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Skleněnou plastiku symbolizující „Domov na Labi“ převzal laureát Výroční ceny města 2016 pan Miloš Fridrich z rukou starosty města Josefa Pátka ve čtvrtek 27. října v Kulturním 
domě.  Foto: Jiří Suchý

VÝROČNÍ CENA MĚSTA ČELÁKOVIC 2016

O udělení Výroční ceny rozhoduje Zastupitelstvo 
města a termínem pro slavnostní předání ceny je 
stanoven den státního svátku 28. říjen (Den vzni-
ku samostatného československého státu). Ten-
tokrát však byla učiněna výjimka, a to vzhledem 
k  účasti vedení města, ve dnech 28.–30. října 
na betonářských dnech v italském Římě, v rám-
ci kterých byla oceněna čelákovická zavěšená 
lávka přes Labe 2. místem za unikátní technické 
provedení a  použití vysokopevnostního betonu 
při její stavbě. Pro zajímavost – první místo získal 
dvoupodlažní kruhový objezd ve Švédsku.
Připomeňme si ještě předchozí laureáty Výroční 
ceny, kteří ke svému ocenění získali i umělecké 
dílo symbolizující „Domov na Labi“, které vzniklo 
dle návrhu výtvarníka Michala Burdy. Skleněnou 
plastiku se stříbrnou plaketou, která je zhotove-
ná jako zvětšenina otisku pečetidla rychtářského 
práva primase Ježdíka z roku 1631, získá maxi-

málně jednou v  roce osoba, která významným 
způsobem ovlivnila některé obory lidské činnosti, 
významným způsobem působila ve prospěch 
občanů našeho města, šířila dobré jméno našeho 
města doma i ve světě. Jejím prvním držitelem, 
za rok 2012, je za významný přínos k rozvoji škol-
ství a kultury ve městě Čelákovicích pan Bohumír 
Hanžlík. V  pořadí druhou Výroční cenu udělilo 
Zastupitelstvo města Čelákovic dne 26. června 
2013 u příležitosti významného životního jubilea 
a  z  vděčnosti za šíření dobrého jména našeho 
města po celém světě paní Věře Gissingové-Dia-
mantové, žijící ve Velké Británii. Třetím laureátem 
Výroční ceny se stal v roce 2015 za dlouholetou 
obětavou službu věřícím města Čelákovic P. Ri-
chard Scheuch.
Pro rok 2016 udělilo Výroční cenu Zastupitel-
stvo města Čelákovic, usnesením dne 29. červ-
na 2016, při příležitosti 135. výročí založení Sbo-

•  Dagmar Vitáčková, odbor školství, informací a kultury

„Slavnostní večer u příležitosti udělení a předání Výroční ceny města Čelákovic 2016“ se ten-
tokrát v Kulturním domě uskutečnil již ve čtvrtek 27. října a  jeho součástí bylo vystoupení 
zpěvačky Věry Martinové.
Za aktivní, věrnou službu a celoživotní úsilí o rozvoj Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice 
udělilo dne 29. června 2016 Zastupitelstvo města Čelákovic tuto významnou cenu panu Miloši 
Fridrichovi.

Výroční cena 2016 .................
V letošním roce udělilo Zastupitelstvo měs-
to Výroční cenu panu Miloši Fridrichovi, 
starostovi Sboru dobrovolných hasičů Če-
lákovice.

Rok městské knihy završen....
V průběhu roku 2016 bylo v Čelákovicích 
připomenuto 650. výročí existence městské 
knihy, nejstarší dochované písemné památ-
ky o našem městě.

Mistryně světa z Čelákovic.....
Hráčka basketbalu a trenérka Michaela 
Uhrová významně přispěla k zisku titulu 
mistryň světa ve hře 3x3, který si z Číny 
přivezly české basketbalistky.
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ru dobrovolných hasičů Čelákovice za aktivní, 
věrnou službu a celoživotní úsilí o rozvoj Sboru 
dobrovolných hasičů Čelákovice panu Miloši 
Fridrichovi.
Skleněnou plastiku převzal laureát z rukou sta-
rosty města. Pogratulovat mu přijeli přední re-
gionální představitelé hasičských sborů. Slav-
nostním večerem i tentokrát provázel moderátor 
Josef Prokop. Koncertní část patřila vystoupení 
Věry Martinové se skupinou.

Pokračování na str. 16
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na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf –  
www.celakovice.cz, oddíl Informace, sekce Zpravodaj. Tiskne: CALAMARUS, s. r. o., Pod Táborem 54/10, 190 00 Praha 9, IČ: 48536181, www.calamarus.cz. Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí 
nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 2. 11. 2016 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 12/2016 je již 14. 11. 2016.

S M S  I N F O K A N Á L
Informace zdarma přímo do vašeho telefonu.
Služba města Čelákovic umožňuje upozornit

na krizové situace, náhlé události apod.
Registrujte se zasláním SMS na číslo:

605 733 680
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování:
IK CELAK REGISTRUJ

(pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ)

POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány!
Je důležité dodržet formát zasílané SMS,
jinak nedojde k přihlášení nebo odhlášení.

Advent je tu!
Rok s rokem se sešel a pomalu už začíná vánoč-
ní shon. Je to už neuvěřitelných dvacet let, kdy 
tehdejší starosta Josef Šalda s místostarostkou 
Marií Pospíchalovou ve skromných podmínkách 
poprvé spolu se žáky čelákovických škol zaha-
jovali na náměstí adventní čas. Z této skromné 
akce vyrostla tradice, bez které si dnes čeláko-
vické Vánoce už ani neumíme představit. Dva-
cáté výročí, to už chce pořádně oslavit. Vždyť je 
to čtvrtina lidského života. Malá miminka, tehdy 
účastna prvního rozsvícení, jsou dnes dospělá 
a pomalu zakládají své rodiny. Přeji proto této 
nádherné akci mnoho zdaru do dalších dlou-
hých let.

Letos budou oslavy zahájení adventu velmi 
bohaté. V pátek 25. listopadu zahajují advent 
v Sedlčánkách u školy, kde místní dětský sbor 
zazpívá koledy, pochutnáte si na svařeném vínu 
a předseda osadního výboru Petr Kabát s dětmi 
rozsvítí strom. V sobotu 26. listopadu se můžete 
těšit jak na již tradiční vánoční program Ve Ská-
le, který organizuje Domeček Ve Skále, tak 
i na program na náměstí, kde je připraven pro-
gram od 13.00 hodin. Nejprve vystoupí skupina 
Feferon, dále Klasickej postup, sbory Základní 
umělecké školy. V 17.00 hodin s malým pře-
kvapením rozsvítíme radnici a vánoční strom. 
Následovat bude vystoupení skupiny Čechomor 
s vánočním programem. V neděli 27. listopadu 
zahajují advent v Záluží, kde bude také rozsví-
cen vánoční strom.
I letos bude zejména dětem a mládeži na ná-
městí postaveno kluziště, které se loni setkalo 
s dobrým ohlasem. Letos bude kluziště větší 
a Čelákovická sportovní ve spolupráci s Měst-
ským domem dětí a mládeže chystá na pátek 
16. prosince zábavní odpoledne.
Jednou z novinek letošního adventu jsou vá-
noční stromy, které si zdobí děti z mateřských 
škol. Tyto stromy budou po dobu svátků umís-
těny v centru města a po svátcích budou děti 
mít možnost tento „svůj“ strom vysadit buď 
v areálu svých školek, nebo na vhodná veřejná 
prostranství.
Přeji všem občanům města klidný vstup do ad-
ventního času a těším se na společné setkání 
na náměstí.

Váš starosta
Josef Pátek

        úvodník

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 heslem: celakovice.

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

tel./fax: 325 511 148 (kancelář Nymburk)
mobil: 775 561 848 (pí Zajíčková)
e-mail:  poradna.nymburk@opnymburk.cz; 

info@opnymburk.cz
http://www.opnymburk.cz
Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné pro-
fesionální poradenství je poskytováno každou  
1. středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. v bu-
dově radnice na náměstí 5. května (vedle poda-
telny). Více informací na uvedených kontaktech.

Cyklisté! Zvyšte šanci 
najít odcizené kolo!

Město Čelákovice je part-
nerem CEREK (centrálního 
registru kol). S dotazy se 
obracejte na Městskou 
policii nebo přímo na  
www.cerek.cz.

KATALOG místních 
podniků, firem, podni-
katelů, služeb apod.

Aplikace s názvem „KATALOG FIREM“, 
která je součástí webových stránek města  
www.celakovice.cz (pod oddílem Organiza-
ce/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.

ČEZ Distribuce, a. s.
oznamuje přerušení dodávky elektřiny
v Čelákovicích
v pondělí 7. 11. 2016 od 7.30 do 14.30 hod.
Bližší informace o lokalitách dotčených touto 
odstávkou jsou k dispozici (nejdříve 15 dní 
před uvedeným termínem) na webové adrese: 
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/
odstavky.html

Poruchová linka 840 850 860

Tištěný přehled akcí
„ZIMA 2016–2017  

v Čelákovicích“
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „ZIMA 2016–
2017 v Čelákovicích“ (plakát; Zpravodaj města) 
obsahující akce od 30. listopadu 2016 do 5. břez-
na 2017 je v pondělí 7. listopadu 2016.

Informace o akcích zasílejte na e-mail:  
kalendar@celakovice.cz.

Dodané informace jsou také publikovány 
na webových stránkách města v „Kalendáři akcí 
ve městě“.

POZOR
NA UZÁVĚRKY ZMČ!

Uzávěrka prosincového čísla (12-2016) 
Zpravodaje je již v pondělí 14. 11. 2016.
Předpokládané vydání pak 30. 11. 2016.

Uzávěrka lednového čísla (1–2017) 
Zpravodaje je již v pondělí 12. 12. 2016.
Předpokládané vydání pak 2. 1. 2017.

Tajemník Městského úřadu Čelákovice 
vyhlašuje výběrové řízení  

na obsazení pracovní pozice 

„Úředník – referent územního plánování  
a stavebního řádu, odboru stavebního 

úřadu MěÚ v Čelákovicích“.
Přihlášky nutno doručit nejpozději  

do čtvrtka 24. listopadu 2016, 11.00 hod.

Bližší informace na  
www.celakovice.cz.

vyberové rízení
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Rok městské knihy završen literární soutěží
•  Petr Studnička,  místostarosta II

V letošním roce jsme si v Čelákovicích připomínali výročí 650 let od prvního dochovaného zá-
pisu v městské knize, která je pod názvem „Pamětní kniha Čelákovice 1366–1557“ vyhlášena 
od roku 1997 kulturní písemnou památkou.
Oslavy byly zahájeny v únoru Městským domem dětí a mládeže výstavou Řemesla Polabí IX. Měst-
ská knihovna uspořádala besedy pro děti ze základních škol, připravila setkání nad kronikami města 
a uspořádala 10. ročník literární soutěže, který byl vyhlášen v rámci večera autorského čtení. Le-
tošního ročníku se zúčastnilo 110 autorů se 122 pracemi! Městské muzeum se do oslav zapojilo 
křtem výpravné publikace „Radní manuál Pavla Ježdíka 1639–1654“ a především zorganizováním 
Muzejní noci se Svatojánskou divadelní poutí 2016, během níž byla nejstarší městská kniha vysta-
vena. Knihu, která byla zapůjčena Státním okresním archivem Praha-východ, přišlo zhlédnout 406 
návštěvníků a dále 480 žáků základních škol. Základní umělecká škola Jana Zacha zaměřila část 
tradiční výstavy Malý salón 2016 knize. Prosincové téma Zpravodaje bude věnováno kronice města, 
čímž budou letošní oslavy ukončeny.
Poděkování patří všem, kteří přispěli k úspěšnému průběhu „Roku městské knihy“ v našem městě. 
Oceňuji, že se na organizaci oslav podíleli jak úředníci z odboru školství, informací a kultury Měst-
ského úřadu Čelákovice, tak představitelé příspěvkových organizací a spolků.

•  Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta II

Na pozvání Společnosti pro rozvoj kulturní a obchodní spolupráce se zeměmi střední a vý-
chodní Evropy města Shenzhenu a Česko-čínského spolku pro kulturní a vědecko-technickou 
výměnu se zástupci samosprávy města Čelákovic a  představitelé podnikatelského sektoru 
zúčastnili v září letošního roku v rámci služební cesty do Čínské lidové republiky prvního Fóra 
pro podporu ekonomické, obchodní a kulturní spolupráce pořádaného městem Shenzhen pro 
zástupce zemí střední a východní Evropy v rámci iniciativy 16+1. Tato iniciativa se snaží pod-
pořit spolupráci 16 středo- a východoevropských zemí s Čínou.

Představitelé města jednali s potenciálními čínskými investory

Jihočínské pobřežní město Shenzhen, které má 
statut zvláštní administrativní a obchodní zóny, 
je se svými 23 miliony obyvatel považováno 
za  nejbohatší město v  Číně. Při svém rozvo-

ji uplatňuje samospráva města nejmodernější 
poznatky z oblasti územního plánování a urba-
nismu. Rozloha města dosahuje necelých 2 tis. 
km2. V současné době má Shenzhen uzavřeny 
bilaterální smlouvy o investiční spolupráci s té-
měř osmdesáti světovými metropolemi.
V  pořadí prvního fóra se zúčastnili zástup-
ci z  12 středo- a  východoevropských zemí 
a představitelé hostící země včetně náměstků 
primátora města Shenzhenu. Česká republika 
měla ze všech zemí největší zastoupení v cel-
kovém počtu 37 subjektů. Veřejnou správu 
reprezentovali představitelé Velvyslanectví ČR 
v ČLR, vládní agentury CzechTrade či primátor 
statutárního města Karlovy Vary a  starostové 
měst Čelákovic a Milovic. Soukromý sektor byl 

reprezentován Česko-čínskou obchodní ko-
morou a řadou společností jako například Park 
Mirakulum, Pila Pasák, Škoda, Zdroj pitné vody 
Káraný či Zetor.

Fóra v čínském Shenzhenu se zúčastnili představitelé samospráv měst Čelákovice a Milovice a rovněž představitelé 
soukromého sektoru. Druhá zleva je vedoucí delegace Winnie Wangová Böhmová. Zdroj: -jp-

Zástupci čínských firem se nejvíce zajímali 
o možnosti využití brownfields (opuštěné a ne-
využívané bývalé průmyslové plochy) na území 
města, způsoby obdělávání zemědělské půdy 
včetně její bonity a zpracování a distribuce pitné 
vody. Na dotazy týkající se investičních příleži-
tostí ve městě odpovídali zástupci samosprávy 
města. Informace z oblasti zemědělství zodpo-
vídala Jarmila Volfová, která v  našem regionu 
jako soukromý zemědělec obdělává 190 hekta-
rů polí, problematice vodohospodářství se vě-
noval Marek Skalický ze společnosti Zdroj pitné 
vody Káraný. Pro účastníky fóra byl zpracován 
informační leták v  čínštině obsahující podrob-
nosti o  městě, nejvýznamnějších firmách a  in-
vestičních příležitostech.
V rámci doprovodného programu byla předsta-
vitelům města a  zástupcům podnikatelského 
sektoru představena místní vinotéka distribuu-
jící evropská vína, zábavní park Splendid of 
China připomínající historii čínské lidové ves-
nice a  zmenšeniny nejvýznamnějších čínských 
památek a  moderní rozvojové centrum včetně 
obchodní zóny v Shenzhenu.
Závěrem se sluší poděkovat paní Winnie Wan-
gové Böhmové, prezidentce Česko-čínské-
ho spolku pro kulturní a  vědecko-technickou 
 výměnu a  majitelce restaurace Čínské zátiší 
v  Čelákovicích, která spolu se svou rodinou 
zabezpečila pro čelákovickou a  milovickou 
delegaci nadstandardní podmínky i bohatý do-
provodný program při pobytu v Číně. Zároveň 
iniciovala řadu bilaterálních jednání s čínskými 
partnery z  oblasti bankovnictví, energetiky, 
 hotelnictví, strojírenství, vodárenství či země-
dělství.

Kulatých stolů, v jejichž rámci probíhala výměna informací, se zúčastnilo 230 účastníků fóra ze středo- a východo-
evropských zemí a velké množství zástupců čínských firem a profesních asociací. Zdroj: -jp-

Slavnostní recepce se na pozvání čínské strany zúčast-
nili starosta Čelákovic Josef Pátek a  starosta Milovic 
Milan Pour, kteří zasedli u stolu se zástupkyní Velvysla-
nectví České republiky v Čínské lidové republice (zcela 
vlevo). Zdroj: -ps-
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NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

středa 9. 11. 2016
od 18.00 hod. 

obřadní síň v budově radnice
Aktuální program ZM bude zveřejněn týden před 
zasedáním na úřední desce města a na webo-
vých stránkách města.

pozvánka

•  -dv-

Demografie
Zastupitelé se seznámili s výsledky prognózy vý-
voje početního stavu a pohlavní a věkové struk-
tury obyvatelstva města Čelákovic na  období 
2016–2040.

kuchyně, kanceláře vč. WC a sprchového kou-
tu, skladu i  meziskladu, venkovního přístřešku 
a přístřešku na popelnice, na dobu určitou, a to 
na pět let za podmínek, že KD zajistí  zveřejnění 
záměru na pronájem prostor na úřední desce 
města Čelákovic po dobu minimálně 15 kalen-
dářních dnů v  souladu s  výše specifikovanou 
smlouvou o  výpůjčce a  že nájemní smlouva 
nebude  obsahovat ustanovení o  automatické 
pro longaci.

Petice
Zastupitelé projednali petici za  zklidnění pro-
vozu a  bezpečnost chodců v  okolí Městského 
domu dětí a mládeže s dětským hřištěm a Zá-
kladní uměleckou školou Jana Zacha doručenou 
Městskému úřadu Čelákovice dne 19. 9. 2016.

Vyhláška města o veřejném pořádku a čisto-
tě ve městě
Zastupitelstvo města schálilo a vydalo Obecně 
závaznou vyhlášku E 1/2016 města Čelákovic 
o veřejném pořádku a čistotě ve městě.

Nový jednací řád výborů
Zastupitelstvo města schválilo a vydalo jedna-
cí řád výborů Zastupitelstva města Čelákovic 
I/7/2016.

Volba nových členů finančního výboru ZM
Zastupitelé odhlasovali způsob volby členů 
 finančního výboru formou tajné volby, v  níž 
byli za členy finančního výboru města Če lákovic 
zvoleni Milena Přívozníková a Vilibald Knob.

Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města schválilo změnu č. 13 roz-
počtu města Čelákovic 2016 a vzalo na vědomí 
rozbor hospodaření města Čelákovic za období 
od 1. 1. do 30. 6. 2016.

Výběr z usnesení ZM č. 14/2016.

o cem jednali radní mesta
•  -dv-

Finanční záležitosti
Radní schválili změnu rozpočtu města Čeláko-
vic 2016 č. 14.

Veřejná zakázka na DTP a tisk Zpravodaje
Rada města schválila zadávací dokumentaci 
veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním 
řízení na  služby s  názvem „Předtisková úprava 
a tisk Zpravodaje města Čelákovic“ a uložila ve-
doucí odboru správy majetku a  investic zahájit 
zadávací řízení této veřejné zakázky s termínem 
do 30. 9. 2016.

Veřejná zakázka na varovný systém města
Radní schválili zadávací dokumentaci nadlimitní 
veřejné zakázky „Protipovodňový varovný, in-
formační a monitorovací systém města Čeláko-
vic“ a  uložili vedoucímu odboru organizačního 
zajistit zveřejnění výzvy na  profilu zadavatele 
a ve věstníku veřejných zakázek.

Plán údržby vodohospodářské infrastruktury 
města
RM schválila v  souladu s  koncesní smlouvou 
Plán údržby vodohospodářské infrastruktury 
města Čelákovic předložený provozovatelem, 
společností 1. SčV, a. s.

Výstavba kotelen
Radní vzali na  vědomí prodloužení termí-
nu dokončení díla akce „Výstavba 2 nových 
kotelen pro bytové domy č. p.  1345–1348 
a č. p. 1349– 1352, ul. V Prokopě, Čelákovice“ 
z 15. 6. na 16. 7. 2016 a uložili vedoucímu odbo-
ru finančního a plánovacího uplatnit u zhotovite-
le společnosti TZB Kladno, s. r. o., penále z pro-

dlení ve  výši 80 000  Kč, které bylo vypočteno 
dle smlouvy o dílo č. SML/2016/034.

Veřejná zakázka – lapák tuků
Rada města schválila uzavření a  text smlouvy 
o dílo č. SML/2016/251 mezi městem Čeláko-
vice jako objednatelem a společností ORSmix, 
s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem na plnění ve-
řejné zakázky malého rozsahu s názvem „Lapák 
tuků Čelákovice“ v celkové ceně 212 593,76 Kč 
včetně DPH.

Manažer akce zateplení bazénu
Radní udělili výjimku ze směrnice č.  I/2/2016 
k  zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
a schválili přímé zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu s  názvem „Manažer akce – Zateplení 
městského bazénu Čelákovice“ za  podmínky 
zadání této veřejné zakázky na základě Příkazní 
smlouvy mezi městem Čelákovice jako příkaz-
cem a společností OLIVIUS, s. r. o., Sokolov, jako 
příkazníkem ve  znění odsouhlaseném oběma 
smluvními stranami a schváleném Radou města 
Čelákovic s maximální cenou za předmět plnění 
387 200 Kč včetně DPH.

Stavební úpravy interiéru haly U Učiliště
RM schválila rozsah a  provedení navržených 
prací veřejné zakázky malého rozsahu na  sta-
vební práce „Stavební úpravy interiéru sportovní 
haly U Učiliště 1683, Čelákovice“ týkající se rea-
lizace elektrické rozváděcí skříně za předpoklá-
danou cenu 83 634 Kč včetně DPH.
 
Veřejná zakázka na výměny střešních plášťů
Rada města schválila rozsah a provedení navrže-
ných prací v rámci veřejné zakázky malého rozsa-
hu na stavební práce „Bytové domy v ulici Proko-

pa Holého 1440–1441 a 1444–1445, Čelákovice, 
stavební úpravy – výměna střešního pláště“ dle 
změnového listu č. 1 a zároveň souhlasila s po-
sunutím konečného termínu realizace o  14 dnů, 
tj. do 14. 11. 2016, za předpokladu, že v prodlou-
ženém termínu budou prováděny práce v interiéru 
objektu, tedy bez využití lešení.

Dotace města
Radní rozhodli o neposkytnutí dotace subjektu 
Basketbal Čelákovice, spolek, na  účel určený 
v žádosti ze dne 29. 8. 2016, z důvodu nedodr-
žení podmínek pro přidělení dotace dle Zásad 
pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelá-
kovic I/6/2015 ze dne 1. 12. 2015 a úpravy č. 1 
těchto Zásad I/2/2016 ze dne 5. 1. 2016.

Výsadby
RM schválila uzavření a  text smlouvy o  dílo 
č.  SML/2016/238 na  provedení výsadeb v  uli-
cích J. Zeyera, J. Zacha a Stankovského u BD 
č. p.  1585 v Čelákovicích za cenu 520 577 Kč 
včetně DPH mezi městem Čelákovice jako ob-
jednatelem a  Michalem Stejným, Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav, jako zhotovitelem.

