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Volba prezidenta republiky str. 6
První kolo volby prezidenta republiky se usku-
teční 13. a 14. ledna, případné druhé kolo o dva 
týdny později 27. a 28. ledna.

Investiční akce v roce 2023 str. 7
Město bude realizovat celou řadu investičních 
akcí, které jsou zahrnuty ve schváleném roz-
počtu města. Součástí lednového Zpravodaje 
je i kalendárium akcí organizovaných v letošním 
roce.

Setkání se sportovci str. 27
Vedení města se pravidelně setkává s úspěš-
nými sportovci a oceňuje vzornou reprezentaci 
města Čelákovic. V roce 2022 se akce zúčast-
nilo celkem 76 sportovců z 11 sportovních sub-
jektů.

z obsahu

Josef Pátek, starosta Petr Studnička, místostarosta

Jménem města Čelákovic přejeme občanům města a čtenářům Zpravodaje  
v novém roce mnoho pozitivních myšlenek a pevné zdraví.

ROZPOČET MĚSTA ČELÁKOVIC PRO ROK 2023 
SCHVÁLEN

Zastupitelstvo města na zasedání konaném dne 7. prosince schválilo rozpočet města pro rok 
2023 i Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2024–2026. Oba dokumenty doporučili za-
stupitelům ke schválení jak Rada města na schůzi konané 15. listopadu, tak předsedkyně 
finančního výboru Zastupitelstva Markéta Reisiegelová.
Výdaje jsou plánovány ve výši 632 mil. Kč, příjmy ve výši 501 mil. Kč. Rozdíl je kryt zůstatky na ban-
kovních účtech a úvěrem. Rozpočet je proinvestiční na straně jedné, na straně druhé se vypořádává 
s vlivy současné ekonomické situace, především s vysokými cenami energií. Z tohoto důvodu je jen 
na provoz příspěvkových organizací vyčleněno meziročně o 25 milionů korun víc. Při sestavování 
rozpočtu byl brán ohled na snahu zvyšovat energetickou soběstačnost a snižovat energetickou ná-
ročnost města (solární panely, zateplení městských objektů) či hledat úspory v osobních nákladech. 
Zachován bude dosavadní rozsah kulturních akcí ve městě. Nepatrně vyšší objem finančních pro-
středků je vyčleněn na dotační řízení města. Zastupitelé rovněž schválili obecně závaznou vyhlášku, 
která počítá s nulovou tolerancí hazardu ve městě, a až skončí platnost posledního povolení, nebu-
dou moci ve městě fungovat žádné herny. S ohledem na současnou míru inflace dojde ke zvýšení 
místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (meziročně o 72 Kč/osoba), zvýší se 
i cena vodného a stočného (meziročně o 22 Kč/m3).

Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta

Pour Féliciter 2023
město Čelákovice
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úvodník

PF 2023
Milí spoluobčané,
dovolte, abych vám popřál úspěšný vstup do no-
vého roku 2023. Přeji vám především pevné zdraví 
a mnoho osobních a pracovních úspěchů v průbě-
hu celého kalendářního roku.
Město Čelákovice bude v letošním roce hospodařit 
s více než půl miliardou korun dle rozpočtu, který 
schválili zastupitelé města na svém prosincovém 
zasedání. Chtěl bych poděkovat zastupitelům měs-
ta za ODS a PRO Č za podporu navrženého roz-
počtu. Přes aktuální ekonomickou situaci, která je 
ovlivněna především vysokou mírou inflace a vyso-
kými cenami energií, bude město i nadále významně 
investovat a přispívat ke zlepšování podmínek k ži-
votu v Čelákovicích. Neomezíme ani bohatý kulturní 
program, který je připraven na celý rok a můžete se 
s ním seznámit v přiloženém kalendáriu akcí.
Neplánujeme zásadní změny ve fungování Měst-
ského úřadu, příspěvkových organizací ani v ob-
chodních společnostech, ve kterých má město 
majetkovou účast. Při nakládání s veřejnými pro-
středky budeme dbát na zásadu 3E, která je ve ve-
řejné správě uplatňována. Tedy budeme hospodařit 
efektivně, účelně a hospodárně. V letošním roce 
splatí město úvěr ve výši 80 milionů korun, který si 
vzalo na výstavbu parkovacího domu u železniční 
stanice Čelákovice v Masarykově ulici. Na tuto in-
vestiční akci získají Čelákovice dotaci z Integrova-
ného operačního programu v rámci integrovaných 
územních investic (ITI).
Čelákovice jsou městem krátkých vzdálenos-
tí a chtěli bychom postupně tuto charakteristiku 
zlepšovat. Nejen výstavbou silničního obchvatu či 
budováním nových parkovacích míst u železniční 
stanice a zastávky (P+R, K+R), ale i zkvalitňováním 
možností úschovy jízdních kol či koloběžek u těchto 
objektů (cyklověž, kolárna).
Jsme si vědomi, že jsme vyhledávaným místem 
k bydlení. I proto dochází ke změnám územního 
plánu, které do budoucna přinášejí možnosti vý-
stavby nových objektů k bydlení a vznik rezidenč-
ních čtvrtí (lokality v Záluží, bývalý průmyslový areál 
Kovohutí). Podle portálu Valuo.cz, který se zaměřu-
je na analýzu veřejných nabídek nemovitostí a který 
porovnal nabídku v 15 městech s více než 10 000 
obyvateli, odkud se dostanou cestující veřejnou 
dopravou do centra Prahy za méně než 60 minut, 
skončily Čelákovice na druhém místě hned za Ří-
čany, pokud se zohlednila doba strávená cestou ve 
vlaku či autobusu a rozdíl v cenách bytů.
Evropská komise vyhlásila rok 2023 Evropským 
rokem dovedností. Trh práce se potýká s nedostat-
kem kvalifikovaných zaměstnanců v různých fázích 
kariéry, proto je třeba investovat do odborného 
vzdělávání a prohlubování dovedností, a to v růz-
ných oblastech od služeb až po informační tech-
nologie. Podpora se má zaměřit i na vysokoškolské 
a celoživotní vzdělávání.

Petr Studnička, místostarosta

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.

Respondeo, z. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

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

KATALOG místních
podniků, firem, 

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

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

SEPARUJTE TYTO
PLASTY A NÁPOJOVÉ

KARTONY VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET
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Výroční cenu města Čelákovic uděluje Zastupitelstvo města nejvýše jedenkrát v každém roce obča-
nům, kteří významným způsobem ovlivnili nebo ovlivňují některé obory lidské činnosti a významně 
působí ve prospěch ostatních občanů města, šířili či šíří dobré jméno města doma i ve světě. Dnem 
konání slavnostního večera k předání ceny laureátovi je 28. říjen.
Podání návrhu musí být učiněno v souladu se Statutem Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018 ze 
dne 12. prosince 2018, a to nejpozději do 31. března aktuálního roku, k později podaným nominacím 
nebude v témž roce přihlíženo. Aktuální tiskopis návrhu viz: www.celakovice.cz.

odbor školství, informací a kultury   

NOMINACE KANDIDÁTŮ PRO ROK 2023

Zpravodaj města v roce 2023
Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic bude i v roce 2023 připravovat městské periodikum, 
které bude vycházet každý měsíc včetně období letních prázdnin. Příjmy z inzerce jsou příjmem roz-
počtu města, výdaje z rozpočtu města jsou plánovány na předtiskovou úpravu, jazykové korektury, 
ilustrace, tisk a roznos Zpravodaje. I nadále bude Zpravodaj města bezplatný.
Od lednového vydání Zpravodaje dochází po mnoha letech k jedné významné změně. Tištěná 
a elektronická verze Zpravodaje zveřejňovaná na internetových stránkách města www.celakovice.cz 
budou totožné. Součástí elektronické verze bude nově i řádková a plošná inzerce, která dosud zve-
řejňována nebyla. Tuto změnu umožnilo schválení nových Zásad pro vydávání Zpravodaje města 
Čelákovic a Podmínek pro zveřejnění inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic, které byly schváleny 
13. prosince Radou města.
Neplánujeme změnu grafické podoby ani pravidelných rubrik. I nadále chceme zachovat publikování 
velikonočních a vánočních ilustrací. Při výběru ilustrátorů se maximálně snažíme podpořit místní 
umělce. 
Po půl roce se vrací na stránky Zpravodaje rubrika Zastupitelská aréna. Otázky budou klást zá-
stupci jednotlivých volebních stran v pořadí dle výsledku voleb do Zastupitelstva města Če-
lákovic konaných v září 2022. Odpovídat budou opět zastupitelé čtyř volebních stran zastou-
pených v Zastupitelstvu města (1 – ODS, 2 – koalice hnutí ANO a hnutí Zdraví Sport Prosperita,  
3 – PRO Čelákovice, Starostové a nezávislí a 4 – Společně pro Čelákovice – TOP 09, KDU-ČSL, 
LES). Pravidla rubriky byla schválena členy redakční rady na listopadové schůzi. Rubrika bude vy-
cházet od ledna 2023 do června 2026. Nově se zvyšuje délka odpovědi na otázku oproti předchozí-
mu volebnímu období maximálně na 1 500 znaků. 
Chybět nebudou pravidelná měsíční témata, na která se můžete v průběhu celého kalendářního roku 
těšit:
n 1/2023  30 let samostatné České republiky
n 2/2023  30 let Pražské integrované dopravy
n 3/2023  O městském znaku (výročí 420 let)
n 4/2023  Kulturní památky v Čelákovicích
n 5/2023  120 let Městského muzea a 40 let expozice
n 6/2023  Zdymadlo a přístaviště Čelákovice
n 7/2023  Turistická oblast Pojizeří a Polabí
n 8/2023  10 let MAS Střední Polabí
n 9/2023  Rozvojové lokality ve městě
n 10/2023  150 let železnice v Čelákovicích
n 11/2023  Agenda státní správy v Čelákovicích
n 12/2023  Historie objektu Kulturního domu
Součástí lednového vydání Zpravodaje je i kalendárium s přehledem akcí organizovaných městem, 
příspěvkovými organizacemi, zájmovými spolky, sportovními subjekty, církvemi a řadou dalších. 
Tématem roku 2023 je „Do Čelákovic po trati i po vodě“. Chceme připomenout významné výročí 
150 let železnice v Čelákovicích i dokončení přístaviště na Labi a podporu rekreační plavby včetně 
nového železničního mostu se zavěšenou lávkou. Město Čelákovice je zapojeno do produktu Labská 
stezka. V „trojkovém“ roce si připomeneme i výročí Josefa Volmana či Jana Zacha.
Rád bych závěrem poděkoval členům redakční rady Zpravodaje města Čelákovic Alena Frantíkové, 
Jindře Chourové, Ivanu Vaňouskovi a Janu Volínovi za dosavadní spolupráci a těším se na další 
v letošním roce. 
 Petr Studnička, předseda redakční rady Zpravodaje

Za Milošem Fridrichem
V sobotu 3. pro-
since zemřel 
dlouholetý sta-
rosta Sboru dob-
rovolných hasičů 
Čelákovice pan 
Miloš Fridrich, 
zasloužilý hasič 
a laureát Výroční 
ceny města Čelá-
kovic 2016.
Miloš Fridrich se 
narodil v roce 
1942 v Jirnech. 
V letech 1956–
1959 se vyučil 
a po celou svou 

profesní kariéru pracoval v čelákovické továrně 
TOS. Nejprve jako zámečník, poté jako mistr 
na montáži a posledních deset let, než odešel 
v roce 2003 do starobního důchodu, pracoval 
jako mistr v expedici. Základní vojenskou služ-
bu strávil v letech 1962–1964 na dvou místech, 
nejprve v pražské Ruzyni a poté v Kačicích. 
Hasičství se věnoval 60 let a velmi aktivní byl 
v místním Sboru dobrovolných hasičů.
Za dobu svého dlouholetého a neúnavného pů-
sobení u dobrovolných hasičů získal Miloš Fri-
drich řadu čestných uznání a medailí. Nejvíce 
si vážil ocenění „Stužka za věrnost“ oceňující 
50 let aktivní činnosti v hasičství.
Poslední rozloučení se zesnulým se uskuteč-
nilo ve smuteční síni na čelákovickém hřbitově 
v úterý 13. prosince.
Čest jeho památce. Nezapomeneme.

Josef Pátek, starosta,
Jiří Hanzl, zastupitel, velitel Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Čelákovice

Čelákovičtí dobrovolní hasiči uctili památku Miloše Frid-
richa v neděli 4. prosince před hasičskou zbrojnicí v ulici 
Prokopa Holého, která byla uvedena do provozu v roce 
1994. Minutou ticha uctili památku Miloše Fridricha i če-
lákovičtí zastupitelé na svém zasedání konaném ve stře-
du 7. prosince. Foto: JSDH Čelákovice

Miloš Fridrich (*11. 8. 1942,  
†3. 12. 2022). Foto: Jiří Suchý
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Vyčlenění bytů pro válečné uprchlíky
Zastupitelé schválili z důvodu ruské agrese vůči 
svobodné a nezávislé Ukrajině vyčlenění bytů 
v č. p. 1347 (byt 2), 1352 (byt 5), 1440 (byt 8 a 11), 
1443 (byt 7), 1445 (byt 13 a 15), bytů č. 107, 
201, 207, 302 a 303 v domě DPS č. p. 26, domu 
č. p. 155 a domu č. p. 45 v Sedlčánkách ve vlast-
nictví města Čelákovic, včetně úhrady veškerých 
nákladů spojených s bydlením a nájemného, pro 
potřeby uprchlíků z Ukrajiny, a to na dobu, po 
kterou bude ze strany státu objednateli poskyto-
vána paušální náhrada na ubytování dle zákona 
č. 65/2022 Sb., případně dle právních předpisů 
tento zákon nahrazujících či měnících nebo na 
dobu trvání smluv o spolupráci při zajištění uby-
tování mezi objednatelem a ubytovatelem.
Dále pověřili starostu města podpisem dodatků 
smluv k příslušným smlouvám o spolupráci při 
zajištění ubytování se Středočeským krajem tý-
kajících se ubytování uprchlíků ve vyčleněných 
bytech a objektech.

Finanční záležitosti
Zastupitelstvo schválilo rozpočet města Če-
lákovic na rok 2023, Střednědobý výhled roz-
počtu města Čelákovic na roky 2024 až 2026 
a Program pro poskytování dotací na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2023.

Územní plán města
Zastupitelstvo vydalo změnu č. 8 územního plá-
nu sídelního útvaru Čelákovice (zhotovitel spo-
lečnost PRISVICH, s. r. o., projektant Petr Fo-
glar, autorizovaný architekt) ve formě opatření 
obecné povahy č. 3/2022/OOP.

Výbory zastupitelstva
Zastupitelé schválili formu volby pro volbu před-
sedy/předsedkyně osadního výboru Záluží, čle-

nů finančního výboru, členů kontrolního výboru, 
členů osadního výboru Sedlčánky a členů osad-
ního výboru Záluží jako tajnou.
Předsedkyní osadního výboru Záluží je Jitka 
Fořtová a členy Martina Maříková a Petr Vos-
trovský, členy finančního výboru města Če-
lákovic jsou Martin Bajer, Jakub Ježek, Aleš 
Rikl, Jiří Thiele, členy kontrolního výboru města 
Čelákovic Petr Hájek, Miroslav Opa, Jan Pro-
kůpek, Marek Tichý, osadního výboru Sedlčán-
ky (s počtem 11 členů) jsou Jaroslav Chour, 
Tomáš Jeřábek, Jiří Kratochvíl, Aleš Nekola, 
Jakub Procházka, Oldřiška Rytířová, Hana Sa-
lamánková, Martin Šeda, Jitka Špalková a Vác-
lav Urban.

Prodej bytů v Milovicích
Zastupitelé schválili v souladu s Pravidly postu-
pu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Če-
lákovic v obci Milovice, vymezených v domech 
č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, 
šest záměrů na prodej bytových jednotek.

Obecně závazné vyhlášky
Zastupitelstvo schválilo a vydalo Obecně závaz-
né vyhlášky města Čelákovic:
n  E 2/2022, kterou se mění obecně závazná vy-

hláška E 3/2021 o místním poplatku za obec-
ní systém odpadového hospodářství – výše 
poplatku pro rok 2023 je 696 Kč;

n  E 1/2022 města Čelákovice, o regulaci provo-
zování hazardních her.

Výběr z usnesení ZM č. 2 ze dne 7. 12. 2022.

Finanční záležitosti
Rada města schválila rozpočtová opatření – změ-
ny rozpočtu města Čelákovic 2022 č. 22 a 23.

o čem jednali zastupitelé a radní města
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Individuální dotace města
Radní schválili text a zveřejnění Výzvy k podá-
vání žádostí o dotaci z rozpočtu města Čeláko-
vic pro rok 2023 na účel určený žadatelem v žá-
dosti (viz str. 7).

Finanční příspěvky na přípojky
Rada města rozhodla o stanovení finančních 
příspěvků vlastníků/budoucích vlastníků nemo-
vitostí:
n  pro jednu kanalizační nebo vodovodní přípoj-

ku v lokalitě Čelákovice – Dělnické domky na 
zajištění projektu a související inženýrské čin-
nosti ve výši 6 575 Kč;

n  pro zajištění projektu jedné přípojky splaško-
vé tlakové kanalizace v ulici Miroslava Maška 
a Lidické a související inženýrské činnosti ve 
výši 7 139 Kč.

Dále schválila texty příslušných vzorových smluv 
a pověřila starostu města jejich uzavíráním.

Obchvat
Rada města schválila „Koordinační situaci 
staveb II/245 Čelákovice – obchvat a Opti-
malizace traťového úseku Čelákovice (mimo) 
– Mstětice (včetně)“ a pověřila starostu měs-
ta dalším jednáním a přípravou příslušných 
smluv pro jednání kolektivních orgánů města 
Čelákovic.

Poradní orgány
Rada města již zřídila s účinností od 2. listopadu 
2022 jako 5člennou komisi pro bytové a soci-
ální záležitosti. Posledním jmenovaným členem 
s účinností od 30. listopadu 2022 se stala Ivana 
Kalibová.

Výběr z usnesení RM č. 29–30/2022.
-dv-

skupina třída

paragraf položka  tis. Kč

 3541  prevence před drogami 800,00
 36  bydlení, komunální služby, 
   územní rozvoj 56 126,00
 3612  bytové hospodářství 8 400,00
 3613  nebytové hospodářství 0,00
 3631  veřejné osvětlení 4 160,00
 3632  pohřebnictví 20,00
 3634  lokální zásobování teplem 7 480,00
 3635  územní plánování 1 292,00
 3639  komunální služby a územní rozvoj 34 774,00
 37  ochrana životního prostředí 24 875,00
 3716  monitoring ochrany ovzduší 300,00
 3722  sběr a svoz komunálních odpadů 17 310,00
 3745  péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7 165,00
 3792  ekologická výchova a osvěta 100,00
 4  Sociální věci 3 548,00
 4319  ostatní výdaje související 
   se sociálním poradenstvím 300,00
 4351  pečovatelská služba 3 248,00
 5  Bezpečnost státu a právní ochrana 15 504,00
 5212  ochrana obyvatelstva 316,00
 5213  krizová opatření 691,00
 5311  bezpečnost a veřejný pořádek 12 232,00
 5512  požární ochrana  
      JSDH Čelákovice 2 265,00
 6  Všeobecná veřejná správa  129 444,71
 6112  zastupitelstva obcí 5 024,00
 6118  volba prezidenta republiky 637,00

skupina třída

paragraf položka  tis. Kč

 2310  pitná voda 54 371,00
 2321  odvádění a čištění odpadních vod 113 304,00
 3  Služby pro obyvatelstvo 191 161,00
 31, 32  vzdělávání 41 228,00
 3111  předškolní zařízení  16 346,00
 3113  základní školy 21 236,00
 3231  základní umělecká škola 3 646,00
 33  kultura 48 678,00
 3314  činnosti knihovnické   6 646,00
 3315  činnosti muzeí a galerií 17 634,00
 3319  záležitosti kultury 4 090,00
 3326  zachování a obnova hodnot místního  730,00
   kulturního, národního a historického 
   povědomí
 3330  činnosti registrovaných církví  
      dotace 150,00
 3349  ostatní záležitosti sdělovacích 
   prostředků   
       ZMČ 1 035,00
 3392  zájmová činnost v kultuře 16 518,00
 3399  ostatní záležitosti kultury 1 875,00
 34  tělovýchova a zájm. činnost 19 454,00
 3412  sportovní zařízení 8 708,00
 3419  ostatní tělovýchovná činnost 3 039,00
 3421  využití volného času dětí a mládeže 6 914,00
 3429  ostatní zájmová činnost a rekreace  
      objekt Huť 793,00
 35  zdravotnictví 800,00

Příjmy
skupina třída

paragraf položka  tis. Kč

  1 Daňové příjmy 309 434,00
  11 daně z příjmů 157 430,00
  12 daně, poplatky ze zboží a služeb – DPH 130 290,00
  13 daně a poplatky z vybraných čiností  15 591,00
   a služeb – místní a správní poplatky
  15 Příjem z majetkových daní 6 123,00
   – daň z nemovitosti
 2  Nedaňové příjmy 42 005,00
 3  Kapitálové příjmy 31 000,00
   Vlastní příjmy 382 439,00
  4 Transfery 119 031,71
   Příjmy celkem 501 470,71

Výdaje
 1  Zemědělství  200,00
1014  zvláštní veterinární péče  200,00
 2  Průmyslová a ostatní odvětví 
   hospodářství 292 095,00
 21  průmysl, stavebnictví, obchod a služby 10,00
 2143 5 cestovní ruch 10,00
 22  doprava 124 410,00
 2212  silnice 36 870,00
 2219  ostatní záležitosti pozemních  85 540,00
   komunikací
 2292  dopravní obslužnost 2 000,00
 23  vodní hospodářství 167 675,00

rozpočet města Čelákovic pro rok 2023
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skupina třída

paragraf položka  tis. Kč

 6171  činnost místní správy 54 777,00
 6221  humanitární zahraniční pomoc přímá 1 380,00
 6310  obecné příjmy a výdaje 
   z finančních operací 2 748,00
 6320  pojištění funkčně nespecifikované
      pojištění majetku města 510,00
 6330  převody vlastním fondům 2 018,00
 6399  ostatní finanční operace
      platby daní 58 000,00
 6402  finanční vypořádání minulých let 100,00
 6409  ostatní činnosti
      rozpočtová rezerva 4 250,71
   výdaje celkem 631 952,71

Financování
  8 Financování 130 482,00
  8115 změna stavů prostředků na bank. účtech
      zůstatky na účtech k 31. 12. 2022 150 500,00
  8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
      úvěr 65 000,00
  8124 splátky úvěrů a půjček -85 018,00

   Příspěvky příspěvkovým organizacím
   příspěvková organizace 
 3111 5331 Mateřská škola Přístavní 1 400,00
 3111 5331 Mateřská škola Rumunská 5 500,00
 3111 5331 Mateřská škola J. A. Komenského 2 328,00
 3113 5331 Základní škola J. A. Komenského 8 050,00
 3113 5331 Základní škola Kostelní 6 020,00
 3231 5331 Základní umělecká škola Jana Zacha 630,00
 3314 5331 Městská knihovna 6 300,00
 3315 5331 Městské muzeum 7 400,00
 3392 5331 Kulturní dům 9 100,00
 3412 5331 Čelákovická sportovní 7 000,00
 3421 5331 Městský dům dětí a mládeže 6 000,00
 3639 5331 Technické služby 31 000,00
 4351 5331 Pečovatelská služba 2 497,00
   příspěvky celkem 93 225,00

   Dotace z rozpočtu města  
   určení oblasti dotace 
 3330 5xxx činnosti registrovaných církví
      OŠIK 150,00
 3399 5xxx ostatní záležitosti kultury
      OŠIK 1 350,00
 3419 5xxx ostatní tělovýchovná činnost
      OŠIK 3 000,00
 4351 5xxx pečovatelská služba
      OOZ 600,00
   dotace celkem 5 100,00

Rekapitulace rozpočtu 2023
   Příjmy  
  1 Daňové příjmy 309 434,00
  2 Nedaňové příjmy 42 005,00
  3 Kapitálové příjmy 31 000,00
   Vlastní příjmy 382 439,00
  4 Přijaté dotace 119 031,71
   Příjmy celkem 501 470,71

   Výdaje  
 1  Zemědělství 200,00
 2  Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 292 095,00
 3  Služby pro obyvatelstvo 191 161,00
 4  Sociální věci 3 548,00
 5  Bezpečnost státu 15 504,00
 6  Všeobecná veřejná správa 129 444,71
   Výdaje celkem 631 952,71

   Financování  
  8115 Zůstatky na účtech 150 500,00
  8123 Dlouhodobé přijaté půjčky 65 000,00
  8124 Splátky úvěrů a půjček -85 018,00
   Financování celkem 130 482,00

komentář k rozpočtu

PŘÍJMY
Příjmy rozpočtu obsahují daňové, nedaňové a kapi-
tálové příjmy doplněné o předpokládané transfery. 
Rozhodujícími příjmy rozpočtu jsou výnosy daně 
z příjmů a DPH. Tyto hodnoty jsou stanoveny na 
základě odborných výpočtů, který pro obce zpra-
covává společnost Cityfinance, a město jich pravi-
delně využívá.
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 
jsou především místní a správní poplatky. Příjem 
z daně z nemovitostí vykazuje v delším časovém 
horizontu hodnotu přibližně 6 mil. Kč. Rozhodují-
cí částí nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu 
majetku města, především z pozemků, vodovodů 
a kanalizací a tepelných zařízení – kotelen. Hlav-
ní náplní kapitálových příjmů budou v roce 2023  
příjmy z prodeje bytů v Milovicích a pozemků.
Do rozpočtu je zapracovaný transfer ze státního 
rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 
– na výkon státní správy, transfery od obcí dané 
smlouvami, převody z fondů hospodářské činnosti 
a investiční dotace na výstavbu parkovacího domu.

