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Obchvat města str. 5
Stavba obchvatu města na silnici č. II/245 bude 
zahájena výstavbou přemostění železniční tra-
ti již v letošním roce. Na financování investiční 
akce se podílejí Správa železnic, Středočeský 
kraj a město Čelákovice.

Taneční kurzy pro mládež str. 17
Po čtvrtstoletí, kdy taneční kurzy zabezpečo-
vala v čelákovickém Kulturním domě Taneční 
škola Zita, povedou od letošního podzimu ta-
neční kurzy pro mládež nově Sabina Parduso-
vá a Filip Forman z pražského tanečního studia 
Dancebuddies. Taneční pár vede v Čelákovicích 
úspěšně již taneční kurzy pro dospělé.

Stolní tenis slaví 100 let! str. 22–23
O významném výročí 100 let čelákovického 
stolního tenisu informuje čtenáře Zpravodaje 
města předseda oddílu stolního tenisu TJ Spar-
tak Čelákovice Petr Dvořák. Oslavy historické 
události vyvrcholí 20. května v sokolovně.

z obsahu

Skatepark v areálu Městského stadionu u Labe slouží od podzimu loňského roku veřejnosti ze širokého okolí. Dle vyjádření uživatelů patří mezi nejlepší v republice. Foto: -dv-

HLEDALI JSME TALENTY A NAŠLI
Hned po jarních prázdninách, v pondělí 20. února, se talentovaní žáci obou čelákovických zá-
kladních škol sešli v Kulturním domě, aby se zúčastnili klání na poli zpěvu, tance, výtvarného 
tvoření, pohybu a her. 

Tento nultý ročník se již od začátku těšil zájmu mladých umělců. Pokud jste nevěděli, čím se váš 
spolužák ve svém volnu zabývá, 20. února to všem předvedl a zaslouženě byl odměněn potleskem 
nadšeného publika. To tvořily děti obou zúčastněných škol. Odborná porota zasedla ve složení: 
starosta Josef Pátek, za ZŠ J. A. Komenského zástupkyně Vilma Michelčíková, za ZŠ Kostelní učitel 
Václav Marek, z odboru školství, informací a kultury MěÚ Čelákovice Dagmar Vitáčková a předsed-
kyně poroty – herečka a zpěvačka Anika Menclová.
Na porotu čekal nelehký úkol. Soutěž probíhala ve třech kategoriích – žáci třetí až čtvrté třídy v první 
kategorii, páté až šesté třídy v druhé kategorii a sedmé až deváté ve třetí kategorii. Celkově porota 
posuzovala 40 vystoupení. Někteří soutěžící vystoupili ve dvojicích, někteří sami nebo dokonce jako 
kvartet. Gymnastika, kouzlení s kartami, zpěv, hra na akordeon nebo klavír či příčnou flétnu, tanec, 
ale i show plné barev tančících ve tmě jako light show. Program byl pestrý, zábavný, o přestávkách 
zpestřený vystoupením Aniky Menclové a učitelů ZŠ v ulici J. A. Komenského – Radim Keith zazpí-
val, Jan Lána zahrál na violoncello. 
Za to, aby mohla celá akce proběhnout, je potřeba poděkovat zejména městu Čelákovice za vstříc-
nost s možností využití prostor Kulturního domu či poskytnutí věcných cen do soutěže. Dále vedení 
ZŠ J. A. Komenského za sladké odměny pro výherce a učitelům za pomoc na místě. Nelze opome-
nout učitele Jana Marka, jemuž vděčíme za úžasné poháry vytištěné na 3D tiskárně. 

pokračování na str. 15
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úvodník

Vážené dámy, vážení pánové!
Pomalu se blíží začátek jarního období a inves-
tiční aktivita ve městě se rozběhne naplno. Chtěl 
bych poděkovat vám všem, kteří jste zatěžováni 
investičními akcemi města, za vaše pochopení 
a omluvit se za dočasné nepohodlí. Jsem pře-
svědčen, že realizované stavby přispějí ke zkva-
litnění podmínek k životu v našem městě. 
Postupně je vidět proměna řady lokalit v našem 
městě. Zmíním část staré zástavby Jiřiny nebo 
přednádražní prostor. V obou místech probíhají 
rozsáhlé stavební práce a ještě nějakou dobu bu-
dou trvat. Práce v Jiřině budou kompletně dokon-
čeny až v roce 2026, naopak stavba parkovacího 
domu v Masarykově ulici bude hotova na konci 
léta letošního roku. Tím však výčet investičních 
akcí určitě nekončí. Na tři roky se veřejnosti uza-
vřel objekt tvrze a areál Městského muzea, který 
projde kompletní rekonstrukcí. Bezpochyby si to 
tato nejvýznamnější kulturní památka na území 
Čelákovic zaslouží. Jen letos je ze strany města 
naplánováno 60 různorodých investic.
Asi nejlepší zprávu mám k výstavbě silničního 
obchvatu města. Část mezi Toušeňskou a Mo-
chovskou ulicí přes lokalitu Krátká Linva bude 
vybudována v letech 2023–2024. Na tyto práce 
po zprovoznění nové přeložky železniční trati 
v Záluží a snesení původního železničního těle-
sa naváže stavební činnost spojená s výstavbou 
obchvatu Cihelny. Dojde zde také k demolici 
silničního nadjezdu a vybudování nového kruho-
vého objezdu.
Všechny tyto investice jsou finančně náročné. Je-
jich realizace je možná díky intenzivní spolupráci 
mezi městem, Středočeským krajem a Správou 
železnic. A důležitá je i politická stabilita. Až na 
několik málo výjimek v Zastupitelstvu města, 
které lze dokumentovat na odpovědích jednoho 
zastupitele v Zastupitelské aréně v předchozích 
vydáních Zpravodaje města, je práce v samo-
správných kolektivních orgánech dělná, nepoliti-
kaří se, a můžeme tak s plným úsilím pracovat ve 
prospěch rozvoje Čelákovic. Vždyť co jiného by 
měli občané očekávat od zvolených zastupitelů. 
A tomu nejmenovanému zastupiteli města přeji 
radost z destrukce a kritiky všeho a všech. Nechť 
si jí užívá plnými doušky.
Za oblast školství, která v samosprávě města 
spadá do mé kompetence, mi dovolte podě-
kovat všem učitelům za jejich práci a nasazení 
a popřát jim mnoho úspěchů v jejich činnosti 
u příležitosti Dne učitelů, který se slaví v Čes-
ku tradičně 28. března, v den výročí narození 
Jana Amose Komenského. Jsem přesvědčen, 
že i toto morální ocenění práce pedagogů je 
potvrzením toho, že investice do vzdělání jsou 
těmi nejlepšími investicemi do budoucna. Milé 
paní učitelky, milí páni učitelé, za vaši práci vám 
z celého srdce děkuji!
Přeji vám všem krásné jarní dny!

Petr Studnička, místostarosta

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČELÁKOVICE, p. o.
Kostelní 26, 250 88  Čelákovice, provozní doba: po–pá 7.30–16.00 hod.

tel.: 326 999 801, 721 361 041, e-mail: info@pscelakovice.cz, www.pscelakovice.cz
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba. Je poskytovaná osobám, které mají sníže-
nou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám 

s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

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

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

Reklamace roznosu
Zpravodaje

Vážení čtenáři, protože redakční rada zazna-
menává stížnosti na roznos našeho periodika 
(zajišťuje za úplatu Česká pošta, s. p., po-
bočka Čelákovice), zveřejňujeme, jak je mož-
né reklamaci na roznos uplatnit.
Nejlépe zaslat co nejdříve e-mailem na  
zpravodaj@celakovice.cz  
adresu, kam nebyl Zpravodaj dodán.
Redakce bude mít jasnou představu o roz-
sahu stížností a zároveň je předá zodpověd-
né osobě, která zajistí nápravu. Děkujeme 
za pochopení.