Osvědčení mandátu zastupitele
Rada města osvědčila na základě předloženého 
Zápisu o výsledku voleb do Zastupitelstva obce 
Čelákovic a na základě údajů z evidence obyva-
tel ke dni 11. 10. 2016, že na uvolněný mandát 
v  Zastupitelstvu města Čelákovic nastupuje dle 
§ 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů, Tomáš Janák, 
a to ode dne 4. 10. 2016.

Výběr z usnesení RM č. 24–26/2016.

Pronájem restaurace v KD
ZM souhlasilo v souladu s čl. IV. Smlouvy o vý-
půjčce uzavřené dne 18. 10. 2001 mezi měs-
tem Čelákovice jako půjčitelem a  Kulturním 
domem Čelákovice, p. o, jako vypůjčitelem 
s pronájmem nebytových prostor v objektu KD 
Čelákovice, a  to restaurace skládající se z  jí-
delny, výčepu, WC pro veřejnost, předsíňky, 

Foto: -dv-
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•  odbor životního prostředí  
a odbor organizační

Odbor životního prostředí a odbor organizač-
ní ve  spolupráci připravily pro občany aktuální 
mapu umístění nádob na tříděný odpad a zpětný 
odběr, která je přístupná na webových stránkách 
města www.celakovice.cz v sekci „Město“ – „Ži-
votní prostředí“ v kapitole „Odpady“. 
Jednotlivá stanoviště, na  kterých jsou umístě-
ny kontejnery pro oddělený sběr odpadů, jsou 
v mapě označena symbolem oranžového kon-
tejneru. Kliknutím na  příslušný symbol jsou vi-
dět, prostřednictvím fotografie sběrného místa, 
druhy odděleně sbíraných komodit, tj. jaké ná-
doby jsou v tomto místě k dispozici.
Mapa je součástí geoportálu města Čelákovic 

Ilustrační snímek mapy geoportálu města Čelákovic. Zdroj: město Čelákovice

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 zaregistro-
vat na stránkách města a poté si akce sami 
přidávat a popřípadě i editovat.

Mapa umístění nádob na tříděný odpad a zpětný odběr
a lze v ní vyhledat, po zaškrtnutí příslušného vý-
běru, i mnoho dalších informací o území, např. 
rozdělení volebních okrsků, záplavové území 

apod. (Odpady jsou pod občanskou vybave-
ností.) Přímý odkaz do mapy je:
https://celakovice.obce.gepro.cz

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
KONANÝCH VE DNECH 7.–8. ŘÍJNA 2016

Kandidátní listina Platné hlasy

číslo název celkem v %
30 ANO 2011 72 795 20,76

34 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 64 621 18,43
12 Česká str. sociálně demokrat. 48 226 13,75

2 Občanská demokratická strana 45 759 13,05

37 Komunistická str. Čech a Moravy 35 534 10,13

32 TOP 09 22 928 6,54

78 Koalice SPD a SPO 17 397 4,96

72 Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED 12 326 3,51

82 Česká pirátská strana 12 208 3,48

52 Svobodní a Soukromníci 7 601 2,16

75 DSSS-Imigranty, islám nechceme! 2 806 0,80

43 Úsvit s Blokem proti islamiz. 2 724 0,77

67 NE ILEG. IMIGRACI-PEN. PRO LIDI 1 701 0,48

26 Koruna Česká (monarch. strana) 958 0,27

41 Národní demokracie 748 0,21

1 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 699 0,19

70 SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK 617 0,17

11 OBČANÉ 2011 514 0,14

28 Romská demokratická strana 247 0,07

81 SPR-REP. STR. ČECH, MORAVY, SLEZ. 130 0,03

Středočeský kraj celkově

Počet
volených

členů

Okrsky

 celkem      zpr.       v %

Voliči 
v seznamu 

Vydané
obálky

Volební
účast
v % 

Ode- 
vzdané
obálky 

Platné
hlasy 

%
platných

hlasů

65 2 060 2 060 100 1 026 801 356 897 34,76 356 384 350 539 98,36

Čelákovice celkově

Okrsky

 celkem      zpr.      v %

Voliči 
v seznamu 

Vydané
obálky

Volební
účast
v % 

Ode- 
vzdané
obálky 

Platné
hlasy 

%
platných

hlasů

11 11 100 9 030 3 322 36,79 3 321 3274 98,58

Kandidátní listina Platné hlasy

číslo název celkem v %
2 Občanská demokratická strana 901 27,51

30 ANO 2011 569 17,37

12 Česká str. sociálně demokrat. 382 11,66

34 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 341 10,41

37 Komunistická str. Čech a Moravy 269 8,21

32 TOP 09 246 7,51

82 Česká pirátská strana 140 4,27

78 Koalice SPD a SPO 129 3,94

72 Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED 108 3,29

52 Svobodní a Soukromníci 58 1,77

43 Úsvit s Blokem proti islamiz. 53 1,61

75 DSSS-Imigranty, islám nechceme! 45 1,37

67 NE ILEG. IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 9 0,27

26 Koruna Česká (monarch. strana) 7 0,21

1 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 5 0,15

70 SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK 5 0,15

11 OBČANÉ 2011 3 0,09

28 Romská demokratická strana 2 0,06

41 Národní demokracie 2 0,06

81 SPR-REP. STR. ČECH, MORAVY, SLEZ. 0 0
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Našim seniorům
•  odbor pro občanské záležitosti

Město Čelákovice pořádá ve  čtvrtek dne 8. 12. 2016 od  14.00 hod. 
v  Kulturním domě v  Čelákovicích „Vánoční setkání pro seniory našeho 
města“. Během odpoledne vystoupí „MUZIKA V  NÁLADĚ“ pod řízením 
Zdeňka Švancara s  programem písní lidových, ze Semaforu, z  filmů 
a popu. Zájemci se mohou hlásit na odboru pro občanské záležitosti – 
sociálních věcí a zdravotnictví do 30. 11. 2016 (tel.: 326 929 118 – 119).
Těšíme se na vaši návštěvu.

Co připravujeme
•  Anděla Nosková

Dne 11. 10. 2016 nám doktorka Melánie Skalická přiblížila problematiku 
strachu, stresu, úzkosti a  zapomínání. Jaké jsou spouštěče a  jak se 
s  těmito příznaky vypořádat. Děkujeme, paní doktorko, za  moc hezkou 
a poučnou přednášku.
Angličtina je již v  plném proudu a  natrvalo zakotvena v  KD. Také zde 
musíme poděkovat řediteli Tomáši Staňkovi za vstřícné a ochotné jednání. 
Ještě je čas se přihlásit. Lekce jsou každou středu v čase 14.00–15.30 hod. 
Platí se při příchodu 50 Kč. Lektor Miloš Špringr nám udělal seniorskou 
cenu. Díky moc.
A  teď jedna bomba. Máme svého seniorského počítačového poradce 
a technika. Tzv. IT PC. Obor má vystudovaný a poradí v oblasti počítačů, 
mobilů, tabletů a  notebooků. Kdo bude chtít radu, napíše na  e-mail: 
pcpomsen@seznam.cz. K dotazu ve vlastním zájmu napište svůj mobil, to 
pro zpětnou vazbu a celé jméno. Někdy se nedá vše jen napsat. Pak vám 
budeme moci zavolat. E-mailové porady jsou zdarma. (I když za jednu radu 
je sazba 25 Kč, ale ty zaplatí město.) Co si ale každý zaplatí sám, bude 
návštěva technika domů. Za to je sazba 100 Kč/hod. Také bezkonkurenční 
cena. Co říkáte? Aby se nemohlo porad zneužít neseniorem, je třeba být 
zaregistrován v seznamu seniorů na již dříve avizovaném e-mailu: seniori@
celakovice-mesto.cz. Při registraci napište celou adresu bydliště. IT PC 
začíná od listopadu.
Nezapomeňte na  naši seniorskou skupinu na  Facebooku. Přihlaste se 
do ní a můžeme tam probrat, co nás zajímá, co třeba sháníme, kdo by 
potřeboval jakou pomoc nebo co bychom chtěli darovat, či prodat.
Ještě se můžete přihlásit do divadla do Mladé Boleslavi na den 21. 11. 2016. 
Hraje se Pygmalion, vstupné je 200 Kč. Odjezd v 17.45 hod. od radnice.
Je mi líto, ale z  technických důvodů musíme odložit seniorský bazar 
na březen 2017. Na našich aktivitách se na vás budu těšit…
Pro další informace sledujte vývěsní skříňku pro seniory, která je umístěná 
mezi okny na obchodě v Masarykově ulici č. p. 226. Z ní se dozvíte, kdy 
a kde se co koná. Kontakty: Anděla Nosková, tel.: 608 750 633, e-mail: 
anybety@seznam.cz nebo seniori@celakovice-mesto.cz, 
IT e-mail: pcpomsen@seznam.cz
Odbor pro občanské záležitosti (sociální věci a zdravotnictví)  
Městského úřadu, tel.: 326 929 118 – 119

seniori

Veřejnosti přístupné akce
•  odbor školství, informací a kultury

Obecně závazná vyhláška E 1/2016 města Čelákovic, o veřejném po-
řádku a čistotě ve městě, upravuje mimo jiné podmínky pro pořádání 
kulturních, sportovních a jiných akcí mimo uzavřené vnitřní prosto-
ry staveb s platností od 1. 10. 2016. Tyto akce je možné provozovat 
ve vymezeném čase od 8.00 hod. do 22.00 hod. V odůvodněných pří-
padech může Rada města Čelákovic povolit výjimku. Pořadatel žádající 
výjimku podá svou žádost nejméně 15 dnů před jejím konáním, v pří-
padě opakovaných akcí nejméně 15 dnů před konáním první akce. Ná-
ležitosti žádosti jsou stanoveny výše citovaným předpisem, její opis je 
umístěn na webových stránkách města v sekci Městský úřad/formuláře/
odbor školství, informací a kultury.
Regulace se týká pouze veřejnosti přístupných akcí, nikoliv akcí spole-
čenských či rodinných.

Přivítáni do života byli 
v sobotu 22. října 2016 

tito noví občánci města Čelákovic

Barbora Vreštiaková, Adam Dvořák,

Adolf Fojtík, Petr Zeman, Rozálie Špičanová,
Štěpán Kasík a Miroslav Chrůma.

Foto: Jiří Suchý

Karel Hájek, Markéta Prokopovičová,
Martin Hataš, Mikuláš Königsmark,
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l  Jarmila Volfová, zastupitelka

Zastupitel města by měl s velkou 
pokorou přijmout důvěru občanů 
ve volbách a nezpronevěřit se 
svému slibu. Při práci v zastupitel-
stvu by se měl snažit o co největší 
informovanost k danému tématu, 
při získávání podkladů spolu-
pracovat s příslušnými odbory 
radnice. Při jednáních kolektiv-
ních orgánů města by měl myslet 
na občany a nikoliv na svou 
prezentaci. Neměl by se schová-
vat za anonymní občany, nečekat 
s problémem na zasedání zastupi-
telstva, ale měl by usilovat o ope-
rativní řešení problémů. Zároveň 
by měl argumentovat s určitou 
noblesou, svého kolegu, s kterým 
nesouhlasí, přesvědčovat reálnými 
fakty a nikdy se neuchylovat 
k osobnímu urážení a vulgari-
tě. Neměl by se vyhýbat styku 
s občany, naopak by měl trpělivě 
a se znalostí věci odpovídat lidem 
na jejich dotazy. Při slavnostních 
akcích města, při kladení věnců, 
při kterých vyjadřujeme hlubokou 
úctu našim předchůdcům, by měl 
stát v prvních řadách. V osobním 
životě by měl být čestný, prav-
domluvný, statečný a schopný 
obhájit své názory.

l  Marek Skalický, zastupitel

Tato otázka do zastupitelské aré-
ny ne zcela patří. Zastupitel totiž 
nemůže sám relevantně hodnotit, 
jaký má mít zastupitel kredit. Jeho 
odpověď bude čistě teoretická 
a do značné míry bude hraničit 
s pokrytectvím. Na tuto otázku 
odpovídá každé 4 roky především 
sám občan – volič. Příkladem 
toho mohou být po velmi složitém 
období 2010–2014 poslední volby 
v Čelákovicích, ve kterých voliči 
jasně řekli, koho v zastupitelstvu 
chtějí a koho nikoli.

l Aleš Rikl, zastupitel

Asi nejen našeho, ale zastupitel 
obecně. Měl by mít základní práv-
ní povědomí a přehled (znalost 
zákona o obcích je bezpodmí-
nečná, Ústava, občanský zákoník 
atd.) a být si vědom, že za svá 
rozhodnutí nese osobní odpověd-
nost. Měl by být obeznámen se 
strukturou městského úřadu a mít 
přehled o jeho pracovnících. Měl 
by mít informace (i ekonomické-
ho charakteru) o obci, o jejíchž 
záležitostech rozhoduje. Totiž 
– neznalý člen zastupitelstva je 
lehce manipulovatelný (rozhoduje 
tak, jak se mu řekne, bez znalosti 
věci), nebo může rozhodnout 
z nevědomosti špatně. Ještě než 
se kdokoliv rozhodne kandidovat, 
měl by si uvědomit, že ho čeká 
velmi odpovědná práce. Pokud 
k výkonu mandátu zastupitele 
někdo přistupuje jinak, není to 
pro obec přínosné, ba dokon-
ce to může být přímo škodlivé. 
A jenom připomínám Etický kodex 
zastupitele, který nabyl účinnosti 
dnem schválení na zasedání Za-
stupitelstva města Čelákovic dne 
20. ledna 2011.

Otázka
Jaké vlastnosti 

a předpoklady by 

měl mít zastupitel 

našeho města?

l  Petr Bařina, zastupitel

Dovolím si rozšířit otázku: Nejen 
jaké vlastnosti a předpoklady by 
měl mít čelákovický zastupitel, 
ale zda již někdo takový v našem 
zastupitelstvu je? Jsem pře-
svědčen, že dále mnou uváděné 
vlastnosti a předpoklady by měly 
být standardní a očekávané 
alespoň u některých zastupitelů. 
Nezbytná odbornost a orientace 
v dané agendě města a všeobec-
ný přehled. Slušnost, objektivnost 
a komunikativnost. Řídící schop-
nosti, ale i schopnost pracovat 
v týmu. Umět konstruktivně řešit 
problémy a výzvy. Přirozená auto-
rita a respekt zastupitelů i občanů 
města. A závěrem? V neposlední 
řadě i nezbytné sociální schopnosti 
– empatie, argumentační schop-
nosti, schopnost vyslovit názor či 
rozhodnutí, umět předvídat násled-
ky těchto rozhodnutí i být schopen 
za tato svá rozhodnutí převzít 
zodpovědnost. A nyní si dovolím, 
mimo jakoukoliv svou stranickou 
příslušnost a přesvědčení, uvést 
jméno čelákovického zastupitele, 
který dle mého názoru nejvíce tyto 
vlastnosti a předpoklady splňuje – 
Petr Studnička.

Zastupitelka zvolená za SNK Naše 
Čelákovice se k tématu nevyjádřila.

l  Lenka Grygarová, zastupitelka

Zastupitel by tu měl být hlavně 
pro občany a jejich problémy, měl 
by je umět vyslechnout, poradit 
jim a najít správná řešení. Měl by 
umět dobře hospodařit s obec-
ními financemi a majetkem, a to 
ve prospěch většiny občanů, 
nikoli pro svůj vlastní. Měl by umět 
odhadnout kvalitu návrhů, o nichž 
rozhoduje, nejen automaticky 
hlasovat s koalicí. Samozřejmě by 
měl mít morální zásady a charak-
terové vlastnosti jako čestnost, 
upřímnost, schopnost akceptovat 
i jiný návrh nebo uznat vlastní 
chybu. Zastupitelé za KSČM vždy 
jednají ve prospěch občanů měs-
ta. Prosazují a podporují takové 
návrhy, které jsou prospěšné 
a výhodné pro většinu bez ohledu 
na to, který politický subjekt je 
předkládá. Jednají vždy věcně, 
slušně a korektně bez toho, aby 
napadali, uráželi či zesměšňovali 
své kolegy. Naši zastupitelé nikdy 
nepodpoří návrhy, které ve sku-
tečnosti poškozují zájmy města 
a jsou předkládány jen proto, aby 
bylo pošlapáno vše to, co připra-
vilo předchozí vedení, nebo jen 
pro vyřizování si osobních účtů.

l  Tomáš Janák, zastupitel

Zastupitel je především zástup-
cem svých voličů, který od nich 
získal mandát ve volbách, aby 
skrze něj byly prosazovány 
myšlenky prezentované v jeho 
volebním programu.
Zastupitel má tedy vůči svým 
voličům závazek, ale je však 
 pouze na něm, zdali bude oprav-
du plněn, nebo zůstane spíše 
jen morální, jelikož je v podstatě 
nevymahatelný.
To první by samozřejmě mělo 
platit všeobecně, a o to více právě 
pro naše město.
Jsem pevně přesvědčen, že 
z pozice zastupitele je tudíž 
zásadní hájit a prosazovat zájmy 
města a jeho občanů s důrazem 
na smysluplné vynakládání finanč-
ních prostředků.
Je to v podstatě stále dokola, 
a to už úplně od malička…
Prostě nelhat, nekrást, a nesli-
bovat před volbami občanům 
to, o čemž již předem vím, že je 
nemožné.
Právě proto jsem rád, že nejsem 
a ani nebudu jen prázdným, krát-
kozrakým a hloupým populistou.

www.celakovice.cz
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Středočeský kraj přispěl na již zrealizovanou 
revitalizaci zeleně v Rumunské ulici

ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE

•  odbor životního prostředí

Poskytnutí dotace z  rozpočtu Středočeské-
ho kraje, ze Středočeského Fondu životního 
prostředí a  zemědělství, na  revitalizaci ze-
leně v  ulici Rumunské schválilo Zastupitel-
stvo  Středočeského kraje na  svém zasedá-
ní v   dubnu. Na  konci září byla mezi městem 
 Čelákovice a  Středočeským krajem uzavře-
na veřejnoprávní smlouva o  poskytnutí této 
 dotace. 
Výsadby, kácení, údržby dřevin a založení trávní-
ků byly provedeny během první poloviny letošní-
ho roku. Středočeský kraj poskytl dotaci ve výši 
téměř 95 % celkových skutečných uznatelných 
finančních nákladů z  částky asi půl milionu ko-
run, kterou město zhotoviteli Danielu Herainovi 
z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi již uhra-
dilo.
Nově vysazené stromy i keře byly po celé léto 
zalévány, následná péče o  ně (výchovné řezy, 
odplevelení, přihnojení atd.) je zajištěna na ob-
dobí tří let po výsadbě. Foto: archiv odboru

Zpráva pro odběratele vody v Čelákovicích

•  1. SčV, a. s.

Spolupráce při uzavírání odběratelských smluv 
hodnotíme velmi pozitivně. Na kontaktní místo 
společnosti 1. SčV, a. s., se od začátku ledna 
2016 dostavilo více než tisíc odběratelů za úče-
lem uzavření nové smlouvy. Děkujeme tímto 
všem a těšíme se na další spolupráci.
Dovolujeme si připomenout, že původní odbě-
ratelská smlouva, uzavřená se společností VaK 
Mladá Boleslav, musí být v plném rozsahu na-
hrazena smlouvou o dodávce vody a odvádění 
odpadních vod. 
Odběratelé jsou postupně písemně vyzýváni 
k uzavření smlouvy a platí, že dokud nebude uza-
vřena nová smlouva, nemusí se odběratel obá-
vat, že odběr bude považován za bezesmluvní. 
Dovolujeme si zároveň představit nové číslo 
naší zákaznické linky 601 275 275.
Vyslyšeli jsme názory zákazníků a přidáním dal-
šího mobilního čísla chceme zlepšit komunikaci 
s naším call centrem v případě vyřizování veške-
rých záležitostí okolo vody a kanalizace.
Dalším komunikačním nástrojem je nově zřízený 
profil na  Facebooku. Po  dohodě se starostou 
města jsme se stali součástí uzavřené skupiny 
Čelákovice a  jsme připraveni reagovat na  pří-
padné diskuze ohledně provozování vodovodu 
a kanalizace ve městě Čelákovice.

Kontaktní místo 1. SčV, a. s.
Na Požárech č. p. 1882, Čelákovice

Otevírací doba:
po, st 8.00–12.00   13.00–17.00 hod.
út, čt  pouze po předchozí rezervaci  

(viz web spol. nebo tel.)
pá 8.00–12.00 hod.

Tel.: 326 996 804
Nepřetržitá zákaznická linka pro hlášení 
havárií a poruch: 601 275 275
Bílá linka: 840 111 322
Pro řešení dotazů, reklamací, stížností  
e-mail: info @1scv.cz
Veškeré důležité informace a formuláře 
naleznete na webových stránkách naší 
společnosti:

www.1scv.cz

Pro přehled uvádíme znovu veškeré kontaktní 
údaje a časy, kdy a kde nás můžete zastihnout.

Kam vyrazit v okolí?
Pomůže vám nový kulturní kalendář
•  Veronika Kubrihtová

V dílně Místní akční skupiny (MAS) Střední Polabí 
vznikl další projekt, který má za cíl stmelit náš regi-
on. Od září zjistíte velmi jednoduše, jaké zajímavé 
akce se konají v okolí. Zrodil se kulturní kalendář, 
který můžete každý měsíc sledovat na  vývěs-
ních plochách města i  na  místních facebooko-
vých profilech. Ve  formátu PDF je také k dispo-
zici na webových stránkách MAS Střední Polabí 
(www. strednipolabi.cz).
Autorkou kalendáře je Olga Fábry, která nám 
prozradila, jak se projekt vyvíjel: „Z kulturní komi-
se města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, 
ve které jsem členem, se zrodil nápad na kulturní 
kalendář. V hlavě mi ta myšlenka neustále nedala 
spát. A když jsem i od ostatních lidí kolem slyšela, 
že jim kalendář akcí chybí, tak jsem se rozhodla, 
že bylo dost řečí a že ho vyrobím.“
Kalendář byl velmi dobře přijat všemi zástup-
ci obcí. Radost udělal i místním podnikatelům, 
kteří ho ochotně vylepují ve  svých provozov-
nách. Kromě klasických výlepových ploch se 
tak vyjímá také v mnohých kavárnách, restau-
racích i  na  obchodech. Pevně věříme, že svůj 
užitek přinese i vám.

•  Miloš Sekyra, místostarosta I

Od  pondělí 10. října 2016 je zprovozněna pro 
cestující nová autobusová zastávka Čelákovice, 
Jiřinská. Tuto autobusovou zastávku obsluhují 
tři autobusové linky. Zálivy autobusových zastá-
vek spolu s přístřešky jsou vybudovány po obou 
stranách silnice III. třídy 2454, zároveň byl vybu-
dován nový osvětlený přechod pro chodce.

