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Dotace z rozpočtu města  
pro rok 2017 ���������������������������
Rada města schválila aktualizované 
znění Zásad i Výzvu pro podávání žá-
dostí o dotace z  rozpočtu města pro 
rok 2017. Seminář pro žadatele se 
uskuteční 15. prosince.

Pronájem obecních bytů �������
Město Čelákovice nabízí k  pronájmu 
obecní byty v ulici Na Stráni č. p. 1628 
a 1629. Nájemci budou vybráni tzv. 
obálkovou metodou.

Jízdní řády 2017 ���������������������
Od 11. prosince platí ve veřejné do-
pravě nové jízdní řády. Mezi Čelákovi-
cemi a Prahou bude v obou směrech 
jezdit rekordních sto vlaků denně.

Zahájení adventu ve městě ���
V sobotu 26. listopadu proběhlo v Če-
lákovicích již dvacáté Zahájení adven-
tu, které vyvrcholilo hudebním vystou-
pením skupiny Čechomor.

Byli v Čelákovicích upíři? ������
Až do 26. února 2017 je možné 
v Městském muzeu navštívit atraktivní 
výstavu „Byli v  Čelákovicích upíři?“. 
Nenechte si ji ujít!
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Pokračování na str. 14

Klidné prožití adventního období, šťastné a veselé Vánoce a úspěšný 
vstup do nového roku 2017  

přejí všem občanům Čelákovic, Sedlčánek, Císařské Kuchyně a Záluží

Josef Pátek, Miloš Sekyra a Petr Studnička.

•  Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta II

Tradiční rozsvícení vánočního stromu, které se letos uskutečnilo v Čelákovicích již po dvacáté, se 
vedle náměstí 5. května uskutečnilo i na dvou jiných místech v našem městě. Již v pátek 25. listo-
padu rozsvítili vánoční strom v Sedlčánkách za pěveckého doprovodu dětí pod garancí osadního 
výboru. V neděli 27. listopadu byl rozsvícen vánoční strom díky iniciativě osadního výboru i v Záluží. 
Největší akcí je tradiční Zahájení adventu, které se uskutečnilo v sobotu 26. listopadu na čelákovic-
kém náměstí. Přípravy akce zabezpečuje odbor školství, informací a kultury Městského úřadu, který 
zároveň koordinuje aktivity vybraných příspěvkových organizací města. Na akci se podílejí rovněž 
místní podnikatelé a celá řada spolků a dobrovolníků.

ČELÁKOVICE JIŽ DVACETKRÁT ZAHÁJILY 
 ADVENT SLAVNOSTNÍ AKCÍ

Slavnostní rozsvícení městského vánočního stromu doprovázel sbor žáků Základní umělecké školy Jana Zacha, která v příštím roce oslaví 70 let své existence. Foto: Jiří Suchý
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Vánoce přicházejí
Zase po roce tu máme pro mnohé to nejkrás-
nější období roku. Vstupujeme do adventního 
času, který neomylně hlásí, že přichází Štědrý 
den. Přeji proto všem úspěšně zvládnutý ad-
vent, který bude jistě plný stresu ze zařizování 
pohodových a klidných Vánoc.
Prosinec je také obdobím, kdy bilancujeme 
uplynulý rok a chystáme si plány na rok příští. 
Pokud mám bilancovat za město rok 2016, tak 
jsem spokojený, i když některé věci se nepo-
dařilo dotáhnout do konce. Velkou radost mám 
z realizovaných investičních akcí, protože jsou 
velmi potřeba a jistě řada občanů je vítá. Taktéž 
mám radost z toho, že naše město žije velkým 

množstvím kulturních, sportovních a společen-
ských akcí. Na těchto akcích se společně po-
tkáváme a vždy diskutujeme aktuální problémy 
nejen města, ale i vaše osobní pocity ze života 
ve městě. Za tuto zpětnou vazbu moc děkuji, 
protože je velmi cenná.
Naopak nejsem spokojen s rychlostí příprav vel-
kých investičních akcí, jako je kanalizace Záluží 
nebo rekonstrukce městské části Jiřina. Věřím, 
že na konci příštího roku už budu o těchto dvou 
tématech psát v pozitivním smyslu.
Po loňském zkušebním provozu jsme i letos pro 
naše nejmenší připravili umělé kluziště na ná-
městí. Tentokráte bude o něco větší a bude na 
náměstí delší dobu.
V závěru roku také nechybí krásné adventní 
a vánoční koncerty, a to jak v Kulturním domě, 
tak v Městském muzeu. Na všechny tyto akce 
vás srdečně zvu.

Přeji vám klidné prožití vánočních svátků 
a úspěšný vstup do roku 2017.

Váš starosta
Josef Pátek

ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE

ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 38 (rok 2016), číslo 12. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, www.celakovice.cz, IČ 
240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 5 800 kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice, náměs-
tí 5. května 1, 250 88 Čelákovice, Dagmar Vitáčková – redakce, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Petr Studnička – předseda, Adéla Dvořáko-
vá, Richard Nejman, Jana Poklopová, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca 1 500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, není-li 
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 30. 11. 2016 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 1/2017 je již 12. 12. 2016.

 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.

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.

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

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

Kalendář akcí na webu města
Na titulní stránce webových stránek města Čelákovic – www.celakovice.cz je Kalendář akcí  
ve městě, který informuje o akcích, jež aktuálně ve městě probíhají. Pro zveřejnění svých akcí 

v tomto kalendáři můžete zaslat informace na e-mail: kalendar@celakovice.cz nebo  
se zaregistrovat na stránkách města a poté si akce sami přidávat a popřípadě i editovat.

POZOR
NA UZÁVĚRKU ZMČ!
Uzávěrka lednového čísla (1–2017)

Zpravodaje je již v pondělí 12. 12. 2016.
Předpokládané vydání pak 2. 1. 2017.

V pátek 23. prosince 2016 
NENÍ na Městském úřadě 

v Čelákovicích ÚŘEDNÍ DEN.

upozornení
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•  Josef Pátek, starosta, Miloš Sekyra, místostarosta I

V den státního svátku, v pátek 28. října, převzalo vedení města Čelákovic v Římě ocenění pro 
lávku přes Labe v Čelákovicích z  rukou představitelů Asociace evropských  betonářských 
společností. Oficiálního ceremoniálu se zúčastnilo více než čtyřicet  zahraničních delegací, 
které nominovaly celkem 21 staveb z jedenácti zemí. Za Českou republiku nechyběli rovněž 
zástupci společností Metrostav a Pontex, které se podílely na vývoji unikátního materiálu 
a projektování mostní konstrukce.

Čelákovická lávka oceněna v evropské soutěži 2. místem  
za unikátnost technického provedení

Zavěšená lávka získala v  silné konkurenci 
2. místo, přičemž vítězem se stal dvoupodlaž-
ní kruhový objezd ve  švédském městě Täby 
a v pořadí třetí místo získala betonová ochrana 
proti sněhovým lavinám na norské silnici v Lofo-
tech. Ceny byly předány v rámci soutěže nazva-
né Evropské betonářské ceny 2016, kterou or-
ganizovala Asociace evropských betonářských 
společností sdružující jedenáct zemí Evropy.
Jednotlivé projekty byly hodnoceny na  zákla-
dě řady kritérií mezinárodní porotou. Za hlavní 
kritéria jsou považovány design, konstrukce, 
vzhled a  harmonie stavby s  okolím, vlastnosti 
betonu, inovativní složení betonu včetně jeho 
zpracování a povrchová úprava.
Lávka spojuje levý břeh Labe, na kterém je si-
tuováno město Čelákovice, s  rekreační oblastí 
Grado na pravém břehu řeky. Lávka slouží pě-
ším, cyklistům a mohou ji využívat i vozidla in-
tegrovaného záchranného systému s hmotností 
do 3,5 tuny. Stavba je vybudována z ultra vyso-
kopevnostního betonu C130/C150 s  ocelovou 
výztuží a její délka je 242 metrů. Ocelové pylo-
ny dosahují výšky 37 metrů. Jedná se o  první 
stavbu v  České republice, při které byl využit 
inovativní beton UHPC. S  rozpětím 156 metrů 
drží lávka světový rekord, protože stavba rea-
lizovaná se stejným typem materiálu je v  Jižní 
Koreji, avšak její rozpětí je pouhých 17 metrů. 
Trvanlivost materiálu s  omezenou údržbou se 
předpokládá v délce 120 let.
V  letošním roce instalovalo město Čelákovice 
poblíž lávky jeden z panelů naučné stezky Lysá 
nad Labem – Čelákovice. Jedná se o zastave-

Vstup  zdarma .  Zve  město  Če lákov i ce ,  Če lákov i cká  sp or tovn í ,  p.  o. ,  Měs tský  dům dět í  a  mládeže  Če lákov i ce ,  p.  o.

14. prosince 2016 – 3. ledna 2017 na náměstí 5. května
Veřejné bruslení pod širým nebem na umělém ledě. Vždy od 9.00 do 21.00 hod.

V pátek 16. prosince od 16.00 do 18.00 hod. 
Zábavní odpoledne s MDDM se světelnou show žonglérské skupiny T.E.T.R.I.S.  

a zdobením vánočního stromku přáníčky.

ODPOLEDNE VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ

ní č. 21, na  kterém je představeno v  českém 
a anglickém jazyce technické provedení stavby. 
O  unikátnost provedení čelákovické lávky se 
zajímá řada zahraničních delegací především 
z oboru stavebnictví.

Přehled ocenění zavěšené lávky přes 
Labe v Čelákovicích
Stavba roku 2014 – cena Státního fondu do-
pravní infrastruktury;
Bodová řešení 2014 – cena Nadace Partnerství 
v soutěži Cesty městy;
Betonářská konstrukce 2015 – cena Americké-
ho betonářského institutu (1. místo);
Inženýrská konstrukce 2016 – cena Asociace 
evropských betonářských společností (2. místo);
Vynikající betonová konstrukce 2016 – cena 
České betonářské společnosti (1. místo).

Ceremoniálu spojeného s převzetím ocenění čelákovické lávky se v Římě zúčastnili starosta Josef Pátek, místosta-
rosta I Miloš Sekyra, místostarosta II Petr Studnička a zástupci společností Pontex Milan Kalný a Metrostav Jan 
Vítek. Zdroj: ECSN

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.

Základní informace o lávce
Vlastník: město Čelákovice
Architektonické provedení: KMS Architects,  
s. r. o., Praha
Projektant: Pontex, s. r. o., Praha
Dodavatel: Metrostav, a. s., Praha
Dotace SFDI: 10 mil. Kč
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NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

středa 14. 12. 2016
od 18.00 hod. 

v Kulturním domě
Aktuální program ZM bude zveřejněn týden před 
zasedáním na úřední desce města a na webo-
vých stránkách města.

pozvánka

o cem jednali radní mesta

Plán zasedání 
Zastupitelstva města Čelákovic 

v roce 2017
Jednací dny ZM jsou stanoveny na stře-
du, a to v sále Kulturního domu vždy od 
18.00 hod.

25. ledna 2017
29. března 2017
21. června 2017
20. září 2017
13. prosince 2017

•  -dv-

Dotace města
Zastupitelstvo města rozhodlo mimo vyhlá šené 
dotační programy města Čelákovic pro rok 
2016 o poskytnutí dotace Sportovnímu klubu 
UNION Čelákovice, z. s., ve výši 120  000  Kč 
na  obnovu majetku – nákup a instalování plas-
tových sedadel na tribunu stadionu „U Háj - 
ku“, a schválila veřejnoprávní smlouvu 
č. SML/2016/262/DI – 16.

Školské obvody mateřských škol
Zastupitelstvo města schválilo a vydalo Obecně 
závaznou vyhlášku E 2/2016 města Čelákovic, 
kterou jsou stanoveny školské obvody mateř-
ských škol zřízených městem Čelákovice.

Výběr z usnesení ZM č. 15/2016.

•  -dv-

Finanční záležitosti
Radní schválili změnu rozpočtu města Čelákovic 
2016 č. 15 a vzali na vědomí rozpočtová opatře-
ní – přesuny mezi položkami v rámci paragrafu 
6112 rozpisu rozpočtu města 2016 provedené 
k 30. 9. 2016.

Zadávání veřejných zakázek
Rada města schválila Směrnici I/8/2016 k zadá-
vání veřejných zakázek malého rozsahu.
Dále Rada města pověřila starostu a místosta-
rosty města Čelákovic:
• schvalováním zadávací dokumentace ve 

smyslu příslušných ustanovení vnitřního před-
pisu I/8/2016 – k zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu dle podmínek stanovených zá-
konem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v účinném znění, s předpokládanou 
hodnotou rovnou či nižší 3 000 000,00 Kč bez 
DPH pro stavební práce a s předpokládanou 
hodnotou rovnou či nižší 1 000 000,00 Kč bez 
DPH pro dodávky a služby;

• jmenováním komise pro otevírání obálek, 
posouzení kvalifikace a  hodnocení nabídek 
ve smyslu příslušných ustanovení zákona 
č.  134/2016 Sb., o  zadávání veřejných za-
kázek, v účinném znění, a vnitřního předpisu 
I/8/2016;

• jmenováním poroty, sekretáře a  přezkušo-
vatele soutěžních návrhů soutěže o  návrh 
ve smyslu příslušných ustanovení zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek, v účinném znění, a Soutěžního řádu Čes-
ké komory architektů ze dne 24. dubna 1993 
ve znění pozdějších předpisů;

• odpovídáním na dotazy a  vydáváním do-
datečných informací ve smyslu příslušných 
ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o  za-
dávání veřejných zakázek, v  účinném znění, 
a vnitřního předpisu I/8/2016;

• vyloučením uchazeče ve smyslu příslušných 
ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o  za-
dávání veřejných zakázek, v  účinném znění, 
a vnitřního předpisu I/8/2016;

• výběrem nejvhodnější nabídky ve smys-
lu příslušných ustanovení vnitřního před-
pisu I/8/2016 s  předpokládanou cenou od 
200 000,01 Kč do 1 000 000,00 Kč bez DPH 
u dodávek a  služeb a od 500 000,01 Kč do 
3 000 000,00 Kč bez DPH u stavebních prací;

• rušením zadávacího řízení ve smyslu přísluš-
ných ustanovení vnitřního předpisu I/8/2016 
s  předpokládanou cenou od 200  000,01 Kč 
do 1 000 000,00 Kč bez DPH u dodávek a slu-
žeb a od 500 000,01 Kč do 3 000 000,00 Kč 
bez DPH u stavebních prací;

• výkonem potřebných a zákonem č. 134/2016 
Sb., o  zadávání veřejných zakázek, v  účin-
ném znění, či vnitřního předpisu I/8/2016, sta-
novených administrativních činností a úkonů 
v rámci zadávacího řízení;

• obdobně, jako v  předchozích bodech, 
k  činnostem v  koncesním řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek, v účinném znění.

Rekonstrukce Městského muzea
RM souhlasila s  navrženým postupem rekon-
strukce objektů Městského muzea v Čelákovi-
cích. 

Mostek přes Výmolu
Radní uložili vedoucí odboru správy majetku 
a investic zahájit práce na řešení špatného tech-
nického stavu mostku v  části obce Sedlčánky 
– Zájezd vedoucího přes vodní tok Výmola, a to 
demolicí a stavbou mostku nového.

Doplnění lávky k železničnímu mostu
RM schválila uzavření a  text Smlouvy o  dílo 
č. SML/2016/282 mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a  společností Metrostav Praha, 
a.  s., jako zhotovitelem na zpracování doku-
mentace pro územní rozhodnutí „Doplnění lávky 
k mostu na železniční trati Lysá n. L. – Čelákovi-
ce“ v ceně 235 950 Kč včetně DPH.

Přechod pro chodce v ulici Rooseveltově
Rada města schválila uzavření a  text Smlouvy 
o dílo č. objednatele SML/2016/268 mezi měs-

tem Čelákovice, jako objednatelem a DIS Praha, 
s. r. o., jako zhotovitelem na plnění veřejné za-
kázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – 
přechod pro chodce v ulici Rooseveltově“ v cel-
kové ceně 1 120 002,57 Kč včetně DPH. 

Přístupový chodník U Podjezdu
Radní schválili uzavření a  text Smlouvy o  dílo 
č.   SML/2016/297 mezi městem Čelákovice 
jako objednatelem a SUDOP Praha, a. s., jako 
zhotovitelem, na zpracování dokumentace pro 
územní rozhodnutí „Přístupový chodník k nástu-
pištím SŽDC, s. o., v ulici U Podjezdu – Čeláko-
vice“ v ceně 235 950 Kč včetně DPH.

Ocenění osadního výboru Sedlčánky
Rada města ocenila činnost osadního výboru 
Sedlčánky a děkuje jeho členům a předsedovi 
Petru Kabátovi za oživení společenského života 
v Sedlčánkách.

Výběr z usnesení RM č. 27–28/2016.
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Rada schválila upravené znění Zásad  
pro poskytování dotací z rozpočtu města

•  Petr Studnička, místostarosta II

S ohledem na novelu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů prošly v loňském roce 
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města výraznou změnou. Pro dotační řízení roku 2017 
budou jednotlivé subjekty (sportovní, volnočasové apod.) žádat o  tzv. individuální dotace, rovněž 
je možné, že Zastupitelstvo schválí v průběhu roku i  tematicky zaměřený program. Přesněji jsou 
definovány podmínky pro finanční vyúčtování dotace, kterému musí odpovídat i závěrečná zpráva 
o realizaci projektu. 
Pro sportovní subjekty je největší změnou skutečnost, že nebude vyžadována registrace sportovců 
u jednotlivých svazů, nadále však budou zvýhodňovány děti a mládež, především s trvalým pobytem 
na  území našeho města. Volnočasové subjekty nebudou muset prokazovat svou roční existenci 
a v případě dotace do výše 30 000 Kč bude možné její vyplacení i hotovostně.
K sjednocení došlo u termínů pro vyúčtování dotací, které je do 31. ledna roku následujícího u dotací 
na celoroční činnost a do 30 dnů po skončení pro jednorázové a časově vymezené akce. Nadále 
bude sledován účel, na  který je dotace poskytována. Osobou oprávněnou pro komunikaci mezi 
městem a žadatelem bude kontaktní osoba uvedená v žádosti o poskytnutí dotace, nikoliv statutární 
zástupce příslušného spolku. Změny vychází z praktických zkušeností letošního dotačního řízení 
a rovněž byly akceptovány připomínky zástupců vybraných spolků.

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Z ROZPOČTU MĚSTA ČELÁKOVIC PRO ROK 2017

na účel určený žadatelem v žádosti

I.
Úvodní ustanovení

Město Čelákovice (dále „poskytovatel“) vyzývá v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve  znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve  znění pozdějších předpisů, a  Zásadami pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Čelákovic I/9/2016 ze dne 25. 10. 2016, právnické i fyzické osoby (dále „žada-
tel“), především spolky, působící v oblasti sociálních a preventivních programů, ochrany životního 
prostředí, výchovy, vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových a společensky prospěš-
ných aktivit, které mají sídlo nebo vykonávají činnost na území města Čelákovic, k podávání žá-
dostí o  individuální dotaci z  rozpočtu města Čelákovic pro rok 2017 na účel určený žadatelem 
v žádosti. 

II.
Podmínky pro poskytování dotací

1.  Dotaci lze poskytnout na základě úplné žádosti předepsané poskytovatelem v souladu s § 10a 
odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic 
v souladu s § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

2.  Žádosti o individuální dotaci s účelem podpory celoroční činnosti budou poskytovatelem přijímány 
v období od 1. 12. 2016 do 6. 1. 2017. Ostatní individuální žádosti lze podávat v průběhu celého 
roku. 

3.  Žádosti o  individuální dotaci musí být doručeny poštou nebo osobně do podatelny Městského 
úřadu Čelákovice v jednom podepsaném originálu, v zalepené obálce s označením DOTACE.
Adresa pro podání: Město Čelákovice se sídlem Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, 
250 88 Čelákovice.

III.
Závěrečné ustanovení

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/9/2016, schválené Radou města usne-
sením č. 27/2016/6.2 dne 25. 10. 2016, a formulář žádosti včetně povinných příloh naleznou žadatelé 
o dotaci na internetových stránkách města Čelákovic www.celakovice.cz. 

Výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2017 na účel určený žadatelem v žádosti 
(„individuální dotace“) byla schválena Radou města usnesením č. 29/2016/6.5 dne 22. 11. 2016. 

Podzimní výsadby  
stromů

•  odbor životního prostředí

Při cestě ze Sedlčánek do  osady Zájezd bylo 
počátkem listopadu vysazeno stromořadí 20 ks 
třešní tří druhů (raná polochrupka „Burlat“, 
středně pozdní chrupky „Kordia“ a  „Hedelfin-
gerská“), dále byly podle původní projektové 
dokumentace doplněny chybějící dřeviny na ná-
městí 5. května, v  ulici Rumunské v  prostoru 
mezi č. p. 1487 a 1488 byly vysazeny 3 lípy srd-
čité, kultivar „greenspire“.

Hlohy jednosemenné v ulici J. Zacha. Foto: archiv od-
boru životního prostředí

Stromořadí třešní v Sedlčánkách.  Foto: archiv odbo-
ru životního prostředí

V prvním listopadovém týdnu byly provedeny vý-
sadby nových dřevin v ulicích J. Zeyera – platany 
javorolisté, kultivar „Pyramidalis“, J. Zacha – hlo-
hy jednosemenné, kultivar „Stricta“, a za bytovým 
domem č. p. 1585 – katalpy trubačovité „nana“ 
a červenolisté javory mléče „Royal Red“. Jedna-
lo se o  náhradní výsadby za  dřeviny pokácené 
v  minulých letech kvůli stavebním pracím v  ny-
nější ulici Strojařské a  v  MŠ Rumunská. Orgán 
ochrany přírody a  krajiny totiž může jako kom-

penzaci vzniklé ekologické újmy při povolování 
kácení dřevin rostoucích mimo les nařídit pro-
vedení náhradní výsadby včetně následné péče. 
Ve smlouvě o dílo s odborníkem, který „náhrad-
ní“ stromy vysadil, je zakotveno, že o tyto dřeviny 
bude pečovat i v následujících třech letech.
Na příští rok plánuje odbor životního prostředí 
především provedení údržby dřevin v  mnoha 
lokalitách města, a to již v jarních měsících. Pří-
padné výsadby by se prováděly až v podzimním 
období, které je pro mladé stromky příznivější, 
než výsadba před horkým létem.

POZVÁNKA PRO ŽADATELE O DOTACE MĚSTA
Město Čelákovice zve žadatele o dotaci z roz-
počtu města pro rok 2017 na seminář pořáda-
ný dne 15. 12. 2016 v 18.00 hod. v obřadní síni 
radnice, na kterém bude objasněno členění do-
tací dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravid lech územních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů, změny v Zásadách pro poskyto-
vání dotací z rozpočtu města Čelákovic a upo-
zorněno na nejčastější chyby při vyplňování 
žádostí o dotaci a finančním vyúčtování dotace.