Respondeo, z. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

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

KATALOG místních
podniků, firem, 

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

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

SEPARUJTE TYTO
PLASTY A NÁPOJOVÉ

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

odbor školství, informací a kultury   

NOMINACE KANDIDÁTŮ PRO ROK 2023n VODNÉ a STOČNÉ
pro rok 2023 v Čelákovicích:
vodné = 56,59 Kč/m3 bez DPH
stočné = 54,42 Kč/m3 bez DPH
celkem 111,01 Kč/m3 bez DPH
celkem 122,11 Kč/m3 vč. DPH 10 %

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA
Základní sazba: 1 000 Kč/první pes, 1 200 Kč/
další pes, 200 Kč/důchodce/první pes, 300 Kč/
důchodce/další pes. Sazba v rodinném domě: 
200 Kč/první pes, 400 Kč/další pes, 100 Kč/dů-
chodce/první pes, 150 Kč/důchodce/další pes.
Splatnost poplatku je 30. června 2023.

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

n MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU
Výše poplatku je 10 Kč/osoba a den.

Informace k místním poplatkům: odbor finanční 
a plánovací, tel.: 326 929 123 (odpady), 126 (psi).

informace

PREZIDENTEM REPUBLIKY BYL ZVOLEN  
NA OBDOBÍ LET 2023–2028 PETR PAVEL

postupující kandidát do 2. kola
*) zvolený kandidát

V pořadí třetí přímá volba prezidenta republiky se konala v lednu letošního roku ve dvou kolech. 
První kolo proběhlo 13. a 14. ledna, druhé kolo o dva týdny později. V prvním kole se o přízeň vo-
ličů ucházelo osm kandidátů, z nichž nejvíce hlasů získali při volební účasti 68,24 % Andrej Babiš 
(1 952 213 hlasů) a Petr Pavel (1 975 056 hlasů). V druhém kole porazil při rekordní volební účasti 
70,25 % Andreje Babiše (2 400 046 hlasů, 41,67 %) Petr Pavel (3 359 151 hlasů, 58,32 %), a byl 
zvolen prezidentem republiky na pětileté funkční období.
V Čelákovicích zvítězil v obou kolech volby Petr Pavel. V prvním kole získal při volební účasti 74,65 % 
celkem 2 933 hlasů (44,88 %), v druhém kole získal při volební účasti 75,87 % celkem 4 511 hlasů 
(68,48 %).  -red-

LETNÍ ČAS ZAČÍNÁ!
neděle 26. března 2023

ve 2.00 na 3.00 hod.

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 13.–14. a 27.–28. ledna 2023 – výsledky za Čelákovice

Počet
okrsků

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1. kolo 11 8 828 6 590 74,65 6 588 6 535 99,20

2. kolo 11 8 758 6 645 75,87 6 644 6 587 99,14

Kandidát
Navrhující

strana
Politická

příslušnost
1. kolo 2. kolo

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

1 Fischer Pavel Senátoři BEZPP 503 7,69 - -

2 Bašta Jaroslav Poslanci SPD 217 3,32 - -

*4 Pavel Petr Ing. M.A. Občan BEZPP 2 933 44,88 4 511 68,48

5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. Senátoři BEZPP 35 0,53 - -

6 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. Občan BEZPP 889 13,60 - -

7 Babiš Andrej Ing. Poslanci ANO 1 722 26,35 2 076 31,51

8 Diviš Karel PhDr. Občan BEZPP 87 1,33 - -

9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři MHS 149 2,28 - -

Podání přiznání k dani z příjmů v Čelákovicích
Městský úřad Čelákovice sděluje občanům města Čelákovic, že ve středu 22. března bude mož-
né v době od 14.00 do 18.00 hod. podat přiznání k dani z příjmů a vznést dotazy k jeho vyplnění 
u pracovníků Finančního úřadu v jedné z kluboven (vchod ke kanceláři KD – předprodej vstupenek) 
Kulturního domu Čelákovice, Sady 17. listopadu č. p. 1380. odbor finanční a plánovací

Na uvedených místech v určeném čase mo-
hou občané zdarma odevzdat tyto druhy vy-
tříděného komunálního odpadu: Papír, sklo, 
plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, textil, 
kompostovatelný odpad ze zahrad. Lze zde 
odevzdat i velkoobjemový odpad z domác-
ností, který nelze umístit do popelnice.
Z technických důvodů nelze vybírat nebez-
pečný odpad, suť, stavební odpad a zeminu! 
Současně zde lze odevzdávat elektrozaří-
zení jako zpětný odběr – lednice, sporáky, 
pračky, televize, monitory, výpočetní tech-
niku a podobně. Uvedené komodity lze prů-
běžně odevzdat celý rok i na sběrném dvoře 
„Na Špičce“, Mochovská 116, Čelákovice.

www.celakovice-mesto.cz/ts

JARNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Technické služby Čelákovice budou pořádat svoz 
tříděného komunálního odpadu. Vytříděný komu-
nální odpad z domácností bude možné zdarma 
odevzdat na uvedených místech v následujících 
sobotách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

15. dubna
ulice 28. října u hřiště SK Union
ulice Polská na křižovatce s Lidickou

22. dubna
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u pobočky knihovny
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Finanční záležitosti
Rada města schválila rozpočtová opatření – 
změnu rozpočtu města Čelákovic 2022 č. 25 
a změny rozpočtu města Čelákovic 2023 č. 1–3.
Také schválila 13 příspěvkovým organizacím 
města rozpočty na rok 2023, střednědobé vý-
hledy rozpočtů na roky 2024–2025 a odpisové 
plány na rok 2023.

Dotace města
Rada města rozhodla o poskytnutí individuál-
ních dotací níže uvedeným žadatelům a schvá-
lila uzavření příslušných veřejnoprávních smluv:
n  Český svaz chovatelů, z. s., Základní orga-

nizace Čelákovice (SML/2023/028-DI-ZSC3), 
47 000 Kč – na náklady spojené s celoroční 
činností spolku;

n  Spolek Bílý vrch (SML/2023/033/DI-ZSC8), 
12 600 Kč – na náklady spojené s celoroční 
činností spolku;

n  Zkus to!, z. s. (SML/2023/042-DI-ZSC17), 
48 000 Kč – na náklady spojené s celoroční 
činností spolku.

Nový ceník pronájmu a služeb v Kulturním 
domě
Radní souhlasili s ceníkem pronájmu prostor 
a služeb pro rok 2023 Kulturního domu Čeláko-
vice, p. o., s účinností od 1. února 2023.

Rekonstrukce Městského muzea
Radní souhlasili s realizací a financováním 
akce „Rekonstrukce Městského muzea v Če-
lákovicích“ z dotačního titulu „Rozvoj základní 
a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 
(117D721)“ a schválili zadávací dokumentaci 
podlimitní veřejné zakázky na dodávky s ná-
zvem „Rekonstrukce Městského muzea v Čelá-
kovicích – I. etapa“.

Pracovní skupina
Rada města zřídila s účinností od 15. ledna 
5člennou pracovní skupinu pro lokalitu Krátká 
Linva ve složení Marek Tichý, předseda, Josef 
Zumr, Josef Pátek, Petr Studnička, Ondřej Pře-
nosil. Tajemnicí určila Lenku Kalinovou.