Zastávku obsluhují vybrané spoje autobuso-
vé linky č. 405, které zajíždějí ke  Kovohutím. 
Autobusy zastavují na  zastávce vždy v  jed-
nom směru, a  to při jízdě z náměstí do Kovo-
hutí ve směru do Úval a při jízdě od Kovohutí 
na náměstí ve směru do Brandýsa nad Labem. 
Jedná se o tři, resp. čtyři spoje v pracovní dny. 
Dále  obsluhují zastávku všechny spoje au-
tobusové  linky č. 443 ve  směru do a  ze Sad-

ské a  vybrané spoje zahajují či ukončují svou 
jízdu v nově  obsluhované autobusové zastávce 
 Čelákovice, Toušeňská, která se nachází v blíz-
kosti obchodní zóny. Dále zastavují na zastáv-
ce tři, resp. čtyři spoje autobusové linky č. 427 
v  pracovní dny. Vybudovaná autobusová za-
stávka výrazně přispěla ke zkrácení docházko-
vé vzdálenosti dětí do Základní školy v Kostelní 
ulici.

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY V JIŘINSKÉ ULICI ZPROVOZNĚNY

místní akcní skupina
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spolecenská kronika
Dne 24. 11. oslaví své 70. na-
rozeniny náš dědeček pan 
Jan KARPAŠ. Přejeme mu 
do  dalších let hodně zdraví, 
štěstí, lásky a  spokojenosti. 
Těšíme se na  další společné 
chvíle, které spolu strávíme.
Manželka Anička, dcera Adéla s  manželem, 
syn Jan s manželkou a vnoučata Barča, Ku-
bík, Patrik a Míša

Žít, to je nejvzácnější věc 
na  světě, neboť většina lidí 
jenom existuje. Dne 29. 11. 
2016 oslaví své úctyhodné 
77.  narozeniny náš tatínek, 
dědeček a pradědeček Fran-
tišek KABÁT. 
Mnoho zdraví, štěstí a krásných dnů plných ra-
dosti a pohody přejí děti s rodinami.

•  MS ODS Čelákovice

Děkujeme všem voličům, kteří nám dali svůj 
hlas v říjnových krajských volbách. Pro nás je 
to hlavně zpětná vazba v polovině volebního 
období od vás, voličů, že s prací v našem měs-
tě jste spokojeni. Děkujeme vám za důvěru, pro 
kterou i v následujících dvou letech v Čeláko-
vicích a čtyřech letech ve Středočeském kraji 

uděláme maximum. Vaší podpory si vážíme 
a je pro nás zavazující.

•  Vladimír Duník, předseda MO KSČM 

Městská organizace KSČM Čelákovice děkuje 
všem spoluobčanům, kteří ve  volbách do  kraj-
ského zastupitelstva využili svého občanského 
práva a svým hlasem podpořili kandidáty KSČM.

731 136 156

Otevřené vozidlo
V pondělí 3. 10. 2016 v 19.45 hod. Policie ČR po-
žádala o asistenci v ulici U Kapličky u osobního 
automobilu s otevřeným zavazadlovým prostorem. 
Hlídka MP zde zastihla majitelku vozidla z Milovic, 
která už byla vyrozuměna o celé záležitosti, ta si 
poté vozidlo převzala a zabezpečila. Na vozidle ne-
vznikla žádná škoda, majitelka jen zapomněla při 
odchodu od vozidla zavřít zavazadlový prostor.

Ztracený a nalezený chlapec
Ve středu 5. 10. 2016 v 11.25 hod. oznámila hlíd-
ce MP prodavačka jednoho z obchodů na náměstí 
5. května, že má v obchodě ztraceného chlapce. 
Asi tříletý chlapec naštěstí uměl říci své jméno, 
a hlídce MP se proto podařilo nalézt jeho rodiče. 
Proč se to stalo? Chlapec při vycházce jedné ze 
soukromých mateřských škol zůstal v parku. Infor-
mace o události byla předána odboru pro občan-
ské záležitosti Městského úřadu.

Ukradená fena?
V pondělí 10. 10. 2016 v 18.05 hod. oznámila MP 
žena, že u restaurace v Žižkově ulici je od dopoled-
ne uvázaný pes a nikdo se k němu nehlásí. Hlídka 
MP nejprve v restauraci zjišťovala, zda tady majitel 
nesedí, nebo neodešel bez psa domů.  Poté hlídka 
fenku odvázala a převezla na služebnu MP. Čekalo 
se, zda se o ni někdo přihlásí. V ranních hodinách 
byla informace o nálezu zveřejněna na sociálních 
sítích, a když se do dopoledne nikdo nepřihlásil, 
byla fena převezena do útulku v Lysé nad Labem. 
Zde již věděli, že fenku v den nálezu někdo odcizil 
u prodejny v Milovicích a poté patrně převezl do 
Čelákovic a zde ji ponechal, aby byla nalezena. 

Požáry v domech
V pátek 14. 10. 2016 v 11.45 hod. telefonovala MP 
občanka, že v domě v ulici Stankovského je na 
chodbě cítit kouř. Hasiče prý zatím nevolala, pro-
tože neví, zda hoří, nebo zda někdo připálil oběd. 
Hlídka identifikovala kouř po spáleném papíru vy-
cházející z rozvodů elektřiny na chodbě a v sute-
rénu našla v rozvodnici zbytky spáleného papíru 
a ohořelé kabely. Na místo proto povolala hasiče, 
Policii ČR, pracovníky rozvodných závodů a správ-
ce domu. Podobná událost se stala o dva dny poz-
ději v téže ulici. Hlídka MP nalezla ve sklepě domu 
otevřenou elektroinstalaci se zapálenými novinami 
a spálenými kabely. Policisté z obvodního oddělení 
v Čelákovicích tyto případy prošetřují a pátrají po 
dosud neznámém pachateli. Prosíme proto veřej-
nost o pomoc. Jakékoliv informace o podezřelé 
osobě, která se v dané dny pohybovala v dotče-
ných domech či blízkém okolí, mohou občané 
sdělit na lince 158 nebo předat přímo policistům na 
OOP Čelákovice.

Doklady se dostaly zpět k majiteli
V pondělí 17. 10. 2016 v 14.10 hod. se na služebnu 
MP dostavil muž, který oznámil, že nalezl nedale-
ko služebny pouzdro s doklady nějakého chlapce. 
Společně bylo pouzdro prohlédnuto a bylo zjiště-
no, že se v něm nachází doklady chlapce z Mocho-
va. Hlídka MP v rámci své služby v Mochově zjistila 
na Obecním úřadě, kde chlapec bydlí, a doklady 
předala jeho matce.

INFORMACE, DOPISY

Dne 29. 11. 2016 oslaví pan 
Jiří SOUČEK 80. narozeniny.
Vše nejlepší a  hodně zdra-
ví přejí manželka Miroslava 
a dcery Blanka a Mirka s ro-
dinami.

Dne 14. 10. 2016 jsme se 
v  Husově sboru v  Čelákovi-
cích rozloučili s  naší milova-
nou maminkou a  babičkou 
paní Jiřinou ZEMANOVOU. 
Děkujeme všem za projeve-
nou soustrast.

Zároveň bychom chtěli touto cestou velice po-
děkovat lékaři Svatopluku Ježkovi a  zdravotní 
sestře Věře Doležalové za dlouholetou obětavou 
péči o naši maminku.
Hana Bláhová s rodinou

Dne 17. 9. 2016 nás opustila 
paní Božena JELÍNKOVÁ. 
Děkujeme za projevenou sou-
strast i všem, kteří se s ní přišli 
naposledy rozloučit.
Dcera Jana s rodinou

Státní svátek 28. září v Čelákovicích

kscm

•  Vladimír Duník, předseda MO KSČM  Čelákovice

Dne 28. září uplynulo dlouhých 65 let, kdy byl násilně ukončen život mladého člověka, štábního stráž-
mistra Jaroslava Honzátka, kterého brutálním, nelidským způsobem při výkonu služby zavraždili členo-
vé teroristické skupiny bratří Mašínů. 
Pietního aktu k  uctění jeho památky se zúčast-
nilo asi dvě stě občanů z  různých koutů naší 
vlasti. Mezi vzácnými hosty jsme přivítali nejbliž-
ší příbuzné oběti, delegace Klubů českého po-
hraničí (KČP), poslance PČR, senátora i  krajské 
 zastupitele. Po položení květin k desce s čestnou 
stráží příslušníků SNB a  úvodní československé 
hymně ke  shromážděným občanům promluvil 
předseda NR KČP M. Richter, člen Zastupitel-
stva Středočeského kraje Z. Štefek a  senátor 
J.  Doubrava. Slavnostního odhalení desky se 
zhostil poslanec a  předseda KV KSČM S. Gro-
spič. Poté se část hostů přesunula na  hřbitov 
do  nedalekých Záp, kde položili věnce a  kytice 
k rodinnému hrobu oběti. Zástupci Unie bezpeč-
nostních sborů při té příležitosti předali pamětní medaili in memoriam neteři J. Honzátka paní Ježkové.
Díky pořadatelům – Městské organizaci KSČM Čelákovice, předsedovi OV KSČM Praha-vý  chod a KR 
KČP Středočeského kraje – se po dlouhých 22 letech deska opět vrátila na budovu bývalé strážnice SNB. 
Největší dík však patří manželům Boreckým, kteří ochotně souhlasili s umístěním desky na svém 
objektu.

Odhalení pamětní desky Jaroslava Honzátka dne 28. září 
2016 na č. p. 234 v Masarykově ulici. Foto: archiv po-
řadatelů

Poděkování voličům
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Starý hřbitov

chodíme kolem nich

•  Ivan Vaňousek

Někdy ve 20. letech 1. stol. př. n. l. postavil kon-
zul Marcus Agrippa římský Pantheon, chrám 
všech bohů. Dnes je to nejzachovalejší antický 
chrám patrně proto, že byl počátkem 7. stole-
tí n. l. zasvěcen Panně Marii, a tím zachráněn 
před zničením. Výročním dnem jeho posvěcení 
se stal 1. listopad jako Svátek všech svatých. 
Konec října a počátek listopadu vnímali Keltové 
jako období, v němž mizely hranice mezi světem 
mrtvých a živých (duše zemřelých se vracely 
na zem a živí si prohlíželi podsvětí). Od 10. sto-
letí vzpomínají křesťané o Dušičkách (2. listo-
padu) na své zesnulé. Trochu s nadsázkou lze 

říci, že církev i v těchto dvou případech šikovně 
„pře onačila“ pohanské symboly na křesťanské. 
Oba svátky na sebe navazují, ale více jsou vní-
mány právě „Dušičky“. Pojďme si v této sou-
vislosti připomenout i pietní místo, kde už dnes 
Čelákovičtí svíčky v tento den nezapalují. Je to 
tzv. starý hřbitov, zrušený v 70. letech 20. sto-
letí. Býval od r. 1826 (do té doby se pohřbívalo 
u kostela Nanebevzetí Panny Marie) na samém 
východním konci dnešní Sedláčkovy ulice – teh-
dy na konci města. Dnes je parkem, jehož mno-
hé stromy hřbitov ještě zdobily. Byl místem „po-
sledního odpočinku“ řady zdejších osobností. 
Purkmistů (starostů) Antonína Ferlese – autora 
Pamětí královského komorního města Čelá-

kovic, Antonína Žebráka – prvního městského 
lékaře, Jindřicha Čurdy – nositele Zlatého zá-
služného kříže s korunou a dalších „celebrit“. 
Dlužno připomenout, že i mnoha „obyčejných“ 
lidí, našich prapředků.

Park „u starého hřbitova“. Foto: -dv-

Starý hřbitov v roce 1942. Foto: soukromá sbírka

A CO DR. MILADA HORÁKOVÁ?
• Jarmila Volfová, členka Rady města

V měsíci září byla již podruhé odhalena pamětní deska Jaroslavu Honzátkovi na domě v čelákovické 
Masarykově ulici. Je smutné, když vyhasne lidský život a bolest nejbližších je vždy nesouměřitelná. 
Nadstrážmistr Honzátko byl v padesátých letech příslušníkem represivní složky státu, který pošlapal 
veškeré svobody – zrušení svobodných voleb, loupež soukromého majetku včetně toho z hlediska 
podnikání nejmenšího živnostníka, zavírání desetitisíců osob a vraždy lidí v inscenovaných procesech 
za jejich přesvědčení.
Členové tehdejšího policejního sboru asistovali při vyhánění sedláků z jejich hospodářství (často museli 
během jednoho dne opustit dílo svých předků s osobním majetkem, který se vešel do jednoho zavaza-
dla) a při jejich deportaci do zničeného pohraničí. Členové SNB stříleli bez milosti ty, kteří chtěli opustit 
republiku a žít svobodný život. Podíleli se rovněž na mučení lidí při výsleších. Přeživší političtí vězni vy-
dali jasné svědectví, že mučení v komunistických věznicích se rovnalo praktikám německého gestapa. 
Dr. Milada Horáková, vlastenka, žena s neuvěřitelným sociálním cítěním, byla uvězněna pro svoji 
činnost ve prospěch českého národa Němci; po skončení války pro své přesvědčení a lásku k české 
zemi českými komunisty. Její osud je, doufám, dostatečně znám. Na Klementa Gottwalda se obra-
cela demokratická a levicová veřejnost celého světa včetně vědců, kulturních pracovníků, hlav států 
i italských a francouzských komunistů, aby její život zůstal zachován, protože poprvé v novodobých 
dějinách byla zavražděna žena a matka jen pro své životní názory.
Gottwald šílený strachem ze svého souputníka Stalina bloudil opilý Pražským hradem a rozsudek 
podepsal. Jen připomenu – za několik měsíců podepisuje rozsudky smrti nad svými přáteli. Napří-
klad Rudolf Slánský byl jeho nejbližší spolupracovník a prožil s ním celou válku v Sovětském svazu. 
Pro smutné pobavení, Marie Zápotocká, manželka tehdejšího prezidenta, nazývaná Rudým právem 
dělnická máma, v dochovaných dopisech měla největší starost o osud porcelánového servisu rodiny 
Slánských. Těmto lidem sloužila tehdejší policie.
Domnívám se, že účastníci odhalení pamětní desky, především z hlediska objektivity, měli uspořádat 
sbírku, a přispět tak na památník či jakékoliv připomenutí obětí komunistické zvůle v Čelákovicích. 
Sarkasticky přiznávám, že máme velký dluh. Především mladé generaci bychom měli připomínat 
osudy dr. Baizy, mladých mužů v 50. letech nahnaných do PTP (za všechny pan Josef Hanžlík, člen 
Rady města Čelákovic v letech 1994–1998) a dalších desítek občanů v Čelákovicích.

• MŠ Přístavní

Touto cestou chceme moc poděkovat strážní-
kům Městské policie za pohotovou záchranu je-
žečka, kterého jsme s dětmi objevily při vycház-
ce zapadlého v úzké rouře v zemi.
Moc děkují děti a učitelky.

podekování

Zachráněný ježek. Foto: archiv MŠ

• Pavel Kaňa

Děkuji neznámé paní, která dne 17. 10. 2016 na-
lezla můj telefon, zavolala na uložené tel. číslo 
mé manželky a následně telefon nechala v pro-
vozovně poblíž nálezu. Dle dohody jsem si jej 
tam vyzvedl. Tímto mě utvrdila, že poctiví lidé 
existují.
Moc děkuji!

• J. Baslová za sedmičku klientů

Děkuji paní Janě Richtermocové, díky její ak-
tivitě a  obětavosti jsme mohli strávit báječný 
týden od 17. do 24. září na Slovensku v lázních 
Hokovce. Pobyt doporučujeme všem, kteří 
chtějí prožít týden plný zábavy, výletů, relaxu 
a dobré nálady.

DOPISY



str. 11www.celakovice.cz

KAM VE VOLNÉM CASE
sobota 5. 11. 21.00 hod.
Irish Music Pub
HB BEAT
koncert 

pondělí 7. 11. 18.30 hod.
Městská knihovna
EXPEDICE GAŠERBRUM 2 – PÁKISTÁN 2015
„I sto metrů pod vrcholem se dá otočit!“ – repor-
táž s videoprojekcí horolezce Ladislava Noska.

úterý 8. 11. 9.00–16.00 hod.
Gymnázium Čelákovice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

úterý 8. 11. 14.00–16.00 hod.
Gymnázium Čelákovice
DO TAJŮ CHEMIE

čtvrtek 10. 11. 2016 – neděle 26. 2. 2017
Městské muzeum
BYLI V ČELÁKOVICÍCH UPÍŘI?
50 let od  mediálně známého archeologické-
ho výzkumu – výstava přístupná ve  výstavní 
síni muzea denně mimo pondělí 9.00–12.00 
a 13.30–17.00 hod.
Ve čtvrtek 10. 11. od 18.00 hod. vernisáž vý-
stavy.

sobota 12. 11. 10.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
3 V 1
Aneb jak to bylo s  Budulínkem, Smolíčkem 
a perníkovou chaloupkou – představení pro děti.

sobota 12. 11. 10.15 hod.
hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí TJ Kosmonosy.

neděle 13. 11. 10.00 hod.
sraz u lávky přes Labe
ZA HISTORIÍ CÍSAŘSKÝCH LESŮ
Vycházka borovými lesy v okolí sousoší sv. Vác-
lava s Okrašlovacím spolkem čelákovickým.

úterý 15. 11. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ

úterý 15. 11. 18.30 hod.
Městská knihovna
KRESLENÍ MANDAL
metodou Zentangle – na workshop je potřeba 
se přihlásit předem.

středa 16. 11. 13.30 hod.
Sady 17. listopadu
VEČERNÍ BĚH MĚSTEM
42. ročník Memoriálu Rudolfa Vichery – katego-
rie děti a dorostenci

čtvrtek 17. 11. 16.20 hod.
před ZŠ J. A. Komenského
VEČERNÍ BĚH MĚSTEM
42. ročník Memoriálu Rudolfa Vichery – kate-
gorie junioři a dospělí, slavnostní předávání cen 
od 19.30 hod. v malé tělocvičně školy.

čtvrtek 17. 11. 17.00 hod.
Sedlčánky, Zájezd
LAMPIONOVÝ PRŮVOD

neděle 20. 11. 8.00–11.00 hod.
chovatelský areál – Stankovského č. p. 1774
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít chova-
telské poradny

úterý 22. 11. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ

čtvrtek 24. 11. 16.00–19.00 hod.
ZŠ J. A. Komenského
VÁNOČNÍ JARMARK
pro rodiče a přátele školy

čtvrtek 24. 11. 17.30 hod.
Městské muzeum
MISTRYNĚ SVĚTA V ŠACHU III
přednáška o Maje Čiburdanidzeové šachového 
oddílu TJ Spartak Čelákovice

pátek 25. 11. 17.00 hod.
Sedlčánky, Mírové náměstí
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

sobota 26. 11. 2016 – neděle 29. 1. 2017
Městské muzeum
VÁNOČNÍ UBROUSKY
Výstava ze soukromé sbírky Aleny Šedové pří-
stupná ve vstupní síni muzea denně mimo pon-
dělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.
V sobotu 26. 11. od 10.00 hod. vernisáž vý-
stavy.

sobota 26. 11. různé části města
ZAHÁJENÍ ADVENTNÍHO ČASU VE MĚSTĚ
s  jubilejní 20. městskou slavností na   náměs tí 
(13.00–19.00 hod.) – rozsvícení měst ského  vá-
nočního stromu (17.00 hod.), tentokrát s koncer-

tem skupiny Čechomor (18.00  hod.) a  dalších. 
Více na poslední straně Zpravodaje.

pondělí 28. 11. – čtvrtek 22. 12.
Městská knihovna
ADVENT V KNIHOVNĚ

pondělí 28. 11. 18.00 hod.
Irish Music Pub
O KVALITĚ OVZDUŠÍ
beseda

úterý 29. 11.  9.00–16.00 hod.
Gymnázium Čelákovice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

čtvrtek 1. 12. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ

sobota 3. 12. 21.00 hod.
Irish Music Pub
BIG FIVE
koncert 

Skupina Čechomor. Foto: archiv skupiny

Skupina T.E.T.R.I.S. vystoupí 26. listopadu od 17.30 
hod. na náměstí 5. května. Foto: archiv skupiny

KONCERT SKUPINY ČECHOMOR
v sobotu 26. listopadu od 18.00 hod. na náměstí 5. května



str. 12 listopad 2016

pátek 4. 11. 20.00 hod.
MICHAL PROKOP, LUBOŠ ANDRŠT, JAN 
HRUBÝ A 5P LUBOŠE POSPÍŠILA
Dvojkoncert legend českého bigbeatu. Vstup-
né: 220 Kč/předprodej, 260 Kč/na místě.

úterý 8. 11. 19.00 hod.
VĚRA ŠPINAROVÁ a PAVLÍK BAND
koncert, vstupné: 440 Kč

pátek 11. 11. 10.00–12.00 hod.
IMATRIKULACE NOVÝCH ŽÁKŮ
Gymnázia Čelákovice

pátek 11. 11. 18.00 hod.
ČELÁKOVICKÝ YOU TUBE FEST
Hvězdy českého youtubu, host: Sebastian, 
Sharkass, vstupné: 150 Kč/předprodej, 200 Kč/
na místě.

neděle 20. 11. 15.00 hod.
O PRINCEZNĚ MAJOLENCE
Premiéra nové pohádky DS Tyl, vstupné 50 Kč.

úterý 22. 11. 9.30 hod.
VÁNOČNÍ ZVONEČEK VYPRAVUJE
Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

úterý 22. 11. 19.00 hod.
OTEVŘENÉ MANŽELSVÍ
Zoufale jedovatá tragikomedie o  odvrácené 
straně lásky. Hrají: Karel Roden, Jana Krausová 
a Marian Roden, vstupné: 300 Kč.

středa 23. 11. 19.00 hod.
PETR BABICKÝ
Charitativní koncert mapující tvorbu čelákovic-
kého skladatele. Vstupné: 120 Kč/předprodej, 
160 Kč/na místě.

pátek 25. 11. 19.30 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HYBŠE
Tradiční vánoční koncert legendárního českého 
orchestru s hostem: Duo Kamélie.

pátek 9. 12. 17.00 hod.
MICHAL JE KVÍTKO
Dětské představení Michala Nesvadby, vstup-
né: 165 Kč.

úterý 13. 12. 19.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT MĚSTA ČELÁKOVIC
Tradiční vánoční koncert Orchestru Bohumíra 
Hanžlíka. Vstupné: 200 Kč.

