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Žádosti o dotace na celoroční činnost str. 4
O individuální dotace z rozpočtu města Čeláko-
vic na činnost v roce 2023 bude možné žádat 
dle zveřejněné výzvy v termínu od 2. do 15. led-
na. O programové dotace bude možné žádat od 
1. do 28. února. V rozpočtu je vyhrazena na do-
tační řízení částka 5,1 mil. Kč.

Nový jízdní řád 2023 str. 5
Od 11. prosince bude platit nový jízdní řád ve-
řejné dopravy jak pro vlaky, tak pro autobusy. 
S ohledem na intenzivní stavební činnost bude 
jízdní doba vlaků mezi Prahou a Čelákovicemi 
mezi 30 a 33 minutami.

Volba prezidenta republiky str. 6
Prezidenta republiky budou voliči vybírat v pří-
mé volbě potřetí. První kolo se uskuteční ve 
dnech 13. a 14. ledna, případné druhé kolo 
o dva týdny později.

Zálohy na teplo v roce 2023 str. 9
Ředitel společnosti Q – Byt informuje o výši zá-
loh na teplo v příštím roce. Dodavateli energií ve 
městě budou v případě zemního plynu SPP – Slo-
venský plynárenský priemysel a v případě elek-
trické energie EP Energy Trading (EPET).

z obsahuDovolte, abychom jménem města Čelákovic popřáli  
všem spoluobčanům – čelákovickým, sedlčánským,  

císařskokuchyňským a zálužským – příjemně prožitý advent,  
veselé svátky vánoční a pohodový vstup do nového roku 2023. 

V příštím roce vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí  
a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.

Josef Pátek, starosta Petr Studnička, místostarosta

STAVBA NA TRATI MEZI ČELÁKOVICEMI  
A MSTĚTICEMI SLAVNOSTNĚ ZAHÁJENA

Po dokončených stavbách Modernizace žst. Čelákovice /2018/ a Optimalizace traťového úse-
ku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo) /2022/ byla v pátek 25. listopadu slavnostně 
zahájena stavba Správy železnic Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice 
(včetně), jejíž předpokládaný termín dokončení je v roce 2025. Odhadované výdaje činí přibliž-
ně 2,5 miliardy korun.
Stavba je unikátní díky realizaci dvou přeložek o délce téměř tři kilometry. Ve Mstěticích bude vy-
budováno nové ostrovní nástupiště, a to i kvůli připravovanému projektu Nový Zeleneč a plánované 
výstavbě parkovacího domu, který bude investicí Středočeského kraje. V rámci stavby budou zruše-
ny dva železniční přejezdy a vzniknou dvě nová přemostění ve Mstěticích a v Čelákovicích. Nadjezd 

V sobotu 26. listopadu Čelákovice společně po dvouleté pauze rozsvítily vánoční strom na náměstí 5. května. Kulturní program vyvrcholil koncertem Tomáše Kluse. Foto: Jiří Suchý

pokračování na str. 9
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úvodník

Vážení spoluobčané!
S potěšením a pokorou mi dovolte, abych vás 
všechny co nejsrdečněji pozdravil v závěru letoš-
ního roku na stránkách prosincového vydání Zpra-
vodaje města. Je to první číslo, na jehož vydání se 
podílela redakční rada Zpravodaje v novém složení. 
Došlo však k jediné personální změně, novou člen-
kou se stala Alena Frantíková, ostatní členové Jin-
dra Chourová, Ivan Vaňousek, Jan Volín a předseda 
Petr Studnička pokračují ve své práci z předchozí-
ho volebního období.
Je pro mne ctí, že mohu již čtvrté volební období 
řídit naše krásné město. Zároveň je to velký záva-
zek a udělám se svým týmem vše pro to, abych vaši 
důvěru nezklamal. 
Přes současnou složitou ekonomickou i bezpeč-
nostní situaci vám chci sdělit, že i město se musí 
s těmito nepříznivými faktory vyrovnat (rostoucí 
ceny energií, nedostatek materiálů apod.). I my 
budeme šetřit efektivně, i my se budeme snažit 
hospodařit rozumně. Chceme vám však dopřát 
příjemnou adventní, vánoční a novoroční atmosfé-
ru ve městě. Proto neplánujeme zásadní omezení 
týkající se vánoční výzdoby ve městě či osvětlení 
vánočního stromečku. Tyto výdaje rozpočet města 
zvládne a nebudu vám pokrytecky tvrdit, že si tento 
výdaj Čelákovice nemohou dovolit. Některé výdaje 
mají hodnotu větší než jen ekonomickou. Nechce-
me zkazit radost dětem, dvakrát jsme kvůli koro-
navirové pandemii nemohli zahájit společně advent. 
Život jde dál, nelze vše neustále odkládat. Náš život 
se musí vrátit do normálních kolejí. Čas nám totiž 
nikdo nevrátí. Věřím, že naše rozhodnutí pochopíte.
Těším se na viděnou s vámi na Vánočním koncertu 
města Čelákovic v úterý 13. prosince. Spolu s panem 
místostarostou Petrem Studničkou vás srdečně zve-
me před budovu radnice v sobotu 17. prosince. Na 
akci Přání krásných Vánoc budeme podávat rybí po-
lévku a svařák a osobně vám popřejeme vše nejlepší 
nejen k Vánocům, ale i do nového roku. Vždyť vzá-
jemná setkání a osobní přání jsou ta nejvíce upřímná. 
Město má zpracován návrh rozpočtu, který budou 
projednávat zastupitelé města. Objem rozpočtu 
města Čelákovic na rok 2023 přesáhne půl miliardy 
korun. Významně navyšujeme příspěvek příspěvko-
vým organizacím, a to především na jejich zvýšené 
výdaje spojené s provozem, zejména s ohledem na 
aktuální ceny energií. V souvislosti se zprovozněním 
parkovacího domu u železniční stanice Čelákovice 
v průběhu letních měsíců roku 2023 bude možné 
následně jednorázovou splátkou uhradit úvěr ve 
výši 80 mil. Kč, neboť na tuto stavbu nám bude po-
skytnuta dotace v rámci integrovaných územních 
investic (ITI) z Integrovaného regionálního operač-
ního programu (IROP). 
Jako vždy plánujeme do příštího roku nejen inves-
tiční akce, ale i bohatý kulturní program. I nadále se 
budeme snažit, aby se vám v Čelákovicích dobře 
žilo. Jsme tu pro vás.
Přeji vám ve zdraví prožitý úspěšný celý rok 2023!

Josef Pátek, starosta

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., po-
bočka Čelákovice), zveřejňujeme, jak je mož-
né 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 roz-
sahu stížností a zároveň je předá zodpověd-
né osobě, která zajistí nápravu. Děkujeme 
za pochopení.

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

UPOZORNĚNÍ 
PLATBA ZA ODPADY
Vážení spoluobčané, upozorňujeme vás, 
že splatnost poplatku za komunální od-
pad za rok 2021 a 2022 již uplynula.
Těm, kteří nemají tento poplatek doposud 
uhrazen, byly na přelomu měsíce listopa-
du a prosince distribuovány upomínky. 
Žádáme vás tímto o neprodlenou úhradu 
dlužných částek. Pokud nebudou poplat-
ky uhrazeny do konce roku 2022, přistou-
píme k vymáhání dlužných částek.

odbor finanční a plánovací
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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.

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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Od ledna 2023 se změní parametry příspěvku na bydlení

Měsíční normativní náklady na nájemné bydlení v Kč Normativní  
náklady na vlastní 

bydlení v Kč
Počet osob  

v rodině
Praha a Brno

Obce s alespoň  
70 000 obyvateli

Obce do 69 999 
obyvatel

Jedna nebo dvě 18 129 15 597 15 137 10 932
Tři 20 812 17 500 16 899 13 561
Čtyři a více 24 995 21 002 20 277 16 368

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

PODROBNÉ INFORMACE
https://www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni

ORIENTAČNÍ KALKULAČKA a ON-LINE FORMULÁŘ
https://www.mpsv.cz/-/zadost-o-prispevek-na-bydleni

V roce 2022 byly zvýšeny normativy na bydlení a zjednodušena administrativa příspěvku 
na bydlení. O příspěvek na bydlení není nutné žádat na Úřadu práce, nýbrž je možné využít 
zjednodušený on-line formulář. Příspěvek na bydlení využívají lidé stále více, v říjnu bylo 
vyplaceno 188 tisíc příspěvků v úhrnné výši 756 milionů korun. Je to o 50 tisíc příspěvků více 
než o rok dříve. Největší nárůst je zaznamenán ve Středočeském kraji.

Jednou z nejdůležitějších dávek, které rodinám 
i seniorům nyní pomáhají s rostoucími náklady, 
je příspěvek na bydlení. V minulých měsících 
se několikrát zvyšovaly normativy, naposledy 
mimořádně od října, a zjednodušila se i admini-
strativa. Od ledna 2023 tento příspěvek projde 
podle návrhu Ministerstva práce a sociálních 
věcí několika změnami. 
Úprava se týká především tzv. normativních 
nákladů na bydlení, z nichž se nárok na dávku 
i její výše odvozují. Z dostupných analýz totiž 
vyplývá, že některé domácnosti naráží na strop 
normativů častěji než jiné (např. jedno- a dvou-
členné domácnosti). U nájmů a podnájmů 
se změní rozdělení normativů podle velikosti 
obce. Nově budou platit pouze tři typy. V první 
kategorii bude Praha a Brno, ve druhé města 
nad 70 tisíc obyvatel a ve třetí ostatní obce do 
69 999 obyvatel. Do poslední zmíněné katego-
rie budou spadat od 1. ledna 2023 i Čeláko-
vice.
Dojde také ke sjednocení výpočtu příspěvku. 
Dosud platilo, že nárok na příspěvek vzniká, po-
kud náklady na bydlení přesáhnou 30 % příjmů 
domácnosti. V Praze je hranice nastavena na 
35 %. Od ledna 2023 se tato podmínka sjedno-
cuje na 30 % příjmů bez ohledu na to, zda je 
žadatel z Prahy, nebo jiné části republiky. Změní 
se i rozdělení do skupin podle počtu členů do-
mácností. Do jedné kategorie budou sloučeny 
jedno- a dvoučlenné domácnosti. Díky tomu lze 
příspěvek lépe zacílit na ty menší. 
Dojde také ke zrušení tzv. fikce příjmů pro výpo-
čet příspěvku na bydlení. Pokud příjmy domác-
nosti byly nižší než životní minimum, používala 
se pro výpočet dávky právě výše životního mi-
nima. V praxi ale docházelo k tomu, že po zvý-
šení životního minima měly některé domácnosti 
s nízkými příjmy příspěvek na bydlení paradoxně 
nižší. Náklady na bydlení a příjmy rodiny se revi-
dují nově pouze jednou za půl roku. Kromě toho 
se prodlouží možnost příspěvek pobírat i v pří-
padech, kdy k trvalému bydlení slouží rekreační 
objekt. Původně toto ustanovení mělo platit pou-
ze pro rok 2022.
Průměrná výše příspěvku na bydlení v Česku 
je aktuálně 4 100 Kč měsíčně. O příspěvek lze 
požádat až tři měsíce zpětně. Žádost se již ne-
podává každý rok, ale pouze jednou.

CO SE ZAHRNUJE DO NÁKLADŮ NA BYDLENÍ?
n nájemné; n plyn; n elektřina;
n náklady za plnění poskytované s užíváním bytu:

- dodávka tepla (dálkové vytápění);
- centralizované poskytování teplé vody;
- dodávka vody z vodovodů a vodáren (vodné);
- odvádění odpadních vod (stočné);
- provoz výtahu;
- osvětlení společných prostor v domě;
- úklid společných prostor v domě;
- odvoz odpadních vod a čištění jímek;
-  vybavení bytu společnou televizní a rozhla-

sovou anténou;
- odvoz komunálního odpadu.

CO JE TŘEBA SI PŘIPRAVIT?
n  potvrzení o výši příjmu (např. výplatní páska, 

v případě důchodců si stát výši důchodu zjistí 
sám ze svých systémů);

n  potvrzení nákladů na služby (vodné, stočné, 
svoz odpadu apod.);

n  potvrzení nákladů na energie (doklad o výši 
nákladů na energie za předchozí měsíce);

n nájemní smlouva (pokud je bydlení v nájmu);
n  potvrzení o studiu (v případě, že dítě je stu-

dent starší 15 let);
n  vyúčtování služeb a energií (pokud jste v da-

ném měsíci obdrželi přeplatek či nedoplatek);
n  prohlášení dalších osob (pokud s vámi bydlí 

další osoba starší 18 let).

Žadatele a příjemce příspěvku na bydlení je tře-
ba upozornit na to, aby neodkládali platby za by-
dlení, protože při neplacení může nárok na pří-
spěvek na bydlení zaniknout. K získání a udržení 
si této dávky totiž potřebují doložit potvrzení, že 
zaplatili nájem a účty za energie. Pokud totiž bě-
hem tří měsíců nezaplatí ani jednou, nemají ofi-
ciálně žádné doložitelné výdaje, a nesplňují tak 
podmínku pro nárok na zmíněnou dávku.
Modelový příklad: jak konkrétně se změní pří-
spěvek na bydlení?
Samoživitelka s jedním dítětem (12 let) v obci 
do 69 999 obyvatel. Samoživitelka s příjmem 
14 795 Kč pobírá přídavek na dítě ve výši 
1 470 Kč. Bydlí v nájemním bytě; náklady na 
bydlení jsou 16 500 Kč měsíčně. Výše příspěvku 
na bydlení bude dosahovat částky 10 258 Kč.

Petr Studnička, místostarosta
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VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z ROZPOČTU 
MĚSTA ČELÁKOVIC PRO ROK 2023

na účel určený žadatelem v žádosti (dále „individuální dotace“)

I. Úvodní ustanovení
1.  Město Čelákovice (dále „poskytovatel“) vyzývá v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a Zásadami pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Čelákovic I/2/2021 ze dne 24. 8. 2021, právnické i fyzické osoby (dále „žadatel“), 
především spolky působící v oblasti sociálních a preventivních programů, ochrany životního pro-
středí, výchovy, vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových a společensky prospěšných 
aktivit, které mají sídlo a vykonávají činnost na území města Čelákovic, k podávání žádostí o in-
dividuální dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2023, na účel určený žadatelem v žádosti.

2.  Tato výzva není určena pro žadatele o veřejnou podporu v režimu de minimis a vyrovnávací platby 
za výkon služeb obecného hospodářského zájmu.

II. Podmínky pro poskytování dotací
1.  Dotaci lze poskytnout na základě úplné žádosti předepsané poskytovatelem v souladu s § 10a 

odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic 
v souladu s § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů.

2.  Žádosti o individuální dotaci s účelem podpory celoroční činnosti budou poskytovatelem přijímá-
ny v období od 2. 1. 2023 do 15. 1. 2023. Ostatní individuální žádosti lze dle čl. 4 odst. 4.4 Zásad 
pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/2/2021 podávat v průběhu celého roku, nej-
později však do 31. 10. 2023.

3.  Žádosti o individuální dotaci musí být doručeny poštou nebo osobně do podatelny Městského 
úřadu Čelákovice v jednom podepsaném originálu v listinné podobě včetně příloh.

4.   Adresa pro podání: Město Čelákovice, se sídlem Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, 
250 88 Čelákovice.

III. Závěrečné ustanovení
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/2/2021 schválené Radou města usne-
sením č. 17/2021/6.2 dne 24. 8. 2021 a formulář žádosti včetně povinných příloh naleznou žadatelé 
o dotaci na internetových stránkách města Čelákovic www.celakovice.cz.
Výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2023 na účel určený žada-
telem v žádosti („individuální dotace“) byla schválena Radou města usnesením č. 29/2022/6.3 dne 
15. 11. 2022.

odbor školství, informací a kultury

V případě dotazů k vyplnění žádosti kontaktujte pí Janu Pezlovou, odbor školství, informací 
a kultury, a to telefonicky: 326 929 109 nebo e-mailem: jana.pezlova@celakovice.cz.

Finanční záležitosti
Rada města schválila rozpočtové opatření – 
změnu rozpočtu města Čelákovic 2022 č. 21.

Jednací řády
Radní schválili a vydali nový Jednací řád komisí 
Rady města Čelákovic I/12/2022 a také Jednací 
řád Rady města Čelákovic I/13/2022.

Občanské záležitosti
Rada města určila s účinností od 2. listopadu, 
že úředními místy k uzavření manželství jsou ob-
řadní místnosti (velká obřadní místnost i Modrý 
salonek) v budově radnice Městského úřadu Če-
lákovice, náměstí 5. května č. p. 1/11, a Městské 
muzeum v Čelákovicích – nádvoří a Síň Jana Za-
cha. V případě uzavírání sňatku v Městském mu-
zeu v Čelákovicích se platí pronájem na základě 
dohody sepsané s ředitelem muzea. 
Určila, že dnem k uzavření manželství je pátek 
(mimo státem uznávané svátky) a doba určená 
k uzavření manželství je od 9.00 do 13.00 hod.
Dále Rada města pověřila se stejným termínem 
účinnosti, že právo užívat závěsný odznak při 
významných příležitostech a občanských obřa-
dech mají, kromě starosty a místostarosty, tito 
další zastupitelé: Jarmila Volfová, Jindra Chou-
rová, Miroslav Opa, Marek Skalický, Pavel Jind-
řich, Miloš Bukač a Sabina Karlová Hořejší.