Změny nájmů v obecních bytech
Rada města schválila nové znění smluv, a to o ná-
jmu bytu na dobu určitou a o nájmu bytu v domě 
s pečovatelskou službou, s platností a účinností 
pro smlouvy uzavřené od 1. února 2023.

o čem jednali radní města
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Prosíme, udržujme společně pořádek ve městě! Odpad 
má být dle Vyhlášky města č. E2/2021 odkládán do ná-
dob, nikoli na zem v jejich okolí. V případě většího množ-
ství nebo objemného odpadu je možné ho zdarma (vyjma 
stavebních odpadů, za které platí i fyzické osoby) ode-
vzdat na sběrný a separační dvůr v ulici Mochovské, pří-
padně na sběrné místo v Sedlčánkách. Za odbor životní-
ho prostředí děkujeme. Foto: odbor životního prostředí

Dále Rada města stanovila: 
n  a) nájemné za užívání městských bytů v mě-

síční výši 82 Kč/m² jako základní nájemné;
n  b) základní nájemné lze zvýšit jednorázově 

nebo i opakovaně o roční míru inflace, a to na 
základě rozhodnutí Rady města;

n  c) je-li nájemné za užívání městského bytu 
nižší než nájemné základní, bude upraveno 
do výše základního nájemného od prvního 
dne jeho zvýšení nebo k nejbližšímu možné-
mu termínu;

n  d) ustanovení dle písm. a), b) a c) se nevzta-
hují na nájemné za užívání městských bytů 
v domě s pečovatelskou službou (č. p. 26 
a č. p. 462, Čelákovice);

a schválila:
n  a) s účinností od 1. července 2023 jednorá-

zové zvýšení základního nájemného za užívá-
ní městských bytů dle usnesení Rady města 
č. 3/2023/8.1.1 písm. a) o 20 %;

n  b) každoroční opakované navyšování základ-
ního nájemného za užívání městských bytů 
dle usnesení Rady města č. 3/2023/8.1.1 
písm. b) o roční míru inflace za předchozí ka-
lendářní rok stanovenou Českým statistickým 
úřadem, vždy s účinností od 1. července, a to 
počínaje rokem 2025, kdy bude nájemné zvý-
šeno o roční míru inflace za rok 2024;

n  c) s účinností od 1. července 2023 jednorá-
zové zvýšení měsíčního nájemného za užívá-
ní městských bytů v domě s pečovatelskou 
službou (č. p. 26 a č. p. 462, Čelákovice), kte-
ré je nižší než 80 Kč/m², o 20 %;

n  d) že se byty v domě s pečovatelskou službou 
(č. p. 26 a č. p. 462, Čelákovice) od 1. března 
2023 přidělují za měsíční nájemné 80 Kč/m²;

n  e) že ve všech případech, kdy bude 1. čer-
vence 2026 městský byt pronajat na zákla-
dě nájemní smlouvy na dobu neurčitou, se 
s účinností od 1. července 2026 zvýší měsíční 
nájemné platné k 30. červnu 2026 o 20 %;

n  f) že zvýšení nájemného dle usnesení Rady 
města č. 3/2023/8.1.2 písm. e) se netýká bytů 
v domě s pečovatelskou službou č. p. 26 
a č. p. 462, Čelákovice v případech, kdy 
bude měsíční nájemné k 30. červnu 2026 činit 
80 Kč/m².

Zadávací dokumentace
Radní schválili zadávací dokumentace, a to 
veřejné zakázky malého rozsahu skupiny C na 
stavební práce s názvem „Čelákovice – Rekon-

strukce chodníků v ulici Na Stráni“ a zadáva-
cí dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na 
dodávky s názvem „Čelákovice – Komunikace 
Jiřina 4. etapa“.

Elektromobil
Rada města souhlasila s realizací a spolufi-
nancováním akce „Elektromobil pro Technické 
služby Čelákovice“ z výzvy č. 3/2022 Národního 
programu Životní prostředí.

Administrace projektu
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo se 
zhotovitelem ISES, s. r. o., na administraci pro-
jektu v rámci Operačního programu Životní pro-
středí pro akci „Čelákovice – ČOV – Stavebně 
technologické úpravy“.

Rekonstrukce a opravy
Rada města schválila jako pro město nejvhod-
nější nabídku uchazeče SKL RECYKLOSTAV, 
s. r. o., na plnění veřejné zakázky malého rozsa-
hu na stavební práce „Čelákovice – Rekonstruk-
ce ulice U Stabenovky“ a příslušnou smlouvu 
o dílo v ceně 1 966 089,60 Kč bez DPH.
Rada města schválila pro plnění veřejných za-
kázek malého rozsahu uzavření a texty smluv 
o dílo se zhotoviteli:
n  ASLB, spol. s r. o., pro akci s názvem „Če-

lákovice – PD – Rekonstrukce objektu v ulici 
Rybářská č. p. 155“ v ceně 453 150 Kč bez 
DPH;

n  ASLB, spol. s r. o., pro akci s názvem „Čelá-
kovice – PD – Rekonstrukce tribuny na Měst-
ském stadionu“ v ceně 830 500 Kč bez DPH;

n  Gestav, s. r. o., pro akci s názvem „Čelákovi-
ce – oprava zpomalovacího prahu na místní 
komunikaci ul. Stankovského u kruhového 
objezdu“ v ceně 435 471,70 Kč bez DPH;

n  Janem Wolfem pro akci s názvem „Čelákovi-
ce – Výměna svislých rozvodů SV, TUV, cir-
kulace a plynu v bytovém domě v ulici Stan-
kovského 1581“ v ceně 731 000 Kč bez DPH;

n  DIS Praha, s. r. o., pro akci s názvem „Čelá-
kovice – Rekonstrukce části ulice Chodské“ 
v ceně 1 151 060,93 Kč bez DPH;

n  DIS Praha, s. r. o., pro akci s názvem „Čelá-
kovice – Oprava povrchu ulice Ve Vrbí“ v ceně 
998 949,82 Kč bez DPH.

Výběr z usnesení RM č. 1–4/2023.
-dv-

BIOodpad od rodinných domů bude svážen již nyní
Smlouva na obsluhu nádob na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (hnědé popelnice) 
byla rozhodnutím Rady města upravena tak, že svoz od rodinných domů bude zahájen již v březnu.
Nádoby budou obsluhovány jako doposud, tedy ve stejný den jako nádoby na směsný komunální 
odpad (ovšem jiným vozidlem), v intervalu 14 dní až do konce listopadu. 
První termíny vývozu připadají podle lokality na 6., 7., 13. a 14. března.
Podrobný popis odpadů, které do nádob patří či nepatří, je vylepen na každé popelnici. V případě 
nalezení jiného druhu odpadu v hnědých popelnicích nemusí obsluha tuto nádobu vyvézt. BIOodpad 
je potřeba do popelnice volně vysypat a nevhazovat v taškách či igelitových sáčcích!
Ti z vás, kteří si prozatím hnědou popelnici na BIOodpad nevyzvedli a mají o ni zájem, nebo mají 
zájem o druhou nádobu pro svou nemovitost, se mohou domluvit na odboru životního prostředí 
(tel.: 326 929 128 nebo e-mail: zivotni@celakovice.cz).
Děkujeme, že třídíte i BIOodpad! Snižujete tím množství směsného odpadu v černých popelnicích, 
který se bez dalšího užitku draze ukládá na skládku.

odbor životního prostředí
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STAVBA OBCHVATU MĚSTA BUDE LETOS ZAHÁJENA
Více než 80 let se uvažuje o výstavbě silničního obchvatu města Čelákovic. Zatímco první etapa okolo TOSu byla dokončena před téměř půl 
stoletím, druhá etapa procházející přes lokalitu Krátká Linva bude zahájena v letošním roce. Mimořádné úsilí, které město v uplynulých deseti 
letech vynaložilo, přináší výsledky. Nejen, že byly postupně vykupovány pozemky pod budoucím obchvatem, ale probíhala i intenzivní jednání 
se Středočeským krajem i Správou železnic.