čtvrtek 15. 12. 9.30 hod.
VÁNOČNÍ POŘAD S KŮZLETEM
Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

pondělí 19. 12. 19.00 hod.
FRANKIE A JOHNNY
Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky...

pátek 23. 12. 19.30 hod.
HEJ MISTŘE!
České a moravské koledy, pastorely starých mis-
trů a nejznámější Česká vánoční mše J. J. Ryby.

staví se všichni za symbolický honorář. Budou to 
z velké části známí a přátelé skladatele Babické-
ho, s nimiž se v průběhu času setkal při společné 
práci na různých projektech.“

A jména?
„Třeba herec a výborný zpěvák Petr Stach, jinak 
onen sympaťák z  televizních „Případů 1. oddě-
lení“, Bára Mottlová, herečka, zpěvačka a  mo-
delka, Vladimír Kirikov, ruský houslový virtuos, 
hiphopové studio LUNA z  Loun, charismatický 
herec a  zpěvák divadla ABC Lukáš Jurek, mu-

KULTURA

Ti, kteří jsou trochu seznámeni s detaily výše 
zmíněného koncertu, hovoří v tom smyslu, že 
to tady ještě nebylo. Co tu tedy ještě nebylo?
„Celkový koncept večera. Nutno ovšem dodat, 
že v  civilizovaném zahraničí je tento koncept 
zcela běžný. Mimochodem, jedním z těch, kteří 
stáli u zrodu vlastního nápadu, byl i starosta Pá-
tek, který také nad večerem převzal záštitu, což 
znamená v praxi i finanční příspěvek od města. 
Jde o multižánrový koncert, který má dvě rovi-
ny, a to je to „nóvum“. První se týká hudebního 
skladatele a  muzikanta Petra Babického, jehož 
tvorba bude vyplňovat celý večer. Divák pozná 
široký rozsah jeho práce, od  filmové, televizní 
a  muzikálové hudby přes muziku pro divadla 
nebo pro děti až k  písničkám či k  hudbě pro 
reklamy. Druhá rovina – stejně důležitá – je pak 
charitativní. Čistý výtěžek bude předán do Vla-
šimi do útulku pro zraněná a opuštěná zvířata. 
Zástupkyně stanice se samozřejmě večera zú-
častní a bude pozvána na pódium.“

Zní to dobře, ale kdo hudbu Petra Babického 
divákům představí? Sám jubilant?
„I on, ale hlavně přijedou umělci z tuzemska i ze 
zahraničí. Pozvali jsme také některé zdejší kum-
štýře. Účinkujících bude více než čtyřicet a před-

Hudební skladatel Petr Babický. Zdroj: Studionest

CHARITATIVNÍ KONCERT VĚNOVANÝ TVORBĚ PETRA BABICKÉHO
zikálisté Silvestr Matula a  Vanda Hutařová Za-
platílková, klavíristka Dagmar Doubková a další. 
Z  Čelákováků to budou dnes už dobře známá 
herečka Štěpánka Pencová, zpěvačka Lenka 
Švestková nebo pěvecký sbor AniMuk. To není 
ale všechno, diváci uvidí i velkoplošnou projekci 
s  videoklipy, špičkové šermíře, vynikající muzi-
kanty, a to jsem určitě ještě na mnohé zapomněl. 
Například s dalším účinkujícím, pražským zpívají-
cím divadelníkem a šoumenem Michalem Hnát-
kem, budou tancovat i malé děti z čelákovického 
MDDM.“

Slyšela jsem, že pro charitativní večer máte 
překvapení, které se týká kapely NESTOR, 
s kterou je tvorba Petra Babického jaksi his-
toricky spjata.
„Ano, podařilo se nám mimo jiné získat z archi-
vu České televize některé klipy, které tam svého 
času skupina natočila. Víc prozrazovat nebudu. 
Prozradím ale, že akce oslovila řadu sponzorů 
a že programem bude provázet moderátor Filip 
Zvolský, kterého veřejnost může znát jako prů-
vodce DVD dokumentem „Za poklady středního 
Polabí“. Takže nabízejícího se patosu se laska-
vý divák určitě nedočká. Zato se dočká vkusné 
a neokoukané zábavy a navíc se zúčastní akce, 
která přinese i díky jeho penězům ze vstupného 
něco dobra – pokud to vůbec jde – pro ty neju-
božejší z nejubožejších.“

Děkuji za odpovědi a připojuji se k pozvání 
na akci.

•  Jarmila Volfová

Ve středu 23. listopadu se koná v čelákovickém Kulturním domě koncert věnovaný tvorbě če-
lákovického hudebního skladatele Petra Babického. Pan V. Němec, jeden z povolaných z po-
řádající agentury Studionest, mi ke kulturní akci sdělil několik podrobností.

Michal Prokop. Zdroj: David Port, MF DNES

Zdroj: archiv KD
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Na Hrádku 464
Čelákovice

Vánoční koncerty
Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka v Městském muzeu se letos konají:

v sobotu 17. prosince od 18.00 hod. a v neděli 18. prosince od 16.00 a od 18.00 hod.
Předprodej vstupenek za jednotnou cenu 120 Kč bude zahájen výlučně v pokladně muzea 

 počínaje dnem 8. listopadu 2016.

•  Dana Klírová, kurátorka Městského muzea

Městské muzeum v Čelákovicích si vás dovoluje pozvat na výstavu s názvem: „Byli v Čeláko-
vicích upíři? Půlstoletí od mediálně proslulého archeologického výzkumu“. Náplní výstavy je 
prezentace dalšího letošního „jubilanta“ – známého archeologického výzkumu, který právě 
před padesáti lety uskutečnil Jaroslav Špaček, pozdější ředitel čelákovického muzea.

Byli v Čelákovicích upíři?

Výzkum probíhal v poloze „Mrchovláčka“, v zástavbě na východním okraji Čelákovic. Celkem bylo 
odkryto 11 kostrových hrobů se 14 pohřbenými jedinci výlučně mužského pohlaví, přičemž jedinou 
nalezenou výbavu představovaly železné opaskové přezky. Pohřby byly autorem výzkumu zařazeny 
do raného středověku a vzhledem k řadě odchylek od tehdy běžného ritu interpretovány jako pozůstat-
ky pohřebiště s protivampyrickými zásahy. Díky tomu se výzkum a jeho výsledky dostaly do povědomí 
širší veřejnosti, která ho vnímá jako „pohřebiště  upírů“.
První pochybnosti o správnosti této interpretace zazněly nepřímo od antropologů, kteří při vyhodnoce-
ní kosterních pozůstatků upozornili na to, že fyzické vlastnosti pohřbených vůbec neodpovídají české 
raně středověké populaci (10.–12. století), ale naopak se plně shodují s populací vrcholně a pozdně 
středověkou (13.–15. století). Nicméně, antropologové tehdy plně respektovali dataci poskytnutou ve-
doucím výzkumu a v souladu s dobovými trendy řešili tento rozpor hypotézou o fyzicky „cizorodé“ 
populaci, která měla pohřbívat své členy na zvláštním pohřebišti.
Na přelomu tisíciletí diskuzi oživili někteří archeologové, kteří zdůraznili zaprvé chronologickou neurči-
tost nálezů, umožňující dataci pohřbů do širokého intervalu v rámci celého středověku a raného novo-
věku; zadruhé upozornili na nápadnou podobnost s pozdně středověkými a raně novověkými pohřby 
sociálně vyloučených osob, jako byli lidé popravení, sebevrazi a tuláci; a za třetí respektovali výsledky 
starší antropologické analýzy, která řadila pohřbené spíše do vrcholného a pozdního středověku. V po-
sledních 15 letech jsme tak mohli být svědky vyhrocené debaty mezi zastánci původní „vampyrické“ 
a nové „vyděděnecké“ hypotézy. Bulvární média tuto diskuzi přirozeně dodnes ignorují, stejně jako 
všechny odstíny jinak kultivovaně formulované „vampyrické“ interpretace, a tak se čas od času vynoří 
různé mrazivě hororové a senzační zprávy o „čelákovických upírech“. 
Zvláštní a prostorově vydělené raně středověké kostrové pohřebiště s množstvím protivampyrických 
zásahů by znamenalo evropský unikát, nemající analogie. Nicméně, ani nová a pravděpodobně ade-
kvátnější „vyděděnecká“ interpretace ani trochu nesnižuje význam čelákovického nálezu. Srovnatel-
ně rozsáhlé pohřebiště sociálně vyloučených osob z období vrcholného a pozdního středověku totiž 
na území České republiky dosud neznáme a v rámci celé Evropy by jich šlo nalézt také jen několik. 
Cílem výstavy je proto poutavou formou upozornit jak na všechny možné interpretace příslušného ar-
cheologického výzkumu, tak na aktuální stav poznání. Součástí výstavy je rovněž prezentace moderně 
pojatého interdisciplinárního výzkumu a přiblížení jeho klíčových výsledků popularizační formou. Vý-
stava se uskutečňuje zaprvé ve spolupráci s Centrem medievistických studií při Akademii věd České 
republiky a Univerzitě Karlově v Praze a zadruhé s katedrou antropologie a genetiky člověka Přírodo-
vědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, samozřejmě za klíčové finanční podpory města Čelákovic. 
Spolu se všemi těmito partnery proto ještě jednou srdečně zveme do Městského muzea v Čelákovicích 
na dobrodružné poznávání vskutku mimořádně záhadné minulosti. Výstava bude doplněna o dopro-
vodný program, o němž budeme informovat na našich webových stránkách. Můžeme ještě prozradit, 
že na zvídavé děti čeká netradiční průvodce a obyvatel muzea – netopýr Artur.

Papírový ubrousek

Foto: archiv Aleny Šedové

•  Alena Šedová

Papírový ubrousek, na první pohled nezajímavý, 
banální předmět denní potřeby, prakticky využi-
telný kus papírku k otření úst, zabalení svačiny 
nebo příboru, se může stát i „duševně“ užitečný 
a obohatit znalosti a vědomosti člověka až do té 
míry, že své původní poslání nesplní – jeho krás-
né provedení v tom zabrání nejen morálně, ale 
i fyzicky – mnohé ubrousky pouštějí barvu, jsou 
moc tvrdé na otření, nebo naopak tak měkké, že 
se hned při zabalení potraviny roztrhnou nebo 
zvlhnou a přilepí…
Ale to není můj problém, já ho mám úplně  jinde. 
Již přes 50 let buduji ucelenou sbírku těchto 
obyčejných papírových předmětů, kterých jsem 
nashromáždila 43 tisíc kusů ze 115 států všech 
světových kontinentů. A  tak stále řeším, jak 
ubrousky uchovávat, třídit a hlavně je ne nechávat 
zavřené ve skříních, ale ukazovat lidem.
Ubrousky obsahují všechny obory, odvětví lid-
ského konání, vědění. Nejširšími tématy jsou bo-
tanika, biologie, lidové zvyky – Vánoce, Velikono-
ce a pohostinství. Nechybí ani zeměpis, dějepis, 
sport, náboženství, školství, doprava, hudba, po-
litika, zdravotnictví, armáda, citáty, film, malířství, 
odívání, zvěrokruhy, humor, slovníky, bankovnic-
tví, pohádky, figurky, jídlo a pití, vlajky, erotika, 
reklamy, ubrousky z akcí soukromých i pracov-
ních atd. Každé téma má ještě svůj podobor, 
a čím je užší a specifičtější, tím je zajímavější. 

Pokračování na str. 14

Protože sbírka zahrnuje velké časové období 
(nejstarší exempláře jsou z období 1. republiky 
u nás, před r. 1917 v Rusku, z 20. let v Němec-
ku), je evidovaná v  elektronické podobě a  její 
součástí je i rozsáhlý archiv, byla v průběhu let 
již 2x oceněna v Klubu sběratelů kuriozit nejvyš-
ším možným diplomem u nás – „Pozoruhodná 
sbírka“. Také je uvedena ve II. díle české Knihy 
rekordů a kuriozit pelhřimovské agentury Dobrý 
den.
Více než 40x byly ubrousky vystavovány buď 
samostatně, nebo jako součást jiné, zpravidla 
monotematické výstavy v českých muzeích, di-
vadlech, kavárnách, domech kultury a  dalších 
výstavních prostorách. Mnohokrát byla sbírka 
i představena veřejnosti v médiích a  tisku. 
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A právě po 40. výstavě mě napadlo „proč mám 
běhat s  ubrousky já za  lidmi, když můžou oni 
přijít ke  mně“. Nebytové prostory v  rodinném 
domě byly, ale nastal problém – přesvědčit ro-
dinu, že nepotřebným zbytečnostem uloženým 
v  jedné místnosti bude lépe v městském sběr-
ném dvoře.  Po řemeslnických pracích zbývalo 
vyřešit výstavní plochy. Vše vzniklo z  vyřaze-
ného zařízení včetně počítače, který posloužil 
k  uložení dokumentace a  statistik v  podobě 
excelovských databází. 1. světové „Minimuze-

um papírových ubrousků, podšálků a prostírání“ 
v Brandýse nad Labem bylo na světě.
Prvním návštěvníkem byla Televize Barran-
dov, která uvedla krátký šot v  hlavních ve-
černích zprávách, pak Country rádio odvy-
sílalo dvě neděle za  sebou pořady proložené 
 hudbou a  zvědavost projevila i ČT 1. S Marti-
nem  Kavanem alias „pošťákem Ondrou“ jsem 
si povídala pro pořad „Hobby naší doby“. 
A pak návštěvníci začali narůstat a  já jsem se 
nestačila divit tomu, jak se lidé strašně diví, co 
všechno lze na  ubrouscích najít, že opravdu 

téměř neexistuje téma, které by sbírka neob-
sahovala. 
A  tak na  závěr nezbývá než pozvat zvěda-
vé zájemce, aby se přišli seznámit s  ma-
lou částí sbírky do  Městského muzea v  Če-
lákovicích  na  výstavu, která bude zahájena 
první adventní víkend, v sobotu 26. 11. v 10.00 
hod, nebo se přijeli do  Brandýsa nad Labem 
přesvědčit, že je vše pravda, o čem si doposud 
jen četli.
Kontakt pro návštěvu: tel.: 606 465 097, e-mail: 
alena.sedova@volny.cz, www.ubrousky.eu.

Město vydává opět stolní kalendář
•  Josef Pátek, starosta

Město Čelákovice v roce 2015 vydalo v malém nákladu kalendář 
2016 s fotografiemi Jany Vondráčkové. Tento kalendář byl původně 
určen pro reprezentativní účely města. K naší velké radosti se setkal 
s vynikajícím ohlasem u veřejnosti, a tak jsme se rozhodli, že v roce 
2016 vydáme kalendář znovu s větším nákladem, aby si jej mohli 
koupit i občané Čelákovic. Pro rok 2017 byl osloven pro spolupráci 
pan Michal Fokt, který městu poskytl bezplatně své fotografie, za což 
mu patří velký dík. 
S fotografiemi Michala Fokta se budete také moci seznámit od května 
v Galerii na schodech v historické budově radnice.
Kalendář je možno zakoupit v Městském muzeu za cenu 120 Kč.

Jaký byl Týden knihoven v Čelákovicích?

• Soňa Husáriková, ředitelka

Říjnový Týden knihoven je za  námi. V  letoš-
ním roce jsme jeho program připravili v duchu 
650. výročí městské knihy.
Výstava na téma Kniha a její podoby. Knihov-
na uspořádala stejně jako každý rok v  Týdnu 
knihoven výstavu, tentokrát na  téma Kniha 
a její podoby. Kdo jste knihovnu navštívili, vidě-
li jste mnoho pozoruhodných knih včetně jejich 
zpodobení na  obrazech, fotografiích, řezbou. 
Knihy od 18. století po současné v atypických 
vazbách, publikace velkých formátů, ale také 
miniatura velikosti 0,6 cm. Výtvarné knihy, kni-
ha s věnováním a podpisy známých osobnos-
tí kultury atd., exponáty od  39 vystavujících 
a dvou ZUŠ rozhodně stály za zhlédnutí. Děti, 
které navštívily se svými vyučujícími knihov-
nu v  rámci Dne otevřených dveří, velmi zaujal 
knižní lis a  nástroje na  výzdobu knižní vazby 
z  knihařské dílny. Úspěch měly také doplňky 
výstavy v  podobě otevřené knihy z  marcipá-
nu, výstavky záložek, které čtenáři zapomněli 
v  knihách, a  příběh o  čelákovických upírech. 
Ten psali během léta postupně po větách naši 
návštěvníci. 
Setkání nad kronikami s  kronikářem měs-
ta Mirkem Noskem a  historikem Čelákovic 
 Jaroslavem Špačkem předcházela  výstava  

kronik města. Zajímavé vyprávění obou 
 hostů  večera bylo doplněno  promítanými 
 ukázkami z  původních kronik města a  pod-
klady práce  kronikáře. Jaroslav Špaček 
hovořil o  původu kronik se zaměřením 
na  čelá kovické  a  práci s  jejich přípravou 
k novodobému vydání. Mirko Nosek vyprávěl 
o  tom, jak se kroniky v současnosti píší, jaká 
pravidla a podmínky musí splňovat, kde shání 
podklady apod.
Další den oba přednášející vyprávěli o kronikách 
žákům základních škol a  na  závěr jim prakticky 
přímo nad čelákovickými kronikami osvětlovali 
rozdíly mezi původními a novodobými zápisy. Děti 
byly zaujaty vyprávěním o pro ně novém tématu.

Výlet do  minulosti byl tématem 10. ročníku li-
terární soutěže. Množstvím příspěvků a  velkou 
účastí na jeho slavnostním ukončení v Městském 
muzeu potvrdil vytrvalý zájem o  naši soutěž.  
Z autorů, kteří za deset ročníků prošli soutěží, vy-
šlo již několik úspěšných básníků a spisovatelů, 
kteří publikují či jim vyšly knihy.
Den otevřených dveří uzavíral tradičně Týden 
knihoven. Možnosti přijít do knihovny využili až 
do  večerních hodin čtenáři, děti ze základních 
škol s  pedagogy a  řada místních návštěvníků 
k prohlédnutí výstavy.
Děkujeme čtenářům za  zapůjčení předmětů 
z jejich tvorby a osobních sbírek a návštěvníkům 
knihovny za zájem o připravené akce.

Beseda „Setkání nad kronikami“ s kronikářem města Mirkem Noskem (vpravo) a historikem Čelákovic Jaroslavem 
Špačkem. Foto: -dv-

tel.: 326 991 515, fax: 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://knihovna.celakovice.cz

Pokračování ze str. 13

KULTURA
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Přednáška 
„Slavné světové  

osobnosti“
Posluchači přednášky s názvem „Slavné svě-
tové osobnosti, jak je (možná) neznáte“ novi-
nářky a spisovatelky Stanislavy Jarolímkové 
se v Městské knihovně v pondělí 17. října do-
zvěděli mnoho zajímavostí o slavných světo-
vých osobnostech.

KULTURA

• Soňa Husáriková, ředitelka

Dne 6. října 2016 byly slavnostně předány v Síni 
Jana Zacha v Městském muzeu ceny 10. roč-
níku literární soutěže naší knihovny, tentokrát 
na  téma Výlet do  minulosti. Členové poroty 
 básník Zbyněk Ludvík Gordon, výtvarník Libor 
Havel, redaktor deníku Právo Josef Koukal, 

Literární soutěž na téma Výlet do minulosti

Expedice Gašerbrum 2
Pákistán 2015: I sto metrů pod vrcholem se 
dá otočit
V  pondělí 7. listopadu v  18.30 hod. proběhne 
v knihovně setkání s čelákovickým horolezcem 
Ladislavem Noskem. Připravil si pro vás video-
projekci s vyprávěním o expedici Gašerbrum 2 
(Pákistán), která proběhla v  létě 2015. Uvidíte 
náročný výstup čtyřčlenného týmu na třináctou 
nejvyšší horu světa (8 035  m) a pátou nejvyšší 
horu Pákistánu. Výkyvy teplot, trhliny v ledovci, 

zdravotní potíže, to vše přidalo na obtížnosti je-
jich cesty. Přijďte si poslechnout krásné i stras-
tiplné zážitky Ladislava Noska.

Kreslení mandal metodou Zentangle
V  úterý 15. listopadu 
se bude v knihovně ko-
nat od  18.30 do  20.30 
hod. workshop Kreslení 
mandal metodou Zen-
tangle. Dozvíte se, co 
jsou to mandaly a  jaké 
je jejich využití. Co to 
je metoda Zentangle 
a  její přínosy. Nakres-
líte si svou černo-bílou 

mandalu, jejíž tisk na  tričko nebo tašku zajistí 
lektorka na  objednávku. Také vás čeká malý 
dáreček. Vezměte si pastelky, případně černý 
Centropen 0,1; 0,3; 0,5 mm. Workshop povede 
lektorka Jana Heidenreichová. Vstup je zdarma, 
jen je potřeba se na něj předem v knihovně při-
hlásit – kontakty viz str. 14. Srdečně zveme děti 
i dospělé.Horolezec Ladislav Nosek. Zdroj: soukromý archiv Foto: -dv-

Mandala lektorky  
Jany Heidenreichové

NAŠE POZVÁNKY

Slavnostnímu vyhlášení vítězů literární soutěže před-
cházelo vystoupení žáků ZUŠ Jana Zacha. Foto: -dv-

Tereza Mašková, ZŠ Kostelní Čelákovice (kategorie 
děti). Foto: -dv-

Lucie Čermáková, Žireč u Dvora Králové nad Labem 
(kategorie mládež). Foto: -dv-

Jindra Lírová, Mělník (kategorie dospělí). Foto: archiv 
knihovny

spisovatelé Petr Kukal, Martin Petiška, Jan Ře-
hounek a Marcela Turečková ze Svazu českých 
knihkupců a nakladatelů rozhodli o 28 cenách, 
které v muzeu převzali úspěšní autoři. Po slav-
nostním aktu umocněném hudebním vystoupe-
ním žáků ZUŠ Jana Zacha pokračoval program 

neformálně v  naší knihovně. Tam si všichni 
mohli přečíst vítězné práce, vzájemně se po-
znat, pohovořit s porotci a rovněž prohlédnout 
výstavu Kniha a její podoby.
Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 110 
autorů z mnoha míst v ČR s celkem 122 prace-
mi. 10 ocenění si odnesli čelákovičtí soutěžící. 
Děkujeme všem zúčastněným, blahopřejeme 
vítězům a přejeme všem hodně úspěchů v jejich 
literární tvorbě.

Touto cestou si dovolujeme poděkovat rovněž 
členům naší poroty za čas, který věnovali sou-
těžním příspěvkům a čelákovické ZUŠ Jana Za-
cha za krásný hudební zážitek při slavnostním 
večeru. Naše poděkování za pomoc při zajištění 
cen a  upomínkových předmětů pro soutěžící 
patří městu Čelákovice a sponzorům.
Všechny oceněné práce ze všech deseti roč-
níků soutěže spolu s  fotodokumentací najdete 
na webu Městské knihovny.