VÝDAJE
Výdajová část rozpočtu je sestavena v paragra-
fovém členění. Jednotlivé paragrafy obsahují 
provozní i investiční výdaje. 
Zemědělství – výdaje jsou na umístění psů do 
útulku a výdaje na deratizaci. 
Doprava – běžné provozní výdaje jsou určeny 
na údržbu dopravního značení a na zajištění do-
pravní obslužnosti města. Investiční výdaje jsou 
určeny především na pokračování revitalizace 
oblasti v Jiřině a výstavbu parkovacího domu, 
zahájenou v roce 2022, výstavba je financovaná 
v rozhodující míře z úvěru. 
Vodní hospodářství – plánované výdaje mají za-
jišťovat především pokračující revitalizaci Jiřiny 
v oblasti vodního hospodářství – vodovodů a ka-
nalizací a dalších oblastí a objektů. Plánované 
výdaje jsou opět v rozhodující míře investiční. 
Školství – plánované výdaje zabezpečují provoz 
3 mateřských škol, 2 základních škol a základní 
umělecké školy prostřednictvím příspěvků na 
činnost těchto zařízení, část výdajů je plánovaná 
na údržbu jednotlivých objektů. 
Kultura – plánované výdaje jsou realizovány 
zejména formou příspěvků na provoz Městské 
knihovny, Městského muzea a Kulturního domu. 
Další výdaje se realizují prostřednictvím odboru 
školství, informací a kultury, který každoročně 
zajišťuje propagaci města, tvorbu ZMČ. Sou-
částí jsou i plánované dotace spolkům a církvím 
v Čelákovicích.
Tělovýchova a zájmová činnost – tato oblast 
zajišťuje činnost sportovních zařízení města 
prostřednictvím příspěvkové organizace Čelá-
kovická sportovní a provoz MDDM Čelákovice. 
Kromě plánovaných příspěvků pro obě organi-
zace jsou plánovány také prostředky pro údržbu 
sportovních objektů a dotace spolkům. Součás-
tí jsou i provozní výdaje na objekt Huť. 
Samostatně jsou uvedeny příspěvky na provoz 

jednotlivých příspěvkových organizací a pláno-
vané dotace z rozpočtu města. Všechny tyto 
údaje jsou již obsaženy v jednotlivých paragra-
fech výdajové části rozpočtu.
Zdravotnictví – plánované prostředky jsou urče-
ny na prevenci před drogami. 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj – 
v této části rozpočtu jsou výdaje na rekonstruk-
ce obytných domů, obnovu veřejného osvětlení 
související s revitalizací oblasti Jiřiny. Další jsou 
plánované výdaje na rekonstrukce kotelen.
Plánované výdaje na komunální služby jsou pře-
devším formou příspěvku na provoz Technic-
kých služeb Čelákovice, které zajišťují nezbytné 
činnosti pro město. 
Ochrana životního prostředí – obsahuje výdaje 
za sběr a svoz komunálních odpadů a výdaje na 
péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň.
Sociální věci – rozhodující je plánovaný příspě-
vek na provoz příspěvkové organizace Pečova-
telská služba Čelákovice a dále plánované do-
tace z rozpočtu města pro organizace zajišťující 
sociální péči.
Bezpečnost státu a právní ochrana – tato část 
rozpočtu vyčleňuje prostředky na krizové stavy, 
na činnost Městské policie a kamerový systém 
a Jednotku SDH. Výdaje jsou plánovány jako 
provozní. 
Všeobecná veřejná správa a služby – tyto vý-
daje jsou spojené především s činností Zastu-
pitelstva města a s činností Městského úřadu. 
Výdaje jsou z hlediska struktury totožné jako 
v uplynulých letech. Jsou to všechny výdaje, 
které nelze zahrnout do jiných částí rozpočtu. 
Kromě již uvedených výdajů tato část obsahuje 
výdaje na volbu prezidenta ČR, výdaje na hu-
manitární pomoc, výdaje na pojištění majetku.
Další výdaje se týkají daně z příjmů obce a DPH. 
Daň z příjmů obce se neodvádí, je ve stejné 
hodnotě uvedená v příjmové části. DPH se od-
vádí prostřednictvím finančního úřadu státu. 
Nespecifikovaná (rozpočtová) rezerva je určena 
na posílení plánovaných výdajů, popřípadě na 
výdaje, které nebyly plánované.

FINANCOVÁNÍ
Třetí část rozpočtu doplňuje části rozpočtu Pří-
jmy a Výdaje a vyjadřuje vazby a vztahy, které 
nejsou příjmy a výdaji roku 2023. Na příjmové 
straně to je předpokládaná hodnota zůstatků na 
účtech z roku 2022. Skutečná výše byla k dis-
pozici 1. ledna 2023, dále předpokládaná výše 
úvěru v roce 2023 na stavbu parkovacího domu.
Splátky zahrnují roční splátku úvěru, který město 
přijalo v roce 2020, ta je ve výši 5 mil. Kč. Splát-
ky jsou rozloženy do 10 let. Dále je plánovaná 
jednorázová splátka úvěru ve výši 80 mil. Kč, 
který město přijalo v roce 2022 na výstavbu par-
kovacího domu.
Splátka úvěru bude pokryta dotací. Vedle toho 
jsou spláceny již jen jednotlivé vratky příspěvků 
na technickou infrastrukturu v lokalitě Sedlčánky.

Karel Majer, vedoucí odboru  
finančního a plánovacího

Rozpočet města Čelákovic na rok 2023 je sestaven v příjmové i výdajové části v souhrnných 
hodnotách. Příjmy jsou ve výši 501 470,71 tis. Kč a výdaje jsou ve výši 631 952,71 tis. Kč.  
Financování je ve výši 130 482 tis. Kč.
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VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
I. kolo

pátek 13. ledna od 14.00 do 22.00 hod. a sobota 14. ledna od 8.00 do 14.00 hod.
Případné II. kolo: pátek 27. ledna od 14.00 
do 22.00 hod. a sobota 28. ledna od 8.00 do 
14.00 hod.

INFORMACE PRO VOLIČE
n  Právo volit prezidenta má státní občan České 

republiky, který alespoň ve druhý den volby, tj. 
14. ledna, dosáhl věku nejméně 18 let, u kterého 
nenastala překážka ve výkonu volebního práva;

n  ve druhém kole může volit i státní občan České 
republiky, který alespoň v druhý den druhého kola 
volby, tj. 28. ledna, dosáhl věku nejméně 18 let;

n  volič může hlasovat ve volebním okrsku, v jehož 
územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu 
a je zapsán ve stálém seznamu voličů;

n  hlasování mimo území České republiky probí-
há ve zvláštních stálých volebních okrscích při 
zastupitelských a konzulárních úřadech České 
republiky;

n  každý volič hlasuje osobně, zastoupení není pří-
pustné.

VOLIČSKÝ PRŮKAZ
n  Obecní úřad vydá voliči, který nebude moci vo-

lit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu 
voličů je zapsán, na jeho žádost voličský průkaz;

n  voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze 
zvláštního seznamu voličů ve dnech volby pre-
zidenta v jakémkoli volebním okrsku na území 
České republiky, popřípadě zvláštním volebním 
okrsku v zahraničí;

n  více informací k voličským průkazům získáte na 
webových stránkách města nebo na odboru pro 
občanské záležitosti – evidence obyvatel (tel.: 
326 929 148, 326 929 151)

Jak a do kdy lze podat žádost o voličský průkaz?
Podáním v písemné nebo elektronické podobě 
s doručením úřadu do 6. ledna do 16.00 hod. 
(pro případné druhé kolo volby do 20. ledna do 
16.00 hod.)
n  na listině opatřené úředně ověřeným podpisem 

voliče, nebo
n  v elektronické podobě prostřednictvím datové 

schránky voliče.
Osobně do 11. ledna do 16.00 hod. (pro případné 
druhé kolo volby do 25. ledna 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 elek-
tronickou identitou a datovou schránkou, kterou si 
lze zřídit i při podávání žádosti.

HLASOVACÍ LÍSTKY
n  Každému voliči budou dodány hlasovací lístky 

nejpozději 3 dny přede dnem konání volby, tj. do 
úterý 10. ledna 2023. Ve dnech voleb na žádost 
voliče okrsková volební komise vydá za chybě-
jící nebo jinak označené hlasovací lístky nové;

n  každá obálka bude obsahovat: informační leták, 
hlasovací lístky a lístek, kde se nachází volební 
místnost voliče;

n  pro případné druhé kolo vydá okrsková volební 
komise každému voliči hlasovací lístky v sídle 
okrsku.
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HLASOVÁNÍ
n  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-

káže svoji totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem České republiky. 
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými 
doklady, nebude mu hlasování umožněno;

n  voliči, který se neodebral do prostoru určeného 
pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební 
komise hlasování neumožní;

n  volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. 
Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

MÍSTA KONÁNÍ VOLEB V ČELÁKOVICÍCH
Ve městě je celkem 11 volebních okrsků. Volební 
okrsky jsou voličům stanoveny dle místa trvalého 
pobytu.

OKRSEK č. 1
volební místnost: Mateřská škola Čelákovice, 
Přístavní 333, p. o., Čelákovice, Přístavní 333/18
Pro ulice: 28. října, Alej Jiřího Wolkera, Dělnická, 
Chodská, Jaselská, Jilmová, Křižíkova, Květi-
nová, Lidická, Lísková, Miroslava Maška, Pod 
Přerovskou cestou, Polská, Pražská, Přístavní, 
Ruská, Šípková, Táboritská, Trnková, U Hájku, 
U Hřiště, U Labe, U Mostu, V Lukách, Zahradní, 
Zdeňka Austa, Žižkova.

OKRSEK č. 2
volební místnost: Technické služby Čeláko-
vice, p. o., Čelákovice, Čelakovského 1429/4, 
zasedací místnost, vchod z ulice Lipové
Pro ulice: B. Němcové, Čelakovského, Dobrov-
ského, Družstevní, Dvořákova, J. Nerudy, J. Za-
cha, Jungmannova, K Bílému vrchu, Karla Otty, 
Kozovazská, Krajní, Lipová, Majakovského, 
Mochovská, Na Požárech, Příční, Rooseveltova, 
Třebízského, Václava Kálika, Zárubova.

OKRSEK č. 3
volební místnost: Kulturní dům Čelákovice, 
p. o., Čelákovice, Sady 17. listopadu 1380/6, 
klubovna č. 6
Pro ulice: Boženy Koutníkové, Bratří Čapků, Bra-
tří Petišků, Dr. Baizy, Dr. Čihákové, H. Kvapilo-
vé, Havlíčkova, J. Zeyera (747/5, 895/1, 901/15, 
923/4, 948/7, 970/13, 972/3, 989/11, 999/9, 
1023/16, 1042, 1044, 1095/18, 1166, 1167/14, 
1212/17, 1214/8, 1262/12, 1506, 1611, 1878), 
Jana Kamaráda, Jiráskova, Masarykova, P. Bez-
ruče, Palackého, Petra Jilemnického, Pod Skal-
kou, S. K. Neumanna, Svatopluka Čecha, U Pod-
jezdu, U Potoka, V Rybníčkách, Vašátkova.

OKRSEK č. 4
volební místnost: Základní škola Čelákovice,  
Kostelní 457, p. o., Čelákovice, Kostelní 457, 
učebna č. 127 v přízemí
Pro ulice: Bratří Vlasáků, Dukelská, Fügnerova, 
Husova, Jaroslava Kruckého, Jiřinská, Kap-
lánkova, Kollárova, Kostelní, Matěje Červenky, 
Miroslava Zachara, Na Hrádku, náměstí 5. květ-
na (1369/19), Rybářská, Sedláčkova, Sukova, 
U Kovárny, U Stabenovky, U Zdymadel, V Ne-
daninách, Ve Skále, Ve Vrbí.

OKRSEK č. 5
volební místnost: hasičská zbrojnice, Čelá-
kovice, Prokopa Holého 1664
Pro ulice: B. Smetany, Krátká, Na Švihově, Pro-
kopa Holého, Rumunská (1446/14, 1447/13, 
1448/12, 1486/18, 1487/17, 1488/16), Sokolovská.

OKRSEK č. 6
volební místnost: Základní škola Čelákovice, 
J. A. Komenského 414, p. o., Čelákovice, J. A. 
Komenského 414/7, učebna č. 239 v přízemí 
vpravo
Pro ulice: Na Nábřeží, Na Stráni, U Kapličky.

OKRSEK č. 7
volební místnost: Mateřská škola Čelákovi-
ce, Rumunská 1477, p. o., Čelákovice, Ru-
munská 1477
Pro ulice: J. Zeyera (1474/29, 1475/30), Průmyslo-
vá, Rumunská (1437/20, 1438/21, 1449/9, 1450/8, 
1451/7, 1452/6, 1453/5, 1454/4, 1455/3, 1456/2, 
1457/38, 1458/37, 1459/36, 1460/35, 1461/34, 
1462/33, 1463/32, 1464/31), Spojovací, Volmanova.

OKRSEK č. 8
volební místnost: Městská knihovna Čeláko-
vice, p. o., Čelákovice, V Prokopě 1349/89, 
pobočka V Prokopě
Pro sídliště V Prokopě.

OKRSEK č. 9
volební místnost: sportovní klubovna Záluží, 
Záluží, První 115
Pro ulice: Cihelna, Ke Strážnímu domku, Čtvrtá, 
Druhá, Haškova, K. Brabce, Mstětická, Na Ra-
dosti, Pátá, První, Třetí, U Tratě, V Zahrádkách, 
Vořechovka, Zálužská.

OKRSEK č. 10
volební místnost: Městská knihovna Čeláko-
vice, p. o., Sedlčánky, Zábranská 133, poboč-
ka Sedlčánky
Pro ulice: Bezejmenná, Čelákovská, U Dubu, 
U Studánky, Pavla Ježdíka, Ferlesova, Františka 
Chvátliny, Fučíkova, Josefa Klicpery, K Borku, 
Ke Křížku, Komenského, Matěje Koštíře, Míro-
vé náměstí, Na Hrázi, Na Paloučku, Na Plácku, 
Na Vošverku, Na Výsluní, Pavla Ježdíka, Pod 
Mlejnkem, Průběžná, Před Labem, Smetanova, 
U Mlýnské strouhy, U Přívozu, Za Labem, Za 
Školou, Zábranská, Zájezd.

OKRSEK č. 11
volební místnost: Základní škola Čelákovice, 
J. A. Komenského 414, p. o., Čelákovice, J. A. 
Komenského 414/7, učebna č. 238 v přízemí 
vpravo
Pro ulice: Hybešova, J. A. Komenského, náměs-
tí 5. května, Sady 17. listopadu, Stankovského, 
V Zátiší, Vančurova.

Další informace k volbě prezidenta  
České republiky jsou zveřejněny na 

webových stránkách www.celakovice.cz.
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INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA V ROCE 2023
V roce 2023 bude jednou z největších investic 
rekonstrukce přednádražního prostoru a vý-
stavba parkovacího domu u železniční stanice 
Čelákovice v Masarykově ulici. Zhotovitelem 
stavby je společnost Trigema Building. Parko-
vací dům je navržen jako ocelový třípodlažní 
skelet, částečně krytý dřevěnými lamelami. Do-
končení přednádražního prostoru je plánováno 
na začátku roku 2023, parkovací dům by měl 
být zprovozněn do konce léta letošního roku.
Postupně se blíží zahájení výstavby silničního 
obchvatu města v lokalitě Krátká Linva, který 
bude mít délku 1,9 km, i silničního obchvatu 
Cihelny. Výstavba je spojena s přemostěním 
železniční trati u vrchu Šibeňák a na realizaci 
investiční akce se budou podílet stát zastoupe-
ný Správou železnic, Středočeský kraj i město 
Čelákovice.
Až do roku 2026 budou pokračovat stavební 
práce spojené s rekonstrukcí veřejného prosto-
ru ve staré zástavbě Jiřiny. V Záluží bude rekon-
struována ulice Na Radosti, další práce budou 
následovat. V Čelákovicích bude dostavěna 
ulice U Stabenovky. V plánu je vybudování par-
kovacích míst v režimu K+R v Masarykově ulici 

u nádraží a v ulici Alej J. Wolkera u železniční 
zastávky Čelákovice-Jiřina. V plánu je i rekon-
strukce chodníků v ulici Na Stráni či revitalizace 
prostoru bývalého „starého hřbitova“.
Oprava vodovodu a kanalizace bude zahájena 
v ulicích V Zátiší a Hybešově. Intenzivní práce 
budou realizovány na čistírně odpadních vod. 
V souvislosti s výstavbou přístaviště na Labi 
bude vybudován v dotčené lokalitě vodovod. 
Rekonstruovány budou další dvě kotelny.
U příspěvkových organizací bude rekonstru-
ována střecha na Kulturním domě nebo vodo-
vod v Základní umělecké škole. Zahájena bude 
kompletní rekonstrukce historické budovy tvrze, 
která je kulturní památkou. 
Město bude zpracovávat projektové doku-
mentace, aby bylo možné následně realizovat 
investiční akce. Především se jedná o Jiřinu, 
ulici Prokopa Holého, rozdělenou do tří etap, či 
budovu Fontány v Rybářské ulici pro potřeby 
uměleckého vzdělávání. Přípravné práce bu-
dou probíhat i na novém vodojemu.
O zvyšování energetické soběstačnosti a poří-
zení solárních panelů je uvažováno na budovu 
Městského bazénu či na budovu Mateřské školy 

Nového vzhledu se dočkala ulice S. K. Neumanna po-
dél Čelákovického potoka. V Čelákovicích je celkem  
162 pojmenovaných ulic a veřejných prostranství. 
Foto: -jp-
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Výrazné proměny se dočkala i ulice Bří Čapků. V před-
stihu byly v obou ulicích zrekonstruovány vodovod a ka-
nalizace. Foto: -jp-

Stavba parkovacího domu vyjde město na přibližně sto 
milionů korun, více než 80 % výdajů bude kryto díky 
dotaci IROP v rámci Integrovaných územních investic fi-
nancovaných z Evropských strukturálních a investičních 
fondů. Foto: -ps-

Parkovací dům bude disponovat celkem 97 parkovacími 
místy. Zdroj: Laboro atelier

Sluníčko. Pokračovat se bude v zateplování ob-
jektů s městskými byty.
Realizací investičních akcí se podaří naplnit dal-
ší opatření vyplývající ze Strategického plánu 
rozvoje města Čelákovic do roku 2030.

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta

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“) vy-

zývá v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, a Zásadami 
pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Čelákovic I/2/2021 ze dne 24. 8. 2021, práv-
nické i fyzické osoby (dále „žadatel“), pře-
devším spolky působící v oblasti sociálních 
a preventivních programů, ochrany životního 
prostředí, výchovy, vzdělávání, kultury, spor-
tu a dalších volnočasových a společensky 
prospěšných aktivit, které mají sídlo a vy-
konávají činnost na území města Čeláko-
vic, k podávání žádostí o individuální dotaci 
z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2023, na 
účel určený žadatelem v žádosti.

2.  Tato výzva není určena pro žadatele o veřej-
nou podporu v režimu de minimis a vyrovná-
vací platby za výkon služeb obecného hos-
podářského zájmu.

II. Podmínky pro poskytování dotací
1.  Dotaci lze poskytnout na základě úplné žá-

dosti předepsané poskytovatelem v soula-
du s § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů, ve znění pozdějších předpisů, a uza-
vřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Čelákovic v soula-
du s § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů, ve znění pozdějších předpisů.

2.  Žádosti o individuální dotaci s účelem podpory 
celoroční činnosti budou poskytovatelem při-
jímány 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, nejpozději však do 31. 10. 2023.

3.  Žádosti o individuální dotaci musí být doruče-
ny poštou nebo osobně do podatelny Měst-

ského úřadu Čelákovice v jednom podepsa-
ném 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 usnesením č. 17/2021/6.2 dne 24. 8. 
2021 a formulář žádosti včetně povinných 
příloh naleznou žadatelé o dotaci na interne-
tových stránkách města Čelákovic www.cela-
kovice.cz.
Výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu 
města Čelákovic pro rok 2023 na účel urče-
ný žadatelem v žádosti („individuální dota-
ce“) 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.
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Ondřej Kaše, Vít Prochler, Filip Law, Anna Zuklínová, Viktor Bořucký, Vojtěch Lebduška,

Šárka Kolenská, Viktorie Kavková, Tereza Polívková, Jonáš Drtina, Tomáš Cicvárek 
a Josef Tondl.

Foto: Jiří Suchý

Přivítáni do života byli  
v sobotu 10. prosince 2022 

tito noví občánci města Čelákovic

SŇATKY – MALÉ OHLÉDNUTÍ  
ZA SVATEBNÍ SEZONOU 2022

Uzavření manželství patří stále mezi nejkrásnější události v našem životě. 
Svatební den by měl být krásný, důstojný a slavnostní. Společně se snou-
benci tento šťastný den prožívají jejich rodiče, příbuzní a přátelé.
Dle občanského zákoníku je sňatečný obřad obřadem veřejným, slavnost-
ním a činí se v přítomnosti dvou svědků. Sňatek lze uzavřít před orgánem 
veřejné moci – občanský sňatek, nebo před orgánem církve – církevní sňa-
tek. Jak pro občanský, tak pro církevní sňatek se předkládají stejné doklady 
na příslušné matrice, k církevnímu sňatku vystaví navíc matrika tzv. Osvěd-
čení k církevnímu sňatku. Dokladem potřebným k uzavření manželství je 
platný občanský průkaz a rodný list, případně se předkládají další doklady 
k doložení osobního stavu (např. rozsudek o rozvodu předchozího manžel-
ství). Veškeré informace k předkládaným dokladům, poplatkům, místu a ter-
mínu sňatku vám rády poskytnou matrikářky Městského úřadu Čelákovice.

Základní informace ke sňatečným obřadům
Úředně určeným místem k uzavření sňatku jsou obřadní síně Městského úřa-
du Čelákovice (velká obřadní síň, malá obřadní síň – Modrý salonek) a Měst-
ské muzeum v Čelákovicích. Stanoveným dnem a dobou k uzavření sňatku je 

pátek (mimo státem uznávaný svátek) od 9.00 do 13.00 hod. Pokud tato místa 
a čas snoubencům nevyhovují, je možné se domluvit na dalších možnostech, 
kdy a kde lze obřad uskutečnit (v neděli neoddáváme). Sňatek lze v podstatě 
uzavřít na jakémkoliv vhodném místě, pokud se nachází ve správním mat-
ričním obvodu Čelákovic. Spádovými obcemi jsou Lázně Toušeň, Mochov, 
Nehvizdy, Svémyslice, Vyšehořovice a Zeleneč. Vyhledávanými místy sňatku 
jsou například nádvoří Městského muzea v Čelákovicích, Hotel Lony ve Vyše-
hořovicích (Kozovazech) nebo Park profesora Procházky v Lázních Toušeni. 
Správní poplatek za sňatek mimo stanovené místo, den nebo dobu je 
1 000 Kč. Další poplatky se platí například za sňatek, kdy jeden nebo oba 
snoubenci nemají trvalý pobyt v České republice, nebo za pronájem pro-
stor Městského muzea k sňatku. Informace o poplatcích za obřad získáte 
na matrice v Čelákovicích. 
Pro provádění veřejných občanských obřadů a příjímání vůle snoubenců, 
že spolu vstupují do manželství, jsou kromě starosty Josefa Pátka a mís-
tostarosty Petra Studničky pověřeni i další zastupitelé města Čelákovic, 
a to Jarmila Volfová, Jindra Chourová, Sabina Karlová Hořejší, Miroslav 
Opa, Marek Skalický, Pavel Jindřich a Miloš Bukač.

Statistické okénko a několik zajímavostí roku 2022
V roce 2022 bylo v Čelákovicích uzavřeno celkem 94 sňatků, z toho před Měst-
ským úřadem Čelákovice 87 sňatků a 7 sňatků před orgánem církve (církev 
římskokatolická, Církev bratrská, Pravoslavná církev v českých zemích, Církev 
československá husitská a Náboženská společnost českých unitářů). Přímo 
v Čelákovicích bylo uzavřeno 46 sňatků v obřadní síni, 6 sňatků v prostorách 
Městského muzea a 3 sňatky na jiném vhodném místě. Ve Vyšehořovicích bylo 
uzavřeno 25 sňatků, v Lázních Toušeni 8 sňatků a v Mochově 6 sňatků. 

Pokud tedy plánujete uzavřít sňatek před naším matričním úřadem, po-
kud máte otázky, na které jste v tomto článku nenašli odpověď, pokud 
si chcete rezervovat termín nebo si domluvit osobní schůzku, neváhejte 
a kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech.
Těšíme se na vás!