Poradní orgány
Rada města zřídila s účinností od 2. listopadu 
tyto komise a pracovní skupiny:
n  Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic 

(5 členů) – Petr Studnička, předseda, Jindra 
Chourová, Jan Volín, Ivan Vaňousek, Alena 
Frantíková;

n  Energetická komise (3 členové) – Petr Kopec-
ký, předseda, Marek Skalický, Hana Machál-
ková;

n  Komise pro bytové a sociální záležitosti 
(5 členů) – Hana Machálková, předsedkyně, 
Jana Vondráčková, Jaroslav Pittner, Pavlína 
Bernášková;

n  Pracovní skupina pro prevenci rizikového 
chování dětí a mládeže (7 členů) – Petr Stud-
nička, předseda, Pavel Jindřich, Marek Drob-
ný, Radka Körnerová, Miloslav Rychetský, 
Lenka Šudová, Naděžda Pokorná;

n  Pracovní skupina pro poskytování dotací 
z rozpočtu města (13 členů) – Petr Studnič-
ka, předseda, Pavel Jindřich, Martin Spilka, 
Michal Novotný, Lenka Bohuslavová, Micha-
ela Uhrová, Petr Matyáš, Veronika Pařezová, 
Václav Tichý, Monika Žatečková, Karel Majer, 
Šárka Letenská, Jana Pezlová;

n  Pracovní skupina pro zajištění a přípravu pod-
kladů pro schvalování účetní závěrky příspěv-
kových organizací (7 členů) – Josef Pátek, 
předseda, Markéta Reisiegelová, Petr Stud-
nička, Karel Majer, Šárka Letenská, Sabina 
Karlová Hořejší, Tomáš Bartoš;

n  Povodňová komise (13 členů) – Josef Pátek, 
předseda, Petr Studnička, místopředseda, 
Marek Skalický, Tomáš Brázda, Milan Lerch, 
Ondřej Přenosil, Martin Chramosta, Lenka 
Rašínová, Jiří Hanzl, Marek Drobný, Martin 
Janík, Dan Duška, Pavel Jindřich;

n  Likvidační komise (3 členové) – Andrea Prkno-
vá, předsedkyně, Petr Bambas, Milan Lerch;

o čem jednali radní města

4 / zpravodaj města čelákovic / zpravodaj města čelákovic



prosinec 2022 / 5

zprávy z radnice

Nový jízdní řád 2023
Od neděle 11. prosince 2022 do soboty 9. prosince 2023 bude platit jízdní řád 2023 v osobní že-
lezniční a veřejné linkové autobusové dopravě. Jízdní řád pro železniční dopravu sestavila Správa 
železnic na základě požadavků dopravců a orgánů státní správy (Ministerstvo dopravy) v případě 
dálkové dopravy či krajské samosprávy v případě regionální dopravy, přičemž pro dopravní ob-
služnost Čelákovic jsou stěžejní Středočeský kraj a hlavní město Praha. 
Po celou dobu platnosti jízdního řádu budou všechny rychlíky (Hradečan a Krakonoš) v úseku 
Praha – Nymburk vedeny odklonem mimo žst. Lysá nad Labem. Jízdní doba vlaků (S2, S9, S22) 
na trati 232 se z důvodu stavebních prací a výlukové činnosti prodlužuje a činí mezi Čelákovicemi 
a Prahou Masarykovým nádražím na 27 km dlouhé trase zpravidla 32 minut, resp. 30/33 minut 
v opačném směru. V ranní a odpolední přepravní špičce budou vedeny posilové vlaky obsluhu-
jící pražské hlavní nádraží. Posilové vlaky v ranní špičce pojedou shodně vždy až do Benešova 
u Prahy. 
Stavební práce byly dokončeny v úseku mezi Čelákovicemi a Lysou nad Labem, naopak byly za-
hájeny v úseku mezi Čelákovicemi a Mstěticemi a nadále probíhají mezi Mstěticemi a Prahou-Vy-
sočany. V úseku mezi Čelákovicemi a Mstěticemi se bude po celý rok 2023 jezdit ještě po původní 
trati, v roce 2024 se provoz přesune postupně na nově vybudovanou 1,9 km dlouhou přeložku 
trati. Probíhat bude rovněž výstavba nového silničního nadjezdu v blízkosti Šibeňáku pro budoucí 
silniční obchvat města Čelákovic. Podaří-li se dokončit lávku přes Chlumeckou ulici, jejímž inves-
torem je hlavní město Praha, bude v průběhu platnosti jízdního řádu uvedena do provozu nová 
železniční zastávka Praha-Rajská zahrada. Od listopadu 2022 mohou cestující využívat kolárnu 
pro úschovu jízdní kol či koloběžek u železniční stanice Čelákovice-Jiřina, kde je rovněž parkoviště 
s 57 parkovacími místy. Zprovoznění parkovacího domu a obnovení provozu cyklověže jsou plá-
novány v letním období příštího roku. V parkovacím domě vznikne 97 parkovacích míst.
V roce 2023 si připomeneme 150 let existence trati Praha – Čelákovice – Lysá nad Labem. První 
vlak do města přijel 4. října 1873. Oslavu k tomuto významnému výročí s bohatým kulturním a do-
pravním programem plánuje město Čelákovice v sobotu 16. září u příležitosti zahájení Evropského 
týdne mobility.
Zásadní obměnu kraj připravuje pro linku S4 Praha – Kralupy nad Vltavou – Ústí nad Labem, kde 
se počítá s nahrazením City Elefantů novými elektrickými jednotkami pro 240 cestujících, známé 
spíše pod obchodním názvem RegioPanter. „City Elefanty bychom chtěli použít pro navýšení ka-
pacity a zkrácení intervalu na trati Praha – Lysá nad Labem po dokončení její modernizace v roce 
2025,“ uvedl Petr Borecký, radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy. V současné 
době Středočeský kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace IDSK zajišťuje veřejnou želez-
niční dopravu v objemu dopravních výkonů zhruba 16,1 mil. km ročně. Roční náklady na železnici 
pak jsou 2,4 miliardy korun.
Půlhodinový interval vlaků mezi Prahou a Čelákovicemi bude v obou směrech celotýdenně zajiš-
těn přibližně od 4.00 hod. do půlnoci. Všechny osobní vlaky obslouží i železniční zastávku Čelá-
kovice-Jiřina.

Zdroj: Jízdní řád 2023

Osobní vlaky na trati 074 Čelákovice – Neratovice (S23) mají zajištěn v Čelákovicích přestup na 
vlaky linky S2 ve směru Praha a Kolín. Mezi Čelákovicemi a Brandýsem nad Labem je zajištěn 
celotýdenně 60minutový takt. Všechny spoje zastaví na znamení i v zastávce Čelákovice zastávka. 
V nočních hodinách bude vlak odjíždět z Čelákovic do Brandýsa nad Labem v 23.56 hod. Poslední 
vlak z Brandýsa nad Labem do Čelákovic bude odjíždět v 23.01 hod.

Trať 074 TAM ZPĚT

Čelákovice XX.38 XX.18

Čelákovice zastávka XX.41 XX.14

Lázně Toušeň XX.44 XX.11

Brandýs nad Labem XX.54 XX.01

Zdroj: Jízdní řád 2023

V jízdních řádech veřejné linkové autobusové dopravy (linky 655, 662, 443) nedochází k zásadním 
změnám oproti dosavadnímu stavu. Jízdní řády tří autobusových linek obsluhujících město Čeláko-
vice budou součástí lednového vydání Zpravodaje města.

Petr Studnička, místostarosta

Trať 232 TAM ZPĚT

Čelákovice-Jiřina XX.02, XX.32 XX.54, XX.24

Čelákovice XX.05, XX.35 XX.51, XX.21

Praha-Vysočany XX.27, XX.57 XX.28, XX.58

Praha Masarykovo nádraží XX.37, XX.07 XX.18, XX.51

Adventní a vánoční svátky 
bez zábavní pyrotechniky

V roce 2019 byla Zastupitelstvem města 
schválena obecně závazná vyhláška E4/2019 
na regulaci zábavní pyrotechniky. Vyhláška 
řeší zákaz používání zábavní pyrotechniky na 
veřejných prostranstvích v období od 1. pro-
since do 6. ledna, vyjma dvou dní – 31. prosin-
ce a 1. ledna. V případě použití tohoto druhu 
zábavy se ve výše uvedené době na území Če-
lákovic, Záluží, Sedlčánek i Císařské Kuchyně 
jedná o přestupek, a tak se každý vystavuje 
postihu od Městské policie. 
Adventem je označováno období čtyř týdnů, 
resp. nedělí před Štědrým večerem, kdy se 
narodil Ježíš Kristus a kdy začíná doba vá-
noční. Advent byl historicky obdobím postním 
a časem dobrých skutků. Lidé si v adventní 
čas podle staré křesťanské tradice vždy přáli 
především pohodu a klid. Využijme proto tuto 
dobu k zamyšlení, rozjímání, setkávání. Přeji 
vám radostný a klidný adventní i vánoční čas. 

Marek Skalický, radní

n  Ústřední inventarizační komise pro provedení 
inventur majetku a závazků města Čelákovic 
(5 členů) – Ondřej Přenosil, předseda, Alena 
Svatoňová, Karel Majer, Martin Chramosta, 
Andrea Prknová;

n  Škodní komise (3 členové) – Marcela Ježková, 
předsedkyně, Jiří Havelka, Marcela Klaudová.

Dále radní určili za koordinátorku seniorských 
aktivit Janu Vondráčkovou.

Výběr z usnesení RM č. 27–28/2022. -dv-

Od listopadu mohou cestující využívat u železniční za-
stávky Čelákovice-Jiřina kolárnu pro úschovu jízdního 
kola. Foto: -ps-

Přeložka trati v místní části Záluží v Čelákovicích. Zdroj: 
SUDOP Praha
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Volba prezidenta České republiky
13. a 14. ledna 2023 (I. kolo), případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakém-
koliv volebním okrsku na území České republiky 
nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu ne-
lze vydat duplikát!

Kde lze o voličský průkaz žádat
U obecního úřadu v místě trvalého pobytu vo-
liče. Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního 
seznamu voličů může požádat pouze příslušný 
zastupitelský nebo konzulární úřad.

Co se uvádí v žádosti
Žádost obsahuje:
n jméno a příjmení voliče;
n datum narození;
n adresu trvalého pobytu;
n  případně požadovaný způsob doručení volič-

ského průkazu.
Žádost lze vyplnit na obecním úřadě, nebo stáh-
nout na stránkách Ministerstva vnitra ČR, nebo 
napsat volnou ruku. V případě, že volič výslovně 
nepožádá pouze o voličský průkaz na někte-
ré kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský 
úřad, mu vydá voličský průkaz pro obě kola vol-
by (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

Jak a do kdy lze žádost podat
1.  Podáním v písemné nebo elektronické podo-

bě s doručením úřadu do 6. ledna 2023 do 
16.00 hod. (pro případné druhé kolo volby do 
20. ledna 2023 do 16.00 hod.)
n  na listině opatřené úředně ověřeným pod-

pisem voliče, nebo
n  v elektronické podobě prostřednictvím da-

tové schránky voliče.

2.  Osobně do 11. ledna 2023 do 16.00 hod. 
(pro případné druhé kolo volby do 25. ledna 
2023 do 16.00 hod.); volič se dostaví na úřad, 
prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní 
úřední záznam.

O voličský průkaz je možno požádat také pro-
střednictvím Portálu občana. Žadatel pro tento 
způsob podání žádosti potřebuje disponovat 
elektronickou identitou a datovou schránkou, 
kterou si lze zřídit i při podávání žádosti.

Kdy a jak volič průkaz dostane
Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů 
přede dnem volby (29. prosince). Předá jej 
osobně voliči, nebo tomu, kdo má plnou moc 
s ověřeným podpisem voliče, anebo jej voliči 
zašle.
Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat 
i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič 
rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den 
volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde 

bude voličský průkaz předán, a následně může 
volič přistoupit k hlasování.

Postup ve volební místnosti
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí 
průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Ko-
mise mu poté vydá prázdnou úřední obálku 
a případně i sadu hlasovacích lístků. Pokud se 
volič, kterému byl vydán voličský průkaz, na-
konec rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním 
okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat 
okrskové volební komisi. Jinak mu komise hla-
sování neumožní.

odbor pro občanské záležitosti

AKTUALITY Z INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA

Na začátku listopadu bylo zprovozněno nové 
veřejné osvětlení v Sadech 17. listopadu. Nově 
instalované lampy mají parkový design a jsou 
vybaveny LED technologií. Prostor je nyní do-
statečně osvětlen a do konce roku zde přibude 
i další kamerový bod.
V areálu Městského stadionu bylo zkolaudová-
no a do provozu pro veřejnost uvedeno sporto-
viště pro kolečkové sporty. Zhotovitelem skate-
parku byla společnost Mystic Construcions, 

provozovatelem je Čelákovická sportovní, pří-
spěvková organizace.
Dokončeny byly rovněž práce na vybudování 
dvou nových komunikací, a to S. K. Neumanna 
a Bratří Čapků. 
U železniční zastávky Čelákovice-Jiřina byla 
zprovozněna nová kolárna pro úschovu jízd-
ních kol, dokončovací terénní práce probíhaly 
i v okolí parkoviště. U železniční stanice Čeláko-
vice probíhá výstavba parkovacího domu, který 

bude disponovat 97 parkovacími místy a zpro-
vozněn bude v létě 2023.
Na území města probíhají dvě velké stavby fi-
nancované externími subjekty. Jedná se o vý-
stavbu přístaviště na Labi, kterou financuje Ře-
ditelství vodních cest ČR. Přístaviště pro osobní 
loď se již vznáší na hladině řeky, přistávací mola 
pro 16 malých plavidel by měla být dokonče-
na v květnu 2023. Město realizuje napojení na 
inženýrské sítě. Celá investice, kterou realizu-
je Labská, strojní a stavební, dosáhne částky 
36 mil. Kč bez DPH. Další investiční akcí je Op-
timalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) 
– Mstětice (včetně), kterou financuje Správa že-
leznic. Součástí stavby jsou dvě přeložky trati či 
její přemostění a rovněž modernizace železniční 
stanice Mstětice. Rekonstrukce 6,3 km dlouhé-
ho úseku přijde na více než 2,5 miliardy korun.

Josef Pátek, starosta,  
Petr Studnička, místostarosta

Přístaviště na Labi vzniká v bezprostřední blízkosti lávky pro pěší a cyklisty na Labské stezce. Foto: ŘVC ČR

Skatepark vznikl v areálu Městského stadionu nedaleko 
řeky Labe. Od listopadu ho může využívat sportující ve-
řejnost. Foto: Mystic Constructions
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Jan Kafka, Daniela Bařinová,

Ema Lukešová, Veronika Haklová a Emili Fejfarová. Foto: Jiří Suchý

v sobotu 5. listopadu 2022

Přivítáni do života byli tito noví občánci města Čelákovic

v sobotu 19. listopadu 2022

Petr Čech, Ema Němečková, Agáta Vargová,

Julie Koutná, Jonáš Galbavý, Kristýna Mahutová, Rozárie Šuvadová, Nathaniel Segeda,

Janek Helešic, Adam Charvát, Lukáš Karel Hořejší, Heda Suderová a Štěpán Hronek.
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střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

V nočních hodinách přijala hlídka MP oznámení 
o opilci, který úmyslně převrátil kontejner s od-
padem. Po příjezdu strážníků se pachatel pokusil 
o útěk, ale vzhledem k opilosti brzo upadl a okusil 
tvrdost chodníku. Za své jednání se strážníkům 
omluvil a veškerý nepořádek uklidil.

Na tísňovou linku MP byla oznámena srážka automo-
bilu s motocyklem. Zraněný měl otevřenou zlomeni-
nu stehenní kosti a další vážná poranění. Strážníci mu 
poskytli první pomoc a přivolali ostatní složky IZS.

Zaměstnanec města oznámil strážníkům podezře-
ní z krádeže betonových panelů. Hlídka na místě 
nalezla nákladní vozidlo s hydraulickou rukou 
a vlekem, na kterém bylo již naloženo 6 panelů pa-
třících městu. Pachatel se ke krádeži přiznal a zá-
roveň uvedl, že je měl prodat za 13 tis. Kč, i když 
jejich hodnota je mnohem vyšší. Vzhledem ke způ-
sobené škodě si událost převzala Policie ČR.