Děti – poezie
1. místo Pavel Turek
2. místo  Markéta Plešková 

Marek Veverka
3. místo Zuzana Kyselová
čestné  
uznání  Magdalena Mandysová 

Alice Matějková

Děti – próza
1. místo Linda Markusová
2. místo Klára Novotná
3. místo Tereza Mašková
čestné  
uznání  Anežka Marešová

Mládež – poezie
1. místo Kateřina Smolová
2. místo Lucie Čermáková
3. místo Kateřina Šebková

Mládež – próza
1. místo Daniela Suchá
2. místo Adéla Surovcová
3. místo Matěj Soukup

Dospělí – poezie
1. místo Jana Martiníková
2. místo Jindra Lírová
3. místo  Marek Kožušník 

Pavel Martinec

čestné  
uznání  Marta Franzová 

Radan Hudak 
Iva Soukalová

Dospělí – próza
1. místo Pavel Cholínský
2. místo Michaela Kašičková
3. místo Pavel Kukal
čestné  
uznání  Monika Pecková 

Jana Trhlíková

SEZNAM OCENĚNÝCH
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VÝROČNÍ CENA MĚSTA ČELÁKOVIC 2016

Pokračování ze str. 1

Naplněna byla také tradice věnovat výtěžek ze 
vstupného slavnostního večera na charitativní 
účel. Pro rok 2016 zastupitelé schválili darovat 
částku 29 800 Kč Nadaci policistů a  hasičů – 
vzájemná pomoc v tísni.
Tato nadace, založená koncem roku 2002, upo-
zorňuje společnost, jak je nebezpečné povolá-
ní policistů a hasičů, kteří ve jménu nás všech 
pracují často na hranici života a smrti, a pečuje 
o pozůstalé děti po policistech a hasičích, kteří 
při výkonu služby zahynuli, a o těžce tělesně po-
stižené bývalé policisty a hasiče, kteří se zranili 
při plnění služebních úkolů. Celé nadační spole-
čenství dnes čítá asi 250 osob z celé republiky. 
Velkého pochopení a finanční podpory se nada-
ci dostává od samotných policistů, hasičů a ob-
čanských pracovníků resortu Ministerstva vnit-
ra. Neméně důležitá je však i finanční pomoc od 
veřejných institucí, podnikatelů, firem, sportov-
ců, umělců, spolků, sborů a občanů. Pro svoji 
činnost, jasný cíl a hospodaření si nadace získa-
la důvěru a stala se společensky vysoce uzná-
vanou neziskovou organizací naplňující moudrý 
výrok francouzského spisovatele Francoise Duc 
de la Rochefoucaulda: „Všichni máme dostatek 
síly, abychom unesli neštěstí druhých“.

Chcete přispět také?
Poskytnout finanční dar v jakékoliv výši je

možné na dárcovský účet:
175787001/0300

Více informací o nadaci se dočtete na
www.nadacepah.cz

Slavnostní večer u příležitosti udělení a předání Výroční ceny města Čelákovic 2016 se tentokrát v Kulturním domě 
uskutečnil již ve čtvrtek 27. října a jeho součástí bylo vystoupení zpěvačky Věry Martinové se skupinou.
 Foto na stránce: Jiří Suchý

Podpis laureáta v pamětní knize města Čelákovic.

Slavnostního večera se zúčastnila za Nadaci policistů 
a hasičů – vzájemná pomoc v tísni pí Věra Feithová. Moderátor večera Josef Prokop.

Laureát Výroční ceny města 2016 Miloš Fridrich s čelákovickými hasiči.

Nominujte osobnost hodnou 
Výroční ceny roku 2017

Nominace se předávají dle pravidel „Statutu Výroční ceny města“ od ledna 2017, nejpozději však do 
31. března 2017. Veškeré podrobnosti k Výroční ceně města – statut, tiskopis návrhu, o skleněné plas-
tice, o laureátech, o jednotlivých ročnících včetně TV záznamů – získáte na webových stránkách města.
www.celakovice.cz/cs/mesto/vyrocni-cena
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Od října 2003 si užívá zaslouženého důchodu. 
Vedle velmi aktivní činnosti pro místní dobrovol-
né hasiče je ještě pověřen správou panelového 
domu, ve kterém ve Stankovského ulici bydlí. 
Miloš Fridrich je ženatý a se svou současnou 
manželkou, která pochází z Vlašimi, žije více 
než dvacet let v Čelákovicích. Vedle hasičství je 
jeho oblíbeným koníčkem zahradničení. Často 
ho můžete potkat v zahrádkářské kolonii v Jiřin-
ské ulici u bývalého starého hřbitova, kam cho-
dí nejen pracovat, ale i odpočívat. Veřejnost se 
může s Milošem Fridrichem setkat i při volbách, 
protože je pravidelným členem volební okrskové 
komise v okrsku č. 5, jehož sídlo je v hasičské 
zbrojnici.
Starostou Sboru dobrovolných hasičů Čeláko-
vice je Miloš Fridrich již neuvěřitelných 35 let. 
Od roku 1981 se snaží o maximální podporu 
činnosti hasičů. Zároveň pomáhá i jedné z or-
ganizačních složek města, kterou je Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů, známá jako tzv. 
výjezdová jednotka. Málokdo si to uvědomuje, 
ale operační středisko profesionálních hasičů 
v Kladně využívá pomoci čelákovických dobro-
volných hasičů velmi často. 
Hasiči dnes nejezdí jen k požárům, ale řeší celou 
řadu dalších mimořádných událostí. Z těch, kte-
ré se staly nedávno v našem městě či jeho okolí, 
lze jmenovat odchyt kočky, zásahy u dopravních 
nehod či otevírání bytu s cílem pomoci uvězněné 
osobě. V předchozích letech se jednalo napří-
klad o pomoc při povodních či hledání utonulého 
v řece. U zásahů se často setkávají místní hasiči 
s těmi profesionálními, kteří jsou členy Hasič-
ského záchranného sboru Středočeského kraje 
a působí v požární stanici ve Staré Boleslavi.
Miloš Fridrich si velmi váží podpory města, a to 
jak v minulosti, tak v současnosti. Zároveň při-
pomíná, že v uplynulých letech došlo k pod-
statnému zlepšení vybavení a zabezpečení 
materiálně-technické základny. Poukazuje rov-
něž na dotace, které město poskytuje spolkům. 
Veškeré finanční prostředky jdou na podporu 
práce s mládeží, především na zlepšení tech-
nického vybavení a nákup hasičského oblečení. 
Investice se nevyhýbají ani hasičské zbrojnici, 
která se nachází v ulici Prokopa Holého. Byly 
rekonstruo vány rozvody vody a vzduchotech-
niky či bylo pořízeno automatické zavírání vrat. 
Čelákovičtí dobrovolní hasiči organizují v průbě-
hu roku dvě významné akce ve městě. Jedná se 
o Memoriál Ladislava Báči a setkání hasičských 
přípravek, které každoročně moderuje starosta 
Josef Pátek. Samozřejmě se podílí na zabezpe-
čení dalších akcí a mezi dětmi je nejoblíbenější 
pěna, které umí čelákovičtí hasiči vyrobit vždy 
dostatek. Laureát Výroční ceny města Čelákovic 
2016 spojil celý svůj život s hasičtstvím. Ve sbo-
rech dobrovolných hasičů působí více než 55 let 
a během své kariéry působil jako hasič v neda-
leké obci Jirny a více než čtyřicet let je aktivní 
u nás, v Čelákovicích, kam se přestěhoval ze-
jména kvůli bytu. 

Miloš Fridrich – laureát Výroční ceny města Čelákovic 2016

Jednatelem místního sboru byl zvolen dne 
10. května 1975 a funkci starosty Sboru dobro-
volných hasičů Čelákovice vykonává již 35 let, 
konkrétně od 13. července 1981. Od 2. února 
2005 vykonává rovněž funkci kronikáře a hos-
podáře čelákovického hasičského sboru.
Jak sám Miloš Fridrich říká, rád by ve zdraví 
dokončil toto volební období, které mu kon-
čí v roce 2020 a poté chce funkci přenechat 
svému nástupci. „Čím dříve se podaří někoho 
vhodného na tento post najít, tím lépe. Dotyčná 
osoba se bude muset zaučit a jsem připraven 
být maximálně nápomocen tomu, aby SDH Če-
lákovice plnil i do budoucna plnohodnotně svou 
funkci,“ shrnul Fridrich. 
Za dobu svého dlouholetého a neúnavného 
působení u dobrovolných hasičů získal Miloš 
Fridrich řadu čestných uznání a medailí. Nej-
více si váží ocenění, které získal před pěti lety 
na přibyslavském zámku – Stužku za věrnost – 
oceňující 50 let aktivní činnosti v hasičství. Udě-
lením Výroční ceny města vyjadřuje město hold 

tomuto čestnému muži a věrnému hasiči! Milo-
še Fridricha velmi potěšila před dvěma měsíci 
návštěva loňského laureáta Výroční ceny, P. Ri-
charda Scheucha, který mu k letošnímu udělení 
prestižní ceny přijel osobně poblahopřát.
Miloš Fridrich se systematicky věnuje rozvoji 
Sboru dobrovolných hasičů nejen v Čeláko-

vicích, ale své úspěchy zúročil i na regionální 
a celostátní úrovni. V roce 1986 byl seznámen 
s plánem výstavby nové hasičské zbrojnice 
v Čelákovicích. V prvních únorových týdnech 
roku 1994 byly prováděny kontroly na nové 
hasičské zbrojnici v ulici Prokopa Holého, 
do které se hasiči nastěhovali dne 16. července 
1994. Oficiální převzetí zbrojnice proběhlo dne 
1. září 1994 a o necelý měsíc později byla měs-
tu předána zpět stará hasičská zbrojnice vedle 
budovy radnice v bývalých masných krámech.
Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice si v le-
tošním roce připomíná 135 let své existence. 
K 1. lednu 2016 čítal sbor celkem 117 členů, 
z toho je 44 mužů, 29 žen a 44 dětí v mládež-
nických kolektivech. Ve výjezdové jednotce 
JPO III/2 je aktuálně aktivních 24 mužů a žen. 
V loňském roce se členové jednotky zúčast-
nili 75 událostí. Přesněji řečeno zasahovali 
u 34 požárů, 12 dopravních nehod, 1 doprav-
ní nehody hromadné, 18 technických pomo-
cí, 3 ostatních pomocí, 2 jiných mimořádných 
událostí a 4 planých poplachů. Ze statistických 
údajů lze zjistit, že průměrný počet událostí je 
60 až 70 za rok. 
Zásadní pro práci ve sboru dobrovolných hasi-
čů je vždy dobrovolnost. Miloš Fridrich působil 
deset let ve funkci vedoucího revizní rady SDH 
okresu Praha-východ, dnes je vedoucím sekce 
zasloužilých hasičů okresu Praha-východ a rád 
se účastní společných setkání, na kterých ne-
chybí ani profesionální hasiči. Na počátku 90. let 
minulého století působil i ve Federálním výboru 
Sboru dobrovolných hasičů ČSFR. To je nejvyšší 
post, ve kterém v průběhu své kariéry působil. 

• navrhovatelé

Miloš Fridrich se narodil dne 11. srpna 1942 v Jirnech. V letech 1956–1959 se vyučil a 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, pra-
coval jako mistr v expedici. Základní vojenskou službu strávil v letech 1962–1964 na dvou mís-
tech, nejprve byl v pražské Ruzyni a poté byl v Kačicích.

Záslužná medaile KSH 28. 6. 2016
Stužka za věrnost 50 let 22. 1. 2011
Řád sv. Floriána 27. 2. 2010
Titul zasloužilý hasič 10. 3. 2006
Medaile Za mimořádné události 28. 3. 2001
Medaile sv. Floriána 28. 3. 1997
Čestné uznání SH ČMS 28. 3. 1991
Medaile Za zásluhy 28. 3. 1982
Medaile Za příkladnou práci 28. 3. 1979
Čestné uznání OSH – MSH 18. 1. 1978
Čestné uznání SDH 28. 3. 1976

Miloš Fridrich – laureát Výroční ceny města Čelákovic 2016. Foto: Jiří Suchý
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HISTORIE A SOUČASNOST
V úseku Praha-Vysočany – Čelákovice – Nym-
burk byl zahájen provoz vlaků dne 4. října 1873. 
Železniční trať měla být původně projektována 
přes Brandýs nad Labem, ale pro odpor tehdej-
šího starosty a  zároveň poštmistra byla nako-
nec odkloněna ve směru na Jirny. Nakonec pro 
nesouhlas jedné šlechtičny byla trať přeložena 
přes Čelákovice. 
O téměř deset let později, dne 11. ledna 1883, 
byl zahájen provoz na jednokolejných neelektri-

Celákovíce a zeleznice  
Výstavba železničních tratí výrazně přispěla k rozvoji Čelákovic i oblasti 
situované severovýchodně od Prahy. Městem procházejí tři železniční 
trati, a to 231 Praha – Kolín, 074 Čelákovice – Neratovice a 233 Čelákovice 
– Mochov. Nejvýznamnější proměny se v letech 2016–2022 dočká v rámci 
optimalizace čtvrtá nejvytíženější trať v České republice spojující Prahu 
a Kolín přes Čelákovice, Lysou nad Labem, Nymburk a Poděbrady.

Po výstavbě ostrovního nástupiště v žst. Praha-
-Horní Počernice bude v letech 2016–2018 pro-
bíhat v první etapě peronizace žst. Čelákovice. 
Její součástí je výstavba ostrovního nástupiště, 
dvou vnějších nástupišť a dvou podchodů s cí-
lem zvýšit kapacitu trati a zabezpečit výhledově 
15minutový interval vlaků. Všechny rekonstru-
ované objekty budou mít předepsanou výšku 
nástupištní hrany 550 mm nad temenem přilehlé 
kolejnice. Přístup na obě nástupiště předpoklá-
dá bezbariérové řešení s  výtahy a  plošinami. 
Dne 29. dubna 2016 uveřejnila SŽDC oznámení 
o  zahájení zadávacího řízení na  realizaci stav-
by „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Pra- 
ha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovi-
ce“ s předpokládanou hodnotou 719 811 000 Kč 
bez DPH. Tuto stavbu je možné začít realizovat, 
protože byla po téměř třech letech dokončena 
modernizace tříkolejného traťového úseku Pra-
ha-Běchovice – Úvaly, kdy trať 231 plnila funkci 
odklonové trasy. 
S  rekonstrukcí železniční stanice Čelákovice 
počítá návrh jízdního řádu železniční dopravy 
pro období od 11. prosince 2016 do 9. prosin-
ce 2017. Lze předpokládat prodloužení jízdní 
doby osobních vlaků mezi Prahou a  Nymbur-
kem, avšak nepředpokládá se redukce počtu 
spojů. Důvodem prodloužení jízdní doby bude 
především menší počet staničních kolejí a  jed-
nokolejný provoz ve  vybraných úsecích a  rov-
něž vypnuté zabezpečovací zařízení v některých 
stavebních postupech.
Součástí druhé etapy je optimalizace úseku Lysá 
nad Labem – Čelákovice v  letech 2018–2019 
a navazujícího úseku Čelákovice – Mstětice v le-
tech 2020–2021. Rekonstruovány budou všech-
ny podchody pro pěší a podjezdy pro automobily 
a nahrazen současný železniční most přes Labe 
novým, který bude mít průběžné štěrkové lože. 
Nadále se počítá s možností zavěšení lávky pro 
pěší a cyklisty o šířce 3 m na novém železničním 
mostu. Zatím je v  Čelákovicích ocelový želez-
niční most tvořen dvěma shodnými souběžnými 
jednokolejnými mosty. V letech 1908 a 1921 byl 
tento most výrazně přestavěn. Během výstav-
by nového mostu bude zajištěn po  dobu zhru-
ba jednoho roku provoz vlaků po  jedné koleji 
po  provizorním mostu přes Labe. Poté se prá-
ce přesunou do  úseku Čelákovice – Mstětice. 
Mezi nejvýznamnější akce bude patřit přeložka 
železniční trati v  Záluží, snesení vlečky do  de-
pozitárního areálu Národního technického mu-
zea, oprava železničních přejezdů a  podjezdů 
a výstavba nového silničního nadjezdu na silnici 
č. 101 ve  Mstěticích. V  rámci obou etap bude 
modernizován železniční svršek (koleje, výhyb-
ky), železniční spodek (zemní těleso, odvodnění), 
rekonstruováno trakční vedení a posílena trakční 
měnírna v  Čelákovicích. Ve  vybraných úsecích 
trati budou vybudovány protihlukové stěny.
Mezi nejvýznamnější dopady stavby na  život 
obyvatel města patří v  rámci první etapy ome-
zení parkovacích ploch v blízkosti nádraží, uza-
vírky podchodů pro pěší a  cyklisty, podjezdů 
pro automobily, železničního přejezdu na  trati 
074 a  změny v  trasování autobusových linek  
č.  405 a 443. V  rámci druhé etapy bude uza-
vřen podjezd pro automobily a  podchod pro 
pěší a cyklisty u železniční zastávky Čelákovice-
-Jiřina a v případě nutnosti nebude dočasně ob-
sluhována zastávka Čelákovice-Jiřina. Rovněž 
bude nově vybudován silniční nadjezd a zrušen 
železniční přejezd ve Mstěticích.

ku Rakouské společnosti místních drah. Úsek 
mezi Prahou-Vysočany a  Lysou nad Labem 
byl zdvoukolejněn v letech 1925–1928 a v roce 
1976 byla část trati elektrifikována. Dnes slouží 
tato trať jako odklonová v případě mimořádnos-
tí na 1. tranzitním železničním koridoru v úseku 
mezi Prahou a Kolínem přes Český Brod. 
Stavební povolení pro původní výpravní budo-
vu v Čelákovicích bylo vydáno již v  říjnu 1871. 
K výstavbě současného objektu nádraží se při-
stoupilo v polovině 20. let 20. století, kdy pro-

fikovaných železničních tratích 074 v úseku Če-
lákovice – Lázně Toušeň – Brandýs nad Labem 
(do Neratovic o 16 let později) a 233 Čelákovi-
ce – Mochov, kde byly v počátku provozovány 
pouze nákladní vlaky, osobní doprava zde byla 
zahájena až v  roce 1939. Od  roku 2006, s vý-
jimkou Polabského motoráčku, zde žádné jiné 
vlaky pravidelně nejezdí. V listopadu 2014 nabí-
dl stát tuto trať spolu s čtyřmi dalšími k prodeji 
za minimálně 32 mil. Kč, avšak nikdo nevyslovil 
o  tuto trať zájem. Železniční trať Čelákovice – 
Mochov (– Český Brod) měla původně propo-
jovat dvě hlavní tratě, Praha – Nymburk – Kolín 
a Praha – Český Brod – Kolín, ale k prodloužení 
železnice z Mochova do Českého Brodu se ni-
kdy nepřistoupilo. Možná v budoucnu se využije 
tato spojnice při budování vysokorychlostních 
železničních tratí v České republice.
Lokální dráha do  Brandýsa nad Labem měla 
v Čelákovicích vlastní nádraží, ze kterého ústi-
la kolej na hlavní trať Rakouské severozápadní 
dráhy umožňující přímý průjezd vlaků z  Lysé 
do  Brandýsa nad Labem. Z  každé dráhy byly 
vedeny ještě tovární vlečky, například z Čeláko-
vic do cukrovaru v Mochově (později mrazíren) 
a do cihelen v Záluží či z Toušeně do tamního 
cukrovaru. 
Zatímco dráha vedoucí z  Prahy byla v  rukou 
Rakouské severozápadní dráhy, lokálka ve-
doucí do  Brandýsa nad Labem byla v  majet-

Nádražní budova v Čelákovicích. Zdroj: Staniční kronika

bíhalo zdvoukolejňování trati. Čelákovická ná-
dražní budova byla rekonstruována v roce 2009 
a  oprava si vyžádala výdaje v  objemu 20 mil. 
Kč. Oprava nádraží zahrnovala zateplení objek-
tu, opravu fasády, výměnu oken a dveří, novou 
střešní krytinu a  klempířské prvky, nová komí-
nová tělesa a lávky, opravu přístřešku a dlažby, 
WC pro veřejnost, rekonstrukci pokladny a če-
kárny pro cestující, plynovou přípojku s kotelnou 
a elektrickou instalaci pro provozní místnosti. 

OPTIMALIZACE TRATI 231
Díky zprovozněnému Novému spojení je zmo-
dernizován úsek mezi žst. Praha-Masarykovo 
nádraží a  Praha-Vysočany. Stejně tak bylo re-
konstruováno v  letech 2009–2010 zabezpečo-
vací zařízení a  doplněna automatická hradla 
v  úsecích Praha-Horní Počernice – Mstětice 
a  Mstětice – Čelákovice. V  úseku mezi Pra-
hou-Vysočany a  Prahou-Horními Počernicemi 
je výhledově v  plánu výstavba nové železniční 
zastávky Praha-Rajská zahrada v blízkosti stej-
nojmenné stanice metra linky B, kde je sídliště 
s 25 tisíci obyvateli.
Mezi Prahou-Vysočany a Lysou nad Labem pro-
jde trať v letech 2016–2022 optimalizací, kterou 
bude financovat Správa železniční dopravní 
cesty (SŽDC). Současná maximální rychlost vla-
ků činí 100 km/h a maximální rychlost navrhova-
ná po rekonstrukci je 140 km/h. 
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JÍZDNÍ ŘÁDY A VYUŽÍVÁNÍ VLAKŮ CESTU-
JÍCÍMI
Do frekvenčního průzkumu bylo v říjnu 2015 zařa-
zeno 863 vlaků Pražské integrované dopravy (PID) 
kategorií Os, Sp a R s Tarifem PID, které přepra-
vily v průběhu jednoho pracovního dne na území 
hl. m. Prahy 116 759 cestujících. Ze 45 sledova-
ných železničních stanic a zastávek v rámci PID 
na území hl. m. Prahy je nejvytíženější Masarykovo 
nádraží (42 956 cestujících), hlavní nádraží (32 324 
cestujících) a Smíchov (13 715 cestujících). Nejvy-
tíženější tratě směřují z Prahy do Berouna, Kralup 
nad Vltavou a Benešova u Prahy.
Ze statistik je zřejmé, že více cestujících vy-
užívá osobních vlaků z  Prahy do  Čelákovic, 
než v  opačném směru. V  pracovní dny nastu-
puje denně do vlaků směřujících do Prahy prů-
měrně 2 330 cestujících a z vlaků přijíždějících 
z Prahy vystupuje průměrně 2 800 cestujících. 
Čelákovickým nádražím projde denně zhruba 
5 000 cestujících a zastávku Čelákovice-Jiřina, 
která byla zprovozněna v  roce 2006, využívá 
denně zhruba 1  200 cestujících. Na  trati 074 
využívá zastávku Čelákovice zastávka více než 
250 cestujících denně. O  víkendech jsou tyto 
údaje zhruba poloviční až třetinové.
Počty vlakových spojů obsluhujících Čeláko-
vice v Jízdním řádu 2016 jsou rekordní. Denně 
zde zastavuje více než 80 osobních vlaků, kte-
ré jezdí v pracovní dny i o víkendech a státních 
svátcích minimálně ve třicetiminutovém interva-

TÉMA

fant má 310 míst k sezení). Na  trati 231 došlo 
ke  zlepšení situace poté, kdy byl posílen vlak 
9111 (odj. v  6.50 hod. z  Čelákovic). Nejvíce 
nejvytíženějších vlaků s obsazeností převyšující 
110 % je aktuálně na tratích směřujících do Pra-
hy z Benešova u Prahy, Kolína a Berouna. 

lu. Před sto lety projelo Čelákovicemi průměrně 
26 osobních vlaků a  10 rychlíků denně. Ještě 
v roce 1989 odjížděly vlaky z Prahy do Čeláko-
vic v 7.44 a poté až v 10.32 hod., dnes je tato 
tříhodinová mezera těžko představitelná.
V rámci PID zpracovávají České dráhy přepravní 