Radka Körnerová, vedoucí odboru pro občanské záležitosti

Matrikářky odboru pro občanské záležitosti  
Městského úřadu Čelákovice

Radka Körnerová, tel.: 326 929 148, e-mail: radka.kornerova@celakovice.cz
Martina Jindřišková, tel.: 326 929 151,  

e-mail: martina.jindriskova@celakovice.cz

Velká obřadní síň a Modrý salonek. Foto: Jiří Suchý
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Město prohlubuje spolupráci  
s čelákovickým Gymnáziem

Město Čelákovice dlouhodobě usiluje o zachování Gymnázia, jehož zřizova-
telem je Středočeský kraj. Počet žáků gymnázia se pod vedením ředitelky 
Barbary Holubcové dlouhodobě zvyšuje. V pondělí 5. prosince byli přijati mís-
tostarostou Petrem Studničkou na čelákovické radnici pedagogové v rámci 
programu Erasmus+, kteří spolu se svými žáky strávili v Čelákovicích jeden 
týden. Během něho navštívili zámek v Loučni, Kutnou Horu i adventní Prahu. 
Z pozice zastupitele Středočeského kraje udělám vše pro to, aby bylo 
Gymnázium v Čelákovicích zachováno! I z tohoto důvodu jsem nemohl 
podpořit schválení Strategie rozvoje sítě škol a školských zařízení zřizova-
ných Středočeským krajem a jejich vzdělávací nabídky do roku 2030+. Na 
úrovni kraje bude odbornou optimalizační skupinou definována potřebná 
kapacita sítě škol a poměrné zastoupení vybraných oborů. Z tohoto ná-
vrhu bude vycházet i návrh základní sítě škol, které by se měly stát re-
gionálními vzdělávacími centry v oblasti středního vzdělávání. Určujícími 
parametry bude vyhodnocení základních kritérií, kterými jsou například 
naplněnost, ekonomika a efektivita vynakládaných prostředků zřizovate-
lem, technický stav objektů, ale samozřejmě i kvalita výuky nebo výsledky 
vzdělávání. Roli hraje i socioekonomické prostředí v daném území, spá-
dovost a podobně. Přihlížet se bude i k potřebám obcí a mikroregionů 
a mnohdy specifické funkci škol, kterou v těchto komunitách plní.
Středočeský kraj má na svém území nejhustší síť škol a školských zařízení ze 
všech krajů ČR. Celkový počet školských subjektů všech zřizovatelů, které 
jsou součástí regionálního školství, ve školním roce 2021/2022 dosáhl počtu 
1 387. Z tohoto počtu Kraj zřídil celkem 181 právních subjektů. Největší sku-
pinu tvoří segment 102 středních škol, dalšími skupinami je 18 základních 
uměleckých škol, 11 domů dětí a mládeže, 3 školská zařízení napomáhající 
školám a školským zařízením při jejich činnosti (pedagogicko-psychologic-
ká poradna, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školní 
hospodářství), zbývajících 47 subjektů je tvořeno mateřskými, základními 
a praktickými školami zřízenými pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami a dětskými domovy. Josef Pátek, starosta

Zahraniční delegace pedagogů z Řecka, Itálie, Litvy, Portugalska a Turecka, kteří strá-
vili se svými žáky jeden týden na Gymnáziu Čelákovice. Foto: -dv-

Studenti z gymnázia v maďarském městě Dabas strávili jeden adventní týden v rámci 
výměnného pobytu v Čelákovicích. Na úvod pobytu byli maďarští studenti přivítáni mís-
tostarostou Čelákovic Petrem Studničkou na čelákovické radnici. Krátké projevy zde 
pronesli rovněž za Velvyslanectví Maďarska v České republice mimořádný a zplnomoc-
něný velvyslanec András Baranyi, za Ministerstvo zahraničních věcí Milan Šimko a za 
Gymnázium Čelákovice ředitelka Barbara Holubcová. Foto: Gymnázium Čelákovice

Během loňského roku přibyly nové a pro řadu lidí citlivé problémy: plno-
hodnotný život rodin narušuje růst cen energií. Ministerstvo práce a soci-
álních věcí sestavilo obsáhlý seznam kroků, díky nimž mohou domácnosti 
ušetřit tisíce korun. Těm nejohroženějším nabízí příspěvky na bydlení, do-
platky na bydlení a v nejtíživějších situacích mimořádnou okamžitou po-
moc. Více na webových stránkách zkrotimeenergie.cz. Kdo si neví rady se 
svou situací, může využít služeb občanské poradny Respondeo.
V domácnostech, kde náklady na bydlení přesáhnou 30 procent z příjmů, 
mohou zažádat o příspěvek na bydlení, a to až tři měsíce zpětně buď 
online, nebo na úřadu práce – žádost je třeba doložit potvrzením o výši 
příjmů, nákladů na energie a služby, vyúčtováním služeb a energií a pří-
padně nájemní smlouvou, pokud žadatel nebydlí ve vlastním domě či bytě. 
„O příspěvek mohou žádat i lidé, kteří bydlí v bytě na základě věcného bře-
mene nebo bydlí na chatě, a dosáhnou na něj i lidé s vyššími příjmy než 
dříve,“ doplňuje Hedvika Stuchlíková, vedoucí občanské poradny Respon-
deo. Zažádat může rodina, ale i samoživitel či senior. 
Pokud příspěvek na bydlení nestačí na pokrytí nákladů, je možné zažádat 
o doplatek na bydlení. V případě opravdu velké nouze stát nabízí mimo-
řádnou okamžitou pomoc, aby nikdo nezůstal bez prostředků.
Samozřejmě se také dá aktivně jednat s dodavatelem energií o změně tari-
fu či záloh. „Je třeba si pečlivě zkontrolovat podmínky smlouvy a případně 
se nebát změnit dodavatele. Při pochybnostech mohou klienti reklamo-
vat vyúčtování. Při platební neschopnosti mohou zkusit vyjednat splátky 
či odklad splatnosti,“ radí vedoucí občanské poradny. „Ráda bych všem 
vzkázala, aby se nezdráhali a skutečně si o pomoc řekli. Nejsou sami, rodin 
i jednotlivců, kteří potřebují podporu, přibylo,“ dodává.
Nicméně mezi první kroky, které může učinit každá domácnost, patří ome-
zení spotřeby elektrické energie. Tisíce ročně se dají ušetřit díky zhasínání, 
zapínání pračky či myčky až při úplném naplnění, sprchování místo plné 
vany, pravidelnému rozmrazování lednice a mrazáku nebo díky snížení 
teploty při vytápění – obzvlášť v noci nebo když nikdo není doma. Řadu 
dalších užitečných tipů zájemci naleznou na webu zkrotimeenergie.cz.

Jolana Boháčková, Respondeo

Po předchozím objednání na e-mailu: poradna@respondeo.cz nebo tel.: 
731 588 632 je možné sejít se s pracovníkem občanská poradny Re-
spondeo na pobočce v Čelákovicích, či sousedním Brandýse nad La-
bem. Více na www.respondeo.cz.
Konzultace v Čelákovicích: každou 1. středu v měsíci od 13.00 do 
17.00 hod. v budově radnice na náměstí 5. května (vedle podatelny), 
a od 17.00 do 19.00 hod. v komunitním centru Fara, Na Hrádku č. p. 455.

Již od 9. ledna bude k dispozici nový dotační titul pro majitele především 
starých rodinných domů, které potřebují rychlé a účinné opatření na úspo-
ru nákladů na topení. Pozor, žádat o dotaci může pouze majitel či spo-
lumajitel domu. Současně musí všichni členové domácnosti mít přiznán 
starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně, anebo být příjemci příspěvku 
na bydlení. 

Je možné financovat např. výmě-
nu dveří, oken, zateplení fasády, 
stropu či střechy objektu. Státní 
fond životního prostředí vyplatí 
žadateli dopředu zálohu na poří-
zení těchto opatření ve výši maxi-
málně 150 000 Kč a po realizaci, 

která může být prováděna i svépomocí, žadatel doloží fotodokumentaci 
před a po provedení opatření. Doloží úhradu za materiál a případné práce 
spojené se zateplením objektu. MAS Střední Polabí následně vystaví Zá-
věrečnou zprávu k provedeným opatřením. Dotace se poskytuje ve výši 
100 %!
Bližší informace jsou na https://novazelenausporam.cz/nzu-light/, pří-
padné konzultace k přípravě opatření poskytuje konzultant projektů na  
e-mailu: masek@strednipolabi.cz a tel.: 602 184 853. 

Petr Mašek, projektový koordinátor

NA POMOC OD STÁTU NYNÍ DOSÁHNE  
VÍCE LIDÍ

MAS Střední Polabí a Nová zelená 
úsporám light
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zastupitelská aréna

Jak hodnotíte rozpočet města Čelákovic pro rok 2023?

Rozpočet města Čelákovic pro rok 2023 lze charakterizovat jako proinvestiční a vypořádávající se s aktuálně vysokými cenami energií. Město bude 
hospodařit více než s půl miliardou korun. V letošním roce bude jednorázovou splátkou uhrazen úvěr ve výši 80 mil. Kč na výstavbu parkovacího 
domu, neboť na tuto investici získalo město dotaci ve výši 84 mil. Kč. Zadlužení města, které vzniklo v době pandemie covid-19, tak bude s ohle-
dem na celkové roční příjmy a výdaje marginální. Roční splátka bude dosahovat asi 5 mil. Kč, přičemž úrok u tohoto úvěru asi 1 % je při současné 
míře inflace velmi výhodný. Na provoz 13 příspěvkových organizací působících v oblastech školské, kulturní, sociální či hospodářské je meziročně 
vyčleněno o 25 mil. Kč více, přičemž tato částka bude v průběhu roku ještě navýšena. Z investičních akcí počítáme s pokračováním stavební činnosti 
v Jiřině a jejím zahájením v Záluží. Významné výdaje budou směřovat do čistírny odpadních vod, na dostavbu parkovacího domu u železniční stanice, 
rekonstrukci historické tvrze či opravu střechy na Kulturním domě. Neopomíjíme však ani bohatý kulturní program či dotační řízení na podporu 
zájmové činnosti, církví, sportovních subjektů či poskytovatelů sociálních služeb. Během roku budou kolektivní samosprávné orgány (Rada, Zastu-
pitelstvo) reagovat na aktuální vývoj ekonomické situace a provádět nezbytné změny rozpočtu. Za finanční výbor Zastupitelstva jsme připraveni ke 
konstruktivní spolupráci s vedením města. Šťastný rok 2023!

Markéta Reisiegelová, zastupitelka

ODS

1. Rozpočet by měl být sestaven v podobě se srozumitelně pojmenovanými položkami, a ne jen podle třídění rozpočtové skladby.
2. Rozpočet obcí běžně podporují různé dotace. O ty se v mnoha případech v Čelákovicích nežádá, např. pořízení územního plánu, vodojemu atd. 
Máme nejdražší územní plán ve srovnání s okolními městy a výdaje k dnešku se blíží k 3 mil. Kč. V Říčanech jen 35 tis. Kč.
3. Na podporu celoroční činnosti sportovních oddílů s 2 319 dětmi do 19 let je pro r. 2023 určena částka 3 mil. Kč, úplně stejná jako v r. 2022. 
Vzhledem k vývoji cen je to ale reálně méně. Přitom celkové příjmy města jsou pro r. 2023 uvažovány o 92 mil. Kč vyšší než v roce 2022 a např. pro 
Čelákovickou sportovní je schváleno navýšení ze 4 mil. na 7 mil. Kč. Pro jednorázové kulturní akce na náměstí je navýšení z 5,5 mil. Kč na 9,1 mil. Kč. 
Jinými slovy, peněz je dost, jen není vůle mladé sportovce přiměřeně podpořit.
4. Nejsou omezovány prodělečné aktivity. Např. z provozu chaty Huť je plán příjmu z pobytů 100 tis. Kč, ale jen na spotřebu elektro je v rozpočtu 
předpoklad výdajů 180 tis. Kč, a celkový náklad je dokonce 793 tis. Kč.
5. V rozpočtu není vidět snaha o úspory nákupu elektrické energie. Plán na pořízení solárních panelů je jen v případě bazénu.
6. V rozpočtu by bylo dobré vidět zpět částku převyšující 300 tis. Kč. Ta byla již dříve vynaložena na poznávací zájezd starosty, místostarosty napříč 
Austrálií s návštěvou Melbourne, Canberry, Sydney, Broken Hill, Adelaide, Cook, Nullarbor a Perthu.  Ladislav Číla, zastupitel

Koalice hnutí ANO a hnutí Zdraví Sport Prosperita

V souladu s pravidly rubriky Zastupitelská aréna položila otázku – z důvodu nedodání volební stranou ODS, redakční rada Zpravodaje města Čelákovic.

Zastupitelé zvolení za PRO Čelákovice, Starostové a nezávislí se k tématu nevyjádřili. 

PRO Čelákovice, Starostové a nezávislí

Rozpočet města má svou pevnou strukturu a opakující se položky (paragrafy). V jejich rámci se pohybujeme i pro rok 2023. Rozpočet je sestaven 
jako vyrovnaný, pro příjmovou stránku jsou – stručně řečeno – rozhodující daňové příjmy a příjmy z pronájmu majetku, v roce 2023 budou hlavní částí 
kapitálových příjmů příjmy z prodeje bytů v Milovicích.
Pro rok 2023 jsou plánovány investiční výdaje, pro které budou použity finanční prostředky shromážděné na účtech města. A musíme počítat s tím, 
že tak, jak se zvyšuje objem majetku města, jsou navyšovány provozní náklady nutné k jeho udržování.
Ačkoliv jsme v situaci, kdy ceny energií neustále vzrůstají, mluvíme dokonce o energetické krizi, nezaznamenali jsme v návrhu rozpočtu snahu 
o úsporu v některé části. Kolem tohoto bodu se rozpoutala diskuse i na zasedání Zastupitelstva města a je jistě jen škoda, že před schvalováním 
rozpočtu neproběhla diskuse v rámci celého Zastupitelstva. Na zasedání Zastupitelstva není prostor pro měnění částek v jednotlivých položkách, 
protože jednotlivé částky na sebe navazují a musí být zachována rovnováha.
Celkově lze rozpočet města pro rok 2023 hodnotit jako standardně sestavený s tím, že jistě bylo možné před jeho schválením věnovat některým 
položkám větší pozornost.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

SPOLEČNĚ pro Čelákovice – TOP 09, KDU-ČSL, LES



leden 2023 / 11

zprávy z radnice 

pronájem obecních bytů

n TOPOLOVÁ Č. P. 616, BYT Č. 8, MILOVICE
Byt č. 8 o velikosti 3+1 o celkové ploše 69,72 m2 
(započitatelná plocha 66,39 m2 – sklep a balko-
ny jsou započteny ½ plochy), sestávající z těch-
to prostor: 1. pokoj 16,20 m2, 2. pokoj 16,20 m2, 
3. pokoj 10,50 m2, kuchyň 7,50 m2, předsíň 
8,26 m2, koupelna 3,24 m2, WC 1,14 m2, 1. bal-
kon 1,91 m2, 2. balkon 1,91 m2, sklep 2,86 m2.
Byt je situovaný v přízemí pětivchodového čtyř-
podlažního zděného domu s valbovou střechou 
bez výtahu. Vytápění a dodávka teplé vody jsou 
zajištěny ze systému CZT.
Výše nájemného je minimálně 11 950 Kč měsíč-
ně (180 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 8, Topolová č. p. 616, Milovice. Při podá-
vání nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 
5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100 pod 
VS: 0616008.

Byt si lze prohlédnout po telefonické domlu-
vě s pracovnicí Q-BYTu pí Jeřelovou, tel.:  
605 264 491.

Závazný a konečný termín pro předložení 
nabídek od případných zájemců je: 
31. ledna 2023 do 16.00 hodin v podatelně 
MěÚ Čelákovice.

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

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

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

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

n  čestné prohlášení zájemce o způsobilosti 
k právním úkonům;

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

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

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

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

n RUMUNSKÁ Č. P. 1446, BYT Č. 2, ČELÁ-
KOVICE
Byt č. 2 o velikosti 1+kk o celkové ploše 
24,01 m2 (započitatelná plocha 23,02 m2 – sklep 
je započten ½ plochy), sestávající z těchto pro-
stor: 1. pokoj 15,90 m2, kuchyňský kout 2,23 m2, 
předsíň 1,84 m2, koupelna + WC 2,06 m2, sklep 
1,98 m2.
Byt je situovaný v 1. podlaží třívchodového pě-
tipodlažního cihlového domu s valbovou stře-
chou. Dům byl vybudován v roce 1962. Vytápě-
ní a dodávka teplé vody jsou zajištěny z kotelny 
v domě.
Výše nájemného je minimálně 4 144 Kč měsíčně 
(180 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 2, Rumunská č. p. 1446, Čelákovice, při po-
dávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 
5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100 pod 
VS: 1446002.

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

n TOPOLOVÁ Č. P. 616, BYT Č. 2, MILOVICE
Byt č. 2 o velikosti 3+1 o celkové ploše 65,61 m2 
(započitatelná plocha 64,18 m2 – sklep je za-
počten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 
1. pokoj 16,05 m2, 2. pokoj 16,05 m2, 3. pokoj 
10,50 m2, kuchyň 7,50 m2, předsíň 8,44 m2, kou-
pelna 3,06 m2, WC 1,14 m2, sklep 2,87 m2.
Byt je situovaný v přízemí pětivchodového čtyř-
podlažního zděného domu s valbovou střechou 
bez výtahu. Vytápění a dodávka teplé vody jsou 
zajištěny ze systému CZT.
Výše nájemného je minimálně 11 552 Kč mě-
síčně (180 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem na-
bídky (jedná se pouze o nájemné, bez záloh na 
služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 2, Topolová č. p. 616, Milovice. Při podá-
vání nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 
5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100 pod 
VS: 0616002.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Vyhodnocení nabídek provede komise jmeno-
vaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny 
nabídky předložené po stanoveném termínu, 
neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-
hující konkrétní výši nabídky nájemného v ko-
runách, neobsahující požadovaná prohlášení či 
jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než 
je minimální cena nájemného uvedená v těchto 
záměrech. Na základě předložených nabídek 
sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. 
V případě předložení více shodných nabídek na 
1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky 
předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným způ-
sobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu 
z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní stano-
vené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu 
zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispo-
zici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do pěti 
pracovních dnů od obdržení usnesení RM o sou-
hlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, 
bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmět-
nému bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. 
Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném ter-
mínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut 
dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 

Vlastník si vyhrazuje právo záměry zrušit 
v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.

Vážení a milí senioři,
přejeme vám šťastné vykročení do nového roku 
2023 a pevné zdraví, dobrou náladu a k tomu 
snad i přispějí vaše oblíbené kurzy, kde se spo-
lečně nejen pobavíte, ale i přispějete ke zdraví 
a k pohodě.
Kurzy probíhají jako obvykle (viz např. prosin-
cový Zpravodaj). K již zavedeným přibydou tyto: 
cvičení s Renčou (Nentvichovou Novotnou) 
v komunitním centru Fara, nový kurz začíná 
5. ledna, vždy ve čtvrtek od 14.00 hod., Lenka 
Skalická ve studiu Marlen v bývalém středisku 
v ulici Stankovského připravuje další, a to ta-
neční hodinku, která bude jednou měsíčně.
Kdo chcete být informován o novinkách a pro-
gramech kroužků, zašlete svůj e-mail na e-mai-
lovou adresu: seniori@celakovice-mesto.cz, 
a kdo jste aktivní senior na facebooku, přihlaste 
se do fcb skupiny Senioři Čelákovice.
Připomínáme, že Pečovatelská služba Čelákovi-
ce, p. o., má již upravenou provozní dobu, a to 
od pondělí do neděle od 7.00 do 19.00 hod.

Jana Vondráčková, koordinátorka
seniorských aktivit

senioři

KONTAKT na koordinátorku seniorských 
aktivit:

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

tel.: 739 323 818.
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střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Strážníci přijali žádost o pomoc, neboť na dět-
ském hřišti zůstalo malé dítě zaklíněno v prolé-
začce a matka ho nedokázala vyprostit. Strážní-
kům se podařilo pootočit herní prvek tak, že se 
zaklíněná noha uvolnila, aniž vzniklo zranění.

Hlídka přijala další letošní oznámení o zraněné 
osobě, která měla nehodu na elektrokoloběžce. 
Strážníci zjistili, že zraněný měl krom roztrženého 
rtu i zlomený nos a odřenou celou tvář. Dechová 
zkouška potvrdila skoro 2 promile alkoholu v de-
chu, proto byla na místo přivolána záchranná 
služba a Policie ČR.

Pozornosti strážníků neuniklo, že sestava míst-
ních „sommeliérů krabicových vín“ má nového 
člena. Kontrolou jeho totožnosti bylo zjištěno, že 
je v celostátním pátrání, neboť nenastoupil výkon 
trestu odnětí svobody. Hledaný byl následně pře-
dán Vězeňské službě ČR, která ho na nějaký čas 
oblékne do svého dresu.

Strážníci dostali informaci o osobě, která často 
krade jízdní kola v okolních městech. Při hlídkové 
činnosti strážníci spatřili osobu přesně odpoví-
dající popisu zloděje, jak jel na zánovním jízdním 
kole. Kontrolou bylo zjištěno, že se skutečně jed-
ná o hledaného recidivistu a jízdní kolo je odci-
zené. Pachatel byl následně předán Policii ČR.

Hlídka MP přijala žádost o pomoc kvůli potyčce 
dvou mužů. Bylo zjištěno, že manželka jednoho 
z nich si nechala opravit auto v servisu a mezi ní 
a automechanikem přeskočila jiskra nejen v za-
palování. Událost byla na místě vyřešena smírem 
všech zúčastněných.

Další milostný trojúhelník řešila hlídka v součin-
nosti s PČR při pátrání po muži, který vyhrožoval 
smrtí po rozchodu s manželkou. Hledaný byl poz-
ději naštěstí nalezen v pořádku, a to u jiné ženy.

Na tísňovou linku bylo oznámeno, že za městem 
je v korytě potoka uschováno drahé jízdní kolo. 
Strážníkům se ho podařilo dohledat. Lustrací 
zjistili, že bylo odcizeno v Brandýse nad Labem, 
poté ho do Brandýsa nad Labem převezli a ode-
vzdali policistům.

Strážníci přijali oznámení o krádeži psa uváza-
ného u obchodního centra. Bylo zjištěno, že psa 
nikdo neukradl, ale že pes pouze překousal vo-
dítko a uschoval se v teple prodejny v oddělení 
uzenin.

Na služebnu se dostavila žena a oznámila, že byla 
dopoledne u Labe pokousána agresivním psem, 
kde ho venčila menší, černovlasá arogantní žena. 
Pes kromě oznamovatelky pokousal i jejího psa 
tak, že bylo potřeba vyhledat lékařské ošetření. 
Vzhledem k rozsahu zranění napadeného psa 
i oznamovatelky si událost převzala Policie ČR.

Osadní výbor Záluží
Dne 11. prosince jsme se sešli v Záluží na Miku-
lášské besídce. Odvážné děti Mikuláši s čertem 
a anděly předvedly, jaké umí básničky a písnič-
ky, a dostaly za to malou odměnu. Potom jsme 
si užili odpoledne plné zábavy a všichni odchá-
zeli se spoustou zážitků. 
Osadní výbor Záluží vám přeje hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti v roce 2023 a těšíme se na 
viděnou na dalších akcích.

Jitka Fořtová, předsedkyně OV

Foto: archiv výboru

V době platnosti jízdního řádu 2023 ujedou 
regionální vlaky na území hlavního města Pra-
hy celkem 4,97 mil. vlakokilometrů (meziročně 
+0,35 %), na území Středočeského kraje pak 
celkem 15,18 mil. vlakokilometrů (+0,21 %). 
V Praze a Středočeském kraji pojede celkem 
2 232 regionálních (osobních nebo spěšných) 
vlaků, tj. v průměru 1 713 denně. Jízdní řád 
bude platit do soboty 9. prosince.
Na trati 231 Praha – Lysá nad Labem – Kolín 
budou od 1. července osobní vlaky od ukončení 
odklonové vozby opět zastavovat v zastávkách 
Veltruby a Kolín-Zálabí. Na trati 232 Praha – Če-
lákovice – Milovice dochází k drobným časovým 
posunům a prodloužení jízdních dob s ohledem 
na intenzivní stavební činnost na trati. Na trati 
074 Čelákovice – Neratovice nedochází k zá-
sadním změnám. V průběhu platnosti jízdního 
řádu se předpokládá otevření nové zastávky 
Praha-Rajská zahrada s přímým přestupem na 
metro linky B. Zastávka bude nově sloužit ces-
tujícím na tratích 070, 071, 231 a 232.
S ohledem na rozsáhlou stavební činnost ne-
bylo možné zachovat některé přestupní vazby 
mezi vlaky a autobusy v zastávce Čelákovice, 
žst. U autobusové linky 655 dochází k časovým 
posunům u ranních spojů do Úval s ohledem na 
dopravní situaci v Nehvizdech a její zpožďování. 
V průběhu platnosti jízdního řádu bude obnove-
no zajíždění autobusů do zastávky Čelákovice, 
Jiřinská a Čelákovice, Kovohutě. Nově sem 
bude zajíždět namísto linky 655 linka 662.
Jízdní řády tří autobusových linek obsluhujících 
město Čelákovice s okolními obcemi jsou sou-
částí lednového vydání Zpravodaje (str. 16–20).
V průběhu letošního roku si připomeneme 30 let 
Pražské integrované dopravy i 150 let železnice 
v Čelákovicích. První vlak přijel do města 4. říj-
na 1873. Petr Studnička, místostarosta

Jízdní řád 2023 chodíme kolem nich

Emisní povolenky
S emisními povolenkami se v EU strašíme od 
roku 2005 a věříme, že jimi zabráníme oteplo-
vání atmosféry. Jejich přidělování bylo dosud 
zaměřeno na oxid uhličitý (CO2). Zjednoduše-
ně je postup následující. Producent je povinen 
množství svých emisí sledovat a snižovat. Co je 
moc, to se zatím přesně neví. Dejme tomu, že 
škůdce dosud vypouštěl 100 tis. tun CO2/rok 
a na další rok obdrží povolenky jen na 80 tis. 
tun. 
Co může udělat? Snížit emise v souladu s po-
voleným množstvím, snížit emise o víc a zbý-
vající povolenky prodat škůdci, kterému „pří-
děl“ nestačil. Pokud nesníží emise na 80 tis. 
tun, může si na burze dokoupit povolenky od 
jiných producentů, kteří je ušetřili, a pokud na 
ně nemá nebo je nesežene, platí pokuty, dokud 
mu stačí peníze. Samozřejmě, že volné (ušet-
řené) povolenky se obchodují mezinárodně 
a je z toho pořádný kšeft, protože jejich cena 
se stále zvyšuje. V loňském roce byla prý cena 
jedné povolenky za spalování uhlí až 100 €/t 
CO2. Proces měření, přidělování, kontrolování, 
obchodování, spekulací atd. je administrativně 
složitý, nákladný a zvyšuje cenu energie, což 
zaplatí každý z nás. Celé mi to trochu připomí-
ná kupčení se svatými odpustky, proti kterému 
bojoval už mistr Jan Hus v 15. století (hříšníku 
zaplať a bude ti odpuštěno). A teď si představ-
me, že dalšími hlavními skleníkovými plyny jsou 
vodní pára, oxid dusný (N2O) a metan (CH4). 
A právě ten poslední začíná být „na tapetě“. 
Vzniká totiž také v trávícím ústrojí přežvýkavců, 
z nichž evropské strážce ovzduší začíná zají-
mat hovězí dobytek. Pomíjejí se jeho obří stáda 
na jiných kontinentech a také skutečnost, že 
metan je všude na Zemi produktem rozkladu 
přírodních látek. Budeme tedy v Evropě vybíjet 
krávy, nebo na ně také uvalíme emisní povolen-
ky? Zapomněli machři, že metan vzniká i v trá-
vícím ústrojí člověka a přibývá ho s konzumací 
rostlinné stravy? Nebude-li hovězí a přibudou 
vegetariáni, je otázka, zda v konečném efektu 
nevyprodukují lidé více metanu než ty chudinky 
krávy a býčci. Voli by asi museli být z procesu 
vyjmuti kvůli hrozícímu nedostatku organické-
ho hnojiva.

Ivan Vaňousek

Jaká budoucnost asi čeká tato telátka z Podorlického 
skanzenu? Foto: -iv-
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Výbor pro životní  
prostředí aneb jak na vý-
bory a komise ve městě

Existence a činnosti výborů a komisí obcí je 
zakotvena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení). Komise zřizuje rada obce, vý-
bory zastupitelstvo. Ze zákona jsou povinné dva 
výbory, a to finanční a kontrolní. Předsedou vý-
boru (vyjma osadního) musí být zastupitel obce. 
Úlohou obecního úřadu je ze zákona pomáhat 
výborům a komisím v jejich činnosti.
Různá města přistupují ke zřízení komisí a vý-
borů různě. Z našeho pohledu je potřebné zřídit 
tyto poradní orgány tak, aby v nich byli zastou-
peni skuteční odborníci a organizačně zdatní 
lidé, aby byli schopni zadanou práci samostatně 
plnit a koordinovat.
Například v sousední Lysé nad Labem je re-
dakční rada Listů jako komise zřízená Radou 
města jmenovaná tak, že členem redakční rady 
není nikdo z Rady města ani nikdo ze zastupi-
telů. Jako poradní orgán zastupitelstva je zřízen 
výbor pro majetek a územní plánování. 
Výbory jsou iniciativními a poradními orgány 
zastupitelstva, nemají žádnou rozhodovací pra-
vomoc, resp. nemohou utvářet a realizovat vůli 
obce. Předmětem jejich činnosti je sledování 
a vyhodnocování situace a přijímání nezávaz-
ných doporučení pro zastupitelstvo obce. Vý-
bory mají právo předkládat svá stanoviska a ná-
vrhy a je obvyklé, že zastupitelstvo tyto návrhy 
či stanoviska svého výboru zařadí na program 
zasedání a věcně je projedná, resp. přijme k nim 
odpovídající usnesení. 
Všechny dosavadní snahy a aktivity v oblasti ži-
votního prostředí nás vedou k iniciaci zřízení vý-
boru pro životní prostředí a uvítáme vaše návrhy 
na jeho kvalifikované členy. 
Prosíme o jejich zaslání na e-mail:  
kontakt@spolecneprocelakovice.cz. Těšíme se 
na společnou práci pro naše město!