Při hlídkové činnosti si strážníci všimli dýmu stou-
pajícího z křovin za městem. Na místě zjištěný muž 
si rozdělal oheň a ten se nekontrolovaně rozhořel. 
Po uhašení bylo zjištěno, že po něm pátrá Policie 
ČR, neboť je podezřelý z krádeží jízdních kol, proto 
byl převezen na služebnu PČR.

Během noční služby si strážníci všimli osoby le-
žící u zaparkovaného vozidla. Zjistili, že se jedná 
o osobu, která jela pod vlivem alkoholu na elektro-
koloběžce a narazila do obrubníku. Pádem došlo 
k vážnému zranění hlavy, proto byla zraněnému 
ihned poskytnuta první pomoc. Zraněného násled-
ně odvezla záchranná služba a událost řeší Oddě-
lení dopravních nehod PČR.

Strážníci přijali informaci o psu, který přišel na re-
cepci posilovny a štěkotem „žádal“ o vstup do po-
silovny. Strážníci změnili žádost o vstup na žádost 
o odchyt. Majitel byl dohledán a „pes kulturista“ 
mu byl vrácen.

Na tísňovou linku oznámili manželé, že po návratu 
z výletu nalezli pod pergolou svého domu spící-
ho nahého mladého muže. Strážníci ho probudi-
li a dozvěděli se, že přijel za kamarády na párty, 
pak se šel vykoupat a víc si nepamatuje. Podařilo 
se dohledat partu omladiny, která již hledala své-
ho ztraceného kamaráda. Událost byla vyřešena 
úsměvným zážitkem všech aktérů.

Poctivý nálezce odevzdal strážníkům dvoje chyt-
ré hodinky, které nalezl na lavičce. Strážníkům 
se z nich podařilo zjistit několik telefonních čísel 
a díky tomu si zjištění sourozenci mohli své hodin-
ky vyzvednout na služebně MP.

Při hlídkové činnosti si strážníci nad ránem všimli 
tuningového vozidla opakovaně jezdícího na kruho-
vém objezdu smykem. Několik zjištěných doprav-
ních přestupků bylo vyřešeno na místě pokutou.

senioři

Vážení a milí senioři,
v prosinci jsou kroužky beze změn – keramika 
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 jsou tradičně každou středu od 9.30 
hod., střídavě v prostorách Technických služeb 
a komunitním centru Fara. Pro nové členy při-
pomínám, že komunitní centrum je situováno 
v budově fary, k dispozici jsou nové prostory 
vybavené pro různé aktivity, nejen pro seniory.
Cvičení s Lenkou Skalickou ve studiu Marlen tři-
krát v týdnu, v pondělí a ve středu od 8.00 hod. 
a ve čtvrtek od 9.00 hod., kdy je lekce s hud-
bou. Cvičí se ve studiu Marlen ve středisku 
Stankovského.
Cvičení na židlích s Olgou Stuchlíkovou nadá-
le probíhá v úterý ve farních prostorách – nyní 
v novém komunitním centru Fara od 9.00 hod. 
a každý pátek v prostorách kostela naproti ná-
draží, tam, kam chodíte do klubu Klus, začíná 
se v 8.30 hod.
Klub Klus je v pátek od 9.30 hod. v budově kos-
tela Církve bratrské naproti 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 faceboo-
kové skupiny 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 prosinci probíhá další ročník charitativní akce 
Ježíškova vnoučata. Primárně je určen osamě-
lým seniorům, lidem bez rodiny, kteří by si přáli 
dárek, ale nemá jim ho kdo poskytnout, nebo 
seniorům s disfunkční rodinou. Registraci pro-
vedu osobně, pište na e-mail nebo volejte na 
tel. – viz dále.
Ve čtvrtek 8. prosince přijďte v 14.00 hod. na již 
tradiční vánoční Setkání seniorů do Kulturního 
domu. Těšíme se na další společnou zábavu.

V pondělí 12. prosince se uskuteční zájezd pro 
seniory města Čelákovic do vánočních Drážďan. 
Registrovat se můžete na MěÚ u pí Veselé osob-
ně nebo na tel.: 326 929 116, 776 581 579. Od-
jezd od budovy radnice v 7.00 hod. BUS zdarma.
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 hod 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. prosince 
od 14.00 hod. v Kulturním domě Čelákovice Vá-
noční setkání seniorů. Těšit se můžete na živou 
hudbu i malé občerstvení. Zájemci se mohou 
hlásit na odboru pro občanské záležitosti MěÚ 
Čelákovice (tel.: 326 929 116, 776 581 579).  
Těšíme se na vaši návštěvu.

odbor pro občanské záležitosti

KONTAKT na koordinátorku seniorských 
aktivit:

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

tel.: 739 323 818.
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K zálohám na teplo 
v roce 2023

Jak jsme již informovali, od 1. ledna do 31. pro-
since 2023 stanovila vláda svým nařízením ce-
nový strop na elektřinu a zemní plyn, který se 
vztahuje i na obor teplárenství, kde se na výrobu 
tepla používá zemní plyn. Tak je tomu i v přípa-
dě společnosti Q – BYT Čelákovice. Znamená 
to, že nejvyšší cena, kterou bude naše společ-
nost platit za zemní plyn v uvedeném období, 
činí 2 500 Kč za vlastní komoditu bez distribuč-
ních poplatků.
Plyn je nejvýznamnějším nákladem při výrobě 
a dodávce tepla, který naše společnost má. 
A ačkoliv bude „zastropovaná“ cena plynu šes-
tinásobná oproti roku 2021, cena tepla zákaz-
níkům společnosti Q – BYT Čelákovice v roce 
2023 šestinásobná určitě nebude. Po započítá-
ní inflace, která ovlivní všechny ostatní náklady 
na jeho výrobu, a při srovnatelné zimě dosáhne 
přibližně 3,8 násobku roku 2021. Očekávané 
zvýšení ceny tepla je to značné, je však mno-
hem nižší, než jakého jsme se obávali na konci 
srpna, kdy burzovní ceny plynu dosahovaly až 
10 000 (!) Kč/MWh. Ale pro představu, tam, kde 
jsme za rok 2021 dodávali 1 GJ tepla za cenu 
okolo 535 Kč, tam jej budeme za rok 2023 do-
dávat až za 2 033 Kč. Máme několik cenových 
pásem, proto se mohou v různých lokalitách vý-

informace / dopisy

SPOLEČNĚ pro Čelákovice
Důraz v našem volebním programu jsme kladli 
na životní prostředí a zejména kvalitu ovzduší. 
Budeme proto v Zastupitelstvu města Čeláko-
vic navrhovat zřízení výboru pro životní prostře-
dí jako iniciativního orgánu zastupitelstva s tím, 
že jeho členové budou přijímat úkoly od Zastu-
pitelstva města a napomáhat při řešení otázek 
spojených s tematikou životního prostředí v na-
šem městě. Jednou z nich je užší spolupráce se 
Středočeským krajem na řešení znečištění ze 
slévárenského provozu, což se nám už začíná 
dařit díky našemu zastoupení ve Výboru pro 
životní prostředí a zemědělství Středočeského 
kraje. Věříme, že vzhledem k důležitosti této te-
matiky najde tato iniciativa podporu všech sub-
jektů v Zastupitelstvu města. 
Přejeme vám všem radostné a klidné Vánoce, 
prožité ve zdraví s rodinami a blízkými lidmi.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

Lži a nepravdy 
Vladimíra Duníka

V čísle 11/2022 Zpravodaje v rubrice „dopisy/in-
zerce“ byl zveřejněn text Vladimíra Duníka pod 
titulkem „28. září v Čelákovicích a v Praze“. Autor 
v něm subjektivně informuje čtenáře o průběhu:
„tradiční, každoroční, pietní akce, pořádané 
Městskou organizací nejmenované strany v Čelá-
kovicích ve spolupráci s OV téže strany Praha-vý-
chod, Klubem českého pohraničí a Společností 
Ludvíka Svobody“, tedy o akci organizované 
nástupnickou organizací politické strany a hla-
satelkou ideologie, která dle zákona 198/1993 
Sb. byla „organizací zločinnou a zavrženíhodnou 
obdobně jako další organizace založené na její 
ideologii, které ve své činnosti směřovaly k potla-
čování lidských práv a demokratického systému“.
Jako účastník akce, v rámci demokratického 
principu vyváženosti veřejně publikovaných ná-
zorů a svobody slova, cítím povinnost v textu 
soudruhem Duníkem uvedené nepravdy a fabu-
lace uvést na pravou míru. 
Skupina odpůrců zločinné a zavrženíhodné 
komunistické ideologie se ve svých verbálních 
projevech striktně omezila na předčítání znění 
zákona o protiprávnosti komunistického reži-
mu, předčítání jmen 248 osob popravených ve 
zinscenovaných politických procesech v ob-
dobí let 1948–1989 a znění obsahu Osvědčení 
účastníků třetího odboje, mezi něž patří mj. také 
odbojové skupiny bratrů Mašínů. 
V průběhu akce docházelo k užívání hrubých 
výrazů, vulgarismů, výhružek a dehonestací, vý-
lučně však ze strany pořadatelů uvedené „pietní 
akce“, jejich mluvčích a fanoušků, a tyto byly 
namířeny proti skupině odpůrců. Jiří Cihlář

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

sledné ceny trochu lišit. Pro představu si může-
me uvést i modelový příklad výše záloh. Pokud 
odběratel kupříkladu platil za rok 2021 za teplo 
zálohy ve výši 1 600 Kč a vyúčtování skončilo 
bez přeplatku či nedoplatku, bude za rok 2023 
platit měsíční zálohy ve výši přibližně 6 000 Kč. 
Jde o zmíněný 3,8 násobek.
Při výpočtu záloh za teplo v roce 2023 musíme 
vycházet z vládou stanovených limitních cen 
energií, a tedy předpokládaného zvýšení ceny 
tepla. Víme, že to bude pro řadu našich odbě-
ratelů těžké. Většina zaměstnanců společnosti 
Q – BYT je také z Čelákovic, sdílí osudy svých 
spoluobčanů, někteří jsou rovněž závislí na spo-
lečností vyrobeném teple, a to bez jakýchkoli 
výhod. Bez navýšení záloh by se snadno mohlo 
stát, že sama společnost nebude schopna plnit 
závazky vůči svým dodavatelům, předně pla-
tit za odebraný plyn svému dodavateli, což by 
v konečném důsledku mohlo vést k zastavení 
jeho dodávek, a tím i k ohrožení samotné výro-
by tepla. To je riziko, které si nemůžeme dovolit. 
Prosíme proto o pochopení, proč k takovému 
zvýšení záloh přistupujeme. 
Nadějí, že půjde o přechodný stav, nám může 
být skutečnost, že burzovní ceny plynu i elektři-
ny pomalu, ale jistě klesají. Je velká pravděpo-
dobnost, že během příštího roku klesnou pod 
stanovený cenový strop. Vzhledem ke způsobu 
nákupu plynu, který jsme na rok 2023 zvolili, by 
se takové snížení promítlo i do cen, za které plyn 
odebíráme, a tím i pozitivně ovlivnilo konečnou 
cenu tepla. Na náklady spojené s vytápěním kaž-
dého našeho odběratele má samozřejmě vliv 
i průběh zimy. Byť různé předpovědi naznačují, 
že nás čeká mírná zima, nemůžeme její průběh 
předem podceňovat.
Závěrem si lze přát, abychom i přes těžkosti, 
které nám energetická krize a válka na Ukrajině 
přinesly, zvládli následující zimu bez ohrožení 
dodávek tepla.

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

v našem městě bude přípravou pro výstavbu sil-
ničního obchvatu města na silnici č. II/245, vznik-
ne i obchvat Cihelny. Stavba bude mít významný 
synergický efekt v tom, že na jejím zabezpečení 
se bude podílet stát (Správa železnic), kraj (Stře-
dočeský kraj) i obec (město Čelákovice).
Informace o průběhu stavby budou zveřejňo-
vány na webových stránkách zhotovitele stav-
by, společnosti Eurovia, na https://celakovice-
-mstetice.cz/.

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta

Slavnostního zahájení stavby 25. listopadu se v želez-
niční stanici Mstětice zúčastnili mimo jiných ministr do-
pravy Martin Kupka, generální ředitel Správy železnic 
Jiří Svoboda a starosta města Čelákovic Josef Pátek. 
Foto: Ministerstvo dopravy

pokračování ze str. 1
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dopisy

Je pravda, že není pravda?
Kdysi se dva filozofové přeli, zda existuje pravda, nebo ne. První říkal ano, 
druhý ne. Nato ten první povídá: „Jestliže máš pravdu, pak je pravda, že 
nemáš pravdu.“
Jednou přišli k moudrému rabínovi manželé, aby jim řekl, kdo z nich má 
pravdu. Nejdřív si muž stěžuje na ženu. „Máš pravdu,“ řekne rabín. Pak si 
žena stěžuje na muže. „Máš pravdu,“ řekne zas rabín. Rabínova žena se 
ptá: „Jak můžou mít oba pravdu? To přece nejde.“ A moudrý rabín odpoví: 
„I ty máš pravdu.“
Pravda také je, že když oba říkají totéž, mohou mít opravdu oba pravdu, 
i když je pravda, že když dva říkají totéž, není to totéž. Ale například Ma-
touš a Lukáš neříkají totéž, i když by měli říkat totéž. Matouš říká, že Jozef 
ještě tu noc, kdy se Ježíš narodil, odešel s rodinou do Egypta, zatímco He-
rodes v Betlémě vraždil neviňátka. Lukáš se o Herodovi nezmiňuje vůbec 
a říká, že Jozef s rodinou naopak zůstal v Betlémě, a teprve až vykonali 
všecko podle zákona Páně, šli všichni rovnou do Nazaretu. Avšak protože 
mohou mít oba pravdu, musíme věřit oběma pravdám.
Křesťané mají čtyři evangelia, budhisté mají čtyři ušlechtilé pravdy a my 
máme 243 politických stran a hnutí, které mají 243 ušlechtilých pravd. 
Naštěstí o tom, která z těch pravd je ze všech nejušlechtilejší, se hlasuje 
ve sněmovně. A kdo tam má většinu, má většinou pravdu, což může být 
někdy pravda. A také většinou vládne, což není vždycky pravda. Pravda 
je, že vždycky vládly a vládnou peníze. Vláda bez peněz je jako pes bez 
zubů, který může jenom štěkat. A když vláda peníze nemá, musí si je půj-
čit. Avšak je svatá pravda, kterou Mojžíšovi sdělil sám Hospodin: „Budeš 
půjčovat národům mnohým, ale ty si nebudeš půjčovat. I budeš panovat 
nad nimi, ale oni nad tebou nebudou panovat.“
A nad námi panuje ještě nemilosrdná ruka trhu a inflace.

Miloslav Kolínko

Přání ke konci roku
Milí čtenáři čelákovického Zpravodaje! S blížícím se koncem letoš-
ního roku vám věnujeme malé zamyšlení. Jednou jsme narazili na 
vtipný obrázek, jak mimozemšťané na Silvestra pozorují z vesmíru 
naši planetu a všímají si postupně ohňostrojů s oslavami. „Nevíš, co 
slaví?“ ptá se jeden druhého. „Jenom další oběh jejich planety kolem 
Slunce,“ odpověděl mu jeho společník na cestě vesmírem. Tázající se 
k němu otočí: „Fakt?“

Naše planeta se otočí kolem své osy jednou za 24 hodin. Kdybyste stáli 
na rovníku, který je na poloměru 6 378 km, tak se pohybujete rychlostí 
1 674 km za hodinu. Je to samozřejmě relativní rychlost vůči středu Země. 
Podobně jako když stojíte na chodbičce v rychlíku, který jede 100 km/hod. 
Vůči okolní krajině se pohybujete velmi rychle, i když ve skutečnosti sto-
jíte na místě. Rychlost otáčení naší planety je ideální. Kdyby bylo otáčení 
Země rychlejší, sluneční paprsky by nestačily zahřívat zemský povrch do-
statečně a zmrzli bychom. V opačném případě bychom se při pomalejším 
otáčení uvařili.
Naše planeta rotuje kolem Slunce na poloměru asi 150 miliónů kilometrů 
rychlostí 108 000 km/hod. a celou dráhu urazí za jeden rok. Pro vzdálenost 
Země od Slunce platí stejná podmínka jako výše napsaná. Jsme vzdáleni 
od Slunce přesně akorát. Naše Slunce není ve skutečnosti na jednom mís-
tě, ale rotuje kolem středu galaxie. Pohybuje se i celá naše galaxie.
Jako je geniálním konstruktérem a tvůrcem vesmíru stanovena ideální 
rychlost otáčení naší planety, stejně tak stanovil spoustu dalších para-
metrů na to, abychom mohli jako lidé, zvířata a rostliny žít. Vesmír prostě 
funguje naprosto dokonale a všechny polohy a pohyby nebeských těles 
a galaxií jsou seřízeny mnohem lépe než švýcarské hodinky. Když navíc 
prohlížíte fotografie naší planety z vesmíru, tak vidíte, že Bůh nám dal 
krásné místo pro život. Udělal to pro nás, pro lidi.
Na konci tohoto měsíce slavíme konec jednoho roku a začátek nového. 
Přejeme vám všem, kdo toto čtete, úspěšný nový rok 2023. Buďte si vě-
domi toho, že váš úspěch posuzuje ten, kdo všechno vymyslel a stvořil. 
Hospodin, hledící na srdce člověka, má jiná měřítka úspěchu, než mají 
lidé. A pokud jste ho ještě osobně nepoznali, stačí v modlitbě vlastními 
slovy přijmout nabízenou milost, kterou Boží Syn, Ježíš Kristus nabízí. 
Proto přišel na Zem, aby se stal obyčejným člověkem jako my a aby nás 
zachránil. Proto jsou Vánoce.
Přejeme pokojné vánoční svátky.

