téma: 
regionální pověsti, přednášejí: Jindřiška Kvas-
ničková a Ludmila Svobodová.

Svatomartinské rohlíčky – příprava, středa 
9. 11., 11.00–12.00 hod.

Lékařské poradenství, středa 9. 11., 17.00–
19.00 hod.

Svatomartinské rohlíčky – pečení a ochut-
návka, čtvrtek 10. 11., 10.00–12.00 hod.

Bylinkové povídání, čtvrtek 10. 11., 15.00–
16.00 hod., bylinky využitelné v podzimním 
období, Alena Křivánková, rezervace na tel.: 
604 456 199.

Právní poradenství, středa 16. 11., 17.00–
19.00 hod., Markéta Tillerová.

Jak naslouchat vnitřním hodinám našeho 
organismu, úterý 22. 11., 17.00–18.30 hod., 
praktická přednáška, Michaela Mejzrová.

Advent na faře, sobota 26. 11., 10.00–16.00 
hod., prohlídka komunitního centra, vánoční 
občerstvení, dětské dílny, prodej vánočních 
drobností z VD Labyrint.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

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

Pohyb s Lenkou Skalickou, úterý 13.00–
14.00 hod.

Děti se rozkoukaly, rozjeli 
jsme dospělé

Kroužky i kurzy pestrého zaměření pro děti od 
3 let se postupně rozjely. Na říjen jsme připra-
vili nabídky pro dospělé a aktivity pro rodiče 
s dětmi, a to jak uměleckých, tak sportovních 
oborů. 
Můžete se odreagovat nejen gymnastikou, ale 
i vzdušnou akrobacií, nebo při kondičním cvi-
čení s prvky Fit-Pain-Free. Podzimní čas si zpří-
jemníme také seminářem Tvoření z podzimních 
materiálů či seminářem Jak pracovat s hlasem. 
Pro bližší informace se podívejte na naše strán-
ky, kde najdete nejen pravidelné kurzy, ale i ob-
časné workshopy, speciální semináře aj.

Zuzana Prokopovičová, AKTRA.cz

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 Renátou Nentvichovou, čtvrtek 
13.00–15.00 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.

Setkávání Anonymních alkoholiků, připravu-
jeme na leden 2023.

Pozvánka na Mikulášskou 
nadílku

Na neděli 4. prosince připravujeme v odpoled-
ních a večerních hodinách pro děti Mikulášskou 
nadílku. Pozveme Mikuláše, anděla a možná při-
jde i čertík, děti poví básničku, zazpívají koledu 
nebo něco zatancují a odměnou pro ně bude 
balíček dobrot. Nebude chybět ani menší ob-
čerstvení a vánoční atmosféra. Kdo má zájem, 
může pro své děti Mikulášskou nadílku objednat 
– zaplatí závazný poplatek 250 Kč za Mikuláš-
ský balíček oproti vstupence pro své dítě. Vstu-
penky je možné zakoupit v Komunitním centru 
Fara, v pondělí–pátek v 13.00–18.00 hod.
Časový plán se stanoví podle počtu zájemců. 
Kapacita prostor je omezena, proto bude nutné, 
aby se rodiče s dětmi dostavili na předem urče-
nou hodinu. Více informací na tel.: 725 779 211 
(pí Dvořáková) nebo 777 992 214 (pí Špringrová).

Adéla Dvořáková

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

Večerní běh městem  
Čelákovice

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 našich 
webových stránkách.

Veronika Kratochvílová

rc routa
Sedláčkova 107, Čelákovice
tel.: 739 033 163
e-mail: info@rc-routa.cz
http://www.rc-routa.cz
fb: RC Routa

Sledujte náš FB, kde se dozvíte aktuální in-
formace o připravovaných akcích.

Otevírací doba zahrada/Jurta a Dobročinný 
obchůdek po–pá 10.00–18.00 hod.
Přijďte do příjemného prostředí na čaj, kávu, 
posedět si, popovídat. Obchůdek má otevřeno 
do konce listopadu – děkujeme, že společně 
s námi pomáháte.

Lampionový průvod, pátek 11. 11., 17.00 
hod., sraz před Klubem Routa u Městské po-
licie Čelákovice. Náš průvod povede kolem 
knihovny, ulicí Kostelní a bude zakončen v za-
hradě Routy.

Klub náhradních rodin, sobota 12. 11., seminář 
Kritické myšlení jako důležitá součást výcho-
vy dětí, lektor Vladimír Šik, určeno pěstounům 
a zájemcům o náhradní rodinnou péči. Další 
informace Lenka Slováková, tel.: 776 152 929, 
e-mail: lenka.slovakova@rc-routa.cz.

Rodinné bubnování, středa 16. 11., 10.00–
11.00 hod., zahrada RC Routa, s Janou Vachko-
vou, vítáni jsou rodiče s dětmi i jednotlivci. Vstup 
50 Kč/rodina, rezervace předem není nutná. 

Čertovská stezka, neděle 4. 12., 17.00–19.00 
hod., sraz pod kostelem „u kačenek“, stezka 
plná úkolů a malé překvapení na konci pro 
všechny odvážné děti.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny 
s dětmi, pondělí 9.00–12.00 hod., čtvrtek 
10.00–18.00 hod., zdarma podpora pro rodiny 
v tíživé situaci, pomoc s péčí o dítě, výchovou, 
školou, volným časem, vztahy v rodině, finan-
cemi či bydlením. Jindy po domluvě: e-mail: 
sas@rc-routa.cz, tel.: 608 873 926.

PLEJS CzeLA, čtvrtek 15.00–18.00 hod., níz-
koprahový klub pro děti a mládež 6–26 let, 
zdarma podpora pro děti, které si neví rady 
se školou, s kroužky, vrstevníky, bydlením či 
prací, Masarykova č. p. 2083, e-mail: plejs@
rc-routa.cz, tel.: 608 873 926.

Němčina pro děti od 5. třídy, pátek 15.00 
hod. začátečníci, 16.00 hod. pokročilí (1 rok 
němčiny), více informací a přihlášky online na 
www.rc-routa.cz, tel.: 721 355 798.

Taneční studio, úterý 15.00 hod. děti 5–7 let, 
15.45 hod. děti 3–5 let, 16.30 hod. děti starší 
8 let, do tanečních kurzů dobíráme tanečnice 
a tanečníky, více informací a přihlášky online 
na www. rc-routa.cz, tel.: 728 660 493.

Poradenství
n  Sociální poradenství – Dagmar Šnoblová, 

právní poradenství (rodinné a pracovní prá-
vo) – Markéta Tillerová. Schůzku možno 
domluvit na tel.: 606 660 421 nebo e-mailu: 
dagmar.snoblova@rc-routa.cz;

n  setkávání adoptivních rodičů a zájemců 
o adopci, semináře a poradenství, e-mail:  
nahradnirodiny@rc-routa.cz, tel.: 720 751 536.