ZPRÁVY Z RADNICE
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prosinec 2016

•  Miloš Sekyra, místostarosta I

Jednou z největších investic města vedle vybu-
dování kanalizace v Záluží a dostavby základní 
školy Kamenka je i  příprava budování nových 
komunikací včetně jejich odvodnění v  měst-
ské části Jiřina. Vzhledem ke stavu komunikací 
v  celé oblasti Jiřiny zahájilo město Čelákovice 
práce na  tvorbě projektové dokumentace pro 
oblast zahrnující celé uliční prostory Aleje Jiřího 
Wolkera, Přístavní, Táboritské, Pražské, Dělnic-
ké, Miroslava Maška, Zdeňka Austa a Žižkovy. 
Uliční prostory ulic Zahradní, Lidické a  Chod-
ské jsou řešeny v  úseku končícím ulicí Žižko-
vou. Projektovou dokumentaci zpracoval Jozef 
Cicoň z  Čelákovic. S  ohledem na  finanční ná-
ročnost a  rozsah stavebních prací bude nutné 
investici rozdělit do sedmi etap. Podrobné infor-
mace o připravované stavbě budou publikovány 
v některém z dalších vydání Zpravodaje.

Městská část Jiřina projde postupně významnou rekonstrukcí

Ulice dotčené rekonstrukcí v Jiřině. Zdroj: odbor správy majetku a investic

•  Na Stráni č. p. 1629, byt č. 1, Čelákovice
Byt č. 1 o velikosti 3+1 o celkové ploše 76,02 m² 
(započitatelná plocha 71,69 m² – sklep a lodžie 
jsou započteny ½ plochy), sestávající z  těchto 
prostor: 1. pokoj 23,20 m², 2. pokoj 12,42 m², 
3. pokoj 7,92 m², kuchyň 5,04 m², předsíň 
15,04 m², koupelna 2,80 m², WC 0,93 m², sklep 
2,40 m², lodžie 6,27 m².
Byt je situovaný v  1. podlaží dvouvchodové-
ho osmipodlažního cihlového domu s  rovnou 
střechou. Vytápění a  dodávka teplé vody jsou 
zajištěny ze systému CZT. Výše nájemného je 
minimálně 7  169 Kč měsíčně (100 Kč/m²/mě-
síčně) a je předmětem nabídky (jedná se pouze 
o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v  zalepené neprů-
hledné obálce označené nadpisem:
Pronájem bytu č. 1, Na Stráni č. p. 1629, Če-
lákovice.

•  Na Stráni č. p. 1628, byt č. 18, Čelákovice
Byt č. 18 o  velikosti 3+1 o  celkové ploše 
67,36 m² (započitatelná plocha 64,73 m² – sklep 
a  lodžie jsou započteny ½ plochy), sestávající 
z  těchto prostor: 1. pokoj 18,58 m², 2. pokoj 
13,16 m², 3. pokoj 10,08 m², kuchyň 6,93 m², 
předsíň 8,55 m², koupelna 3,87 m², WC 0,93 m², 
sklep 2,40 m², lodžie 2,86 m².
Byt je situovaný v 5. podlaží dvouvchodového, 
osmipodlažního panelového domu s  rovnou 
střechou. Vytápění a  dodávka teplé vody jsou 
zajištěny ze systému CZT. Výše nájemného je 

minimálně 6  473 Kč měsíčně (100 Kč/m²/mě-
síčně) a je předmětem nabídky (jedná se pouze 
o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v  zalepené neprů-
hledné obálce označené nadpisem:
Pronájem bytu č. 18, Na Stráni č. p. 1628, Če-
lákovice.

Byty si lze prohlédnout po domluvě s pracovnicí 
Q-BYTu pí Vorlíčkovou, tel.: 326 996 052.

Předkládání nabídek
V  obálce bude uvedena jednoznačná výše 
 nabídky nájemného v  korunách za  byt a  mě-
síc, dále závazek zájemce, že na  účet měs-
ta složí  jistotu ve  výši trojnásobku měsíčního 
nájemného v  souladu s  ustanovením § 2254 
občanského zákoníku a Zásadami pro prona-
jímání bytů v majetku města Čelákovic, a iden-
tifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná 
adresa, telefonní, popř. jiné spojení). Dále bude 
čestným prohlášením doložena způsobilost 
k  právním úkonům, prohlášení o  tom, že ža-
datel nevlastní objekt k  bydlení, a  prohláše-
ní o  tom, že není veden v Centrálním registru 
dlužníků ČR.
Závazný a konečný termín pro předložení na-
bídek od případných zájemců je: 
pondělí 12. 12. 2016 do 12.00 hod. v podatel-
ně MěÚ Čelákovice.

Pravidla pro hodnocení nabídek
Vyhodnocení nabídek provede komise jmeno-
vaná starostou. Z  hodnocení budou vyřazeny 
nabídky předložené po  stanoveném termínu, 
neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-
hující konkrétní výši nabídky nájemného v koru-
nách, neobsahující požadovaná prohlášení či ji-
nak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než je 
minimální cena nájemného uvedená v tomto zá-
měru. Na základě předložených nabídek sestaví 
komise pořadí zájemců o pronájem. V případě 
předložení více shodných nabídek na  1. místě 
vyzve komise zájemce, kteří nabídky předloži-
li, k  dalšímu kolu soutěže stejným způsobem. 
Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv 
příčiny odstoupí nebo nesplní stanovené pod-
mínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci 
v pořadí. V případě, že nebude k dispozici, bude 
vypsáno nové nabídkové řízení. 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky 
a do pěti pracovních dnů od obdržení usnesení 
Rady města o  souhlasu k  nájmu uhradí jisto-
tu ve  výši trojnásobku měsíčního nájemného, 
uhradí nájemné a  zálohy na  služby za  běž-
ný měsíc ve stejném termínu, bude s ním uza-
vřena nájemní smlouva k  předmětnému bytu 
na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně 
budou předány klíče od bytu a byt bude pro-
tokolárně předán. Pokud ve  stanoveném ter-
mínu nebude uhrazena jistota, nájemné a  zá-
lohy na  služby za  běžný měsíc, bude nájem 
nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, 
že nebude k dispozici, bude vypsáno nové na-
bídkové řízení. 

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

Město Čelákovice nabízí k  pronájmu obecní byty s  nadstandardním nájemným. Nájemci 
 budou vybráni tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. Okruh zájemců 
není nijak omezen.

pronájem obecních bytu
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Nové jízdní řády od 11. prosince:  
na trase Praha – Čelákovice téměř  

100 vlakových spojů denně
•  Petr Studnička, místostarosta II

V neděli 11. prosince začnou platit nové jízdní řady v železniční i autobusové dopravě. Ve vzta-
hu k autobusové dopravě nedochází k výraznějším změnám, větších změn doznají jízdní řády 
vlaků, především posílením dopravy mezi Prahou a Čelákovicemi a dále pak minutovým pro-
dloužením jízdní doby vybraných vlaků kvůli stavebním pracím spojených s peronizací žst. Če-
lákovice. V pracovní dny bude trasu mezi Prahou a Čelákovicemi obsluhovat v obou směrech 
rekordních 97 vlakových spojů.

V Jízdním řádu 2017 bude vypraveno v České republice více než sedm tisíc vlaků, které ujedou zhru-
ba 125 milionů kilometrů. České dráhy po dvou letech upraví ceny jízdného, u nejčastějších relací 
do 120 km o 1 Kč, u větších vzdáleností maximálně o 4 Kč. Systém slev bude rozšířen o aplikaci IN 
Důchodce.
Od 1. července 2017 nebudou platit starší papírové průkazy s modrým pruhem na slevu pro dů-
chodce a u osob starších 70 let nebude možné prokázat nárok na slevu občanským průkazem. Nově 
si na prokázání nároku na slevu budou moci důchodci do 70 let pořídit In kartu za 100 Kč na 1 rok 
nebo za 250 Kč na 3 roky. Senioři starší 70 let pořídí aplikaci za 100 Kč na 6 let a nadále budou mít 
nárok na slevu ve výši 25 % z obyčejného jízdného. Senioři starší 70 let budou i nadále moci využívat 
aplikaci In Seinor v ceně 1 490 Kč na 1 rok nebo 3 990 Kč na 3 roky, která je opravňuje k cestování 
osobními a spěšnými vlaky bezplatně a v ostatních vlacích je poskytována sleva ve výši 50 %.
Na trati 231 bude posílena doprava především v okrajových částech dopravní špičky. O dva spoje 
více bude obsluhovat posilové vlaky v  dopravní špičce pracovních dnů, které jezdí mezi Pra-
hou hl. n. a Lysou nad Labem. Z pražského hlavního nádraží budou vlaky vypravovány v hodi-
novém intervalu od 13.44 do 18.44 hod., z Čelákovic zpět do Prahy budou vlaky odjíždět mezi 
14.50 a 18.50 hod. Navíc v ranních hodinách bude vypravován nový posilový vlak z Čelákovic již 
v 5.20 hod. a zachovány zůstávají spoje v 5.50, 6.50, 7.50 a 8.50 hod. K významnému zlepšení 
spojení mezi Prahou a  Čelákovicemi dochází i  ve  večerních hodinách, a  to zavedením nového 
spoje s  odjezdem z  pražského Masarykova nádraží v  22.51 hod., který bude jezdit celotýdně. 
Tím bude zajištěn minimálně půlhodinový interval vlaků celodenně od cca 4.00 až do 23.30 hod. 
v obou směrech.
V úseku Čelákovice – Praha bude zajištěn celotýdně minimálně 30minutový interval. Všechny vlaky 
obslouží bez výjimky i železniční zastávku Čelákovice-Jiřina, která je v provozu již deset let. Jízdní 
doba vlaků bude 28, resp. 31 minut.

Trať 231
TAM ZPĚT

Pracovní dny
Víkendy

a státní svátky
Pracovní dny

Víkendy
a státní svátky

Čelákovice-Jiřina XX.01, XX.31 XX.01, XX.31 XX.54, XX.23 XX.54, XX.23

Čelákovice XX.05, XX.35 XX.05, XX.35 XX.49, XX.19 XX.49, XX.19

Praha-Vysočany XX.25, XX.55 XX.25, XX.55 XX.29, XX.59 XX.29, XX.59

Praha-Mas. n. XX.33, XX.03 XX.33, XX.03 XX.21, XX.51 XX.21, XX.51

Zdroj: Jízdní řád 2017

Osobní vlaky na trati 074 Čelákovice – Neratovice mají zajištěn v Čelákovicích přestup na vlaky linky 
S2 ve směru Praha a Kolín. Mezi Čelákovicemi a Brandýsem nad Labem je zajištěn celotýdně 60mi-
nutový takt. Všechny spoje zastaví i v zastávce Čelákovice zastávka. 

Trať 074 TAM ZPĚT

Čelákovice XX.37 XX.17

Čelákovice-zastávka XX.40 XX.13

Lázně Toušeň XX.45 XX.09

Brandýs nad Labem XX.55 XX.00

Zdroj: Jízdní řád 2017

ROPID přistoupil k přečíslování vybraných linek PID. Čelákovice budou obsluhovat linky S2 Praha 
– Nymburk – Kolín, S9 Benešov u Prahy – Praha – Lysá nad Labem, S22 Praha – Milovice a S23 Če-
lákovice – Neratovice. Z Čelákovic vyjíždí každý den zhruba třetina obyvatel. Podle údajů ze Sčítání 
lidu, domů a bytů z roku 2011 vyjíždí z města pravidelně 4 169 osob, z toho do zaměstnání zhruba 
3 200. Přibližně pětina obyvatel města dojíždí do Prahy.
Správa železniční dopravní cesty vybírá nyní vítězného uchazeče, který bude realizovat rekonstrukci 
železniční stanice v Čelákovicích. Výstavba nových nástupišť a podchodů ovlivní provoz na železnici 
výlukami především v jarním a letním období. V zimním období jsou plánovány výluky v mezistanič-
ním úseku Čelákovice – Lysá nad Labem v souvislosti s udržovacími pracemi na trati.
V jízdních řádech autobusové dopravy (linky 405, 412, 427, 443) nedochází k zásadním změnám. 
Obsluhovány jsou již i nově vybudované zastávky Čelákovice, Toušeňská a Čelákovice, Jiřinská.

Zákaz podomního 
prodeje

•  Radek Fedaček, velitel MP

V tomto článku vás chci znovu informovat o na-
řízení města N 1/2015 o  zákazu podomního 
a  pochůzkového prodeje na  území města Če-
lákovic. Jeho cílem je zamezit tomu, aby podo-
mní a  pochůzkoví prodejci obtěžovali občany 
v  jejich bydlišti nebo při pohybu po městě. Je 
zaměřeno hlavně proti podvodným a neetickým 
prodejcům energií, služeb a  zboží, kteří často 
nabízí smlouvy zavazující občany k  nevýhod-
ným službám a  nepřiměřeným pokutám. Čas-
to jsou smlouvy podvodně podepisovány bez 
vědomí občanů, protože prodejci si nechávají 
předložit podklady, podle nichž pak vytvoří fa-
lešnou smlouvu, aby si zvýšili zisk. Další skupi-
nou jsou pachatelé, kteří se pod záminkou „ext-
ra výhodné nabídky“ dostanou do bytu většinou 
staršího občana a  tomu poté odcizí věci nebo 
celoživotní úspory.
Prodejci stále zkouší nové metody, jak se ve-
třít do  vašeho bytu, aby vám mohli vnutit své 
produkty a nabídky. Tyto aktivity jsou většinou 
prováděny v soukromí a Městská policie nemá 
mnoho šancí je odhalit. Proto vás chci požádat, 
abyste nás informovali i o případných telefonic-
kých nabídkách sjednání schůzky s prodejcem, 
o letákových akcích, kdy jsou vám do schránky 
vhozeny kontaktní informace s nabídkou zpět-
ného kontaktu pro schůzku s  obchodním zá-
stupcem. Někdy se vám může tato informace 
zdát malicherná, zbytečná, nechcete obtěžovat, 
ale nám to pomůže v  mapování aktivit těchto 
osob, které se při vlastním protiprávním jednání 
velmi těžko přistihují.
V  případě, že byste zjistili aktivitu takovýchto 
prodejců, neváhejte a  volejte hlídku MP, která 
zajistí dodržování nařízení. 
Toto nařízení se ovšem netýká povolených akcí, 
jako jsou trhy, oslavy apod., kdy je povolen po-
chůzkový prodej na  místech, kde se uvedená 
kulturní akce pořádá, veřejných charitativních 
sbírek a návštěv prodejců na objednání zákazní-
ka v místě jeho bydliště. Ale i zde platí, že by si 
měl občan vždy řádně zjistit, kdo přijde, s jakou 
nabídkou, a  nejlépe si zajistit přítomnost další 
osoby při samotné schůzce. V případě jakých-
koliv pochybností můžete volat infolinku spo-
lečnosti, kterou prodejce zastupuje, a požádat 
o  informace a  radu, jak postupovat. Případně 
je možné volat i Městskou policii Čelákovice 
na výše uvedené číslo a hlídka na místě provede 
opatření dle zákona. 
Závěrem bych vám chtěl za celý kolektiv Měst-
ské policie Čelákovice popřát hezké a  klidné 
prožití Vánoc a hodně zdraví, štěstí a spokoje-
nosti v novém roce.

tel.: 731 136 156
e-mail: mestska.policie@celakovice.cz
http://www.celakovice.cz

Obecní dům
Stankovského 1650
(vchod z ulice Rybářské)
Čelákovice
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ZPRÁVY Z RADNICE
seniori Přivítáni do života byli 

v sobotu 26. listopadu 2016 
tito noví občánci města Čelákovic

Matouš Lazić, Julie Mühlová,
Petr Szabo, Kryštof Kaplický,

Simona Štěpánková, Stela Kozelská a Adam Bouzek.

Foto: Jiří Suchý

Viktorie Müllerová, Barbora Blahoutová,
Eliška Šiková, Daniel Holeček,

Co připravujeme
• Anděla Nosková

Výlet do Sezimova Ústí a Tábora se podle ohlasů povedl. Počasí nám přá-
lo a nálada byla dobrá. Děkuji všem účastníkům a budeme se těšit na jaro 
příštího roku.
Také náš počítačový projekt se pomalu rozbíhá. Noví senioři se přihla-
šují a nezbývá než požádat, abyste dotazy psali v období po–pá mezi 
10.00– 18.00 hod. Abychom našemu IT technikovi dopřáli také nějaký klid. 
Započala také spolupráce s místní organizací ROUTA. Jistě má našim se-
niorům co nabídnout. Není od věci zastavit se na jejich zahradě. Plakátek 
také máte v naší skříňce. Znovu bychom vás rádi pozvali do naší skupiny 
na FCB. Začíná také čtení dětem v MŠ. Velmi záslužná a milá práce. Oči 
dětí nic nevynahradí. Pokud by se našel ještě další senior, který by chtěl 
tyto oči rozzářit, MŠ mají stále zájem.
Na angličtinu se ještě hlásí noví zájemci, takže je na lekcích živo.
Na konec a začátek roku si dáme trochu klidu a další rok se budeme těšit 
v únoru na divadlo, v březnu na bazar.
A tak mi nezbývá, než všem popřát klidné, pohodové a vydařené Váno-
ce. Nový rok 2017 bez špatných zpráv, ve zdraví, s láskou v rodině i oko-
lí. Abychom našli k sobě cestu a uměli se spolu bavit. A co bychom si 
mohli všichni společně přát? Třeba od zastupitelů našeho města takový 
Fit park s rehabilitačními a cvičebními prvky. V některých městech již ho 
mají a jsou moc spokojení. A nebyl by jistě využíván jen seniory. Těším se 
na vás v příštím roce.

Výlet seniorů do Sezimova Ústí a Tábora. Foto: AN

Pro další informace sledujte vývěsní skříňku pro seniory, která je umís-
těná mezi okny na obchodě v Masarykově ulici č. p. 226. Z ní se dozví-
te, kdy a kde se co koná.

Kontakty:
Anděla Nosková, e-mail: anybety@seznam.cz nebo  
seniori@celakovice-mesto.cz
tel.: 608 750 633

IT e-mail: pcpomsen@seznam.cz

Odbor pro občanské záležitosti (sociální věci a zdravotnictví) Městské-
ho úřadu, tel.: 326 929 118 – 119

Výlet seniorů do Sezimova Ústí
• účastníci zájezdu

Poslední říjnovou sobotu jsme se zúčastnili autobusového výletu seniorů 
do Sezimova Ústí a do Tábora. Zájem byl velký, vypraveny byly dva autobu-
sy. Jeli jsme navštívit vilu Eduarda a Hany Benešových. Vila podle projektu 
Petra Kropáčka připomíná venkovská stavení na jihu Francie. Vystavěna 
byla v letech 1930–1931 a sloužila jako letní sídlo manželů Benešových. 
Kolem vily je rozsáhlá zahrada, která je dílem architekta Otokara Fierlingera 
a vychází ze zásad anglického krajinářského parku. V současnosti celé toto 
zařízení slouží k reprezentačním potřebám předsedy vlády naší republiky.
Po obědě jsme odjeli do Tábora, kle si každý mohl prohlednout Husitské 
muzeum, katakomby, Muzeum čokolády a další pamětihodnosti města 
se slavnou minulostí. Příjemné zážitky umocnilo pěkné podzimní počasí. 
Za zdařilost zájezdu patří dík Anděle Noskové, p. Wieserovi a řidičům.
Těšíme se na další podobné výlety.
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kscm

ods

snk nase celákovice

ano 2011

top 09

pro c

cssd

l  Josef Pátek, zastupitel

Výsledky měření ovzduší jsou pro 
město důležité hned z několika 
důvodů. Za prvé zjistíme, co 
dýcháme, za druhé nám dokáže 
určit s určitou pravděpodobností 
původce případného zdroje zne-
čištění ovzduší. A hlavně, jelikož 
město nemůže vést žádné správní 
řízení s místními znečišťovateli, 
tak nám pomůže v argumentaci 
při správních řízeních, abychom 
náš postoj podpořili odborným 
argumentem, který bude nezpo-
chybnitelný.
V této věci je proto nutné zakopat 
válečné sekery a vytvořit koor-
dinovaný postup města, občanů 
a místních občanských sdružení, 
abychom společně dokázali špat-
nému ovzduší čelit. Jen společně 
to dokážeme. Ono totiž když dva 
se perou, třetí se směje, a to už 
bych nerad dopustil. Je proto 
dobře, že výsledky ovzduší budou 
odborně interpretovány, a vě-
řím, že se už nad tímto tématem 
nebude hrát místní politika. Všem 
nám jde totiž o jedno, abychom 
mohli dýchat co nejlepší vzduch. 
Zároveň je třeba dodat, že jedním 
měřením to nekončí, tedy další 
musí následovat…

l  Marek Skalický, zastupitel

Kvalitu znečištění ovzduší v na-
šem městě zásadně ovlivňují dva 
faktory, prvním je pražská aglo-
merace (zejména těžký průmysl 
a značná doprava), kde Čelákovi-
ce leží ve spadové oblasti – s tím 
město nic nezmůže – a druhým 
jsou lokální znečišťovatelé, 
u kterých město naopak aktivní 
být musí, zejména ve spolupráci 
s Českou inspekcí životního pro-
středí či Krajským úřadem. Pokud 
měřit imise, tak nikoli jednorázově 
a nahodile, nýbrž systematicky 
a dlouhodobě a ve spolupráci 
s odborníky. S výsledky měření 
a jejich odbornou interpretací, 
i přesto, že v mnoha případech je 
nelze striktně přiřadit příslušné-
mu znečišťovateli, je pak nutné 
na tyto místní podniky vyvíjet tlak 
k jejich „ekologickému“ chování.

l Zdeňka Tichá, zastupitelka

V první řadě je třeba konstatovat, 
že nejen výsledky, ale i metodika 
jejich sběru, který pravděpodobně 
probíhal v srpnu až září 2016, 
nebyly prozatím (14. 11. 2016) 
vedením města zveřejněny. Do té 
doby je předčasné a zavádějící je 
komentovat. Povinností každé-
ho z nás (včetně vedení města) 
je zajistit čisté životní prostředí 
pro všechny obyvatele města. 
Problémem je jistě doprava – 
obchvat města jistě pomůže. 
Problémem jsou jistě lokální 
topeniště. Pokud by byl jako zdroj 
imisí lokalizován TOS-MET, je 
třeba s tímto podnikem jednat, 
stejně jako s dotčenými orgány, 
tak, aby došlo ke zlepšení situace. 
Důležitá je komunikace, dohoda, 
diskuse a apel, aby podnik přijal 
taková opatření, která v důsledku 
povedou ke zlepšení situace. Jde 
zejména o důsledné a dlouhodobé 
hlídání mikrohavárií, občanskou 
kontrolu, nezávislý kontrolní a in-
formační systém a důraz na dodr-
žování technologické kázně. A jen 
malá připomínka – u každého 
měření jsou důležité zadané para-
metry a jejich vyhodnocení.