Zdeňka Tichá, zastupitelka města

Den obnovy
V novém kalendáři hned první den čteme: Den 
obnovy samostatného českého státu (1993). Po-
dle Slovníku spisovné češtiny obnovit znamená 
upravit do původního stavu. Aby tedy mohl být 
český stát obnoven, musel už někdy předtím 
v původním stavu být, a ještě předtím musel 
vzniknout, jak praví logika. Když se vracíme ve 
starém kalendáři zpátky, tak 28. října čteme: Den 
vzniku samostatného československého státu 
(1918). Avšak pro ten není 1. leden 1993 Den 
obnovy, ale Den zániku. Listujme proto dál a 28. 
září čteme: Den české státnosti (935). A to je to, 

co hledáme. Co se tehdy stalo, najdeme v Dě-
jinách národu českého od Palackého. Tam se 
dovídáme, že někteří čeští páni chtěli odstraně-
ním Václava „knížete Němcův poslušného“ na-
vrátit české zemi její nezávislost a obrátili se v té 
věci na Boleslava. A tak v pondělí 28. září 935, 
když Václav spěchal ráno do kostela, Boleslav 
ho u vrat sekl mečem do hlavy a když doběhl ke 
kostelu, Hněvsa ho u dveří probodl.
Boleslav, kterého „spisovatelé zahraniční nazý-
vali králem českým“, začal budovat samostatný 
český stát. Když 15. července 967 umřel jakožto 
Boleslav I., zdědil jeho syn Boleslav II. stát, je-
hož hranice zahrnovaly Čechy, Moravu, Sloven-
sko, pokračovaly přes Tatry až pod Lvov, pak 
k Odře a zahrnovaly jižní část království Polské-
ho. Takový tedy byl původní stav samostatného 
českého státu, který pro jeho velikost nazval Pa-
lacký říší. Ta však po smrti Boleslava II. 9. února 
999 „zmizela na dlouhé věky“.
Avšak jen do 1. ledna 1993, neboť ten bude na 
dlouhé věky zapsán v Nových dějinách národu 
českého jako Den obnovy samostatného české-
ho státu. A je jen otázkou času, kdy vyjde i Nový 
slovník spisovné češtiny, ve kterém bude: „ob-
novit sice znamená upravit do původního stavu, 
ale když to nejde, tak na tom nesejde“.

Miloslav Kolínko

Zájezd do divadla
Smíšená organizace zdravotně postižených 
Čelákovice, z. s., pořádá v pátek 3. února zá-
jezd do divadla v Mladé Boleslavi na předsta-
vení Saturnin. Odjezd v 17.00 hod. od budovy 
radnice na náměstí 5. května. Cena vstupenky 
s dopravou 400 Kč. Kontakt pro rezervace:  
pí J. Šeráková, tel.: 723 600 125.

SOZP Čelákovice, z. s.

Za panem  
Zdeňkem Červinkou

Čelákov ického 
rodáka, absol-
venta Vysoké ze-
mědělské školy 
v Praze, agrono-
ma, specialistu na 
pěstování zeleni-
ny, raných bram-
bor ve středním 
Polabí a odbor-
níka na zdejší 
přírodu, člověka 
vzdělaného s bo-
hatou praxí a zku-
šenostmi znali 

lidé v širokém okolí. Jako pěstitele kaktusů 
a sukulentů mimo to všichni kaktusáři v býva-
lém Československu, v České republice i v za-
hraničí. S těmito krásnými pichlavými rostli-
nami si začal už ve školních letech, kdy spolu 
s bratrem založil první sbírku. Počáteční záliba 
postupně přerostla v koníčka, kterému propa-
dl na celý život. Stál u založení čelákovického 
kaktusářského spolku, jehož byl dlouholetým 
předsedajícím. Jako již celostátně uznávaný 
odborník s organizačními schopnostmi spo-
luzakládal Společnost českých a slovenských 
pěstitelů kaktusů a sukulentů (SČSPK). V roce 
1990 byl zvolen jejím předsedou s titulem pre-
zidenta. Od roku 1996 pak místopředsedou 
společnosti pro české regiony. V roce 2014 
společnost ocenila jeho činnost udělením pres-
tižní ceny Zlatý Alberto, odkazující na českého 
světoznámého cestovatele, etnografa a znalce 
přírody latinskoamerického kontinentu Alberto 
Vojtěcha Friče. Lidé poznávali pana Červinku 
nejen jako odborníka zemědělce, kaktusáře, 
přírodovědce čelákovického městského mu-
zea, ale budou si ho připomínat i jako neúnav-
ného a vtipného baviče. Pan Zdeněk Červinka 
odešel do kaktusářského nebe na sklonku pro-
since loňského roku.

iv

Dne 10. ledna uplyne 30 let 
od úmrtí našeho manžela, ta-
tínka, dědečka a pradědečka 
Oldřicha JEDLIČKY. 
Kdo jste ho znali, pojďte za-
vzpomínat s celou rodinou.

Dne 25. ledna uplynou dva 
roky, kdy zemřela naše milo-
vaná maminka, babička, pra-
babička, praprababička paní 
Jiřina ŠMATOVÁ. 
S láskou vzpomíná dcera 
Jana, 3 vnuci, 9 pravnoučat 
a prapravnučka.

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

n VODNÉ a STOČNÉ
pro rok 2023 v Čelákovicích:
vodné = 56,59 Kč/m3 bez DPH
stočné = 54,42 Kč/m3 bez DPH
celkem 111,01 Kč/m3 bez DPH
celkem 122,11 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 je 30. června 2023.

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za obecní systém odpadového hospodářství  
je stanoven poplatek na rok 2023 ve výši  
696 Kč/osoba. 
Splatnost poplatku je 30. června 2023.

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

CHARITA
NERATOVICE 

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

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

Charita Neratovice provozuje  
zdravotní a sociální služby ve vlastním  

sociálním prostředí klienta.
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30 let samostatné  
České republiky

V prvních polistopadových dnech dominovala 
hesla o demokratizaci společnosti stejně v čes-
kých zemích jako na Slovensku, netrvalo však 
dlouho a na Slovensku se do popředí politic-
kých témat podobně jako koncem 30. a 60. let 
dostala otázka postavení Slovenska v Čes-
koslovensku. První otevřený konflikt v polis-
topadové éře zažehl prezident Václav Havel. 
Prezident spontánně vystoupil 23. ledna 1990 
na zasedání Federálního shromáždění, kde vy-
zval poslance ke změně dosavadního názvu 
státu. Z názvu Československá socialistická 
republika mělo být vypuštěno přídavné jmé-
no socialistická. Dále představil návrh nového 
státního znaku. Prezident se svými návrhy po-
slance Federálního shromáždění sice seznámil, 
ale nedosáhl, aby se o nich hlasovalo. Bránily 
tomu procedurální důvody. Pozornost poslanců 
byla navíc příliš soustředěna k otázce, která je 
v daný moment zajímala rozhodně více, totiž 
k výměně poslanců a k celkové rekonstrukci zá-
konodárných sborů. Tuto skutečnost prezident 
nedocenil, možná proto, že spoléhal na svou 
velkou společenskou autoritu. Hlasování o stát-
ním názvu a znaku bylo odloženo a důsledky, 
jak se ukázalo, byly vážné. Zatímco česká ve-
řejnost neměla problém s prezidentovými návr-
hy, slovenská je kritizovala. Slovenští heraldici 
namítali, že moravská orlice nemůže mít stejné 

Před třiceti lety na stránkách Zpravodaje města Čelákovic z října 1992 vzpomněl Josef Šalda, 
tehdejší místostarosta Čelákovic, na svůj (tehdy) nedávný rozhovor s významným českým 
filozofem Milanem Machovcem, který měl prohlásit: „Už aby to bylo za námi. Slováci dorostli 
do stádia mít svůj vlastní stát a bylo by pošetilé jim v tom bránit.“

postavení jako český lev a slovenský dvojkříž. 
Název Československá republika na Slovensku 
zase evokoval nepříliš oblíbenou první republi-
ku. Slovenská strana začala prosazovat půlený 
státní znak zbavený moravské orlice a název 
státu Federace Česko-Slovensko (Federácia 
Česko-Slovensko). Takový název státu, který 
evokoval neradostné období pomnichovské 
druhé republiky, odmítla pro změnu zase česká 
strana. Česká a slovenská veřejnost se v průbě-
hu tzv. pomlčkové války na přelomu zimy a jara 
1990 zradikalizovala. Formou ústavního zákona 
(č. 81/1990 Sb.) byl v březnu 1990 schválen ná-
zev Československá federativní republika, který 
se na Slovensku směl psát v pomlčkové podo-
bě jako Česko-slovenská federatívna republika. 
Problémy pokračovaly a další ústavní zákon 
(č. 101/1990 Sb.) 20. dubna 1990 určil název 
státu v podobě Česká a Slovenská Federativní 
(slovensky Federatívna) Republika (ČSFR). Bylo 
to poslední pojmenování společného státu Če-
chů a Slováků a problémy stejně pokračovaly. 
Proces rozvolňování federace nabral vysoké 
obrátky a bylo již jen otázkou, kdy nastane ko-
nečný zánik. Vedlejším efektem těchto třenic 
byl vzestup moravistického hnutí, které v novo-
dobých dějinách významem kulminovalo právě 
počátkem 90. let 20. století. 
Velmi prozřetelně se k problému vyjádřil známý 

spisovatel Ludvík Vaculík, mimochodem mo-
ravský patriot, v Literárních novinách ze dne 
3. května 1990. „Národností jsem Čech z mo-
ravské látky, výchovou, občanským názorem 
a pracovní ctižádostí Čechoslovák. Odmala my-
slel jsem na stát československý; myslet extra 
na Čechy s Moravou neměl jsem důvodu krom 
nějakého básnického nebo legračního. Pokládal 
jsem za své celé území československé, všich-
ni velcí Slováci byli mi Čechoslováky, vážil jsem 
si Československých státních drah pro dlouhé 
koleje, jakož i československé milé vlajky a dvoj-
dílné hymny, jež se tu v Praze zpívala i loni jako 
jedna písnička. Český stát pro mě neexistoval, 
české symboly a omezené české zájmy ustu-
povaly. Myslím, že takovýchto špatných Čechů 
je nás většina… My Češi jsme Slovákům moc 
dlužni, je to však dluh jiné povahy, než o jakém 
se většinou vede spor. Je tak těžký, že slab-
ší Čech ho ani nepochopí, a tak složitě jemný, 
že přiznávat se k němu teď Slovákům bojujícím 
bez nebezpečí o název státu je nadbytečné… 
Náš dluh, zhruba řečeno, je v tom, že my jsme 
si tělesně i duševně rádi osvojili slovenské úze-
mí, ale neosvojili jsme si stejně samozřejmě slo-
venské vnímání, cítění a myšlení… My většinou 
uznáváme zvláštnost slovenské řeči a kultury, 
ale držíme si je od duše, místo abychom je do 
ní pojali… Zatracením jména Československo 
urazili nás Slováci právě v naší otázce nadná-
rodní, té velkorysejší a ambiciózní, z níž právě 
jsme dosud byli schopni se něčeho pro Slováky 
zříkat. Být Čechoslovákem – toť slušný úkol. Být 
jen Čechem bude pro každého z nás před Slo-
vákem hračkou… Bylo by bývalo správné, aby 
si jako my pomalu zbudovali průmysl, vychovali 
učitelstvo a inteligenci, oni to však v náhlé ča-
sové nouzi museli vzít od nás, a dodnes vedou 
reklamaci na kvalitu dodávky… Nemajíce tedy 
na kom osvědčovat svou vyspělost, dělají to 
Slováci omylem na nás. Zatímco my víme, že 
dostaneme jen to, co si vyděláme, oni vědí, že 
si můžou navíc vymoct něco na nás… Mladší 
slovenský bratříček vyrostl, chce svou postýlku 
a starší český bratr má mu ji dát. Ale jak mladší-
ho bratříčka známe, bude v létě chtít tu postýl-
ku u okna a v zimě tu u pece. Žádnou postýlku, 
bratře, domeček si měj!“
Kompetenční zákon upravující vztah mezi čes-
kou a slovenskou částí federace z konce roku 
1990 (č. 556/1990 Sb.) výrazně omezil pravo-
moci centra a dokonce vypustil dosud výluč-
ně federální pojetí zahraniční politiky a obrany. 
Každá z republik mohla uzavírat samostatné 
mezinárodní smlouvy a teoreticky budovat své 
vlastní ozbrojené síly.  Proces eroze architektu-
ry společného státu pokračoval a s ním neutu-
chala nespokojenost slovenské politické repre-
zentace. Žádné hledané řešení nebylo konečné 
a snad nemá ani smysl na těchto řádcích vypo-
čítávat všechny marné snahy učiněné v tomto 
směru mezi roky 1990 a 1992. 
Ve dnech 5. a 6. června 1992 se konaly volby 
do obou komor Federálního shromáždění a do 
obou národních rad. V České republice pod 
vedením Václava Klause zvítězila Občanská de-
mokratická strana (ODS) s heslem „buď funkční 
federace, nebo rozdělení Československa na 
dva státy“. Ve Slovenské republice vyhrála Li-
dová strana – Hnutí za demokratické Slovensko 
(HZDS), politická strana vedená Vladimírem Me-
čiarem. Oba politici k sobě rychle nalezli cestu 
a domluvili se na demontáži federálně strukturo-
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Navzdory slovenskému odporu si Česká republika přisvojila československou vlajku.
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vaného Československa. Dne 25. listopadu Fe-
derální shromáždění přijalo ústavní zákon o zá-
niku společného státu (č. 542/1992 Sb.). Dne 
16. prosince 1992 Česká národní rada schvá-
lila ústavu České republiky účinnou od 1. ledna 
1993, o den později svou činnost ukončilo Fe-
derální shromáždění, 19. prosince 1992 se sešla 
naposledy federální vláda. Česká národní rada 
se přejmenovala na Parlament České republi-
ky. Je zajímavostí, že při zániku ČSFR a vzniku 
České republiky bylo uprázdněno křeslo prezi-
denta. Václav Havel ze své funkce odstoupil 20. 
července 1992 a byl zvolen českým preziden-
tem až 26. ledna 1993.
Přeneseme-li se do českého prostředí na pře-
lomu let 1992 a 1993, tedy právě před 30 lety, 
zjistíme, že zde problematika zániku Česko-

slovenska společensky již tolik nerezonovala. 
Nepochybně v kontrastu se slovenskou spo-
lečností, která široce souzněla s myšlenkami na 
emancipaci či plné osamostatnění Slovenska. 
Vznik samostatné České republiky 1. ledna 
1993 nebyl společenským mezníkem plně srov-
natelným například se zlomovými událostmi let 
1918, 1938, 1939, 1945, 1948, 1968 nebo 1989. 
O rozpadu Československa de facto rozhodla 
vůle významné části slovenské veřejnosti a její 
politické reprezentace, zatímco česká strana 
zánik Československa pragmaticky přijala jako 
nezbytný krok, kterému se nelze vyhnout. Trend 
směřující k rozpadu byl nepochybně dlouhodo-
bý, ačkoli jej mnozí Češi poněkud přehlíželi. 
Hlavní příčinou rozpadu Československa na dva 
nástupnické státy byla skutečnost, že se za 74 let 

jeho státní existence nepodařilo vytvořit česko-
slovenské vědomí u většiny obyvatelstva, zejmé-
na na Slovensku. Československo nechtěně ná-
sledovalo osud habsburské monarchie, z jejíhož 
zániku povstalo. Rozdělení na dva nástupnické 
státy můžeme vnímat ve dvou rovinách. V jedné 
si uvědomujeme, že rozdělení vytvořilo základ bu-
doucího zlepšení vztahů mezi Čechy a Slováky, 
což je nemalá hodnota. V té druhé si ale možná 
povšimneme, že fragmentace společného stá-
tu na dvě menší jednotky oslabila geopolitickou 
váhu každé z nich. Česká republika a Slovenská 
republika mohou již jen vzpomínat na mezinárod-
ní postavení a prestiž zaniklého Československa.

Téma zpracoval
David Eisner, ředitel Městského muzea 

 v Čelákovicích

Část titulní strany Zpravodaje města Čelákovic č. 1/1993. Zdroj: archiv města
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x 5 4:40 5:25 5:55 7:00 7:30 8:55 8:58 10:58 12:58 14:28 15:28 16:28 16:58 17:28 18:58 19:58 20:58

5 4:41 5:26 5:56 7:01 7:31 8:56 8:59 10:59 12:59 14:29 15:29 16:29 16:59 17:29 18:59 19:59 20:59
5 4:43 5:28 5:58 7:01 7:31 8:58 9:01 11:01 13:01 14:31 15:31 16:31 17:01 17:31 19:01 20:01 21:26
5 4:46 5:31 6:01 7:04 7:34 9:01 9:04 11:04 13:04 14:34 15:34 16:34 17:04 17:34 19:04 20:04 21:29
5 4:49 5:34 6:04 7:07 7:37 9:04 9:07 11:07 13:07 14:37 15:37 16:37 17:07 17:37 19:07 20:07 21:32
5 4:50 5:35 6:05 7:08 7:38 9:05 9:08 11:08 13:08 14:38 15:38 16:38 17:08 17:38 19:08 20:08 21:33

x 5 4:52 5:37 6:07 7:10 7:40 9:07 9:10 11:10 13:10 14:40 15:40 16:40 17:10 17:40 19:10 20:10 21:35
x 5 4:53 5:38 6:08 7:11 7:41 9:08 9:11 11:11 13:11 14:41 15:41 16:41 17:11 17:41 19:11 20:11 21:36
x 5 4:56 5:41 6:11 7:14 7:44 9:11 9:14 11:14 13:14 14:44 15:44 16:44 17:14 17:44 19:14 20:14 21:39

5 4:57 5:42 6:12 7:15 7:45 9:12 9:15 11:15 13:15 14:45 15:45 16:45 17:15 17:45 19:15 20:15 21:40
5 4:58 5:43 6:13 7:16 7:30 7:46 9:13 9:16 11:16 13:16 14:46 15:46 16:46 17:16 17:46 19:16 20:16 21:41
5 5:00 5:45 6:15 7:18 7:32 7:48 9:15 9:18 11:18 13:18 14:48 15:48 16:48 17:18 17:48 19:18 20:18 21:43
5 5:02 5:47 6:17 7:20 7:34 7:50 9:17 9:20 11:20 13:20 14:50 15:50 16:50 17:20 17:50 19:20 20:20 21:45
5 5:04 5:49 6:19 7:22 7:36 7:52 9:19 9:22 11:22 13:22 14:52 15:52 16:52 17:22 17:52 19:22 20:22 21:47
5 5:06 5:51 6:21 7:24 7:38 7:54 9:21 9:24 11:24 13:24 14:54 15:54 16:54 17:24 17:54 19:24 20:24 21:49

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
nejede 24.12.
nejede 25.12. a 1.1.

V zastávce Čelákovice,Žel.st. navazují vlaky linky S2 nebo S22 do Prahy.
nejede od 25.12. do 2.1. a od 1.7. do 1.9.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

270443 Nymburk - Sadská - Čelákovice

443 Platí od: 11.12.2022

NYMBURK,HL.NÁDR.  
Nymburk,V Kolonii
Nymburk,F.Schulze
Nymburk,Jičínská
Nymburk,Nám.
Nymburk,Zálabí PVT
Nymburk,Diskont Potraviny
Nymburk,Pražská
Nymburk,Lada Zátiší
Nymburk,Lada dvůr
Písty,Temac
Zvěřínek
Sadská,Hálkova
Sadská,Husova
Sadská
Sadská,Hotel Modrá Hvězda
Sadská,Mrsolská cesta
Hradištko

Čelákovice,U Hájku
Čelákovice,Jiřinská

Hradištko,Chaty
Hradištko,Kersko Branaldova
Hradištko,Kersko Hrabalova
Semice,Rozc.Velenka
Semice
Semice,Školka

ČELÁKOVICE,ŽEL.ST.  
ČELÁKOVICE,TOUŠEŇSKÁ

PID
tarifní pásmo

tarifní pásmo

ČELÁKOVICE,TOUŠEŇSKÁ

Semice,Křiž.
Přerov n.L.,Nový Přerov
Přerov n.L.,U Skanzenu
Čelákovice,Rozc.Sedlčánky

ČELÁKOVICE,ŽEL.ST.  
Čelákovice,Jiřinská
Čelákovice,U Hájku
Čelákovice,Rozc.Sedlčánky
Přerov n.L.,U Skanzenu
Přerov n.L.,Nový Přerov
Semice,Křiž.
Semice,Školka
Semice
Semice,Rozc.Velenka
Hradištko,Kersko Hrabalova
Hradištko,Kersko Branaldova
Hradištko,Chaty
Hradištko
Sadská,Mrsolská cesta
Sadská,Hotel Modrá Hvězda
Sadská,Husova
Sadská

Nymburk,Nemocnice
Nymburk,V Kolonii

Sadská,Hálkova
Zvěřínek
Písty,Temac
Nymburk,Lada dvůr
Nymburk,Lada Zátiší

NYMBURK,HL.NÁDR.  

PID

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysvětlivky:
x -
 -

Nymburk,Pražská
Nymburk,Diskont Potraviny
Nymburk,Zálabí PVT
Nymburk,Nám.

 -

 -
 -

 -
 -

Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.,
Polepská 867,280 02 Kolín

příj.
odj.



doprava / dopisy

leden 2023 / 17

                         
2,3 5:38 6:04 6:31 7:20 8:38 9:38 9:38 10:38 11:38 11:38 12:38 13:20 13:38 14:16 14:38 15:16 15:38 16:16 16:38 16:38 17:16 17:38 18:38
2,3 5:41 6:07 6:34 7:23 8:41 9:41 9:41 10:41 11:41 11:41 12:41 13:23 13:41 14:19 14:41 15:19 15:41 16:19 16:41 16:41 17:19 17:41 18:41
2,3 5:42 6:08 6:35 7:24 8:42 9:42 9:42 10:42 11:42 11:42 12:42 13:24 13:42 14:20 14:42 15:20 15:42 16:20 16:42 16:42 17:20 17:42 18:42
2,3 5:43 6:09 6:36 7:25 8:43 9:43 9:43 10:43 11:43 11:43 12:43 13:25 13:43 14:21 14:43 15:21 15:43 16:21 16:43 16:43 17:21 17:43 18:43
2,3 5:44 6:10 6:37 7:26 8:44 9:44 9:44 10:44 11:44 11:44 12:44 13:26 13:44 14:22 14:44 15:22 15:44 16:22 16:44 16:44 17:22 17:44 18:44
2,3 5:45 6:11 6:38 7:27 8:45 9:45 9:45 10:45 11:45 11:45 12:45 13:27 13:45 14:23 14:45 15:23 15:45 16:23 16:45 16:45 17:23 17:45 18:45

x 2 5:46 6:12 6:39 7:28 8:46 9:46 9:46 10:46 11:46 11:46 12:46 13:28 13:46 14:24 14:46 15:24 15:46 16:24 16:46 16:46 17:24 17:46 18:46
x 2 5:47 6:13 6:40 7:29 8:47 9:47 9:47 10:47 11:47 11:47 12:47 13:29 13:47 14:25 14:47 15:25 15:47 16:25 16:47 16:47 17:25 17:47 18:47

2 5:48 6:14 6:41 7:30 8:48 9:48 9:48 10:48 11:48 11:48 12:48 13:30 13:48 14:26 14:48 15:26 15:48 16:26 16:48 16:48 17:26 17:48 18:48
2 5:50 6:16 6:43 7:32 8:50 9:50 9:50 10:50 11:50 11:50 12:50 13:32 13:50 14:28 14:50 15:28 15:50 16:28 16:50 16:50 17:28 17:50 18:50
2 5:53 6:19 6:46 7:35 8:53 9:53 9:53 10:53 11:53 11:53 12:53 13:35 13:53 14:31 14:53 15:31 15:53 16:31 16:53 16:53 17:31 17:53 18:53
2 5:20 5:55 6:21 6:48 6:55 7:37 8:55 9:55 9:55 10:55 11:55 11:55 12:55 13:37 13:55 14:33 14:55 15:33 15:55 16:33 16:55 16:55 17:33 17:55 18:55
2 5:22 5:57 6:23 6:50 6:57 7:39 8:57 9:57 9:57 10:57 11:57 11:57 12:57 13:39 13:57 14:35 14:57 15:35 15:57 16:35 16:57 16:57 17:35 17:57 18:57
2 5:25 6:00 6:26 6:53 7:00 7:42 9:00 10:00 10:00 11:00 11:59 12:00 13:00 13:41 14:00 14:37 15:00 15:37 16:00 16:37 17:00 17:00 17:37 18:00 19:00

x 2 5:27 6:02 6:28 6:55 7:02 7:44 9:02 10:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 17:02 18:02 19:02
2 5:28 6:03 6:29 6:56 7:03 7:45 9:03 10:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 17:03 18:03 19:03

x 1 5:29 6:04 6:30 6:57 7:04 7:46 9:04 10:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 17:04 18:04 19:04
1 5:31 6:06 6:32 6:59 7:06 7:48 9:06 10:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 17:06 18:06 19:06
1 5:32 6:07 6:33 7:00 7:07 7:49 9:07 10:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 17:07 18:07 19:07
1 5:33    7:08    10:08        17:08 18:08 19:08

x 1 6:08 6:34 7:01 7:51 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08
1 6:13 6:39 7:06 7:41 7:56 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13
1 6:14 6:40 7:07 7:42 7:57 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14

x 1 6:16 6:42 7:09 7:44 7:59 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16
1 6:17 6:43 7:10 7:45 8:00 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17
1 6:18 6:44 7:11 7:46 8:01 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18
1 6:19 6:45 7:12 7:47 8:02 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19

x 1 6:20 6:46 7:13 7:48 8:03 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20
x 1 6:21 6:47 7:14 7:49 8:04 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21
x 1 6:23 6:49 7:16 7:51 8:06 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23

1 6:25 6:51 7:18 7:53 8:08 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25

 
2,3 19:38 19:38
2,3 19:41 19:41
2,3 19:42 19:42
2,3 19:43 19:43
2,3 19:44 19:44
2,3 19:45 19:45

x 2 19:46 19:46
x 2 19:47 19:47

2 19:48 19:48
2 19:50 19:50
2 19:53 19:53
2 19:55 19:55
2 19:57 19:57
2 19:59 20:00

x 2 20:02
2 20:03

x 1 20:04
1 20:06
1 20:07
1 20:08

x 1
1
1

x 1
1
1
1

x 1
x 1
x 1

1

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

281655 Brandýs n.L.-St.Boleslav - Čelákovice - Úvaly

655 Platí od: 11.12.2022

BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,NÁDR.  
Brandýs n.L.-St.Bol.,Nám.
Brandýs n.L.-St.Bol.,U Soudu
Brandýs n.L.-St.Bol.,Fakulta
Brandýs n.L.-St.Bol.,Na Radosti
Brandýs n.L.-St.Bol.,Kralovice
Zápy,Stavby mostů
Zápy,PREFA
Lázně Toušeň,Zast.
Lázně Toušeň
Čelákovice,V Prokopě  
Čelákovice,Rumunská
Čelákovice,Nám.
ČELÁKOVICE,ŽEL.ST.  
Čelákovice,Záluží,Cihelna
Čelákovice,Záluží
Nehvizdy,Nehvízdky
Nehvizdy,U Studánky

Úvaly,Hodov
Úvaly,Pařezina

Nehvizdy
@ NEHVIZDY,ŠKOLA

Nehvizdy,Na Bulánce
Jirny,Kulturní dům
Jirny
Jirny,Luční

ÚVALY,ŽEL.ST.  