Pavel a Pavla Zelení, Apoštolská církev Čelákovice

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
V Čelákovicích

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ – kostel Nanebevzetí Panny Marie
sobota 24. 12. dětská mše svatá – vigílie 16.00 hod.
 půlnoční bohoslužba – vigílie 24.00 hod.
neděle 25. 12. Boží hod vánoční 9.30 hod.
pondělí 26. 12. svatoštěpánská bohoslužba 9.30 hod.
středa 28. 12. svátek sv. mláďátek, mučedníků 15.30 hod.
pátek 30. 12. svátek sv. rodiny s žehnáním manželům 15.30 hod.
sobota 31. 12. mše na závěr občanského roku 9.30 hod.
neděle 1. 1. 2023 slavnost Matky Boží Panny Marie 9.30 hod.
středa 4. 1. 2023 bohoslužba 15.30 hod.
pátek 6. 1. 2023 slavnost Tří králů 15.30 hod.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ – Husův sbor
sobota 24. 12. štědrovečerní bohoslužba 22.00 hod.
neděle 25. 12. Boží hod vánoční s večeří Páně 9.30 hod.
sobota 31. 12. díkůvzdání za uplynulý rok 15.00 hod.
neděle 1. 1. 2023 novoroční bohoslužba 9.30 hod.

CÍRKEV BRATRSKÁ – modlitebna v Masarykově ulici č. p. 2083
pátek 18. 12. vánoční bohoslužba 10.30 hod.
sobota 24. 12. půlnoční bohoslužba 22.00 hod.
neděle 25. 12. bohoslužba na Boží hod 10.30 hod.
neděle 1. 1. 2023 novoroční bohoslužba 17.30 hod.

V Lysé nad Labem
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV – kostel Českobratrské církve evangelické, 
náměstí B. Hrozného č. p. 442/16
neděle 25. 12. vánoční bohoslužba 15.00 hod.
neděle 1. 1. 2023 novoroční bohoslužba 15.00 hod.



dopisy / inzerce

Dne 15. prosince oslaví diamantovou svatbu 
Miluška a Josef MRÁZKOVI.
Z celého srdce blahopřejeme.

děti, vnoučata a pravnoučata s rodinami

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

společenská kronika

Autorka ilustrací
tohoto čísla

Lucie Třešňáková (* 5. 6. 1983)
Vystudovala SUPŠ – obor tvarování dřeva, řez-
bářství.
Ilustrovala knihy Ztroskotání Christophera Mar-
tina (W. Golding), Říkadlové hrátky nejen se 
zvířátky (L. Huml) a v roce 2015 dubnové číslo 
Zpravodaje města Čelákovic.
Nyní pracuje v ZUŠ Jana Zacha v Čelákovi-
cích jako učitelka výtvarného oboru a externě 
v MDDM Čelákovice. red

Lucie Třešňáková. Foto: archiv autorky
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chodíme kolem nich

pozvánka do okolí

Rok se včelami

Jahody
Znáte pohádku O dvanácti měsíčkách? Jestli 
ne, tak je nejvyšší čas si ji přečíst, nebo alespoň 
připomenout, protože je tu advent, blíží se Vá-
noce a s nimi zima venku a možná i doma. Je 
tedy zapotřebí doplňovat vitamíny. Akční letá-
ky obchodních řetězců nabízejí pro tento účel 
přehršle ovoce málem z celého světa. Mnozí 
z nás takové dosud v životě neviděli a nevíme 
ani jak chutná, pokud vůbec nějak. Pryč jsou 
časy, kdy nám stačily „frontové“ pomeranče, 
mandarinky a banány. Teď tu máme i durian, 
karambolu, kiwano, kumqat, liči, marakuju, 
rambutan a sám Bůh ví co ještě. Vše samozřej-
mě zaručeně čerstvě dozrálé ve speciální skla-
dové atmosféře a náležitě chemicky ošetřené. 
Koho neláká exotika, může si za „akční“ ceny 
v zimním období samozřejmě zakoupit ovoce 
známé, osvědčené a vypěstované ve sklenících 
například na Pyrenejském poloostrově nebo 
blíže, dovezené všudypřítomnými kamiony. Ze 
známých plodů drobného ovoce například skle-
níkové kanadské borůvky nebo plody muchov-
níku někdy za borůvky vydávané a samozřejmě 
– jahody. Vše krásně správně vybarvené, ale 
často trochu univerzální chuti. Ze „zimní“ ze-
leniny se někdy také chuťově podobají rajská 
jablíčka a kedlubny.
Není nad jablka z nedaleké Tuchorazi, nabíze-
ná na zdejších sobotních farmářských trzích. 
Také jahody se tam občas objeví. Pokud ale 
nejste zrovna zlé macechy nebo nevlastní se-
stry a máte doma nějakou tu Marušku, raději 
se s ní domluvte a zkuste ji v adventním čase 
poslat třeba do Sedlčánek. Nejen tam, ale i ji-
nam totiž celoročně lákají poutače k samosbě-
ru jahod skutečně jahodové chuti. Samozřejmě 
že na květen až červen. Ale co kdyby v Sedl-
čánkách vaše hodná Maruška narazila na něja-
kého kouzelného měsíčka s tamními jahodami 
i v prosinci. Na fialky ale doporučuji jít osobně 
až v dubnu k potoku Výmola. Hezké Vánoce 
plné zdravých a chutných vitamínů přeji čtená-
řům Zpravodaje.

Ivan Vaňousek

Brandýské Vánoce
Letí to, letí, již tu máme opět vánoční výstavu 
Brandýské Vánoce, která probíhá do 31. prosin-
ce na brandýském zámku.
V rámci letošního podtitulu Vánoce malova-
né, barvené, tištěné pro vás mimo jiné máme 
připravenou i modrotiskařskou dílnu, ve které 
uvidíte historické tiskařské formy z 19. století 
(celodřevěné nebo s mosaznými drátky), dále 
krycí hmotu zvanou pop či pap nebo kypu – 
káď s barvou idigo, do níž se spouští tzv. ráfy, 
na kladce zavěšené kruhové nebo čtvercové 
kovové rámy po obvodu opatřené háčky. Vý-
sledek barvení v podobě obarvených látek 
s nejrůznějšími vzory na výstavě jsou taktéž 
k vidění. Výrobky z modrotisku jsou k dispozici 
i v prodeji, spolu s dalšími drobnými vánočními 
dárky.
Dalšími novinkami na letošní výstavě jsou vý-
robky z orobince, podorlický betlém, velkofor-
mátová malba na plátno, malba na kameny, 
podmalby na sklo, kuličkodráha pro děti a ně-
kde v hlubině zámku se ukrývá i peklo s čerty 
a vodopád.
Během výstavy si děti mohou namalovat perní-
ček, látkového andělíčka, natisknout si vzor na 
látku či papír, a užít si tak výstavní atmosféru 
i hrou. 
Pro dopolední skupinovou návštěvu ve všední 
den, spojenou s výtvarnou dílnou pro děti, je 
opět nutná rezervace na tel.: 739 089 285 nebo 
na e-mailu: barka@post.cz. Více informací na-
leznete na www.navystavu.cz, kam postupně 
vkládáme aktuality ohledně doprovodných akcí, 
jako jsou koncerty, divadélko, předvádění lidové 
tvorby aj. Těšíme se na vás.

Bára Navrátilová a Jiří Kubec

V letošním roce jsme se s přáteli včelaři starali 
o více než 150 včelstev, se kterými vstupujeme 
do nadcházejícího zimního období. Mnozí naši 
spoluobčané již jistě ochutnali med od čeláko-
vických včelařů a zajisté byli spokojeni. O do-
statek kvalitního místního medu se samozřejmě 
budeme snažit i v příštím roce. 
Včelaři nezaháleli ani na poli společenském, kde 
se za vydatné podpory města Čelákovic zúčast-
nili na již velmi oblíbené akci MDDM ke Dni dětí. 
Dále pak je tady akce města Den Země a na 
podzim již tradiční výstava hub, které se pravi-
delně účastníme. Na všech našich prezentacích 
je vždy k vidění prosklený úl se živými včelkami 
a různé didaktické pomůcky pro seznámení se 
s životem včel.
Další naší akcí bylo z jara ve spolupráci s měs-
tem Čelákovice vysázení „včelích stromů“ (Evo-

včelaři 

Osadní výbor Záluží
Vedení města Čelákovic děkuje bývalému před-
sedovi osadního výboru Záluží Romanu Přívoz-
níkovi za dlouholetou činnost, kterou svědomitě 
vykonával ve prospěch rozvoje místní části. Pod 
jeho vedením osadní výbor nejen organizoval vy-
brané společenské akce, ale i významně přispěl 
k přípravě, výstavbě a úspěšnému dokončení 
kanalizace v Záluží po mnoha desítkách let slibů.
Děkujeme za odvedenou práci, pane Přívozníku, 
a přejeme mnoho úspěchů v pracovním i osob-
ním životě!

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta

MO KSČM Čelákovice
Vážení sympatizanti, přátelé, vážení slušní spo-
luobčané,
děkujeme vám za přízeň a podporu na našich 
akcích a přejeme vám i vašim blízkým klidné, 
příjemné prožití vánočních svátků, mnoho zdra-
ví, štěstí a splnění vašich snů a cílů v nastávají-
cím roce 2023.

čelákovičtí komunisté

 poděkování dia Hupehensis, nebo také Ampák hupejský) 
v různých lokalitách na celém území města Če-
lákovic. Zatím se můžeme radovat, že všechny 
stromky žijí a do budoucna budou skvělou pod-
porou pro včely, v době, kdy již je málo dostup-
ných zdrojů nektaru a pylu. 
Děkujeme všem našim příznivcům za bohatou 
účast na našich akcích a dovolujeme si popřát 
všem obyvatelům Čelákovic krásné svátky vá-
noční a pevné zdraví i do nového roku 2023.
Ať nám to bzučí.

Spolek včelařů Čelákovice
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Násilná kolektivizace  
v Čelákovicích a okolí

Pojem kolektivizace
Kolektivizace je velice rozsáhlý a komplikova-
ný proces, který způsobil změnu celé sociální 
vrstvy – soukromého rolnictva, tvořící důležitou 
součást společnosti – a tím i změnu českoslo-
venského venkova. Narušil totiž tradiční spo-
lečenské a vlastnické vazby. V nejobecnější 
rovině by šlo kolektivizaci přeložit jako zespo-
lečenštění, které se po roce 1948 netýkalo jen 
zemědělství. 
Ve své hlavní fázi probíhala kolektivizace v letech 
1949 až 1960, kdy docházelo k zakládání JZD, 
státních statků a strojních traktorových stanic.
Kolektivizace venkova ale nebyla specificky 
československou záležitostí a svůj vzor spatřo-
vala v Sovětském svazu. První kolektivizovaná 
hospodářství začínají v sovětském Rusku vzni-
kat krátce po Říjnové revoluci v roce 1917.
Hlavní fáze kolektivizace v ČSR zaujímá 12 let, 
které lze rozdělit na dvě fáze. První zahrnuje 
roky 1949 až 1953. Je ohraničena zahájením ko-
lektivizace v souvislosti s příslušným zákonem 
a první významnou krizí v polovině roku 1953, 
kdy docházelo k odchodu zemědělců z druž-
stev a často i k rozpadům JZD. 
Družstva se potýkala ale také s finančními a per-
sonálními problémy. Toto období je specifické 
tím, že v něm dochází k největším násilnostem 
a nátlakovým akcím vůči zemědělcům.

Kolektivizace (1949–1960) patří mezi témata, která dodnes vzbuzují mezi mnohými rozporu-
plné emoce. Současně zůstává dodnes ne zcela popsaným a probádaným tématem. I když 
už existuje celá řada odborných i popularizačních publikací, které se kolektivizaci věnují, 
stále jsou regiony, kde se tématu dosud nikdo nevěnoval. To je i případ Čelákovic a k nim 
později připojených obcí Sedlčánky, Císařská Kuchyně a Záluží.

Druhá fáze zahrnuje potom roky 1955 až 1960. 
Impuls ke spuštění další fáze dal X. sjezd KSČ, 
konaný ve dnech 11.–15. června 1954, v sou-
vislosti s memorandem o zvýšení zemědělské 
výroby. Na rozdíl od první fáze zde byl více zdů-
razněn prvek dobrovolnosti pro vstup do JZD. 
Tlak na soukromé zemědělce nebyl represivní 
(i když mnoho takových případů lze stále nalézt).

Družstevnictví
Družstevnictví mělo v českých zemích dlouhou 
tradici již od druhé poloviny 19. století, ale jeho 
ideály a myšlenky byly daleko od združstevňo-
vání prosazovaného po roce 1948.
Na českém a moravském venkově se druž-
stevní idea začala uplatňovat ve druhé polovi-
ně 19. století a měla mnoho stoupenců. Rolníci 
výpomoc družstev potřebovali a společné druž-
stevní podnikání se stalo nezbytnou součástí 
moderního způsobu hospodaření. Důležité je 
také poukázat na to, že družstva vznikala dob-
rovolně a také vstup do nich byl dobrovolný.
Rolnickou záložnu v Čelákovicích máme do-
loženou už k roku 1871. V pozdějších letech 
existovalo košíkářské, hospodářské nebo vodní 
družstvo. To fungovalo i v Sedlčánkách. 
Všechna družstva měla společné to, že vstup 
do nich byl dobrovolný a stát do jejich chodu 
nezasahoval. V případě JZD se jednalo o pseu-

dodružstva, i když se komunisté po druhé svě-
tové válce k družstevní tradici hlásili. Oficiálně 
bylo členství v JZD dobrovolné, ale jen málokdo 
dokázal vzdorovat velmi silnému tlaku správních 
a politických institucí. O tom, že stojí myšlenka 
kolektivizace na vratkých základech, svědčí 
i výstupy členů z JZD v 50. letech.

Zemědělci a KSČ
Komunistům, kteří na českém a moravském 
venkově v meziválečném období velké úspě-
chy nezaznamenali, se po válce otevřela cesta 
k úspěchu i proto, že nebyla po skončení války 
obnovená agrární strana. To byla nejúspěšnější 
strana první republiky na českém i moravském 
venkově. 
Důvodů úspěchu komunistů ve volbách bylo 
několik. Na voliče zapůsobila proklamovaná 
vazba se SSSR, který byl vnímán, zcela opráv-
něně, jako osvoboditel většiny území ČSR. KSČ 
se nepodílela na žádné z prvorepublikových 
vlád, a nenesla tak přímou odpovědnost za ko-
laps demokracie. Na rozdíl od ostatních stran 
dokázali komunisté vytvořit velice hustou orga-
nizační strukturu, což šlo ruku v ruce s počtem 
členů (v březnu 1946 to bylo 1,1 milionu). Roz-
hodující faktor byl ten, že se komunistům poda-
řilo prosadit do Košického vládního programu 
řadu ze svých požadavků a obsadit rozhodující 
funkce u ministerstev nebo odborů. V květno-
vých volbách roku 1946 jak v Čelákovicích, tak 
i v Sedlčánkách a Záluží zvítězila KSČ. Komu-
nisté si zde pouze potvrdili svoji silnou pozici, 
která pramenila ze silné podpory průmyslových 
dělníků. 

Jak to začalo?
Základem jednotných družstev se podle plánů 
KSČ měli stát strojní družstva. Existovala v Če-
lákovicích i v Sedlčánkách. V těchto obcích 
máme doložená i mláticí družstva, šlo o druž-
stva v pravém slova smyslu dle družstevní my-
šlenky a tradice. 
Předstupněm JZD v Čelákovicích byl nakonec 
komunální statek, sídlící ve statku Karla Ka-

Před volbami v květnu 1946 se KSČ snažila získat pod-
poru zemědělců. A byla úspěšná… Foto: MMČ Členové JZD Čelákovice s putovní standartou Nejlepší obec v plnění dodávek obilí, 1954. Foto: MMČ
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maráda v Kostelní ulici, zřízený roku 1949 národním výborem a jím dále 
spravovaný. Už jeho hospodaření bylo spojeno s problémy, které před-
znamenaly příští události. Do podnikového rejstříku bylo JZD Čelákovice 
zapsáno 19. května 1951. Existují ale doklady o tom, že snaha místních 
komunistů založit zde JZD je již staršího data. 
Prvním předsedou se stal Josef Bodlák, který hospodařil zhruba na 
12 hektarech a spolu s manželkou provozoval hostinec. Jednalo se o zku-
šeného zemědělce, zajímavostí je, že nešlo o komunistu, ale o bývalého 
člena lidové strany. Bodlákova zkušenost však nemohla zamezit tomu, že 
družstvo nefungovalo. V prvních letech se bojovalo s nedostatkem pra-
covních sil. Pro spoustu zemědělců nebyla myšlenka jednotného druž-
stevnictví přitažlivá a jako první do JZD vstupovali dělníci z továren, kteří 
měli jen malé pole a nulové zkušenosti s hospodařením na velkém statku. 
JZD nemělo jedno sídlo a hospodařilo ve statcích členů družstva různě 
po městě. Situaci nepřidalo ani to, že byl Josef Bodlák odvolán z postu 
předsedy a nahrazován nezkušenými lidmi, kteří se zemědělstvím neměli 
mnoho společného. Po krátkém působení V. Procházky se vedení ujímá 
dosavadní předseda MNV L. Hnízdo. I za jeho vedení se družstvo potýká 
s problémy – nedokáže plnit předepsané dodávky. Jisté zlepšení potom 
nastalo až za vedení A. Nováka.