Otázka
Jak konkrétně 

využijete výsledky 

měření imisí 

ke zlepšení ovzduší 

ve městě?

l  Petr Bařina, zastupitel

Otázka znečištění ovzduší a jeho 
zlepšení není jednoduchá z dů-
vodu, že se nikdy nejedná pouze 
o jeden emisní zdroj, ale vždy 
o kombinaci více zdrojů – dopra-
va, lokální resp. domovní topeniš-
tě, průmyslové podniky. Z měření 
prováděných v letech 1999, 2011, 
2014 vyplývá, že Čelákovice 
a jejich nejbližší okolí se nevymy-
kají standardům jiných měst a naši 
občané nejsou více zdravotně 
ohroženi oproti obyvatelům vět-
šiny jiných měst. Z naměřených 
hodnot vyplývá, že problémem 
jsou především lokálně působící 
zdroje – místní a tranzitní doprava, 
domácí topeniště na pevná paliva 
a průmyslové podniky. Na druhou 
stranu však existují určité mož-
nosti, které by mohly vést k tomu, 
aby se situace s imisemi zlepšila. 
Proto si každý odpovězte: Musíte 
spalovat ve svých kamnech např. 
plasty? Kupujete kvalitní palivo? 
Musíte absolvovat v autě po měs-
tě i vzdálenost několika metrů? 
Podaří se radnici zrealizovat 
obchvat města? Podaří se radnici 
uspět s žádostí na snížení emisí 
provozoven a dostat dotaci až 
85 %?

Zastupitelka zvolená za SNK Naše 
Čelákovice dodala vyjádření k té-
matu po stanoveném termínu.

l  Lenka Grygarová, zastupitelka

Jelikož dle sdělení starosty město 
v současné době nedisponuje 
žádnými novými konkrétními vý-
sledky měření imisí, které bychom 
měli k dispozici, a údaje z posled-
ního monitoringu se prý teprve vy-
hodnocují, lze se k tématu vyjádřit 
jen čistě hypoteticky. Obecně jsou 
největšími primárními znečišťo-
vateli průmyslové a energetické 
zdroje, lokální topeniště a dopra-
va. Svoji roli sehrává samozřejmě 
i počasí a špatné rozptylové 
podmínky. Města, kraje a ani 
stát nemají na tuto problematiku 
zaručená a rychlá řešení, to ale 
neznamená, že nelze nic dělat. Je 
třeba postupně zlepšovat pod-
mínky všude tam, kde to jde, ale 
je nutné vycházet z konkrétních 
naměřených hodnot. Osobně tedy 
předpokládám, že vedení radnice 
(ODS, ANO 2011) již dlouhodobě 
a velice aktivně, nejen v sou-
vislosti s událostmi okolo TOS 
– MET slévárna, a. s., tento daný 
problém ve spolupráci s odbor-
níky řeší, a s konečnými výsledky 
jednotlivých učiněných kroků 
v této oblasti nás také všechny co 
nejdříve seznámí.

l  Tomáš Janák, zastupitel

Především záleží na tom, co 
a jak dlouho se měřilo. Dokud 
nebudeme mít plnohodnotné 
výsledky měření, nemůžeme dál 
objektivně nic řešit. Krátkodobá 
měření nedávají smysl. Výsledky 
z dlouhodobého měření jsme už 
sice k dispozici měli, ale nikoho 
to příliš nezajímalo, s výjimkou 
komise pro ŽP, kterou však spolu 
s dalšími poradními orgány sou-
časné vedení města raději zrušilo. 
Pokud budou výsledky měření 
špatné, můžeme je využit např. 
na prosazení změny limitů znečiš-
ťovatelům atd. Na úrovni obce by 
měla být vypracována koncepce 
zlepšování kvality ovzduší, která 
se odvíjí od té krajské. Nesmíme 
dále odmítat spolupráci s odbor-
níky, je třeba znovu zřídit poradní 
orgány RM. Nesmí se stát, že se 
otázka kvality ovzduší zpolitizuje 
a cenzurují se informace, jak tomu 
doposud je, viz neotištění příspěv-
ku občanky města ve Zpravodaji 
o spadu popílku nebo stažení 
veškerých výsledků měření 
z oficiálního webu města. Čistý 
vzduch je totiž jeden ze zásadních 
předpokladů pro zdravý život.
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ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE
Měření spadu  
v Čelákovicích

•  odbor životního prostředí

Město Čelákovice zajistilo v období 7. 8. až 7. 9. 
2016 měření prašného spadu na sedmi místech 
v  západní části města. Cílem měření bylo zá-
kladní zmapování spadu v  okolí provozu spo-
lečnosti TOS-MET slévárna, a. s., v návaznosti 
na stížnosti obyvatel. Hrubá frakce prachových 
částic může pocházet jak z provozu na komu-
nikacích, stavební činnosti, větrné eroze ploch 
bez vegetačního pokryvu, tak i  z  technologic-
kých emisí lokálního zdroje.

Hodnoty spadu

1 Stankovského 40 5,8 g/m2/měsíc

2 V Prokopě 1,6 g/m2/měsíc

3 Strojařská 1,7 g/m2/měsíc

4 Tovární 2,8 g/m2/měsíc

5 Stankovského 633 1,4 g/m2/měsíc

6 Na Stráni 6 vzorek kontaminován

7 park J. Zeyera 1,6 g/m2/měsíc

Zdroj: zpráva o měření ovzduší

Instalaci odběrových nádob a  laboratorní vy-
hodnocení vzorků prováděl Zdravotní ústav se 
sídlem v Ústí nad Labem, interpretaci výsledků 
provedl Bohumil Kotlík ze Státního zdravotního 
ústavu. 
Zjištěná hodnota spadu byla mírně zvýšená 
pouze na křižovatce ulice Stankovského s To-
vární a v blízkosti objektu haly Vikomt. Z těchto 

dvou vzorků byly stanoveny i hmotnostní kon-
centrace kovů. Přítomnost a  zjištěné hodnoty 
indikátorových prvků, železa a manganu, jedno-
značně prokazují vliv emisí z tohoto zdroje na ži-
votní prostředí v  nejbližším okolí. Proto bude 
město v měření pokračovat.

Mapa s vyznačeními místy měření. Zdroj: zpráva o měření ovzduší

Kompletní zprávu ze dne 14. 11. 2016 o  výše 
uvedeném měření ovzduší naleznete na webo-
vých stránkách města pod odkazem 
www.celakovice.cz /město / zivotni-prostredi / 
kvalita-ovzdusi.

Vzpomínáme na prázdniny – soutěž 
o ceny

•  Veronika Kubrichtová

V  letních měsících ožilo naše okolí turistickou 
soutěží „Fextovo území“. Ačkoliv nás teď čekají 
chladné měsíce, pojďme si připomenout prázd-
ninové dny. V kanceláři MAS Střední Polabí jsme 
odměny nejen rozdávali, ale občas i dostali. Jed-
na podnikavá rodina nás překvapila modelem 
zastávky „Fextova území“. A na vás je teď, abys-
te poznali, kde se nachází (foto viz níže). I nám, 
organizátorům, dala hádanka pořádně zabrat. 
Své odpovědi posílejte na  e-mail: soutez@po-
labsketoulky.cz. Na 3 nejrychlejší soutěžící čeká 
odměna. Nápovědu v podobě přehledu zastávek 
najdete na www.polabsketoulky.cz.

místní akcní skupinaPOSÍLENÍ SIGNÁLU MOBILNÍCH OPERÁTORŮ

spolecenská kronika

Čas plyne, ale bolest v srd-
ci zůstává. Dne 25. prosin-
ce vzpomeneme dvanáct let 
od náhlého úmrtí naší milova-
né manželky, maminky, babič-
ky a prababičky paní Milosla-
vy KABÁTOVÉ.
S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Přání
•  členové MO KSČM Čelákovice

Příjemné a pohodové prožití vánočních svátků 
se svými nejbližšími, zdraví, štěstí a splnění je-
jich snů a cílů v novém roce 2017 přejeme svým 
spoluobčanům.

•  Jiří Klíma, zástupce petičního výboru

Jak už bylo uvedeno ve Zpravodaji v listopadu 
2015, posílali jsme všem operátorům petici za 
posílení signálu. O reagování/nereagování ope-
rátorů jsme pak informovali článkem ve Zpra-
vodaji v květnu 2016. Od té doby se toho bo-
hužel moc nezměnilo. Podařilo se nám však od 
té doby jednat osobně se zástupcem O2, který 
přislíbil do konce tohoto roku vybudovat pro ob-
last Čelákovic, Sedlčánek a Císařské Kuchyně 
3 nové základnové stanice. V současné době 

Našemu drahému příteli Mí-
lovi PELIKÁNOVI přejeme 
krásné 90. narozeniny (26. 12.) 
a do dalších let pevné zdraví, 
radost a pohodu.
Dana, Pepa, Ruda

je již v provozu 1 stanice a lze konstatovat, že 
v Císařské Kuchyni a Sedlčánkách došlo k jisté-
mu, ne však dostačujícímu zlepšení. Po uvedení 
dvou zbývajících stanic do provozu by se situa-
ce měla zlepšit úplně.
Bohužel se zlepšení zatím netýká operátorů  
T-Mobile a Vodafone. Proto hodláme těmto 
operátorům napsat dopis formou důrazné stíž-
nosti na nečinnost, protože na naši žádost za-
slanou v petici vůbec nereagovali.
Čelákovice i s přilehlými obcemi nejsou nějakou 
samotou u lesa, kde by bylo možno absenci sig-
nálu omluvit. Jsme přesvědčeni, že zástavba, 
kde dnes bydlí asi 12,5 tisíc obyvatel, si v dneš-
ní době zaslouží kvalitu signálu, který odpovídá 
stavu techniky.
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TENISOVÁ HALA
Sobota 15. října 2016 se zapsala do pamětí členů Tenisového klubu Čelákovice. V tento slunečný 

den se po dlouhých přípravách podařilo posta-
vit novou nafukovací halu pro dva kurty. Tento 
tradiční tenisový klub, který má nejen v historii 
Čelákovic svoje pevné místo, se tímto zařadil 
mezi sportovní kluby, ve  kterých se můžete 
svému oblíbenému sportu věnovat celoročně. 
V dopoledních hodinách a o víkendu se hraje 
za 320 Kč/hod., odpoledne a večer za 380 Kč/
hod. Členové klubu mají 25% slevu. 
Tenisové kurty si můžete rezervovat u správce 
klubu p.  Klouzala – tel.: 775  322  781,  e-mail: 

info@teniscelakovice.cz. Obsazenost kurtů a volné hodiny v hale pak najdete na webových strán-
kách www. tkcelakovice.cz v záložce rezervace.

co nového ve meste

Kačeny
•  Ivan Vaňousek

Advent – slovo převzaté z latiny (adventus), zna-
menající příchod. Předvánoční čas, pro někoho 
období radostného a klidného očekávání přícho-
du Spasitele – v našem případě Ježíše Krista, pro 
jiné doba horečného „gruntování“, přemýšlení, 
co komu dát pod stromeček, kolik cukroví upéct 
atd. Tyto čtyři týdny jsou spojeny s mnoha zvy-
ky tradičními i moderními. Už několik desítek let 
patří k moderním a oblíbeným adventním i pová-
nočním rituálům jednotlivců i celých rodin našeho 
města krmení zdejších divokých kachen nazýva-
ných březňačky, protože prý začínají už v březnu 
hnízdit.
Kdo si teď najde trochu času a půjde na pro-
cházku do  lipové aleje kolem mlýnského ná-
honu pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie, 
zjistí, že i březňačky žijí v očekávání. Už se houfují v naději, že tak jako každý rok dostanou od lidí 
něco „na zub“, respektive do zobáku. A s nimi i jiná zdejší či přelétavá vodní havěť. To bez uráž-
ky vznešenosti labutí. Odměnou dospělým je za to dětská radost a dětem šibalská kachní očka, 
veselé štěbetání a blízkost divokého tvora, na kterého si lze při krmení téměř sáhnout. Děti při něm 
ovšem také zjistí i to, co my dospělí už dávno víme – drzejší a rychlejší často vyhrává. O někom, kdo 
všechno rychle zhltá, přejídá se a lecos při tom „zpatlá“, lidé říkávají, že má „kachní žaludek“. Proto 
o Vánocích a na Silvestra pozor a při krmení kachen také. Odborníci doporučují jen menší kousky 
suchého pečiva. Měkké čerstvé rohlíky nebo jiné pečivo jim prý mohou způsobit zažívací potíže.
Přeji hezké Vánoce a hodně zážitků s kačenami divokými, podkostelními, čelákovickými.

731 136 156

Není pacient jako pacient
Dne 24. 10. 2016 v 16.29 hod. bylo telefonicky 
oznámeno pečovatelkou z chráněného bydlení, že 
jejich pacient (muž 52 let) je labilní, v podnapilém 
stavu a ničí zde věci a vyhrožuje ostatním lidem 
v okolí. Hlídka MP se dostavila na místo a s ohle-
dem na osobní znalost byla přivolána záchranná 
služba k převozu do psychiatrické léčebny. Na 
místo se také dostavila hlídka PČR, která provedla 
dechovou zkoušku na alkohol se zjištěním 2,21 ‰. 
Lékař záchranné služby po zdravotní prohlídce 
sdělil, že muž není v ohrožení a že nemůže být jimi 
převezen, protože nemohou vozit lidi, kteří mají 
více než 2 ‰ alkoholu. Po nějaké době argumen-
tací, že ani jedna z policií nemůže převážet nemoc-
né z důvodů možnosti jejich zdravotní indispozice 
a nemožnosti fixace (jak je to možné v sanitních 
vozech), převezla PČR muže na záchytnou stanici.

Chytili sprejery, ale ne frajery 
V pátek 28. 10. 2016 v 17.16 hod. telefonicky ozná-
mil občan, že jel po Toušeňské ulici a na cyklo-
stezce z ulice Prokopa Holého do ulice V Prokopě 
viděl v tunýlku pro vlečku muže, kteří zeď tunýlku 
sprejovali. Hlídka MP o věci informovala hlídku Po-
licie ČR a obě hlídky se dostavily na místo, kde dva 
mladíky (22 a 19 let) z Čelákovic zadržely při činu. 
Muže i případ si na místě převzala Policie ČR k dal-
šímu opatření.

Podezřelý řidič autobusu
V pátek 4. 11. 2016 ve 14.45 hod. se na služebnu 
MP dostavila žena s informací, že nyní přijela au-
tobusem z Přerova nad Labem a že se ji zdálo, že 
řidič měl nějakou indispozici, že se jí zdál unavený 
a ospalý. Věc byla ihned předána hlídce MP a Po-
licii ČR. Odstavený autobus s řidičem byl nalezen 
v zastávce Toušeňská, u řidiče byla provedena de-
chová zkouška (s negativním výsledkem) a byl do-
tázán na svůj zdravotní stav. Řidič sdělil, že se cítí 
v pořádku, nejevil žádné známky nemoci nebo jiné 
překážky v řízení a následně odjel na další trasu.

Nález a vrácení dokladů
V neděli 13. 11. 2016 v 10.20 hod. telefonicky 
oznámila občanka, že v ulici Spojovací, poblíž bu-
dovy Q-BYTu, nalezla pánskou peněženku s dokla-
dy. Hlídka MP našla v peněžence občanský průkaz, 
průkaz pojištěnce a platební kartu, vše na jméno 
mladíka roč. 1998, který bydlel nedaleko v ulici 
Spojovací. Hlídka majiteli v jeho bydlišti doklady 
vrátila. 

Kamarádi?
V sobotu 19. 11. 2016 v 19.15 hod. přijala MP 
oznámení, že před jednou z restaurací na náměs-
tí leží muž. Hlídka zjistila, že se jedná o 40letého 
polského státního příslušníka. Údajní kamarádi jej 
nechali ležet před vchodem do restaurace poté, co 
muž začal v restauraci zvracet a majitel restaurace 
je požádal, aby všichni zaplatili a odešli. Kamarádi 
potom utekli. Dle sdělení obsluhy přišli již do re-
staurace značně opilí. S ohledem na fakt, že muž 
krvácel z nosu a upadal do bezvědomí, jej z místa 
odvezla Zdravotnická záchranná služba a věc si 
ponechala ve vyšetřování Policie ČR. 

chodíme kolem nich

Divoké kachny nazývané březňačky. Foto: -iv-

VISAGE REVOLUTION – KOSMETIKA
V říjnu otevřela Tereza Prusaczyková v prostorách bývalé sazky, Masarykova č. p. 97, nový kosme-
tický salón „Visage Revolution“. V salónu můžete využít služeb klasické kosmetiky, depilace i pro 
pány, prodlužování řas a přístrojové kosmetiky. Také máte možnost zakoupení dárkových poukazů. 
Více informaci najdete na facebookové stránce: Visage Revolution.
Otevírací doba:
Dle objednání na tel.: 725 858 111 (možno i víkendy).

NOVÁ CHIRURGICKÁ PORADNA
V prostorách ordinace praktického lékaře Pavla Rusého v ulici B. Smetany č. p. 1184 byla nově zří-
zena chirurgická poradna pro občany Čelákovic a širokého okolí. Jedná se o poradenskou činnost 
v oboru chirurgie a cévní chirurgie pro pacienty s chirurgickým problémem.
Účelem poradny je s pacienty prodiskutovat možnosti chirurgického řešení jejich obtíží, především 
se zaměřením na problematiku kýl, žlučníku, slepého střeva, hemoroidů, karpálního tunelu či křečo-
vých žil. Do poradny je nutné se předem objednat na tel. čísle: 326 992 059 nebo e-mailu: recepce@
dynamedic.cz. Více informací najdete na www.dynamedic.cz.
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Z HISTORIE KRONIKÁŘSTVÍ
Novodobé kronikářství navazuje na  měšťan-
ské kronikářství a na lidové písmáctví. Konšelé 
nebo úředníci mnohde vedli, avšak soukromě, 
od 15. stol. tzv. pamětní knihy, v nichž zazna-
menávali např. volbu městské rady. V Čeláko-
vicích se zápisy kronikářského charakteru ob-
jevují na prázdných stránkách městských, tedy 
úředních knih. V městské knize založené r. 1562 
je vpis tohoto znění: „Léta Páně 1775 dne 23. 
Marti rota selská se zbouřila přesty změny žá-
dajíce míti od svých vrchností. Svobodu žádaje 
od jednoho kanceláře na druhý aby jim svobod 
dána byla.“ Kronikářské vpisy obsahuje i  Pa-
mětní kniha s přezkou z r. 1551, založená jako 
kniha gruntovní.
Zápisy lidových písmáků od  18. stol. v  podo-
bě pamětních knih a vpisků do kalendářů nám 
uchovaly cenné zprávy o způsobu hospodaření, 
o  klimatických jevech. Z  našeho regionu jsou 
známé paměti Františka Jana Vaváka, rychtáře 
z Milčic na tehdejším poděbradském panství. 

STÁTNÍ REGULACE KRONIKÁŘSTVÍ
Výrazným předělem v českém kronikářství bylo 
guberniální nařízení nejvyššího purkrabího Krá-
lovství českého hraběte Karla Chotka z  31. 8. 
1835, jež ukládalo městům, městysům a obcím 
založit do  1. 1. 1836 pamětní knihu. Měla být 
psána pod dohledem příslušného úřadu, a  to 
německy, příp. latinsky. Ohlas nebyl valný – pro 
vrchnost to znamenalo další práci, české obce 
nechtěly v době vrcholícího národního obrození 
psát pamětní knihu v němčině. Absenci obec-
ních kronik vyrovnávaly četné kroniky farní, 
školní a spolkové, vznikající v souvislosti s for-
mováním české občanské společnosti a rozvo-
jem českého spolkového a kulturního života. 
Zákon č. 80/1920 se v  tomto ohledu snažil 
nastolit pořádek. Na  pouhých 5 řádcích uložil 
všem obcím povinnost založit a  vést „pamět-
ní knihu obecní“ a  ustanovit k  tomu komisi. 
Obecní zastupitelstvo mělo ustanovit kronikáře 
a  určit mu „přiměřenou odměnu“. Vládní naří-
zení č. 169/1932 nařizovalo zřídit do 1. 7. 1933 
obecní kroniky tam, kde se tak dosud nestalo. 
§ 2 říkal: „Účelem pamětní knihy obecní jest za-
chovati místní dějiny pro poučení budoucích.“
Současnou podobu kronik upravuje Zákon 
č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, první zákon 
po 86 letech (!), která se kronikami zabýval. Zrušil 
předchozí normy z let 1920 a 1932 uložil obcím 
vést kroniku, „do  níž se zaznamenávají zprávy 
o důležitých a pamětihodných událostech v obci 
pro informaci i  poučení budoucím generacím“. 
Obec může kroniku vést jako ručně psanou kni-

Kronika mesta Celákovic
Kronika (řec. chronos – čas) je podle encyklopedického slovníku 
„pravidelný chronologický zápis událostí; pamětní kniha s takovými 
zápisy“. Vyvinula se ve středověku z análů (lat. annus – rok), stručných 
ročních záznamů, vedených většinou v klášterech. Každý Čech ve škole 
slyšel o slavné Kosmově kronice z 12. století, oslavující přemyslovskou 
dynastii, a o Kronice tak řečeného Dalimila z počátku 14. století s poněkud 
záhadným autorstvím.

hu, nebo text napsaný na  počítači a  následně 
vytištěný a svázaný. O obsahu zápisu rozhodu-
je obec. Do  kroniky může každý ve  vymezené 
době na obecním úřadě pod dohledem kronikáře 
nahlédnout a zletilý občan obce může písemně 
navrhnout změnu zápisu. Konkrétní strukturu zá-
pisu zákon nepředepisuje.

purkmistra Jana Bohuslava Ferlese, započal se 
zápisy od 25. 10. 1850, ale skončil už r. 1855 
po smrti svého otce a po svém odchodu z funk-
ce tajemníka. Další text Antonína Ferlese, začí-
nající popisem města a jeho historií, přepisoval 
Jan Kamarád od  1. 1. 1857, obsahuje zápisy 
do r. 1856 s doplňky z let 1785–1849. Záznamy 
z  let 1861–1863 psal purkmistr Antonín Ferles, 
záznamy z  let 1865–1867 purkmistr Antonín 

Metodickým pomocníkem kronikářů je Sdruže-
ní kronikářů Čech, Moravy a  Slezska. Uděluje 
ocenění Kronikář roku a Kronika roku. Kronikář 
pražské městské části Velká Chuchle Tomáš 
Hromádka vydává časopis Kroniky a  kroni-
káři, dostupný na  internetu a  2x ročně vychá-
zející také v  tištěné podobě, mimoto přednáší 
na vzdělávacích seminářích pro kronikáře z celé 
České republiky.