PID
tarifní pásmo

tarifní pásmo

BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,NÁDR.  
Brandýs n.L.-St.Bol.,Nám.

Jirny,Nové Jirny,I
Jirny,Nové Jirny,II
Horoušany,Horoušánky,U Tří svatých
Úvaly,Zálesí

Brandýs n.L.-St.Bol.,U Soudu
Brandýs n.L.-St.Bol.,Fakulta
Brandýs n.L.-St.Bol.,Na Radosti
Brandýs n.L.-St.Bol.,Kralovice
Zápy,Stavby mostů
Zápy,PREFA
Lázně Toušeň,Zast.
Lázně Toušeň
Čelákovice,V Prokopě  
Čelákovice,Rumunská
Čelákovice,Nám.
ČELÁKOVICE,ŽEL.ST.  

Jirny,Nové Jirny,I
Jirny,Nové Jirny,II

Čelákovice,Záluží,Cihelna
Čelákovice,Záluží
Nehvizdy,Nehvízdky
Nehvizdy,U Studánky
Nehvizdy

@ NEHVIZDY,ŠKOLA

Horoušany,Horoušánky,U Tří svatých
Úvaly,Zálesí
Úvaly,Hodov
Úvaly,Pařezina
ÚVALY,ŽEL.ST.  

PID

Nehvizdy,Na Bulánce
Jirny,Kulturní dům
Jirny
Jirny,Luční

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

x -
 -
 -
 -
 -

ČSAD Střední Čechy , a.s.,
U Přístavu 811/8,250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Velmi si vážíme rozhodnutí zastupitelů města Če-
lákovic podporovat finančními dotacemi rozvoj 
a činnost sociálních služeb. Poskytnuté finance 
v roce 2022 ve výši 36 368 Kč byly použity v soula-
du s uzavřenou smlouvou. Zakoupením 1 sušičky 
na prádlo bylo podpořeno pět uživatelů ve svém 
rozvoji soběstačnosti při výkonu práce v běžném 
domácím prostředí. Nákupem 22 ks židlí Sabrina 
byly vybaveny 2 objekty v Čelákovicích sociální 
služby Domov pro zdravotně postižené. Židle jsou 
stabilní, udržovatelné, vhodné pro snadnější mani-
pulaci a poskytují uživatelům vysoký komfort.

Iva Šnaiberková, zástupkyně ředitele  
Vyššího Hrádku, p. s. s.

 poděkování

Vyšší Hrádek, poskytovatel 
sociálních služeb, děkuje

Jak krmit ptactvo v zimě
Zima je obdobím, kdy chceme pomoci opeřené skupině 
obyvatel naší planety. S přikrmováním je možné začít už 
v průběhu listopadu, kdy dochází k nedostatku přiroze-
ných zdrojů potravy, jako jsou bobule, semena, nesklizené 
plody ovoce. Ne vždy však máme povědomí o tom, co je 
a není vhodné do krmítka dávat. Obecně platí, že krmivo 
pro divoké ptactvo by mělo být kvalitní a podobné tomu, 
co by běžně v přírodě našli.
Co patří do krmítka: slunečnice a další olejniny např. ře-
pka, kardi, semenec, len, mák, ořechy (drcené vlašské, 
lískové a jiné nepražené a nesolené ořechy), zrniny (pše-
nice, proso, loupaný oves, kukuřice), semena plevelů (tzv. 
zadina), jablka (v celku nebo nakrájená, možné je dát i sušená), bobuloviny (jeřabiny, šípky, hloh, bez 
černý), strouhaná mrkev a přilepšit lze i ovesnými vločkami či hovězím lojem.
Co do krmítka nepatří: jakékoli solené potraviny (již zrnko soli může malého ptáka zabít), odpady 
z kuchyně, pečivo, buchty, sladké pečivo vč. vánočního cukroví, těstoviny, uzeniny, nevařená rýže, 
strouhaný kokos a luštěniny (bobtnají a způsobují velké trávicí obtíže).
Odměnou za vaši pomoc vám bude pohled na rozmanitost druhů ptáčků střídajících se v krmítku 
a také dobrý pocit. odbor životního prostředí

Kos. Obrázek: Kateřina Duníková



18 / zpravodaj města čelákovic

doprava / inzerce

                         
1 4:32 6:46 6:57 7:28 8:02 8:32 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32

x 1 4:34 6:48 6:59 7:30 8:04 8:34 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34
x 1 4:36 6:50 7:01 7:32 8:06 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36
x 1 4:37 6:51 7:02 7:33 8:07 8:37 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37

1 4:38 6:52 7:03 7:34 8:08 8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38
1 4:39 6:53 7:04 7:35 8:09 8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39
1 4:40 6:54 7:05 7:36 8:10 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40

x 1 4:41 6:55 7:06 7:37 8:11 8:41 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41
1 4:43 6:57 7:08 7:39 8:13 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43
1 4:44 6:59 7:10 7:40 8:14 8:44 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44

x 1 4:49 7:04 7:15 8:19 8:49 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49
1  5:17 5:47 6:17   7:17     10:47       17:17
1 4:50 5:20 5:50 6:20 7:06 7:17 7:20 8:20 8:50 9:50 10:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:20
1 4:51 5:21 5:51 6:21 7:08 7:19 7:21 8:21 8:51 9:51 10:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:21

x 1 4:53 5:23 5:53 6:23 7:10 7:21 7:23 8:23 8:53 9:53 10:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:23
2 4:54 5:24 5:54 6:24 7:12 7:23 7:24 8:24 8:54 9:54 10:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:24

x 2 4:55 5:25 5:55 6:25 7:13 7:24 7:25 8:25 8:55 9:55 10:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:25
2 4:22 4:58 5:28 5:58 6:28 7:16 7:27 7:28 8:28 8:58 9:58 10:58 10:58 11:58 12:58 12:58 13:58 14:58 15:14 15:58 16:14 16:58 17:14 17:28
2 4:25 5:01 5:31 6:01 6:31 7:20 7:31 7:31 8:31 9:01 10:01 11:01 11:01 12:01 13:01 13:01 14:01 15:01 15:17 16:01 16:17 17:01 17:17 17:31
2 4:27 5:03 5:33 6:03 6:33 7:22 7:33 7:33 8:33 9:03 10:03 11:03 11:03 12:03 13:03 13:03 14:03 15:03 15:19 16:03 16:19 17:03 17:19 17:33
2 4:29 5:05 5:35 6:05 6:35 7:24 7:35 7:35 8:35 9:05 10:05 11:05 11:05 12:05 13:05 13:05 14:05 15:05 15:21 16:05 16:21 17:05 17:21 17:35
2 4:32 5:08 5:38 6:08 6:38 7:04 7:27 7:38 7:38 8:38 9:08 10:08 11:08 11:08 12:08 13:08 13:08 14:08 15:08 15:24 16:08 16:24 17:08 17:24 17:38
2 4:34 5:10 5:40 6:10 6:40 7:06 7:29 7:40 7:40 8:40 9:10 10:10 11:10 11:10 12:10 13:10 13:10 14:10 15:10 15:26 16:10 16:26 17:10 17:26 17:40

x 2 4:36 5:12 5:42 6:12 6:42 7:08 7:31 7:42 7:42 8:42 9:12 10:12 11:12 11:12 12:12 13:12 13:12 14:12 15:12 15:28 16:12 16:28 17:12 17:28 17:42
2,3 4:37 5:13 5:43 6:13 6:43 7:09 7:32 7:43 7:43 8:43 9:13 10:13 11:13 11:13 12:13 13:13 13:13 14:13 15:13 15:29 16:13 16:29 17:13 17:29 17:43
2,3 4:38 5:14 5:44 6:14 6:44 7:10 7:33 7:44 7:44 8:44 9:14 10:14 11:14 11:14 12:14 13:14 13:14 14:14 15:14 15:30 16:14 16:30 17:14 17:30 17:44
2,3 4:39 5:15 5:45 6:15 6:45 7:11 7:34 7:45 7:45 8:45 9:15 10:15 11:15 11:15 12:15 13:15 13:15 14:15 15:15 15:31 16:15 16:31 17:15 17:31 17:45
2,3 4:40 5:16 5:46 6:16 6:46 7:12 7:35 7:46 7:46 8:46 9:16 10:16 11:16 11:16 12:16 13:16 13:16 14:16 15:16 15:32 16:16 16:32 17:16 17:32 17:46
2,3 4:42 5:18 5:48 6:18 6:48 7:14 7:37 7:48 7:48 8:48 9:18 10:18 11:18 11:18 12:18 13:18 13:18 14:18 15:18 15:34 16:18 16:34 17:18 17:34 17:48
2,3 4:43 5:19 5:49 6:19 6:49 7:15 7:38 7:49 7:49 8:49 9:19 10:19 11:19 11:19 12:19 13:19 13:19 14:19 15:19 15:35 16:19 16:35 17:19 17:35 17:49

 
1 17:32

x 1 17:34
x 1 17:36
x 1 17:37

1 17:38
1 17:39
1 17:40

x 1 17:41
1 17:43
1 17:44

x 1 17:49
1  19:17
1 17:50 19:20
1 17:51 19:21

x 1 17:53 19:23
2 17:54 19:24

x 2 17:55 19:25
2 17:58 19:28
2 18:01 19:31
2 18:03 19:33
2 18:05 19:35
2 18:08 19:38
2 18:10 19:40

x 2 18:12 19:42
2,3 18:13 19:43
2,3 18:14 19:44
2,3 18:15 19:45
2,3 18:16 19:46
2,3 18:18 19:48
2,3 18:19 19:49

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

281655 Úvaly - Čelákovice - Brandýs n.L.-St.Boleslav

655 Platí od: 11.12.2022

ÚVALY,ŽEL.ST.  
Úvaly,Pařezina
Úvaly,Hodov
Úvaly,Zálesí
Horoušany,Horoušánky,U Tří svatých
Jirny,Nové Jirny,II
Jirny,Nové Jirny,I
Jirny,Luční
Jirny
Jirny,Kulturní dům
Nehvizdy,Na Bulánce
NEHVIZDY,ŠKOLA
Nehvizdy
Nehvizdy,U Studánky
Nehvizdy,Nehvízdky
Čelákovice,Záluží
Čelákovice,Záluží,Cihelna
Čelákovice,Žel.st.  

Brandýs n.L.-St.Bol.,Nám.
BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,NÁDR.  

Čelákovice,Nám.
Čelákovice,Rumunská
Čelákovice,V Prokopě  
Lázně Toušeň
Lázně Toušeň,Zast.
Zápy,Stavby mostů

PID
tarifní pásmo

tarifní pásmo

ÚVALY,ŽEL.ST.  
Úvaly,Pařezina
Úvaly,Hodov

Brandýs n.L.-St.Bol.,Kralovice
Brandýs n.L.-St.Bol.,Na Radosti
Brandýs n.L.-St.Bol.,Fakulta
Brandýs n.L.-St.Bol.,U Soudu

Nehvizdy,Nehvízdky

Úvaly,Zálesí
Horoušany,Horoušánky,U Tří svatých
Jirny,Nové Jirny,II
Jirny,Nové Jirny,I
Jirny,Luční
Jirny

Čelákovice,Záluží,Cihelna
Čelákovice,Žel.st.  
Čelákovice,Nám.
Čelákovice,Rumunská
Čelákovice,V Prokopě  

Jirny,Kulturní dům
Nehvizdy,Na Bulánce
NEHVIZDY,ŠKOLA
Nehvizdy
Nehvizdy,U Studánky

PID

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

x -

Lázně Toušeň
Lázně Toušeň,Zast.
Zápy,Stavby mostů
Brandýs n.L.-St.Bol.,Kralovice
Brandýs n.L.-St.Bol.,Na Radosti
Brandýs n.L.-St.Bol.,Fakulta

Čelákovice,Záluží

 -
 -
 -
 -

Brandýs n.L.-St.Bol.,U Soudu
Brandýs n.L.-St.Bol.,Nám.
BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,NÁDR.  

ČSAD Střední Čechy , a.s.,
U Přístavu 811/8,250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Obchod LUMIRA
Masarykova 226, Čelákovice
e-mail: obchod@lumiraobchod.cz 
tel.: 326 991 230, 602 266 230

- sadba brambor
- sazečka a osivo
- sadba zeleniny
- zahrádkářské potřeby
- pracovní oděvy

TEPELNÁ ČERPADLA
INSTALATÉRSKÉ  

a TOPENÁŘSKÉ PRÁCE
Prodej a montáž – švédských tepelných 

čerpadel značky Nibe a české značky 
Protherm. 

Dále provádíme veškeré instalatérské  
a topenářské práce.

e-mail: doutnacjakub@seznam.cz
tel.: 605 536 748, 731 564 014

NAMALUJ SI KRASLICE
Otevřeno každou středu od 15.00 do 18.00 hod.

Malování voskem formou reliéf.
Cena kurzu 200 Kč, 5 ks kraslic si odnesete domů.

Možnost objednání kraslic na zakázku.
Výstava je prodejní.

Po domluvě je možný individuální termín.
Více informací na e-mailu: vlastalennerova@gmail.com
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 doprava / inzerce

                         
5 3:45 4:45 5:15 5:45 6:55 7:20 9:15 11:45 13:15 14:15 15:15 16:25

x 5 3:48 4:48 5:18 5:48 6:58 7:23 9:18 11:48 13:18 14:18 15:18 16:28
5 3:50 4:50 5:20 5:50 7:00 7:25 9:20 11:50 13:20 14:20 15:20 16:30

x 5 3:52 4:52 5:22 5:52 7:02 7:27 9:22 11:52 13:22 14:22 15:22 16:32
4 3:53 4:53 5:23 5:53 7:03 7:28 9:23 11:53 13:23 14:23 15:23 16:33

x 4 3:56 4:56 5:26 5:56 7:06 7:31 9:26 11:56 13:26 14:26 15:26 16:36
4 3:58 4:58 5:28 5:58 7:08 7:33 9:28 11:58 13:28 14:28 15:28 16:38
4 3:59 4:59 5:29 5:59 7:09 7:34 9:29 11:59 13:29 14:29 15:29 16:39
3 4:03 5:03 5:33 6:03 7:13 7:38 9:33 12:03 13:33 14:33 15:33 16:43
3 4:07 5:07 5:37 6:07 7:17 7:42 9:37 12:07 13:37 14:37 15:37 16:47

x 3 4:10 5:10 5:40 6:10 6:45 7:20 7:45 9:40 12:10 13:40 14:40 15:40 16:50
3 4:11 5:11 5:41 6:11 6:46 7:21 7:46 9:41 12:11 13:41 14:41 15:41 16:51
3 4:12 5:12 5:42 6:12 6:47 7:22 7:47 9:42 12:12 13:42 14:42 15:42 16:52

x 3 4:13 5:13 5:43 6:13 6:48 7:23 7:48 9:43 12:13 13:43 14:43 15:43 16:53
3 4:15 4:45 5:15 5:45 6:15 6:50 7:25 7:50 8:15 9:45 9:45 11:45 12:15 12:45 13:45 13:45 14:45 15:45 16:45 16:55
3 4:17 4:47 5:17 5:47 6:52 7:27 8:17 9:47 9:47 11:47 12:47 13:47 13:47 14:47 15:47 16:47
3 4:18 4:48 5:18 5:48 6:53 7:28 8:18 9:48 9:48 11:48 12:48 13:48 13:48 14:48 15:48 16:48

x 3 4:22 4:52 5:22 5:52 6:57 8:22 9:52 9:52 11:52 12:52 13:52 13:52 14:52 15:52 16:52
3          12:27    13:57  14:57  16:07 
3 4:26 4:56 5:26 5:56 7:01 8:26 9:56 9:56 11:56 12:31 12:56 13:56 13:56 14:01 14:56 15:01 15:56 16:11 16:56
3 4:29 4:59 5:29 5:59 5:59 7:04 7:49 8:29 9:59 9:59 11:59 12:34 12:59 13:59 13:59 14:04 14:59 15:04 15:59 16:14 16:59

x 2 4:33 5:03 5:33 6:03 6:03 7:08 7:53 8:33 10:03 10:03 12:03 13:03 14:03 14:03 15:03 16:03 17:03
2 4:35 5:05 5:35 6:05 6:05 7:10 7:55 8:35 10:05 10:05 12:05 13:05 14:05 14:05 15:05 16:05 17:05

x 2 4:38 5:08 5:38 6:08 6:08 7:13 7:58 8:38 10:08 10:08 12:08 13:08 14:08 14:08 15:08 16:08 17:08
2 4:43 5:13 5:43 6:13 6:13 7:18 8:03 8:43 10:13 10:13 12:13 13:13 14:13 14:13 15:13 16:13 17:13
2 4:49 5:19 5:49 6:19 6:19 7:24 8:09 8:49 10:19 10:19 12:19 13:19 14:19 14:19 15:19 16:19 17:19

x 2 4:53 5:23 5:53 6:23 6:23 7:28 8:13 8:53 10:23 10:23 12:23 13:23 14:23 14:23 15:23 16:23 17:23
x 2 4:54 5:24 5:54 6:24 6:24 7:29 8:14 8:54 10:24 10:24 12:24 13:24 14:24 14:24 15:24 16:24 17:24

2 4:56 5:26 5:56 6:26 6:26 7:31 8:16 8:56 10:26 10:26 12:26 13:26 14:26 14:26 15:26 16:26 17:26
2 5:00 5:30 6:00 6:30 6:30 7:35 8:20 10:30 10:30 12:30 13:30 14:30 14:30 15:30 16:30 17:30
2 5:02 5:32 6:02 6:32 6:32 7:37 8:22 10:32 10:32 12:32 13:32 14:32 14:32 15:32 16:32 17:32

  
5 17:15 18:15

x 5 17:18 18:18
5 17:20 18:20

x 5 17:22 18:22
4 17:23 18:23

x 4 17:26 18:26
4 17:28 18:28
4 17:29 18:29
3 17:33 18:33
3 17:37 18:37

x 3 17:40 18:40
3 17:41 18:41
3 17:42 18:42

x 3 17:43 18:43
3 17:45 18:45 19:45
3 17:47 18:47 19:47
3 17:48 18:48 19:48

x 3 17:52 18:52 19:52
3   
3 17:56 18:56 19:56
3 17:59 18:59 19:59

x 2 18:03 19:03
2 18:05 19:05

x 2 18:08 19:08
2 18:13 19:13
2 18:19

x 2 18:23
x 2 18:24

2 18:26
2 18:30
2 18:32

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
nejede 25.12. a 1.1.
nejede 31.12.
nejede od 23.12. do 2.1., od 3.2. do 12.2., 6.4., od 1.7. do 1.9. a od 26.10. do 27.10.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

286662 Kouřim - Český Brod - Čelákovice

662 Platí od: 11.12.2022

KOUŘIM
Třebovle,Království,Rozc.
Třebovle
Třebovle,Borek
Vitice,Lipany,Mohyla
Vitice,Hřiby
Vitice,U Školy
Vitice
Kšely
Chrášťany,Bylany,Škola
Český Brod,Liblice,Bylanská
Český Brod,Liblice,Obec
Český Brod,Liblice,SEŠ
Český Brod,Liblice,Vodárna
ČESKÝ BROD,ŽEL.ST.  
Český Brod,Kollárova
Český Brod,Muzeum
Český Brod,Štolmíř

Čelákovice,Nám.
Čelákovice,Žel.st.  

@ KOUNICE
Černíky
VYKÁŇ
Vyšehořovice,Vyšehořovičky
Vyšehořovice
Vyšehořovice,Kozovazy

ČELÁKOVICE,TOUŠEŇSKÁ

PID
tarifní pásmo

tarifní pásmo

KOUŘIM
Třebovle,Království,Rozc.

MOCHOV
Čelákovice,Sedlčánky
Čelákovice,U Hájku
Čelákovice,Jiřinská

Třebovle
Třebovle,Borek
Vitice,Lipany,Mohyla
Vitice,Hřiby
Vitice,U Školy
Vitice
Kšely
Chrášťany,Bylany,Škola
Český Brod,Liblice,Bylanská
Český Brod,Liblice,Obec
Český Brod,Liblice,SEŠ
Český Brod,Liblice,Vodárna

MOCHOV
Čelákovice,Sedlčánky

ČESKÝ BROD,ŽEL.ST.  
Český Brod,Kollárova
Český Brod,Muzeum
Český Brod,Štolmíř

@ KOUNICE
Černíky

Čelákovice,U Hájku
Čelákovice,Jiřinská
Čelákovice,Nám.
Čelákovice,Žel.st.  
ČELÁKOVICE,TOUŠEŇSKÁ

PID

VYKÁŇ
Vyšehořovice,Vyšehořovičky
Vyšehořovice
Vyšehořovice,Kozovazy

 -
 -
 -

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

x -
 -
 -
 -
 -

Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.,
Polepská 867,280 02 Kolín

- vestavěné skříně
- nábytek na míru
- dětské pokoje
- šatny a úložné prostory

tel.: 774 100 210    sabini.cz

Jednatel

Vlastimil Krčál
Tel.: + 420 731 057 708
e-mail: varstav@seznam.cz

Výstavba rodinných
domů
Rekonstrukce 
bytových staveb
Půdní výstavba
Střešní konstrukce
Zateplování fasád
Sádrokartonové 
konstrukce
Autodoprava 2 t



20 / zpravodaj města čelákovic

doprava

                         
2 5:24 6:24 6:54 8:54 10:54 12:54 12:54 13:54 14:54 15:24 15:54 16:54 16:54
2 5:26 6:26 6:56 8:56 10:56 12:56 12:56 13:56 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 16:56
2 4:30 5:30 6:30 7:00 9:00 9:00 11:00 13:00 13:00 14:00 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:00

x 2 4:31 5:31 6:31 7:01 9:01 9:01 11:01 13:01 13:01 14:01 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:01
x 2 4:33 5:33 6:33 7:03 9:03 9:03 11:03 13:03 13:03 14:03 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:03

2 4:37 5:37 6:37 7:07 9:07 9:07 11:07 13:07 13:07 14:07 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:07
2 4:43 5:43 6:43 7:13 9:13 9:13 11:13 13:13 13:13 14:13 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:13
2 4:45 5:45 6:45 7:15 9:15 9:15 11:15 13:15 13:15 14:15 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:15

x 2 4:50 5:50 6:50 7:20 9:20 9:20 11:20 13:20 13:20 14:20 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:20
2 4:53 5:53 6:53 7:23 9:23 9:23 11:23 13:23 13:23 14:23 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:23

x 2 4:55 5:55 6:55 7:25 9:25 9:25 11:25 13:25 13:25 14:25 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:25
3 4:39 4:59 5:59 6:59 7:29 7:37 9:29 9:29 11:29 13:04 13:29 13:29 14:04 14:29 15:04 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:29
3 4:42 5:02 6:02 7:02 7:32 7:40 9:32 9:32 11:32 13:07 13:32 13:32 14:07 14:32 15:07 15:32 16:32 17:32 17:32
3 4:46     7:44    13:11   14:11  15:11    

x 3 5:06 6:06 7:06 7:36 9:36 9:36 11:36 13:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 17:36
3 5:09 6:09 7:09 7:39 9:39 9:39 11:39 13:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 17:39
3 5:10 6:10 7:10 7:40 9:40 9:40 11:40 13:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 17:40
3 5:11 6:11 7:11 7:41 9:41 9:41 11:41 13:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 17:41
3 5:12 6:12 7:12 7:42 9:42 9:42 11:42 13:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 17:42
3 5:15 6:15 7:15 7:45 9:45 9:45 11:45 13:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 17:45
3 5:15 5:45 6:15 9:45 9:45 11:45 13:45 13:45 14:45 15:55 16:55 17:45 17:55

x 3 5:17 5:47 6:17 9:47 9:47 11:47 13:47 13:47 14:47 15:57 16:57 17:47 17:57
3 5:18 5:48 6:18 9:48 9:48 11:48 13:48 13:48 14:48 15:58 16:58 17:48 17:58
3 5:19 5:49 6:19 9:49 9:49 11:49 13:49 13:49 14:49 15:59 16:59 17:49 17:59

x 3 5:20 5:50 6:20 9:50 9:50 11:50 13:50 13:50 14:50 16:00 17:00 17:50 18:00
3 5:23 5:53 6:23 9:53 9:53 11:53 13:53 13:53 14:53 16:03 17:03 17:53 18:03
3 5:27 5:57 6:27 9:57 9:57 11:57 13:57 13:57 14:57 16:07 17:07 17:57 18:07
4 5:31 6:01 6:31 10:01 10:01 12:01 14:01 14:01 15:01 16:11 17:11 18:01 18:11
4 5:32 6:02 6:32 10:02 10:02 12:02 14:02 14:02 15:02 16:12 17:12 18:02 18:12

x 4 5:34 6:04 6:34 10:04 10:04 12:04 14:04 14:04 15:04 16:14 17:14 18:04 18:14
4 5:37 6:07 6:37 10:07 10:07 12:07 14:07 14:07 15:07 16:17 17:17 18:07 18:17

x 5 5:38 6:08 6:38 10:08 10:08 12:08 14:08 14:08 15:08 16:18 17:18 18:08 18:18
5 5:40 6:10 6:40 10:10 10:10 12:10 14:10 14:10 15:10 16:20 17:20 18:10 18:20

x 5 5:42 6:12 6:42 10:12 10:12 12:12 14:12 14:12 15:12 16:22 17:22 18:12 18:22
5 5:45 6:15 6:45 10:15 10:15 12:15 14:15 14:15 15:15 16:25 17:25 18:15 18:25

  
2 17:54 18:54
2 17:56 18:56
2 18:00 19:00

x 2 18:01 19:01
x 2 18:03 19:03

2 18:07 19:07
2 18:13 19:13
2 18:15 19:15 20:15

x 2 18:20 19:20 20:20
2 18:23 19:23 20:23

x 2 18:25 19:25 20:25
3 18:29 19:29 20:29
3 18:32 19:32 20:32
3   

x 3 18:36 19:36 20:36
3 18:39 19:39 20:39
3 18:40 19:40 20:40
3 18:41 19:41 20:41
3 18:42 19:42 20:42
3 18:45 19:45 20:45
3 18:55 19:45 20:45

x 3 18:57 19:47 20:47
3 18:58 19:48 20:48
3 18:59 19:49 20:49

x 3 19:00 19:50 20:50
3 19:03 19:53 20:53
3 19:07 19:57 20:57
4 19:11 20:01 21:01
4 19:12 20:02 21:02

x 4 19:14 20:04 21:04
4 19:17 20:07 21:07

x 5 19:18 20:08 21:08
5 19:20 20:10 21:10

x 5 19:22 20:12 21:12
5 19:25 20:15 21:15

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
nejede 31.12.
nejede od 23.12. do 2.1., od 3.2. do 12.2., 6.4., od 1.7. do 1.9. a od 26.10. do 27.10.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

286662 Čelákovice - Český Brod - Kouřim

662 Platí od: 11.12.2022

ČELÁKOVICE,TOUŠEŇSKÁ
Čelákovice,Žel.st.  
Čelákovice,Nám.
Čelákovice,Jiřinská
Čelákovice,U Hájku
Čelákovice,Sedlčánky
Mochov

Vyšehořovice,Kozovazy
Vyšehořovice
Vyšehořovice,Vyšehořovičky
VYKÁŇ

Český Brod,Liblice,Vodárna
Český Brod,Liblice,SEŠ
Český Brod,Liblice,Obec

Černíky
@ KOUNICE

Český Brod,Štolmíř
Český Brod,Muzeum
Český Brod,Na Bulánce
Český Brod,Jungmannova

KOUŘIM

PID

Český Brod,Liblice,Bylanská
Chrášťany,Bylany,Škola
Kšely
Vitice
Vitice,U Školy
Vitice,Hřiby

Český Brod,Jana Kouly
ČESKÝ BROD,ŽEL.ST.  

tarifní pásmo

tarifní pásmo

ČELÁKOVICE,TOUŠEŇSKÁ
Čelákovice,Žel.st.  
Čelákovice,Nám.
Čelákovice,Jiřinská

Vitice,Lipany,Mohyla
Třebovle,Borek
Třebovle
Třebovle,Království,Rozc.