školství / volný čas

22 / zpravodaj města čelákovic

základní škola
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Nový kamerový systém
Začátkem října byl v šatnách naší školy instalo-
vaný nový kamerový systém, protože ten stáva-
jící byl již zastaralý a nefunkční. Kamery snímají 
pouze prostory vstupu do školy a chodbu se 
šatními skříňkami. Zamezujeme tak pokusům 
o násilné otevření a ničení skříněk, ke kterému 
anonymita a kumulace velkého množství dětí 
v minulosti sváděly.
Kamery monitorují také chodbu u velké tělocvič-
ny, kde dříve docházelo k ničení školního majetku 
a drobným krádežím. Díky kamerám, které zde 
fungují už několik let, a také díky zvýšené nepře-
tržité ostraze v době pobytu cizích organizací se 
nám podařilo výše zmíněný problém eliminovat. 
Úplnou novinkou je ale instalace kamer, které 
monitorují stojany s koly podél zdi tělocvičny. 
V minulém roce zde došlo ke krádeži drahého 
kola a pohár trpělivosti rodičů i nás se naplnil. 
Požádali jsme město o schválení monitoringu 
a o navýšení rozpočtu, jelikož se nejedná o lev-
nou záležitost. Zřizovatel nám vyšel vstříc a za-
investoval celý projekt. Kola a koloběžky, na 
kterých přijíždí do školy stále větší množství dětí, 
jsou nyní zabezpečeny nejen nutným zámkem, 
ale i kamerami. Pro ochranu majetku rodin už víc 
udělat nemůžeme, proto doufáme, že k dalším 
krádežím nedojde, případně nebude díky kame-
rám problém odhalit viníka. 
Snažíme se dělat další a další kroky k zajiště-
ní bezpečného prostředí, kterým by škola měla 
být. Po roce fungování systému čipů pro vstup 
do školy a po několika letech fungování podob-
ného systému pro děti ve školní družině hodnotí-
me využívání čipů velmi kladně. V dalších letech 
se budeme snažit vyměnit stávající kovové šatní 
skříňky pro žáky za nové, dřevěné, s lepším za-
bezpečením. O pomoc požádáme i rodiče na lis-
topadové schůzce SRPŠ. vedení školy

houbařské okénko

Chřapáč kadeřavý
Po dlouhé době nastal v polovině září a říjnu 
hojný růst hub. To se týká jak okolních lesů, 
tak městských parků a trávníků. Vedle napros-
to převládajících stopkovýtrusných druhů se 
ale v průběhu podzimu (po letní pauze) obje-
vily i vřeckovýtrusné druhy hub. Ač tato sku-
pina hub dominuje především jaru, má několik 
výrazných zástupců i na podzim. Již řadu let 
sledujeme růst hub přímo v katastru Čelákovic 
a vždy nás potěší nález druhu, který jsme do-
sud nezaznamenali. V prvním říjnovém týdnu 
jsme byli upozorněni členem našeho spolku 
V. Duníkem na růst hub nezvyklého tvaru přímo 
v sídlištní zástavbě. Při osobním průzkumu jsme 
k naší radosti mohli konstatovat, že se jedná asi 
o 20 plodnic chřapáče kadeřavého, který patří 
do skupiny podzimních vřeckovýtrusných hub.
Chřapáč kadeřavý (Helvella crispa) má klobouk 
široký 2–7 cm složený z kadeřavých, nepravi-
delných, bělavých až nahnědlých laloků, vnější 
plodná strana je světlejší, vnitřní neplodná je 
o něco tmavší, nahnědlejší. Třeň je 5–7 cm vyso-
ký, kyjovitý, žebrovitý až jamkatý, často ohnutý, 
poměrně křehký, časem žloutnoucí. Celkově se 
proti ostatním druhům chřapáčů jedná o poměr-
ně velké a relativně masité plodnice. Roste od 
srpna do začátku listopadu (někdy za vhodných 
podmínek i koncem jara) jednotlivě, ale poměr-
ně často i v početnějších skupinách. Je vázán 
na řadu listnáčů, např. duby, břízy, habry, lísky 
a třeba i lípy. Nejčastěji jej nacházíme podél les-

Chřapáč kadeřavý, 5. října 2022. Foto: Ondřej Tomeček

chodíme kolem nich

Dýně
Jejich domovem je Střední a Jižní Amerika. Tam 
byla semena dýní či tykví zjištěna archeologic-
kým výzkumem v lokalitách, osídlených již v ob-
dobí před asi 7 000 lety. Do Evropy přicestovala 
dýně s mořeplavci až v 15. století. Je to krásně 
barevný plod, který se postupně stává propa-
govanou a módní zeleninou jako zdroj minerálů, 
například železa, magnézia, draslíku a vápníku, 
vlákniny a prý také řady vitaminů. Hlavně je ale 
symbolem Halloweenu. Toto slovo se k nám – 
jako mnoho jiných – přeneslo z anglosaských 
zemí, kde vzniklo zkrácením výrazu „All Hallows‘ 
Eve“ (předvečer Všech svatých). Jde o původně 
pohanský svátek, který se z keltských dob udržel 
v Irsku, kde mu říkají Samhajn. Odtud byl „expor-
tován“ do USA. Český překlad výrazu Halloween 
napovídá, že jde o období konce října a počát-
ku listopadu, což se kryje s křesťanskými svátky 

Pyramida dýní v Přerově nad Labem. Foto: -iv-

Všech svatých a Památkou zesnulých (Dušička-
mi), tedy dny mezi 31. říjnem a 2. listopadem. 
Dávní Keltové vnímali toto období jako přechod 
mezi létem a zimou a zároveň jako rozhraní mezi 
životem a smrtí. Vyřezávat do vydlabaných dýní 
oči, nos a ústa začali ale až novodobí Irové.
Ať tak či onak, aniž bychom znali Samhajn či jiný 
název, vyřezávali jsme obličeje do podomácku 
vypěstovaných vydlabaných dýní jako děti už 
v 50. letech 20. století. Samozřejmě pod dohle-
dem svých babiček a dědů, abychom se nepo-
řezali. Pokud podlehnete tomuto obnovenému, 
komerčně hojně podporovanému zvyku, řežte 
raději obličeje optimistické, usmívající se, nikoliv 
zubaté „smrťáky. Vždyť bubáků je ve světě i ko-
lem nás v poslední době až až.

Ivan Vaňousek

ních cest. V našem okolí se v některých letech 
(např. letos) jedná o poměrně hojný druh, v ji-
ných letech je naopak skoro vzácností.
Vůně i chuť jsou nevýrazné, ale příjemné.  Jedná 
se o jedlou, poměrně dobrou houbu, kterou lze 
doporučit ke konzumaci. Kuchyňsky využitelný 
je především do polévek, dále např. do rizota, 
houbového kuby apod. Jako u všech vřeckový-
trusných hub je vhodné před zpracováním plod-
nice spařit vařící vodou.
Budete-li mít jakékoliv pochybnosti či nejas-
nosti v případě svých houbařských úlovků, bez 
váhání se obraťte na členy našeho houbařského 
spolku. 
Kontakty: M. Rudolf (tel.: 604 836 690), O. To-
meček (tel.: 773 902 576), V. Štibinger (tel.: 
603 500 707), J. Kadeřávek (tel.: 737 669 284), 
e-mail: spolekhoubomil@seznam.cz. Zvláště 
budeme rádi, když nás upozorníte na růst hub 
(i nejedlých) přímo na území Čelákovic.