HISTORIE KRONIKÁŘSTVÍ V ČELÁKOVICÍCH
Řada kronik města má dnes 16 knih. Nejstar-
ší kniha I  (1857–1939) je uložena ve  Stát-
ním okresním archivu Praha-východ (dále jen 
SOkA). Její počátky jsou typické: Byla zřízena r. 
1836 v duchu guberniálního nařízení, obsahuje 
jednostránkový německy psaný úvod – a dál se 
nepsalo nic. Až Antonín Ferles, syn a  tajemník 

Žebrák. Starosta Jindřich Čurda doplnil r. 1899 
zápisy za léta 1868–1899 a aktuálně je vedl v le-
tech 1900–1909. Opuštěnou kroniku neoživil ani 
zákon z  r. 1920, a  tak jediným počinem v  této 
době bylo jmenování Jana Lokaje kronikářem 
6. 6. 1924. Stav napravil až ředitel měšťanské 
školy František Vlasák, jmenovaný kronikářem 
27. 6. 1927. Doplnil údaje z  let 1909–1917, ale 
r. 1930 pro neshody s vedením města rezigno-
val. Od prosince 1930 pokračoval ve zpětných 
zápisech Rudolf Rikl, jenž je dovedl do r. 1935. 
R. 1938 se kroniky ujal opět F. Vlasák. 27. 2. 
1939 byla kniha odevzdána Okresnímu úřadu 
v  Brandýse nad Labem a  stejně jako všechny 
obecní kroniky Protektorátu uložena v  Zem-
ském archivu. Akci sice podepsal říšský protek-
tor, ale byla vyvolána českými historiky ve snaze 
uchránit kroniky jak fyzicky, tak obsahově před 

Kniha II, kronika města Čelákovic z let 1940–1947, která byla vystavena v Městské knihovně 3. října 2016.

Úvodní strana rukopisu kroniky Sedlčánek z r. 1762.
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zápisy z  donucení. Po  osvobození a  vrácení 
kroniky do Čelákovic doplnil zápis za rok 1939 
F. Vlasák. Svazek je vázán v kůži, obsahuje 456 
listů, z nichž je 250 popsaných na 499 stranách. 
Tiskem ho vydalo Městské muzeum v Čelákovi-
cích r. 2006 péčí editora Jaroslava Špačka.

TÉMA

SEDLČÁNSKÉ KRONIKY
Vedle kronik města Čelákovic nutno zmínit vý-
znamnou památku – „Pamětní knihu obce Sel-
čánské“ z let 1762–1927. Její rukopis, uchová-
vaný v Městském muzeu, byl získán od Václava 
Klicpery ze Sedlčánek. Jedním z možných dů-
vodů vzniku kroniky mohla být podle J. Kašpara 
potřeba zaznamenat přidělování parcel na stav-
bu tzv. chaloupek na obecní půdě a platy z toho 
plynoucí. Sedlčánští rychtáři a starostové psali 
do  kroniky nepravidelně, s  výjimkou svědo-
mitého starosty Josefa Klicpery, jenž ji vedl 

Publikace vydané Městským muzeem v Čelákovicích 
v edici Fontes Musaei civitatis Celakovicensis.

Kniha II (1940–1947) je součástí sbírek Měst-
ského muzea v  Čelákovicích. Autor: Kronikář 
F. Vlasák. Po odevzdání obecních kronik nařídi-
lo Ministerstvo školství a osvěty, že obce si musí 
pořídit pro vedení kroniky nové knihy. V  Čelá-
kovicích byla zavedena v  dubnu 1941 a  jejím 
vedením byl pověřen F. Vlasák. Svázán úřední 
cenzurou a morální autocenzurou do ní napsal 
zápisy pouze za léta 1940 a 1941, další uchová-
val doma a zapsal je až po osvobození. Tiskem ji 
vydalo Městské muzeum v Čelákovicích r. 2007, 
editor – J. Špaček.
Podle J. Špačka existoval nepochybně 3. díl 
kroniky líčící události r. 1948 a  dalších. Neza-
chovala se ani kniha, ani přílohy. Důvody ztráty 
(úmyslného zničení?) lze jen domýšlet v souvis-
losti s  atmosférou 50. let a  snahou tehdejšího 
městského výboru KSČ přepsat kroniku počína-
je obdobím okupace v jiném duchu.
Kniha III (1960–1969) uložena v SOkA.
Autoři: Kronikáři Josef Štibinger (1960–1964), 
František Šidvic (1965–1969).
Kniha IV (1970–1975), uložena v SOkA.
Autor: Kronikář Jaroslav Kašpar, rukopisný pře-
pis: Marie Dočková.
Pro léta 1970–1973 vyhotovil Jaroslav Kašpar 
jeden shrnující zápis.
Kniha V (1976–1983), uložena v SOkA.
Autor: Kronikář Jaroslav Kašpar, rukopisný pře-
pis: Marie Dočková.
Kniha VI (1984–1988), uložena v SOkA.
Autor: Kronikář Jaroslav Kašpar, rukopisný pře-
pis: Marie Dočková-Sorokinová.
Kniha VII (1989–1992), uložena v SOkA.
Autoři: Kronikáři Jaroslav Kašpar a Luboš Chou-
ra, rukopisný přepis: Marie Dočková-Sorokinová.
Kniha VIII (1993–1998), počínaje tímto svazkem 
jsou všechny další uloženy na Městském úřadě 
v Čelákovicích.
Autor: Kronikář Luboš Choura, rukopisný pře-
pis: Marie Dočková-Sorokinová.
Kniha IX (1999–2004)
Autoři: Kronikáři Luboš Choura (1999–2003) 
a Mirko Nosek (2004), rukopisný přepis: Marie 
Dočková-Sorokinová.
Kniha X (2005–2006)
Od tohoto svazku dále – autor: Kronikář Mirko 
Nosek, rukopisný přepis: Marie Svobodová.
Kniha XI (2007) 
Kniha XII (2008)
Kniha XIII (2009-2010)
Kniha XIV (2011–2012)
Kniha XV (2013–2014)
Kniha XVI (2015–?)

JAK VZNIKÁ ČELÁKOVICKÁ KRONIKA DNES? 
Kronikář musí udržovat rozsáhlou a vyváženou 
„informační síť“, která pokrývá všechny důležité 
oblasti života města. Patří do ní zprávy činovní-
ků kulturních, sportovních a dalších organizací, 
informace z  odborů Městského úřadu, tištěné 
prameny (zápisy z  jednání Rady města, Zastu-
pitelstva města, žurnalistika včetně Zpravodaje 
města Čelákovic a  webových aktualit, výroční 
zprávy ad.), záznamy Českého hydrometeo-
rologického ústavu, desítky dotazů ústních či 
mailových a metoda „otevřených očí“. Kronikář 
na tomto místě děkuje všem spolupracovníkům, 
kteří kronice města věnují svůj čas.
Kronika se člení do  kapitol: Začíná měsíčními 
zápisy (vč. informací o  počasí), následují ka-
pitoly Hospodaření, Obyvatelstvo, Doprava, 
Zdravotnictví a  služby, Výstavba, Bezpečnost, 
Životní prostředí, Školství, Kultura, Sport, Poli-
tické strany a hnutí, Církve, Občanská sdružení 
a další organizace, Přílohy.
Hotový roční zápis kronikář předává k oponentu-
ře, při níž ho pročítají pracovníci odboru školství, 
informací a  kultury Městského úřadu, Městské 
knihovny, Městského muzea a  členové Rady 
města. Revidovaný text v  rozsahu asi 50 počí-
tačových stran schvaluje v duchu zákona Rada 
města a poté je předán k ručnímu přepisu do kni-
hy. Roční zápis je ukončen sdělením, kdo ho se-
stavil, přepsal a kdy byl schválen Radou města, 
kulatým razítkem města a podpisem starosty.
Texty kroniky města jsou dostupné na  webo-
vých stránkách města (od  roku 1997). Kronika 
je majetkem města, součástí agendy Městské-
ho úřadu a nesmí přejít do soukromých rukou. 
Město je povinno uchovávat kroniku na bezpeč-
ném místě s  vhodným klimatem. Po  uzavření 
knihy začíná běžet 10letá skartační lhůta, po je-
jímž uplynutí je předána do archivu, jenž se o ni 
stará v souladu s povinností pečovat o kulturní 
dědictví.

Téma zpracoval
Mirko Nosek,

kronikář města Čelákovic

Za poskytnuté materiály a spolupráci děkuji ředi-
teli Městského muzea Davidu Eisnerovi a histori-
ku Jaroslavu Špačkovi.

Rukopisy kronik města Čelákovic, které jsou po dohodě s kronikářem k nahlédnutí v budově radnice.

Časopis Kroniky a kronikáři.

podrobně po  celou dobu dvou funkčních ob-
dobí (1888–1894, 1906–1919). Kroniku vydalo 
Městské muzeum v Čelákovicích r. 2009, editor 
– J. Špaček.
V  Městském muzeu je uložena digitální kopie 
druhé knihy kroniky nazvané „Pamětní kniha 
obce Sedlčánky“. Josef Hofman, starosta Fran-
tišek Chvátlina a  dalších šest neznámých kro-
nikářů vypsali některé údaje z  prvního svazku 
kroniky a popsali události let 1927–1948. 
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Pokračování ze str. 1
Jubilejní 20. městská slavnost měla velmi nabitý kulturní program. V průběhu dne se uskutečnila ver-
nisáž výstavy „Vánoční ubrousky“, která doplňuje i v zahraničním tisku medializovanou výstavu „Byli 
v Čelákovicích upíři?“, probíhající v Městském muzeu. Na náměstí probíhal adventní trh, na který 
navázala hudební vystoupení skupiny Feferon a Klasickej postup. Nechyběly žonglérská světelná 
a ohňová show a výtvarné dílny realizované Městským domem dětí a mládeže. Před slavnostním roz-
svícením městského vánočního stromu účinkovali žáci Základní umělecké školy Jana Zacha, která si 
bude v příštím roce připomínat již 70 let své existence. Po rozsvícení vánočního stromu se uskutečnil 
koncert hudební skupiny Čechomor a již nyní připravujeme atraktivní hudební koncert i pro zahájení 
adventu v roce 2017.

ZAHÁJENÍ ADVENTNÍHO ČASU V ČELÁKOVICÍCH
sobota 26. listopadu 2016

Čelákovice již dvacetkrát zahájily advent slavnostní akcí. Tentokrát ji završil koncert hudební skupiny Čechomor s hostem zpěvačkou Martinou Pártlovou. Foto na stránce: Jiří Suchý

Kdo potkal anděla, dostal sladkost

Přání klidného adventu od vedení města. Sbor Základní umělecké školy Jana Zacha.

Program na pódiu zahájilo vystoupení skupiny Feferon. Koncert skupiny Klasickej postup.
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Ohňová show skupiny T.E.T.R.I.S. Foto: Jiří Suchý

Žonglérská světelná show dětské skupiny Pyrospin při 
MDDM. Foto: Jiří Suchý

Řemeslné dílny a prezentace MDDM. Foto: Jiří Suchý

Domeček Ve Skále uspořádal již 5. ročník staročeského divadelního jarmarku. I tentokrát byl vystaven staročeský loutkový betlém, nechyběl čertovský rej a bohatý řemeslný 
trh. Foto: -dv-

Adventní trh na náměstí. Foto: Jiří Suchý
Do Tří králů je již tradičně v kašně na náměstí instalován 
betlém. Foto: Jiří Suchý

Farní zahradu zaplnil řemeslný jarmark s atmosférou přicházejících Vánoc. Pořádala jej výtvarná dílna Labyrint a spolek Skaláci. Zpíval čelákovický pěvecký sbor AniMuk a nechyběly 
řemeslné dílny pro nejmenší. Foto: -dv-

Vánoční strom města v novém kabátě
•  -dv-

I tentokrát při rozsvícení městského vánočního stromu bylo zcela zaplněné náměstí a všichni s nad-
šením očekávali, až se strom rozzáří. Pro jubilejní dvacátý ročník město připravilo překvapení v po-
době nových dekorací stromu. Ale to nebylo a není vše. Strom se rozsvěcí animací postupně – první 
den doprovázenou zpěvem žáků Základní umělecké školy Jana Zacha. Kdo nemohl být v tento oka-
mžik na náměstí, nemusí však zoufat. Animace světelných dekorací je k vidění denně, až do Tří králů, 
celkem pět krát (v časech: 17.00; 18.00; 19.00; 20.00 a 21.00 hod.). Strom jinak září až do 8.00 hod. 
ráno. Kdo si chce animaci doprovodit průvodní hudbou, jejíž nahrávku pořídila ZUŠ Jana Zacha, 
může si ji stáhnout na webových stránkách města a poté pustit ze svého např. „chytrého telefonu“.
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
V Čelákovicích

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ – kostel Nanebevzetí Panny Marie
pátek 23. 12. 2016 mše svatá 17.30 hod.
 „Už zítra“ – koncert dětí všeho věku 19.00 hod.
sobota 24. 12. 2016 Štědrý den (vigilie + možnost vzít si Betlémské světlo) 16.30 hod.
 půlnoční bohoslužba a koledy 24.00 hod.
neděle 25. 12. 2016 Hod boží vánoční 9.30 hod.
pondělí 26. 12. 2016 sv. Štěpána (mše a zpívání dětí u jesliček) 9.30 hod.
úterý 27. 12. 2016 sv. Jana (žehnání svatojánského vína a agapé) 17.30 hod.
středa 28. 12. 2016 sv. Neviňátka 17.30 hod.
čtvrtek 29. 12. 2016 5. den oktávu 8.00 hod.
pátek 30. 12. 2016 sv. Rodiny 17.30 hod.
 (obnova manželských slibů – požehnání manželům a rodinám)
sobota 31. 12. 2016 sv. Silvestra (děkovná liturgie „TE DEUM“ farnosti) 16.30 hod.
neděle 1. 1. 2017 Nový rok – slavnost bohorodičky 9.30 hod.
středa 4. 1. 2017 Sv. Anděla 17.30 hod.
pátek 6. 1. 2017 Tři králové (s žehnáním tříkrálové vody, křídy, kadidla…) 17.30 hod.
neděle 8. 1. 2017 Křest Páně – konec vánoční doby 9.30 hod.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ – Husův sbor
neděle 18. 12. 2016 4. advent 9.30 hod.
sobota 24. 12. 2016 štědrovečerní bohoslužba se zpěvy chrámového sboru 22.00 hod.
neděle 25. 12. 2016 Hod boží vánoční 9.30 hod.
sobota 31. 12. 2016 bohoslužba slova 15.00 hod.
neděle 1. 1. 2017 přivítání Nového roku 9.30 hod.

CÍRKEV BRATRSKÁ – modlitebna ve Vašátkově ulici č. p. 288
neděle 18. 12. 2016 bohoslužba 9.30 hod.
 Vánoční koncert v Kulturním domě 17.00 hod.
neděle 25. 12. 2016 bohoslužba 9.30 hod.
neděle 1. 1. 2017 novoroční bohoslužba 9.30 hod.

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ –
modlitebna Církve bratrské ve Vašátkově ulici č. p. 288

neděle 25. 12. 2016 bohoslužby s večeří Páně 14.00 hod.

V Lysé nad Labem
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ –

kostel na náměstí B. Hrozného
neděle 18. 12. 2016 bohoslužby s divadlem pro děti 9.00 hod.
sobota 24. 12. 2016 setkání, pomodlíme se a zazpíváme si 13.30 hod.
neděle 25. 12. 2016 bohoslužby s večeří Páně 9.00 hod.
pondělí 26. 12. 2016 bohoslužby 9.00 hod.
neděle 1. 1. 2017 bohoslužby s večeří Páně 9.00 hod.

• P. Mikuláš Uličný, farář římskokatolické církve

„Jak dobře víš, moje narozeniny se blíží. Každý 
rok se koná oslava na mou počest a myslím si, 
že tak bude i letos. Během těchto dnů mnoho 
lidí nakupuje dárky a předávají si je. Rozhlas 
a televize ve svých reklamách upozorňují svět 
na každém kroku na moje blížící se narozeniny.
Je krásné vědět, že nejméně jednou ročně si 
někteří lidé na mě vzpomenou. Jak jistě dobře 
víš, oslava mých narozenin začala už před mno-
ha lety. Zpočátku lidé chápali všechno, co jsem 
pro ně udělal, a byli za to vděčni. Nyní se zdá, že 
nikdo už nezná skutečný důvod oslav.
Rodiny a přátelé jsou spolu, baví se, ale nezna-
jí význam oslav. Vzpomínám si, že i loni byla 
uspořádána taková slavnost na moji počest. 
Slavnostní tabule byla plná delikates, ovoce 
a různých pamlsků. Výzdoba byla vskutku fan-
tastická a všechno to doplňovaly nádherně za-

ZAMYŠLENÍ NAD PODSTATOU aneb vánoční dopis pro Tebe
balené dárky. Chceš však něco vědět? Byl jsem 
oslavenec, ale nebyl jsem pozván.
Když přišel den D, přišel jsem, ale nechali mě 
venku, před zabouchnutými dveřmi. A já jsem 
tak moc chtěl být s nimi. Popravdě, nepřekva-
pilo mě to, protože v posledních letech všichni 
přede mnou zavírají dveře.
Nezvaný, ale přece jsem se rozhodl potichouč-
ku vejít. Postavil jsem se nepozorovaně do rohu 
místnosti a sledoval jsem. Všichni jedli, pili, 
někteří i opilí, vyprávěli oplzlé vtipy a nesmírně 
se na všem bavili. A navíc, když do místnosti 
vstoupil velký tlustý muž oblečený v červeném 
s dlouhou bílou bradou. Vypadal jako opilý, sedl 
si do křesla a všechny děti se rozběhly k němu, 
křičíce: ,Santa Claus, Santa Claus!´ Jako by tato 
oslava byla na jeho počest!
O půlnoci se všichni začali objímat. Tak jsem ro-
zevřel svou náruč očekávaje, koho bych objal. 
A víš co? Nikdo mě nepřišel obejmout. Lidé si 

začali rozdávat dárky, otevírali je plní očekávání. 
Když už byly všechny otevřené, nesměle jsem 
se ohlédl, jestli tam snad nebude alespoň jeden 
i pro mě. Vždyť jak by ses cítil ty, kdyby na tvých 
narozeninách byli obdarováni všichni kromě 
tebe – oslavence?
Tehdy jsem pochopil, že jsem nechtěný, nezva-
ný, a proto jsem rychle odešel. Každý rok se svá-
tek mých narozenin zhoršuje. Lidé pamatují jen 
na jídlo, pití, zábavu, ale na mě jaksi zapomínají.
Byl bych rád, kdybys mi tyto Vánoce dovolil 
vstoupit do svého života. Potěšilo by mě, kdy-
bys uznal skutečnost, že před více než dvěma 
tisíci lety jsem přišel dobrovolně na tento svět 
obětovat svůj život na kříži, abych tě zachránil. 
Dnes jediné, co chci,  je, abys tomu věřil celým 
svým srdcem.
Rád se s tebou o něco podělím. Jelikož mě 
mnozí nepozvali na své party, budu mít svou 
velkou vlastní grandiózní oslavu, jakou si nikdo 
neumí představit. Stále ještě probíhají přípravy. 
Dnes jsem poslal mnoho pozvánek a toto je jed-
na z nich i pro Tebe. Chci vědět, jestli přijdeš, 
abych ti rezervoval místo; a napíšu Tvé jméno 
zlatými písmeny do velké knihy pozvaných. Pou-
ze ti zapsaní budou pozváni na party. Ti, kteří 
neodpoví na pozvánku, zůstanou venku.
Víš, jak můžeš odpovědět na toto pozvání? Je to 
jednoduché, pozvi i Ty všechny, na kterých Ti zá-
leží. Budu na vás všechny čekat na letošní oslavě.
Uvidíme se brzy… Miluji Tě!“
JEŽÍŠ
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Vedle oveček a pastýřů najdeme v betlémském 
výjevu tři krále a řadu dalších postav. Ale nejdů-
ležitější je svatá rodina, tedy matka Maria, otec 
Josef a dítě Ježíš. 
Okolo Ježíšovy rodiny panují dohady, kolik měl 
vlastně bratrů a jak se jmenovali, či zda se ne-
jednalo spíš o  Ježíšovy bratrance apod. Tyto 
otázky pocházejí možná už z  Ježíšových dob, 
protože pro Izraelce byla rodina velmi důležitá, 
byla nejen fyzickou pospolitostí, ale také po-
spolitostí psychickou. Tenkrát totiž lidé mno-
hem silněji než my dnes vnímali své příbuzen-
ské vztahy a vzájemnou odpovědnost v těchto 
svazcích. Účelem rodiny bylo stejně jako dnes 
plození potomstva, hlavně synů, kteří přejímají 
a dál nesou otcovo jméno. Izraelcům velmi zále-
želo na uchování jména, považovali totiž jméno 
za nositele duše, a  tedy nesmrtelnosti. Vidíme 
tu, jak hluboké kořeny má naše kultura. Vždyť 
i  dnešní otcové touží mít syna a  dát mu své 
jméno, tedy nejen příjmení, ale často i  křestní 
jméno. 
Děti byly v  rodině považovány za  požehnání, 
nicméně chlapci byli na  prvním místě. Někteří 
badatelé se dokonce domnívají, že žena, která 
měla pouze dcery, byla označována za neplod-
nou – jako by se děvčátka vůbec nepočítala. 
Výchova dětí však byla především záležitostí 
matky a její úloha byla velmi uznávána. Usuzu-
jeme tak podle toho, jak často jsou ve Starém 
zákoně u králů izraelských jmenovány právě je-
jich matky. Teprve když synové povyrostli, ujal 
se jejich výchovy otec, v  zámožných rodinách 
vychovatel. Dcery zůstávaly v péči matky. 
Pán Ježíš z  této tradice vycházel a připomínal 
lidem přikázání úcty dětí k rodičům i povinnost 
rodičů dobře děti vychovávat. A také své posel-
ství často dokresloval obrazy z rodinného života. 
Evangelista Matouš zapsal podobenství o dvou 
synech na vinici nebo podobenství o králi, kte-
rý vystrojil svatbu svému synovi. U evangelisty 
Lukáše zase můžeme číst známé podobenství 
o marnotratném synovi a jeho pokorném návra-
tu ze světa k otci, do rodného domu. 
Ježíš ale také připomínal, že nad rodinou sto-
jí Bůh, a  v  evangeliích máme texty, které nás 
někdy uvádějí do  rozpaků; jsou to texty, kdy 
Boží volání je tak důležité, že přesahuje rodin-
né povinnosti. Pán Ježíš stvořil totiž nové spo-
lečenství, které stojí nad rodinou a které může 
proměnit veškeré lidské vztahy, tedy i vztahy ro-
dinné – je to společenství věřících, církev. A je to 
patrně nejkrásnější harmonie, kterou můžeme 
v  mezilidských vztazích zakusit. Takové spo-
lečenství v  dřívějších dobách mohlo být navíc 
azylem pro ty, kdo svoji pokrevní rodinu ztratili. 
A právě takový ideál můžeme spatřovat v bet-
lémských výjevech. Boží Syn se narodil světu 
jako člověk a  již jako nemluvně je obklopen 
nejen láskou a péčí svých rodičů Marie a Jose-
fa, ale i širší pospolitostí pastýřů. Pro pastýře 
je příznačná pevná víra, čistota a věrnost tradi-
cím. Celý betlémský výjev je tedy předobrazem 

Vánoce, svátky rodiny a mezilidských vztahů

jak křesťanské rodiny, tak i širší rodiny Páně. 
V  betlémském výjevu můžeme vidět rovněž 
předobraz sounáležitosti obyvatel jednoho 
města.
A  tak chci v  závěru letošního roku nám 
všem popřát, abychom si tento obraz  nesli 
ve  svém srdci, aby naše rodiny a  i  naše 
město Čelákovice byly jednolitá pospo-
litost, aby to bylo společenství, kde 
panuje pokoj a  sounáležitost, po-
rozumění a vzájemná úcta. 
Na webových stránkách www.
krestanskevanoce.cz najdete 
přehled kostelů, které bě-
hem adventu a  vánoční 
doby umožňují navštívit 
betlémy, nebo  tema-
tické programy, jež 
organizují křesťan-
ské farnosti a sbo-
ry.