V Sedlčánkách už v roce 1949 probíhal výkup mechanizačních prostřed-
ků pro vznikající JZD. To vzniklo usnesením ONV v Brandýse nad Labem 
2. ledna 1951 a do podnikového rejstříku byl jako předseda zapsán Jan 
Rod. Rod byl členem KSČ, za války byl vězněn v koncentračním táboře 
a po svém návratu se stal členem MNV. Později byl vystřídán F. Malým. 
JZD v Sedlčánkách mělo na konci roku 1950, tedy po roce existence, 
40 členů a výměra společně obhospodařované půdy činila 114,71 ha. 
V září 1952 přinesly okresní noviny článek, ve kterém hodnotily dosavadní 
stav kolektivizace v okrese. K Sedlčánkám se zde píše o tom, že všichni 
zemědělci vstoupili do družstva, protože se přesvědčili o dobrých výsled-
cích místního JZD. Nebyla to ale pravda, poslední soukromý zemědělec 
vstoupil do družstva 1. ledna 1961 po nátlaku a opakovaných sankcích. 
V roce 1960 došlo k významné změně v organizaci zemědělské správy. 
Sloučena byla družstva v Čelákovicích, Sedlčánkách a Mochově a vzniklo 
JZD Květen Čelákovice. Nešlo o žádné místní specifikum, ale o celostátní 
trend související s vytvářením větších celků. Jistě v tom hrálo roli několik 
faktorů jako stabilizace družstev (dostatek personálu), lepší mechanizace 
a specializace výroby. 
V Záluží nefungovalo JZD, ale farma Československého státního statku. 
Hospodářství v Záluží převzal státní statek v Poleradech roku 1950 a hos-
podařil na pozemcích místních zemědělců, kterým byla půda odejmuta 
na základě tehdy platného zákona, nebo vlastníci zažádali o začlenění 
pozemků do státního statku. Stejně jako JZD i hospodaření v Záluží se 
potýkalo s problémy. Místní farma byla v polovině 70. let začleněna do 
sjednoceného JZD Květen Nehvizdy se sídlem v Šestajovicích. 

Kulaci
Slovo „kulak“ pochází z ruštiny a existovalo už dávno před začátkem ko-
lektivizace v sovětském Rusku, která se stala vzorem i pro Českosloven-
sko. Pro komunisty bylo omezování vlivu velkých hospodářů důležité, pro-
tože chtěli omezit jejich vliv a přirozenou autoritu, která pramenila z jejich 
znalostí, zkušeností i dlouholeté tradice starých selských rodů. Nátlak měl 
několik podob: uvalení národní správy na hospodářství, nemožnost rozdě-
lení majetku mezi rodinné příslušníky, zatížení povinností plnění vysokých 
dodávek, odejmutí potravinových lístků, v krajním případě i vystěhování, 
zabavení majetku a zákaz pobytu v okrese. K tomu všemu docházelo 
a jedná se o velice tragické a smutné příběhy. 

Závěrem
Tento text má být pro čtenáře Zpravodaje upoutávkou na knihu Čelákovi-
ce, Sedlčánky a Záluží v soukolí kolektivizace (1949–1960), kterou vydává 
Městské muzeum v Čelákovicích. Jedná se o první důkladné zpracování 
tématu kolektivizace s využitím pestré škály archivních pramenů a je urče-
né všem, kteří se zajímají o místní historii.

Téma zpracoval
Martin Dolejský

Z vjezdu do dvora JZD (bývalého Špačkova statku), 1960. Foto: MMČ

Prostranství v bývalé Švejdově cihelně využívané JZD, 1959. Foto: MMČ

Mapa okresu Brandýs nad Labem. Sedlčánky a Císařská Kuchyně byly k okresu při-
členěny až po roce 1945. Zdroj: Katastrální úřad Praha
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Dýňování ve školce
Krásné podzimní počasí nás přímo lákalo uspo-
řádat již tradiční Dýňování ve školce. V rámci 
Operačního programu Jan Amos Komenský (OP 
JAK) jsme tedy uspořádali workshop na téma 
podzim, tradice a zdravý životní styl. Dvě pro-
sluněná říjnová odpoledne jsme si užili společně 
s dětmi a rodiči.
Paní učitelky připravily různé úkoly pro děti, ale 
abychom nezůstali jen u zábavy, bez učení, na 
obou našich akcích nás navštívila i výživová po-
radkyně. U ní mohly děti ochutnat a uhádnout 
různé druhy ovoce a zeleniny. Rodiče a děti se 
dozvěděli také o cukrech v jídle a o zdravém 
stravování.
Již tradiční soutěže jako shazování duchů, stra-
šidelný slalom apod. doplnil letos i strašidelný 
fotokoutek, ze kterého si snad všichni odnesli 
krásné fotografie jako vzpomínku. Za zmínku 
také stojí výtvarný workshop, ve kterém si děti 
vyrobily ducha.
Pozadu s přípravou na tato odpoledne nezůsta-
ly ani paní kuchařky, které nás zahřály výborným 
čajem, a maminky, které napekly spoustu dob-
rot. Všechny děti dostaly jako odměnu výborný 
perník a pamětní list nebo medaili.
Dýňová strašidýlka, vyřezaná dětmi a rodiči, 
krásně ozdobila a rozsvítila zahradu naší mateř-
ské školy.
Děkujeme všem dětem, rodičům i zaměstnan-
cům za vytvoření skvělé atmosféry. Jsme rádi, 
že jsme mohli propojit společně strávený čas 
rodičů a dětí s aktivitami ve školce. Už teď se 
těšíme na další ročník!

Veronika Červeňáková

Dýňová strašidýlka. Foto: archiv MŠ

Vánoce 2022
Na okna kreslí svoje krajky mráz,
vánoční nálada je v každém z nás.
Náměstí zdobí vánoční stromky,
všude je smích a třpytí se domky.

Kouzelný zvoneček slyšíme v uších,
přejem si hlavně zdraví a klid v duších.
Ať máme za ruku koho chytit,
až nám světýlka na stromku budou svítit.

To, že spolu můžem být,
je největší dar, co můžem mít.
A tak vám posíláme přáníčka,
která snad pohladí vám srdíčka.

Z našeho časopisu 
Pastelka

Třeboňský kapr – Ne moc veselá vánoční mi-
nipovídka
V jednom třeboňském rybníku žil kapr. Plaval si 
spokojeně na dně rybníka a hledal něco k sněd-
ku. Najednou se začal rybník vypouštět a pro-
měnil se v obrovskou bahenní lázeň. Kapr se 
tam neplácal sám, byli tam i jeho příbuzní a sou-
sedé. Z ničeho nic se zem pod kaprem začala 
pohybovat, rybáři vytahovali síť. Ze sítí se kapři 
přesunuli do velkých kádí.
Byl den před Štědrým dnem a kapr se vezl na 
prodej. Prodával se na náměstí v Přerově. Dlouho 
v kádi nepobyl, přišel si pro něj postarší pán. V ige-
litovém pytlíku se dostal do pánova bytu. Z pytlíku 
ho přelil do vany s vodou, kde strávil celou noc.
Poslední, koho kapr viděl, byl pán a poslední, co 
cítil, byla vůně dřevěného prkénka.

Kateřina Bouzková, č. 6 (2020/2021)

Zima
Když venku padá sníh,
moc ráda jezdím na saních.
Je to velká legrace,
zvu tě do ledového paláce.

Iglú se mi roztává,
a já brečím, že zima přestává.
Ale to není řešení,
ještě nepřestalo sněžení.

Kateřina Bouzková, č. 6 (2020/2021)

Střípky z naší školy
V úterý 25. října se v pozdních odpoledních, ale 
spíš večerních a nočních hodinách naše škola 
ponořila do tmy. Ze ztemnělých koutů chodeb, 
kabinetů a zákoutí osvětlených jen blikajícími 
světly reflektorů se vynořovaly postavy známé 
z hororových příběhů, kostlivci a další příšery pro 
ty, kteří nejsou bázliví. A právě takové odvážné 
děti – žáci 8. a 9. tříd – si svou míru odolnosti 
vyzkoušely.
Za strašidelných zvuků a kouřových efektů a při 
vědomí, že nevědí, kde a kdy se kdo vynoří, měli 
kluci a děvčata projít školou, zastavit se na předem 
daných stanovištích, podepsat se a celý okruh 
zdárně dokončit. Komu se to podařilo, dostal di-
plom a přidal se k ostatním, kteří sledovali filmy 
nebo společně četli tematicky laděné příběhy. Ve 

23.00 hod. ale už škola ztichla, zůstali ti, kteří se 
odvážili ve škole pod dozorem učitelů přespat.
Nicméně v 8.00 hod. ráno by už nikdo nepoznal, 
co se tu předešlý večer odehrávalo. Velký ob-
div všem odvážným dětem, ale především velké 
díky všem odvážným učitelům. Otcem myšlenky 
hororového večera ve škole je pan učitel Radim 
Keith, kterému děkujeme dvojnásob.
V sobotu 26. listopadu – jako ostatně už tra-
dičně – zaujal náš prodejní stánek své místo na 
náměstí. U příležitosti slavnostního zahájení ad-
ventu jsme i letos uctili tradici Vánoc prodejem 
výrobků charity, abychom celý výtěžek věnovali 
těm lidem, kteří nemají takové štěstí jako my. 
Opět jsme podpořili společnost UMÚN – umělci 
malující ústy a nohama a neziskovou organizaci 
z Nové Paky Život bez bariér.
Vždy ale chceme také ukázat, jak šikovné děti 
v naší škole máme, proto jsme nabízeli i jejich 
výrobky za symbolické ceny. Ani učitelé se ne-
nechali zahanbit a někteří dali zdarma k prodeji 
své vlastní výrobky.
Řadu dětí k našemu stánku přivábil kouzelný 
adventní kalendář s velkými kapsami, ve kte-
rých se skrylo nejedno tajemství, nejeden pěkný 
dárek. Stačilo jen hodit kostkami a sáhnout do 
správné kapsy. 
Hezký advent všem! vedení školy

Děláme i věci, které 
nejsou vidět

Někdy se může zdát, že se ve škole, krom kaž-
dodenní rutiny, nic neděje. Je to pouze zdání, 
které může nezasvěcené klamat. U nás ve ško-
le se stále snažíme něco budovat, vylepšovat, 
modernizovat atd. Tyto věci samozřejmě nějaký 
čas trvají a do své finalizace nejsou nijak viditel-
né. V poslední době jsme se například zapojili do 
projektu Nová informatika a v současné době 
jsme dokončili nákup a upgrade žákovských ICT 
licencí. Nově jsme od 11. listopadu všem žákům 
naší školy přiřadili licence Microsoft 365 A3 z pů-
vodních licencí Office 365 A1. Co tato novinka 
pro naše žáky znamená? Každý žák si nově může 
plnohodnotně stáhnout nejnovější kancelářský 
balík Office 365 do svého počítače, telefonu, ta-
bletu. Po aktivaci školním účtem je software plně 
funkční. Součástí Microsoft 365 A3 pro studen-
ty jsou i další funkce a software, například i Mi-
necraft Education Edition with Code Builder.
Doufáme, že nejen tato změna opět o něco 
zkvalitní, zefektivní a zatraktivní výuku žáků, 
a proto tyto „neviditelné“ věci děláme.

Jan Marek, učitel informatiky a administrátor

Každý kousek papíru
je naše přání na míru.
Děti je s láskou malovaly,
aby na Vánoce vám radost udělaly.

Krásné Vánoce vám přejí zaměstnanci školky
a hlavně dětičky,
které díky vám mají dobrý pocit
a zaměstnané ručičky.

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

TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY
Jako každoročně i letos nabízí Městské muze-
um spoustu možností a tipů na dárky pro vaše 
blízké pod stromeček.
Mezi letošní novinky patří publikace České 
Grado, kde se na stovce stránek rozvíjí příběh 
přírodní lokality, která zejména v meziválečné 
době proslula jako široce vyhledávaná rekreač-
ní oblast, zatímco v současnosti je kontrastně 
k této minulosti vnímána více jako přírodní loka-
lita. Publikace je bohatá rovněž na dobové foto-
grafie a je možné ji pořídit za 120 Kč.
Naši nabídku obohatila v tomto roce také pub-
likace Tvrz v Čelákovicích o historii tvrze, v níž 
téměř tři čtvrtě století muzeum sídlí. Zaměřuje 
se na obvyklé návštěvníky tvrze a na čelákovic-
kou veřejnost, které není lhostejná historie mís-
ta, v němž žije. Cena je 120 Kč.
Také oblíbený Stolní kalendář 2023 s motivy 

Co nabízíme
Během listopadu k nám přicházely třídy dětí 
z místních ZŠ. Knihovnice mají pro žáky připra-
vené programy na dvě vyučovací hodiny. Do 
knihovny chodí děti od mateřských škol až po 
studenty středních škol. Přehled nabízených 
pořadů najdete na webu knihovny pod: služby 
/ akce-pro-skoly.
Každoročně knihovna takto uspořádá přes 
150 pořadů. Několikrát ročně k nám přijíždí také 
děti z MŠ z Vyšehořovic, ZŠ z Lázní Toušeně, 
Mochova a Nehvizd.
Spolupracujeme s autory knih, kteří k nám při-
jíždějí na setkání se svými čtenáři. Kromě setká-
vání se spisovateli a ilustrátory nabízíme školám 
i další přednášky a besedy.

Žákyně devátých tříd ZŠ se dozvěděly o nových 
trendech ženské ekohygieny od lektorky Ilony 
Bittnerové, zakladatelky blogu kalisek.cz. Ve 
večerních hodinách se uskutečnila přednáška 
pro veřejnost o všech novinkách z této oblasti. 
Dozvěděli jsme se mnoho pro nás neznámých 
informací. Tyto pomůcky využijí ženy všech vě-
kových kategorií a bylo velmi příjemné, že jsme 
vše viděli a mohli si „osahat“.
Kromě pravidelných pořadů, jako jsou „Hrátky 
s pamětí“, se v listopadu uskutečnila přednáš-
ka „Chile“ cestovatele Jiřího Kafky, který začal 
cestovat po padesátce a navštívil už více než 
30 zemí! Po skončení velmi poutavého vyprávě-
ní zážitků následovalo ještě mnoho dotazů. Již 
nyní můžeme slíbit další domluvené přednášky 
s ním – v březnu 2023, a to Panama a její krásy, 
a v listopadu 2023 Gambie. Informace o všech 
připravovaných akcích najdete na webu, face-
booku a instagramu knihovny.
V listopadu v komunitním centru Fara vyprávěly 
knihovnice zájemcům české a regionální pověs-
ti. Hned 2. ledna 2023 od 14.00 hod. se můžete 
těšit na příběh Perličky dětství podle knihy Věry 
Gissing Diamantové. Knihovnice přednáší v ko-
munitním centru Fara každé první pondělí v mě-
síci právě od 14.00 hod. Přijďte i vy mezi nás!

Beseda Ilony Bittnerové o nových trendech ženské eko-
hygieny. Foto: archiv MK

Knihovnice přednáší v komunitním centru Fara každé 
první pondělí v měsíci. Foto: archiv MK

městské muzeum
Na Hrádku 464, Čelákovice
tel.: 326 991 556, fax: 326 991 192
e-mail: info@celmuz.cz
http://www.celmuz.cz

Výstava Tak se žilo
V sobotu 12. listopadu se uskutečnila v čeláko-
vické tvrzi vernisáž výstavy Tak se žilo. V Síni 
Jana Zacha pronesl úvodní slovo ředitel Měst-
ského muzea David Eisner, kterého poté hudeb-
ně doplnili žáci čelákovické ZUŠ Jana Zacha. 
Následně se slova ujal Jan Dehner, jeden z au-
torů výstavy. Hosté vernisáže se tak dozvědě-
li, že zahajovaná výstava přibližuje životní styl 
a každodennost průměrné československé do-
mácnosti v období 70. a 80. let minulého stole-
tí. Z bohatého depozitáře čelákovického muzea 
byly vybrány nejzajímavější předměty tehdejší 
denní potřeby či věci vzácné a již nedostupné, 
dobové fotografie i filmové záběry. Pozváním do 
výstavní síně nabídl Jan Dehner možnost vydat 
se časem, zavzpomínat nebo si připomenout, jak 
se žilo před desítkami let. Na nádvoří tvrze čeka-
lo malé překvapení doprovázející výstavu, a sice 
automobil Škoda 110 L, rok výroby 1975, ze sou-
kromé sbírky. Návštěvníkům bylo, kromě výstavy 
samotné, nabídnuto také malé občerstvení a jako 
dárek i publikace V naději, která přibližuje dopad 
přelomu let 1989 a 1990 na lokální dění Čeláko-
vic. Výstava je k vidění do 29. ledna 2023.