Miroslav Rudolf a Ondřej Tomeček, 
Spolek houbařů Čelákovice

Výstava hub 
v Čelákovicích

Letošní tradiční výstavu hub provázela hned 
dvě kulatá výročí. Byla to 10. výstava konaná 
po osamostatnění našeho spolku od Svazu cho-
vatelů koncem roku 2012. Hlavním výročím je 
pak 60 let od první houbařské výstavy v Čelá-
kovicích, která se uskutečnila na podzim v roce 
1962. Výstavy hub tak zde mají skutečně velmi 
dlouhou tradici, kterou se může pochlubit jenom 
málokterý houbařský spolek či mykologický 
kroužek v ČR.
Výstavu opět provázely jisté problémy. Ten-
tokrát nikoliv organizační, ale zdravotní (od 
nachlazení až po covid) u téměř poloviny or-
ganizačního týmu. Proti loňsku byly klimatické 
podmínky příznivější, což se projevilo hojnějším 
růstem, nikoliv však druhovou pestrostí. Přesto 
se podařilo shromáždit celkem 191 druhů, a to 
je při menším počtu chorošů pěkné číslo. Na vý-
stavě sice letos chyběla vyslovená „supervzác-
nost“, ale hned několik druhů se dá označit za 
vzácnější či minimálně nehojné. Jmenujme ales-
poň několik z nich: hřib příživný, hřib přívěskatý, 
hřib kovář žlutý, podloubník siný, ryzec olšový, 
muchomůrka ježohlavá, muchomůrka šiškovi-
tá, měcháč písečný či několik plodnic bílé for-
my muchomůrky zelené. Velkou pozornost pak 
budily dvě neobyčejně velké plodnice pstřeně 
dubového. Expozice byla tradičně doplněna ob-
vyklou výstavou jiřinek od paní Jany Čermákové 
z Čečelic a výstavou místních včelařů s infor-
mačními panely a proskleným úlem. 
Na sběru hub i na organizačním zajištění akce 
se stejně jako v loňském roce podílelo několik 
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studentů ze Střední zemědělské školy v Bran-
dýse nad Labem. Návštěvnost byla prakticky 
identická jako v roce 2021 – celkem výstavu 
navštívilo asi 640 osob, z toho přes 400 tvořily 
organizované školní skupiny (mateřské školy, 
základní školy) z Čelákovic a blízkého okolí. 
SHČ děkuje za pomoc všem, kdo se podíleli na 
sběru hub, přípravě i průběhu výstavy. V ne-
poslední řadě děkujeme městu Čelákovice za 
významnou finanční podporu, díky které bylo 
možné výstavu uskutečnit.

Miroslav Rudolf, Spolek houbařů Čelákovice

Žáci základní školy na výstavě hub 23. září 2022. Foto: 
Miroslav Rudolf

Výstava hub 23. září 2022. Foto: -dv-

zahrádkáři

Podzim na zahradě
Po nedávném deštivém období nastávají pod-
zimní práce, jako je na záhoncích zarývání bio-
logického materiálu zasetého na zeleno, nebo 
kompostu, který plně nahrazuje chlévskou mrvu. 
Nesmí se zapomínat na hnojení podzimními prů-
myslovými hnojivy s vyšším obsahem draslíku a 
fosforu pro hnojení stromů, keřů, může se použít 
také na hnojení trávníku. Dále je vhodné, vzhle-
dem k převážně kyselé půdě použít dolomitický 
vápenec ke snížení kyselosti půdy. Při této příle-
žitosti dostali všichni zahrádkáři podzimní hnoji-
vo, které bylo z části uhrazeno z dotace města.
Cílem zahrádkářů není jenom práce, ale i aktivní 
odpočinek. Proto výbor zahrádkářů pořádá pro 
své členy a také ostatní obyvatele města dne 
18. listopadu od 18.00 hod. podzimní taneční
zábavu. K tanci a poslechu hraje skupina Druhej
dech Ládi Weyrostka. Vstupné je stanoveno na
150 Kč, vstupenky je možné zakoupit u před-
sedů osad a pro příchozí v pokladně Kulturního
domu.

Jaromír Kurka, předseda ČZS Čelákovice

TJ Sokol Čelákovice

Památný den sokolstva
Velice nás těší, že jsme se po prázdninách opět 
setkali nejen na trénincích všestrannosti s naši-
mi cvičenci, ale že jsme mohli v našich řadách 
přivítat nové zájemce. Stejně tak už se ustálila 
nominace i do soutěžních skupin TeamGym, 
a tak jsme všichni v plné přípravě a těšíme se 
na další závodní sezonu.
Koncem září jsme se v rámci celorepublikové 
akce Sokol spolu v pohybu seznámili s historií 
Sokola v Čelákovicích a nabídli jsme nejen na-
šim členům účast na Všesokolském sletu, který 
proběhne v roce 2024. Že je to daleko? Ani ne. 
Aby byly skladby krásné a jednotné, musí se nej-
déle v příštím roce začít s nácvikem. A abychom 
věděli, na jaké skladby v Čelákovicích dosáhne-
me, musíme vědět, kolik z nás a z vás by mělo 
zájem se účastnit. A tak ať jste jakéhokoliv věku 
a pohlaví a máte zájem se zapojit, vzpomenout si 
nebo poznat atmosféru hromadného cvičení před 
očima tisícovek diváků, určitě nám dejte vědět.

SPORTICUS orienteering, z. s.

Závěr sezony MTBO
Členové čelákovického orientačního klubu i na 
konci letošní sezony pokračovali ve skvělých 
výsledcích v MTBO (orientační závody na hor-
ském kole). 
Poslední víkend Českého poháru MTBO, který 
se konal na začátku října v Plzni, patřil nejen po-
sledním individuálním závodům, ale také vyhlá-
šení celkového pořadí poháru a třešničkou na 
dortu bylo MČR družstev (oddílové týmy slože-
né jak z mužů, tak žen). Našemu veteránskému 
družstvu se povedlo získat titul mistrů republiky, 
našim dětem pak v kategorii dorostu (i když jsou 
většinou mnohem mladší) krásné třetí místo. 
V celkovém pořadí Českého poháru zazářil Jirka 
Hejna, který skončil na 2. místě v kategorii M60, 
mezi nejlepšími deseti skončilo 6 našich dětí ve 
věku 11 až 14 let. 
Děti z našeho oddílu bylo možné vidět také 
v pořadu PLANETA YÓ, který se točil v Čeláko-
vicích u lávky přes Labe. Bylo tam představeno 
právě MTBO – na reportáž se můžete podívat na 
https://1url.cz/VrR39.
Klub SPORTICUS orienteering nabírá i nadá-
le do svých řad nové členy. Kontakt e-mail: 
celakovice.ob@gmail.com, tel.: 602 305 007.

Miroslav Kalina

Představení MTBO se členy našeho oddílu. Zdroj: 
Česká televize

Družstvo veteránů SPORTICUS team se stalo mistrem 
ČR v MTBO. Foto: Jan Vacek

agility

Mistrovství republiky 
juniorů

Ve dnech 8.–9. října proběhlo v Čerčanech 
u Prahy Mistrovství republiky juniorů v agilitech.
Zúčastnilo se ho více než 150 týmů z celé repub-
liky. Mezi nimi také obhájce titulu ve své katego-
rii Kateřina Marešová z Čelákovic. Startovala ve
dvou z celkově pěti kategorií, a to ve třídě „S“
s bývalým vicemistrem Blekym a v kategorii „M“ 
s Coudym a obhájcem titulu Montym. V sobotu
probíhal závod 4členných družstev. Družstvo
s Blekym získalo v jumpingu bronzové medaile,
v následujícím agility po dvou malých chybách
kleslo na celkové 4. místo. Družstvo s Coudym
a Montym získalo v jumpingu stříbrné medaile,
v agilitech po dvou větších chybách kleslo na
7. místo. V neděli v závodech jednotlivců ob-
sadil Bleky celkově slušné 9. místo, stejně jako
Coudy, který se o umístění na špici připravil jed-
nou chybkou ve finále. Monty pak opět zazářil
a obsadil celkově 3. místo s odstupem desetin
vteřiny za vítězem. Velké uznání Kátě, která jako
jedna z mála startovala s více psy a potvrdila, že 
patří k naší juniorské elitě. Velké poděkování pa-
tří její osobní trenérce, kterou je její sestra Klára.