•  Mira Poloprutská, farářka Církve československé husitské

K českým Vánocům patří vedle ozdobeného stromečku také betlém. V některých 
domácnostech je betlém součástí vánoční výzdoby, jinde rodiny navštěvují kostely, 
kde jsou betlémy k vidění. Také Husův sbor v době Vánoc nabízí návštěvu betléma, 
jehož základem je původních dvacet sádrových postav, které doplňuje patnáct no-
vějších postaviček z keramiky.

• Miloslav Kolínko

Každé dítě ví, že v  prosinci  přichází svatý Mi-
kuláš s  ošklivým čertem a  krásným andělem 
v podobě mladé ženy s křídly na zádech. Tím-
to způsobem si zvykli anděly zobrazovat malíři 
a  sochaři, kteří nikdy žádného neviděli. Od  té 
doby se křídla stala poznávacím znamením 
andělů. V  Bibli však měly křídla jen tři ženy, 
nikoliv andělé. O  dvou z  nich píše Zachariáš: 
„uzřel jsem dvě ženy…měly pak křídla podobná 
čápím“ (Zach.5;9) A  třetí ženě „dána jsou dvě 
křídla orlice veliké, aby letěla“ (Zjev.12;14)
Kromě těchto žen měli křídla ještě cherubíni 
a serafíni. Ve „Slovníku spisovné češtiny“ stojí, 
že serafín je anděl nejvyššího řádu a cherubín je 
anděl druhý v pořadí po serafínovi. Avšak v Bib-

li nic takového nestojí. O serafínech se z Bible 
dozvíme jen to, že „šest křídel měl každý z nich: 
dvěma zakrýval tvář svou, a  dvěma přikrýval 
nohy své, a dvěma létal.“ (Izai.6;2) Nic víc, ani 
jestli měl na sobě nějaké roucho. Avšak v Bibli 
se neříká, že serafín je anděl. Totéž platí i o che-
rubínech, které prorok Ezechiel viděl na vlastní 
oči: „To jsou ta zvířata, kteráž jsem viděl u řeky 
Chebar a  poznal jsem, že cherubínové byli.“ 
(Ezech.10;20) A jelikož se žádná zvířata neoblé-
kají, ani cherubínové žádný oděv neměli.
Proto se vzhledem k chladnému prosincovému 
počasí jeví jako vhodnější, aby dáma, která má 
v úmyslu jít se svatým Mikulášem jako anděl, šla 
s ním raději v podobě anděla v rouchu než v po-
době cherubína bez roucha, neboť pod roucho 
může si obléci teplé prádlo.

Anděl pro svatého Mikuláše
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•  Vlastislav Pěchník

Jaké budou? Na sněhu, či na blátě? To je vcelku 
jedno nám dospělým. Ale děti by radši sněho-
vou nadílku. Přírodě neporučíme, však víme, jak 
takové pokusy dopadají. Vánoce slavíme rok co 
rok, a  přece jsou pokaždé jiné. Mají ale jádro, 
které se nemění. Zamysleme se nad tím, co to 
je. Do dějin světa, do dějin člověka přišlo na svět 
dítě. Nebylo by to poprvé. Bylo to ale Boží dítko. 
Po Otci Bůh, člověk po Matce. Boží Syn. Jaké je 
to krásné, když se narodí dítě. Jakou má mamin-
ka radost, když se narodí děcko! Poprvé je uvidí, 
poprvé jej drží v náručí. Po období těhotenství 
a po porodních bolestech může být právem pyš-
ná na své dítě. Radost přemohla všechny obtíže. 
Děti mají a přinášejí s sebou jeden neobyčejný 
dar. A to je bezprostřední prožívání přítomného 
okamžiku. Děti jsou tady a teď’. To my dospělí 
dokážeme velice klopotně.
A co je to přítomná chvíle? Bytí tady a teď? Chví-
le, které jsou v životě člověka neopakovatelné. 
Každá minuta a  sekunda drahocenného času 
je tady, abychom ji žili plně a nepromarnili nic 
z toho, čeho bychom litovali. Dítě žije přítomně. 
Je při tom, co je podstatné. Jako by říkalo: Jsem 
tady pro tebe a ty zase pro mne! Naplno a cele. 
Takže přítomný okamžik je příhodný čas (kairos) 
udělat něco, co by mělo nějakou dobrou hodno-
tu. Udělat nebo vhodně říct to nejlepší, co se dá. 
Za  co bych se nemusel stydět, nebo dokonce 
toho litovat. To je vysoká škola. A advent je čas 
přípravy na  Vánoce. Jak se připravit na  svát-
ky. Možná si dát odstup od  věcí nedůležitých 
a zaměřit svou pozornost na jádro Vánoc. Čekat 
na  Krista. Stavět jesličky, dívat se, pozorovat. 
Pozorně naslouchat vánočním písním, povznést 
se a rozjímat (meditovat). Jak je to v jedné české 
koledě: Nesem vám noviny, rozjímejte…
A ještě něco z osobního života. Vánoce v Čelá-
kovicích slavím již třetím rokem. Po takové době 
se dá něco málo hodnotit, nebo bilancovat. Mu-
sím říct, a nebojím se k tomu hlásit, že Čelákovi-
ce jsou dobré místo k životu. Z takto pozitivního 
pohledu je žití v přítomnosti možná snadnější.

Přání
•  Pavel a Pavla Zelení, Apoštolská církev 

Čelákovice

Krásné vánoční svátky uprostřed svých nej-
bližších. Udělat radost, potěšit, vidět rozzáře-
né úsměvy – to nám stojí za všechny přípravy 
a  předvánoční honičky. Navštívit zapomenu-
té přátele a  popřát jim hezké svátky. Napravit 
ochladlé vztahy.
Bůh nám podává svou ruku, posílá svého Syna 
Ježíše, aby nám dal naději, lásku a obnovil vztah 
s člověkem, s Tebou. Čeká na Tebe každý den 
i dnes. Přejeme krásné vánoční svátky.

Stolní kalendář města Čelákovic pro rok 2017
Kalendář města Čelákovic s fotografiemi Michala Fokta, jehož tvorbu bude možné vidět i od květ-
na 2017 v Galerii na schodech v historické budově radnice, je možné zakoupit v Městském muzeu 
v Čelákovicích za cenu 120 Kč.

• Miloslava Machovcová, ředitelka Farní charity Neratovice 

V prvních lednových dnech proběhne 17. ročník celostátní akce Tříkrálová sbírka. Koledníci budou 
obcházet městy, městysi a vesnicemi po celé ČR. Farní charita Neratovice je zapojena do tohoto 
projektu již od počátku, a to od roku 2001. Naši koledníci se zúčastní sbírky od 3. do 9. ledna 2017. 
Sbírka je určena, stejně jako v jiných lokalitách na území České republiky, na pomoc lidem v nouzi 
u nás i v zahraničí a přispívá k udržení a k rozvoji sítě sociálně-zdravotních služeb v našem regionu.
Farní charita Neratovice děkuje všem, kdo vlídně přijmou koledníky a přispějí do jejich pokladniček.
Více o sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz a www.facebook.com/trikralovasbirka.

FARNÍ CHARITA NERATOVICE
Farní Charita Neratovice v rámci zdravotní péče poskytuje i ošetřování akutních a chronických ran 
(bércové vředy, proleženiny apod.). Při léčbě komplikovaných, chronických ran úzce spolupracuje 
s kožní lékařkou, která se specializuje na tuto léčbu. KONTAKT: U Závor 1458, 277 11 Neratovice, 
tel.: 315 685 190, fax: 315 685 190, e-mail: sekretariat@charita-neratovice.cz, http://neratovice.
charita.cz.
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pozvánky do okolí

Výstava „Karel IV. –  
císař Evropy“

Do neděle 5. 2. 2017, Oblastní muzeum 
Praha-východ, Brandýs nad Labem – 
Stará Boleslav
Letošní rok patří oslavám 700. výročí naro-
zení jednoho z  nejvýznamnějších panovníků 
nejen českých, ale i  evropských dějin – Karla 
IV. Brandýské muzeum ve  spolupráci s  Regi-
onálním muzeem v Jílovém u Prahy připravilo 
výstavu, která připomíná toto významné jubi-
leum. Návštěvníky uvítá erbovní galerie znaků 
zemí Koruny české. Jedná se o 16 desek s ob-
razy jednotlivých zemských znaků. Text sezná-
mí s erby jednotlivých zemí a pohřebním rituá-
lem císaře Karla IV. Erby jsou rekonstrukcemi 
jeho pohřebních štítů. Textovou a  obrazovou 
část doplňují vystavené nálezy dobových mi-
litárií (meč, dýky, tesáky, střely do samostřílů) 
a repliky i dalších předmětů související s rytíř-
ským prostředím doby Karla IV. (štíty, zbraně, 
zbroje apod.). Velmi atraktivní podívanou na-
bízí fotografická rekonstrukce kaple sv. Kříže 
na  Karlštejně s  panoramatickými fotografiemi 
kaple. V  této části výstavy budou od  9. 12. 

umístěny velmi zdařilé kopie svatováclavské 
a císařské koruny.
Hlavní částí expozice jsou dvě rekonstrukce 
obytných dobových prostorů, tedy selské jizby 
a šlechtické komnaty. Jistě také zaujmou insta-
lované originály dobových předmětů pocházejí-
cích z archeologických výzkumů. Zejména dě-
tem je určena vitrína představující volnočasové 
aktivity středověku, tedy keramické hračky, hra-
cí kostky, stolní hry a jejich figury, hrací kame-
ny a toaletní potřeby. Na děti však čekají i další 
aktivity a hry motivované jedinečnou osobností 
českého krále a císaře římského. 

tel.: 326 991 556, tel./fax: 326 991 192
e-mail: info@celmuz.cz
http://www.muzeum-celakovice.com

Na Hrádku 464
Čelákovice

•  Martin Dolejský, kurátor Městského muzea 
v Čelákovicích

Dne 23. září 2016 mezi 11.30 a  12.00 hod. 
mohli být čtenáři Zpravodaje svědky velké za-
jímavosti, kterou byl průjezd „naganského ex-
presu“ Čelákovicemi a  následně Zálužím. Pro 
ty, kterým tato událost unikla, přinášíme struč-
né informace o  celé akci. Převážené letadlo 
TU-154 M bylo vyrobeno v 1996 a do roku 2007 
sloužilo u vládní letky a u Armády ČR. Letoun 
zajišťoval lety vrcholných státníků, prezidentů 
Václava Havla i Václava Klause, vojáků a vozil 
i sportovce. Letoun s registračním číslem 1016 
je zajímavý tím, že v  roce 1998 přivezl zlatou 

hokejovou výpravu z  Nagana. Složený letoun 
vyrazil z Kbel 23. 9. 2016 v 9.30 hod. a do le-
teckého muzea v Kunovicích dorazil 25. 9. 2016 
v  9.00 hod. Cestě předcházelo 3  860 hodin 
práce dobrovolníků, kteří museli demontovat 
křídla a  vše připravit k  transportu. Souprava 
byla dlouhá 51,5 m, široká 4,8 m a vážila 85 tun. 
Ujetá vzdálenost 383 km z  Kbel do  Kunovic 
bude zapsána v České knize rekordů. Do Če-
lákovic přijela celá kolona od  Lázní Toušeň, 

projela kolem penzionu V  Prokopě, přes kru-
hový objezd u průmyslové zóny, kolem čerpací 
stanice a na křižovatce před nádražím zahnula 
k Záluží. Poté se napojila na hlavní silnici a jela 
směrem ke  kruhovému objezdu u  Mocho-
va. Podle odhadů bude trvat několik let, než 
se budou moci návštěvníci leteckého muzea 
v Kunovicích podívat na složený „naganský ex-
pres“. Nezbývá, než jim k tomu popřát hodně 
sil a  trpělivosti.

Naganský expres TU-154 M v Čelákovicích

Průjezd „naganského expresu“ Čelákovicemi – ulicí Toušeňskou. Foto: Michal Korecký

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 byla v Městském muzeu v Čelákovicích slavnostní vernisáží zahájena výstava s názvem: „Byli v Čelákovicích upíři? Půlstoletí od mediálně proslulé-
ho archeologického výzkumu“. Tuto výstavu zrealizovalo naše muzeum ve spolupráci s Centrem medievistických studií při Akademii věd České republiky a Univerzitě Karlově 
v Praze a katedrou antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Přístupná je ve výstavní síni muzea denně mimo pondělí (9.00–12.00 
a 13.30–17.00 hod.) do neděle 26. února 2017. Foto: -dv-

Doprovodným programem výstavy jsou i před-
nášky 15. 12. 2016 „Mincovnictví za doby Lu-
cemburků“, 12. 1. 2017 „Církev v  době Karla 
IV.“ a 26. 1. 2017 „Literatura doby Karlovy“.

Historické vánoční trhy 
– Máme rádi zvířata

sobota 10. 12. 2016, 10.00–18.00 hod., 
brandýský zámek
Vstupenkou na bohatý program s moderátorem 
hercem Zdeňkem Srstkou je psí a kočičí strava. 
Ta bude předána útulkům, které přivezou na zá-
mek své svěřence – Psí útulek Bouchalka (www.
psiutulekbouchalka.eu) a Tlapky Mochov (www.
tlapkymochov.cz). Na programu již 15. ročníku 
bude: Dog dancing, historický program – hu-
dební, taneční, šermířská vystoupení, Akáda & 
Meče a  blesky – ohňová show, ukázka histo-
rické bitvy, dobové stánky a  řemesla, zvířátka 
z útulků, která bude možné adoptovat. V rámci 
dne se uskuteční soutěž ve vaření nejlepšího vo-
jenského guláše. Výtěžek z prodeje guláše bude 
předán zástupcům z útulků. Zve Městská histo-
rická garda, z. s., a město Brandýs nad Labem 
– Stará Boleslav.
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•  Soňa Husáriková, ředitelka

V průběhu letošního roku si naše město připo-
mínalo 650. výročí městské knihy, významného 
písemného dokumentu dokazujícího dlouhou 
tradici městské správy.
Naše knihovna téma uvítala. Jednak je nám vel-
mi blízké – vážíme si písemných památek mi-
nulosti, a možnost výročí připomenout prostřed-
nictvím knihovny nás těšila.
První akcí byla série workshopů na téma „Vznik 
knihy“, připravená dětským oddělením pro žáky 
2. stupně ZŠ. Děti samy dohledávaly informace 
o historii a vývoji knihy z různých zdrojů – knih, 
zpravodaje města a  z  internetu. Po  splnění 
všech úkolů si vytvořily knižní obálku a sváza-
nou odnášely domů.
V  jarních měsících byla v knihovně instalovaná 
výstava podle knihy Kláry a Honzy Smolíkových 
„Jak se staví město“. Kniha je dobrodružným 
příběhem ze středověku. Děti v  ní putovaly 
časem, aby viděly, jak se buduje a proměňuje 
město. Na  výstavu navázal workshop s  autor-
kou knihy Klárou Smolíkovou.

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

V  březnu – měsíci čtenářů, byl během večera 
autorského čtení vyhlášen 10. ročník literární 
soutěže knihovny na téma „Výlet do minulosti“. 
Námět určitě nejtěžší pro dětské autory, ale pře-
kvapivě právě od nich přišlo množství příspěv-

Vyprávění Jaroslava Špačka o  původu kronik 
se zaměřením na  čelákovické a  jejich náročné 
přípravě k  novodobému vydání zaujalo nejen 
dospělé, ale následující den také žáky ze ZŠ při 
dalších 2 přednáškách. Kronikář Mirko Nosek 
vysvětloval, jak se v  současnosti kroniky píší, 
jaká pravidla a  podmínky je nutné dodržovat, 
kde hledá zdroje podkladů pro psaní kronik 
atd. Díky oběma přednášejícím měly děti mi-
mořádnou příležitost se dozvědět zajímavosti 
o minulosti města, kde žijí. Byly zaujaty zvláště 
při praktických ukázkách srovnání původních 
s nově vydanými kronikami.
Literární soutěž „Vzpomínky na  minulost“ byla 
slavnostně ukončena rovněž v  říjnu předáním 
cen v  Síni Jana Zacha v  Městském muzeu. 
Ze 122 příspěvků do  soutěže si odneslo ceny 
28 autorů. Přijeli si pro ně i z mnoha koutů ČR 
a  velmi ocenili slavnostní atmosféru muzea 
a půvab jeho okolí.

Nejstarší čelákovická městská kniha je výji-
mečnou písemnou památkou s  prvním do-
chovaným zápisem z  roku 1366. Patří k  nej-
starším městským knihám poddanských měst 
a  měs teček v  Čechách a  je významným pra-
menem k dějinám již pro dobu předhusitskou. 
Pro svůj význam byla v  roce 1895 vystavena 
na  národopisné výstavě. Kniha byla v  prů-
běhu věků znatelně poškozena a  musela být 
v meziválečném období zrestaurována. V roce 
1997 byla pod názvem „Pamětní kniha Čelá-
kovic 1366– 1557“ jako 119. v  pořadí prohlá-
šena  kulturní památkou. Uložena je ve Státním 
oblastním archivu v  Praze, v  pobočce Státní 

okresní archiv Praha-východ se sídlem v Pře-
myšlení.
U příleřitosti oslav 650 let od prvního dochova-
ného zápisu z roku 1366 byla kniha po splnění 
přísných pravidel vystavena v sobotu 18. červ-
na 2016 v  Městském muzeu v  Čelákovicích 
v rámci muzejní noci.
Rukopis knihy obsahuje záznamy o převodech 
nemovitostí, testamenty, závazky – jedná se 
o  knihu soudní, a  to ve  smyslu „soudnictví 
ne sporného“. V  pohusitské době i  zápisy ze 
ži vota městečka v  širším slova smyslu. Ne-
vypráví o  vzniku městečka jako takového, je 
však  dokladem skutečnosti, že Čelákovice 

v  roce 1366  disponovaly funkční městskou 
správou. 

PAMĚTNÍ KNIHA ČELÁKOVIC 1366–1557

Rok městské knihy v naší knihovně

Po  celý týden probíhala výstava zapůjčených 
památek a prací našich čtenářů na téma Kniha 
a  její podoby. 39 vystavujících a práce dětí ze 
dvou ZUŠ pomohly proměnit knihovnu na stá-
nek plný vzácných tisků z 19. a 20. stol., zajíma-
vých vazeb, knižních kuriozit, obrazů, fotografií 
a nástrojů k výrobě knih.
Dnem otevřených dveří s velkou účastí návštěv-
níků a  školních tříd na  výstavě jsme ukončili, 
myslím, důstojně, akce k Roku městské knihy.

UPOZORNĚNÍ
Od pátku 23. prosince do pátku 30. prosince 
2016 bude v knihovně zavřeno.
Prosíme, navštivte knihovnu do  čtvrtka 22. 
prosince včetně a vyberte si včas knihy na vá-
noční svátky. Budeme se na vás těšit od pon-
dělí 2. ledna 2017!Vystavené kroniky města v rámci besed Setkání nad kronikami. Foto: archiv knihovny

Večer autorského čtení s vyhlášením tématu literární 
soutěže. Foto: archiv knihovny

Workshop na téma Vznik knihy – žáci ZŠ Kostelní. Foto: 
archiv knihovny

ků. Zapojily se obě čelákovické ZŠ a také řada 
dalších z Čech a Moravy.
V rámci muzejní noci byly ve spolupráci s muze-
em, jeho archeologickým pracovištěm a oběma 
kostely připraveny oblíbené testy zaměřené ten-
tokrát na historii. Po jejich vyplnění si děti na pa-
mátku nechaly v muzeu svázat složku s testem 
do krásně zdobených desek s knižní iluminací.
V  říjnovém Týdnu knihoven jsme nabídli zá-
jemcům prohlídku čelákovických kronik a  zor-
ganizovali přednášku „Setkání nad kronikami“ 
s  kronikářem našeho města Mirkem Noskem 
a  historikem Čelákovic Jaroslavem Špačkem. 

Pamětní kniha Čelákovic 1366–1557. Foto: Kamil 
 Voděra, www.ceska-mesta.cz
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KULTURA

•  red

Ilustrace pro prosincové číslo „Zpravodaje“ 
připravila čelákovická rodačka Alice Neuge-
bauerová. Paní Alice je absolventkou Střední 
uměleckoprůmyslové školy v Praze, kde vystu-
dovala u profesora Zdenka Majznera obor pro-
pagační grafiky. Tomuto oboru se věnuje dopo-
sud, je kreativní grafičkou. Tvoří například loga, 
corporátní design, plakáty, letáky, layouty knih 
a časopisů, reklamní kampaně.

Requiem solemne 
Jana Zacha na CD

•  Spolek pro varhanní hudbu

Skladby Jana Zacha (1713–1773) – Requiem 
solemne c moll a  Nešpory (Vesperae de bea-
ta virgine), které Musia Florea provedla poprvé 
10. dubna letošního roku v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v  Čelákovicích, již mají svou na-
hrávku.
Je radostnou zprávou, že hudba Jana Za-
cha se stále více těší zájmu renomovaných 
umělců a  získává v  kontextu evropské his-
torické  hudby své zasloužené místo. Jsme 
moc rádi, že k  tomu Čelákovice mohly také 
přispět, a  to  především město Čelákovice, 
které všechny „zachovské“ akce v posledních 
letech finančně podpořilo, a  Římskokatolic-
ká farnost, která umožnila, aby se koncerty 
odehrály v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 
Spolek pro varhanní hudbu i farníci se podíleli 
dobrovolnými organizačními a pořadatelskými 
pracemi.
Více o  CD (např. kde zakoupit) najdete na 
webových stránkách www.musicaflorea.cz.