Infocentrum

Škoda 110 L, rok výroby 1975, ze soukromé sbírky. 
Foto: archiv muzea

Čelákovic může potěšit pod stromečkem. Ten-
tokrát se snímky Zbyňka Vaníčka. V prodeji jej 
získáte za 120 Kč.
Právě chystáme publikaci Čelákovice, Sedl-
čánky a Záluží v soukolí kolektivizace 1949–
1960, která čerpá z široké škály archivních 
fondů a materiálů z muzeí. Kolektivizace je tak 
sledována především po administrativní strán-
ce, ale díky pramenům osobní povahy (a svě-
dectvím pamětníků) se kniha věnuje i konkrét-
ním osudům místních zemědělců. Zaměřuje se 
na kolektivizaci venkova v Čelákovicích, Sedl-
čánkách s Císařskou Kuchyní a Záluží. Publika-
ce vyjde buď těsně před Vánocemi, nebo spíše 
až počátkem roku 2023. Pro přesnější informa-
ce sledujte náš web nebo facebookový profil 
MestskeMuzeumVCelakovicich.
Nabízíme i spoustu dalších zajímavých knih, 
suvenýrů a předmětů, které můžete zakoupit 
v čelákovickém Infocentru ve tvrzi v běžné ote-
vírací době (denně včetně víkendů 9.00–12.30 
a 13.30–17.00 hod.). Budeme se těšit a přejeme 
klidný předvánoční čas. Infocentrum

Nyní během adventu můžete opět pořídit dárek 
pro své blízké – roční předplatné do knihovny! 
Vyrobíme vám dárkový certifikát. Pravidelně 
zveme 1. třídy ZŠ na „Setkání pod stromečkem“ 
a 5. třídy na téma „Duch Vánoc s Charlesem 
Dickensem“.
A na závěr upozornění – přijďte si včas vybrat 
čtení na svátky. Knihovna bude otevřena do 
pátku 23. prosince. Poté se s vámi těšíme na 
shledanou od pondělí 2. ledna 2023.
Knihovnice všem přejí krásné Vánoce a v no-
vém roce hodně zdraví a pohody!

Naděžda Picková, ředitelka
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SVATOMARTINSKÝ VINNÝ KOŠT
V sobotu 12. listopadu se na čelákovickém náměstí uskutečnil Svatomartinský vinný košt doplněný 
o hudební vystoupení Cimbal Bandu, Aničky Slováčkové, skupiny Pražskej tuzex, Barbory Polákové 
a Moravians. Moderování akce se ujal oblíbený Karel Kašák. I přes chladné a mlhavé počasí dorazilo 
velké množství návštěvníků, kteří vydrželi až do deváté hodiny večerní. Vedle možnosti degustovat 
vzorky vín od malých vinařství nechyběla ani možnost drobného občerstvení. Akci organizačně za-
bezpečil Kulturní dům Čelákovice ve spolupráci se společností Vinný košt pod vedením manželů 
Jiřího a Lucie Vrtišových. Příští Vinný košt proběhne v Čelákovicích jako součást akce Setkání na 
náměstí na začátku června příštího roku a Svatomartinský vinný košt 11. listopadu.

Petr Studnička, místostarosta

Barbora Poláková. Anička Slováčková. Pražskej tuzex.

Cimbal Band. Moravians. Foto na str. 16: Jan Nožička
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kultura

ZAHÁJENÍ ADVENTNÍHO ČASU VE MĚSTĚ
V sobotu 26. listopadu připravilo město Čelákovice, jím zřízené příspěvkové organizace a řada spol-
ků akce spojené s tradičním Zahájením adventního času ve městě. Na náměstí 5. května se vedle 
dřevěného betlému a krásně osvětlené novobarokní budovy radnice vyjímal vánoční strom, darova-
ný paní Černou ze Sedlčánek. Na náměstí probíhal adventní trh, nechyběla celá řada hudebních vy-
stoupení. V 17 hodin byl slavnostně rozsvícen městský vánoční strom a poté vystoupil Tomáš Klus. 
Poděkování si zaslouží všichni ti, kteří přispěli k příjemnému průběhu celého sobotního dne a podí-
leli se na zabezpečení adventně laděného kulturně-společenského programu. V pořadí 27. městská 
slavnost se v roce 2023 uskuteční v sobotu 2. prosince. 

Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta 

Tomáš Klus.

Druhej dech Ladislava Weyrostka.

Moderátor Dominik Vršanský.

ZUŠ Jana Zacha Čelákovice. Foto na str. 18: Jiří Suchý
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Kateřina Marie Tichá.

Žáci ZŠ J. A. Komenského.Stánky příspěvkových organizací města. 

Betlém na nádvoří ZUŠ Jana Zacha. Advent na faře. Foto na str. 19: -dv-
Koncert sboru Vox Nymburgensis v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie. Foto: Tomáš Kopecký
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kam ve volném čase

do 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 přístupna ve výstavní síni 
muzea denně 9.00–12.30 a 13.30–17.00 hod.

do pátku 6. 1. 2023
Městské muzeum
MALÁ VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Výstava přístupná v infocentru denně 9.00–
12.30 a 13.30–17.00 hod.

do pátku 6. 1. 2023
nádvoří ZUŠ Jana Zacha
ČESKÝ BETLÉM
výstava keramických prací žáků výtvarného oboru

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

do středy 21. 12.
Městská knihovna
ADVENT V KNIHOVNĚ
Slavnostní výzdoba a nálada, dárkové certifiká-
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

neděle 4. 12. 17.00–19.00 hod.
zahrada RC Routa
ČERTOVSKÁ STEZKA
setkání všech čelákovických čertů, čertic, čertí-
ků, andělů a Mikuláše

pondělí 5. 12. 17.00–19.00 hod.
MDDM
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
výtvarné dílny, nadílka 

pátek 9. 12. 16.30 hod.
město
NOČNÍ ORIENTAČNÍ BĚH MĚSTEM ČELÁ-
KOVICE
Znáš dobře své město i v noci? 6. ročník běhu 
s předvánoční atmosférou vyzdobeného večerní-
ho města. Dostaňte se do míst, kde jste třeba ješ-
tě nikdy nebyli. Běží dvojice dítě + dospělý, nebo 
mohou i dva dospělí. Na akci je nutná registrace 
na webu pořadatele: www.atletikacelakovice.cz.

neděle 11. 12. 16.00 hod.
Husův sbor
ADVENTNÍ KONCERT
F. X. Brixi – MISSA BREVIS – Vánoční mše, 

účinkuje Chrámový sbor VÁCLAV a Komorní 
orchestr FAR MUSICA. Pořádáno za finanční 
podpory města Čelákovic.

čtvrtek 15. 12. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
VÁNOČNÍ KONCERT
žáků hudebního oboru

čtvrtek 15. 12. 18.30 hod.
Městská knihovna
HRÁTKY S PAMĚTÍ
S lektorkou Renátou Nentvichovou Novotnou, 
certifikovanou trenérkou paměti I. stupně.

pátek 16. 12. 15.00–19.00 hod.
Ekodomeček MDDM, Kollárova ulice
ODPOLEDNÍ VÁNOČNÍ NÁVODY
Tradiční vánoční výtvarné dílny pro veřejnost – 
výroba dekorací, dárečků, malování perníčků, 
výroba svíčky z včelího vosku, plstěné vánoční 
dekorace. Přihlášení přes online registrace na 
www.mddmcelakovice.cz.

sobota 17. 12. 8.00–11.00 hod.
Kostelní 22, vchod z ulice U Kovárny (domek 
Čeňka Jandy)
CHOVATELSKÁ BURZA
především akva-tera s možností využít chova-
telské poradny

sobota 17. 12. 8.30–12.00 hod.
náměstí 5. května
PŘÁNÍ KRÁSNÝCH VÁNOC
Na rybí polévku a svařák zve vedení města Če-
lákovic.

sobota 17. 12. 16.00 a 18.00 hod.
Městské muzeum
VÁNOČNÍ KONCERT
Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka

sobota 24. 12. 14.00 hod.
Sedlčánky
ZPÍVÁNÍ U KAPLIČKY
setkání obyvatel, vystoupení hudební skupiny

středa 28. 12. 9.00 hod.
okolí města
Zamykání lesa
mykologická vycházka do přírody – sraz v pro-
storu před vstupem na čelákovickou lávku

neděle 1. 1. 2023 13.30 hod.
Labe pod Městským stadionem
ČELÁKOVICKÁ NOVOROČNÍ KOUPAČKA
4. ročník sportovně-otužilecké charitativní akce

středa 11. 1. 2023 17.00 hod.
Městská knihovna
ČAJ O PÁTÉ S KNIHOU
aneb Čtenářský klub pro dospělé. Nutné pře-
dem se přihlásit.

čtvrtek 12. 1. 2023 18.30 hod.
Městská knihovna
HRÁTKY S PAMĚTÍ
s lektorkou Renátou Nentvichovou Novotnou, 
certifikovanou trenérkou paměti I. stupně

sobota 14. 1. 2023 7.00–17.00 hod.
Čelákovice a okolí
TŘÍKRÁLOVÝ POCHOD

Turistický pochod na 10 až 40 km určený pro 
širší veřejnost, nejen pro organizované turisty, 
sokolovna v 7.00–10.00 hod. start, do 17.00 
hod. cíl.

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).

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 ne-
necháme 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+.

čtvrtek 8. 12 14.00 hod.
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
živá hudba – KOLÁŘ BANDa, malé občerstvení

neděle 11. 12. 19.00 hod.
PSYCHOHRÁTKY
Populárně-naučná beseda s Evou a Karolínou 
Holubovými, Matějem Paprčiakem a psycholo-
gem Jiřím Valáškem, kde získáte informace o du-
ševním zdraví zábavnou formou. Vstupné: 450 Kč.
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úterý 13. 12. 19.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU BOHU-
MÍRA HANŽLÍKA
Vstupné: 300 Kč, platí sleva ZTP, senior 70+.

neděle 25. 12. 20.00 hod.
TANCOVÁNÍ POD STROMEČKEM
největší i nejnovější hity na přání, velká video-
projekce hudebních klipů, vstupné: 200 Kč

pátek 30. 12.   20.00 hod.
SILVESTR NANEČISTO
K tanci a poslechu hrají Druhej dech L. Wey-
rostka a Dekameron, vstupné: 250 Kč.

2023
úterý 10. 1. 19.00 hod.
NOVOROČNÍ KONCERT MĚSTA ČELÁKOVIC
Účinkuje Hradišťan & Jiří Pavlica – seskupení 
s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, 
nezvykle širokým žánrovým záběrem a netra-
dičním repertoárem, který v počátcích vychá-
zel zejména z lidové tradice, vstupné: 390 Kč, 
platí sleva ZTP, senior 70+.

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

sobota 4. 2. 16.00 hod.
ZDENĚK POLÁCH A MATÝSEK
dětské představení břichomluvce, vstupné 300 Kč

sobota 4. 2. 19.00 hod.
ZDENĚK POLÁCH A DEŽO
představení břichomluvce pro dospělé, vstup-
né 350 Kč

čtvrtek 23. 2. 19.00 hod.
KVARTET
Představení Divadla Bez zábradlí, hrají: Jana 
Švandová, Veronika Freimanová, Zdeněk Žák, 
Rudolf Hrušínský, vstupné: 420/380 Kč, platí 
sleva ZTP a senior 70+.

úterý 18. 4. 19.00 hod.
KAFE U OSMANYHO
Originální talkshow populárního módního ná-
vrháře 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

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 – Memoriál 

Rudolfa Vichery
Ve dnech 16. a 17. listopadu se uskutečnil 
48. ročník Večerního běhu městem Čelákovice
– Memoriál Rudolfa Vichery. Večerní běh už je
mnoholetou tradicí a nás velmi těší, že si stále
nachází své nové příznivce, o čemž svědčí vy-
soká účast dětských závodníků od nejmladších
kategorií. Večerního běhu se v letošním roce zú-
častnilo 224 dětských a 87 dospělých závodní-
ků. Vítězem hlavního závodu mužů do 39 let se
stal Jan Švadlenka z AC Mladá Boleslav. S nej-
lepším časem hlavního závodu žen doběhla He-
lena Poborská z oddílu Kerteam.
Fotogalerii z letošního závodu naleznete na na-
šich webových stránkách. MDDM děkuje všem
závodníkům za vynikající atmosféru závodu,
městu Čelákovice za podporu a všem organizá-
torům za skvěle odvedenou práci!

Eva Bukačová

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 po–pá 
10.00–18.00 hod., od 23. 12. do 2. 1. zavřeno.
Přijďte do příjemného prostředí na čaj, kávu, 
posedět si, popovídat si. 

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.

Pohádka pro nejmenší, pátek 9. 12., 10.00 hod., 
O Červené karkulce, Klub Routa – nad Městskou 
policií, vstupné 50 Kč/rodina.

Rodinné bubnování, středa 14. a 21. 12., 
10.00–11.00 hod., zahrada RC Routa, s Janou 
Vachkovou, vítáni jsou rodiče s dětmi i jednot-
livci. Vstup 50 Kč/rodina, rezervace předem 
není nutná. 

Poradenství
n sociální poradenství – Dagmar Šnoblová;
n  právní poradenství (rodinné a pracovní prá-

vo) – Markéta Tillerová;
Schůzky možno domluvit na tel.: 606 660 421, 
nebo e-mail: dagmar.snoblova@rc-routa.cz.

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

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.

Plavání v roce 2023, 2–15 let, zimní kurz od 
5. 1., přihlášky online na www.rc-routa.cz, in-
formace na webu nebo na tel.: 721 355 798.

Přejeme všem malým i velkým krásné svát-
ky a jen to dobré v roce 2023.

Dne 26. října navštívili Routu zástupci odboru rodinné 
politiky italské vlády, kteří v několika evropských ze-
mích mapují fungování rodinných center. Setkání se 
zúčastnil také radní města Čelákovic Miroslav Opa. 
Zástupci italské vlády ocenili zejména sociální práci 
organizace a také propojení sociální práce s aktivitami 
pro veřejnost. Foto: archiv Routy

Mikulášská na zahradě
V pondělí 5. prosince od 17.00 do 19.00 hod. 
bude na zahradě MDDM připravený zábavní 
mikulášský program pro děti i dospělé. Přijďte 
si s námi zahrát jednoduchou hru Nebe, peklo, 
ráj. Bude na vás čekat peklo plné čertů, nebe 
plné andělů i s Mikulášem a v ráji si budete 
moci ozdobit perníček. Připravené a podepsané 
balíčky můžete nosit v průběhu celého dne do 
MDDM. Vstupné je dobrovolné.

Veronika Kratochvílová, zástupkyně ředitelky

Odpolední vánoční 
návody

Na pátek 16. prosince jsme pro vás v Ekodo-
mečku připravili od 15.00 do 18.00 hod. odpo-
ledne plné vánočních tvořivých dílen. Přijďte si 
s námi vyrobit vánoční dekorace, ozdobit per-
níček, umotat svíčku a načerpat vánoční atmo-
sféru. V ceně 200 Kč je zahrnutý materiál pro 
výrobu dekorací, vánoční čaj a cukroví. 

Veronika Kratochvílová, zástupkyně ředitelky

Jarní prázdniny
V době jarních prázdnin, 11.–18. února 2023, 
pořádáme:
n  Turistický tábor v Sedloňově aneb Putování 

po Orličkách – ubytování chata Roubenka 
Sedloňov v Orlických horách (www.chata-
roubenka.cz), cena 4 600 Kč zahrnuje uby-
tování, dopravu busem z Čelákovic a zpět, 
stravu 5x denně, pitný režim, ostatní požitky. 
Pobyt v zimní přírodě, „blbnutí“ na sněhu, vy-
cházky, turistika, hry, turnaje, diskotéka. Pro 
lyžaře možnost lyžování. Vaříme z vlastních 
zdrojů, zajistíme i bezlepkovou dietu. Kapa-
cita je omezena, více informací na e-mailu: 
martina.slovakova@mddmcelakovice.cz, 
v MDDM nebo tel.: 777 268 885.

n  Lyžařský kurz – ubytování chata Vltava ve 
Strážném u Vrchlabí, cena 4 900 Kč zahrnuje 
ubytování, stravu, pitný režim a dopravu bu-
sem z Čelákovic a zpět. Lyžování pro začáteč-
níky i pokročilé lyžaře, večer zábavní program 
a na závěr je pro všechny účastníky uspořádán 
závod ve slalomu. Vyhodnocujeme vítěze eta-
pové hry, nejlepší masky na karnevalu a závo-
du ve slalomu. Přihlášky a další informace na-
leznete našem webu nebo na tel.: 326 991 217. 