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav vydal stavební povolení na stavbu 
„II/245 Čelákovice, obchvat“ dne 13. února. 
Celý obchvat bude mít délku 1 905 metrů. 
Silniční stavba se skládá ze dvou částí – že-
lezničního nadjezdu, jehož realizace bude 
zahájena letos, a silničního tělesa, které bude 
vybudováno v roce 2024.
Zpracovatelem projektové dokumentace je 
společnost PRAGOPROJEKT. Šířka komu-
nikace bude 8,5 m. Jízdní pruhy budou 2x 
3,5 m, zpevněná krajnice 2x 0,75 m a nezpev-
něná krajnice 2x 0,75 m. Speciální stavební 
úřad v tomto řízení aplikoval ustanovení sta-
vebního zákona, v němž je uvedeno, že je-li 
pro získání potřebných práv k pozemku nebo 
stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo 
opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem, 
souhlas vlastníka pozemku či stavby se ne-
dokládá. Stavba silnice II. třídy, její součásti, 
příslušenství a stavby související jsou stavbou 
veřejně prospěšnou, pro kterou lze odejmout 
nebo omezit vlastnické právo k pozemku.
Trasa prochází nezastavěným územím měs-
ta Čelákovic a odlehčí od tranzitní dopravy 
především ulicím Masarykově, U Podjezdu 
a Mochovské. Podle Koncepce mobility měs-
ta Čelákovic projede průměrně v pracovní den 
dotčeným úsekem téměř 8 000 vozidel. „V nej-

Silniční obchvat II/245 bude napojen na ulici Mochovskou, která se stane na území města silnicí III. třídy. Napojení bude provedeno nově vybudovanou stykovou úrovňovou křižovat-
kou ve tvaru T s kolmým napojením. V místě křižovatky dojde k rozšíření pravého jízdního pruhu na 5,50 m v délce 60 m. Délka rozšiřovacích klínů je min. 50 m. V důsledku výstavby 
nového obchvatu se část stávající trasy silnice č. II/245 stane nefunkční. Jedná se o asi 100 m dlouhý úsek, který bude rekultivován. Zdroj: PRAGOPROJEKT

Potřeba realizace silničního obchvatu vyplývá nejen ze Strategického plánu rozvoje města Čelákovic do roku 2030, ale 
i z Koncepce mobility města Čelákovic. Na obrázku je uvedeno grafické znázornění dojížďky a vyjížďky v počtu vozidel 
za den. Zdroj: Koncepce mobility města Čelákovic

zatíženějším úseku u nádraží bylo v roce 2020 
(pokles dopravy kvůli pandemii covid-19) na-
měřeno a následně spočítáno celkem asi 5 300 
vozidel za den. Z celostátního sčítání dopravy 
z roku 2016 vyplývá hodnota zatížení komunika-
ce 7 148 vozidel za den. Při zohlednění rozvo-
je dopravy je očekávaný počet vozidel v tomto 
místě 7 867 denně. Na této komunikaci, která je 
svým charakterem částečně obchvatová, tvoří 
tranzitní doprava většinový podíl (asi 2/3 všech 
vozidel). Výsledky jasně potvrzují význam plá-
novaného dokončení obchvatu silnice II/245,“ 
uvádí se ve strategickém dokumentu k doprav-

ní problematice, který město díky dotační pod-
poře z Operačního programu Zaměstnanost 
nechalo zpracovat v roce 2020.
Až bude silniční obchvat dokončen, budou 
dotčené ulice převedeny do silniční sítě města 
a stanou se komunikacemi III. třídy, zatímco 
silniční obchvat bude silnicí II. třídy v majetku 
Středočeského kraje.
K realizaci investiční akce přispívá významně 
synergický efekt ze spolupráce města Čelá-
kovic, Středočeského kraje a Správy železnic.

Josef Pátek, starosta, 
Petr Studnička, místostarosta
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INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA
Dne 10. února byla zpřístupněna část přednádražního prostoru v Masarykově ulici a autobusová za-
stávka ve směru do centra se vrátila na své původní místo. Práce zde budou dále probíhat. V březnu 
a dubnu proběhne montáž mobiliáře (lavičky, autobusový přístřešek, odpadkové koše, stojany na 
kola). Stavba parkovacího domu postoupí do další fáze s tím, že předpoklad dokončení stavby, která 
bude disponovat 97 parkovacími místy ve třech podlažích, je letní období letošního roku.
V tomto roce budou pokračovat práce ve staré zástavbě Jiřiny, jejíž rekonstrukce je pro město i nadá-
le prioritou. Provedena bude rekonstrukce části ulice Chodské. Ve vybraných úsecích bude probíhat 
obnova vodovodu a kanalizace a stavba dešťové kanalizace. Část komunikací se dočká ještě letos 
nového povrchu. V navazujících úsecích proběhne oprava veřejného osvětlení.
S ohledem na nevyhovující povrch byla zahájena rekonstrukce komunikace v ulici Ve Vrbí. Práce by 
zde měly být dokončeny v dubnu. Po dokončení rekonstrukce bude v ulici zaveden dopravní režim 
s cílem zklidnit dopravu a omezit ji jen na zásobování.
Radní schválili smlouvy o dílo na zpracování projektových dokumentací pro vodovodní řad v uli-
cích Tovární a Stankovského, rekonstrukci části ulice Rybářské, rekonstrukci komunikace, chodníků 
a parkovacích stání v ulici Prokopa Holého a vybudování parkoviště u Městského stadionu. Zpra-
cování projektových dokumentací je nezbytné k tomu, aby město mohlo postupně realizovat další 
investiční akce. V březnu bude zahájena rekonstrukce chodníků u části bytových domů v ulici Na 
Stráni. Stejně tak bude provedena úprava další části kontejnerových stání na území města nebo 
zateplení bytového domu č. p. 1172 v ulici Prokopa Holého. 
Velkou pozornost věnuje město budoucímu rozvoji lokality Krátká Linva. Dotčená lokalita je největší 
prostorovou rezervou pro další rozvoj města o rozloze asi 50 ha. Tlak na zástavbu vzroste po dokon-
čení stavby silničního obchvatu II/245. Územní plán zde předpokládá převažující plochu pro bydlení, 
která je označena jako plocha smíšená obytná městského charakteru.

Josef Pátek, starosta

Po dokončení rekonstrukce bude v ulici Ve Vrbí zave-
den dopravní režim s cílem zklidnit dopravu a omezit ji 
jen na zásobování. Foto: -jp-

V pátek 10. února proběhlo jednání k investicím v oblasti dopravy na čelákovické radnici za účasti radního Středočes-
kého kraje pro oblast silniční dopravy Karla Bendla, ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Aleše 
Čermáka, starosty města Čelákovic Josefa Pátka a místostarosty města Čelákovic Petra Studničky. Foto: -rl-

Celý rok 2022 a stejně tak i první pololetí roku 
2023 jsou výrazně ovlivněny rychlým růstem 
cen energií, a tedy i záloh na dodávky tepla 
a teplé vody. Mnoho domácností se tak ocitá 
v obtížné finanční situaci.
Dostupnou pomocí pro tyto případy je pří-
spěvek na bydlení, jehož výše se vypočítává 
individuálně pro každého žadatele na základě 
jeho konkrétní doložené situace. Průměrná 
výše příspěvku překračuje 4 500 Kč, řada lidí 
přitom netuší, že o něj může žádat.

Kdo má nárok
n  Nájemník, podnájemník bytu či domu nebo 

jeho uživatel na základě služebnosti.
n  Vlastník bytu nebo domu, případně manžel/

manželka.
n Člen bytového družstva.
n  Vlastník rekreační nemovitosti pro individu-

ální či rodinnou rekreaci.

Podmínky pro přiznání příspěvku
n  Skutečné náklady na bydlení jsou vyšší než 

30 % průměrného čistého měsíčního příjmu.
n  30 % průměrného měsíčního příjmu nepře-

kračuje tzv. normativní náklady na bydlení.

V Čelákovicích, které patří do kategorie obcí 
s počtem obyvatel do 69 999, jsou měsíční 
normativní náklady dle počtu členů domác-
nosti následující.