Frankie a Johny
•  Veronika Pravdová

Kulturní dům vás srdečně zve v  pondělí 19. 
prosince od 19.00 hod na krásný příběh o za-
čátku jedné lásky… Úspěšné představení au-

tora Terrence McNally v  nastudování Divadla 
v Rytířské. V hlavních rolích se představí Tereza 
Kostková a Aleš Háma, režie: Petr Kracik.
I když už máte za sebou kousek života a něko-
lik zklamání, pořád je naděje! Johnny se právě 
vrátil z vězení a našel si práci v malé newyor-
ské restauraci, kde pracuje i  Frankie. A právě 
otevřeně prostořeká číšnice ho okouzlí. Oba 
mají svá nejbouřlivější léta za sebou, oba pro-
žili zklamání a  váhají navazovat nový vztah, 
ale přesto se nakonec vzdávají dosavadních 
„staromládeneckých“ návyků ve  prospěch 
společného soužití… V  první chvíli se zdá, že 
jejich vztah nemůže fungovat. Ona má za  se-
bou několik nepovedených lásek. On rozpadlé 
manželství. Po sérii vtipných slovních přestřelek 
a klasických nedorozumění svitne jakási nadě-
je. Že by ti dva měli ještě šanci…?

Hej mistře!
•  Josef Sluka

Po  mnoha letech od  posledního uvedení nej-
slavnější české vánoční mše Jakuba Jana Ryby 
(1765–1815) v Čelákovicích se rozhodl KD v těs-
né blízkosti letošních svátků vánočních 23. 12. 
2016 od  19.30 hod. znovu zařadit do  progra-
mu toto skvostné dílo české hudební literatury. 
Nastudování se ujala muzika souboru Dykyta, 
rozšířená pro tento koncert na komorní orchestr 
o 23 hráčích, ve spolupráci se smíšeným sbo-
rem Vox Nymburgensis pod taktovkou dirigenta 
Jana Mikuška. Sólových partů se  ujmou nadějní 
mladí vokalisté Daniela Smutná, Sylva Čmugro-
vá, Stanislav Předota a Jaromír Nosek. Program 
bude v  první části doplněn hudebně-tanečním 
zpracováním známých českých a  moravských 
koled v podání členů Souboru písní a tanců Dy-
kyta z Přerova nad Labem. Chcete-li se naladit 
na tu správnou vánoční notu a atmosféru, využij-
te této jedinečné a výjimečné příležitosti, kterou 
pro vás připravil KD ve  spolupráci s  odborem 
školství, informací a kultury Městského úřadu.

O autorce vánočních 
ilustrací

Alice Neugebauerová. Foto: archiv AN

Jarní slunce. Autorka: Alice Neugebauerová

V Městském muzeu v Čelákovicích jste se moh-
li s  jejími obrazy setkat již třikrát. V roce 1992, 
2003 a poslední výstava s názvem „Zastavení“ 
proběhla v loňském roce.
Alice Neugebauerová se snaží do svých obrazů 
převést zejména to, co vidí oko její duše. Barvou 
a  světlem zachycuje náladu okamžiku. Každý 
její obraz má v sobě ukryt příběh, který si mů-
žete najít, například zavítáte-li na výstavu, která 
se uskuteční v únoru příštího roku v Galerii Nora 
(Gorazdova 3, Praha 2). Také můžete navštívit 
její webové stránky: www.neugebauerova.cz.

Alice Neugebauerová se účastní svou prací sou-
těží a výstav doma i v zahraničí, kde byla v ob-
lasti grafiky mimo jiné oceněna mezinárodní po-
rotou OSN v Mexico City. Její práce je rozdělena 
do užité počítačové grafiky a volné tvorby, kde 
se věnuje zejména malbě pastelem. Zároveň se 
obě oblasti prolínají. Její práce jsou zastoupeny 
v domácích i zahraničních sbírkách.
Ač dnes žije v Praze, ráda se do rodného města 
vrací. První samostatná výstava se uskutečnila 
právě zde v  Kulturním domě již v  roce 1989. 
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tel.: 326 929 011
e-mail: info@gymnacel.cz
http://www.gymnacel.cz
Fakultní škola FF UK

J. A. Komenského 414
Čelákovice

gymnázium

Imatrikulace 2016
• Jarmila Zavřelová

Naši milí prváčci, nechť vám vydrží olympij-
ské nadšení, odhodlání pro dokonalost, krásu, 

V pátek 11. listopadu se uskutečnila v Kulturním domě imatrikulace nových studentů čelákovického Gymnázia. 
Součástí slavnostního dopoledne byly i scénky. Foto: archiv gymnázia

• Silvie Lešinská, učitelka soukromé ZŠ Větrník

V současné době rodiče velmi často řeší otáz-
ku, jak si vybrat vhodnou základní školu pro 
své dítě.  Stále více totiž cítí potřebu kvalitního 
vzdělání.
Zamýšlím se nad tím, co rozpoutalo takový zá-
jem rodičů. Co způsobilo, že v České republice 
stále roste počet dětí v domácím vzdělávání a že 
za poslední čtyři roky vzniklo přibližně čtyřicet 
soukromých škol (údaje MŠMT k 1. 9. 2015)?
Také mě napadá otázka, co můžeme považovat 
za kvalitní vzdělání? To, že naše děti budou umět 
správně číst, psát a počítat, a to vše nejlépe bez 
chyb? Když budou umět hovořit alespoň dvěma 
jazyky a perfektně pracovat s počítačem? 
Kde bereme představu o tom, co by měly naše 
děti znát a umět? Na co své děti chceme při-
pravit? Letošní prvňáčkové budou maturovat 
v roce 2028. Vůbec netušíme, jak bude vypadat 

sounáležitost… Fair play! Ať je vám na naší 
společné lodi – „Blue yellow Grammer School“ 
príma! V  Kulturním domě jste nám předvedli, 
že k tomu máte ty nejlepší předpoklady! Všem 
účinkujícím upřímné díky!

Přijímačky nanečisto
• Kateřina Dadáková

V sobotu 26. listopadu jsme si bez stresu vyzkou-
šeli generálku na přijímací zkoušky z českého 
jazyka a matematiky. Uchazeči z 5., 7. a 9. tříd 
získali představu, jak jsou na tom s přípravou na 
státní přijímačky, a na základě podrobného vy-
hodnocení mohli porovnat své výsledky s ostat-

Cestu k dobrému vzdělání si můžete zvolit také v čelákovickém Větrníku
svět za deset, dvacet let, a  přesto jsme si to-
lik jistí, že víme, co budou naše děti potřebovat 
znát, aby byly skutečně dobře připravené na 
budoucí život.
Smysl vidím v myšlence pana Ondřeje Štefla – 
zakladatele společnosti Scio a základních škol 
Porg a ScioŠkola, který říká: „Naučme naše děti 
učit se.“ 
Pokud se nám to povede, pak mohou žáci zís-
kat kvalitní vzdělání v podobě schopností a do-
vedností, jakými jsou např. kladení otázek, re-
spekt, spolupráce, empatie, schopnost naučit 
se rozeznávat manipulaci od dobrého úmyslu. 
Tím můžeme dětem položit velmi slušné zákla-
dy, vychovat z nich sebevědomé a samostatně 
myslící bytosti a připravit je tak na budoucí život 
ve společnosti.
Základní škola Větrník v  Čelákovicích již pá-
tým rokem dokazuje, že může být otevřená 
takové inovaci. Prostřednictvím nového přístu-
pu ke vzdělání vede děti k  rozvoji osobnosti, 
a  to formou osvědčených metod a  postupů, 
jako je např. matematika podle prof.  Hejného  
(www.  h-mat.cz) nebo kritické myšlení (www.
kritickemysleni.cz ). Snaží se v dětech podpořit 
radost z učení a potřebu získávat nové poznatky 
a  zkušenosti, aby obstály v  budoucím světě, 
přestože nevíme, jak bude vypadat. 
Pokud vás článek zaujal, přijďte se podívat 
k nám do základní školy Větrník. Rádi se s vámi 
setkáme na dnech otevřených dveří nebo mů-
žete po domluvě navštívit ukázkové hodiny, 
a  udělat si tak vlastní názor na vzdělávání 
svých dětí. 

Úspěch ve výtvarné 
soutěži

• vedení ZŠ Větrník

Na začátku byla radost z tvoření a na konci ví-
tězství našich žáků ze základní školy Větrník ve 
výtvarné soutěži. Soutěž se týkala netradičních 
výtvarných technik, které lze využít při tvoření 
s dětmi. 
Rádi bychom touto formou pogratulovali našim 
dětem, které se svými díly do soutěže zapojily.

Vánoční akademie v ZŠ Větrník. Foto: archiv školy Nadšení vítězové výtvarné soutěže. Foto: archiv školy

ními řešiteli z celé České republiky. Bonusem 
bylo doporučení dalšího postupu přípravy na 
přijímací zkoušky. Pokud jste se nestihli zúčastnit 
přijímaček nanečisto, máte ještě možnost přihlá-
sit se na lednový nebo březnový termín.

PF 2017
• tým gymnázia

Milí čtenáři, do nového roku 2017 vám tradič-
ně přejeme spoustu příjemných řádků a přináší-
me hned několik od našeho básníka – vítěze Ma-
charova Brandýsa Vojtěcha Mrklase (septima A).

Chci vědět, jak to cítíš,

když se mnou být máš.
Chci vědět, co si myslíš,
když ruku svou mi dáš.
Jenom se pevně chytit
a potom jako v letu,
vylézt na střechu,
pozorovat spolu noc z parapetu.

Jako vůně pole,
teď se tma snesla krajinou,
až budeme pozorovat,
co se děje dole,
nebudu mít čas myslet na jinou.
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Ve vodě nežijí  
jen vodníci

•  Jitka Dohnálková

V pátek na den sv. Martina k nám do mateřské 
školy přišli zástupci rybářů z Českého rybářské-
ho svazu z  Čelákovic se svým projektem „Ve 
vodě nežijí jen vodníci“. Projektu se zúčastni-
ly všechny děti z MŠ. Cílem tohoto projektu je 
nalákat děti od počítačových her a lenošení do 
přírody. Pomocí obrázků rybáři dětem ukázali 

všemožné druhy ryb a rostlin, které se vyskytují 
ve vodě nebo u vody. Vzali s sebou také vod-
níka, který dětem ukázal různé předměty, které 
rybáři k lovu potřebují. Prut, podběrák a dokon-
ce i návnady si děti mohly půjčit do ruky a vy-
zkoušet. Největším překvapením pro děti byly 

dárečky a diplom, které od rybářů obdržely. Děti 
na oplátku rybářům a vodníkovi zazpívaly písně 
o vodě a předaly spoustu obrázků ryb a  rybá-
řů. A  kdo ví? Třeba nám příště děti ve školce 
budou vyprávět, že v rybářském kroužku chytily 
tááákhle velkou rybu.

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

J. A. Komenského 414
Čelákovice

tel./fax: 326 741 437
e-mail: komenskeho.ms@seznam.cz

J. A. Komenského 1586
Čelákovice

Zástupci čelákovických rybářů při přednášce v MŠ. Foto: archiv MŠ

Co nám dá nový projekt
•  vedení školy

Naše škola se připravuje na zapojení do projek-
tu EU Šablony – zjednodušené vykazování, který 
nám umožní čerpat až 1 700 000 Kč z evropských 
fondů. Koordinátorka projektu Vilma Michelčíko-
vá je v  úzkém kontaktu s  MAS Střední Polabí 
a nabyté informace předává nám ostatním. Již od 
prosince začne díky penězům z  tohoto projektu 
na škole pracovat školní psycholog. V  průběhu 
listopadu pro něj bude zařízena zbrusu nová pra-
covna v 1. patře školy. Psycholožka bude praco-
vat ve škole dva dny v týdnu a bude se zaměřovat 
na mapování klimatu problémových tříd, s těmito 
třídami bude následně v  užším kontaktu, bude 
se věnovat třídám s asistenty a s  integrovanými 
dětmi. Čas bude mít vyhrazený i  na konzultace 
s učiteli nebo rodiči a samozřejmě s dětmi, které 
to budou potřebovat a chtít. Z projektu dále bu-
deme čerpat finanční prostředky na proškolení 
sboru v oblasti inkluze.  Zaměříme se i na čtenář-
skou a matematickou gramotnost, na doučová-
ní, na sdílení zkušeností, na jazykové vzdělávání. 
Věříme, že se nám díky projektu podaří zkvalitnit 
výuku a práci v jednotlivých třídách a rozšířit naše 
stávající znalosti. Získání školního psychologa 
považujeme za významný krok a mezník v životě 
školy, přes velké úsilí se nám to zatím v minulosti 
nepodařilo. Se vzrůstajícími počty žáků a ve spo-
jení s inkluzí a novými trendy ve výchovně-vzdělá-
vacím procesu, s potřebou zvládat množství pro-
blémů v souladu s platnou legislativou se školní 
psycholog postupně stane nutností pro každou 
školu. Dnes tato pozice na základních školách 
není zcela běžná, proto jsme rádi, že na naší škole 
tuto službu dětem můžeme nabídnout.

Úspěch v Logické 
olympiádě

•  Miloslav Rychetský, učitel

I letos se kdokoliv z našich žáků mohl zúčastnit 
soutěže, kterou pořádá sdružení Mensa. Nako-
nec jich tak učinilo čtyřicet osm, z toho čtyřicet 
z prvního stupně, kde patrně panuje větší tou-
ha po soutěžení. Velikého úspěchu v  katego-
rii B, kde se žáci základních škol poměřují se 
studenty víceletých gymnázií, dosáhl Vojtěch 
Klučina z  8. A, který se dostal do krajského 
kola mezi padesátku nejlepších řešitelů z cel-
kového počtu sedmnácti set šedesáti sedmi, 
kteří si nominační kolo ve Středočeském kraji 
vyzkoušeli. A tomu už patří opravdu veliká gra-
tulace! V kategorii A, určené pro první stupeň, 
si v rámci naší školy nejlépe vedl René Hruzík 
z 5. B, ale účast v dalším kole mu z dělené še-
desáté druhé pozice v kraji těsně unikla. V nově 
utvořené kategorii A1 pro žáky prvních tříd se 
Karolína Stohrová z 1. C umístila dokonce na 
děleném jedenáctém místě v  kraji. Tato kate-
gorie je však nepostupová, a tak nemohla dále 
poměřovat své dovednosti s ostatními, a třeba 
i své umístění ještě vylepšit.

Soutěž o nejhezčího 
DÝŇÁKA

•  vedení školy

Poprvé v  historii naší školy proběhla v  atriu 
soutěž o nejhezčího Dýňáka. Za pěkný nápad 
a jeho realizaci děkujeme vychovatelce Monice 
Moravcové. Díky soutěži jsme měli v listopadu 
krásně podzimně vyzdobené atrium a  možná 
jsme dali základ nové školní tradici. Dne 8. 10. 
paní vychovatelka vyhlásila, aby si děti, které 
se chtějí do soutěže zapojit, přinesly v termínu 
od 31. 10. do 4. 11. 2016 vydlabanou a nazdo-
benou dýni. Velký dík patří samozřejmě přede-
vším obětavým maminkám. Do soutěže se na-
konec přihlásilo se svými Dýňáky 58 dětí. Určit, 
která dýně je ta nejkrásnější, byl velký oříšek. 

Všechny dýně byly tak pěkné, že 37 z nich zís-
kalo svým dlabatelům diplom a drobné ceny. 
Dýně po celý listopad zdobily školní atrium, 
každé ráno se rozsvěcely a svýma uhrančivý-
ma očima vítaly všechny, kteří přicházeli do 
ranní družiny.

Naučný výlet
•  Kamelia Georgieva, žákyně 9. B

Ve čtvrtek 10. listopadu se žáci devátého roční-
ku vydali do pražského kina Lucerna na projekci 
filmu Anthropoid. Režie snímku se ujal Sean El-
lis, hlavní role ztvárnili hvězdní herci Jamie Dor-
nan (Jan Kubiš) a Cullian Murphy (Josef Gabčík) 
a Toby Jones (Jan Zelenka – Hajský).
Anthropoid vypráví o  atentátu na Reinharda 
Heydricha, zastupujícího říšského protektora, 
ke kterému došlo 27. května 1942.
Po promítání byla pro žáky připravena bese-
da s  historikem a  odborným poradcem filmařů 
Zdeňkem Špitálníkem. Pan Špitálník odpovídal 
na rozmanité otázky. Dověděli jsme se, jaké byly 
podmínky natáčení, použité zbraně, nechyběly 
dotazy historicky zaměřené, některé diváky za-
jímaly podrobnosti týkající se populárních herců.
Všichni jsme byli filmem nadšeni, bez nadsázky 
se dá říci, že nám otevřel oči. Někteří z nás si 
možná poprvé uvědomili, jaká byla u nás situ-
ace za druhé světové války; zažili jsme hrůzu 
při mučení spolupracovníků odboje i napětí při 
divokých přestřelkách. Film zdařile připomněl 
důležité momenty českých dějin – podle mého 
mínění by ho měl vidět každý.

Dýňáci v atriu ZŠ J. A. Komenského. Foto: archiv školy

ŠKOLSTVÍ
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chovatelé

Činorodý rok čelákovických chovatelů
•  Petr Slovák, Český svaz chovatelů ZO Čelá-

kovice

Z různých stran jsme často slyšeli dohady o naší 
existenci, ale obavy jsou zbytečné, naše organi-
zace nezanikla, ba naopak v letošním roce byla 
velice činorodá. Konec roku se blíží, a proto mi 
dovolte dění v naší organizaci veřejnosti trochu 
přiblížit.
Každý rok začíná pro naši organizaci spoustou 
administrativních prací. Provádí se vyúčtování 
dotací, musí se podat žádost o  novou dotaci 
a řeší se celá řada dalších organizačních náleži-
tostí. Přes toto značné zatížení jsme si našli čas 
na organizování výstav, burz a brigád na úpravě 
našeho nového areálu. Myslím, že do vědomí 
veřejnosti se dostala pravidelná burza pořádaná 
každou třetí kalendářní neděli v měsíci v našem 
novém areálu Stankovského 1774. Zaměření 
je sice zatím jen akva-tera, ale kromě koupě 
rybiček, obojživelníků, krmení, rostlinek a  pří-
slušenství pro jejich chov je možné na ní získat 
informace o chovu drobného domácího zvířec-
tva a  také zde funguje mykologická poradna. 
Letošní rok jsme se již mohli věnovat ve větší 
míře výstavnické činnosti, protože stěhování do 
nového areálu skončilo v loňském roce.
Začali jsme z  jara menší výstavou na náměstí 
v rámci velikonočních svátků. Potom výstavou 

v MDDM během oslav Mezinárodního dne dětí. 
Zde bych chtěl poděkovat všem vystavovate-
lům a  také děvčatům z  HIP HOP spolku. Ná-
vštěvníci mohli zhlédnout králičí překážkovou 
dráhu a děti i dospělí se mohli svézt na koních. 
Koncem léta, konkrétně v měsíci srpnu a září, si 
mohli naši členové ověřit, jak obstojí se svými 
„miláčky“ v konkurenci na okresních výstavách. 
Zúčastnili jsme se výstav v Mukařově, Sadské, 
Veleni, Staré Boleslavi a dvakrát v Čelákovicích. 
Bez nadsázky můžeme říci, že ve velké konku-
renci se naše ZO neztratila. Na každé výstavě 
jsme získali čestné ceny i  ocenění „Nejlep-
ší chovná kolekce“. Za holuby (přítel Opletal 
a Rejzl), za vodní drůbež (přítel Rejzl a Slovák), 
za králíky (přítel Chab). Přestože účast na vý-
stavách znamená nejen pro vystavovatele, ale 
také exponáty značné vypětí, pro informaci – 
všechny tyto výstavy proběhly od 20. srpna do 
24. září, můžeme naši účast hodnotit kladně. 
Kromě ocenění jsme získali spoustu informací 
o činnosti jiných chovatelských organizací. Zde 
musím bohužel konstatovat, že členské základ-
ny všude stárnou. Například naše organizace 
má věkový průměr 60 let. Potřebovali bychom 
jako jinde získat nové, hlavně mladší členy. 
Proto se prostřednictvím Zpravodaje obracíme 
na veřejnost se žádostí „Přijďte mezi nás“. 
V příštím roce chceme pokračovat v nastoupe-

né cestě a navíc rozšířit burzu o okrasné ptactvo 
a  exoty. K  tomu bychom chtěli nejen členům, 
ale všem obyvatelům Čelákovic i  okolí popřát 
pevné zdraví a „ať se daří“. 

Houby Čelákovic – Hnojníky

houbarské okénko

•  Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek, Sdruže-
ní houbařů Čelákovice

I v prosinci pokračujeme v  poznávání hub vy-
skytujících se na území samotných Čelákovic. 
Skupina hub nazývaná hnojníky zahrnuje asi 
25 barevně nepříliš pestrých druhů.  Převládající 
barva je bílá, šedá a žlutohnědá. Většina druhů 
vytváří menší či drobné velmi křehké a málo ma-
sité kloboukaté lupenaté plodnice.  Typickým 
znakem pro všechny druhy hnojníků je autolý-
za, jde o rychlý biologický rozpad – klobouky od 
kraje lupenů začínají velmi brzo černat a změní 
se během několika dní,  někdy i během několi-
ka hodin, v černou mazlovou rozteklou hmotu. 
Jedná se o plodnice s  velmi krátkým životním 
cyklem – může trvat pouze 2–3 dny. Rostou 
od konce března až do listopadu. Ale příliš jim 

nesvědčí teplota nad 20 °C, takže většinou mají 
svoji jarní a podzimní růstovou vlnu. Rostou 
hojně na loukách, zahradách, v parcích a tráv-
nících, někdy zdánlivě ze země, někdy z  patr-
ných dřevních zbytků. Často na místech velmi 
silně ovlivněných člověkem. Uvedeme čtyři na 
území Čelákovic nejčastěji se vyskytující druhy 
hnojníků.
•  Hnojník třpytivý. Jednoznačně nejhojnější 

hnojník. Má 2–4 cm široký vejčitý žlutohnědý 
klobouk pokrytý bělavými jakoby třpytivými 
tečkami. Většinou roste ve skupinách nebo tr-
sech složených z několika desítek kusů plod-
nic. Je teoreticky jedlý, ale ke konzumaci se 
nedoporučuje.