Čelákovice,U Hájku
Čelákovice,Sedlčánky
Mochov

Vyšehořovice,Kozovazy
Vyšehořovice
Vyšehořovice,Vyšehořovičky
VYKÁŇ
Černíky

@ KOUNICE
Český Brod,Štolmíř
Český Brod,Muzeum
Český Brod,Na Bulánce
Český Brod,Jungmannova
Český Brod,Jana Kouly
ČESKÝ BROD,ŽEL.ST.  

Český Brod,Liblice,Vodárna
Český Brod,Liblice,SEŠ
Český Brod,Liblice,Obec
Český Brod,Liblice,Bylanská
Chrášťany,Bylany,Škola
Kšely
Vitice
Vitice,U Školy
Vitice,Hřiby
Vitice,Lipany,Mohyla
Třebovle,Borek
Třebovle
Třebovle,Království,Rozc.

 -
 -

 -
 -

KOUŘIM

PID

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

x -
 -
 -

Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.,
Polepská 867,280 02 Kolín

příj.
odj.

příj.
odj.

příj.
odj.

příj.
odj.
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kultura

OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTNÍM ČASEM

V úterý 13. prosince se ve vyprodaném Kulturním domě uskutečnil Vánoční koncert města v podání Orchestru 
Bohumíra Hanžlíka. Foto: -dv-

Vánoční strom darovaný pí Černou ze Sedlčánek. Foto: 
-dv-

První prosincový den se zaplnilo náměstí 5. května v očekávání průvodu čertů. Animační program od Diskotačení 
doplnila ohnivá show a vystoupení fakíra. A potom přišli… Krampusáci! Foto: Martin Řípa

Již tradiční Vánoční setkání seniorů uspořádalo město odpoledne ve čtvrtek 8. prosince. Kulturní dům se zaplnil 
a k dobré náladě přispěla oblíbená kapela KOLÁŘ BANDa. Foto: Jana Vondráčková

Přesně týden před Štědrým dnem, v sobotu 17. prosince, vedení města Čelákovic již potřetí pozvalo občany na rybí 
polévku a svařák s „Přáním krásných Vánoc“. Foto: Jana Vondráčková Prosincový úplněk na náměstí 5. května. Foto: -dv-



22 / zpravodaj města čelákovic

kam ve volném čase

do pátku 10. 3.
náměstí 5. května
DVOUHLAVÝ PES ANEB ARCHEOLOGIE 
POD KAMENKOU
výstava na venkovních panelech

do neděle 29. 1.
Městské muzeum
TAK SE ŽILO
Výstava životního stylu a každodennosti prů-
měrné československé domácnosti v období 
70. a 80. let minulého století přístupná denně 
9.00–12.30 a 13.30–17.00 hod.

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

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

do pátku 6. 1.
Husův sbor
ČELÁKOVICKÝ BETLÉM
výstava betléma v rámci celostátního projektu 
Křesťanské Vánoce

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

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

sobota 14. 1. 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, soko-
lovna v 7.00–10.00 hod. start, do 17.00 hod. cíl.

úterý 17. 1. 18.30 hod.
Městská knihovna
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
přednáška Pavla Kukala

pondělí 23. 1. 18.30 hod.
Městská knihovna
KINEZIOLOGIE
přednáška Jany Heidenreichové

sobota 4. 2. 18.00 hod.
kostel Církve bratrské
KRAJINA NAŠICH BABIČEK
Vernisáž výstavy fotografií Ivo Dokoupila zachy-
cujících české krajany v rumunském Banátu.

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

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

úterý 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+.

pátek 13. 1. 20.00 hod.
TRADIČNÍ PLES FLORBALU A SPORTOVCŮ
Dekameron band, popůlnoční oldies diskoté-
ka s DJ Nekolou, taneční vystoupení, tombo-
la, vstupné: 300 Kč, předprodej v kanceláři KD 
nebo na tel.: 605 288 553.

neděle 15. 1. 15.00 hod.
ÁŇA, PÓ A PES
dětské hudební představení, vstupné: 180 Kč

úterý 24. 1. 9.30 hod.
O STATEČNÉM JANKOVI
pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 50 Kč

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

sobota 28. 1. 20.00 hod.
HASIČSKÝ PLES
Tradiční ples s charitativní sbírkou, hrají Deka-
meron Band a Feferon, předprodej vstupenek 
u pí Šturmové, tel.: 774 885 100.

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+.

sobota 4. 3. 19.00 hod.
VII. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA ČELÁ-
KOVIC
K tanci a poslechu zahraje BIGBAND Felixe 
Slováčka, moderuje Lukáš Pavlásek, vstupné 
590 Kč.

úterý 21. 3. 19.00 hod.
Miroslav Donutil – Na kus řeči
talkshow oblíbeného českého herce, vstupné 
450 Kč

pátek 24. 3. 20.00 hod.
MIG 21
koncert, vstupné 490 Kč

středa 29. 3. 19.00 hod.
SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
Divadelní komedie, vstupné: 420/390 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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kultura / volný čas

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

Čtenářský klub 
pro dospělé

Čtenářský klub pro do-
spělé nazvaný Čaj o páté 
s knihou se schází jednou 
měsíčně 9x ročně (kromě 
července, srpna a prosin-
ce). Předem si členové 
přečtou konkrétní knihu 
nebo na nějaké téma – na 
lednové setkání je téma: 
zimní příběh. 

Poslední listopadové setkání čtenářského klubu 
pro dospělé bylo vánočním dárkem pro všechny 
jeho členy. Přišla mezi nás spisovatelka Petra 
Braunová! 
Byl to velmi příjemný večer pro všechny zúčast-
něné, nejen pro členy klubu. Paní Braunová je 
skvělá vypravěčka. Představila nám svou novou 
knihu Ibka, kterou přivezla pro všechny účast-
níky večera! Každý obdržel knihu s podpisem 
autorky a následně i s věnováním zájemcům. 
Protože většina návštěvníků měla minimálně 
jednu její knihu přečtenou, zodpovídala Petra 
Braunová i mnoho dotazů.
Nebyla to první autorka, se kterou se členové 
klubu setkali. Již v červnu se osobně pozna-
li s autorkou Stanislavou Jarolímkovou a po-
slechli si její zajímavé vyprávění. Obě tyto akce 
měly velký úspěch!
Další setkání členů klubu se uskuteční ve středu 
11. ledna. Máte-li zájem se k nám přidat, při-
hlaste se, prosím, na výše uvedených kontak-
tech.

Naděžda Picková, ředitelka

Spisovatelka Petra Braunová. Foto: archiv MK

Vánoční pořad pro školy. Foto: archiv MK

Advent a nový rok 
v knihovně

V prosinci již tradičně pořádala knihovna vánoč-
ní pořady pro školy. Pro 5. třídy ZŠ byl téma-
tem Duch Vánoc s Charlesem Dickensem. Děti 

se dozvěděly o anglickém spisovateli 19. století 
a jeho povídce Vánoční koleda. První třídy ZŠ 
přichází na pohádky, básničky, písničky a kole-
dy a pod stromečkem na každého čekal drob-
ný dáreček. Třetí třídy ZŠ se dozvěděly příběh 
o narození Ježíška. Mnoho čtenářů opět využilo 
možnosti darovat svým blízkým předplatné do 
knihovny. Na požádání jim knihovnice vystavily 
dárkový certifikát.
Také v letošním roce pro vás připravujeme 
mnoho akcí! Například v lednu, únoru a březnu 
máme domluvený cyklus přednášek s lektorkou 
Janou Heidenreichovou o kineziologii. V lednu 
vás také zveme na přednášku o starých čes-
kých pověstech a na Hrátky s pamětí. Přehled 
všech akcí najdete na našich webových, face-
bookových stránkách a Instagramu.
Pracovnice knihovny vám přejí úspěšný rok 
2023 a těší se na setkávání s vámi!

Naděžda Picková, ředitelka

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

Nábor do kroužků od 
druhého pololetí

Od druhého pololetí je možné se přihlásit do na-
šich probíhajících kroužků. Kompletní nabídku 
i s informací, zda je v kroužku ještě volné místo, 
naleznete na našich webových stránkách.
Volná kapacita je například v kroužku Drátky 
a korálkování, který probíhá v Ekodomečku ve 
čtvrtek nebo v pátek. Nabízíme také kurz korál-
kování, který se koná ve vypsaných termínech 
v neděli odpoledne. Pokud rádi fotíte, máme 
kroužek fotodesign (středa). Hledáte-li pohy-
bový kroužek, dobíráme ještě na dětskou jógu 
či kompenzační cvičení pro děti a mládež od 
12 let. Místa jsou také v kroužcích Malý farmář 
a Mladý zdravotník. Pár volných místeček zbývá 
na tanečních kroužcích street dance nebo na 
žonglování. Mladé kytaristy rovněž uvítáme na 
kroužku Táborové muzicírování.
Podrobnosti k těmto i dalším kroužkům nalez-
nete na webových stránkách.

Veronika Kratochvílová, zástupkyně ředitelky

Jarní prázdniny
V době jarních prázdnin, 11.–18. února, pořá-
dáme:
n  Turistický tábor v Sedloňově aneb Putování po 

Orličkách – ubytování chata Roubenka, Sedloňov 
v Orlických horách (www.chataroubenka.cz),
cena 4 600 Kč zahrnuje ubytování, dopravu bu-
sem z Čelákovic a zpět, stravu 5x denně, pitný 
režim, ostatní požitky. Pobyt v zimní přírodě, 
„blbnutí“ na sněhu, vycházky, turistika, hry, tur-
naje, diskotéka. Pro lyžaře možnost lyžování. Va-
říme z vlastních zdrojů, zajistíme i bezlepkovou 
dietu. Kapacita 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 webu 
www.mddmcelakovice.cz

Veronika Kratochvílová, zástupkyně ředitelky

Řemesla Polabí
4.–18. března

Tradiční výstava Řemesla Polabí se uskuteč-
ní od 4. do 18. března v Ekodomečku MDDM 
v Kollárově ulici. Soutěž je určena zájemcům 
o tradiční řemesla v současném výtvarném pro-
jevu. Přihlásit se mohou děti i dospělí, účastníci 
a absolventi uměleckých a řemeslných kur-
zů pořádaných různými organizacemi, spolky 
a sdruženími, DDM, školy, školky a výtvarníci 
samouci. Cílem soutěže je prezentace prací ře-
meslných kroužků při MDDM, porovnání prací 
vytvořených amatérskými výtvarníky, umož-
nění kontaktu a vzájemné inspirace mezi lidmi 
se stejnými zájmy. Soutěž Řemesla Polabí XV 
je vyhlášena ve čtyřech věkových kategoriích 
a v devíti tematických okruzích: tkaní, krajka, 
textil a ovčí rouno, řezbářství a práce z kamene, 
košíkářství, šperk a drátování, keramika a ostat-
ní řemesla.
Posledním, devátým okruhem, pro tento rok je 
téma: Po vodě i po trati. Toto téma může být 
zpracováno různými technikami za použití růz-
ného materiálu.
Práce zaslané do soutěže budou součástí vý-
stavy Řemesla Polabí XV, která se tentokrát 
mimořádně uskuteční v Ekodomečku MDDM 
z důvodu rekonstrukce Městského muzea. Pev-
ně věříme, že se sejde spousta krásných prací, 
a moc se na ně těšíme.
Slavnostní zahájení a vyhodnocení prací pro-
běhne při vernisáži v sobotu 4. března v Eko-
domečku MDDM. Pozor, tentokrát nikoliv 
v Městském muzeu, jak bylo doposud zvykem. 
Výstava bude přístupna do 18. března. Ve všed-
ní dny dopoledne budou probíhat programy pro 
ZŠ a MŠ.
Podmínky přijetí výtvarných prací, přihlášku do 
soutěže a další podrobnosti naleznete na našich 
webových stránkách. tým MDDM
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základní škola
J. A. Komenského 414, Čelákovice
tel.: 326 998 211
e-mail: info@zscelakovice.cz
http://www.zscelakovice.cz

mateřská škola
J. A. Komenského 1586, Čelákovice
tel.: 326 741 347
e-mail: reditelka@msjak.cz
http://msjak.cz

mateřská škola
Přístavní 333, Čelákovice
tel.: 326 994 165
e-mail: info@mspristavni.cz
http://www.mspristavni.cz

mateřská škola
Rumunská 1477, Čelákovice
tel.: 326 910 911
e-mail: rumunska.ms@seznam.cz
http://ms-materidouska.cz

Adventní čas v naší škole
V naší mateřské škole se několikrát do roka schá-
zíme s rodiči dětí při různých příležitostech. Tou 
největší bývá vždy mikulášské setkání. Covidová 
doba nám tato setkání přerušila, ale tentokrát se 
podařilo připravit setkání dětí a jejich rodičů ve 
vánoční atmosféře. Paní učitelky připravily pro 
děti a jejich rodiče výtvarné dílničky, maminky 
a paní kuchařka se postaraly o sladké občers-
tvení, ani tatínci nepřišli zkrátka, byly i párečky. 
Po setmění se děti představily u ozdobeného 
stromečku s krátkým vánočním programem a po 
rozsvícení stromečku na naší školní zahradě bylo 
připravené překvapení pro všechny přítomné, 
a to vystoupení mladé zpěvačky. Máme dvě pra-
coviště a na obou se setkání s rodiči vydařilo. 

kolektiv školy

Jarmark
V mateřské škole jsme se 28. listopadu 2022 
rozsvícením stromečku připravili na adventní 
čas. Vánočně jsme se naladili koledami a bás-
ničkami, které nám zazpívaly a přednesly děti 
z Motýlků. Přidaly se i paní učitelky a každý, kdo 
chtěl, si zanotoval ať rozveselené „Rolničky, rol-
ničky…“, nebo sváteční „Štědrý večer“.
K rozsvícení stromečku patří jarmark, na který 
jsme se i tentokrát pečlivě připravili. V minulých 
letech se nemohl kvůli covidu pro rodiče a veřej-
nost konat, a tak jsme byli moc rádi, že se opět 
můžeme společně sejít. Ozdoby, svícny a spous-
ta drobných dárečků, které každá třída a třeba 
i s přispěním rodičů vyrobila, jistě udělaly radost 
a našly své místo při výzdobě domovů. Ještě jed-
nou všem děkujeme za báječnou atmosféru a pře-
jeme v novém roce hodně smíchu a lásky.

Dagmar Horáčková, ředitelka

Adventní jarmark v MŠ Rumunská. Foto: archiv školy

Práce SRPŠ
Ke konci roku neodmyslitelně patří i bilanco-
vání, zhodnocování a plánování. Takové malé 
ohlédnutí za rokem 2022 si udělal i náš Spolek 
rodičů a přátel školky při MŠ Rumunská.
První velkou pořádanou akcí spolku byla ur-
čitě akce Ukliďme Čelákovice s podtextem 
„a okolí naší školky“. Sešli se rodiče, děti, uči-
telky a i přes mrazivé počasí byla akce vyda-
řená. Pak následoval Den dětí, k jehož oslavě 
byly pronajaty dva skákací hrady a děti byly 
obdarovány dárkovým balíčkem a přívěs-
kem Tlapkové patroly. U místních dobrovol-
ných hasičů jsme absolvovali super exkurzi 
s přednáškou a ukázkou hašení i prohlídkou 
auta. Pro předškoláky jsme si připravili krásné 
knížky od autorky Andrey Popprové, která do 
každé knihy osobně vepsala jmenné věnová-
ní a nakreslila drobný obrázek. Připravila pro 
nás i autorské logo s liškou, které posloužilo 
jako potisk na kšiltovky. Ani na paní učitelky 
jsme nezapomněli a poděkovali jsme jim za 
jejich práci s předškoláky květinou. Na začát-
ku nového školního roku už jsme sháněli dár-
ky k Vánocům. Nakonec zvítězila postřehová 
hra, která snad dětem udělala radost. Pro 
Mikuláše, čerta a anděla byly připraveny jako 
výslužka pro děti balíčky s ovocem a čajíky 
s omalovánkou. Na závěr roku jsme finančně 
podpořili nákup čističek vzduchu, které školka 
zakoupila pro všechny své třídy.
Velké poděkování patří všem aktivním a ochot-
ným maminkám z našeho spolku za jejich práci, 
čas, úsilí, ochotu a nápady. 
Všem rodičům a dětem naší školky přejeme 
hlavně pevné zdraví a štěstí v novém roce. Bu-
deme se na vás těšit s dalšími akcemi.

Iva Kukačková, vedení SRPŠ

Kouzelný vánoční čas ve 
školce

Naše školka dodržuje spoustu tradic, a tak ne-
zapomínáme ani na svatého Mikuláše. Již dru-
hým rokem v naší školce nechodí Mikuláš za 
dětmi, ale děti za Mikulášem. Dne 2. prosince 
2022 se po setmění okolí naší školky proměnilo 
ve stezku plnou úkolů, která děti zavedla až do 
domečku, kde je Mikuláš s andělem a čertem 
odměnili za jejich snahu a odvahu projít touto 
„Mikulášskou stezkou“ společně s rodiči i sou-
rozenci. Děti při plnění úkolů například nakrmily 
Mikuláše ovocem a zeleninou, čertům přiložily 
pod kotel šiškami a andělům posvítily na cestu 
k Mikuláši. Po cestě také mohly napsat dopis 
Ježíškovi a využít speciální Ježíškovu schrán-
ku. Věřte nebo ne, všechny děti uspěly a v pek-
le si čerti zase budou muset topit sami.
V naší školce děti učíme, že Vánoce nejsou 
pouze o dostávání dárků, ale také o rozdávání 
radosti, pocitu sounáležitosti a dobrých skut-

cích. A tak děti již tradičně vyráběly přání pro 
babičky a dědečky z Pečovatelské služby v Če-
lákovicích a z Domova ANNA v Českém Brodě. 
Letos jsme vyrobili 150 přání, která potěšila ne-
jen babičky a dědečky, ale hlavně jejich výroba 
udělala radost i dětem z naší školky, protože si 
tak uvědomují podstatu Vánoc.
Mysleli jsme také na čtyřnohé mazlíčky, ale pro-
tože by přání neocenili, není pro ně tak voňa-
vé, vyhlásila naše školka sbírku mezi rodiči na 
dobroty pro pejsky a kočičky do Psího útulku 
v Lysé nad Labem.
Chtěli bychom, celá školka, poděkovat za spo-
lupráci rodičům, zaměstnancům, a hlavně dě-
tem zaměstnanců, které nám pomohly vytvořit 
úžasnou atmosféru při Mikulášské stezce. Jme-
novitě Natálce a Viktorovi Potůčkovým, Míše 
Jindřichové, Karolíně Dohnálkové, Adélce Čer-
veňákové a Vojtovi Kotkovi.
Všem čtenářům Zpravodaje přejeme v novém 
roce hlavně zdraví, štěstí a optimismus.

Jitka Dohnálková a Veronika Červeňáková

Mikulášská stezka. Foto: archiv MŠ

Píšeme vám zase,
v novoročním čase.
Hodně zdraví, hodně sil,
aby každý šťastný byl.

děti a zaměstnanci školy

Školní adventní  
kalendář

Prosincové dny jsme si již tradičně zpestřili 
otvíráním schránek našeho adventního kalen-
dáře. Na velké nástěnce je umístěné zasněže-
né městečko. Každý domek má svoji poštovní 
schránku, v které je umístěn dopis. Podle po-
pisných čísel otvíráme vždy ráno jeden z nich. 
Kromě vtipů a textů s vánoční tematikou je na 
každý školní den připravena jedna hádanka 
nebo úloha. 
Vždy ráno před osmou hodinou zveřejníme úkol 
na probíhající den. Děti mají možnost vhodit 
správnou odpověď se svým jménem do schrán-
ky do 15.00 hod. Následující den odhalíme 
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Oblíbený školní adventní kalendář. Foto: archiv školy

správnou odpověď a odměníme ty, kteří odpo-
věděli správně. A tak nám ten školní čas rychle 
spěje k vánočním svátkům.
Adventní kalendář otvíráme již několik let. Úkoly 
s různým zaměřením mohou plnit všichni žáci již 
od 3. třídy. A zájem dětí je opravdu velký. 
Předpokládám, že je naše úkoly baví a sladká 
odměna je pak jen příjemným bonusem.

Petra Imlaufová, učitelka

Okresní školní šachy 
V pondělí 5. prosince 2022 proběhlo v Kulturním 
domě v Čelákovicích okresní kolo přeboru druž-
stev škol v šachu, a to po předchozích školních 
kolech, ze kterých byli nominováni nejlepší ša-
chisté pro reprezentaci na regionální úrovni. 
Včetně našich žáků se přeboru zúčastnilo osm 
družstev mladších žáků a třináct družstev star-
ších žáků. Žáci naší základní školy se zúčastnili 
soubojů v obou kategoriích – jak mladších, tak 
i starších žáků. Mladší žáci obsadili krásné třetí 
místo a starší žáci skončili na místě jedenáctém.

Zbyněk Vaníček, učitel

Okresní kolo přeboru družstev škol v šachu. Foto:  
Zbyněk Vaníček

Poděkování školní  
kuchyni

Kapacita naší školní jídelny je 800 jídel denně. 
Jídelna prošla výraznou změnou k lepšímu, 
když bylo z iniciativy města provedeno odhluč-
nění. Byla to skvělá investice a všichni vnímá-
me daleko větší klid při provozu, který s sebou 
každodenní pohyb osmi set strávníků přináší. 