Nájemní bydlení
n 1–2 osoby 15 137 Kč na domácnost
n 3 osoby 16 899 Kč na domácnost
n 4 a více osob 20 277 Kč na domácnost

Osobní vlastnictví, byt BD, kde jsem členem
n 1–2 osoby 10 932 Kč na domácnost
n 3 osoby 13 561 Kč na domácnost
n 4 a více osob 16 368 Kč na domácnost

Při posuzování nároku se nehledí na výši ma-
jetku nebo úspor, hodnotí se jenom příjmy 
domácnosti a výdaje na bydlení. Za příjem se 
považuje vedle mzdy (platu) nebo penze také 
přídavek na dítě, rodičovský příspěvek atp.
K výdajům na bydlení se vedle nájmu (v pří-
padě vlastníků nebo družstevníků pak tzv. 
srovnatelných nákladů) počítají i náklady na 
elektřinu, teplo, plyn, tuhá paliva, vodné, 
stočné, náklady na provoz společných pro-
stor – výtah, úklid, osvětlení, likvidace odpa-
dů, společná anténa atd.
O příspěvek se žádá na Úřadu práce, žádost 
je možné podat také on-line (www.mpsv.cz).
Na internetu lze dohledat i kalkulačky, na 
nichž si zájemci mohou orientační výši pří-
spěvku, na kterou by mohli mít nárok, spočítat  
(www.energet ickypr ispevek.cz/web/ 
prispevek/orientacni-vypocet-prispevku-na-
-bydleni).
Obyvatelé Čelákovic mohou kontaktovat po-
bočku Úřadu práce v Brandýse nad Labem  
(Jiřího Wolkera 603/1, Brandýs nad Labem,  
tel.: 950 151 202–5). Využít lze i zelené linky 
800 779 900.

Petr Kopecký, ředitel společnosti  
Q-BYT Čelákovice

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

Přednádražní prostor 23. února. Foto: -dv-
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Jste pro postupné zapojování čelákovické veřejnosti do rozvoje našeho města 
formou tzv. participativního rozpočtování?

Čelákovická veřejnost je do rozvoje našeho města zapojena dlouhodobě. Při sestavování rozpočtu města Čelákovic, v jehož vedení od roku 2010 
působíme, vždy zohledňujeme přání a požadavky občanů v kontextu finančních možností. Mezi investiční akce, které vznikly z podnětu veřejnosti, lze 
zařadit hřiště pro kolečkové sporty – skatepark na Městském stadionu, psí hřiště v obchodní zóně nebo zavěšenou lávku na železničním mostu přes 
Labe. Město samotné se zapojilo do Participativního rozpočtu Středočeského kraje a díky aktivitě veřejnosti se podařilo získat finanční příspěvek na 
realizaci kříže na hřbitově. Při přípravě rozpočtu města je vždy návrh zveřejněn na úřední desce, aby se mohli zájemci seznámit s prioritami v rozvoji 
Čelákovic. Ty vycházejí ze Strategického plánu rozvoje města do roku 2030. Zavedení participativního rozpočtu se může stát pro město problema-
tické v tom smyslu, že veřejnost často vybírá projekty, jejichž realizace je nemožná. Omezeními jsou například nevyřešené vlastnické poměry, možné 
porušení platných zákonů či norem, nedostatek finančních prostředků, nemožnost výběru nejvhodnějšího dodavatele ve výběrovém řízení či zdlou-
havý povolovací proces dle stavebního zákona. Za všechny náměty od občanů, které přispějí k udržitelnému rozvoji Čelákovic, budeme velmi rádi, 
a budou-li realizovatelné, zahrneme je do rozpočtu města či jeho příspěvkových organizací, a to i bez participativního rozpočtu. Kontaktujte zastupi-
tele města zvolené za ODS! Jsme tu pro vás.

Petr Studnička, zastupitel

ODS

Rozhodně ano. Již v desítkách našich měst, a i v některých krajích dostávají občané šanci zapojit se do tvorby rozpočtů. Za hlavní přínos partici-
pativního rozpočtování považuji právě aktivní účast občanů. Je znakem vyzrálosti vedení města, do jaké míry politici umožní občanům rozhodovat 
o financích občanům samotným. V progresivních městech je zajímavé sledovat, kolik lidí aktivně podá návrh a poté jaké procento občanů rozhodne 
o tom, jak bude naloženo s uvolněnými finančními prostředky. Občanská angažovanost indikuje ochotu občanů měnit věci kolem sebe. V participa-
tivním rozpočtu se otevírá prostor kreativitě a nápadům obyvatel. Často jde o občanské projekty vedoucí k úpravám veřejných prostor a zeleně, ale 
i o „měkké“ projekty typu vzdělávání, slavností či sousedských setkávání. Jsou města, kde i rozhodování o strategických investicích do infrastruktury 
je otevřeno občanům. 
Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření města, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou 
na vytváření přátelského města podílet. Participativní rozpočtování může naučit radnici způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně 
a konstruktivně komunikovat. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové 
sousedské vztahy i příjemná konstruktivní atmosféra v obci.

Roman Štěrba, zastupitel

Koalice hnutí ANO a hnutí Zdraví Sport Prosperita

V souladu s pravidly rubriky Zastupitelská aréna položila otázku volební strana PRO Čelákovice, Starostové a nezávislí.

Jsme pro. Pokusme se ale nejdříve vysvětlit, co vlastně znamená to „městské participativní rozpočtování“. Jedná se o postup, při kterém obyvatelé 
města mohou vstoupit do rozpočtového procesu, a aktivně tak ovlivnit, na co budou veřejné finanční prostředky, se kterými město pracuje, vynaloženy.
Ruku na srdce, tvorba rozpočtu je komplikovaný proces, kterému ne všichni zcela rozumí. Sestavit rozpočet města bývá složité a najít správnou 
rovnováhu mezi příjmy a výdaji města tak, aby město mohlo investovat i do vlastního rozvoje, vyžaduje hlubší znalosti.
Obyvatelé města ale na druhou stranu nejlépe vědí, co by mohlo zlepšit podmínky pro život v jejich bezprostředním okolí. Často to může být investi-
ce, která není za miliony a může se zdát na první pohled nepodstatná, případně o ní vedení města ani netuší nebo o ni nemá zájem.
V čem tedy vidíme hlavní pozitiva participativního rozpočtování? Občané mají možnost aktivně pracovat na rozvoji města, více vidí do městského 
rozpočtu a efektivně vytvářejí společenské vazby. Úředníci jsou respektováni jako odborní konzultanti při realizaci občanských návrhů a provádí 
činnosti na základě skutečných potřeb obyvatel. Politici mají možnost zapojit aktivní občany do diskuze o rozvoji města a motivovat neaktivní občany 
k vyššímu zájmu o věci veřejné.
Problematice participativního rozpočtování se chceme i nadále věnovat, nejen při jednáních Zastupitelstva, ale i při námi pořádaných veřejných dis-
kuzích s občany Čelákovic. Vaši PROČáci. Jiří Kratochvíl, zastupitel

PRO Čelákovice, Starostové a nezávislí

Participativní rozpočet znamená zapojení občanů města do rozhodování o tom, kam budou finanční prostředky města investovány. S takovým postu-
pem souhlasíme, může přispět ke vzájemné důvěře a nastartovat aktivnější účast veřejnosti při spolurozhodování, především v otázkách týkajících se 
rozvoje města. Rozhodně by se však asi měla pro začátek vyčlenit pouze nějaká menší částka z rozpočtu města, například okolo 500 tis. Kč. Podotý-
káme, že podobná forma rozhodování musí mít svá pevně stanovená jasná pravidla včetně potřebného počtu hlasujících. Konečná realizace návrhu 
je vždy v kompetenci města. Samozřejmostí by mělo být to, že návrhy na projekty budou podávány prostřednictvím webové aplikace.