•  Hnojník nasetý – je podobný předešlému. Je 
však mnohem drobnější – šířka klobouku je 
cca 0,5–1 cm. V mládí je bílý, později béžový 
až šedý. Roste v trsech čítajících i několik sto-
vek kusů plodnic. Je nejedlý.

•  Hnojník inkoustový. Vytváří větší plodnice – 
šířka našedlého klobouku je 3–7 cm, tvar je 
vejčitý později zvoncovitý. Roste většinou ve 
skupinách nebo v trsech. Je jedlý – obsahuje 
ale látku zvanou Koprin, která má tzv. „anta-
busový efekt“. Při konzumaci v  kombinaci 
s alkoholem způsobuje velmi nepříjemné ne-
volnosti. Alkoholu je třeba se vyhnout 1 den 
před a až 4 dny po konzumaci této houby. 
Z tohoto důvodu se k jídlu nedoporučuje.

•  Hnojník obecný. Ze všech hnojníků vytváří 
nejmasitější a největší plodnice – až 20 cm 
vysoké. Bílý šupinatý klobouk je z  počátku 

Hnojník třpytivý, Čelákovice 26. 10. 2016. Foto: Miro-
slav Rudolf

Hnojník inkoustový, Čelákovice 26. 10. 2016. Foto: Mi-
roslav Rudolf

elipsovitý či válcovitý, později se zvoncově 
otevírá. Šupiny jsou bělavé nebo nahnědlé. 
Roste jednotlivě nebo ve skupinách a bývá 
zaměňován za bedly. Jedná se o jedlou, vel-
mi chutnou a nedoceněnou houbu. Sbíráme 
ale pouze mladé plodnice s čistě bílými lupe-
ny, tj. jejich okraj ještě nezačal černat ani rů-
žovět. Aby se zabránilo autolýze, je po utržení 
nutná velmi brzká tepelná úprava – z tohoto 
důvodu nejdou prakticky sušit.  Je vhodný do 
omáček a polévek. Má i léčivé antidiabetické 
účinky.

Závěrem si dovolujeme pozvat (nejen) čtená-
ře Zpravodaje na dvě houbařské akce pořá-
dané SHČ závěrem roku.
Dne 13. 12. od 18.00 hod. v restauraci Mont 
Club, Kostelní 43/6, pořádáme přednášku na 
téma „Jedlé houby – využití jedlých nehřibovi-
tých hub v kuchyni“.
Na 28. 12. plánujeme tradiční „Zamykání lesa 
s vycházkou“. Sraz účastníků je v 9.00 v Kostel-
ní ulici u sochy sv. Jana Nepomuckého.

VOLNÝ CAS
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Akce Okrašlovacího spolku v říjnu
•  Petr Petřík, Okrašlovací spolek čelákovický

V říjnu úspěšně proběhla výstava Pozoruhodné 
stromy Čelákovic. Výstavu v prostorách Galerie 
v Altánu, kde představili své výtvory H. Babická, 
P. Jiras a P. Petřík, navštívilo podle našich pro-
počtů kolem 200 lidí. Jako doprovodné akce se 
konaly přednášky, promítaly se filmy P. Babic-
kého a v pořadí již třetí se odehrála i komentova-
ná vycházka s přáteli stromů. Rádi bychom po-
děkovali I. Füzékové za vstřícnost, s  jakou nás 
přijala, a za její čas, který nám věnovala. Moc si 
toho vážíme.
Ve čtvrtek 20. října byli v rámci výstavy o stro-
mech vyhlášeni výherci fotografické soutěže 

O nejkrásnější okno, balkon a zahrádku v Če-
lákovicích. Pětičlenná porota po pečlivém po-
souzení přistoupila k následujícím výsledkům: 
kategorie Balkon (1. místo – H. Radikovská, 
2. místo – H. Babická, 3. místo nebylo uděle-
no pro nedostatek fotografií), kategorie Okno 
(1.  místo – M. Kubátová, 2. a  3. místo neby-
lo uděleno) a  kategorie Zahrádka (1. místo – 
D. Kubátová, která se stala absolutní vítězkou, 
2. místo – A. Pencová, o  3. místo se podělili 
P. Chalupa a M. Kubátová). Cenu útěchy obdr-
žela B. Zielińská. Všem výhercům gratulujeme. 
Obdrželi věcné ceny, na které přispělo město 
Čelákovice ze svého rozpočtu. 
Na závěr se zmíníme o výsadbě ovocných stro-

mů. V loňském roce jsme mezi Mochovem a Če-
lákovicemi vysadili přes 30 stromků a  v  místě 
výsadby ještě zlikvidovali menší černou skládku. 
Během roku 2016 některé stromky uhynuly, a tak 
jsme část z nich nahradili 29. října stromky nový-
mi (třešeň Kaštánka, hrušeň Konference, jabloň 
Angold a švestka Č. Rodna). Na návrší s kruho-
vým výhledem byla ještě vysazena lípa malolis-
tá jako solitér. Poděkování patří všem zúčast-
něným, kteří byli ochotni investovat své peníze 
a volný čas pro kultivaci veřejného prostoru, dále 
pak majitelům a nájemcům pozemků, kteří sou-
hlasili s výsadbou, a také místním zemědělcům, 
kteří nám poskytují svůj zavlažovací systém pro 
zálivku stromů, a zvláštní dík patří V. Srbovi.

DOKRESLOVACÍ  
OMALOVÁNKA

VOLNÝ CAS
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Plavání s ROUTOU
Zimní kurz začíná 5. 1. 2017. Pro děti od 2 do 
3  let v  časech 14.00 a  14.30 hod., 2 skupi-
ny po  6  dětech v  každém čase. Od  15.15 
hod. již trénujeme plavecké způsoby  s  dětmi 
od 3  do 14  let. Přihlášky jsou ke stažení na na-
šem webu nebo ve  čtvrtek odpoledne na  re-
cepci. V  případě zájmu více informací na  tel.: 
721  355  798 nebo e-mailu: routa-plavani@se-
znam.cz.

Naše zahrada
Otevřena pravidelně každé úterý a  čtvrtek 
od 9.00 do 17.00 hod. Příjemný prostor v centru 
města vás určitě příjemně překvapí.

Dobročinný obchůdek
Otevřen každé úterý v  10.00–12.00 a  15.00–
17.00 hod. Přijďte nakoupit.

ReStartuj kariéru s ROUTOU!
Pozor! Toto je nový vzdělávací projekt pro ženy 
s  malými dětmi, na  MD/RD i  již zaměstnané. 
Od února 2017 se můžete těšit na semináře tý-
kající se vaší práce i kompetencí, Manažerskou 
akademii pro ženy, využít profesní, psycho-
logické i  právní poradenství, absolvovat kurzy 
anglického jazyka a moderní IT kursy, a to vše 
zdarma, v rámci OP Zaměstnanost! Předběžné 
přihlášky přijímá Lucie Jakubcová, e-mail: Re-
start.routa@gmail.com, tel.: 731 749 998. 

V roce 2016 jsme realizovali projekty „Routa ro-
dinám z Polabí“ a „Routa je tu opět pro Vás“ 
spolufinancované z  dotačního programu Ro-
dina MPSV a Nadačního fondu Tesco, projekt 
Rodinné útočiště pro vás financované prostřed-
nictvím Humanitárního fondu Středočeského 

kraje, projekt Routa – SAS pro rodiny s dětmi 
financovaný městem Čelákovice, projekty Ko-
munitní centrum Routa a ROUTA dětem finan-
cované z Operačního programu Zaměstnanost.

Program na prosinec
• čtvrtek 1. 12. v 17.00 hod. v Routě – Kavár-

nička s tvořením pro malé i velké s advent-
ní tematikou;

• pátek 2. 12. v 18.30 hod. v Routě – Posezení 
pro rodiče náročných dětí;

• sobota 3. 12. v 15.00–17.00 hod. v zahradě 
Routy – Mezigenerační Mikuláš, určitě při-
jďte všichni, nadělíme si navzájem příjemnou 
adventní pohodu;

• čtvrtek 15. 12. v 17.00 hod. v Routě – Kavár-
nička s tvořením pro malé i velké s vánoční 
tematikou;

• pátek 16. 12. v 19.30 hod. v Routě – ŽENY 
bez MATEK, inspirativní neformální setkání;

• pondělí 19. 12. v 18.00 hod. v Routě – sdílený 
podvečer na téma PO ZTRÁTĚ;

• pátek 23. 12. v 10.00 v MC – Vánoční zpí-
váníčko, které zakončí provoz volné herny. 
Znovu otevíráme 5. 1. 2017 čtvrtečním Malo-
váníčkem pro nejmenší v MC.

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

Sedláčkova 107
Stankovského 1650 
(zadní vchod budovy pošty)

Čelákovice

rc routa + 
materské centrum

Nabídka aktivit
•  Jana Luhanová, Církev bratrská Čelákovice

Anglické hrátky pro maminky s batolaty
Pondělí v 10.00 hod. jednou za dva týdny – se-
tkání maminek s dětmi s rodilou mluvčí Cathryn 
Brown, které probíhá výhradně v  angličtině – 
chvíle pro hraní a  povídání, přirozený způsob, 
jak děti seznámit s angličtinou.

Kurz objevování křesťanství
Středa večer jednou za dva týdny – kurz je určen 
všem, kteří hledají odpovědi na  často kladené 
otázky: O co doopravdy jde v křesťanství? Kdo 
byl Ježíš, proč přišel a má to dnes pro nás ně-
jaký význam?

Kids club
Každé pondělí 16.30 hod., anglický klub pro děti 
od 5 do 13 let, angličtina s rodilou mluvčí, pís-
ničky, biblické příběhy, hry…

Bližší informace na  www.cb.cz/celakovice, 
celakovice@cb.cz, www.facebook.com/cela-
kovicecb, nebo Petr Luhan, tel.: 731 172 950.

cíTradiční biblická  
soutěž v Čelákovicích

•  Mira Poloprutská, farářka Církve českoslo-
venské husitské

V sobotu 5. listopadu proběhl 16. ročník ekume-
nické soutěže ve znalostech Bible. Sešla se čtyři 
družstva po  třech soutěžících, v  porotě zasedli 
tři duchovní a tři návštěvníci v publiku. V tomto 
shromáždění, kde byly zastoupeny nejen církve 
z Čelákovic, ale přijeli i soutěžící z Kostelce nad 
Černými lesy, jsme měli opět možnost uvědomit 
si, jaké bohatství nám do  života Bible přináší. 
Zároveň jsme takto společně oslavili Den Bible, 
který podle reformační tradice připadá na konec 
října. V letošním roce jsme si připomínali 600. vý-
ročí Hlaholské bible, které přímo souvisí s  letos 
také oslavovaným králem a císařem Karlem IV.
Karel IV. totiž založil roku 1347 Emauzský kláš-
ter v Praze. Pozval sem řeholníky – benediktiny 
z charvátsko-hlaholského prostředí, proto kláš-
ter dostal přídomek Na Slovanech. Karlovým cí-
lem bylo vytvoření střediska církevní vzdělanos-
ti, ze kterého by se šířila liturgie v  tzv. církevní 
slovanštině, jež byla založena na cyrilometoděj-
ské tradici. V roce 1416 emauzští mniši přepsali 
Bibli do staročeštiny a k tomuto přepisu použili 
hranatou charvátskou hlaholici, proto má tato 

církve

verze Bible název Hlaholská. Její zlomky byly 
objeveny v  klášteře ve  Vyšším Brodě a  podle 
místa nálezu bývá rukopis Hlaholské bible rov-
něž nazýván Bible vyšebrodská. Zachované tor-
zo je uloženo v Národní knihovně ČR v Praze.
Tématem letošní biblické soutěže byla jediná 
prorocká kniha Nového zákona, kterou je Zje-
vení Janovo. Rozsahem nevelkou, ale obsaho-
vě náročnou knihu zvládli soutěžící nastudovat 
s obdivuhodným porozuměním. Po zvládnutí pí-
semného testu bez použití Bible došlo na sou-
těžení spojené s vyhledáváním odpovědí přímo 
v  biblickém textu. Jako každý rok, tak i  letos 
si všichni soutěžící nakonec odnesli hodnotné 
ceny z produkce České biblické společnosti.

Ekumenická soutěž ve znalostech Bible se již tradičně 
uskutečnila v jídelně ZŠ Kostelní. Foto: archiv Husova 
sboru

Ukázka hlaholského textu. Zdroj: www.moraviamag-
na.cz/texty/t_kyjevs.htm

VOLNÝ CAS
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•  Martin Brejcha, předseda a vedoucí trenér 
SK karate Dragon Čelákovice

Po velkém úspěchu na MS v Dublinu, které se 
konalo před prázdninami, se v  italském měs-
tě Montichiari konal ve dnech 12.– 16. 10. 2016 
další šampionát, tentokrát evropský, kterého 
se zúčastnilo 1 830 zá vodníků z 26 evropských 
států. Z  našeho klubu bylo na toto mistrovství 
nominováno 16 reprezentantů: Daniel Brejcha, 
Denisa Brejchová, Jan Pajkrt, Matěj Lippert, Vla-
dimír Fafek, Jakub Fidler, Eliška Fidlerová, Eliš-
ka  Mihalčatinová, Jan Řápek, Jan Le, David Le, 
David Soběslavský, Matyáš Miller, Adam  Jelínek, 
Helena Brejchová a František Ko courek.
První den začal registrací závodníků, školením 
koučů a následně se celá naše výprava ubytova-
la v krásném apartmánovém komplexu u  jezera 

karate

Dragon se opět stal nejúspěšnějším klubem repre-
zentace ČR na ME WUKF 2016 v Itálii, kde vybojoval 
12 medailí. Foto: archiv SK Dragon

VOLNÝ CAS, SPORT
Požární ochrana  

očima dětí

•  Lucie Nims, vedoucí odborné rady prevence 
pro Prahu-východ

Rok s  rokem se sešel a nám nastává milá po-
vinnost rozeslat propozice soutěže „Požární 
ochrana očima dětí“. V  příštím roce nás čeká 
již 43.  ročník této oblíbené soutěže. Letošní 
rok byl pro soutěžící z našeho města úspěšný. 
Naše město reprezentovala v několika kategori-
ích spousta nadaných dětí a v okresním kole se 
umístili tři soutěžící. Ve dvou různých kategoriích 
obsadili druhá místa Kája Votroubek a Kačenka 
Nedělová. Největším úspěchem se může chlu-
bit členka SDH Čelákovice Zuzka Vyskočilová. 
Ta obsadila první místa v okresním i  krajském 
kole, kterého se zúčastnily přibližně tři tisíce dětí 
a  které ji posunulo až na  „republiku“. Bohužel 
zde nebyl obraz hodnocen z důvodu nevyhovu-
jícího formátu, což je velká škoda. Ráda bych 
touto cestou poděkovala kolegům za pomoc při 
realizaci soutěže. Poděkování patří samozřejmě 
také našim sponzorům, kteří do soutěže věno-

Zuzka Vyskočilová, členka SDH Čelákovice. Foto: ar-
chiv autorky

vali krásné a  hodnotné ceny. V  případě zájmu 
o soutěž veškeré informace naleznete na adre-
se www.dh.cz v sekci „Prevence“. Doufám, že 
v  nastávajícím roce nás bude opět reprezen-
tovat spousta nadaných dětí a přidají se k nim 
i noví soutěžící.

Další velký úspěch na mistrovství Evropy

Lago di Garda. Další čtyři dny probíhaly na deseti 
tatami velké boje o medaile. Všechny kategorie 
byly velmi kvalitně a početně obsazeny a ve velké 
konkurenci jsme vybojovali 12 medailí. 
Mistrem Evropy se stal Matyáš Miller (kata in-
dividuál), Matěj Lippert (kata individuál), Jan 
Le,  David Le a  Jan Řápek (kata team kadeti). 
Vicemistrem Evropy Daniel Brejcha (kata indi-
viduál), Vladimír Fafek (kata individuál), Jan Paj-
krt, Matěj Lippert a  Daniel Brejcha (kata team 
mini kadeti). Třetí místa vybojovali Daniel Brej-
cha a Vladimír Fafek (kumite team rotace žáci).
Všem medailistům gratulujeme za dosažené 
výsledky a  přejeme hodně úspěchů na dalším 
šampionátu, který se bude konat příští rok v Ru-
munsku. Dále děkujeme městu Čelákovice za 
finanční podporu a všem rodičům za pomoc při 
organizaci tohoto výjezdu.

• Libor Mrozinski

V soutěžích družstev Středočeského šachového 
svazu naše béčko sice opět podlehlo ve 2. i 3. 
kole nejnižší regionální soutěže celkům Kleca-
ny A  (1,5:3,5) a Dobrovice E (2:3), ale dosaže-
né výsledky Lukáše Jandy a Vojty Rubeše nám 
potvrzují správnost rozhodnutí nasazovat naše 
dorostence do soutěží dospělých pro zabezpe-
čení kontinuity šachového života v Čelákovicích. 
V regionálním přeboru naše áčko ve 2. kole po-
razilo našeho tradičního soupeře Sokol Brandýs 
nad Labem A v poměru 5:3.
2. kolo regionálního přeboru mládeže SD Po-
labí v Poděbradech se nám opět vydařilo. Zú-
častnilo se 15 čelákovických šachistů. Tomáš 
Sedmihradský obhájil loňský úspěch a  vyhrál 
podkategorii do 10 let a v turnaji do 12 let ob-
sadil třetí místo. Mezi dívkami do 10 let získala 
bronz Linda Kubíčková. Tereza Hladká obsadila 
třetí místo v kategorii do 12. Kategorie starších 
a  juniorů měla tentokrát velmi vysokou úroveň. 
Nikdo z  našich nebyl nasazen v  TOP10 a  ne-
čekal se žádný zázračný výsledek. Ale poprask 
jsme způsobili již v druhém kole, když Pavel Flos 
vyřadil z boje druhého nejsilnějšího hráče. V sa-
motném turnaji byli kluci mimo medaile, ale o to 

šachy

Naše béčko (vpravo) s celkem Klacany A. Foto: Janda 
Peter

větší byla naše radost v kategorii dívek – první 
místo obsadila Hanka Jankovská a  třetí místo 
Gábina Hladká. 
Trenér Robert Kubíček zorganizoval ve spo-
lupráci s  MDDM 21. 11. 2016 turnaj školních 
družstev. 
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 klub Spartak Čelákovice
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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.

ČelákovicZměny v provozní době
pá 23. 12. 6.15–7.45 14.00–15.00 17.00–21.30

so 24. 12. ZAVŘENO

ne 25. 12. ZAVŘENO

po 26. 12.       –          – 16.00–21.00

út 27. 12.       –          – 16.00–21.00

st 28. 12.       – 16.00–18.00 19.00–21.00

čt 29. 12.       –          – 16.00–21.00

pá 30. 12.       –          – 16.00–21.00

so 31. 12.       – 11.00–16.00
  (9.00–11.00 senioři/ZTP)

ne 1. 1.       – 16.00–21.00

po 2. 1. 6.15–7.45          – 19.00–21.30

út 3. 1.       –          – 17.00–21.30

Aktuální nabídka  
volných kurzů

Plavecký kurz pro dospělé (čtvrtek 19.15–20.00 
hod.)
Kurz obsahuje 8 lekcí (+1 náhradní) v  termínu 
od 8. prosince 2016 do 2. února 2017, cena 
1 200 Kč (150 Kč/lekce).
Plavecký kurz pro dospělé (čtvrtek 20.00–
20.45 hod.)
Kurz obsahuje 8 lekcí (+1 náhradní) v  termínu 
od 8. prosince 2016 do 2. února 2017, cena 
1 200 Kč (150 Kč/lekce).
Plavecký kurz pro děti 5–15 let (pátek 15.00–
15.50 hod.)
Kurz obsahuje 8 lekcí (+1 náhradní) v  termínu 
od 9. prosince 2016 do 24. února 2017, cena 
1 040 Kč (130 Kč/lekce).
Plavání dětí do 4 let (pondělí 13.45–14.15 hod.)
Kurz probíhá průběžně, délka lekce 30 minut, 
asi 10 lekcí, cena 150 Kč/lekce.

Čelákovice a  Čelákovická sportovní, p.  o. Pů-
vodní nevyhovující povrch byl rozřezán a kom-
pletně odvezen, poté došlo k  odtěžení vrchní 
části podloží a následovala realizace betonové 
desky o  tloušťce 110 mm s  vyztužením oce-
lovými drátky. Finálním povrchem je moderní 
a bezúdržbový polyuretanový povrch SmartSoft 
tloušťky 11 mm v mixu červené a černé barvy. 
Sportovní hřiště Duhové dnes nabízí kromě hřišť 
na basketbal, fotbal nebo volejbal či tenis také 
herní prvky pro menší děti. Správu a  údržbu 
moderního sportoviště bude i nadále zajišťovat 
Čelákovická sportovní, p. o.

Rekonstrukce  
zázemí ve Sportovní 

hale  Vikomt je u konce
Sportovní kluby působící ve Sportovní hale Vi-
komt, spravované Čelákovickou sportovní, p. o., 
získaly v závěru října své vlastní skladové a klu-
bové prostory. Skončila totiž druhá etapa rekon-
strukce zázemí financovaná městem Čelákovice. 
První etapa rekonstrukce zahrnující šatny a spr-
chy v  pravé části zázemí proběhla v  létě roku 
2015. V  této části rekonstrukce došlo k vybou-
rání původních nefunkčních sprch a  skladu, ke 
kompletní výměně topení, osvětlení a elektroroz-
vodů včetně rozvaděčů a výsledkem je 6 zbrusu 
nových skladů, které využívají například florbalis-
té, volejbalisté, badmintonisté nebo nohejbalisté. 
Všechny prostory mají samozřejmě nové ob-
klady, dlažbu a byly nově vymalovány. Celkové 
náklady na druhou etapu rekonstrukce zázemí 
Sportovní haly Vikomt činí 750 tisíc Kč bez DPH. 
Město Čelákovice tak do Sportovní haly Vikomt 
za poslední rok a půl investovalo bezmála jeden 
a půl milionu korun, pokud započítáme i investice 
Čelákovické sportovní do průběžných „drobněj-
ších“ vylepšování podmínek pro sportovce.

Nevyhovující povrch Duhového hřiště. Foto: archiv ČESPO

Finální nový povrch Duhového hřiště. Foto: archiv ČESPO

Odtěžení vrchní části podloží hřiště. Foto: archiv 
 ČESPO

Jiřina získala  
nové sportoviště

Sportovní hřiště Duhové v ulici K Borku prošlo 
od poloviny září do poloviny října plánovanou 
rekonstrukcí, kterou společně zajistily město 
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aerobik

• Milan Šikl

V  době, kdy se píší tyto řádky, zbývá Unionu 
sehrát poslední podzimní utkání. Bez ohledu 
na výsledek posledního mače je čelákovický 
tým těsně pod polovinou průběžné tabulky, a to 
naznačuje, že jarní boje nebudou bezstarostnou 
procházkou. Na jarní sezonu se bude muset 
vedení i hráči během zimní pauzy důkladně při-
pravit.
Ohlédněme se za výsledky sehraných zápasů.