Vladimír Mareš

Kateřina Marešová. Foto: soukromý archiv

V sobotu 8. října byl Památný den sokolstva. 
Pocta všem členům a členkám Sokola, kteří 
během téměř 160 let existence našeho spolku 
obětovali své životy v boji za svobodu, demo-
kracii a samostatnost. Od roku 2019 je zařazen 
do kalendáře významných dnů České republiky. 
V Čelákovicích jsme si tento významný den při-
pomněli světýlkovým průvodem a vypuštěním 
lodiček naděje.

Zuzana Prokopovičová
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Oddíl vodních motoristů
V říjnu naše závodníky 1. ČKVS Formula Future 
čekaly poslední závody letošní sezony v rámci 
MČR. V sobotu 1. října se konalo na Píšťan-
ském jezeře u Litoměřic 3. kolo Mistrovství 
České republiky ve slalomu – paralel. Umístění 
našich závodníků: (Delfín, 6–7 let) Veronika Br-
zobohatá 1. místo; (M1, 8–9 let) Žofie Dvořáko-
vá 3. místo; (M2, 10–11 let) Marek Brzobohatý 
2. místo, Viktorie Pařezová 5. místo; (M3, 12–
13 let) Jan Sotona 5. místo, Adam Opočenský 
7. místo; (M4, 14–15 let) Daniel Pařez 5. mís-
to; (M5, 16–18 let) Karolína Krušková 1. mís-
to; (M6, 19–25 let) Daniel Kudláček 1. místo, 
Ondřej Jetel 4. místo. Zároveň proběhla soutěž 
týmů o Píšťanský pohár, kterou jsme vyhráli.
Posledním závodem letošní sezony bylo 
3. kolo Mistrovství České republiky ve slalo-
mu – manévring, v sobotu 15. října v Brandýse 
nad Labem. Zde jsme se umístili takto: (Delfín, 
6–7 let) Veronika Brzobohatá 1. místo; (M1, 8–9 
let) Žofie Dvořáková 1. místo; (M2, 10–11 let) 
Viktorie Pařezová 2. místo, Marek Brzoboha-
tý 3. místo; (M3, 12–13 let) Adam Opočenský 
4. místo, Jan Sotona 6. místo; (M4, 14–15 let) 
Daniel Pařez 4. místo; (M5, 16–18 let) Karolína 
Krušková 4. místo; (M6, 19–25 let) Daniel Kud-
láček 1. místo, Ondřej Jetel 4. místo. V Brandý-
se nad Labem proběhlo také celkové vyhlášení 
výsledků Mistrovství České republiky Formula 
Future 2022. Po šesti závodech se naši závod-
níci 1. ČKVS umístili následovně: (Delfín, 6–7 
let) Veronika Brzobohatá 1. místo; (M1, 8–9 
let) Žofie Dvořáková 2. místo; (M2, 10–11 let) 
Marek Brzobohatý 1. místo, Viktorie Pařezová 
5. místo; (M3, 12–13 let) Jan Sotona 6. mís-
to, Adam Opočenský 7. místo; (M4, 14–15 let) 
Daniel Pařez 6. místo; (M5, 16–18 let) Karolína 
Krušková 2. místo; (M6, 19–25 let) Daniel Kud-
láček 1. místo, Ondřej Jetel 4. místo.
Vyndání tratě pro trénování proběhlo v neděli 

Tým 1. ČKVS Formula Future na závodech v Píšťanech. 
Foto: archiv 1. ČKVS

Letos jsme vyjeli hned na několik závodů, sjeli 
mnoho řek, nabrali nové zkušenosti a přináší-
me vám výsledky našeho snažení. Na začátku 
května jsme vyjeli na Divokou Orlici. Počasí 
nám moc nepřálo, ale závod jsme si odpádlo-
vali a všichni živí a zdraví jsme se vrátili do Če-
lákovic. O víkendu 13.–15. května jsme se vydali 
do Řevnic a sjeli řeku Berounku. Odsud máme 
krásnou sbírku medailí. Naši starší žáci „Rychlý 
pádla“ měli opravdu pádla rychlá a vybojovali si 
první místo. I naše nejmladší „Školička“ si dojela 
pro první místo. Další úspěchy jsme měli také 
v kategorii mladších žáků, juniorů i juniorek. 
Všechny tyto kategorie si domů odvezly místo 
druhé. Ženy se umístily na krásném třetím místě 
a odvezly si na památku bronz. 
O 14 dní později jsme nejeli z Čelákovic příliš 
daleko. Jeli jsme ke Kolínu a zazávodili si na 
Labi. Odsud jsme si taktéž odvezli dvě zlaté me-
daile, jednu stříbrnou a jednu bronzovou.
V prvním červnovém víkendu jsme taktéž jeli 
pouze kousek – do Starého Kolína. Posádka 
starších žáků nejela v plné sestavě, ale i přesto 
zajeli výborný nedělní sjezd a vyhráli místo dru-
hé. Mladší žáci zajeli skvělý sprint a po všech 
disciplínách se umístili na krásném třetím místě. 
Junioři si ze závodů odvezli bronz, juniorky stří-
bro a naši nejmladší opět zlato. Ženám se tento 
závod moc povedl, zajely nádherně slalom a při 
sjezdu měly na střelnici nejkratší čas ze všech 
ženských posádek. Jsou to už ostřílené vodač-
ky a odvezly si hrdě bronz.
V pátek 17. června jsme odjeli na MČR do 
Náchoda. Toto Mistrovství se našemu klubu 
velmi vyvedlo. Mistry ČR se staly tyto posád-
ky – Rychlý pádla (starší žáci), JŮHOP (mladší 
žáci), Škorpioni (junioři) a Akynky (školka). Naše 
juniorky daly do závodu vše a odvezly stříbro. 
Ženám bronz utekl o pouhé 3 body a skončily 
na místě čtvrtém. Posádka starších žáků „Rain“ 
jela pouze ve čtyřech členech, a i přesto dali do 
závodu naprosto všechny síly a patří jim místo 
deváté. Do posádky mužů ze Starého Kolína byl 
propůjčen náš člen a i díky jeho síle vyhráli mís-
to druhé, a jsou tedy vicemistry ČR. Velmi poda-
řené závody a všem našim závodníkům gratuluji 
ke krásnému umístění.
V září se během víkendu 23.–25. konaly závody 
u nás v Čelákovicích. Sešli se zde pramičká-
ři i rafťáci a vyzkoušeli jsme si, že oba sporty 
jsou pořádně náročné, ale mohou být i zábavné. 
Z těchto závodů si naše juniorky díky napros-
to nádhernému slalomu vybojovaly zlato. Naši 
starší žáci skončili na místě druhém, junioři na 
místě třetím. Naše nejmladší naděje si taktéž za-
pádlovala v Čelákovicích a má zlato. Žáci „Rain“ 
se umístili na 5. místě, žáci JŮHOP si dojeli pro 
8. místo a ženy „Kokosy na vodě“ si dojely pro 
bramborovou medaili.