Zdeňka Tichá, zastupitelka
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Roman Filípek, Helena Lampířová, Bohdan Kosorukov, Olivie Chrobáková,

Vojtěch Muzika, Emma Vanessa Hvizdáková, Ramón Wilczek a Aurélie Wilczková,

Foto: Jiří Suchý

Přivítáni do života byli  
v sobotu 25. února 2023

tito noví občánci města Čelákovic

Mia Zalabová, Pavel Glatz, Ema Gregorovič, Samuel Majer a Jakub Králík.

Mezinárodní výzkum  
dospělých v našem městě

Město Čelákovice se zapojilo do Mezinárodního výzkumu dospělých  
PIAAC. Od února do července 2023 probíhá ve městě Mezinárodní vý-
zkum dospělých PIAAC, který pořádá Organizace pro hospodářskou spo-
lupráci a rozvoj (OECD). Česko se výzkumu účastní společně s více než 30 
zeměmi z celého světa. Výzkum realizuje Národní pedagogický institut ČR 
z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Na vybrané domácnosti se v této době obrátí tazatelé výzkumných společnos-
tí STEM/MARK a MEDIAN. Rozhovor s tazatelem bude trvat přibližně dvě ho-
diny. Každý respondent obdrží za účast ve výzkumu finanční odměnu 800 Kč. 
Pro úspěch výzkumu je zásadní, aby se co nejvíce oslovených domácností do 
výzkumu zapojilo, neboť jsou vybrány právě ony a podle mezinárodní metodi-
ky nemohou být nahrazeny. Data budou uchována jako přísně důvěrná, budou 
zpracována hromadně a použita výhradně pro účely výzkumu.
Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou občané v jednotlivých zemích připraveni 
na výzvy současné doby, jako jsou změny na trhu práce či rostoucí vy-
užívání digitálních technologií v práci i mimo ni. Výzkum se proto zajímá 
o pracovní zkušenosti a vzdělávání, ale i o uplatňování různých dovednos-
tí v každodenním životě.
Výsledky výzkumu dají zpětnou vazbu českému vzdělávacímu systému, 
ukáží, kde jsou naše silné a slabé stránky a kde je vhodné upravit vzdělá-
vání tak, aby lépe odpovídalo našim současným potřebám. Podrobnosti 
o výzkumu a kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách www.piaac.cz.

Petr Studnička, místostarosta

Vážení a milí senioři,
věřím, že probouzející se jaro posílí v nás chuť do života, optimismus a elán 
do aktivit. Například novinka od milé cvičitelky Lenky Skalické na taneční 
úterky pro seniorky, které se odehrávají jednou za měsíc, a to v příjemném 
prostředí v KC Fara, naproti kostelu. Vstup je zdarma, dobrovolný příspěvek 
potěší, předtím nebo potom můžete posedět v kavárně a občerstvit se. 
V komunitním centru se odehrává spousta zajímavé zábavy i poučení. Mimo 
obvyklé seniorské aktivity, jako jsou cvičení na židlích, angličtina s Milošem 
Špringrem, cvičení s Renčou, trénování paměti, také zvané mozkohrátky, 
i taneční kluby s Lenkou Skalickou, se tam odehrává pestrý program.
Středeční poradny sociální, lékařské a právní, odpolední knižní pondělky – 
první pondělí v měsíci, zajímavé a užitečné kurzy, anebo si klidně přijďte jen 
posedět a popovídat. Program je týden dopředu vždy aktualizován, vyvěšen 
na facebooku, na skupinách nebo mohu i rozesílat v případě zájmu e-mailem.
Seniorský klub Klus běží každý pátek od 9.30 hod. v nové budově napro-
ti nádraží, kde si užijete společné posezení, popovídání, relaxaci, zpěv, 
muzikoterapii, masážní cvičení, tančírnu, kruhové tance, společenské hry, 
kurzy vzdělávání, právní poradenství, vystoupení zajímavých hostů, výsta-
vy a další aktivity dle domluvy. Drobné občerstvení zajištěno.
Ve výčtu aktivit zbývá jen zmínit keramický kurz v Labyrintu, ale to ani 
nemusím připomínat, je to jeden z nejoblíbenějších kurzů.
Pro další informace sledujte vývěsku pro seniory, která je umístě-
na naproti radnici. Kdo má profil na facebooku, tak je vítán na skupi-
ně Senioři Čelákovice, tam se pravidelně objevují pozvánky na různé 
akce, a kdo preferujete pozvánky e-mailem, zaregistrujte se na adrese:  
seniori@celakovice-mesto.cz.

Jana Vondráčková, koordinátorka seniorských aktivit

senioři

KONTAKT na koordinátorku seniorských aktivit:
Jana Vondráčková,

e-mail: seniori@celakovice-mesto.cz, tel.: 739 323 818.
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střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Strážníci MP přijali oznámení o rvačce dvou 
mužů v baru, při níž došlo ke zranění v obličeji 
skleněným půllitrem. Na místě zasahovaly hlíd-
ky MP i Policie ČR. Zraněnému byla poskytnuta 
první pomoc a útočník byl zadržen.

Strážníci si všimli osoby ležící na zemi a u ní kle-
čícího muže a ženu. Muž se pokusil o sebevraždu 
oběšením na stromě. Byla mu poskytnuta první 
pomoc a přivolána zdravotnická záchranná služ-
ba. Test na drogy byl pozitivní na amfetamin a muž 
byl převezen do psychiatrické nemocnice v Praze.

Na služebnu MP se dostavil muž a oznámil, že 
pohřešuje svou více než 90letou matku. Podle 
popisu se strážníkům podařilo paní ve velmi krát-
kém čase nalézt a předat ji do péče svého syna.

Policie ČR vyslala strážníky MP k místu poškození 
plynového potrubí bagrem, což způsobilo značný 
únik plynu. Strážníci obyvatele z dotčené nemovitos-
ti evakuovali. Na místo se dostavili hasiči a plynaři.

Hlídka MP byla vyslána k podivnému muži, který 
prý u železniční zastávky onanoval. Na místě ho 
strážníci společně s hlídkou Policie ČR zadrželi a na 
základě svědectví si věc převzala hlídka Policie ČR.

Byla přijata prosba od paní učitelky o nalezení 
batohu, který si jeden její žák cestou na výlet za-
pomněl na železniční stanici. Strážníci její prosto-
ry prohlédli a batoh přesně odpovídající popisu 
nalezli. Odpoledne byl žákovi vrácen.

Strážníci MP asistovali u otevření prázdného bytu, 
kde bylo zjištěno, že původní majitelka na místě 
zanechala i dvě morčata. Vzhledem k jejich dobré-
mu zdravotnímu stavu se podařilo najít ještě téhož 
dne náhradní domov, a to u hodných lidí v MDDM.

Občan města telefonicky oznámil, že mu na mo-
bil přišel signál o narušení jeho zaparkovaného 
vozidla. Hlídka ihned událost prověřila a zjistila, 
že se nejedná o vloupání, ale že někdo naboural 
do vozidla oznamovatele. Prověřením kamerové-
ho sytému se podařilo ztotožnit pachatele a udá-
lost si převzalo oddělení dopravních nehod PČR.

Hlídka dostala zprávu o dopravní nehodě a zra-
nění několika osob. Na místě byla poskytnuta 
první pomoc zraněným, což byli všichni ti, kteří 
nebyli připoutáni. U řidičky zjistil test na alkohol 
1,7 promile. Zranění byli převezeni do nemocnice 
a událost šetří oddělení dopravních nehod PČR.