TJ ZÁRYBY–SK UNION 2:4
Branky: Slunéčko, Kadeřábek 2
Skóre utkání 11. kola otevřeli domácí, ale ješ-
tě do přestávky vyrovnal technickou střelou 
Slunéčko. Stejný hráč po přestávce poslal 
Union do vedení. Hosté byli jasně lepším cel-
kem a další dva góly Kadeřábka zajistily důležité 
tři body. 
SK UNION–FK HORKY 3:2
Branky: Dosoudil, Kadeřábek, Pikous
Velmi dobrý výkon domácích v prvním poločase 
korunovali Dosoudil a Kadeřábek brankami. Ve 
druhé půli hosté hru vyrovnali, podařilo se jim 
snížit na rozdíl jediné branky, to však bylo vše 
a body zůstaly na Unionu.
FK SÁZAVA–SK UNION 4:1
Branka: Kadeřábek
V  nepovedeném zápase se musel trenér vy-
rovnat s  absencí několika hráčů. Přesto hosté 
vstoupili do utkání dobře, ujali se vedení. Do 
konce první půle po individuálních chybách 
domácí otočili brankový poměr. Ve druhé čás-
ti Union neproměnil vyloženou šanci a Sázava 
vzápětí dvěma góly rozhodla.
SK UNION–SK KOSMONOSY 1:2
Branka: Pikous
Hosté měli výborný vstup do zápasu a  již po 
čtvrthodině hry vedli o  dvě branky. V  dalším 

Úspěšná sportovkyně žije v Sedlčánkách

Natálie Šimáková. Foto: archiv závodnice

UNION V ZÁVĚRU PODZIMU

•  Markéta Šimáková, Denisa Vernerová

Letošní vicemistryně světa ve fitness aerobiku 
(kategorie kadet petit) je ze Sedlčánek.
Natálie Šimáková (12 let, Sedlčánky), reprezen-
tantka klubu Fit Studio D Praha, po náročné no-
minaci na letošním mistrovství světa ve Vídni ve 
fitness týmech petit, vybojovala s dalšími čtyřmi 
děvčaty titul vicemistryň světa.
Letos poprvé Natálka závodila ve fitness petit 
týmu, kde se úspěšně s děvčaty v květnu nomi-
novaly z druhého místa na mistrovství Evropy, 
odkud si přivezly titul vicemistryň. Na mistrov-
ství světa se jim podařil titul před ruskými a aus-
tralskými týmy taktéž vybojovat. V příštím roce 
bude Natálka bojovat ve fitness ale i ve sportov-
ním aerobiku v jednotlivcích, kde je konkurence 
mnohem větší a nominovat se je daleko nároč-
nější. Držme tedy Natálce palce, aby v příštím 
roce úspěšně navázala na letošní velmi vydaře-
nou sezonu.

TJ LITOL–SK UNION 2:4
Branky: Kostolány 2, Homoláč, Sládek
Domácí jsou na podobné úrovni jako Union. 
V tomto zápase však byli hosté jasně lepším tý-
mem a zaslouženě získali tři body.
SK UNION–SOKOL KOSTOMLATY 0:2
Ve vyrovnaném utkání doplatili domácí hráči na 
neproměněné šance.
FK ČERVENÉ PEČKY–SK UNION 2:2
Branky: Kostolány, Čermák

STARŠÍ ŽÁCI
Po rozpačitém úvodu se probojovali v podzimní 
části do středu tabulky Středočeského přeboru 
a přezimují na 10. místě.
SK UNION–POLABAN NYMBURK 1:0, FC 
VLAŠIM–SK UNION 1:0, HOŘOVICKO–SK 
UNION 1:2, SK UNION–SP. PŘÍBRAM 0:3, 
ČLU BEROUN–SK UNION 4:0.

MLADŠÍ ŽÁCI
Dlouho vedli tabulku Středočeského přeboru, až 
je sesadil celek Vlašimi, a tak budou přezimovat 
na 2. příčce.
SK UNION–POLABAN NYMBURK 1:3, FC 
VLAŠIM–SK UNION 4:2, HOŘOVICKO–SK 
UNION 0:5, SK UNION–SP. PŘÍBRAM 5:1, 
ČLU BEROUN–SK UNION 1:2.
Mladší žáci „B“ přezimují uprostřed tabulky 
Okresního přeboru.
S. LÍBEZNICE–SK UNION 7:3, SK UNION–S. 
MOCHOV 5:0, S. KLECANY–SK UNION 2:2, 
SK UNION – SK ZELENEČ 1:12.

Vedení klubu přeje všem svým příznivcům 
klidné prožití vánočních svátků a hodně zdra-
ví, štěstí i životní pohody v novém roce 2017.

průběhu se hra vyrovnala, po přestávce měli 
mírnou převahu domácí, ale stačilo to jen na 
snížení. Body putovaly do Kosmonos.

DOROST
Tým nemá za sebou úspěšný půlrok. Nedo-
statek hráčů posunul mužstvo do spodní části 
tabulky a bodový zisk je na úrovni pouhých 10 
bodů.
SK UNION–AFK PEČKY 0:9
Fyzicky zdatný tým hostí se prosadil větším dů-
razem a přesným zakončením.
SK UNION–SLAVOJ VRDY 0:11
Na vedoucí celek tabulky Union vyloženě neměl 
a přišla vysoká porážka.

Nejužitečnějším hráčem Unionu na podzim byl Honza Kadeřábek. Současně byl i nejúspěšnějším střelcem 
s 11 brankami. Foto: archiv Milana Šikla



str. 32 prosinec 2016

SPORT

• Martin Bajer, Orka Čelákovice

Národní florbalová liga pokračovala dalšími 
koly. Po nepříliš podařeném začátku sezony 
postupně nabíráme formu a naše hra se výraz-
ně zlepšuje. Daří se nám bodovat a v  tabulce 
soutěže nám po devíti odehraných utkáních 
patří deváté místo, na první osmičku ztrácíme 
pouhý bod.

ORKA ČELÁKOVICE–TJ TURNOV 4:5
Proti vedoucímu celku Národní ligy nám nevyšla 
osmá minuta první třetiny, během níž jsme inka-
sovali hned třikrát a prohrávali jsme 3:0. Zlep-
šenou hrou jsme ale skóre postupně dotahovali 
a tři minuty před koncem jsme dokázali vyrovnat 
na 4:4. Poté jsme se ale nechali zbytečně vylou-
čit a  minutu a  půl před koncem Turnov využil 
přesilovku a nakonec těsně zvítězil.

TJ SOKOL MUKAŘOV–ORKA ČELÁKOVICE 
7:6 pn
Znovu ta první třetina. Mukařov na nás vlétl 
a po výborném výkonu vedl již 4:1. Hra se od 
druhé části vyrovnala a  ještě deset minut před 
koncem byl stále na skóre tříbrankový rozdíl. 
Pak ale přišla naše silná pětiminutovka a třemi 
brankami jsme dokázali utkání vyrovnat. Do zá-
věrečného hvizdu již branka nepadla, a nepadla 
ani v prodloužení. Následovaly samostatné ná-
jezdy, v nichž byli úspěšnější domácí, a získali 
tak bod navíc. 

ORKA ČELÁKOVICE–FLORBAL CHOMUTOV 
9:6
Tentokráte jsme si proti favorizovanému Cho-
mutovu dokázali pohlídat první část, kterou 
jsme vyhráli 3:1. To dalo základ našemu vítěz-
ství. Hosté se dokázali dostat vždy jen na rozdíl 
jedné branky, naši útočníci ale okamžitě kon-

florbal

Národní liga florbalu pokračovala dalšími koly

Turnaj starších žáků. Foto: Martin Bajer

Turnaj starších žáků. Foto: Martin Bajer

Starší žáci se vydali na turnaj do Králova Dvora. 
Tentokrát byli nasazeni do vyššího koše, a  tak 
mohli změřit své síly s těžšími soupeři. Kluci se 
rozhodně neztratili a na hřišti odevzdali obětavý 
výkon.
FLOORBALL CLUB FALCON–ORKA ČELÁ-
KOVICE 6:3
ORKA ČELÁKOVICE–T.B.C. KRÁLŮV DVŮR 
2:11
ATHLETICS PRAHA–ORKA ČELÁKOVICE 4:2

Aktuální informace a  výsledky naleznete na 
www.orka.cz a na facebooku orkaflorbal.

trovali a  nenechali soupeře vyrovnat. V  závěru 
jsme si pak utkání pojistili a zkušeně si pohlídali 
zasloužené vítězství.

PANTHERS PRAHA–ORKA ČELÁKOVICE 3:6
Proti domácím, kteří ještě v  soutěži v  základní 
hrací době neprohráli, nám vyšla první třetina. 
Využili jsme dvě přesilové hry a dokázali jsme po-
trestat okénka v domácí obraně a první část jsme 
ovládli 5:1. Druhá třetina přinesla vyrovnaný flor-
bal, domácí sice měli více ze hry, ale naši pevnou 
obranu dokázali překonat jen jednou po naší chy-
bě v rozehrávce. V závěrečné třetině po naší další 
chybě sice Pantheři z nájezdu dokázali snížit na 
rozdíl dvou branek, skóre ale pečetil z povedené 
akce Doutnáč, a pojistil tak naše další vítězství.
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• Petr Flekač

Nohejbalové soutěže ukončily své účinkování 
ve všech soutěžích. Na vrcholové úrovni v bar-
vách Spartaku bojovala jen mládežnická druž-
stva a nevedla si špatně. Zatímco v Semilech na 
devátém MČR jednotlivců obsadily Čelákovice 
čtvrtou příčku, tak 17. 11. v Nymburce na MČR 
dvojic si o stupínek polepšily a skončily na mís-
tě třetím.

MČR mladších žáků (jednotlivci), Semily 
22. 10. 2016
Celkem 31 jednotlivců dorazilo na deváté mis-
trovství České republiky mladších žáků v no-
hejbale. TJ Spartak Čelákovice nominoval tři 
žáky – Tobiáše Maturu, Filipa Seidla – ti vyhráli 
své skupiny, a Jaroslava Vajgla, který skon-
čil na druhém místě, když ho porazil borec 
z Pekla. Po nešťastném losu do vyřazovacího 
pavouka, kdy se naši borci vyřadili navzájem, 
zbyl pouze Tobiáš Matura, který v semifinále 
podlehl vítězi z Baníku Stříbra Tolarovi. V utká-
ní o třetí místo to byl velký boj, v kterém nako-
nec podlehl dalšímu hráči ze Stříbra ve třetím 
setu 10:6.

MČR starších žáků (dvojice), Nymburk 17. 11. 
2016
TJ Spartak Čelákovice nominoval tři formace:
TJ Spartak Čelákovice „A“ – Dominik Hejtík, Da-
niel Matura
TJ Spartak Čelákovice „B“ – Tomáš Löffelmann, 
Tomáš Urbánek, Jakub Pěček
TJ Spartak Čelákovice „C“ – Tobiáš Matura, Fi-
lip Seidl

nohejbal

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice
C-tým skončil ve skupině na posledním mís-
tě a do play-off nezasáhl. B-tým se ve skupi-
ně s jednou prohrou umístil na druhé příčce 
a v play-off po vítězství nad Čakovicemi B 2:0, 
postoupil do osmifinále, kde prohrál s Rado-
myšlí A 2:0, a jeho účinkování skončilo. A-tým 
obsadil v základní skupině druhé místo a ve 
vyřazovací části na něj čekaly Karlovy Vary C. 
Po výhře 2:0 postoupil do osmifinále. Zde nara-
zil na favorita soutěže Modřice A. Ale ani tento 
tým nedokázal čelákovické zastavit a po výhře 
2:0 postoupili do čtvrtfinále, kde jim los přisou-
dil dvojici z TJ Peklo. Po vyrovnaném průběhu 
nakonec vyhráli 2:1 a postoupili do semifinále, 
kde nestačili na Sokol Zbečník, a po setech 5:10 
a 6:10 tak na ně čekal zápas o třetí místo. V něm 
po třísetovém klání nakonec porazili AC Zruč-
-Senec 2:1 a obsadili třetí příčku. 
Pořadí: první TJ Avia Čakovice A, druzí TJ Sokol 
Zbečník, třetí TJ Spartak Čelákovice „A“.

„Byl jsem velice mile překvapen herní kvalitou 
jednotlivých borců i vysokým počtem přihláše-
ných týmů jak v singlu, tak ve dvojicích. S na-
šimi hráči jsem spokojen, nijak zvlášť jsme se 
na  singl nepřipravovali, přesto kluci předvedli 
výborné výkony. Ve dvojicích kluci plnili taktic-
ké pokyny, což se plně projevilo v boji o třetí 
místo, když v druhém setu za stavu 9:9 si vy-
nutili třetí set a v něm už dominovali. Závěr se-
zony se nám vydařil. Po čtvrtém místě v singlu 
jsme se ve dvojicích dostali na bednu. Určitě 
jsem spokojen s výkony svých svěřenců. V této 
 kategorii mají před sebou ještě tři roky. Jsem 
rád, že se ukázalo, že má smysl trénovat, a po-
kud budou makat, úspěch se dostaví,“ zhod-
notil trenér a předseda čelákovického oddílu 
Martin Spilka.

Další informace najdete na webových strán-
kách www.nohejbal-celakovice.cz.

Na třetím místě zprava Dominik Hejtík a Daniel Matura. Foto: archiv klubu
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do čtvrtka 22. 12. 2016 / M
ěstská knihovna

AD
VEN

T V KN
IH

O
VN

Ě
Slavnostní výzdoba s vánoční náladou, čtenářské darovací certifi káty, Setkání 
pod strom

ečkem
 – pásm

o pohádek a básniček pro 1. třídy ZŠ, Duch Vánoc 
s Charlesem

 Dickensem
 pro 5. třídy ZŠ.

do neděle 29. 1. 2017 / M
ěstské m

uzeum
VÁN

O
ČN

Í U
BRO

U
SKY

Výstava ze soukrom
é sbírky Aleny Šedové přístupná ve vstupní síni m

uzea 
denně m

im
o pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

do neděle 26. 2. 2017 / M
ěstské m

uzeum
BYLI V ČELÁKO

VICÍCH
 U

PÍŘI?
Půlstoletí od m

ediálně znám
ého archeologického výzkum

u – výstava přístupná 
ve výstavní síni m

uzea denně m
im

o pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

čtvrtek 1. 12. 2016 / 18.00 hod. / ZU
Š Jana Zacha

KO
N

CERT ŽÁKŮ

sobota 3. 12. 2016 / 14.00 hod. / M
ěstské m

uzeum
PO

STAVA U
PÍRA N

APŘÍČ LITERATU
RO

U
O

dborná přednáška Pavlíny Víznerové k probíhající výstavě „Byli v Čelákovicích 
upíři? Půlstoletí od m

ediálně proslulého archeologického výzkum
u“.

sobota 3. 12. 2016 / 15.00–17.00 hod. / RC Routa, Sedláčkova č. p. 107
M

IKU
LÁŠ PŘIJD

E I D
O

 RO
U

TY
m

ezigenerační m
ikulášská sobota

sobota 3. 12. 2016 / 21.00 hod. / Irish M
usic Pub

BIG
 FIVE

koncert 

neděle 4. 12. 2016 / 16.00 hod. / H
usův sbor

ZPÍVÁN
Í S BARB

O
RKO

U
koncert souboru AniM

uk s m
ikulášskou nadílkou

pondělí 5. 12. 2016 / 17.00–19.00 hod. / M
D

D
M

M
IKU

LÁŠSKÉ VYRÁBĚN
Í S N

AD
ÍLKO

U

úterý 6. 12. 2016 / 18.00 hod. / ZU
Š Jana Zacha

KO
N

CERT ŽÁKŮ
pobočky Jirny

čtvrtek 8. 12. 2016 / 14.00 hod. / Kulturní dům
VÁN

O
ČN

Í SETKÁN
Í SEN

IO
RŮ

m
ěsta Čelákovic

čtvrtek 8. 12. 2016 / 18.00 hod. / ZU
Š Jana Zacha

KO
N

CERT ŽÁKŮ

pátek 9. 12. 2016 / 17.00 hod. / Kulturní dům
M

ICH
AL JE KVÍTKO

Dětské představení M
ichala N

esvadby, vstupné: 165 Kč.

úterý 13. 12. 2016 / 9.00–16.00 hod. / G
ym

názium
 Čelákovice

D
EN

 O
TEVŘEN

ÝCH
 D

VEŘÍ

úterý 13. 12. 2016 / 18.00 hod. / restaurace M
ont Club, Kostelní č. p. 43/6

JED
LÉ H

O
U

BY
přednáška o využití jedlých nehřibovitých hub v kuchyni

úterý 13. 12. 2016 / 19.00 hod. / Kulturní dům
VÁN

O
ČN

Í KO
N

CERT M
ĚSTA ČELÁKO

VIC
Tradiční vánoční koncert O

rchestru Bohum
íra H

anžlíka. Vstupné: 200 Kč.

středa 14. 12. 2016 – úterý 3. 1. 2017 / 9.00–21.00 hod. / nám
ěstí 

5. května
ČELÁKO

VICE BRU
SLÍ

bruslení pro veřejnost na um
ělém

 ledě

čtvrtek 15. 12. 2016 / 9.30 hod. / Kulturní dům
VÁN

O
ČN

Í PO
ŘAD

 S KŮ
ZLETEM

Pořad pro M
Š a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

čtvrtek 15. 12. 2016 / 17.30 hod. / M
ěstské m

uzeum
M

ISTRYN
Ě SVĚTA V ŠACH

U
 III

přednáška o Zsuzse Polgár šachového oddílu TJ Spartak Čelákovice

čtvrtek 15. 12. 2016 / 18.00 hod. / ZU
Š Jana Zacha

KO
N

CERT ŽÁKŮ

pátek 16. 12. 2016 / 16.00–18.00 hod. / nám
ěstí 5. května

O
D

PO
LED

N
E VÁN

O
ČN

ÍCH
 PŘÁN

Í
Zábavní odpoledne na ledě se světelnou show

 žonglérské skupiny T.E.T.R.I.S. 
a zdobením

 vánočního strom
ku přáníčky.

sobota 17. 12. 2016 / 18.00 hod. / M
ěstské m

uzeum
VÁN

O
ČN

Í KO
N

CERT
Kom

orního souboru Bohum
íra H

anžlíka

neděle 18. 12. 2016 / 8.00–11.00 hod. / chovatelský areál, Stankovského 
č. p. 1774
PRO

D
EJN

Í BU
RZA

především
 akva-tera, s m

ožností využít chovatelské poradny

neděle 18. 12. 2016 / 16.00 a 18.00 hod. / M
ěstské m

uzeum
VÁN

O
ČN

Í KO
N

CERT
Kom

orního souboru Bohum
íra H

anžlíka

pondělí 19. 12. 2016 / 18.00 hod. / RC Routa, Sedláčkova č. p. 107
PO

 ZTRÁTĚ AN
EB N

A VÁN
O

CE SAM
A/SÁM

sdílený večer v předvánoční atm
osféře

pondělí 19. 12. 2016 / 19.00 hod. / Kulturní dům
FRAN

KIE A JO
H

N
N

Y
Divadelní představení, hrají: Tereza Kostková a Aleš H

ám
a, vstupné: 300 Kč.

pátek 23. 12. 2016 / 19.30 hod. / Kulturní dům
H

EJ M
ISTŘE!

České a m
oravské koledy, pastorely starých m

istrů a nejznám
ější Česká 

vánoční m
še J. J. Ryby, účinkují: soubor Dykyta, sbor Vox N

ym
burgensis 

a další, vstupné: 200 Kč.

sobota 24. 12. 2016 / 14.00 hod. / kaplička v Sedlčánkách
ZPÍVÁN

Í U
 KAPLIČKY

neděle 25. 12. 2016 / 20.00 hod. / Kulturní dům
TAN

CO
VÁN

Í PO
D

 STRO
M

EČKEM
vánoční diskotéka

středa 28. 12. 2016 / 9.00 hod.
ZAM

YKÁN
Í LESA S VYCH

ÁZKO
U

Sraz účastníků v Kostelní ulici u sochy sv. Jana N
epom

uckého.

pátek 30. 12. 2016 / 20.00 hod. / Kulturní dům
SILVESTR N

AN
EČISTO

K tanci a poslechu hrají Druhej dech a Fobos, vstupné: 120 Kč.

pátek 6. 1. 2017 / 9.00–16.00 hod. / G
ym

názium
 Čelákovice

D
EN

 TŘÍKRÁLO
VÝ

den českých tradic

úterý 10. 1. 2017 / 9.00–16.00 hod. / G
ym

názium
 Čelákovice

D
EN

 O
TEVŘEN

ÝCH
 D

VEŘÍ

pátek 13. 1. 2017 / 20.00 hod. / Kulturní dům
PLES FLO

RBALU
 A N

O
H

EJBALU
vstupné: 200 Kč

sobota 14. 1. 2017 / start 7.00–10.00 hod., cíl do 17.00 hod. / sokolovna
TŘÍKRÁLO

VÝ PO
CH

O
D

sobota 14. 1. 2017 / 14.00 hod. / M
ěstské m

uzeum
KO

M
EN

TO
VAN

Á PRO
H

LÍD
KA VÝSTAVY

„Byli v Čelákovicích upíři? Půlstoletí od m
ediálně proslulého archeologického 

výzkum
u“ s Pavlínou M

aškovou, odbornicí v oblasti právní a funerální 
archeologie.

sobota 14. 1. 2017 / 14.00–17.00 hod. / M
D

D
M

ŠPERK PO
KAŽD

É JIN
AK

výtvarná dílna – šperky z korálků

neděle 15. 1. 2017 / 8.00–11.00 hod. / chovatelský areál, Stankovského 
č. p. 1774
PRO

D
EJN

Í BU
RZA

především
 akva-tera, s m

ožností využít chovatelské poradny

úterý 17. 1. 2017 / 9.30 hod. / Kulturní dům
ZO

U
BKO

VÁ VÍLA
Pořad pro M

Š a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

úterý 17. 1. 2017 / 18.00 hod. / Kulturní dům
D

U
O

 JAM
AH

A
Koncert, jednotné vstupné: 250 Kč.

pátek 20. 1. 2017 / 20.00 hod. / Kulturní dům
RYBÁŘSKÝ PLES 2017
K poslechu a tanci hraje skupina Dekam

eron, vstupné: 50 Kč, 
150 Kč/m

ístenka.

ve výstavní síni m
uzea denně m

im
o pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

vkladacka.indd   2
28.11.2016   12:32:50
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