Foto: Barbora Zíková

OCR Čelákovice

Závěr závodní sezony
Říjen je takovým závěrem závodní sezony, a tak 
nás závodů čekalo hned několik. Prvním byl 
Spartan víkend v Deštném v Orlických horách. 
Lokalita dostála svému jménu a vody jsme si 
užili až až. Dokázali jsme ale, že nejsme z cuk-
ru, když se nám i přes nepřízeň počasí podaři-
lo vybojovat 6. místo na 21 km trati a nádherné 
2. místo na dvanácti kilometrech.
Následoval poslední letošní Predator Race se 
závodem RUN na Boleveckém rybníce, kde nám 
těsně utekla bedna a odvezli jsme si z padesáti 
dvou týmů nepopulární bramborové umístění.
Začátek října pro nás byl velkým milníkem na 
poli tréninků – rozjeli jsme čistě dětský OCR 
kroužek. Uvítali jsme tak sedmnáct statečných 
prcků, kteří se chtějí naučit pořádné opičárny! 
Je opravdu radostné každou hodinu pozorovat 
jejich pokroky.
Na závěr pro vás máme pozvánku. Ta směřuje 
na naše facebookové stránky, kde celý prosi-
nec poběží už pátý ročník online výzvy přístup-
né široké veřejnosti. Prosincovou výzvou si tak 
s námi můžete zpříjemnit adventní čas a zjistit, 
jak zábavný pohyb může být.

Honza Pfeffer, OCR Čelákovice

Skluzavka na Predator Race Bolevák. Foto: archiv 
OCR Čelákovice

Daniel Kudláček MČR v kategorii M6. Foto: archiv 
1. ČKVS

Mimo tyto závody se také rozhodli vodáci z Če-
lákovic zapádlovat si v Praze a účastnit se závo-
du Přes tři jezy. V říjnu zabloudili do koutů Čes-
kého Krumlova a účastnili se zde Krumlovského 
vodáckého maratonu.
Byla to velmi náročná sezona, ale myslím, že 
mohu mluvit za nás všechny, když řeknu, že jsme 
si to moc užili. Nyní nabíráme sílu a brzy opět za-
čneme pořádně trénovat, ať jsou naše výsledky 
minimálně tak dobré jako doposud. Děkuji za vo-
dáckou sezonu 2022 a uvidíme se na jaře v roce 
2023. AHOJ! Karolína Drmotová

16. října a nás čeká zimní příprava na sezonu 
2023. Gratulujeme všem a děkujeme za vý-
sledky v roce 2022 na MS, ME a MČR.
Více informací a fotek o nás najdete na Face-
booku/1.CKVS, Instagramu 1ČKVS a webu 
www: http://1ckvs.cz/. Někdy u vody ahoj.

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

Oddíl vodáků
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Atletika Čelákovice, z. s.
Uplynulý měsíc byl ve znamení intenzivních tré-
ninků a mnoha atletických závodů pro všechny 
tréninkové skupiny. 
V pondělí 19. září si naši atleti připomněli den 
narození našich nejznámějších atletických 
manželů, mítinkem Sportuj jako Zátopkovi, kte-
rý se uskutečnil v Nehvizdech. Poslední zářijo-
vý víkend byl vyvrcholením atletické sezony pro 
naše přípravky. V krajském finále družstev, kte-
ré se konalo jako každoročně v Berouně, jsme 
vybojovali 4. místo z celkem 22 desetičlenných 
družstev Středočeského kraje. Za celou historii 
závodů je to nejlepší výsledek, nechali jsme za 
sebou řadu atletických velkoklubů z kraje. 
O stejném víkendu si přišly na své i naše star-
ší svěřenkyně, kdy na krajském finále družstev 
mladších žákyň získaly spolu se zástupkyněmi 
Sokolu Nehvizdy 3. místo. 
A nesmíme zapomínat na celorepubliková fi-
nále, kde v Plzni jen těsně dorostenky Nehvizd 
obsadily 5. místo a naše Niky Grygarová skočila 
v tyči osobní maximum 295 cm, čímž obsadila 
místo páté. 
Ještě před koncem září se konal mezikrajský 
přebor družstev, kde si to mezi sebou rozdalo 
pět krajů (Plzeňský, Karlovarský, Středočeský, 
Jihočeský a Vysočina). Za Středočeský kraj byli 
z našeho oddílu vybráni hned tři atleti: Monika 
Paloušová, Sára Smetanová a Dominik Novot-
ný. Reprezentanti Středočeského kraje tuto 
soutěž zcela ovládli a zaslouženě si odvezli kov 
nejcennější, a to zlato.
Finálovými závody to ale nekončí, hned další 
víkend naši atleti hrdě reprezentovali náš spor-
tovní oddíl na atletickém čtyřboji v Milovicích, 
kde v disciplínách 50 m, skok do dálky, hodu 
a v běhu na 333 metrů zabojovali a v mnoha 
věkových kategoriích vystoupali na bednu, jako 

například Mája Hoke, Monika Paloušová, Do-
minik Novotný, Tomáš Kazda, Jakub Chadima 
nebo Tobiáš Mano. 
V podobném duchu se konal i Nehvizdský běh, 
který naši atleti zcela ovládli a vysbírali mnoho 
cenných kovů. Na stupních vítězů se mohli za-
kousnout do medailí např. Sofia Kužmová, Vanda 
Klaudová, Jakub Kazda, Anetka Šupová, Barča 
Vysloužilová, Radim Kobek, Tomáš Kazda, Ta-
nya Kužmová, Vilém Burdil, Jakub Klauda, Julie 
Hubáčková, Šimon Luhan nebo Štěpán Soulek.
Příprava na halovou sezonu je v plném proudu, 
nabíráme sílu a objemy. Počasí nám zatím přeje, 
tak jsme mohli maximálně využít trénování ven-
ku na stadionu. Každý trénink pro naše atlety 
děláme jiný a co nejvíc zajímavý. Vedle běhů, 
hodů a skoků, které prokládáme mnoha trénin-
kovými hrami, také spolupracujeme s ostatními 
sportovními oddíly ve městě. I díky tomu tak 

Krajské finále družstev přípravek. Foto: Petr Hoke

měli naši svěřenci OCR Monkeys od borců OCR 
Čelákovice, díky nimž si vyzkoušeli speciální 
překážkový trénink, kde zapojovali nejen hbi-
tost, ale také rovnováhu a sílu.

Radim Vysloužil, Atletika Čelákovice, z. s.

Orce se v národní lize daří
Národní liga florbalu se naplno rozjela a pokračo-
vala dalšími koly. Orce se v úvodu soutěže daří 
a díky čtyřem vítězstvím figuruje v tabulce na 
třetím místě.
ORKA A–TJ TURNOV 6:5 p
I když hosté otevřeli skóre, Orka v první třetině 
jasně dominovala a třemi trefami stav zápasu 
otočila. Od druhé části ale Turnov zabral a do-

stal se do zápasu, což dokázal přeměnit až do 
vedení. Vyrovnat se nám podařilo až dvě minu-
ty před koncem třetí třetiny a o našem vítězství 
rozhodl v prodloužení Ondřej Špalek. 
PRAGUE TIGERS–ORKA A 2:6
Proti nováčkovi národní ligy Orka dominovala 
a již v první třetině si vytvořila rozhodující tří- 
brankový náskok. V plném počtu byla dále hra 

Zápas mužů s Panthers Praha. Foto: Martin Bajer

Jednatel

vyrovnaná, utkání rozhodly přesilovky. Orka do-
kázala proměnit hned pět z nich, ve všech přípa-
dech se trefil Jakub Čáp.
ORKA A–PANTHERS PRAHA 5:6 p
První třetinu jsme zaspali a hosté se postupně 
ujali vedení až do stavu 0:4. Od druhé třetiny 
jsme stáhli sestavu na dvě pětky a na hře to bylo 
znát. Do konce základní hrací doby se nám po-
dařilo postupně vyrovnat, bohužel se obrat ne-
podařilo dotáhnout do konce, když se Pantheři 
trefili v závěru prodloužení.
ORKA A–T.B.C. KRÁLŮV DVŮR 5:3
Po vyrovnané první třetině se nám podařilo ve 
druhé části odskočit na dvoubrankový rozdíl. 
Vedení jsme si dokázali pohlídat až do závěru zá-
pasu, a připsali jsme si tak další důležité tři body.
ORKA A–FAT PIPE TRAVERZA 7:2
Po druhé přestávce svítilo na ukazateli skóre 1:1 
a čekala se i vyrovnaná třetí třetina. Nám se ale 
podařilo využít dvě přesilovky za sebou a nako-
nec se nás chytilo i střelecké štěstí a šesti trefami 
jsme si nakonec dokráčeli pro jasné vítězství.