Strážníci přijali žádost o pomoc, neboť bez- 
ohledný řidič zaparkoval před vraty oznamova-
tele. Hlídka na špatně parkující vozidlo přiložila 
„botičku“ a po několika hodinách volala vydě-
šená žena, neboť se rozjela i s „botičkou“ a pak 
uslyšela velkou ránu. Naštěstí poškození vozidla 
bylo minimální a špatné parkování bylo vyřešeno 
pokutou.

informace

Nabídka zájezdů
Sjednocená organizace nevidomých a slabozra-
kých Praha-východ nabízí volná místa v sobotních 
zájezdech v roce 2023, cena za jeden 450 Kč:
15. dubna Budyně nad Ohří 
 a Roudnice nad Labem
13. května Nižbor a Červený Újezd
17. června Martinice (KUŘE) a Zruč nad Sázavou
7. října Choltice a Kladruby

Dále nabízí volná místa na pobytový zájezd ve 
dnech 10.–15. září, Rusava, penzion U Ráztoky. 
Součástí pobytu jsou výlety do okolí. Cena po-
bytu 7 700 Kč.
Informace: pí Kobosová, tel.: 778 412 716 nebo  
pí Stránská, tel.: 776 733 301.

co nového ve městě

Flek na kafe
Vychutnat si výběrovou kávu 
a dezerty můžete v nové ka-
várně v domě U Slunce, Ma-
sarykova ulice č. p. 96, která 
nese název „Flek na kafe“. Pro-
vozovatelka Natálie Malušová 

zde uvítala své první klienty 1. prosince 2022. 
Výtečnou kávu odebírá od fy Naturpark12, kde 
pražiči vědí o původu kávového zrna. V kavárně 
kávu na mlýnku mění, není zde tedy stabilně jen 
jeden druh kávy. Vynikající sladkosti peče lokál-
ní dodavatel z Brandýsa nad Labem. 
Kdo má chuť na slané či jiný druh nápojů, vybe-
re si ze slaných croissantů a bagelů, domácích 
limonád, čajových latté nebo vín z Mělnického 
vinařství Kraus.
A ještě něco navíc: k dispozici je zde Wi-Fi 
zdarma, platit lze bezhotovostně, zakoupit mů-
žete dárkové poukazy, použít a vrátit je možné  
GOCUP vratné kelímky (za 50 Kč).
Občasně se zde uskuteční prezentace, dílny či 
besedy na různá témata. Nejen o tom se dozví-
te na facebooku a Instagramu (Fleknakafe). Pro  
rezervace apod. volejte na tel.: 605 392 323.

Provozní doba:
po–ne 9.00–18.00 hod.

Vietnamské bistro  
a sushi

V Kostelní ulici č. p. 43 je od 19. ledna nově 
otevřeno bistro s vietnamskou kuchyní a sushi. 
Polévky jsou zde za 40–49 Kč, hlavní chody za 
119–179 Kč (v nabídce i smažený sýr či řízek 
s hranolky za 119 nebo 139 Kč). Variace sushi 
dle množství v cenách 79–279 Kč, sety pak za 
259–1299 Kč. Poke 189–239 Kč.
Platit lze i bezhotovostně, odpovědným vedou-
cím je Cao Xuan Gioi. Více informací na tel.:  
777 621 569.

Provozní doba:
po–pá 9.00–20.00 hod.
so–ne 10.00–20.00 hod.

Foto: Martin Řehák

Železářství J. Uhlíř
Jeden z nejdéle provozovaných a zavedených 
obchodů ve městě, kterým je Železářství J. Uhlíř 
v Masarykově ulici č. p. 216/27, změnil od ledna 
majitele. Pan Radek Pertlík, který již provozuje 
obchody o pár kroků vedle, známé jako Lumira, 
nyní rozšířil nabídku o železářské zboží, potře-
by pro domácnost a zahradnické nářadí. I zde 
lze platit bezhotovostně. Na vybrané zboží sle-
va 50 %. Více informací na tel.: 326 995 467  
e-mailu: zelezarstvi@lumiraobchod.cz nebo 
facebooku Železářství J. Uhlíř Čelákovice. Od-
povědným vedoucím je Radek Pruknar.

Provozní doba:
po–pá 8.00–12.00 13.00–17.00 hod.
so 8.00–11.00 hod.

Foto: -dv-

LIDL
Koncem listopadu 2022 otevřela společnost Lidl 
v Čelákovicích na adrese Toušeňská č. p. 2044 
svou další prodejnu. Najdete zde i bankomat. 
Více na www.lidl.cz.

Provozní doba:
po–so 7.00–21.00 hod.
ne 8.00–21.00 hod.  -dv-

Foto: -dv-
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téma

O městském znaku

Třebaže roku 1603 byl Brikcí z Cimperka, zřej-
mě nejznámější člen rodiny pražských kovolijců 
sídlící v tehdejší Zvonařské ulici, zvané rovněž 
Široká (dnešní Jungmannova) na Novém Měs-
tě pražském již čtyři roky po smrti, jeho násle-
dovníci v domě U Zvonaře v tradici založené 
kdysi Bartolomějem Berounským pokračovali 
i nadále. Právě ve zmíněném roce 1603, tedy 
před 420 lety, realizovali také zvon Pán Ježíš 
pro čelákovický kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie. Jeden metr vysoký zvon o průměru 91 cm 
vážil 619 kg a byl bohatě vyzdoben. Vedle 

Před 420 lety, v roce 1603, byl v Praze ulit zvon Pán Ježíš pro čelákovický kostel Nanebevzetí 
Panny Marie. Součástí výzdoby zvonu, který byl roku 1917 zničen pro válečné účely, byly mj. 
symboly z pečetního pole čelákovické městské pečetě. Jedná se o nejstarší nepochybné 
vyobrazení čelákovického městského znaku či nikoliv?

pásu s reliéfy výjevů z biblického podobenství 
o marnotratném synovi, Kalvárie s ukřižovaným 
Kristem a po stranách kříže stojícími postava-
mi Panny Marie a sv. Jana Evangelisty, erbů 
Matěje Roudnického z Mydlovaru a Jaroslava 
Koutského z Kostelce a znaků cechů pekařské-
ho a řeznického tvoří výraznou výzdobu zvonu 
osmiřádkový text, ve své horní části respektu-
jící do něj zasahující reliéf postavy Panny Marie  
Assumpty, tedy na nebe vzaté. 
Ačkoliv zvon Pán Ježíš v roce 1856 při vyzvá-
nění pukl, po opravě sloužil dál svému účelu, 