Přihlašování přes registrace online na našich 
webových stránkách.

Veronika Kratochvílová, zástupkyně ředitelky

Přání krásných Vánoc
Městský dům dětí a mládeže, p. o., děkuje všem 
svým příznivcům za podporu v celém roce. 
Mnoho krásných akcí by se neobešlo bez dob-
rovolníků, externistů, kteří ve svém volném čase 
spolu s námi obětavě plánují, připravují tábory, 
vedou zájmové kroužky pro děti, a pomáhají 
nám tím plnit poslání naší organizace. Přejeme 
vám krásné prožití vánočních svátků a mno-
ho radosti v nadcházejícím roce 2023 pro vás 
i vaše děti a doufáme, že i v roce 2023 budeme 
této radosti součástí. tým MDDMFoto: archiv MDDM
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volný čas

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

Otevřeno po–pá, 13.00–20.00 hod.

Knižní pondělí, pondělí 5. 12., 14.00–15.00 
hod., ve spolupráci s Městskou knihovnou 
Čelákovice – téma: Duch Vánoc s Charlesem 
Dickensem, Naděžda Picková, Marta Vaňková.

Setkání se starostou, úterý 6. 12., 9.00–10.00 
hod., neformální povídání s Josefem Pátkem.

Pečení vánočních perníčků, úterý 6. 12., 
10.00–12.00 hod.

Sociální a finanční poradenství, středa 7. 12., 
17.00–19.00 hod., Vendula Zajíčková.

Lékařské poradenství, středa 14. 12., 17.00–
19.00 hod.

Dobrý zrak a vidění, čtvrtek 15. 12., 14.00–
16.00 hod., přednáška a praktická cvičení pro 
každý den, Ivana Feliciani.

Koncert sboru LaMandala, pátek 16. 12., 16.00–
17.00 hod., kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Právní poradenství, středa 21. 12., 17.00–
19.00 hod., Markéta Tillerová.

Koncert hudebních profesionálů a amaté-
rů, pátek 23. 12., 19.00–20.00 hod., společné 
zpívání před Štědrým večerem, kostel Nane-
bevzetí Panny Marie.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

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

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

Začínáme s mozkohrátkami, čtvrtek jednou za 
14 dní, 9.30–10.30 hod., Renáta Nentvichová.

Cvičení s Renátou Nentvichovou, čtvrtek 
13.30–14.30 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.

houbařské okénko

Lysohlávka srbská
V posledním článku tohoto roku si dovolíme po-
rušit tradici hub Čelákovicka a napsat o druhu, 
na který jsme narazili při našem posledním vý-
jezdovém mykosemináři do oblasti Ždárských 
vrchů. Zároveň se jedná o houbu z rodu, na 
který dostáváme velmi často mnoho dotazů, 
zejména od osob ve studentském věku. Tento 
často dotazovaný rod se nazývá „lysohlávka“ 
a konkrétním druhem je lysohlávka srbská, kte-
rou jsme na zmíněném semináři nalezli v množ-
ství několika stovek plodnic.
Lysohlávka srbská je drobnější lupenatá houba 
s velikostí kuželovitého klobouku 2 až 5 cm. Bar-
va je od světle hnědé přes šedivou až k světle 
modré. Třeň je tenký, dlouhý, poměrně tuhý a po-
dobného barveného rozpětí jako klobouk. Celko-
vě se jedná o snadno přehlédnutelnou a nepříliš 
vzhlednou houbu. Lysohlávky jsou asi nejzná-
mější skupinou hub obsahující psychoaktivní 
látky. Konkrétně se jedná o psilocybin a psilocin. 
Obou látek je v plodnicích značně proměnlivé 
množství, čímž je i požívání lysohlávek jako drog 
velmi problematické, neboť byť i jedna menší 
plodnice může na člověka působit s velmi odliš-
nou silou. Tento druh je ve skutečnosti komple-
xem poddruhů, resp. variet, známých např. jako 
lysohlávka česká nebo lysohlávka tajemná. Jako 
všechny lysohlávky, které obsahují psychoaktivní 
látky, je považována za jedovatou. Nebezpeč-
nost není až tak v přítomnosti samotných látek, 
ale v jejich proměnlivosti co do množství a síly 
účinku, a také v následcích chování pod vlivem 
těchto látek. Jedná se o poměrně hojný druh, 
který je ale přehlížen. Nejčastěji roste z opadu 
pod smrky nebo některými listnáči.

Miroslav Rudolf, Spolek houbařů Čelákovice

Pozvánka na Zamykání 
lesa

Spolek houbařů Čelákovice si dovoluje pozvat 
všechny přátele přírody, lesa a houbaření na 
tradiční akci „Zamykání lesa“. Tentokráte do 
lesů mezi Káraným a rozcestím u sv. Václava. 
Termín: 28. prosince. Sraz v 9.00 hod. v pro-
storu před vstupem na čelákovickou lávku. 
Přejdeme na druhou stranu Labe. Projdeme 
Gradem směrem na Káraný a dále se otočíme 
a projdeme Lipovkou a přilehlými lesy k rozcestí 
u sv. Václava. Odtud oblastí Hrbáčkových tůní
a přes novou lávku na železničním mostě zpět
do Čelákovic. Po cestě prozkoumáme zdejší jak
lužní, tak dubové a borové porosty a pokusíme
se zdokumentovat aktuální růst hub. Výpravu

Lysohlávka srbská. Foto: Miroslav Rudolf

rybáři

Spolupráce města 
s Rybářskou stráží

Rádi bychom tímto vyjádřili poděkování městu 
Čelákovice za finanční dotaci na pořízení osob-
ních bezpečnostních kamer pro Rybářskou 
stráž, jejíž členové jsou ze zákona o rybářství 
úředními osobami a působí zejména u toku řeky 
Labe a přilehlých tůní na území města Čeláko-
vic.
Dne 19. listopadu předal symbolicky na břehu 
Labe starosta města zakoupených 5 kusů osob-
ních kamer Cel-Tec PK 80 GPS do trvalého 
užívání členům Rybářské stráže. Během předá-
ní se starosta města živě zajímal i o samotnou 
celoroční činnost Rybářské stráže, o případná 
úskalí porybných, ale i o úspěchy v podobě za-
držených pytláků a s tím spojenou spolupráci 
s Městskou policií Čelákovice.
Ještě jednou děkujeme za finanční podporu, 
která nám pomohla zvýšit technické možnos-
ti osobní ochrany jednotlivých členů Rybářské 
stráže a zároveň poskytne možnost lepší do-
kumentace případných prohřešků spáchaných 
v souvislosti s výkonem rybářského práva na 
území města.
Zároveň tímto přejí členové Místní organizace 
Českého rybářského svazu v Čelákovicích krás-
né a pohodové prožití svátků vánočních a do 
roku 2023 vykročte tou správnou nohou.

Václav Pertl, místopředseda 
MO ČRS Čelákovice, člen Rybářské stráže

Bezpečnostní kamery pro Rybářskou stráž. Foto: ar-
chiv spolku

zakončíme v restauraci poblíž železniční zastáv-
ky v Jiřině (Žižkova ulice) posezením a krátkou 
demonstrací nalezených hub.
Kontakty: M. Rudolf (604 836 690), J. Kadeřávek 
(737 669 284) e-mail: spolekhoubomil@seznam.cz. 

Miroslav Rudolf, Spolek houbařů Čelákovice
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motokáry

Titul vicemistra putuje 
do Čelákovic

Kartingová sezona 2022 je ukončena a poháry 
pro nejlepší jezdce rozdány. Seriál Mistrovství 
ČR se uskutečnil v celkovém počtu šesti závo-
dů na území České republiky a Německa. Sezo-
na 2022 znamenala pro Alana Truksu přechod 
k novému týmu Hagemann racing a zároveň 
přestup do nové vyšší, silnější kategorie OK 
Junior. V této kategorii závodí jezdci ve věku 
12–15 let na závodních motokárách, které do-
sahují zrychlení z 0 na 100 km za 3,3 sekundy 
a maximální rychlosti 140 km/hod. V prvním zá-
vodě Alan v silné konkurenci všechny překvapil 
a s přehledem v mokrých podmínkách zvítězil. 
Ve druhém, třetím a pátém závodě dojel v su-
perfinále v těsném závěsu druhý, a bojoval tak 
s týmovým kolegou o celkové průběžné první 
místo v šampionátu. Technické závady v jed-
nom ze závodních víkendů rozhodly o celkovém 
druhém místu a titulu vicemistra ČR v kartingu 
v kategorii OK Junior, což lze v silné konkurenci 
považovat za vynikající úspěch. 
Pro sezonu 2023 přestupuje Alan po roce do 
nejrychlejší kategorie motokár bez řazení, a to 
kategorie OK. Jedním z cílů další sezony je dob-
rý výsledek v závodu Mistrovství Evropy, které 
se uskuteční na třineckém závodním okruhu 
v květnu 2023. VT

aerobik

Sportovní akademie 
Čelákovice, z. s.

Ve dnech 2.–4. listopadu se utkaly špičky ve 
sportovním aerobiku a fitness z celého světa 
v ostravské aule Gong, kde se po tříleté covido-
vé pauze konalo Mistrovství světa.
Náš klub úspěšně reprezentovala v kategorii do-
spělých Nela Vohradská ve velmi atraktivní kate-
gorii Performance aerobic s choreografií Soldiers. 
Tým byl složen z dívek ze dvou klubů, a podařilo 
se jim tak získat kov nejcennější, a to zlatý. V ka-
tegorii youth se na MS nominovalo také duo ve 
složení Kristýna Grusová a Jana Vavřičková, ale 
z důvodu zranění jedné z dívek jsme jejich účast 
na šampionátu byli nuceni zrušit.
Blíží se konec roku a přichází čas bilancová-
ní, hodnocení a zamyšlení. Při pohledu zpět je 
možné konstatovat, že rok 2022 byl pro náš 
klub úspěšný. Kromě Mistrovství světa jsme zís-
kali na ME, které proběhlo v Bruselu, bronzovou 
medaili v kategorii youth duo a 5. místo v ka-
tegorii ženy a v dospělé kategorii Performance 
aerobic medaili zlatou. Na MČR jsme z výše 

Zleva Kristýna Grusová, Nela Vohradská a Jana Vavřič-
ková. Foto: archiv akademie

Alan Truksa na závodě Trofeo Andrea Margutti v místě 
South Garda Karting Lonato. Foto: Sport in Photo

karate

Vybojovali jsme pět 
zlatých medailí na 

evropském šampionátu
Začátkem měsíce listopadu se v italské Florencii 
konala nejvyšší evropská soutěž v karate „12th 

European Karate Championships for All Ages“, 
kterou pořádala jedna z největších světových 
federací karate WUKF. Šampionát byl rozdělen 
do čtyř dnů a zúčastnilo se ho přes 1 800 zá-
vodníků z 23 evropských zemí.
Z našeho klubu SK karate Dragon se na ten-
to šampionát nominovalo 26 závodníků všech 
věkových kategorií. Celkem jsme vybojova-
li 19 medailí, z toho 5 zlatých, 6 stříbrných 
a 8 bronzových, a stali jsme se tak nejúspěšněj-
ším klubem naší výpravy.

Mistrem Evropy se stali Dominik Douděra, Ja-
kub Fidler, Tomáš Růžička, Sofia Sasyn (všichni 
kata individual) a Michal Nosek (kata individual 
hendikepovaní sportovci).
Titul vicemistr Evropy vybojovali Tereza Jindro-
vá (kumite individual), Denis Olijnyk (kata indi-
vidual), Eva Skalová (kumite individual), Denisa 
Brejchová, Eliška Fidlerová a Eliška Mihalčati-
nová (všichni kata team).
Bronzové medaile dále získali Denis Biljajev 
(kata individual), Denisa Brejchová (kata indivi-
dual a kumite team rotace), Eliška Mihalčatino-
vá (kumite team rotace), Karolína Šálová (kata 
individual), Daniel Brejcha, Jakub Fidler a Matěj 
Lippert (všichni kata team).
Dalšími závodníky, kteří předvedli výborné výko-
ny, ale bohužel na medaili nedosáhli, byli Ven-
dula Fafková, Jan Hoffmann, Anna Karvánková, 
Leontýna Karvánková, Dalibor Kolínko, Natálie 
Kůrková, Eliška Skálová, Linda Skalová, Marek 
Šmolík, Štěpán Svoboda a Barbora Žižková.
Všem závodníkům k dosaženým výsledkům 
gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezen-
taci města a České republiky. Poděkování patří 
také celému realizačnímu týmu a všem rodičům 
za velikou podporu.

Martin Brejcha, předseda SK karate 
Dragon Čelákovice

Úspěšní reprezentanti SK karate Dragon na ME WUKF 
2022, kde vybojovali 19 medailí. Foto: archiv klubu

uvedených kategorií získali jedno čtvrté a jedno 
první místo, o které se opět postarala Nela Vo-
hradská. 
Dá se také uvést, že je konec jedné generace 
a začátek nové. V září proběhl nábor nových 
talentovaných dětí, a pokud jim píle, odhodlání 
a touha vydrží, máme se na co těšit.
Z úspěchů našich závodnic máme velkou ra-
dost a všem gratulujeme. Velké poděkování si 
zaslouží i rodiče našich závodníků, kteří jsou 
největšími sponzory i fanoušky našeho sportu 
a vždy dokážou vytvořit fantastickou atmosféru. 
Také velmi děkujeme městu Čelákovice za pří-
zeň a podporu. Vlaďka Barešová

Foto: archiv akademie

Foto: archiv akademie
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Atletika Čelákovice, z. s.
Protože sport je hlavně zábava, snažíme se tré-
ninky dělat pokaždé trochu jinak. Na poslední 
venkovní trénink 31. října jsme připravili straši-
delné cvičení pro minipřípravky. Spousta oprav-
du vtipných, strašidelných a originálních masek 
se proháněla na Městském stadionu, včetně 
našich trenérů. Akce se chytili i starší atleti, kte-
ří měli noční výběh do lesa s čelovkami. Mlha 
udělala z výběhu opravdu hororovou atmosféru.
Od začátku listopadu jsme většinu tréninků pře-
sunuli do sportovních hal. Jako každý rok tré-
nujeme jak ve sportovní hale BIOS, v tělocvičně 
ZŠ v ulici J. A. Komenského, tak ve sportovní 
hale v Nehvizdech, kde trénují a závodí největší 
hvězdy atletického světa. 
Naši atleti pravidelně doplňují své tréninky ně-
kolika závody. V uplynulém měsíci se zúčastnili 
i 89. ročníku Velké kunratické, která je známá 
pro svůj trailový běžecký okruh. O to je to vět-
ší zábava, které využila například Magdalena 
Hoke, Aneta Šupová, Julča Hubáčková, Tereza 
Vojtíková, Lukáš Krátký, Matouš Fiala, ale i náš 
trenér Pavel Vojtík.
Dalším závodem byl již legendární 48. ročník 
Večerního běhu městem Čelákovice – Memoriá-
lu Rudolfa Vichery, ve kterém jsme měli hojnou 
účast jak v rámci mladých atletů 16. 11., tak 
v dospělé kategorii o den později. I když běž-

cům počasí příliš nepřálo, panovala neopakova-
telná atmosféra tohoto oblíbeného závodu. Už 
teď se těšíme na další ročník. 
Na 9. prosinec máme pro vás připravený velmi 
oblíbený již 6. ročník Nočního orientačního běhu 
městem Čelákovice – podtitul akce Znáš dobře 
své město i v noci? Přijďte na tuto sportovně-
-společenskou akci a vychutnejte si předvá-
noční atmosféru vyzdobeného večerního města