Martin Bajer
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Nohejbalový oddíl
Všechny soutěže jsou dohrány a pro Čelákovice 
se nevyvíjela sezona nijak špatně. Snad jen ženy 
měly trochu smůly a jen jediný set se Startem Pra-
ha (6:4 a 3:6) je odsunul na pátou, nepostupovou 
pozici. Ve finále porazil Český Brod DTJ Santošku 
5:1. Dařilo se jim však na MČR dvojic, když po po-
stupu ze skupiny vyřadily ve čtvrtfinále Český Brod 
C. V semifinále a v boji o třetí místo sice prohrály, 
ale to nijak nesnižuje jejich výkon.
V krajském přeboru v zápase o třetí místo se čelá-
kovickému B-týmu podařil husarský kousek, když 
porazil favorita z Nymburku na jejich půdě 2:5. 
V utkání se více věřilo domácím, kteří byli v základ-
ní části lepším týmem, o čemž svědčila i vzájemná 
bilance (5:5 a 6:3). Mladý rezervní tým Čelákovic 
ovšem výborně načasoval formu a v průběhu zá-
pasu vedl postupně 1:3 a 2:4. Konečné rozhodnutí 
přinesl druhý zápas křížových trojic, kde Nymburk 
již nestačil na svého soupeře a podlehl ve dvou 
setech 7:10 a 8:10. Bronzovou příčku si tak trochu 
překvapivě, ale zaslouženě vybojovali čelákovičtí 
hráči. Ve finále porazil NK Zaječov TJ Vrdy 5:2. Ko-
nečné pořadí: 1. Zaječov, 2. Vrdy, 3. Čelákovice, 
4. Nymburk.
V dorostenecké soutěži čelákovičtí hráči podleh-
li ve čtvrtfinále 1:2 mužstvu TJ Stříbro a obsadili 
5.–8. místo. Ve finále přehrály Modřice TJ Peklo 

TJ Spartak Čelákovice

B-tým Čelákovic po vítězném zápase o třetí místo. Hor-
ní řada zleva: M. Šlajs, D. Hejtík, T. Löffelmann, F. Seidl, 
P. Nesládek, dolní řada zleva: P. Štěpánek, Č. Čuřík. 
Foto: archiv oddílu

Oddíl atletiky
V sobotu 24. září proběhlo celokrajské finále 
družstev mladšího žactva v atletice, které se 
odehrálo na stadionu v Kutné Hoře. Družstvo 
TJ Spartak Čelákovice postoupilo ze skupiny C 
jako vítěz a všichni jsme očekávali, jak si pove-
de v nabité konkurenci.
Všichni žáci předvedli velmi kvalitní výkony, kaž-
dý bojoval i o ten jeden bod, který mohl na kon-
ci rozhodovat. Vítězi ve své disciplíně byli Filip 
Motl ve skoku vysokém a na 60 m překážek, Jo-
náš Motl na 150 m, ve štafetě 4 x 300 m byli těs-
ně druzí za favorizovanou štafetou z Nymburka, 
pro bronz si doběhl Filip Motl na 60 m, Martin 
Zeman na 60 m překážek a Alex Motl v hodu kri-
ketovým míčkem. Dále je potřeba pochválit naše 
vrhače Patrika Brejchu, Adama Špinku, Alexe 
Motla a Filipa Nožíře, kteří celkem získali důle-
žitých 30 bodů v kouli, kriketu a oštěpu. Krásné 
osobní rekordy si vytvořili i další závodníci Kuba 
Daňhelka, Vojta Čížek, Pepa Pittner, Jan Holas 
a Martin Sýkora. Kluci svým nasazením, odhod-
láním a týmovým duchem dokázali porazit i vel-
kokluby jako Nymburk, Kladno, Kolín a patří jim 
velká gratulace za skvělou reprezentaci naší TJ.
Na závěr atletické sezony, 28. září, proběhlo 

Kutná Hora – finále mladších žáků. Foto: Valerie Brej-
chová

4:2 a v boji o třetí příčku zdolalo TJ Stříbro TJ Ra-
domyšl 4:0.

MNK MOBILPROVAS MODŘICE–TJ SPARTAK 
ČELÁKOVICE A 5:2
V prvním semifinále viděli diváci kvalitní zápas 
s mnoha pěknými výměnami. Po dvojkách byl stav 
1:1 a po singlu 3:2. Hosté nevyhráli ani jednu troj-
ku, a to jim bylo osudným.
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE A–MNK MOBIL-
PROVAS MODŘICE 3:5
V odvetném zápase domácí předvedli opět velmi 
kvalitní výkon a v průběhu zápasu vedli dokonce 
3:2. Na čtvrtý bod sahali Čelákovičtí v odvetné 
trojce. Spilkova formace proti Kopovi s Hanusem 
a Topinkou vyhrála první set 10:5, ale v obou dal-
ších prohrála těsně 9:10, a poslala tak soupeře do 
vedení 3:4. Modřice pak zvládly i odvetnou dvojku. 
Do finále tak postoupily Modřice a Čakovice, které 
porazily na zápasy Karlovy Vary 2:1. Ve finále pak 
Modřice zdolaly Čakovice 5:3. Zápas o třetí mís-
to ČNS nepořádal, a tak skončil A-tým na čtvrtém 
místě za Karlovými Vary.
V baráži o udržení přehrály Plazy Prostějov ve dvou 
zápasech 5:4 a 5:2 a zachovaly si extraligovou pří-
slušnost. Soutěž opustil poslední Šacung. Z první 
ligy se do nejvyšší soutěže vrací Start Praha.

Petr Flekač

mezikrajské utkání mladšího žactva v Benešo-
vě. Zúčastnil se ho i Filip Motl, který byl vybrán 
na dvě disciplíny a předvedl skvělé výkony. Za 
deštivého a chladného počasí nenašel přemo-
žitele na 60 m překážek a přesvědčivě vyhrál. 
Ve skoku vysokém obsadil krásné 5. místo. Dal-
ší skvělý výkon předvedl i náš hostující Martin 
Zeman, který doběhl v osobním rekordu hned 
na druhém místě za Filipem Motlem na překáž-
kách. Oba byli součástí štafety 4 x 200 m a urči-
tě svými výkony pomohli družstvu Středočeské-
ho kraje závody vyhrát. Gratulujeme!