Počty osob přepravených vlaky PID v průměrný pracovní den v říjnu 2015

Číslo 
trati

Železniční stanice, resp. zastávka na území 
 Středočeského kraje

Počet přepravených cestujících

Do Prahy Z Prahy
171 Černošice 7 812 7 111

091 Roztoky u Prahy 7 602 8 343

221 Říčany 7 464 7 998

231 Zeleneč 7 335 8 508

011 Úvaly 6 297 6 947

Zdroj: ROPID

Nejvyšší průměrná obsazenost vlaků v pracovní dny na trati 231

Vlak Čelákovice odjezd (směr) Obsazení Kapacita % Nejvytíženější úsek

9115 7.50 (Praha-hl. n.) 333 310 107 Zeleneč – Praha-Vysočany
9107 5.50 (Praha-hl. n.) 326 310 105 Zeleneč – Praha-Vysočany
5852 5.34 (Praha-Mas. n.) 316 310 102 Zeleneč – Praha-Vysočany
9404 7.04 (Praha-Mas. n.) 623 620 101 Zeleneč – Praha-H. Počernice
9402 6.04 (Praha-Mas. n.) 613 620   99 Zeleneč – Praha-Vysočany

Zdroj: ROPID

Úsek dotčený stavbou je dlouhý 29,5 km a nachází se v něm čtyři železniční stanice 
(Čelákovice, Mstětice, Praha-Horní Počernice, Praha-Vysočany) a dvě železniční za-
stávky (Čelákovice-Jiřina, Zeleneč). Zdroj: SUDOP Praha Vedení trasy železniční trati po optimalizaci přes Čelákovice. Zdroj: SŽDC

Železniční most. Foto: Kamil Voděra, www.ceskamesta.cz

průzkumy, z  kterých jsou zřejmé nejvytíženější 
vlaky v příměstské dopravě. U nejobsazenějších 
vlaků (nad 110 % kapacity) se snaží organizace 
ROPID, dopravce České dráhy a  objednatelé 
dopravy Středočeský kraj a  hl. m. Praha řešit 
tuto situaci posilováním souprav, a to za před-
pokladu, že to dovolují technické parametry 
a  jsou volné soupravy k dispozici. Kapacita se 
vždy vztahuje k  místům k  sezení, která tvoří 
základnu 100 % (1 jednotka řady 471 CityEle-

Jízdní doba vlaků mezi Prahou a Čelákovicemi se 
v minulosti proměňovala. Nejdelší jízdní doba vla-
ků 38 minut byla v Jízdním řádu 2001/2002, kdy 
vlaky zastavovaly i v žst. Praha-Libeň. Aktuálně 
je jízdní doba vlaků o 10 minut kratší. Změnily se 
i  kategorie vlaků zastavující v  Čelákovicích. Až 
do konce roku 2003 zastavovaly v Čelákovicích 
vedle osobních vlaků i rychlíky. Od Jízdního řádu 
2003/2004 zastavují ve městě jen osobní vlaky, 
jejichž počet neustále vzrůstá. Od Jízdního řádu 
2003/2004 jezdí většina vlaků na pražské Masa-
rykovo nádraží. Výjimku tvoří brzké ranní a pozd-
ní noční vlaky a rovněž posilové vlaky v dopravní 
špičce pracovních dnů, které obsluhují pražské 
hlavní nádraží. Plné integrace do  PID se želez-
niční trať 231 dočkala mezi Prahou a Lysou nad 
Labem 15. prosince 2002.
Středočeský kraj chce využít Operačního pro-
gramu Doprava (OPD 2) k pořízení nových vla-
kových jednotek pro regionální drážní osobní 
dopravu. Kompletní obnova vozového parku je 
plánována na linkách S9 Milovice – Čelákovice 
– Praha – Benešov u Prahy a S2 Praha – Čelá-
kovice – Nymburk – Kolín + S20 Kolín – Kutná 
Hora – Čáslav. Vlakové spojení mezi Prahou 
a Čelákovicemi by mělo být v budoucnu zajišťo-
váno novými elektrickými jednotkami a stávající 
vozidla typu 471 City Elefant budou přesunuta 
na jiné elektrifikované tratě v rámci kraje. 

 Téma zpracoval
Petr Studnička
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Pondělí 7. 11. v 14.30–15.30 hod. v MC
MIMIKLUB – setkání a cvičení pro mimi do 1 roku.

Úterý 8. 11. v 17.00 hod. v Routě
Setkání u kávy a čaje – Poznejme se navzájem. 
Zveme organizace pracující s dětmi a mládeží 
v Čelákovicích i v okolí. Info Monika Žatečková, 
tel.: 728  660  493, e-mail: monika.zateckova@
seznam.cz.

Čtvrtek 10. 11. v 17.00 hod.
Úterý 29. 11. v 9.00 hod. v Routě
Rozvod/rozchod? UF…jak z  toho ven? Přijď-
te sdílet své radosti i  starosti v  bezpečném 
ženském prostředí. Info Jana Krausová, tel.: 
605 228 444, e-mail: routa-os@seznam.cz.

Pátek 11. 11. start v 17.00 hod.
Lampionový průvod od  Mateřského centra. 
Ukončení bude v  zahradě Routy, kde bude 
možnost opéct si buřt.

Sobota 12. 11. v OD TESCO Čelákovice
Národní potravinová sbírka. Přidáme se a při dají 

se čelákovičtí skauti a skautky. Přivítáme dob-
rovolníky, kteří s námi půjdou do velmi nároč-
né, ale fajn akce. Výtěžek sbírky rozdělíme mezi 
potřebné jednotlivce i  rodiny  v  Čelákovicích 
a  okolních obcích. I  na  vaše doporučení. Info 
Pavlína Janáčová, tel.:  732  727  161,  e-mail: 
routa.janacova@seznam.cz.

Úterý 15. 11. v 10.00 hod.
Povídání u čaje pro osvojitele a zájemce o osvo-
jení. Přijďte si společně popovídat o všem, co se 
týká osvojení. Info a předběžné přihlášení Jana 
Luhanová, e-mail: nahradnirodiny@seznam.cz, 
tel.: 731 172 650.

Úterý 15. 11. v 18.00 hod. 
Úterý 22. 11. v 9.00 hod. v Routě
Téma Dluhy a co s nimi? Cyklus setkání u čaje 
aneb Bludištěm paragrafů bezpečně a příjemně 
s advokátkou Markétou Tillerovou.

Čtvrtek 17. 11. v 17.00 hod. v Routě
Kavárnička s tvořením pro malé i velké.

Pátek 18. 11. v 11 hod. v MC
Divadlo pro nejmenší – pohádka Boudo, budko.

Pátek 18. 11. v 19.30 hod. v Routě
Téma ŽENY bez MATEK – inspirativní neformál-
ní setkání.

Sobota 19. 11. v 10.00–16.00 hod. v Routě
Seminář „Aktuální právní otázky náhradní ro-
dinné péče“, lektor Markéta Tillerová, zdarma 
pro pěstouny, kteří uzavřeli dohodu o  výkonu 
PP s RC Routa, cena pro pěstouny jiných or-
ganizací a ostatní zájemce: 1 000 Kč. Info Lenka 
Slováková, e-mail: slovakova.routa@seznam.cz, 
tel.: 603 538 763.

Čtvrtek 24. 11. v 17.00 hod.
Setkání nad tématem „Jak s  péčí o  babičku 
a dědečka“, moderuje Gabriela Skružná. 

Pátek 25. 11. v 16.00 hod.
Workshop Puberta a separace s psycholožkou 
Danielou Saifrtovou, individuální konzultace. 
Nutné se přihlásit, info Monika Žatečková, tel.: 
728  660  493, e-mail: monika.zateckova@se-
znam.cz.

Sobota 26. 11. v 16.00–19.00 hod. v Routě
Routa svítí – světelná instalace v zahradě.

Pátek 2. 12. v 18.30 hod.
Předvánoční posezení pro rodiče náročných 
dětí – nový cyklus setkávání pro sdílení a vzá-
jemnou podporu.

Sobota 3. 12. odpoledne
Mezigenerační Mikulášská sobota – pamatu-
jeme na malé i velké, dříve i později narozené, 
pokud zrovna půjdete kolem, zaskočte k nám.

Každé úterý v 10.00–12.00 a 15.00–17.00 hod. 
v Routě
Dobročinný obchůdek. Děkujeme všem dárcům 
věcí, přispěvovatelům i dobrovolníkům.

Naše ale i vaše krásná zahrada v centru na-
šeho města je otevřena v rámci projektu Ko-
munitní centrum Routa každé úterý a čtvrtek 
9.00– 17.00 hod.

ROUTA – sociálně-aktivizační služba pro rodi-
ny s dětmi – určena rodinám s dětmi v náročné 
životní situaci v Čelákovicích, kterou rodiče ne-
mohou vyřešit vlastními silami. Vedoucí sociál-
ní služby Gabriela Skružná, tel.: 732  727  161, 
 e-mail: routa.skruzna@seznam.cz.

tel.: 732 727 161
e-mail: info@rc-routa.cz
http://www.rc-routa.cz
facebook: Mateřské centrum Čelákovi-
ce a RC Routa

Sedláčkova 107
Stankovského 1650 
(zadní vchod budovy pošty)

Čelákovice

rc routa + 
materské centrum

Pozvánka na 42. ročník 
Večerního běhu 

městem Čelákovice – 
Memoriálu R. Vichery

• organizátoři závodu

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, p. o., 
je pořadatelem 42. ročníku tradiční akce Večerní-
ho běhu. Zveme občany města ve středu 16. 11. 
2016 do parku ke Kulturnímu domu. Budou zde 
závodit dětské a  mládežnické kategorie. Starty 
dětí od tří let jsou ve 13.30 hod. před KD v Sa-
dech 17. listopadu (prezence je ve vestibulu KD). 
Ostatní kategorie dětí jsou: 6 let chlapci i dívky, 
7 let, 8 let, 9 let, 10 let a 11 let, chlapci a děvčata 
poběží odděleně. Trasy jsou podle věku v délce 
50 m až 300 m. Delší běhy od 600 m po 2 000 m 
jsou určeny pro mladší žákyně a žáky, starší žá-
kyně a žáky, dorostenky a dorostence.

Ve čtvrtek 17. 11. 2016 bude startovat kategorie 
juniorů a juniorek v 16.20 hod. a hlavní kategorie 
mužů do 39 let vyběhne v 18.00 hod. Ženy se 
postaví na startovní čáru v  17.00 hod. Všech-
ny veteránské kategorie startují v  17.20 hod. 
V 19.30 hod. se závodníci sejdou na slavnost-
ním vyhlášení výsledků a předání odměn v malé 
tělocvičně ZŠ J. A. Komenského.
Organizace běhů je velmi náročná a vyžaduje 
vedle nadšení pořadatelů i hodně porozumění 
veřejnosti. Pořadatelé a  příznivci závodu dě-
kují všem, kteří svou účinnou pomocí umož-
ní  uspořádat tento závod. Veškeré informace 
o běhu získáte v MDDM Čelákovice (kontakty 
viz výše).

Akce MDDM v čase 
adventním

• Alena Zradičková, ředitelka

Společné rozsvícení vánočního stromu patří 
k milým tradicím Čelákovic. Víte, že je to již dva-
cet let, co v sobotu před první adventní nedělí 
zazněl poprvé na náměstí dětský zpěv? Tehdy 
zazpívali koledy žáci ze školního sboru na scho-
dech u nynější pošty. Městský dům dětí a mlá-
deže zajišťoval pořadatelskou službu a ukázky 
řemesel. Za dobu trvání se průběh a  program 
měnil. Vánoční zpívání připravuje ve spolupráci 
s  městem ZUŠ Jana Zacha Čelákovice. Pro-

gram i stánky plní náměstí. Sejdou se celé rodi-
ny a společně přivítají adventní čas.
MDDM se po roce vrátil s výtvarnými adventními 
dílnami do Městského muzea. V sobotu 26. 11. 
od 13.30 do 17.30 hod. si mohou příchozí děti 
i dospělí vyzkoušet několik řemeslných výtvar-
ných technik. Připravujeme plstěné ozdoby 
z ovčího rouna, pletení košíčku z pedigu a další 
drobné dekorace. Společně s dětmi si i v muzeu 
zazpíváme vánoční koledy.
Programu na náměstí se zúčastní také děti ze 
zájmového kroužku MDDM Žonglování s  POI 
a  žonglérská skupina T.E.T.R.I.S. Děti předve-
dou denní show a po setmění vystoupí žongléři 
s Fire Show. Kromě představení ukážou přícho-
zím, jak se s POI žongluje.

Mikulášské vyrábění s nadílkou v MDDM v pon-
dělí 5. 12. Mikulášská nadílka bude letos jiná. 
Od 16.00 hod. v MDDM chystáme Mikulášské 
odpolední vyrábění – výtvarné dílny a malování 
perníčků pro příchozí děti. Nadílka se koná po 
setmění v zahradním altánu. Označené balíčky 
(s vaší nadílkou) přijímáme po celý den.

Odpoledne vánočních přání v  pátek 16. 12. – 
zveme na náměstí 5. května v Čelákovicích. Co 
vás čeká: vánoční bruslení, výstava ozdobených 
vánočních stromečků dětí MŠ a ZŠ z Čelákovic, 
výroba vlastního vánočního přání, které bude 
umístěno na další vánoční stromeček. Vystoupí 
kapela Nanovo a další hudební seskupení. 



str. 21www.celakovice.cz

VOLNÝ CAS

Beseda o kvalitě 
ovzduší

• Petr Petřík, Okrašlovací spolek čelákovický

Srdečně vás zveme na besedu, kde nás odbor-
níci seznámí se závěry měření hlavních zdrojů 
znečištění, které proběhlo minulý rok v Čeláko-
vicích. Svou účast přislíbili Jan Hovorka z Ústa-
vu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy, Michal Vojtíšek ze Strojní 
fakulty ČVUT a Vladimír Ždímal z Ústavu che-
mických procesů Akademie věd ČR.
Diskusní večer proběhne v pondělí 28. listopa-
du v Irish Music Baru od 18.00 do 19.30 hod.
Během setkání bude místo nekuřácké. Ne-
nechte si ujít tuto vzácnou příležitost a zeptat 
se na vše, co se týká toho, co dýcháme! Naši 
činnost podpořila Nadace VIA z Rychlých gran-
tů v rámci projektu „Občané pro lepší ovzduší 
v  Čelákovicích“. Beseda proběhne pod zášti-
tou poslankyně Niny Novákové.

Podzimní čirůvky  
Čelákovic

•  Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek,  
Sdružení houbařů Čelákovice

I v listopadu zůstáváme na území samotných Če-
lákovic a v blízkém okolí. 
Skupina hub nazývaná čirůvky zahrnuje asi 60 
barevně dosti různorodých druhů hub. Vytvářejí 
středně velké až velké masité kloboukaté plodni-
ce s  lupeny. Lupeny mají na  třeň připojené krát-
ce nebo zoubkem. Až na několik výjimek nemají 
prsten na třeni. Jedná se o typicky podzimní hou-
by rostoucí od  konce září do  prosince a  někdy 

Bilancování po sezoně
•  Spolek včelařů Čelákovice

Nastal podzim se svou širokou škálou barev 
a zahrádkáři sklízejí svou bohatou úrodu. Jablí-
ček bude letos opravdu hodně. K tomu také do-
pomohly naše pilné včelky.
Včely již máme připravené na zimování a v sou-
časné době probíhá plošné ošetřování proti 
nákaze roztoče Varroa. To je již tradiční práce, 
kterou nemáme příliš rádi, ale tato činnost je ne-
zbytná pro přežití včelstev do dalšího roku.
Ohlédneme-li se zpět, v  tomto roce se nám 
podařilo zajistit několik akcí pro veřejnost, ze-
jména pro naši školní mládež. Tradiční muzejní 
červnová výstava byla směřována především 
pro děti předškolního věku a pro zájemce z řad 

široké veřejnosti. Pro školní mládež jsme tento-
kráte přenesli přednášky, ve spolupráci s vede-
ním škol, do učeben. Zatím akce proběhla v ZŠ 
J. A. Komenského a Kamenku plánujeme navští-
vit nyní na podzim. Zde patří obrovský dík pří-
teli Luboši Lexovi, který se s velkým nasazením 
zhošťuje prezentace života včel pro mládež. Jen 
v nové škole se zúčastnilo 222 dětí a pedagogic-
ký doprovod. Na konci září jsme se připojili jako 
hosté k výstavě houbařů, kde náš prosklený úl 
osazený živými včelami vzbuzoval též velký zá-
jem. Přišli žáci nejen z našich škol a školek, ale 
také několik zájezdů z Prahy. U proskleného úlu 
vznikala místy docela tlačenice. Tyto akce by-
chom nebyli schopni zajistit v tak velkém měřít-
ku bez podpory města Čelákovic.
Blíží se období podzimních a zimních plískanic, 
nesoucích s  sebou také chřipky a  virová one-

Konec sezony
• výbor ČZS Čelákovice

Nekompromisně se blíží konec sezony a všich-
ni sklízí plody své celoroční práce ze stromů, 
jako jsou jablka, ořechy, víno, ze záhonů mrkev, 
pórek, celer a ostatní zeleninu. Žádný zahrád-
kář však nesmí zapomenout na  budoucnost 
výsadbou nových stromů jabloní, angreštu, 
rybízu. Broskvoně je vhodnější vysazovat až 
na jaře. Dále je potřeba připravit půdu pro vý-
sadbu česneku, který vysazujeme těsně před 
příchodem prvních mrazíků. Pro dobrou sklizeň 
broskví je nyní vhodné postříkat broskvoně při 
teplotách vyšších než 10 °C vhodným sirným 
postřikem. 
Zahrádkaření není jen práce na zahradě, ale také 
posezení při zábavě. Proto každý rok pořádá-
me společenský večer na  ukončení sezo-
ny, který se koná v Kulturním domě v pátek 
18.  listopadu od  18.00 hod. Zveme všechny 
zahrádkáře a příznivce, včetně všech obča-
nů, kteří se chtějí pobavit. 

zahrádkári

vcelari

mocnění. K podpoře v boji s těmito chorobami 
významně pomáhají včelí produkty, zejména 
med. Proto rychle navštivte svého včelaře, který 
vám dodá náš zdejší med, pokud ještě nějaký 
má. Prosíme, odpusťte našim včelkám nějaké 
to píchnutí. I to je pro náš organismus příznivé, 
tedy pokud nejsme právě alergici.
Přejeme našim včelkám zdárné přezimování, ať 
nám dělají radost i v příštím roce.

Z výstavy hub
• Miroslav Rudolf, Sdružení houbařů Čelákovice

Ve  dvoře č. p.  43 v  Kostelní ulici proběhla 
ve dnech 22.–24. září 2016 již 56. výstava hub 
v  Čelákovicích. I  přes dlouhotrvající, růstu hub 
naprosto nepříznivé klimatické podmínky, se díky 
úsilí našich členů a přátel podařilo nashromáždit 
asi 180 druhů hub, z  toho několik vzácnějších 
druhů jako houževnatec pohárovitý, podloubník 
siný, čirůvka celerová, liška žlutvá, kyj Herkulův 
či lesklokorka lesklá. Výstavu zhlédlo přibližně 
900 návštěvníků, z toho asi 700 dětí.  SHČ děkuje 
za pomoc při sběru hub kolegům z mykologic-
kých kroužků Mělník a Poděbrady a v neposlední 
řadě městu Čelákovice za  významnou finanční 
podporu, bez které by výstava nešla uskutečnit.

Od čtvrtka 22. do soboty 24. září 2016 uspořádalo 
Sdružení houbařů Čelákovice v Kostelní ulici č. p. 43 
v pořadí již 56. výstavu hub. Vystaveny byly také prů-
hledný včelí úl a tradiční jiřinky. Foto: -dv-

až do začátku ledna. Výjimkou je známá a velmi 
dobrá čirůvka májovka, která je naopak typickým 
jarním druhem. Podzimní čirůvky, nejčastěji se vy-
skytující na území Čelákovic, je možno pro praktic-
ký přehled zařadit podle barevnosti do tří skupin:
• Hnědé nebo částečně hnědé čirůvky. Jsou to 
především čirůvka masová (nejedlá, někdy uvá-
děná i  jako mírně jedovatá), čirůvka žlutohnědá 
(nejedlá), čirůvka topolová (jedlá) a vzácnější, ale 
u nás pravidelně se vyskytující čirůvka prstencová 
(nejedlá). Ač skupina hnědých čirůvek obsahuje 
i dobré jedlé druhy, nelze obecně doporučit hně-
dé čirůvky ke sběru a konzumaci. Odlišit od sebe 
bezpečně jednotlivé druhy je velmi obtížené a vět-
šinou to nedokáže i jinak velmi zkušený houbař.
• Šedě zbarvené čirůvky. Jsou to především 
čirůvka stříbrošedá (jedlá), čirůvka šedožemlová 
(jedlá), a hlavně nejhojnější ze všech čirůvka zem-
ní (jedlá). Roste s oblibou pod borovicemi a často 
v ohromném množství.  Ani šedé čirůvky nejsou 
obecně příliš doporučované ke sběru. Jsou po-
někud horší kvality (použitelné spíše do směsi), 
špatně od  sebe odlišitelné a  navíc snadno za-
měnitelné za nejedlé či jedovaté druhy šedivých 
čirůvek jako čirůvka mýdlová nebo tygrovaná.  
Přesto, pokud ověřeně víme, že se daná čirůvka 
na  příslušné lokalitě pravidelně vyskytuje, lze ji 
bez problému sbírat.
• Fialové nebo částečně zbarvené čirůvky. 
Jsou to čirůvka špinavá (jedlá), často v parcích 
rostoucí čirůvka dvoubarvá (jedlá – velmi dobrá) 
a nejčastěji pod borovicemi se vyskytující čirůvka 
fialová (jedlá – vynikající). Obecně lze fialové či-
růvky doporučit ke sběru. Díky fialové barvě jsou 
docela dobře odlišitelné od  ostatních a  nejsou 
mezi nimi žádné problematické druhy. Navíc vy-
tvářejí větší a masitější plodnice.

Prosklený úl na výstavě hub v září 2016. Foto: -dv-

Čirůvka prstencová – vzácná, nejedlá (Čelákovice). 
Foto: Miroslav Rudolf

houbarské okénko
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Cizí jazyk nám není cizí
• Vilma Michelčíková, zástupkyně ředitelky

Již podruhé uspořádalo Divadelní centrum, z. s., 
Zlín, anglické divadelní představení pro žáky 
naší školy. Pro děti 3.–5. tříd to tentokráte byl 
příběh zpracovaný na  motivy známé pohádky 
„O  Jeníčkovi a  Mařence“. V  jednotlivých čás-
tech známého pohádkového příběhu byly vytvo-
řeny aktuálně a svěže působící scénky ze života 
dvou sourozenců.
Druhé představení Peter Black 2 s  podtitulem 
„A new beginning“ formálně a inscenačně přímo 
navazovalo na loňský titul Peter Black. Pro žáky 
II. stupně bylo rozehráno téma, které se bez-
prostředně dotýká nás všech a dříve či později 
s ním budeme v různých podobách konfronto-
váni všichni. Peter Black jakožto člověk z ulice, 
na  nějž se v  minulosti lepila jen smůla, začíná 
svoji novou cestu za prací. Prochází sérií profesí 
a prací, při kterých podstupuje zkoušky vlastní 
osobnosti a vlastních možností.