Vývařovna je ale 50 let stará, prostorově ne-
vyhovující, proto je na místě vyzdvihnout práci 
našich kuchařek pod vedením pí Beranové, kte-
ré zde denně pracují. Nejen, že neopustily svůj 
standard a polotovary prostě nepoužívají, samy 
vyrábí knedlíky, samy loupají brambory na kaši, 
samy dělají polévky a vývary tak, jak jsme mnozí 
zvyklí z domova. K tomu už roky můžeme dva-
krát týdně vybírat ze dvou jídel. A když si děti 
chtějí přidat knedlíky, buchtičky nebo brambory, 
není to pro ně žádný problém. Jsou rády, když 
dětem chutná, a jsou nešťastné, když vidí, kolik 
zbytků se denně vyhazuje. Snaží se vařit pestře, 
ale některá jídla, která dospělý člověk ocení, dě-
tem prostě nechutnají.
Naše škola nemá cizí strávníky, jako školní 
stravovací zařízení jsme povinni nabídnout pře-
bytečnou kapacitu studentům čelákovického 
gymnázia. Blížíme se k naplnění kapacity a od 
tohoto roku budeme nuceni redukovat počty 
strávníků z řad gymnaziálních studentů. Je 
opravdu velký problém skloubit výdeje obě-
dů pro naše děti i studenty, zvládnout dozor, 
zabezpečit plynulý chod výdeje a konzumace 
oběda. Proto patří velký dík ředitelce Gymnázia, 
která zajistila, že nám při dozorech v jídelně po-
máhají i učitelé Gymnázia. 
Na schůzce SRPŠ v listopadu 2022 padl ze stra-
ny rodičů návrh, aby škola – podobně jako okolní 
školy – vařila bezlepkovou dietu. Vedoucí jídelny 
se spojila s nutriční terapeutkou, která pracov-
nice školní jídelny proškolila a která s nimi bude 
v pravidelném kontaktu. Od 1. ledna tedy mohou 
děti, kterým jejich zdravotní stav nedovoluje jíst 
běžnou stravu, děti s bezlepkovou dietou, oběd-
vat stejně jako jejich kamarádi v jídelně u stolu. 
Takže dobrou chuť i v roce 2023.

vedení školy

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

Den otevřených dveří
V sobotu 26. listopadu 2022 se naše škola ote-
vřela všem návštěvníkům, zvědavcům, minulým, 
současným i budoucím žákům a jejich rodičům. 
Po dlouhé době jste si tak mohli prohlédnout 
všechny naše prostory, pokochat se výtvory 
našich žáků a naladit se na adventní náladu. 
Chodbami se linuly tóny vánočních koled, vý-
zdoba byla zimní a plná očekávání Ježíška. Pro 
malé návštěvníky byly připravené tvořivé dílnič-
ky, kde si mohly děti vyrobit např. zvířátko ve 
svetru nebo ozdobičky na stromeček. Pro ml-
souny už bylo i napečené cukroví a vůně kávy 
potěšila zase unavené návštěvníky. Žáci se za-
pojili do všech příprav od výzdoby přes pečení, 
přípravu občerstvení v podobě např. toustů, vý-
robu fotokoutku až po tvořivé dílničky pro nej-
menší. Návštěvnost byla veliká a předčila naše 
očekávání.
Všem děkujeme, že jste nás přišli navštívit 
a podpořit. V novém roce vám přejeme za celou 
naši školu hlavně pevné zdraví, lásku, pohodu 
a spokojenost v osobním, školním i pracovním 
životě. tým školy

Čekání na Vánoce
Pro někoho je měsíc dlouhá doba, někomu ute-
če jako voda. Víte ale, pro koho bylo 24 okének 
v adventním kalendáři děsně dlouhá doba? Ano, 
pro děti. A tak jsme se i my, paní učitelky, snaži-
ly našim dětem v prvních a druhých třídách toto 
čekání zkrátit a zpříjemnit. Ne tím, že bychom jim 
dávaly více domácích úkolů, ba naopak, snažily 
jsme se je ještě více naladit na vánoční atmo-
sféru, a to např. zpíváním koled u stromečku 
a u klavíru, kde se sešli prvňáci a druháci a spo-
lečně jsme si zapěli vánoční písničky. Letos jsme 
si pro děti připravily ještě andělskou stezku s pl-
něním zábavných úkolů (počítání čertovských 
rohů, doplňování rýmu nebo počítání slabik). 
Čekání nám utíkalo i díky vánočním programům 
v knihovně, které si pro nás paní knihovnice při-
pravily a my jim za to moc děkujeme. Velký dík 
také patří našim deváťákům, kteří se proměnili 
v čerty, anděly a Mikuláše, a překvapili tak své 
mladší spolužáky na prvním stupni. Zakončením 
kalendářního roku byly třídní vánoční besídky 
s pohádkou, cukrovím, možná i dárečkem od 
Ježíška, kdo ví… Ať je i váš začátek nového roku 
2023 úspěšný a plný očekávání.

učitelky prvních a druhých tříd

Okrašlovací spolek 
čelákovický sázel

Okrašlovacímu spolku čelákovickému se po-
dařilo získat dotaci od nadace k sázení stromů. 
Dne 17. listopadu 2022, za nepříliš vlídného po-
časí, vysadili členové a příznivci Okrašlovacího 
spolku čelákovického v oblasti Krátká Linva 
v křížení polních cest z Mochova, Záluží a Če-
lákovic dalších 12 ovocných stromů (4 ořešáky, 
4 hrušně, 4 třešně) do spolkové aleje, která se 
tam nachází již od roku 2015.
Ovocné stromy byly vybrány jako vysokokmeny 
na podnožích ze semenáčů, resp. mahalebce 
v případě třešní. Ukázali jsme si vzorovou výsad-
bu a následnou péči o ovocné stromy. Budeme 
tak pokračovat i v tomto roce, kdy si kromě vzo-
rové výsadby ukážeme i správný povýsadbo-
vý řez (rozdíl mezi podzimní a jarní výsadbou) 
a u starších stromů navážeme na výchovný řez 
ovocných stromů a jejich následnou péči. Také 
se můžete těšit na umístění QR kódů u jednotli-
vých stromů pro jejich snadnou identifikaci.
Výsadba probíhala za účasti zhruba 20 lidí z Če-
lákovic a blízkého okolí a jednoho psa. Na pomoc 
přijeli i přátelé ze spolku Pro krajinu středního Po-
labí, z. s. Nové přírůstky posvětil farář Sebastian 
Piotr Kopeć. Nadaci a všem, kdo se na výsadbě 
podíleli, touto cestou velmi děkujeme.
Více informací a fotodokumentace získáte na 
našich stránkách www.celakovice.org nebo 
facebooku stromy.celakovic.
Petr Herman, člen výboru spolku, Jan Frantík

Sázení ovocných stromů. Foto: archiv spolku
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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 do konce března zahrada/Jur-
ta po, st, čt 10.00–18.00 hod.
Přijďte do příjemného prostředí na čaj, kávu, po-
sedět si, popovídat. 

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

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dět-
mi, 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, financemi či 
bydlením. Jindy po domluvě: tel.: 608 873 926, 
e-mail: sas@rc-routa.cz.

PLEJS CzeLA, čtvrtek 15.00–18.00 hod., nízko-
prahový klub pro děti a mládež 6–26 let, zdarma 
podpora pro děti, které si neví rady se školou, 
s kroužky, vrstevníky, bydlením či prací, Masa-
rykova 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, infor-
mace na webu nebo na tel.: 721 355 798.

Jazykové kurzy pro malé i velké studenty – 
druhé pololetí
Angličtina – dopolední anglická školička (pondě-
lí), angličtina pro děti z MŠ (pondělí) a angličtina 
pro školní děti v RC Routa (pondělí nebo středa 
odpoledne, skupiny dle úrovně). Převody dětí 
zajišťujeme. Lektory jsou rodilí mluvčí nebo z bi-
lingválních rodin. Dobíráme děti do některých 
skupin.
Němčina – pro děti od 5. třídy, pátek 15.00 
a 16.00 hod., volná místa ve skupině začátečníci 
(1. pololetí němčiny) a mírně pokročilí.
Více informací a přihlášky tel.: 721 355 798  
nebo online na www.rc-routa.cz.

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

houbařské okénko
Šťavnatka pomrazka

V letošním prvním houbařském článku se opět 
vrátíme k houbám našeho okolí. Zároveň zů-
stáváme v zimním období. Jedním z chuťově 
dobrých a všestranně kuchyňsky využitelným 
druhem, který je však často zcela přehlížen, je 
druh typický pro pozdní podzim a začátek zimy 
– šťavnatka pomrazka.

Šťavnatka pomrazka má klobouk 2–6 cm širo-
ký s klenutým okrajem, za vlhka je slizký, hně-
dé až hnědoolivové barvy, místy žloutnoucí, 
někdy s výraznějším středovým hrbolkem. Lu-
peny silné, řídké, sbíhavé na třeň (typický znak 
šťavnatek). Zprvu bělavé, později žlutavé. Třeň 
je válcovitý, často mírně zahnutý, postupně se 
zužující směrem k bázi, žlutavý, až světle žlutý. 
Vzhledem k menší velikosti a hlavně díky zbar-
vení klobouku je špatně viditelná, neboť praktic-
ky splývá se svým okolím.
V našem okolí příliš častá sice není, ale obecně 
se jedná o poměrně hojný druh a v místech, kde 
roste, se většinou vyskytuje ve skupinách a ve 
větším množství. Vyhledává dvoujehlicové bo-
rovice a kyselé písčité půdy. Roste po prvních 
mrazech (odtud název „pomrazka“) do konce 
roku. 
Kuchyňské využití: Pro využití v kuchyni je po-
třeba více plodnic. Oblíbená je v polévkách, 
omáčkách, v masovo-houbových směsích i na-
ložená do sladkokyselého nálevu.

Miroslav Rudolf a Ondřej Tomeček, 
Spolek houbařů Čelákovice

Šťavnatka pomrazka. Foto: Petr Souček

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, 13.00–17.00 hod.

Lékařské poradenství, středa 11. 1., 17.00–
19.00 hod.

Setkání anonymních alkoholiků, každá 
2. středa v měsíci, první setkání středa 11. 1., 
19.00 hod.

Právní poradenství, středa 18. 1., 17.00–
19.00 hod., Markéta Tillerová.

Setkání se starostou, úterý 24. 1., 9.00–10.00 
hod., neformální povídání s Josefem Pátkem.

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.

Cvičení s Radkou Polenskou, středa 19.00–
20.00 hod. 

Polský jazyk, středa 16.30–17.30 hod., Sebas-
tian Kopeć.

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

Cvičení s Renčou Nentvichovou, čtvrtek 
13.00–15.00 hod.

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

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

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

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

Hernička, hlídání 
i baby-školička

Jak už jste mnozí zvyklí, připravujeme již šes-
tým rokem kroužky pro děti od 3 let. Ale chodíte 
k nám i s mladšími sourozenci, a tak jsme při-
pravili i něco pro ně. Aktuálně vám nabízíme ka-
ždý pracovní den nově otevřenou a vybavenou 
herničku pro děti již od 18 měsíců. A pokud si 
vaše dítko umí zahrát i samo nebo s tetou, klid-
ně si můžete každé dopoledne vyřídit potřebné 
a domluvit si u nás v herničce hlídání.
Pro děti, které nechtějí čekat doma až do 3 let, 
případně i starší, které nemohou či nechtějí na-
vštěvovat jiné školky, nabízíme nově baby-ško-
ličku. Děti k nám mohou chodit každý všední den 
od 7.00 do 17.00 hod., a to jak pravidelně celý 
týden, jen některé dny, tak třeba i na dopoledne 
nebo pokaždé v jiný čas, dle předchozí domluvy.
V předvánočním čase jsme pro vás uspořádali 
2 workshopy – adventní tvoření a nekrásnější 
dárky a mašle. Jsme rádi, že jste si tvoření uži-
li, a již nyní se můžete těšit na další workshopy 
a semináře. V lednu nás čeká workshop, jak na 
originální šperky pro letošní plesovou sezonu. 
Do pravidelné nabídky přibylo cvičení FitBody, 
které bude nejen v úterý dopoledne, ale i v pon-
dělí večer, abyste mohli pohodlně docházet i při 
směnném provozu. V neposlední řadě se těšíme 
na všechny zájemce o cvičení rodičů s dětmi, 
a to každý čtvrtek dopoledne při cvičení s naší 
jogínkou Terezkou.
Pololetní prázdniny trvají sice celý den, ale u nás 
vám uteče neskutečně rychle. Zaregistrujte si 
celodenní program dle vlastního výběru – spor-
tovní, kreativní, hudební, taneční.

Lucie Králová, AKTRA.cz
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SETKÁNÍ VEDENÍ MĚSTA SE SPORTOVCI
Vzrůstající zájem o akci Setkání vedení města se sportovci je viditelný každý 
rok a je velmi potěšitelný. Na konci listopadu 2022 se zúčastnilo tradičního 
setkání 76 sportovců působících v 11 čelákovických klubech. Vedení města 
ocenilo aktivitu sportovců, dosažené úspěchy i práci trenérů a podporu ze 
strany zákonných zástupců dětí. Setkání je jednou z aktivit Plánu rozvoje 
sportu v Čelákovicích do roku 2030. Město podporuje sportovní subjekty 
v rámci dotačního řízení, v základních školách finančně podporuje realizaci 
projektu zaměřeného na prevenci rizikového chování dětí a mládeže. Pro-
střednictvím Čelákovické sportovní provozuje a udržuje jednotlivá sportovi-
ště. Z rozpočtu města je financována jejich výstavba či rekonstrukce.
V roce 2023 se město zapojí do sportovního benchmarkingu, který je 
vhodným nástrojem hodnocení efektivnosti sportovních zařízení a podpo-
ry sportu na území města. Ze zjištěných závěrů přijme samospráva města 
opatření k další podpoře sportu v Čelákovicích.
V úterý 29. listopadu se uskutečnila celkem tři setkání zástupců sportovních 
subjektů s vedením města ve velké obřadní síni historické budovy radnice. 
Děkujeme všem sportovcům a trenérům za účast a vzornou reprezentaci 
města Čelákovic a přejeme mnoho sportovních úspěchů i v letošním roce!

PATRIOT ČELÁKOVICE
Plavání
Anežka Březinová, Amálie Fryčová, Barbora Chumlenová, Markéta Ondruš-
ková, Tereza Ostenová, Ela Sklenářová, Alan Šmíd, Sebastián Šmíd 

1. ČELÁKOVICKÝ KLUB VODNÍCH SPORTŮ
Veronika Brzobohatá, Marek Brzobohatý, Daniel Kudláček, Matěj Bůva, 
Anna Karpíšková, Michaela Kernerová, Denisa Shrbená, Eliška Stuchlíko-
vá, Marek Štembera 

SPORTOVNÍ KLUB KARATE DRAGON ČELÁKOVICE 
Daniel Brejcha, Michal Nosek, Dalibor Kolínko, Štěpán Svoboda, Tomáš 
Růžička, Dominik Douděra, Denis Olijnyk, Sofia Sasyn, Denis Biljajev 

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL ČELÁKOVICE 
Tom Uzel, Kristýna Jánová, Tomáš Kasík, Eliška Růžičková 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK ČELÁKOVICE
Atletika
Eliška Tvrdá, Eliáš Motl, Filip Motl 

Nohejbal
Michal Kolenský, Tomáš Löffelmann, Filip Seidl, Daniel Matura, Martin 
Spilka 

Stolní tenis
Dominik Vedral, Nikolas Ulman, Marek Vedral, Justína Flekačová, Antonín 
Jansa, Karolína Prokopovičová

Šachy
Sabina Jeníková, Tess Hujová, Ivana Mauricová, Lukáš Čeřovský, Jan 
Mauric, Štěpán Mrázek, Štěpán Kohout 

ATLETIKA ČELÁKOVICE 
Monika Paloušová, Dominik Novotný, Nikola Grygarová

SPORTICUS ORIENTIEERING
Jan Vacek, Iva Mědílková, Martin Štěňha, Lisa Kalinová, Ella Kalinová

BASKETBAL ČELÁKOVICE
Petra Bodláková, Aneta Bohuslavová, Martin Bodlák 

SK OCR ČELÁKOVICE
Miroslava Švandová, Jakub Kafka, Miroslava Lysá, Pavel Urbánek, Martin 
Kavka, Petr Novotný, Ondřej Podhora 

ORKA FLORBAL
Lukáš Holada, Matyáš Libánský 

SPORTOVNÍ KLUB UNION ČELÁKOVICE
Jiří Fantík, Tomáš Filip, Denis Mráz, Marek Vodička, Adéla Vodičková

Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta

Foto na str. 27: -dv-
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Velké oddílové závody 2022. Foto: Radim Vysloužil

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.

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala všem cvi-
čenkám, které tvoří bezvadnou partu a s nadše-
ním navštěvují každoročně lekce Aquaaerobicu 
v Městském bazénu.
Přeji vám krásný nový rok 2023, zdraví, štěstí 
a radost ze cvičení. V novém roce se můžete tě-
šit na nové cvičební pomůcky!
Zuzana Poklopová, Čelákovická sportovní, p. o.

basketbal

Nejmenší pandy 
v soutěžním basketbalu

V sezoně 2022/2023 začaly hrát turnaje i naši 
nejmladší – pandy. V 1. pololetí se uskuteč-
nily dva turnaje. První v Plzni, kde jsme získali 
3. místo, a další v Čelákovicích, kde jsme obsa-
dili 2. místo. 
Všem rodičům, příznivcům, basketbalovým 
nadšencům a městu Čelákovice bych ráda po-
děkovala za podporu v uplynulém roce.

Sabina Karlová Hořejší, trenérka U10

Foto: archiv spolku

florbal

V Národní lize se Orka veze na vítězné vlně, za-
znamenala již sedmé vítězství v řadě. To ji ka-
tapultovalo až na čelo ligové tabulky s jistotou 
play-off osm kol před koncem základní části.
ORKA–HRADEC KRÁLOVÉ 9:7
Utkání vedoucího Hradce s druhou Orkou do-
padlo vítězstvím domácích, ačkoli se v úvodu 
vůbec nezdálo. Orka vstoupila do zápasu kata-
strofálně, a naopak hosté proměnili maximum 
šancí a po deseti minutách hry svítilo na uka-
zateli skóre hrozivých 0:5. Poté se ale hra vy-
rovnala a Orka dvěma zásahy náskok soupeře 
do přestávky snížila. Ve druhé třetině padl jen 
jeden gól, opět do branky hostů. V závěrečné 
části si Hradec nejprve sebral zpět tříbrankové 
vedení, ale Orka šňůrou čtyř branek zápas oto-

Se začátkem nového roku jsme se ohlédli za tím uplynulým. I když atletická sezona zdaleka nekončí, 
máme za posledních dvanáct měsíců na co vzpomínat. 
Celý rok byl sportovně našlapaný. Hned na začátku roku jsme pro naše členy spustili opět výzvu 
Atlet otužilec 2022 jako dobrou prevenci ke zvyšování imunity a hlavně možnost úžasné zábavy. 
Na začátku března jsme stihli ještě zimní soustředění žactva na běžkách v Jizerských horách. První 
polovina roku byla ve znamení tréninků na stadionu a mnoha závodů.
Ve spolupráci s MDDM Čelákovice, p. o., jsme na začátku července uspořádali tradiční letní tábor 
plný sportu a her v Kraji Vysočina. Pro velký zájem jsme opět udělali dva turnusy. První týden se nesl 
ve znamení olympiády. Druhý, určený pro menší děti, byl v duchu doby kamenné. Oba tábory byly 
plné sportu a společných her. Na programu nesměly chybět, vedle atletických disciplín, gymnastika, 
silové cvičení, aerobik, výlety na koloběžkách a spousta dalších. Tradičně nechyběla ani prestižní 
soutěž Křižanovská laťka nebo celodenní výlet s hledáním pokladu.
Celý rok 2022 byl nabitý atletickými závody, kterých bylo nespočet. Například můžeme jmenovat čtyři 
kola Krajského přeboru družstev přípravek, které pořádá náš oddíl. Každého kola se účastnilo kolem 
200 atletů asi z 6 oddílů Středočeského kraje. Dalším úspěchem je Čokoládová tretra. Do mezinárod-
ního semifinále této soutěže, které se konalo v Ostravě den před Zlatou tretrou, se probojovaly 3 naše 
svěřenkyně. Nezapomenutelným závodem byly také Evropské hry mládeže v Brně. Našich 6 atletek 
doplnilo tým Nehvizd a spolu s dalšími asi 1 750 atlety z 15 zemí Evropy zažily své olympijské hry. 
Naši atleti byli také součástí středočeské reprezentace v Mezikrajském přeboru družstev, na kterém 
náš kraj získal zlatou medaili. V tomto roce nechyběl ani náš oblíbený Večerní běh městem Čelákovice 
a námi pořádané velké atletické oddílové závody nebo noční orientační běh. 
Vyvrcholením sezony bylo finále KP družstev přípravek v Berouně. Ve velké konkurenci 22 nejlepších 
atletických oddílů ze Středočeského kraje jsme vybojovali krásné 4. místo. 
Těší nás také dobrá spolupráce s dalšími sportovními oddíly ve městě a blízkém okolí. S MDDM Če-
lákovice realizujeme oblíbené atletické tábory, s SK Union Čelákovice jsme udělali pro naše nejmenší 
společný fotbalový zápas a s OCR Čelákovice zase trénink na novém hřišti v rámci OCR Monkeys. 
A v neposlední řadě nás těší spolupráce s TJ Sokol Nehvizdy, se kterými společně pořádáme někte-
ré závody, a zejména naši starší atleti v Nehvizdech hostují.
Děkujeme všem našim atletům, rodičům a podporovatelům. Díky vám všem vznikají nezapomenutel-
né okamžiky. Už teď se těšíme na nové v roce 2023.

Radim Vysloužil, Atletika Čelákovice, z. s.

Orka má vítěznou sérii
čila. Hostům se sice ještě podařilo vyrovnat, ale 
my jsme zvládli závěr lépe a dvěma trefami jsme 
dokráčeli k vítězství.
TJ TURNOV–ORKA 5:8
Orka byla v zápase favoritem, což potvrdila ve 
druhé třetině, kdy pěti zásahy v řadě rozhodla 
o svém vítězství. Do té doby vedoucí Turnov již 
odpověď nedokázal nalézt, a my si tak dokráčeli 
k dalšímu vítězství a zisku tří bodů.
ORKA–PRAGUE TIGERS 11:10
Neskutečná divočina, kde rozhodně nedomi-
novali obrany a brankáři obou týmů. Přestřelka 
a tahání se o výsledek trvala po celou dobu zá-
pasu, v závěru měla více štěstí Orka, která za 
nerozhodného stavu 10:10 o svém vítězství roz-
hodla osm sekund před koncem.
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Zimní příprava v roce 2016. Foto: archiv Milana Šikla

SK UNION – BILANCOVÁNÍ
V minulém čísle jsem psal, že s výsledkem Uni-
onu za podzim 2022 nebylo vedení klubu příliš 
spokojeno. Sice před startem soutěží došlo 
k posílení (čekalo se i zkvalitnění) kádru a úvodní 
tři zápasy přinesly kvalitní hru, ale další průběh 
podzimu již tak optimistický nebyl a konečný 
součet poslal Union na 12. místo s minimálním 
odstupem na sestupové umístění. Proč k tomu 
došlo? Oproti jaru 2022 odešla ofenzivní síla, 
což potvrzuje rozdíl vstřelených branek – jaro 
36 branek, podzim 21 branek. Rozdíl byl i u jed-
notlivých hráčů, když Pánek na jaře trefil 9x a na 
podzim jen 1x! Podobně na tom byl i Dalekorej či 
Kovalov. Ovšem chyba nebyla jen u uvedených 
hráčů, ale ani jejich spoluhráči nedokázali jim 
připravit takové přihrávky, které by vedly k úspě-
chu. Pokud jde o obranou činnost, tak v té jsme 
měli problémy hlavně na krajních pozicích, kdy 
byl dlouhodobě zraněn Vacek a forma se vytra-
tila Koloveckému. Nevyrovnané výkony podávali 
i oba brankaři. Rovněž nutno připomenout zkva-
litnění soutěže příchodem šesti celků z přeboru 
(z toho čtyři jsou v postupové naději). 
Několik zajímavostí z podzimu 2022. V 15 mis-
trovských zápasech se vystřídalo celkem 23 hrá-
čů – bilance 15, 3 – 4 – 8, 21:40, 13 b. Nejplat-
nějším hráčem byl Radek Skuhravý mladší, který 
pobyl na hřišti 1 250 minut, dále Jelínek s 1 170 

minutami, Schlosser 1 112 minut, Pánek 1 003 
minut, Filip 955 atd. Pořadí střelců podzimu: 
Martin Jelínek 6 branek, Brabec 5, Kovalov 4, 
Dalekorej, Haloun 3, Filip, Pánek 1. Přípravné zá-
pasy v podzimu: 5, 2 – 0 – 3. 12:14 – nejvíce bra-
nek Brabec 5, Kovalov 3 atd. Několik zajímavostí 
za uplynulého půl roku – nejvyšší výhra Bohe-
mia Poděbrady–Union 1:4, největší prohra Vla-
šim B–Union 12:5! Nejrychlejší gól padl v 5. min. 
s Vlašimí B, skóroval Jelínek. Čisté konto bran-
kaře – Schlosser 2x – Pšovka, Hlízov, Janda 1x 
– Luštěnice. Penalty – proti Unionu 5 nařízeno 
a 5 proměněno, pro Union 3 / 2 proměnil 2x Jelí-
nek, neproměnil Skuhravý. Vyloučení celkem 4x 
– Filip, Dalekorej, Mašek a trenér Skuhravý. Nej-
mladší hráč Konečný 19 let, nejstarší Schlosser 
38 let. Standardní sestava podzimu: Schlosser 
– Kolovecký, Jelínek, Mašek, Braniš – Skuhravý, 
Arazim – Filip, Pánek, Kovalov – Dalekorej (Bra-
bec). Příprava na jarní sezonu je naplánována 
zahájením v polovině ledna a dojednáno je pět 
přípravných zápasů. Soupeři – 1x krajský přebor, 
2x I. A třída, 1x I. B třída a 1x okresní přebor.

MLÁDEŽNICKÁ MUŽSTVA
Dorost – skončil po podzimu v mistrovské soutě-
ži I. A třídy na 2. místě se ztrátou 11 bodů za su-
verénní Vyžlovkou. Bilance Unionu 13, 9 – 1 – 3, 

67:23, 28 b. Na domácím trávníku tým nepoznal 
porážku (pouze jedna remíza), na soupeřově 
hřišti 4x vyhrál. Nejvyšší výhru si připsal Union 
v Louňovicích, a to 11:0, naopak největší poráž-
ku přivezl dorost z Litole 2:6. Čisté konto měli 
oba brankaři Sedlář i Klíma – každý 1 a ½ zá-
pasu. Nejrychlejší gól si připsal Kratochvíl již ve 
3. minutě utkání Union – Jiskra Zruč. Všech 13 
utkání sehráli Čejka, Homola, Fantík, Mikoška, 
Stehlík, Sebera. Tabulka střelců: Fantík Jiří – 18 
branek, Kratzman – 12 branek, Sebera 11 bra-
nek, Kratochvíl, Palouš po 7 gólech, Mikoška 5 
gólů atd. S umístěním dorostu byla spokojenost 
a je škoda, že nedáme dohromady mladší do-
rost, což je podmínkou účasti v krajském pře-
boru.
Starší žáci – po sestupu z krajského přeboru pa-
tří k průměru I. A třídy, konkrétně 7. místo. Bě-
hem podzimu sehrálo mužstvo 12 mistrovských 
zápasů s bilancí 12, 6 – 1 – 5, 53:40, 19 b., z toho 
na domácí půdě vyhráli 4 zápasy a 2x remizo-
vali, skóre 38:11. Na hřištích soupeřů bodovali 
ve třech zápasech – dvě výhry a jedna remíza. 
Nejvyšší výhry dosáhli žáci v utkání Union – SKP 
Mladá Boleslav 14:1, naopak největší porážku si 
přivezli z Pšovky Mělník 0:10.
Tabulka střelců: Vodička a Fiala po 6 gólech, 
Čech, Rajl, Bašus, Flek po 5 gólech, Mráz, Cor-
bin 4 branky, Mičkal 3 branky atd. Na jaře by jistě 
potěšilo posunout se o něco výš.
Mladší žáci – působí ve stejné soutěži a rovněž 
patří k průměru, což potvrzuje průběžné osmé 
místo. Bilance 12, 4 – 1 – 7, 42:45, 13 b. Na 
domácím trávníku získal celek mladších žáků 
12 bodů za 4 výhry, z venku dovezli pouhý bod. 
Nejvyšší vítězství dosáhli mladší žáci v utkání 
Union – STM Mělník 11:1, naopak nejvyšší po-
rážku přivezli z Kutné Hory 1:8. Tabulka střelců: 
Říha 9 branek, Kubečka 8 gólů, Kočvara Denis, 
Mráz po 7 brankách atd.
Přípravka starší – v okresním přeboru se vůbec 
nedařilo a výsledkem je poslední místo bez bo-
dového zisku a s děsivým skóre 46:169. Nejlep-
ším střelcem byl Boskovic s 12 góly.
Přípravka mladší – si vede v tabulce okresního 
přeboru lépe a přezimuje na 2. místě s velmi 
slušnou podzimní bilancí 7, 6 – 0 – 1, 113:73. 
V přehledu střelců si nejlépe vedl Boskovic, au-
tor 42 branek, následován Neumanem s 26 góly, 
Lánským – 21 gólů atd. Milan Šikl

PANTHERS PRAHA–ORKA 6:9
Pantheři měli velmi silný úvod zápasu, v první 
třetině ale vytěžili jen jednobrankové vedení. 
Stejný rozdíl zůstal i po druhé pauze a bylo na 
Orce, aby potvrdila roli favorita. To se v poslední 
části povedlo, soupeře jsme začali jednoznačně 
přehrávat a díky pěti trefám jsme zápas otočili 
jasně v náš prospěch. Jednalo se již o sedmou 
výhru v řadě.