Nikola Brejchová, trenérka

tenis

TK Čelákovice
Podzim v TK Čelákovice je tradičně spojen 
s postavením nafukovací haly. V této budou 
probíhat zimní tréninky mládeže i hodiny pro ve-
řejnost. Termíny si mohou zájemci rezervovat na 
stránkách TK www.tkcelakovice.cz.
V září proběhly poslední turnaje a soutěže let-
ní sezony. V kategoriích baby tenisu, mladšího 
žactva a staršího žactva se odehrálo i několik 
turnajů na našich kurtech. Naše Vanda Klau-
dová zvítězila na turnaji v Tenisové škole Lucie 
Hradecké. Eliška Strachová vybojovala 9. místo 
na Mistrovství republiky v baby tenise v Rakov-
níku. Marek Soukup získal druhé místo ve dvou-
hře a zároveň první místo ve čtyřhře (s Jonášem 
Dvořákem z TK Neridé) na turnaji v Čelákovi-
cích. Aleš Bartoň získal na stejném turnaji třetí 
místo ve čtyřhře společně s Adamem Koubou 
(TK Sokol Horní Počernice). Eliška Klarová vy-
bojovala v Čelákovicích první místo ve dvouhře 
a druhé místo ve čtyřhře (společně s Nellou 
Hozmanovou, také z našeho klubu).

V turnaji staršího žactva v Karlových Varech 
slavila dvojité vítězství Barbora Bidzilia jak ve 
dvouhře, tak i ve čtyřhře společně s Emmou  
Archmannovou (LTC Panorama Teplice).
Sofie Bidzilia vyhrála turnaj ve čtyřhře v Dolních 
Počernicích společně s Danielou Kolářovou (TO 
Sokol Nehvizdy). Sofie vyhrála také turnaj star-

ších žákyň v TK PTA Kolín a společně s Bárou 
Bidzilia zvítězila na stejném turnaji i ve čtyřhře. 
Všem hráčkám i hráčům gratulujeme, děkujeme 
za reprezentaci našeho klubu a přejeme mnoho 
úspěchů a sil do další sezony! Další informace 
a výsledky je možné najít na www.cztenis.cz.

Barbora Suková

Vanda Klaudová. Foto: archiv klubu Eliška Klarová a Nella Hozmanová. Foto: archiv klubu
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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 – – 11.00–21.00

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

(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, čtvrtek 17. listopadu, ote-
vřeno pro veřejnost v čase 16.00–21.00 hod.

fotbal

Mistrovské soutěže ročníku 2022/2023 jsou 
v plném proudu a po odehraných deseti kolech 
se již rýsuje v tabulce rozložení sil. Potvrdila 
se role Poříčí jako jednoho z favoritů, který po 
10 kolech vede tabulku před nymburským Po-
labanem a Luštěnicemi, když oba ztrácí 2 body 
na vedoucí pozici. Na opačném konci průběžné 
tabulky jsou poslední hráči Vlašimské rezervy 
s pouhým bodem, před nimi Votice s pouhý-
mi 6 body a Býchory se ziskem 9 bodů. Union 
zatím sehrál deset utkání, ve kterých získal 11 
bodů, což jej vyneslo na 10. místo průběžné ta-
bulky. Je trochu kuriózní, že z deseti bodů získal 
Union devět na trávnících soupeřů a doma za-
tím jediný! Před domácím publikem má ze šesti 
utkání zajímavé skóre – 1:10!
SK UNION–FK ČÁSLAV B 1:3
Branka: Pánek
V tomto utkání byl Union favoritem, ale tuto roli 
vůbec nezvládl. I když byli domácí v úvodu ak-
tivnější, ve 12. min. šli hosté do vedení. Union 
měl šance, měl několik standardních situací, ale 
nic se neujalo. Naopak hosté ještě do přestávky 
přidali dvě branky! Ve druhé části hosté bránili 
vedení, snaha domácích vycházela neprázdno 
a branka Pánka byla jen slabou náplastí.
DOLNOBOUSOVSKÝ SK–SK UNION 3:1
Branka: Brabec
V neúplné sestavě přijel Union na půdu 3. cel-
ku tabulky. První šanci ke vstřelení branky měl 
Kovalov – nedal. To domácí byli produktivněj-
ší, z penalty šli do vedení a vzápětí vedli již 2:0. 
Naději dal hostům Brabec na 2:1, ale radost 
netrvala dlouho, domácí odpověděli 3:1. Druhý 
poločas již byl slabší, domácí si pohlídali vedení, 
hostě se snažili, leč bez úspěchu.
SK UNION–POLABAN NYMBURK 0:5
Herně byla první půle vyrovnaná, Nymburští 
měli větší šance. Ve druhé polovině se prosa-
dili hosté. Skóre otevřeli hlavičkou po rohovém 
kopu v 57. min., druhou trefu přidali v 61. min., 
a tím bylo vlastně rozhodnuto. V samém závěru 
přišel do hry nymburský Vacík a třemi góly po-
tvrdil vysokou výhru hostí. 
SK UNION–SOKOL LUŠTĚNICE 0:0
O středečním svátku přiřkl los Unionu dalšího 
kvalitního soupeře. Trenér udělal několik změn 
v rozestavení a takto sestavené mužstvo sehrá-
lo vyrovnaný první poločas s několika dobrými 
momenty. Po přestávce měli mírnou převahu 
hosté z Luštěnic, ale brankař Janda udržel první 
čisté konto.
SLAVOJ STARÁ BOLESLAV–SK UNION 2:3
Branky: Jelínek (pen.), Kovalov, Filip
Derby se hrálo na trávníku nováčka a přineslo vy-
rovnaný duel, kdy branky začaly padat po půlho-
dině hry. Vedení se ujali domácí a po třech minu-
tách Jelínek z penalty vyrovnal. Branka Kovalova 
určila skóre poločasu. Ve druhé části nejprve do-
mácí srovnali na 2:2 a v 80. min. rozhodl o výhře 
hostí Filip zakončením pěkné kombinační akce. 
SK UNION–FK PŠOVKA MĚLNÍK 0:0
V jen průměrném utkání byla k vidění vyrovnaná 
první půlka bez výraznější možnosti skórovat. 
Po přestávce si domácí hráči ve snaze roz-
hodnout utkání sice vytvořili herní převahu, ale 
branky se nedočkali. Ani na pátý pokus Union 
na domácím trávníku Pšovku neporazil. 

DOROST hrající středočeskou I. A třídu patří 
v průběžné tabulce do horní části – konkrétně 
je na 3. místě s 18 body, a to je ztráta jednoho 
bodu na vedoucí Vyžlovku. Hráči Unionu na-
stříleli nejvyšší počet branek v tabulce, a to 43! 
SPARTAK PRŮHONICE–SK UNION 2:3, branky: 
Mikoška 2, Fantík, SK UNION–VRDY/TUPADLY 
7:0, branky: Fantík 3, Vlček, Sebera, Dolishnill, 
Mikoška, SLÁVIA LOUŇOVICE–SK UNION 0:11, 
branky: Fantík 3, Kratzman 2, Palouš 2, Čejka, 
Homola, Sebera, Kratochvíl, SK UNION–VIKTO-
RIA RADIM 11:2, branky: Sebera 3, Palouš 3, 
Kratzman 2, Fantík 2, Klíma, STRAKY/STRUHY–
SK UNION 3:1, branka: Sebera.

STARŠÍ ŽÁCI po sestupu z krajského přeboru 
působí v této sezoně v I. A třídě a patří do stře-
du tabulky – 7. místo s 9 body. Po pravdě jsme 
čekali lepší umístění. SK ZELENEČ–SK UNION 
4:6, branky: Corbin 2, Kupr, Matuška, Novotný, 
Řehák, SK UNION–AFK PEČKY 4:0, branky: 
Flek, Bašus, Rajl, Mráz, SPORTING MLADÁ 
BOLESLAV–SK UNION 9:2, branky: Vodička, 
Mičkal, SK UNION–AFK SADSKÁ 0:3, SPARTA 
KUTNÁ HORA–SK UNION 4:0.