Sportovní liga
• Miloš Bukač, koordinátor sportovních aktivit

V loňském roce jsme poprvé uskutečnili I. ročník 
školní sportovní ligy pro žáky 2. stupně. Větši-
na žáků si tyto celoroční mimoškolní sportovní 
aktivity velmi oblíbila. Během školního roku žáci 
a  třídy soutěžili ve  20 sportovních činnostech. 
Z 211 žáků 2. stupně se zapojilo 185 dětí, což 
je 88 % všech. Na závěr školního roku byli nej-
lepší jednotlivci a  třídní kolektivy vyhodnoceny 
v krásném prostředí našeho atria. 
Letos už děti nedočkavě čekaly, kdy bude úspěš-
ná sportovní liga opět zahájena. Na víceúčelovém 
hřišti nejprve proběhl turnaj ve vybíjené a v ringu. 
Jako třetí soutěž se uskutečnila jízda na  in-line 
bruslích, a to na cyklistické stezce u vodáckého 
areálu. V pátek 30. 9. proběhl na školním hřišti již 
36. ročník čokoládových štafet. Závodů se zú-
častnilo 12 tříd prvního a 9 tříd druhého stupně, 
celkem 210 žáků. Každý z  desetičlenné štafety 
uběhl jedno kolo oválu, to je 250 m. Viděli jsme 
krásné sportovní souboje, v řadách fanoušků ne-
byli tradičně jen ostatní žáci, ale i mnozí rodiče. 
Všichni dohromady vytvořili fantastickou atmo-
sféru, dobrý pocit znásobilo i krásné slunečné po-
časí. Všechny třídní kolektivy, ať byly první nebo 
poslední, získaly čokoládovou odměnu, dotova-
nou SRPŠ. Nejrychlejší štafeta 1. stupně uběhla 
svých 2 500  m za 8.07 min – byla to třída 5. A. 
Z této třídy je i nejrychlejší chlapec – Jan Melichar 
(jeho čas 41,1 s), nejrychlejší dívkou 1.  stupně 
byla Radka Šandová s časem 43,9 s. Nejrychlej-
šími žáky z 2. stupně byli Marek Hron z 9. C (čas 
35,8 s), z dívek Nikola Melicharová (čas rovných 
40 s.). Ve sportovní lize pak následovalo soutě-
žení ve  stolním tenisu, které proběhlo v  atriu, 

tel.: 326 998 211
e-mail: info@zs.celakovice.cz
http://www.zs.celakovice.cz

J. A. Komenského 414
Čelákovice

potě nastoupil v Čelákovicích oblíbený nohejbal. 
V  současné době začínáme turnaje ve  florbalu. 
A pomalu se připravujeme na 42. ročník Večer-
ního běhu Čelákovicemi, který do naší ligy také 
patří. 
Po  loňském úspěchu sportovní ligy u  žáků 
2. stupně jsme se rozhodli umožnit sportovní zá-
polení v menší míře také na 1. stupni. I  tady se 
totiž najde řada talentovaných a šikovných dětí, 
které svými výkony snad ukážou cestu ke sportu 
i ostatním. Věříme, že se nám to v letošním roce 
podaří.

Rozdávali úsměv  
a radost

• Vilma Michelčíková, zástupkyně ředitelky

My, generace rodičů, se dnes občas těžko orien-
tujeme ve vkusu našich dětí, ať už se jedná o kul-
turu oblékání, film či hudbu. Když mi manažer 
hudební skupiny ATMO music nabídl, že by její 
protagonisté navštívili naši školu a ukázali něco ze 
své tvorby, přiznám se, že jsem netušila, o koho 
jde. Důležité však je, že je milují miliony mladých, 
mezi něž patří i spousta našich žáků. A právě oni 
dostali možnost setkat se s  členy ATMO mu-
sic osobně, povídat si s  nimi a  ulovit nějaké to 
„selfíčko“. Setkání zahájil Kryštof „Hank“ Peuker 
(raper a  textař), který představil zbývající členy 
kapely, tedy Ondřeje „ODD“ Turtáka (skladatele 
a producenta), Chrise Lissi (zpěváka), Romualda 
Klemma (kytaristu), Martina Götzla (manažera) 
a Martina „Sally“ Kudláčka (zvukaře). Všichni byli 
milí, vstřícní a šířili kolem sebe dobrou náladu, jež 
se odrážela v nadšených tvářích mladých obdivo-
vatelů jejich hudby. Na úvod zazněla skladba An-
dělé, kterou zpíval celý sál. V příjemné atmosféře 
pak následovala beseda prokládaná hity jako Va-
lérie, Polety, So Down a Ráno. Co dodat? Prostě 
přišli a rozdávali úsměv a radost (a já už vím, kdo 
ATMO music jsou).

7. A. Při vyhlášení výsledků soutěže v Městském 
muzeu na nás čekalo velké překvapení: 1. místo 
za poezii získal Pavel Turek a 2. místo za prózu 
Klára Novotná, oba žáci naší školy. Ostatních pět 
soutěžících dostalo pamětní list a všichni pozvání 
možnost promluvit si se členy poroty. 
Pavlovi a Kláře srdečně blahopřejeme a děku-
jeme za souhlas se zveřejněním jejich prací (viz 
níže). Připomínám, že v této soutěži jsme už po-
třetí získali 1. místo.

Výlet do minulosti
• Pavel Turek

Až na tě lehne dečička 
Děs ti sedne za víčka
Do minulosti spadneš
Nevrátíš se zpět
Objevíš se v Římě
Bojovník tam dříme
A vedle něj meč
Krví politý
A antické Řecko
Tam věděli všecko
Matematik filozof
Je každý druhý
A v Egyptě faraon
Vojsko čítá milion
Pyramidy, mumie
Sfinga, bohové
A ti Vikingové
Podmaní si druhé
Sekery a meče
Ovládají mistrně.

Skupina ATMO music v ZŠ J. A. Komenského. Foto: 
archiv školy

Literární soutěž  
Městské knihovny

• Alena Špitálská, učitelka českého jazyka

Jednou za  dva roky pořádá Městská knihovna 
v Čelákovicích literární soutěž. Letošní již desátý 
ročník nesl téma „Výlet do minulosti“. V porotě 
zasedají spisovatelé, básníci a  další významné 
osobnosti. Z naší školy se zúčastnilo sedm žáků, 
šest z nich postoupilo do užšího výběru: A. M. 
Fantíková, 8. A, K. Kubánková, 9. A, K. Novotná, 
8. A, P. Turek, 7. A, Š. Manhartová, 7. A, V. Vilím, 

Klára Novotná (8. A) a Pavel Turek (7. A) uspěli v lite-
rární soutěži pořádané tento rok Městskou knihovnou. 
Foto: archiv školy

Pokračování na str. 23

Co bych vzkázala 
mému mladšímu já

• Klára Novotná

Jestli si právě tohle čteš, tak tu máš pár rad pro 
tebe. Jak asi víš, vždycky jsi chtěla jinou barvu 
vlasů, no ale nikdy si je nebarvi krepákem, zadě-
láš celou koupelnu a hodně dlouho to nepůjde 
dolů z rukou.
Jsi velká kuchařka, ale nikdy nedělej domácí ka-
ramel. Zničíš tátův hrnec a stejně to bude hnusný.
A  teď až pojedeš k  moři, nos určitě boty 
do vody, ale ne crocsy, jinak se ti zapíchne ježek 
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Náš adaptační kurz
• žáci primy

A  opět je to tady… ŠKOLA! Letos trochu jinak 
– jsme PRIMÁNY na  gymnáziu! A  druhý týden 
v září vyrážíme na adaptační kurz do Maxova. Tý-
den naplněný sluncem, sportem, zábavou, smí-
chem a legrací, velkým množstvím nezapomenu-
telných zážitků – Emilka ke všem svým zájmům 
přidá horolezectví, Matyáš kin-ball, Honza střel-
bu ze vzduchovky, Jirka se možná v budoucnu 
stane záchranářem, Eliška s Aničkou poznávají, 
že i naše zem má nádherná místa k navštívení…
Domů se nechce nikomu, PRIMĚ je na gymná-
ziu PRIMA!

Městský projekt 
Prevence rizikového 
chování odstartován

• Ivana Sekyrová, zástupkyně ředitele

V měsíci říjnu se uskutečnily programy primár-
ní prevence rizikového chování pod vedením 
manželů Kašparových, kteří pracovali s dětmi 
3. až 9.  ročníku. V každém ročníku adekvátně 
věku žáků probíhala diagnostika tříd s interak-
tivním programem prevence rizikového chování. 
Následně se setkali vyučující se jmenovanými 
lektory a měli možnost potvrdit si postřehy ze 
svých tříd, v případě nejasností požádat o od-
bornou pomoc. Zároveň proběhla 20. 10. 2016 
beseda s rodiči, kde se rodičům dostalo potřeb-
ných informací o této rizikové oblasti. Škoda že 
počet rodičů, kteří měli zájem vyslechnout si 
informace o výchově dětí a nástrahách, s nimiž 
se setkávají, bylo pouze 17. Ti však odcházeli 
spokojeni a besedu vyhodnotili jako velmi pří-
nosnou.

Návštěva History parku 
v Ledčicích

• Lenka Šudová, učitelka dějepisu

Život v  pravěku nebyl jednoduchý! O  tom se 
přesvědčili žáci šestých tříd, když ve  středu 
5. října navštívili History park Ledčice. Ve tvůr-
čích dílnách si vyzkoušeli, jak lidé v  době ka-
menné vyráběli nástroje, mleli mouku nebo 
vytvářeli hliněné nádoby a  sošky. Na  dalších 
stanovištích se žáci vžili do práce archeologů. 
Trpělivě odkrývali hrob pravěkého člověka nebo 
prozkoumávali terén pod horou Říp pomocí de-
tektoru kovů. Domů si pak všichni odvezli své 
výrobky a hlavně spoustu nových poznatků.

tel.: 326 929 011
e-mail: info@gymnacel.cz
http://www.gymnacel.cz
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gymnázium„Výlet do minulosti“ 
zúročen

• Ivana Sekyrová, zástupkyně ředitele

Na  konci školního roku 2015/2016 jsme se 
zapojili do  soutěže Městské knihovny Výlet 
do  minulosti. Naši žáci se v  hodinách slo-
hu pokusili zpracovat libovolnou formou toto 
téma. Do  soutěže byly vybrány práce žákyň 
7. ročníků Terezy Maškové, Jany Tovarové, 
Lindy Markusové, Martiny Zouharové a  An-
drey Drahokoupilové. V  říjnu proběhlo vyhlá-
šení vítězů soutěže v Městském muzeu. K naší 
velké radosti získala žákyně naší školy Linda 
Markusová 1. místo, Tereza Mašková 3. místo 
ve své kategorii a čestný list obdržely Andrea 

do nohy a ty budeš drasticky vyvádět, i když to 
vůbec nebolelo. Poslouchej své rodiče, protože 
ne vždy máš pravdu a už jen kvůli tomu jsi měla 
miliony zranění.
Nikdy neber svému bratrovi jídlo, protože ne 
vždy jsi nenápadná. Ano, a  jestli si myslíš, že 
vztek na  bráchu si vyliješ tak, že mu přesolíš 
jeho sladký knedlíky a budeš si myslet, že na to 
nikdo nepřijde, tak jsi na omylu, právě ty budeš 
ta první podezřelá.
A teď jedna prosba: drž se svého a nesnaž se 
být jako ostatní, protože ty jsi originál, takže to 
dotáhneš ještě daleko, pokud budeš chtít sama 
od sebe.
Snad ti tenhle seznam pomůže a ty nebudeš ten 
nešika jako vždycky, moc tomu nevěřím, ale tře-
ba ano. Měj se dobře, tvoje starší já.

Pokračování ze str. 22

Studenti na adaptačním kurzu v Maxově. Foto: archiv 
Gymnázia

Čelákovická odysea 
27. září 2016

• tým Gymnázia

Čelákovická odysea je už tradiční outdoorová 
soutěž pro studenty Gymnázia v Čelákovicích. 
Cílem soutěže je seznámit nově nastupující stu-
denty primy a prvního ročníku s ostatními stu-
denty a s městem Čelákovice, kde budou trávit 
většinu času po dobu svého studia a které sou-
těž finančně podpořilo.

Studenti v rámci soutěže poznávali město. Foto: archiv 
Gymnázia

Seznamování s elektronickou stavebnicí Lukáše Krejčí-
ka. Foto: archiv školy

Kroužky programování 
a elektroniky se rozjely

• Jiří Kyliánek, ředitel školy

Od  října probíhá nově na  naší škole činnost 
4  kroužků programování a  elektroniky, kde 
se  žáci učí programovat, ale také zapojovat, 
tedy naučí se nejen vytvořit software, ale do-
zví se také, jak zapojit hardware. V kroužcích 
pod vedením Lukáše Krejčíka pracuje maxi-
málně 6 žáků, kteří se seznamují s elektronic-
kou stavebnicí, kde si samostatně vyzkoušejí 
základy zapojování. Autorem těchto stavebnic 
je sám Lukáš Krejčík, který své nadšení přenáší 
na děti.

Linda Markusová. Foto: archiv knihovny

Drahokoupilová, Martina Zouharová a Jana To-
varová. V kategorii Poezie obdržel 2. místo náš 
dnes již bývalý žák Marek Veverka. Oceněné 
práce si můžete přečíst na  webových strán-
kách naší školy.
Všem děkujeme za reprezentaci školy a oceně-
ným děvčatům blahopřejeme!
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• Milan Šikl

UNION POD NOVOU  STŘECHOU
Po loňské rekonstrukci interiéru budovy včetně 
klubové restaurace, kompletní výměně oken 
a nové fasádě doznal šatnový objekt na fotba-
lovém stadionu SK Union Čelákovice „U Hájku“ 
další výrazné proměny. Na přelomu září a října 
totiž dostal novou střechu, na kterou klub získal 
dotaci od Středočeského kraje.
„Žádali jsme o ni opakovaně několik posledních 
let a jsme rádi, že se nám to letos konečně poda-
řilo. Hrozilo totiž akutně, že by mohlo dojít k zne-
hodnocení předchozích investic, neboť střecha 
už potřebovala generální opravu,“ říká předseda 
SK Union Václav Tichý.

Zprávy z SK Union

Nová střecha. Foto: -dv-

Demontáž původní krytiny střechy šatnového objektu na stadionu SK Union Čelákovice. Foto: archiv klubu

Tím ale plány vedení klubu ke  zlepšení záze-
mí hráčů i diváků zdaleka nekončí. „Chtěli by-
chom ještě na  podzim, pokud bude příznivé 
počasí, osadit krytou tribunu novými plastovými 
 sedačkami. Přispěje to jak k většímu pohodlí fa-
noušků a hostů při sledování fotbalových utká-
ní, tak zároveň i  k  lepší logistice při pořádání 
takových hojně navštěvovaných akcí, jakou je 

každoročně červnový mezinárodní turnaj prvo-
ligových týmů o  ,Ministerský pohár‘,“ dodává 
šéf  Unionu.

VÝSLEDKY
Fotbalisté Unionu mají za sebou více než první 
čtvrtinu soutěže a  stále se v  tabulce pohybují 
v dolní polovině. Zejména na hřištích soupeřů se 
týmu nedaří tak, jak by si přál. Samotný herní 
projev není tak špatný, ale slabinou je proměňo-
vání šancí, které si hráči dokáží připravit. Pokud 
by se podařilo zlepšit koncovku, mohl by celek 
stoupat v tabulce.

TJ KUNICE–SK UNION 5:1
Branka: Náhlovský
Smolné utkání 7. kola, ve  kterém byl Union 
v prvním poločase jasně lepším celkem, ale ne-
dokázal proměnit své šance. Po přestávce do-
mácí v  rozmezí čtyř minut otočili skóre na 4:1 
a s tím nedokázali hosté již nic udělat.

SK UNION–SOKOL LUŠTĚNICE 4:1
Branky: Kadeřábek, Vacek 2
V  úvodu utkání neproměnil Union dvě vylože-
né šance, přesto dokázal do  přestávky získat 
dvoubrankové vedení, a to po dobrém výkonu. 

I ve druhém poločase měli domácí navrch, což 
potvrdili dalšími brankami.

SK SOKOLEČ–SK UNION 3:2
Branky: Kolovecký, Kadeřábek 
Union měl od  úvodního hvizdu převahu, 
 nedokázal však proměnit šance. Po  přestáv-
ce šli hosté do vedení, domácí srovnali z penal-
ty a poté využili dvou zaváhání na 3:1. V závěru 
Union snížil, ale na bod již nedosáhl.

SK UNION–PŠOVKA MĚLNÍK 2:1
Branky: Slunéčko, Arazim
V prvním poločase domácí tým hrál proti zhuš-
těné obraně soupeře, který hrozil z  rychlých 
brejků. Union se ujal vedení již v 6. min., soupeř 
vyrovnal po přestávce a v 87. min. rozhodl do-
rážkou Arazim.

LISTOPADOVÝ ZÁPAS U HÁJKU:
so 12. 11. od 10.15 hod.

SK UNION– TJ KOSMONOSY

DOROST
Stále s minimem hráčů pokračuje v nepřesvěd-
čivých výkonech a v tabulce mu patří dolní část. 
V průběhu soutěže se odhlásil další tým, a to Jir-
ny, a  v  soutěži zůstává 12 týmů. Dorostenecký 
fotbal prochází na krajské úrovni obrovskou krizí.
SK UNION–SK ČESKÝ BROD 2:9, branky: Slá-
dek 2, proti přednímu celku soutěže se Union 
nedokázal prosadit a vysoko podlehl.
FC VELIM–SK UNION 6:0, i když hra byla cel-
kem vyrovnaná, zvítězil domácí favorit lepší 
koncovkou.
SK UNION–SK ÚVALY 2:1, branky: Vlček M., 
Sládek, hosté sice šli do vedení, ale v závěru půle 
Union otočil skóre, a to již zůstalo beze změny.
TJ KOUŘIM – SK UNION 3:2, branky: Kostolá-
ni 2, Union sehrál s favoritem vyrovnané utkání, 
škoda, že nedosáhl na bod.

STARŠÍ ŽÁCI
Jsou králem remiz a v tabulce krajského přebo-
ru se vzdalují ode dna tabulky. Přesto by bylo 
na místě získat i nějaké vítězství.
SK UNION–TJ KUNICE 2:2, branky: Janák, 
Choura, s  posledním celkem se očekával více 
než bod, na vině jsou zahozené šance.
TN. SEDLČANY–SK UNION 2:2, branky: Urbá-
nek, Nesládek, v zápase plném nepřesností se 
domácím podařilo srovnat v závěru zápasu.Po první třetině soutěže je nejúspěšnějším střelcem Unionu Honza Kadeřábek s 6 góly. Foto: archiv Milana Šikla
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TJ KOLÍN–SK UNION 3:3, branky: Buriánek, Dr-
bohlav, Šamša, vedoucí mužstvo tabulky  vedlo 
již 3:0, ale hosté dokázali vybojovat bod.
SK UNION–FK NERATOVICE 1:0, branka: Dr-
bohlav, hosté byli lepším celkem, ale v  závěru 
půle rozhodl Union a získal tři body.
TATRAN RAKOVNÍK–SK UNION 0:2, branky: 
Drbohlav 2, výborný výkon hostí zajistil velmi 
cenné tři body a posun do středu tabulky.

MLADŠÍ ŽÁCI
Nejlepším týmem Unionu je „A“ mladších žáků. 
Vedou tabulku Středočeského přeboru s násko-
kem 2 bodů a nepoznali zatím ztrátu bodů.
SK UNION–TJ KUNICE 7:3, branky: Lopatář A. 
3, Kratochvíl, Uher, Sebera, Lopatář J., v závěru 
hosté upravili skóre na přijatelný poměr.

TN. SEDLČANY–SK UNION 2:8, branky: 
Skuhravá, Kratochvíl, Sebera 2, Lopatář A., Lo-
patář J., jednoznačně celý zápas pod kontrolou 
Unionu.
TJ KOLÍN–SK UNION 1:6, branky: Lopatář J., 
Sebera 2, Lopatář A., Skuhravá, další výborný 
výkon hostí vedl k výrazné výhře.
SK UNION–FK NERATOVICE 6:2 (2:0), branky: 
Lopatář A. 2, Lopatář J., Uher, Netušilová a vlast-
ní, ani Neratovice nepřerušily neporazitelnost na-
šich žáků, kteří vedou tabulku krajského přeboru.
TATRAN RAKOVNÍK–SK UNION 0:2, branky: 
Lopatář A., Sebera, na hřišti jednoho z proná-
sledovatelů rozhodl Union již v 1. poločase.

Tým „B“ je při nestejném počtu zápasů v tabul-
ce na 5. místě.

SK UNION–SOK. PŘIŠIMASY 4:3, branky: Mi-
koška, Šuráň, Manhart, Fantík Ji., 
SK UNION–SV. BRÁZDIM 22:0, branky: Fantík 
Ji. 4, Fantík Ja., Homola, Markus, Placanda 3, 
Matura, Špaňhel 2, Čejka, Závodná, 
SK UNION–SLÁVIA LOUŇOVICE 0:6, 
SK HOVORČOVICE–SK UNION 6:1, branka: 
Šuráň, 
SK RADONICE–SK UNION 0:8, branky: Šuráň, 
Čejka, Markus 2, Závodná, Fantík Ji.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA je po  dvou turnajích 
v  tabulce na 3. místě. 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA „A“ je po 3 odehraných 
turnajích v tabulce  první a „B“ po 3 turnajích je 
v tabulce na 5.  místě.

• Petr Flekač

Nohejbalová extraliga se přehoupla do závěreč-
ných zápasů play-off. A-týmu po  pátém místě 
v základní části přisoudil čtvrtfinálový los čtvrtý 
tým tabulky, a to byly Karlovy Vary. Po třech zá-
pasech nakonec na semifinále nedosáhl, a sou-
těž pro něj tak skončila.

SK LIAPOR WITTE KARLOVY VARY A–TJ 
SPARTAK ČELÁKOVICE A 5:1
S mírným optimismem odjely Čelákovice 17. 9. 
2016 k  prvnímu zápasu play-off do  Karlových 
Varů, vždyť v základní části uhrály na „Varské“ 
tři body. Po  prohře v  první dvojce dokázaly 
srovnat Kolenský s Kilíkem na 1:1, ale to bylo 
vše. Soupeř šňůrou čtyř bodů nenechal hosty 
na pochybách, kdo si důležité vítězství ponechá 
na svém kontě.

TJ SPARTAK ČELÁKOVICE A–SK LIAPOR 
WITTE KARLOVY VARY A 5:0
Odvetný zápas 24. 9. 2016 čtvrtfinálového 
klání vyzněl jasně pro domácí, i když tři tříse-
tové zápasy neznamenaly takovou procházku 
 růžovým sadem, jak by ukazoval výsledek. Prv-
ní tříseťák rozjela úvodní dvojka Spilka s Hola-
sem a až střídající Flekač ve třetím setu zajistil 
výhru 10:9 smečí ven z  kurtu. V  dalším tříse-
tovém zápase trojek Spilka úspěšným blokem 
na  Vankeho ukončil na  10:8. V  druhé trojce, 
opět třísetové, zablokoval Kilík Medkovu smeč 
a  ukončil na  10:8. V  singlu Kolenský oplatil 
 Hronovi porážku z  prvního zápasu vítězstvím 
2:0.