Děti a trenéři minipřípravek na strašidelném tréninku. Foto: Veronika Kratochvílová

a dostaňte se do míst, kde jste třeba ještě nikdy 
nebyli. Běží dvojice dítě + dospělý, nebo mo-
hou i dva dospělí. Na akci je nutná registrace na 
webu www.atletikacelakovice.cz. Nezapomeňte 
nás sledovat na našich webovkách, facebooku 
nebo instagramu.
Za celý tým trenérů Atletika Čelákovice, z. s., 
přeji krásný adventní čas, pohodové Vánoce 
a vše dobré do roku 2023. Radim Vysloužil

florbal

Orka postupuje v poháru
Dalším kolem pokračoval Pohár českého flor-
balu. V něm jsme přivítali extraligový tým Vi-
nohrad, a i přesto, že nastoupil v omlazené 
sestavě, jsme překvapivě jednoznačně vyhráli 
a postoupili mezi šestnáct nejlepších.
ORKA–TJ SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY 
12:4
Oba týmy nenastoupily v plném složení, a tak 
se na hřiště dostaly omlazené sestavy. V první 
třetině probíhal velmi vyrovnaný souboj. Orka se 
překvapivě proti extraligovému celku ujala ve-
dení. Hosté sice vyrovnali, ale do přestávky se 
opět radovala Orka. Ve druhé části jsme byli ak-
tivnější a hlavně střelecky efektivnější a překva-
pivě jsme utekli do jasného vedení 7:2. Perfektní 
výkon jsme udrželi i v závěrečném dějství a náš 
brankostroj nezastavil ani nový gólman v brance 
Vinohrad. Za aplausu tribun jsme tak dokráčeli 

díky jasnému vítězství do osmifinále poháru, kde 
se střetneme v atraktivním duelu s momentálně 
vedoucím týmem extraligy Tatranem Střešovice.
Národní liga florbalu pokračovala dalšími koly. 
Orce se i nadále daří a v tabulce po deseti zá-
pasech figuruje na druhém místě.
TJ SOKOL JAROMĚŘ–ORKA 5:2
Velmi vyhrocené utkání domácí rozhodli již 
v první třetině, kdy se dostali do dvoubranko-
vého vedení. To ještě navýšili ve druhé části, 
a protože třetí třetina skončila nakonec bez bra-
nek, z bodového zisku se radovala Jaroměř.
ORKA–SK FLORBAL BENEŠOV 8:3
První polovina zápasu byla vyrovnaná jak herně, 
tak na skóre, kdy na ukazateli svítilo 2:2. Poté 
Orka zlepšila jak svou hru, tak efektivitu v za-
končení. To se projevilo ještě do druhé pauzy, 
když Sedlák naklonil vedení na naši stranu. Třetí 

Pohárový zápas mužů se Sokolem Královské Vinohrady. Foto: Martin Bajer

třetina již byla jednoznačnou záležitostí a další-
mi pěti zásahy jsme utkání jednoznačně rozhodli 
v náš prospěch.
FBŠ SLAVIA PLZEŇ–ORKA 5:10
Druhý tým tabulky Plzeň se ujal vedení v sed-
mé minutě, za dalších 20 sekund ale bylo srov-
náno. Do přestávky jsme zápas otočili a měli 
dvoubrankové vedení. Ve druhé třetině jsme 
pak čtyřmi brankami zápas rozhodli a nic na 
tom nezměnila ani drobná korekce v závěrečné 
třetině. 
SOKOL RUDNÁ–ORKA 1:10
Proti poslednímu týmu z Rudné byl zápas 
v podstatě od začátku jednoznačnou záležitostí 
a trpělivou hrou jsme si dokráčeli k pohodlnému 
jednoznačnému vítězství.

Naši dorostenci dále úspěšně bojují v nejvyšší 
dorostenecké lize. Z dalších čtyř zápasů si při-
psali dvě vítězství a drží se ve středu tabulky: 
WIZARDS DDM PRAHA 10–ORKA 3:2, ORKA–
TJ TURNOV 4:1, FBC LIBEREC–ORKA 6:1, 
ORKA–FBC KUTNÁ HORA 8:5.

Martin Bajer
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Momentka z utkání Stará Boleslav–Union. Foto: archiv Milana Šikla

SK UNION – závěr fotbalového podzimu
Fotbalistům Unionu skončila první polovina mi-
strovské soutěže a upřímně řečeno velká spo-
kojenost s výsledkem není. Když se podíváme 
na výsledky poslední třetiny soutěže, tak muž-
stvo si připsalo pouze z pěti posledních zápa-
sů jen dva body, a tím se posunulo na dostřel 
sestupové hranici. Umístění je pro vedení klubu 
značným zklamáním, vždyť v létě přišli zkušení 
hráči, od kterých se čekalo pozvednutí týmu. Je-
diným, kdo splnil představy, byl Jelínek, částeč-
ně Skuhravý, další hráči zůstali za očekáváním 
nebo neudrželi formu, kterou měli v jarní sezoně.
FK VLAŠIM B–SK UNION 12:5
Branky: Jelínek 2, Dalekorej, Brabec, Haloun
Domácí se na nás posílili, využili hráčů z A-týmu 
a zrodil se divoký výsledek. Již ve 3. min. šli do 
vedení, v 5. min. vyrovnal Jelínek, domácí znovu 
vedli – srovnal na 2:2 Dalekorej, domácí zvýšili 
na 4:2, do přestávky snížil Brabec na 4:3. Vše 
rozhodl úvod druhé půle, kdy Vlašim utekla na 
6:3, resp. 10:3. Tady Union snížil na 10:5, ale 
domácí přidali ještě dva góly, a tak vznikl poně-
kud kuriózní fotbalový výsledek.
SK UNION–SOKOL BÝCHORY 2:2
Branky: Jelínek, Dalekorej
Proti nováčkovi soutěže začali domácí aktivně, 
ve 20. min. po rohu otevřel skóre zápasu hlavou 
Jelínek. Domácí měli zápas pod kontrolou, ale 
vázlo zakončení. V úvodu druhé části po trest-
ném kopu Skuhravého prodloužil Jelínek na Da-
lekoreje a ten přidal druhou trefu – 2:0. Ale po 
skrumáži u domácí branky hosté snížili a v 77. 
min. z trestného kopu vyrovnali.
SLOVAN PODĚBRADY–SK UNION 2:0
Zápas se vyvíjel pro Union příznivě až do 18. min., 
kdy sudí nejprve pustil faul na Dalekoreje, ale již 
nepřehlédl faul Nesládka v pokutovém území 
a z penalty šli domácí do vedení. Navíc byl vy-
loučen trenér Skuhravý. Dále v závěru poločasu 
viděl červenou Filip za řeči. V úvodu druhé půle 
jsme neuhlídali náběh domácího hráče a bylo 2:0. 

čelákovická 
sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice
tel.: 731 591 418
e-mail: info@sportcelakovice.cz
http://www.sportcelakovice.cz

Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

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

(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.

VÁNOCE, SILVESTR 2022
po 19. 12. 6.15–7.30 – 19.00–21.30
út 20. 12. – – 17.15–21.30
st 21. 12. 6.15–7.30 14.00–15.00 19.00–21.30
čt 22. 12. ZAVŘENO
pá 23. 12. ZAVŘENO
so 24. 12. ZAVŘENO
ne 25. 12. ZAVŘENO
po 26. 12. – – 14.00–21.00
út 27. 12. – – 14.00–21.00
st 28. 12. – – 14.00–21.00
čt 29. 12. – – 14.00–21.00
pá 30.12. – – 14.00–21.00
so 31. 12. – – 12.00–18.00
ne 1. 1. – – 14.00–21.00
po 2. 1. 6.15–7.30 – 19.00–21.30

V dalším průběhu byl ještě za hlášku: „pískáš jako 
jelito“ vyloučen Dalekorej. Union prokázal snahu 
o vylepšení skóre, leč domácí vedení již pohlídali.
SK UNION–SK ÚVALY 1:6
Branka: Jelínek
Již tradiční úvod zápasu – ve 4. min. rychlá akce 
hostí a 0:1, ve 14. min. souboj Arazima se sou-
peřem posouzen jako faul domácích a z penalty
0:2. Union měl častěji balon pod kontrolou, ale
nedokázal si poradit s brejky hostí, kteří přidali
další góly. Branka v úvodu druhé části a poté
druhá penalta znamenaly stav 0:6, který zmírnil
gólem z penalty Jelínek.
FOTBAL HLÍZOV–SK UNION 0:0
I když chybělo několik hráčů ze základu, sehrál
Union vyrovnané utkání. Oba týmy měly něko-
lik dobrých příležitostí – z naší strany Skuhravý,
Kovalov, Brabec – ale střelecká muška byla
hodně vychýlená. Branek jsme se sice nedoč- 
kali, ale remíza byla zasloužená.
V podzimním účtování skončil Union na 12. mís-
tě se ziskem 13 bodů a skóre 21:40. Problémem 
byla hlavně utkání na domácí půdě, ve kterých
jsme získali jen 3 body.

DOROST
STRAKY/STRUHY–SK UNION 3:1, branka: 
Sebera, SK UNION–SOKOL SUCHDOL 11:2, 
branky: Kratzman 3, Homola, Sebera 2, Fantík, 
Kratochvíl, Sedlář, LITOL/OSTRÁ–SK UNION 
6:2, branky: Kratzman, Fantík, SK UNION–AFK 
PEČKY 2:2, branky: Fantík, Sebera, TJ JESTŘÁ-
BÍ LHOTA–SK UNION 0:3, branky: Kratzman 2, 
Sebera, SK UNION–JISKRA ZRUČ N. SÁZ. 5:0, 
branky: Kratochvíl 2, Kratzman, Stehlík, Fantík.

STARŠÍ ŽÁCI
V poslední třetině soutěže žáci přeci jen poněkud 
vylepšili postavení v tabulce. SPARTA KUTNÁ 
HORA–SK UNION 4:0, SK UNION–SKP MLADÁ 
BOLESLAV 14:1, branky: Vodička, Flek 3, Štan-

gler, Rajl 2, Bašus, Čech, Fiala, Petrtýl, TJ PÁ-
TEK–SK UNION 0:5, branky: Rajl, Fiala 2, Flek, 
SK UNION–STM MĚLNÍK 9:6, branky: Bašus 3, 
Fiala 2, Novotný, Corbin, Vodička, Mičkal, DOL-
NOBOUSOVSKÝ SK–SK UNION 2:2, branky: 
vlastní, Fiala, SK UNION–FŠ VELKÝ OSEK 0:1.

MLADŠÍ ŽÁCI
Týmu se nedaří vylepšit postavení v tabulce, a tak 
budou přezimovat na 8. místě. SPARTA KUTNÁ 
HORA–SK UNION 8:1, branka: Filip, SK UNION–
SKP MLADÁ BOLESLAV 4:1, branky: Kubečka 3, 
Mráz, TJ PÁTEK–SK UNION 3:3, branky: Říha 2, 
Denis Kočvara, SK UNION–STM MĚLNÍK 11:1, 
branky: Denis Kočvara 4, Mráz, Kubečka 2, Filip, 
Říha, Fridrichová, DOLNOBOUSOVSKÝ SK–SK 
UNION 7:2, branky: Kubečka, Kočvara Denis, SK 
UNION–FŠ VELKÝ OSEK 0:4.

Vedení klubu přeje všem svým fanouškům 
i funkcionářům klidné vánoční svátky a do no-
vého roku pevné zdraví a hodně životního opti-
mismu! Milan Šikl
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TJ Spartak Čelákovice

Nohejbalový oddíl
Ve dnech 15.–16. října se konalo ve Vsetíně MČR 
dorostu ve dvojkách a trojkách. Čelákovice do 
sobotního utkání dvojic nominovaly dvě formace. 
TJ Spartak Čelákovice A: Filip Seidl, Tobiáš Ma-
tura, TJ Spartak Čelákovice B: Antonín Blažek, 
Richard Baloun. V sobotním utkání dvojic prohrál 
B-tým se Vsetínem A a s Českým Brodem shod-
ně 0:2. V play-off pak nestačil na Modřice A a po
prohře 0:2 (6:10, 6:10) byl vyřazen. A-týmu se
vedlo lépe a svou skupinu vyhrál po výsledcích
2:0 s Karlovými Vary a 2:0 s Přerovem. V osmifi-
nále však nestačil na celek Stříbra A a po výsled-
ku 1:2 (10:5, 6:10, 9:10) soutěž dvojic ukončil.
V nedělním utkání trojic pak Čelákovice posta-
vily jednu trojku, která vyhrála svou skupinu po
výsledcích 2:1 s Radomyšlí a shodně 2:0 s Mod-
řicemi B a Řeporyjemi B a postoupila do čtvrtfi-
nále. V něm po třísetové bitvě nakonec prohrála
s Peklem nad Zdobnicí 1:2 (10:9, 6:10, 9:10).
Česká republika, po covidové pauze, měla 4.–6.
listopadu tu čest pořádat páté Mistrovství světa
a pozvat do Prahy nejlepší nohejbalisty z deva-
tenácti zemí celého světa. V tomto roce slaví
československý nohejbal 100 let svého vzniku
a od posledního šampionátu v rumunské Kluži
v roce 2018 se Česká republika honosí třemi mi-
strovskými tituly, a to jak v singlu a dvojkách, tak 
i v trojicích. Celá nohejbalová veřejnost s denní
návštěvou 3 284 diváků proto čekala jediné, a to
obhajobu alespoň jednoho mistrovského titulu.
Vystřízlivění přišlo již v soutěži singlistů. O. Vít
se po porážce od Rumuna v základní skupině
sice dostal do semifinále, ale tam nestačil na
Maďara. Slabou útěchou pak bylo 3. místo. Ma-
ďarský reprezentant dokázal skolit ve finále slo-
venského soka a možná nečekaně slavil zlato.
Druhé překvapení se odehrálo v deblu. J. Kalous,
P. Kop a L. Rosenberk sice v základní skupině
a také ve čtvrtfinále válcovali své soupeře, ale 
v semifinále nestačili na Slováky, a tak byli nako-
nec rádi za 3. místo. Ve finále Francouzi porazili 
Slováky, a získali tak pro Francii první světový titul. 
A do třetice všeho špatného… To se odehrálo 
ve trojkách. Ve finále si to rozdali Češi ve složení 
J. Pospíšil, J. Vanke, L. Rosenberk, M. Kolenský
a O. Vít proti Slovákům. Po vyhraném prvním 
setu přišly porážky v druhém a třetím a bylo vy-
malováno.
Po třech disciplínách ani jedno zlato! Prvním 
místo obsadilo Slovensko (1-2-0), druhé Francie  
(1-0-1), třetí Maďarsko (1-0-0) a čtvrté ČR (0-1-2).
Musíme podotknout, že čelákovický nohejbal 
byl na tomto MS zviditelněn Michalem Kolen-
ským, a to stříbrnou medailí v trojkách. Ne-

smíme opomenout, že se Čelákovice velkou 
měrou podílely na kompletní organizaci celého 
Mistrovství, a to jmenovitě M. Flekač, M. Spilka, 
T. Löffelmann a F. Seidl. Další informace najde-
te na stránce www.msnohejbal.cz.

Petr Flekač

Oddíl stolního tenisu
Stolním tenistům TJ Spartak začala sezona vel-
mi úspěšně. A družstvo dospělých po prvních 
8 zápasech bez porážky a se skóre 80-21 vede 
tabulku KP1 před Mnichovým Hradištěm a Bran-
dýsem. A protože všechny tři týmy včetně nás 
mají v sestavě hráče pro divizi či dokonce třetí 
ligu, zřejmě si to mezi sebou rozdáme v dubno-
vém play-off o postup do divize. V posledním 
dvojkole jsme o víkendu 12. listopadu doma po-
razili právě Brandýs 10-5 a Mnichovo Hradiště 
10-3. Posílené B družstvo je těsně druhé a bude
bojovat o postup do KP2. Stejná situace platí
i pro C a D družstva, i tady se kluci (a Iveta) drží
na špičce tabulek s ambicí na postup.
Soutěže mládeže běží také na plné pecky. Zatím
největšího úspěchu dosáhl Dominik Vedral, když
v nejmladší kategorii U11 na republice v Morav-
ském Berouně skončil při své ostré premiéře ve
čtvrtfinále, obrovská gratulace! Na druhém turna-
ji v Praze sice do vyřazovacích bojů nepostoupil,
ale zato suverénně ovládl soutěž útěchy, a navíc
získal svoji první medaili – bronzovou ve čtyřhře.
Roste v něm velký příslib pro náš stolní tenis.
Frčí i další akce, s 8 svěřenci se účastníme
krajských bodovacích turnajů, vybraní jezdí na
Grand Prix Prahy (pražská obdoba krajských
bodováků), 10 dětí hraje okresní bodovací sou-
těže. V říjnu se v Odoleně Vodě uskutečnil první
nominační turnaj na MČR U13, Nikolas Ulman
skončil po velmi dobrém výkonu těsně druhý
(škoda, postup bral jen vítěz), Dominik Vedral
(věkem ještě U11) vybojoval krásné 5. místo.
Věříme, že tím zdaleka nekončí letošní výčet
úspěchů našich dětí.
Aktuální zprávy o našich bojích najdete vždy na
webu www.stolniteniscelakovice.cz a na našem
facebooku.
Od září také můžete na našem oddílovém face-
booku sledovat historii stolního tenisu v čes-
kých zemích a zejména v Čelákovicích. Celé vy-
právění o historii vyvrcholí v květnu příštího roku 
oslavami 100. výročí stolního tenisu ve městě,
a to bude událost, na kterou stojí za to se těšit!

Petr Dvořák, předseda oddílu

Dominik Vedral. Foto: archiv oddílu

Na snímku ČR před finálovým zápasem se SR, zleva: 
O. Vít, L. Rosenberk, M. Kolenský, J. Pospíšil a kapitán 
J. Vanke. Foto: archiv oddílu