MLADŠÍ ŽÁCI stejně jako starší hrají se stejnými 
soupeři v I. A třídě a podobně jako starším v ta-
bulce i jim patří střed – konkrétně 8. místo se 
ziskem 6 bodů. SK ZELENEČ–SK UNION 4:3, 
branky: Říha 2, Mráz, SK UNION–AFK PEČKY 
7:1, branky: Mráz 2, Kubečka 2, Říha, Bartoň, 
Fridrichová, SPORTING MLADÁ BOLESLAV–
SK UNION 5:1, branka: Bartoň, SK UNION–AFK 
SADSKÁ 2:3, branky: Říha, Kočvara D., SPAR-
TA KUTNÁ HORA–SK UNION 8:1, branka: Filip.

Milan Šikl

SK UNION – klopýtání

Derby Stará Boleslav–SK Union. Foto: archiv Milana 
Šikla

POZOR NA UZÁVĚRKU ZMČ!
Uzávěrka lednového čísla (1–2023) Zpravodaje 

je již v pondělí 12. 12. 2022.  
Předpokládané vydání pak v úterý 3. 1. 2023.
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Oznámil to kalendář, a to není 
žádný lhář, že dne 15. listopa-
du oslaví 70. narozeniny pan 
Václav LÁGNER.
Je to tady, už to přišlo, ale je 
to jenom číslo.
Bez obav si užívej výročí, jízda 
začíná, nic nekončí.
Ať Tě stále život baví, elán ať Tě provází,
zdraví, štěstí, pohodu a k tomu dobrou náladu.
Přejí manželka, děti, vnoučata a pravnučka.

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

volby – poděkování

ANO 2011
Vážení spoluobčané, děkujeme všem z vás, 
kteří přišli k volbám a svým hlasem rozhodli 
o složení Zastupitelstva města pro další období.
Zvláště děkujeme těm, kteří volili kandidáty Ko-
alice hnutí ANO a hnutí Zdraví Sport Prosperita
a umožnili nám získat čtyři mandáty v Zastupi-
telstvu. Velmi si vážíme vaší podpory a důvěry.

Roman Štěrba

28. září v Čelákovicích
a v Praze

Městská organizace nejmenované strany v Če-
lákovicích ve spolupráci s OV téže strany Pra-
ha-východ, Klubem českého pohraničí a Spo-
lečností Ludvíka Svobody organizují tradičně 
každý rok pietní akt u příležitosti výročí brutální 
vraždy příslušníka SNB, štábního strážmistra 
Jaroslava Honzátka, zavražděného členy tero-
ristické skupiny bratrů Mašínů, od něhož letos 
uplynulo již dlouhých 71 let. 
U pamětní desky, před bývalou budovou stráž-
nice SNB, přivítal účastníky jménem pořadatelů 
Vladimír Duník. Kromě tradičních hostů, kteří se 
pravidelně aktu zúčastňují, naše pozvání přijal 
i vlastenecký kandidát na vysokou státní funkci, 
který také vystoupil s hlavním projevem.
Důstojný průběh aktu svými sprostými výkřiky 
narušovala skupina odpůrců na protějším chod-
níku, kterou až v závěru musela uklidnit přivola-
ná hlídka strážníků MP.
Po jeho skončení někteří účastníci odjeli do 
městyse Zápy, kde položili květiny na hrob 
oběti. A protože na odpoledne bylo svoláno 
pokračování úspěšné protestní demonstrace 
Česká republika na 1. místě, na níž vystupoval 

i náš host, tak i několik občanů, včetně hostů, 
odjelo do Prahy na Václavák. Ve společnosti asi 
100 000 občanů nespokojených se současnou 
vládou a situací, bez ohledu na jejich politickou 
orientaci, jsme strávili zbytek tohoto vydařené-
ho, svátečního dne. Vladimír Duník

Rádi bychom poděkovali všem občanům města, 
kteří při zářijových komunálních volbách podpo-
řili naši občanskou kandidátku PRO Čelákovice 
(PRO Č). Velmi nás těší, že díky vaší podpoře 
můžeme dále pracovat pro naše město. 

vaši PROČáci

ČELem
Dovolte mi poděkovat za naše sdružení nezá-
vislých kandidátů ČELem všem spoluobčanům, 
kteří se zúčastnili zářijových komunálních voleb. 
Moc děkujeme všem, kteří dali svůj hlas naší 
kandidátce nebo našim jednotlivým kandidátům, 
moc si toho vážíme. I když jsme se nakonec těs-
ně do Zastupitelstva města nedostali, moc nás 
vaše důvěra těší a i nadále budeme aktivně pod-
porovat rozvoj a dění v našem městě.

Martin Bajer
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10.00–19.30 hod. / náměstí 5. května

ZAHÁJENÍ ADVENTU VE MĚSTĚ 26. městská slavnost
• ŘEMESLNÝ a ADVENTNÍ TRH; 10.00–19.30 hod.
• VÝTVARNÉ DÍLNY MDDM; 10.00–17.00 hod.
• KONCERT SKUPINY DRUHEJ DECH LÁDI WEYROSTKA; 10.00–10.45 hod.
• VÁNOČNÍ POHÁDKA Hlídali jsme Ježíška; 11.40–12.30 hod.
• VYSTOUPENÍ SEDLČÁNCI; 12.55–13.25 hod.
• KONCERT KATEŘINY MARIE TICHÉ; 14.15–15.00 hod.
• ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ žáků ZUŠ Jana Zacha; 15.25–16.55 hod.
• SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ MĚSTSKÉHO VÁNOČNÍHO STROMU; 17.00 hod.
• ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU; 17.00–17.20 hod.
• KONCERT TOMÁŠE KLUSE se skupinou CÍLOVÁ SKUPINA; 18.10–19.10 hod.
Moderátor Dominik Vršanský

9.00–17.00 hod. / Městské muzeum

TAK SE ŽILO
Životní styl a každodennost průměrné československé domácnosti v období 70. a 80. 
let minulého století – výstava přístupná ve výstavní síni muzea do 29. 1. 2023.

MALÁ VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Výstava přístupná v infocentru.

ADVENTNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY
Vánoční dílna a koledy s MDDM v Síni Jana Zacha pro příchozí děti i dospělé; 
13.30–16.30 hod.

10.00–16.00 hod. / Husův sbor

ČELÁKOVICKÝ BETLÉM
Výstava betléma v rámci celostátního projektu Křesťanské Vánoce potrvá 
po celý advent, Vánoce, až do Tří králů, přístupná každou středu,  
sobotu a neděli a ve sváteční dny vždy v 10.00–16.00 hod.

10.00–16.00 hod. / ZŠ Kostelní

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
výtvarné dílny, vánoční zpívání, přátelské setkání

10.00–16.00 hod. / areál fary, Na Hrádku č. p. 455

ADVENT NA FAŘE
prodej vánočních drobností z VD Labyrint a malé občerstvení

10.00–17.30 hod. / nádvoří ZUŠ Jana Zacha

ČESKÝ BETLÉM
Výstava keramických prací žáků výtvarného oboru přístupná do 6. 1. 2023.

10.15 hod. / sál ZUŠ Jana Zacha

GLORIA
divadelní představení žáků o narození Ježíška

14.00–17.00 hod. / Gymnázium Čelákovice

SETKÁNÍ VE VÁNOČNÍM ČASE
se dnem otevřených dveří

17.00 hod. / kostel Nanebevzetí Panny Marie

VOX NYMBURGENSIS
adventní koncert sboru
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