SK LIAPOR WITTE KARLOVY VARY A–TJ 
SPARTAK ČELÁKOVICE A 5:2
V tomto zápase dne 28. 9. 2016 hosté nezopa-
kovali výkon z  domácího zápasu. Nedařilo se 
zvláště ve trojkách. Jediné body připsal na kon-
to Kolenský. Nejdříve s Kylíkem vybojoval bod 
ve dvojce a poté vyhrál i v singlu. 
„S favoritem jsme sehráli tři zápasy a hlavně ten 
domácí má svou váhu. Škoda, že jsme v  tom 
prvním nedokázali ukončit slibně se vyvíjející 
dílčí utkání. Chtěl bych tímto poděkovat našim 
fanouškům, kteří nás po  celou sezonu neú-
navně podporovali, a  to i  v  zápasech, kdy se 

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice

Zápas play-off Čelákovice–Karlovy Vary: smečující Spilka proti bloku Vankeho, přihlíží Šafr a Flekač. Foto: PF

nohejbal

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA ČELÁKOVIC
NABÍDKA SLUŽEB

Využijte poskytovaných služeb Pečovatelské služby – pedikúra, masáže, parafínové zábaly, 
odvoz autem např. k lékaři, na úřad nebo kamkoli i mimo Čelákovice.

V případě zájmu ji kontaktujte denně v době od pondělí do pátku mezi 7.30 a 16.00 hod.
Kostelní 26, 250 88 Čelákovice, tel.: 326 999 801, 721 361 041, 

e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz, www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce Sociální péče – Pečovatelská služba

nám nedařilo,“ shrnul sérii kapitán Čelákovic 
M.  Flekač.
V  semifinále pak Karlovy Vary dvakrát porazily 
Modřice 5:3 a  postaraly se o  senzaci v  podobě 
vyřazení jedenáctinásobného mistra ČR, kterého 
tak odsoudily k boji o třetí příčku proti Vsetínu. Ten 
prohrál s Čakovicemi 5:3 a 5:4. Ve finále se tak 
nečekaně střetnou Čakovice s Karlovými Vary.

ŽENY
Poslední dva zápasy v první lize vyzněly pro čelá-
kovická děvčata. Nejdříve doma porazila Čakovi-
ce 6:3 a poté vyhrála v Litohlavech 2:6. Skončila 
tak na čtvrtém místě jen dva body za  třetím tý-
mem Břev a deset bodů od pátých Čakovic.
Další informace najdete na webových stránkách 
www.nohejbal-celakovice.cz.
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• Martin Bajer

Národní florbalová liga se rozběhla na plné ob-
rátky. Orka z  velké části přebudovala a  omla-
dila svůj kádr. První zápasy ukázaly, že nám 
zatím chybí dostatek zkušeností, nicméně náš 
výkon má vzrůstající tendenci. Po  odehraných 
pěti utkáních patří Orce desáté místo průběžné 
 tabulky.

TJ SOKOL JAROMĚŘ–ORKA ČELÁKOVICE 
8:6
První polovina úvodního zápasu sezony nám 
vůbec nevyšla a v polovině utkání jsme prohrá-
vali již 5:1. Pak jsme se konečně herně zvedli 
a ke konci jsme dokázali snížit na rozdíl  jediné 
branky. Přísné vyloučení nás ale připravilo o zá-
věrečný tlak, naopak jsme ještě inkasovali.
ORKA ČELÁKOVICE–TBC KRÁLŮV DVŮR 
5:6p
První dvě třetiny měli hosté mírně navrch 
a  do  třetí části šli s  náskokem 2:3. Orka ale 
zlepšeným výkonem zápas třemi brankami oto-
čila a kráčela za vítězstvím. Bohužel ale infark-
tový závěr, když jsme si dali dva vlastní góly, ten 
druhý sedm vteřin před koncem, nás o vítězství 
připravil. V  následném prodloužení se nám již 
nepodařilo udržet zklamání a hosté po dvou mi-
nutách rozhodli o svém vítězství.

florbal

ORKA ČELÁKOVICE–FBC ŠTÍŘI ČESKÉ BU-
DĚJOVICE 3:7
Opět se nám nepovedla první třetina, ve  kte-
ré si hosté vypracovali rozhodující tříbranko-
vý náskok. Poté se sice hra vyrovnala, na vý-
razné zkorigování výsledku ale z  naší strany 
nedošlo.
ORKA ČELÁKOVICE–FBC STRAKONICE 4:5
Toto utkání se stalo festivalem neproměněných 
šancí z naší strany. Přesto jsme ještě 4 minuty 
před koncem vedli, ale opět se nám nepodařilo 
zkoncentrovat se na  závěr zápasu. Po  vyrov-
návacím gólu se k tomu přidalo i trochu smůly, 
když naše akce v  samotném závěru skončila 
na tyči a z protiútoku jsme 4 sekundy před kon-
cem inkasovali, a přišli tak o body.
FBC PANTHERS LIBEREC–ORKA ČELÁKO-
VICE 5:6
První vítězství v sezoně se nerodilo lehce. Ten-
tokrát se nám nepovedla druhá třetina, kdy 
jsme nedali dvě trestná střílení a nepodařilo se 
nám proměnit naše přesilovky, naopak jsme 
třikrát inkasovali. Když pak v začátku třetí části 
Liberec po  naší chybě zvýšil na  5:2, vypada-
lo utkání rozhodnuto. Naše proměněná přesi-
lovka nás ale nastartovala k mohutnému tlaku 
a  postupně jsme dalšími třemi trefami utkání 
otočili a tentokrát i zkušeně v závěru pohlídali 
vítězství.

Své soutěže odstartovali i další kategorie
Junioři působící v druhé lize vyhráli oba své zá-
pasy a vstup do sezony se jim vydařil.
ORKA–WIZARDS DDM PRAHA 10 5:2
TATRAN STŘEŠOVICE B–ORKA 2:6

Starší žáci na svém turnaji dokázali dvakrát zví-
tězit, a obsadili tak konečné třetí místo.
ORKA ČELÁKOVICE–FBK OLYMP PRAHA 6:5
FBŠ BOHEMIANS PRAHA–ORKA ČELÁKOVI-
CE 4:1
ORKA ČELÁKOVICE–BLACK ANGELS WHI-
TE 8:2

Mladší žáci odehráli také úspěšný turnaj. Vyhráli 
oba zápasy v základní skupině a dostali se do fi-
nále. V něm sice nestačili na hráče Kladna, ale 
i tak obsadili výborné druhé místo.
ORKA ČELÁKOVICE–SPARTA PRAHA 5:4
ORKA ČELÁKOVICE–START 98 KUNRATICE 
3:2
ORKA ČELÁKOVICE–KANONÝŘI KLADNO 0:5

Aktuální informace a výsledky všech katego-
rií naleznete na www.orka.cz.

Orka vstoupila do nového ročníku Národní ligy florbalu

Zápas starších žáků. Foto: Martin Bajer

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

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

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

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

Michaela Uhrová přispěla k zisku titulu mistryň světa 3x3 v basketbalu
• Josef Pátek, starosta

V  čínském městě Kuang-čou (dříve Kanton) 
se staly v  říjnu české basketbalistky mistryně-

mi světa ve hře 3x3. Jedná se o neolympijský 
sport známý jako streetball, ve kterém tři hráči 
nebo hráčky hrají na jeden koš. Hraje se de-
set minut nebo do dosažení 21 bodů. Ženský 
světový titul nemíří poprvé do Spojených států 
amerických, ale do České republiky. I na zářijo-
vém mistrovství světa Evropy 3x3 byl český tým 
papírově silnější, přesto neuspěl. V Číně doplnily 
Michaelu Uhrovou, která je v Čelákovicích velmi 
dobře známa, hráčky Sára Krumpholcová, Ka-
teřina Novotná a Tereza Vorlová. Přestože cesta 
k titulu byla velmi spletitá, podařilo se hráčkám 
vybojovat zlato. „Tohle je velká věc už proto, že 
nejsem aktivní hráčka a  dostat se do formy je 
těžší a  těžší. A že tu ještě ve 34 letech dokážu 
takhle běhat a hrát, toho si moc cením, protože 

trojkový basket je fyzicky mnohem náročnější,“ 
uvedla pro deník Sport Michaela Uhrová.Michaela Uhrová. Foto zdroj: archiv -mu-



str. 27www.celakovice.cz

SPORT

Titul vicemistra
• Vladimír Mareš

Mládež Čelákovic získala další sportovní 
úspěch. Ve  dnech 8.–9. října 2016 se usku-
tečnilo mistrovství mládeže ČR v  agilitech 
(tj. překážkových závodech se psy). Závo-
dů v  Roudnici nad Labem se zúčastnily týmy 

agility

Kateřina Marešová se svým pejskem. Foto: REN Foto 
studio

z celé republiky včetně úřadujících vicemistrů 
Evropy. V této konkurenci se podařilo čeláko-
vické Kláře Marešové se svým psem Montym 
získat titul vicemistra v družstvech a 7. místo 
v  jednotlivcích. Druhým účastníkem z Čeláko-
vic byla její mladší sestra Kateřina, které se 
ale v nerovné konkurenci prosadit nepodařilo. 
Klárka se již začíná připravovat na kvalifikační 
závody pro mistrovství Evropy. Mrzí ji pouze, 
že v Čelákovicích není žádné psí hřiště. Držíme 
jí palce, ať nadále úspěšně reprezentuje naše 
město.

• Libor Mrozinski

V říjnu jsme se začali naplno účastnit šachových 
akcí. 
V soutěžích družstev Středočeského šachového 
svazu naše béčko podlehlo 9. 10. 2016 v nej-
nižší regionální soutěži celku Sokol Bakov nad 
Jizerou 5:0. Vzhledem k tomu, že od letošní se-
zony jsme v  tomto družstvu dali plně možnost 
našim mladým šachistům reprezentovat ŠK 
i  v  soutěžích družstev dospělých, nepovažu-
jeme výsledek za  neúspěch, ale za  nezbytnou 
daň pro získávání dalších šachových zkušenos-
tí. Zato v  regionálním přeboru naše áčko dne 

16. 10. 2016 porazilo družstvo TJ Kralupy C 
7:1, když jsme soupeři nepovolili jedinou výhru 
a pouze 2 remízy.
Dne 15. 10. 2016 se 12 členů našeho šachové-
ho kroužku zúčastnilo 1. kola regionálního pře-
boru žáků skupiny SD v Milovicích.
Trenér Robert Kubíček zorganizoval ve  dnech 
28.–29. 10. 2016 šachové soustředění pro po-
kročilé a nadšence z řad dětí. 
V termínu 10. 12. 2016 připravujeme již tradiční 
turnaj mládeže v Čelákovicích.
Zájemci (děti i  dospělí) o  šachy z  Čelákovic 
a  blízkého okolí mohou získat další informace 
na www.sachycelakovice.cz.

Šachový oddíl TJ Spartak Čelákovice

šachy

• Vlaďka Barešová, trenérka

Na prvních podzimních závodech, které se ko-
naly koncem září v Praze na Petřinách, se opět 
naše dívky ze Sportovní akademie Čelákovice 
předvedly ve skvělé formě, a potvrdily tak své 
jarní úspěchy. V tomto roce se účastní závodů 
poprvé, a to je pro všechny nejen velkou moti-
vací, ale i krásným vstupem do nových sportov-
ních začátků.
V kategorii 11–13 let si odvezla své další zlato 
Klára Havránková, když bezchybně odcvičila 
svou finálovou sestavu nabitou náročnými prv-
ky. V této kategorii se také podařilo probojovat 
se mezi desítku nejlepších Viktorii Krovozové. 
Ta se ve  finále nakonec umístila na  pěkném 
6. místě. Ve starší kategorii 14–16 let se výborně 
prezentovala se svou náročnou sestavou Ro-
mana Drábková, a tím i ona potvrdila své jasné 
prvenství z předchozích závodů a odvezla si, tak 
jako Klára, zlatou medaili. 
Všem dívkám děkuji za  výbornou reprezentaci 
a rodičům za podporu.

aerobik

Další sportovní úspěchy Sportovní akademie

Zleva Klára Havránková, Viktorie Krovozová, Romana Drábková. Foto: archiv závodnic

Oddíl boxu TJ Spartak Čelákovice

box

Martin Rinda vyhrává svůj první zápas. Foto: archiv o d-
dílu

• Lukáš Koníček

Po  delší odmlce se dostavil náš další úspěch. 
Martin Rinda při svém prvním zápase dokázal 
porazit soupeře ve třetím kole technickým K. O. 
Je teprve třetím boxerem nastupujícím za  TJ 
Spartak a  už druhým, který dokázal zvítězit 
technickým K. O.

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
Přijmeme všechny zájemce od  čtrnácti let. 
Dívky, chlapce, ženy i muže. Každý, kdo chce 
zkusit svoje šance v ringu nebo jen nabrat fy-
zickou zdatnost, ať neváhá a zkusí, co v něm 
je. Tréninky jsou každý týden v pondělí, stře-
du a čtvrtek od 20.00 hod. Pro více informací 
sledujte náš Facebook TJ Spartak Čelákovice, 

oddíl boxu, nebo kontaktujte trenéra Davida 
Housara (tel.: 730 687 107).
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tel.: 731 591 418
e-mail: info@sportcelakovice.cz
http://www.sportcelakovice.cz

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

celákovická  
sportovní, p. o. 

• Petr Bambas, ředitel

Městský bazén
Provozní doba

po 6.15–7.45 – 19.00–21.30

út – – 17.00–21.30
(18.00–19.00 pronájem 2x dráha)

st 6.15–7.45 14.00–15.00 19.00–21.30

čt – – –

pá 6.15–7.45 14.00–15.00 17.00–21.30

so – 11.00–21.00
                                    (9.00–11.00 senioři/ZTP)

ne – 11.00–20.00
(9.00–11.00 senioři, 17.00–20.00 pronájem 2x dráha)

Pozn.: V průběhu otevírací doby pro veřejnost 
může být kdykoli jedna plavecká dráha vyhraze-
na k jiným účelům.

Plavecké kurzy jsou 
úspěšné

Čelákovická sportovní, p.  o., nabízí jako pro-
vozovatel Městského bazénu široké spektrum 
sportovních aktivit. Od  září jsme navíc připra-
vili výrazné rozšíření nabídky kurzů pro děti, 
mládež i dospělé. Všechny pondělní i  středeč-
ní plavecké kurzy i  kroužky, včetně tradičního 
nedělního a čtvrtečního aquaaerobicu i novinky 
– vodního póla, se podařilo naplnit, a proto již 
teď vypisujeme pro neuspokojené zájemce kurz 
na  začátek roku 2017. Plavecký kurz pro děti 
ve věku 5–15 let bude probíhat v pátek v čase 
15.00–15.50 hod., a to od 6. ledna do 24. února 
2017. Plánováno je celkem 6 lekcí, cena 780 Kč 
(130 Kč/lekce).

Čelákovice se poprvé 
připojily k Plavecké 

soutěži měst
Celkem 144 plavců všech věkových kategorií se 
zúčastnilo jubilejního 25. ročníku Plavecké sou-
těže měst, kterou letos premiérově v  Čeláko-
vicích uspořádala Čelákovická sportovní, p.  o. 
Ve  středu 5. října 2016 měli plavci všech vě-
kových kategorií možnost v časech 6.15–8.00, 
12.00–13.00, 13.30–15.00 nebo 19.00–21.30 
hod. zaplavat si libovolným stylem na čas trať 
100 metrů, a otestovat tak svoji aktuální formu 
a  zároveň se na  chvíli ocitnout v  roli jednoho 
z  „reprezentantů“ čelákovického bazénu. Naši 
plavčíci a instruktoři přiřadili podle tabulek kaž-
dému plavci příslušné body, a  to podle času, 
věku a  pohlaví. Všechny body za  celý den se 
sečetly a porovnaly s dalšími bazény, které se 
do soutěže přihlásily.
Čelákovice obsadily v kategorii A (města do 20 
tis. obyvatel) celkové 11. místo (1 781 bodů). 
Před námi skončila mnohem větší Kutná Hora, 
kde bydlí téměř 20 tis. lidí a kde si přišlo zapla-
vat 204 lidí, tedy o 60 více než u nás. Vítězem 
„naší“ kategorie se staly Kravaře s počtem 579 
plavců a 6 723 bodů. V Čelákovicích se bohužel 
řada plavců zalekla, že se v Městském bazénu 
konají opravdové závody a místo vstupu zdarma 
a zaplavání 100 metrů na čas a pro zábavu ra-
ději svou návštěvu odložila, což je velká škoda. 
Věřím, že příští rok už budou vědět, že jde více 
o zábavu než o závody, a nebudou se bát.
Nejmladší účastnicí soutěže v  Městském ba-
zénu byla pětiletá Anna Paliatková a nejstarším 
plavcem Milan Vosátko (69 let). Nejrychlejší čas 
v  kategorii mužů i  absolutně zaplaval Luboš 
Valehrach (1 min. 26 sec.), mezi ženami byla 
nejrychlejší Anna Havránková (1 min. 33 sec.). 
Všichni tito závodníci přinesli našemu bazénu 
plný počet 28 bodů, ale obrovské poděkování 
patří úplně všem 144 plavcům, kteří se nezalekli 
a čtyři bazény si zaplavali.

Plavecká soutěž měst je tradiční celorepubliko-
vou akcí pořádanou od roku 1992, letos poprvé 
pod hlavičkou ČASPV, v rámci propagace kon-
dičního plavání jako vděčné, celoročně i celoži-
votně využitelné pohybové aktivity.

Pokračujeme 
ve vylepšování 

Městského stadionu
Městský stadion má za sebou téměř celou prv-
ní kompletní sezonu pod správou Čelákovické 
sportovní. Pravidelní návštěvníci stadionu rozdíl 
mezi situací v červenci 2015 a letos na podzim 
zcela jistě zaznamenali. Stadion je veřejnosti 
volně přístupný, tak se nebojte třeba jen na-
kouknout… Investovalo se mnoho peněz, času 
i umu řemeslníků, aby Městský stadion a tribuna 
mohly plnit alespoň základní funkce, ale spous-
ta práce je ještě před námi. Aktuálně jsme za-
jistili posekání a odvoz trávy ze zadního ochozu 
Městského stadionu a v tribuně zajišťujeme ob-
novení rozvodů tepla do všech šaten a skladů.

Čelákovice bruslí – 
i v roce 2016

Po úspěšné premiéře mobilního kluziště na če-
lákovickém náměstí v  loňském roce připravu-
jeme ve  spolupráci s  městem akci Čelákovice 
bruslí i  na  letošní zimu! Kluziště bude zhruba 
o  třetinu větší než loni (18 x 9 metrů) a  bude 
všem zdarma k dispozici o týden déle. Zabruslit 
si na moderním polymeru EZ Glide500 budete 
moci od středy 14. prosince 2016 až do úterý 
3. ledna 2017.
Ve spolupráci s Městským domem dětí a mlá-
deže a  odborem školství, informací a  kultury 
připravujeme zábavní program pro děti v pátek 
16. prosince od 16.00 do 18.00 hod. s názvem 
„Odpoledne vánočních přání“.

Minulý a současný stav okolí oválu na Městském stadionu. Foto: archiv ČESPO
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ZAHÁJENÍ  
ADVENTNÍHO ČASU  

V ČELÁKOVICÍCH
sobota 26. listopadu 2016

10.00–19.00 hod. / náměstí 5. května a budova radnice

ZAHÁJENÍ ADVENTU VE MĚSTĚ
– jubilejní 20. městská slavnost
• ADVENTNÍ TRH 10.00–19.00 hod.;
• ZDOBENÍ PERNÍČKŮ, UKÁZKY VÝTVARNÝCH ČINNOSTÍ A ŽONGLOVÁNÍ  
 13.00–19.00 hod., prezentace MDDM;
• KONCERT SKUPINY FEFERON 13.00–14.00 hod.;
• KONCERT SKUPINY KLASICKEJ POSTUP 14.15–15.15 hod.;
• ŽONGLÉRSKÁ SVĚTELNÁ SHOW 15.15–15.30 hod.,
 dětská skupina Pyrospin při MDDM v prostoru před radnicí;
• ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ žáků ZUŠ Jana Zacha 15.30–17.00 hod.,
 účinkují: žáci Studia a pěveckého oddělení,  
 pěvecké sbory Trianglíček a Triangl se svými sólisty;
• SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ MĚSTSKÉHO VÁNOČNÍHO STROMU  
 17.00–17.15 hod.;
• OHŇOVÁ SHOW 17.30–17.45 hod., skupina T.E.T.R.I.S.  
 v prostoru před radnicí; 
• KONCERT SKUPINY ČECHOMOR 18.00–19.00 hod.;
 moderátor Karel Kašák.

9.00–17.30 hod. / Městské muzeum

BYLI V ČELÁKOVICÍCH UPÍŘI?
50 let od mediálně známého archeologického výzkumu  
– výstava ve výstavní síni přístupná do 26. 2. 2017. 

VÁNOČNÍ UBROUSKY
Slavnostní vernisáž výstavy ze sbírky Aleny Šedové od 10.00 hod.  
v Síni Jana Zacha. Výstava ve vstupní síni přístupná do 29. 1. 2017.
Výstavy jsou přístupné denně mimo pondělí  
9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod. 

VÁNOČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY
pro příchozí děti i dospělé s koledami a zpíváním s dětmi  
a vedoucími MDDM v Síni Jana Zacha 13.30–17.30 hod.

9.00–11.00 a 14.00–18.00 hod. / Rybářská ulice

TRADIČNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU  
V GALERII U RADNICE
se svařákem a medovinkou

10.00–17.30 hod. / ZUŠ Jana Zacha

ČESKÝ BETLÉM
Výstava keramických prací žáků výtvarného oboru na nádvoří  
ZUŠ Jana Zacha přístupná od 10.00 hod. do středy 28. 12. 2016. 

NĚCO VELKÉHO SE CHYSTÁ
Divadelní představení v sále školy od 10.15 hod.

10.00–16.00 hod. / ZŠ Kostelní

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
s výtvarnými dílnami, vánočním zpíváním,  
přátelským setkáním a prohlídkou školy

od 11.00 hod. / Ve Skále

ADVENT VE SKÁLE
5. ročník Adventu Ve Skále se staročeským divadelním jarmarkem.  
I tentokrát se můžete těšit na staročeský loutkový betlém  
a čertovský rej! Pořádá spolek Domeček Ve Skále.

od 13.00 hod. / farní zahrada v ulici Kostelní č. p. 455

TRADIČNÍ ŘEMESLNÝ JARMARK
s atmosférou přicházejících Vánoc.  
Pořádá výtvarná dílna Labyrint a spolek Skaláci.

od 13.00 hod. / Na Statku, Rybářská ulice č. p. 154

ADVENT NA STATKU

14.00–16.00 hod. / Gymnázium Čelákovice

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
pro širokou veřejnost s výstavou výtvarných prací

21.00 hod. / Irish Music Pub, Na Statku v Rybářské ulici č. p. 154

YETTI ON a TMZTM
Koncert nejlepší Schelinger revival v ČR a punk-rocku  
z Čelákovic zahájí advent na statku.