Dalšími koly pokračovala nejvyšší 1. doroste-
necká liga. Kluci statečně bojují, ale na vítězství 
dosáhli pouze v utkání s Turnovem: ORKA–FBC 
ČESKÁ LÍPA 2:5, WIZARDS DDM PRAHA 10–
ORKA 3:1, FLORBAL TJ TURNOV–ORKA 4:5, 
ORKA–SOKOLI PARDUBICE 4:9.

Martin Bajer Zápas mužů s Turnovem. Foto: Martin Bajer
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TJ Spartak Čelákovice

Poslední vystoupení čelákovických nohejbalis-
tů v roce 2022 bylo na 35. ročníku mezinárod-
ního turnaje trojic Poslední smeč. Čelákovice 
B ve složení M. Spilka, M. Flekač a R. Šafr se 
střetly postupně s Čakovicemi, Startem Pra-
ha A a Pankrácí. Za A-tým nastoupila sestava 
D. Matura, T. Löfflemann a Č. Čuřík, která se 
utkala s Juniory ČR, za které nastoupil čeláko-
vický hráč F. Seidl, s NK Legendami a Startem 
Praha B. Další čelákovický hráč V. Holas ještě 
doplnil Start Praha A. V základní části si vedly 
obě sestavy nadmíru zdatně a své skupiny vy-
hrály.
V nedělním finále A-tým dokázal dvakrát remi-
zovat, a to s Čakovicemi a s Karlovými Vary. 
Prohrál však s TJ Plazy a s Modřicemi a skon-
čil na 5. místě ve své skupině. Lépe se dařilo 
B-týmu, který svou skupinu vyhrál, když pora-
zil Vsetín, NK Legendy, remizoval se Žatcem 
a prohrál s NK Ružomberok. V semifinále pak 
posledním možným míčem porazil TJ Plazy. 

B-tým Čelákovic, zleva: Martin Spilka, Martin Flekač, 
Radek Šafr, který byl druhý na turnaji Poslední smeč 
v prosinci 2022. Foto: archiv oddílu

Šachový oddíl
V zimních dnech je velmi dobrý čas na trénink 
a soutěže v našem sportu. Co se našeho klubu 
týče, ten vyslal své zástupce na MČR v Harra-
chově a vydoloval tam bramborovou medaili. 
Sabina Jeníková skončila osmá. Pěkná místa 
a nesporný úspěch našich děvčat. Těšili jsme 
se na následující MČ v Teplicích a věřili, že naše 
želízka v ohni zabodují. Vždyť to bylo poprvé 
v historii, kdy se do bojů zapojilo hned 10 na-
šich členů, tentokráte to bylo 6 kluků a 4 sleč-
ny. V kategorii do 10 let udělal náš favorit bo-
hužel chybičku v posledním kole a neúprosná 
vyrovnanost startovního pole ho posunula až 
na 12. místo. Už i tady je to velmi vyrovna-
né. V kategorii těch nejmenších, do 8 let, hráli 
tři slečny a dva kluci. Všichni se statečně prali 
o bodíky. Zde se podařilo to, co výše nevyšlo. 
Ivanka Mauricová předvedla velmi pěkný výkon 
a získala stříbrnou medaili a pozici vicemistryně 
Čech. Její tréninková partnerka, Alexa Balmuš, 
se nenechala zahanbit a druhý den, kdy ani jed-
nou neprohrála, se přiblížila medailovým pozi-
cím a brala třetí místo. Velmi pěkný pohled, když 
dvě místa ze tří brali Čelákovičtí. A aby toho ne-
bylo málo, třetí ze slečen obsadila šesté místo 
a také se objevila na rozšířeném podiu. Nejlepší 
z kluků skončil na 28. místě. A náš benjamínek, 
ročník 2017, se také neztratil. Zaznamenal dva 
body proti dětem o dva roky starším a už vyhlíží 
další ročník.
V této sezoně řádí i naši dospělí hráči a drží se 
na prvních příčkách soutěží. Pokud se najdou 
dospělí, co by si chtěli šachy vyzkoušet, mají 
možnost po domluvě dorazit do klubovny.
Co bude dále, to je jasné – nábor nových členů 
probíhá, od těch školkových po velké. Nejmen-
ší nováček je ročník 2017 a největší 2003. Oba 
se již zapojili do tréninku a volných míst je velmi 
málo. Bližší informace na tel.: 604 713 180.

Peter Janda

Medailistky z MČR. Foto: archiv oddílu

Stolním tenistům skončila podzimní polovina sezony a vedli si v ní velmi úspěšně. A-tým přezimuje 
na prvním místě v KP1, a pokud se nestane nic mimořádného, začátkem dubna sehraje náročné 
play-off o návrat do divize. V kompletní sestavě jsme vyhráli vcelku hladce všechny zápasy, navíc se 
proti loňsku díky extra tréninkům úžasně zlepšil Jirka Mlejnek, kterému skvěle sekunduje i Jirka Při-
chystal. B-tým má před sebou mission (téměř) impossible postoupit do KP2, a to vzhledem k tomu, 
že vedoucí Brandýs ještě neprohrál. Ale družstvo je dobře doplněné a připravené využít zaváhání 
leadera tabulky. C-tým vede OP2 a je opět hlavním kandidátem postupu. Ohromné zlepšení za-
znamenalo Déčko – původně rekreační hráči a loni 9. tým soutěže letos přezimuje na 2. místě, a to 
především díky skvělé partě a obrovským dávkám tréninku. Smekáme…
V mládeži slaví největší úspěchy v republikovém měřítku Dominik Vedral (U11), Nikolas Ulman (U13) a po-
prvé do republikového seriálu v U11 naskočil teprve 8letý Jirka Janoušek, který v Kamenickém Šenově 
zaznamenal své první vítězství (a hned dvě!) a je naší další velkou nadějí. Ostatní trpělivě 3x týdně trénují, 
lepší se a sbírají zkušenosti na krajských a okresních bodovacích turnajích.
Podzimní zápasy dohrány, ale tréninky nekončí, jedeme dál, připravujeme se na jarní kolotoč turnajů, 
přípravy oslav 100. výročí stolního tenisu v Čelákovcích, soustředění...
Veřejnost dále chceme tímto znovu upozornit na veřejnou hernu stolního tenisu na ochozu naší so-
kolovny. Podrobnosti na našem facebooku a webu stolniteniscelakovice.cz.
Děkujeme tímto našim příznivcům a přejeme všem sportovcům i nesportovcům Čelákovic úspěšný 
rok 2023! Petr Dvořák, předseda oddílu

Jiří Janoušek. Foto: archiv oddílu

Oddíl stolního tenisu

Nohejbalový oddíl

Ve finále na ně čekal úřadující mistr ČR tým 
Modřic. Ve vyrovnaném zápase, ve kterém vy-
nucení třetího setu viselo doslova na vlásku, se 
nakonec radovali již ze čtvrtého vítězství v řadě 
modřičtí hráči.
Závěrem mi dovolte, abych vám za oddíl no-
hejbalu popřál v novém roce vše nejlepší, hod-
ně zdraví a se sportovním pozdravem „sportu 
zdar a nohejbalu zvlášť“ vás opět přivítal v se-
zoně 2023. Petr Flekač
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Hvězdy v Nehvizdech
Kde jinde můžete být tak blízko největším 
světovým esům v atletice! To zažijete pouze 
v Nehvizdech v úterý 31. ledna. Mezinárodní 
atletický mítink je zařazen do druhé nejvyšší 
kategorie Indoor Tour Silver a na zcela novém 
povrchu své síly poměří atleti z celého světa ve 
výšce mužů i žen a stejně tak ve vrhu koulí mužů 
i žen. Po dvou letech se do nehvizdské haly vrátí 
dětské hvězdy, pro které to může být odrazový 
můstek do jejich další atletické kariéry.
Více viz https://hvezdyvnehvizdech.cz.

Atletika Čelákovice, z. s.

karate

Úspěšný rok 2022
 pro SK karate Dragon

Uplynulý rok 2022 byl opět velmi úspěšnou 
sezonou. Dosažené výsledky potvrdily, že SK 
karate Dragon patří na přední místa českého 
karate. Aktuálně jsme jedním z nejúspěšnějších 
klubů Českého svazu karate a nejúspěšnější 
klub asociací ČABK a FSKA.
Celkem jsme se zúčastnili 16 národních a me-
zinárodních soutěží, včetně Mistrovství svě-
ta a Mistrovství Evropy. Na těchto soutěžích 
jsme několikrát získali ocenění nejúspěšnější 
klub soutěže. Celkem jsme vybojovali v indivi-
duálních a týmových kategoriích 414 medailí, 
z toho 157 zlatých, 117 stříbrných a 140 bron-
zových. 
Mistrem ČR se v individuálních kategoriích sta-
li Denis Biljajev, Daniel Brejcha, Denisa Brej-
chová, Dominik Douděra, Jakub Fidler, Jan 
Hoffmann, Tereza Jindrová, Anna Karvánková, 
Leontýna Karvánková, Dalibor Kolínko, Natálie 
Kůrková, Matěj Lippert, Eliška Mihalčatinová, 
Denis Olijnyk, Matyáš Richter, Tomáš Růžička, 
Sofia Sasyn, Štěpán Svoboda, Eliška Skálová, 
Eva Skalová, Linda Skalová, Karolína Šálová 
a Barbora Žižková.
Nejprestižnějšími akcemi roku bylo MS WSF 
a MS SKDUN, obě se konala v České republi-
ce, a ME WUKF, které se konalo v Itálii. Fan-
tastického úspěchu na těchto šampionátech 
dosáhli reprezentanti našeho klubu ve složení 
Denis Biljajev, Daniel Brejcha, Denisa Brejcho-
vá, Dominik Douděra, Vendula Fafková, Jakub 
Fidler, Eliška Fidlerová, Jan Hoffmann, Tereza 
Jindrová, Anna Karvánková, Leontýna Karván-
ková, Dalibor Kolínko, Natálie Kůrková, Matěj 
Lippert, Eliška Mihalčatinová, Michal Nosek, 
Denis Olijnyk, Tomáš Růžička, Sofia Sasyn, 
Štěpán Svoboda, Eliška Skálová, Eva Skalová, 
Linda Skalová, Karolína Šálová, Marek Šmo-
lík a Barbora Žižková, kteří vybojovali celkem 
35 titulů.
Za dosažené výsledky je nutné poděkovat neje-
nom všem závodníkům a členům, ale především 
městu Čelákovice a NSA za celoroční finanční 
podporu naší činnosti. Dále ZŠ J. A. Komenské-
ho a ZŠ Kostelní za vytvoření výborných podmí-
nek pro cvičení. Děkujeme také všem rodičům 
a přátelům klubu za podporu a věříme, že rok 
2023 bude neméně úspěšný.

Martin Brejcha, předseda 
SK karate Dragon Čelákovice

Úspěšní mladí reprezentanti SK karate Dragon na MČR 
Beginner, kde vybojovali 16 medailí a obsadili první 
místo z 37 klubů. Foto: archiv klubu

TJ Sokol Čelákovice

První část závodní 
sezony s bronzem

Podzimní část gymnastického roku je vždy ze-
jména o pilování nových prvků, protože pomy-
slný vrchol přípravy přichází na jaře. Přesto se 
stálá základna účastní i podzimních závodů, 
a to především ve skupinové gymnastice Team
Gym.
Nejprve jsme navštívili Milevsko, kde proběhly 
závody dvojic. Startovali jsme v kategorii ml. 
žákyň, kde Klárka s Karolínkou skončily na ne-
oblíbené 4. příčce. V kategorii starších žákyň III 
si Ema s Apolenkou do poslední chvíle drže-
ly bronzovou příčku, ale nakonec ve společné 
skladbě o ni těsně přišly. V kategorii st. žá-
kyň IV bojovaly Verča s Aničkou a v dorosten-
kách Monika s Eliškou. Obě dvojice okusily, že 
i samozřejmosti v tréninku mohou v závodech 
potrápit. Jedinou medaili jsme tedy z Milevska 
odvezli zásluhou našeho mixu, kdy při svém 
premiérovém startu předvedl velmi slušnou se-
stavu na kruzích Vojta a spolu s Karolínkou se 
jako nejmladší (a to až o 2 věkové kategorie) ra-
dovali z bronzu.
Hned další týden jsme s 10 závodnicemi od-
cestovaly do Písku, kde jsme se zúčastnily po-
stupové soutěže v TeamGymu Junior. Jedná 
se o soutěž, ve které závodí všichni závodníci 
ve společné pohybové skladbě, ve které musí 
skloubit jak všeobecnou gymnastiku, tak akro-
bacii dle přesně daných pravidel. Dále vždy 6 zá-
vodníků předvádí akrobatické řady, tvz. tumb-
ling, a to hned ve třech variantách. V první řadě 
musí předvést všech 6 stejné prvky, v jedné řadě 
jen prvky vpřed a v jedné řadě jen prvky vzad. 
Obzvláště prvky vzad nás obecně trápí. Bohužel 
nemáme v Čelákovicích ani tumbling, ani reuter 
pás, a tak jezdíme trénovat až do Dobřichovic, 
a to se nedá úplně tak často, jak bychom pro 
udržení kroku s většími kluby potřebovali. Zamě-
řili jsme se letos tedy zejména na třetí soutěžní 
disciplínu, kterou jsou skoky z malé trampolínky. 
Tu jsme si v minulé sezoně, díky dotaci od města 
Čelákovice, pořídili opravdu kvalitní. Jsme velice 
vděčni. Trampolínka se letos stala naší silnější 
disciplínou a prvně jsme tak, co se obtížnosti 
týká, mohli držet krok s nejlepšími celky.
V Písku dopadlo vše dobře a i přes dost impro-
vizovanou sestavu jsme se radovali z postupu 
do Prahy.

Závody v Praze proběhly v sobotu 10. prosince. 
Na Mikuláše vypadala naše příprava báječně 
a těšily jsme se na vyrovnaný závod. Pak ale 
přišel čas špatných a ještě horších zpráv. Ne-
moci, zranění a další komplikace způsobily, že 
jsme ještě v sobotu při rozcvičení závod málem 
pro nedostatek cvičenek opustily. Nakonec 
v sobě hrstka zbylých našla neuvěřitelnou odva-
hu a statečně odskákala i nepřipravené skoky. 
Bylo to o nervy, ale naše holky se zkrátka ne-
chtěly vzdát. A udělaly dobře. Individuální výko-
ny přinesly nejen rozzářené tváře, ale potřebné 
sebevědomí do příštího ročníku.
Všem reprezentantům děkujeme a těšíme se na 
další pěkné starty a výsledky.

Veronika Duníková

Pražské závody. Foto: archiv jednoty

Patriot Čelákovice, spolek

Nábor nováčků 
do plaveckého oddílu

Máš rád vodu? Umíš základní prvky plavání 
a chtěl bys je zdokonalit až na úroveň závod-
ního plavce? Přijď si tak vyzkoušet trénink na 
vlastní kůži!
Každé pondělí v Městském bazénu v Čeláko-
vicích od 15.45 hod. jsme otevření nováčkům, 
ideálně ve věku 5–10 let, kteří by chtěli být sou-
částí plaveckého oddílu. Oddíl funguje od roku 
2017 a za tu krátkou chvíli jsme vychovali plav-
ce, kteří se druhým rokem účastnili Mistrovství 
republiky. V oddíle máme nejen šikovné plavce, 
ale taky dobré kamarády, zkušené trenéry a je 
pro nás trenéry důležité, aby se plavcům trénin-
ky líbily a bavily je, tím je polovina úspěchu za-
ručená. Pokud byste chtěli trénink zkusit nebo 
se na cokoliv zeptat, neváhejte nás kontakto-
vat. Budeme se těšit na každého z vás! Kontakt 
na hlavní trenérku – tel.: 606 628 262, e-mail: 
plavani.celakovice@gmail.com.
Chceš-li plavcem býti, musíš do Patriotu jíti!

Alena Doušová, hlavní trenérka

Mladí plavci oddílu. Foto: archiv spolku
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TENISOVÁ

ŠKOLA JIŘINA

n  Tréninky pod vedením zkušených trenérů 
s licencí ČTS, bývalých tenisových 
profesionálních hráčů;

n  možnost výuky dětí 4–18 let, 
závodní hráči, dospělí, senioři;

n  individuální tréninky – vhodné pro hráče, kteří 
preferují osobní přístup, tréninkové jednotky 
přesně podle potřeb hráče;

n  skupinové tréninky – tento typ tréninku je 
vhodný pro všechny výkonnostní i věkové 
kategorie, slouží k rozvoji techniky i herní 
taktiky a pohybových dovedností;

n tenisové kempy;
n kondiční příprava;
n možnost dopravy – Čelákovice a okolí.

Čelákovice – Jiřina, ulice K Borku
tel.: 777 250 590

INZERCE Uzávěrka č. 2/2023 je 15. 1. 2023! Cena inzerce (od 1. 1. 2020): řádkové 25 Kč/1 cm2 + 21 % DPH, plošné 35 Kč/1 cm2 + 21 % DPH. Min. 
celková cena však 250 Kč + 21 % DPH. Zvýhodněná inzerce: Celá strana -20 %, polovina strany -10 %, nebo opakovaná: čtvrtletí (1x 100 %, 
2x -20 %), pololetí (1x 100 %, 5x -30 %), rok (1x 100 %, 11x -40 %). Aktuální ceník viz www.celakovice.cz.

n Odvoz starého nábytku na skládku! Vyklí-
zíme sklepy, byty, domy, pozůstalosti atd. Na-
ložíme a odvezeme cokoliv za rozumnou cenu. 
Stěhování. Tel.: 773 484 056.

n Vykoupím staré knižní pozůstalosti, sbírky 
starých pohlednic, poštovních známek, foto-
grafií, staré obrazy, rybářské a myslivecké po-
třeby apod. Tel.: 731 489 630. 

n Nabízím kvalitní doučování angličtiny 
i on-line. Jsem zkušenou lektorkou, věnující 
se individuálním lekcím angličtiny jak pro děti, 
dospělé, tak pro věčné začátečníky. V případě 
zájmu volejte na tel.: 606 285 680.

Massage Nicol
Čelákovice na náměstí 5. května č. p. 2/12,

1. patro, vám nabízí:

n sportovní masáž
n relaxační masáž

n aroma masáž
n lávové kameny

Objednávky přijímáme na tel.: 739 037 035.

D

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Ing. Jaroslav TAJBR

– kvalitní a levné právní služby –
nemovitosti, smlouvy, spory, rodinné právo, 

obchodní právo, pracovní právo, dopravní přestupky, 
správní řízení, pohledávky

Na Požárech 1709, Čelákovice
advokatni.kancelar@tajbr.cz

tel.: 737 328 278
www.tajbr.cz

POHŘEBNÍ 
SLUŽBA OTTL

Poskytujeme KOMPLETNÍ 
pohřební služby

Objednávkové kanceláře:
Brandýs nad Labem, Masarykovo 

nám. 18/9, po–pá 8.00–16.00
Čelákovice, Sedláčkova 52/15 

po–pá 8.00–15.00

Nonstop 
tel.: 728 677 707, 602 174 272

www.psottl.cz
U nás platí, že lidskost, vřelost a empatii 

řadíme nad komerční zájmy.

NOVĚ OTEVŘENÁ
KOSMETIKA U JITKY

• Komplexní, inovativní a profesionální 
ošetření přírodní kosmetikou STELLA

• Ultrazvukové čištění pleti
• Kosmetická masáž obličeje

• Barvení řas a obočí
• Depilace

ČELÁKOVICE, U PODJEZDU 589
tel.: 605 858 198

PILATES S POMŮCKAMI
(válec, overball, velký míč, bosu, flexband)

ÚTERÝ 8.00–9.00 a ČTVRTEK 18.30–19.30
v tělocvičně Rehaspring v Čelákovicích na náměs� 

Kontakt: 
Jaroslava Přerovská

e-mail: prelingua@gmail.com
Tel.: 604 89 68 29

h�p://pilates.prelingua.cz/index.htm
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NON-STOP
instalatéři, topenáři 

a plynaři.

Veškeré služby v našem oboru. 

Opravy plynových kotlů,  
montáže tepelných čerpadel  

a elektrokotlů. 

Kontakt: 
jirak.robert@seznam.cz, 

+420 732 534 864,  
Volejte kdykoliv, rádi pro Vás  

uděláme i malé zakázky.

www.zaluziemichal.cz

horizontální na plastová a Euro okna
vertikální žaluzie látkové rolety

látkové rolety do střešních oken Velux, Fakro
sítě proti hmyzu

po 19.00 hod.,

inzerce

Při výdeji 
inkontinentních 
pomůcek na 
POUKAZ
Vám budeme 
případný

DOPLATEK
KOMPENZOVAT

VZORKY
ZDARMA

Zdravotní potřeby
Tereza Horáčková

Masarykova 212, Čelákovice

PROVÁDÍME
veškeré zednické a obkladačské práce • rekonstrukce

bytu, balkonů, rodinných domů • nahazování a zateplování
fasád • sádrokartonové konstrukce • elektroinstalace •

malířské, instalatérské (voda, odpady), topenářské, zámečnické, 
podlahářské a truhlářské práce.

Kontakty:
Miroslav Königsmark, tel.: 777 181 470 

e-mail: KenaMirek@seznam.cz
Petr Königsmark, tel.: 776 261 821 

e-mail: petr.konigsmark@seznam.cz
Nebo můžete využít nabídky tzv.

„HODINOVÉHO MANŽELA“ – tel.: 777 181 470

Proč si vybrat právě nás:

n	 práce	v	moderním	prostředí	s	možností	seberealizace;
n	 nadstandardní	platové	ohodnocení;
n	 5	týdnů	dovolené;
n  zaměstnanecké	benefity	(příspěvek	na	penzijní	připojištění,	

příspěvek	na	dopravu,	závodní	stravování);
n  13.	 a	 14.	 plat	 dle	hospodářského	výsledku	 společnosti	

z	Lázní	Toušeně.

Chcete	pracovat	ve	stabilní	firmě,	která	je	ve	svém	oboru	
jednou	 z	nejmodernějších	na	 trhu?	Přijďte	 se	přesvědčit	
o	kvalitách	společnosti	ISOTHERM,	s.	r.	o.,	v	pracovní	dny	
mezi	7.00–14.00	hod.	na	adrese	Hlavní	550,	Lázně	Toušeň,	
nebo	zašlete	svůj	životopis	na	e-mail:	
personalista.lt@isotherm.cz, recepce.lt@isotherm.cz

Pobočka v Lázních Toušeni hledá nové kolegy na pozice:

obsluha strojů a zařízení na výrobu izolačních skel

expedient

operátor výroby (řezač, brusič)

operátor CNC strojů

IZOLAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SKLO
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OČNÍ OPTIK MARTIN RYVOL VÁS ZVEOČNÍ OPTIK MARTIN RYVOL VÁS ZVE

DO SVÉ PRODEJNY DO SVÉ PRODEJNY 
OČNÍ OPTIKYOČNÍ OPTIKY
MASARYKOVA 96/12, ČELÁKOVICE – V PASÁŽI U SLUNCEMASARYKOVA 96/12, ČELÁKOVICE – V PASÁŽI U SLUNCE

Prodáváme kvalitní skla české firmy Optika Čivice, brýlové obruby moderní, designové 
i klasické za dostupné ceny pro každého. Zhotovení kompletních brýlí již do 24 hodin. 

Využijte naši speciální nabídku: Při koupi kompletních brýlí do blízka nebo do dálky

pl
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Provozní doba:  Po–Pá 9:00–12:00 a 14:00 – 18:00 hod., sobota 9:00–12:00 hod. • telefon: 323 631 260
Měření zraku na provozovně zdarma u každé zakázky.

Platí pro všechny jednoohniskové plastové brýlové čočky
a to včetně ztenčených s antireflexní úpravou, nebo

z vybrané kolekce při zakoupení kompletních brýlí.
Navíc pro všechny pacienty oční ordinace v Čelákovicích ke každé objednávce dárek.

1+1 sklo ZDARMA

Ke každým brýlím druhá obruba zdarma

-  kontrola evidence odpadů, průběžných 
zápisů o kvalitě výrobků

- kontrola docházky pracovníků
- práce na PC
- denní komunikace a spolupráce s ostatními odděleními
Požadujeme:
- SŠ vzdělání
- Zkušenost s vedením lidí min. 3 roky
- Znalost MS Office (Word, Excel)
- čistý trestní rejstřík

ŘIDIČ
- jednosměnný provoz
Náplň práce:
- rozvoz zboží zákazníkům dle předem plánovaných pravidelných tras
- spolupráce při nakládce zboží
Požadujeme:
- střední odborné vzdělání s výučním listem
- řidičský průkaz skupiny C
- čistý trestní rejstřík
- spolehlivost, zodpovědnost, komunikativnost
- fyzická zdatnost
Výhodou: bydliště v okolí Čelákovic

OBSLUHA VÝROBNÍ LINKY
- směnný provoz
Náplň práce:
- obsluha extruzní linky (manipulace se surovinami a hotovými výrobky)
- vzhledová a rozměrová kontrola výrobků
Požadujeme:
- manuální zručnost
- samostatnost, spolehlivost, pracovitost, pečlivost, důslednost
- smysl pro pořádek
- ochotu pracovat ve směnném provozu
- čistý trestní rejstřík

SEŘIZOVAČ VÝROBNÍ LINKY
- směnný provoz
Náplň práce:
- najíždění, seřizování a ukončování výroby
- údržba a přestavba strojů spojená s výrobním procesem
- vzhledová a rozměrová kontrola výrobků, evidence kontroly do PC
Požadujeme:
- výuční list
- znalost práce na PC
- manuální zručnost
- důslednost a spolehlivost
- smysl pro přesnost a pořádek 
- čistý trestní rejstřík
Výhodou:
-  zkušenost se zpracováním plastů, vyučení technického směru, řidič VZV, 

základy AJ

KOORDINÁTOR VÝROBY
- směnný provoz
Náplň práce:
- vedení lidí na pracovní směně
- zadávání úkolů, kontrola jejich provedení

Nabízíme:
- zajímavé mzdové ohodnocení, možnost profesního růstu
-  zaměstnanecké benefity (25 dní dovolené, příspěvky na stravování, životní nebo 

penzijní připojištění, na volnočasové aktivity, docházkový bonus) 
- věrnostní příspěvek již po 5 letech
- příjemné pracovní prostředí a kolektiv
-  stabilní zázemí ryze české úspěšné společnosti, od roku 2021 jsme součástí 

skupiny Alca Group

Český výrobce plastových trubek a tvarovek 
pro rozvody vody a vytápění hledá nové pracovníky na pozice:

Své životopisy s vyznačením pozice, o kterou máte zájem, zasílejte prosím 
na e-mail: petra.altschmiedova@fv-plast.cz, případné dotazy na telefonu 608 040 963.

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.