a to až do roku 1917. Již o rok dříve nařídil čes-
ký místodržitelský úřad sestavit soupis zvonů, 
nejprve sice ještě pod záminkou vědeckého 
účelu, ale posléze již pravý důvod – rekvizice 
pro válečné účely – nebyl nikterak skrýván. 
Původně se neměly rekvírovat zvony vyrobe-
né před rokem 1800, respektive následně před 
rokem 1700, ale v praxi nebyl tento postup re-
spektován. Přesto právě v Čelákovicích rekvi-
ziční komise navrhla zvon Pán Ježíš zachovat, 
avšak proti tomuto záměru se postavil tehdejší 
zdejší děkan Jakub Přecechtěl, jemuž se ne-
zamlouval zvuk tohoto opravovaného zvonu, 
a navrhl ponechat na kostelní věži zvon Panna 
Maria, který byl roku 1868 přelit ze starého zvo-
nu pocházejícího již z roku 1410, a přes odpor 
místních farníků prosadil svou. Zvon Pán Ježíš 
byl přímo na věži rozbit a po kusech shozen na 
zem a spolu se zvony sv. Václav (z roku 1776)  
a sv. Vavřinec (z roku 1816) naložen na vůz 
a odvezen na čelákovické nádraží. Děkan Pře-
cechtěl se z prosazení svého záměru dlouho 
neradoval, neboť ještě v témže roce 1917 byl 
při další vlně rekvizic zabaven i zvon Panna Ma-
ria. Při poválečné obnově byly v roce 1924 poří-
zeny pro čelákovický kostel tři nové zvony (Pán 
Ježíš, Panna Maria a sv. Josef), ale dodnes se 
zachoval jen posledně jmenovaný, neboť prvé 
dva potkal roku 1942 týž osud jako jejich stej-
nojmenné předchůdce – rekvizice pro válečné 
účely.
Konkrétní podobu dnes neexistujícího zvonu 
známe díky podrobným nákresům, které pořídili 
po polovině 19. století Antonín Ferles a na za-
čátku 20. století jeho syn Bohumil. Navíc se do-
chovaly také fotografie z osudného roku 1917, 
kdy došlo ke zničení zvonu. Lze na nich spatřit 
ještě jeden prvek jeho výzdoby, ve výčtu výše 
dosud záměrně zamlčený, ale pro naše téma 
zásadní. Na spodní části zvonu pod zmíněným 
textem se v oválné kartuši skví tři symboly – 
vedle centrálně situovaného listnatého stromu 
jsou další dva umístěny po stranách jeho kme-
ne. Vlevo (v heraldickém žargonu ovšem vpra-
vo) se bez větších pochyb jedná o prostý štítek, 
v jehož poli jsou dvě křídla. Druhý symbol je na 
snímku bohužel natolik rozostřený, že o něm lze 
říci pouze to, že v jeho horní části jsou patrně 
také křídla. O něco sdílnější je Ferlesův nákres 
z počátku minulého století, v němž je možno 
rozpoznat menší štít s přilbou, s přikryvadly 
a s klenotem v podobě křídel. Do pole tohoto 
štítu sice autor cosi nezřetelného zakreslil, ale 
nelze rozpoznat konkrétně co. 
Někteří regionální historici považují tuto vý-
zdobu zvonu z roku 1603 za nejstarší doklad 
existence čelákovického městského znaku. 
Domnívám se ovšem, že takto přímočará in-
terpretace není ničím podložena. Na vyobra-
zení totiž schází podstatný atribut znaku – štít, 
do jehož pole by výše popsané symboly byly 
umístěny. Vynikne to při srovnání s jinou vý-
zdobou zvonu, neboť erby Roudnických z My-
dlovaru i Koutských z Kostelce, též umístěné 
v kartuších, své štíty očividně mají. Ale ještě 
mnohem výmluvnější je fakt, že žádná z více 
než desítky listin privilegií udělených městeč-
ku Čelákovice jejich majiteli mezi lety 1511 až 
1657 neobsahuje sebemenší zmínku o měst-
ském znaku. Pouze v listině císaře Ferdinan-
da I. z roku 1558 se městečku povoluje pečetit 
prestižnějším červeným voskem na místo čer-
ného, což ale rozhodně není potvrzením exis-Zvon Pán Ježíš z roku 1603 před rekvizicí v roce 1917. Foto: archiv Městského muzea v Čelákovicích
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tence městského znaku. Pečeť a znak nejsou 
ekvivalenty, mají rozdílný původ, význam i vy-
užití a nic na tom nemění skutečnost, že celá 
řada městských pečetí nese ve svém středu 
reálný městský znak. Jelikož znak má zejmé-
na reprezentativní funkci, města se bez něj 
snadno obešla po celá staletí. Nikoliv ovšem 
bez pečeti, jež byla nezbytným pověřovacím 
a ověřovacím prostředkem k vydávaným práv-
ně závazným dokumentům. Čelákovice tedy 
jistě užívaly městskou pečeť před rokem 1558 
a není nepravděpodobné, že tomu tak bylo již 
ve 14. století. Konkrétní podobu pečetí ale zná-
me až ze 17. století – z roku 1657 se dochova-
la tzv. větší pečeť (přivěšovaná k významným 
listinám), z roku 1662 tzv. menší pečeť (pro 
běžnou agendu). Obě jsou spolu s vyobraze-

Detail výzdoby zvonu, kresba Bohumil Ferles roku 1904. Foto: archiv Městského muzea v Čelákovicích

ním na zvonu důležité proto, že sahají dále do 
minulosti než nejstarší nepochybné vyobrazení 
čelákovického městského znaku v listině císaře 
Leopolda I. z roku 1680. Zatímco menší pečeť 
neposkytuje, stejně jako zvon, jistotu ohled-
ně podoby symbolu vpravo (heraldicky vlevo) 
od kmene (dokonce působí dojmem, jako by 
šlo pouze o přilbu s klenotem v podobě křídel 
a snad s točenicí – ale bez štítu), větší pečeť je 
lépe čitelná a jednoznačně v tomto místě zob-
razuje štít s prázdným polem, s přilbou, s kle-
notem v podobě křídel a s přikryvadly. 
Jak již výše zmíněno, součástí listiny z roku 
1680 jsou vyobrazení a popis čelákovického 
městského znaku. V ní císař Leopold I. sdělu-
je, že Čelákovicím potvrzuje městskou pečeť 
a erb, které od starodávna užívají. Starodávno 

Čelákovická větší městská pečeť na listině z roku 1657. 
Zdroj: Státní okresní archiv Praha-venkov se sídlem 
v Dobřichovicích

Vyobrazení městského znaku v listině císaře Leopolda I. z roku 1680. Zdroj: Státní okresní archiv Praha-venkov 
se sídlem v Dobřichovicích

je obvyklý dobový termín zakrývající fakt, že 
o dané věci nejsou bližší informace k dispozici, 
ví se jen, že v minulosti pečeť či znak byly po-
užívány. Což v případě pečeti je očividné, ale 
o užívání městského znaku před rokem 1680 
žádné doklady nejsou. Kromě pečetí jediné 
známé starší zobrazení na zvonu Pán Ježíš po-
važuji za logickou volbu čelákovických radních, 
jak zvěčnit zásluhy městečka na výrobě tohoto 
zvonu. Patrně lze připodobnit tuto skutečnost 
např. k dnešním logům sponzorů při význam-
ných sportovních událostech – vždyť na zvonu 
byly erby Koutských z Kostelce a Roudnických 
z Mydlovaru i znaky cechů pekařského a řez-
nického, kteří zřejmě též finančně přispěli na 
výrobu zvonu. Navíc zkratkovitá interpretace 
symbolů v pečeti jako důkazu existence měst-
ského znaku jistě není vlastní pouze součas-
nosti či nedávné minulosti, ale svou roli mohla 
sehrát již tehdy.
Součástí listiny z roku 1680 je také popis zna-
ku městečka, vlastně ještě důležitější než jeho 
vyobrazení, neboť to vždy odráží individuální 
schopnosti a manýry kreslíře. Popis jednoznač-
ně sděluje, že štít vpravo (heraldicky vlevo) je 
červené neb rubínové barvy a je prázdný. Shod-
ný popis je i v další listině privilegií městečku 
udělených císařem Karlem VI. roku 1724. Tře-
baže v této mladší listině je v inkriminovaném 
štítku naznačeno dělení štítku pokosem, popis 
hovoří jasně, a řadí tak názory některých míst-
ních badatelů, kteří z toho vyvozují, že štítek 
mohl původně patřit Krajířům z Krajku, do kate-
gorie lidovou moudrostí lapidárně označované 
„přání otcem myšlenky“. Krajířský erb se v čelá-
kovickém znaku dočasně objevil až po polovině 
19. století, kdy jej tak zveřejnil v díle věnovaném 
komunální heraldice V. R. Widimsky, který pa-
trně neodolal svůdné přitažlivosti zdejší známé 
legendy o vzniku znaku města Čelákovic. Sou-
časný znak již naštěstí opět souzní s popisem 
uvedeným v listině císaře Leopolda I.

Téma zpracoval
Jan Hergesell, Městské muzeum v Čelákovicích
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poděkování

Dne 18. října 2022 jsem se v podvečer a za sil-
ného deště vracela domů. Upadla jsem a nedo-
kázala vstát. Volala jsem o pomoc. Přiběhla ke 
mně dvě asi dvanáctiletá děvčata a přivolala po-
moc dospělých, kteří se o mne vzorně postarali.
Jim všem chci touto cestou poděkovat, když se 
mi nepodařilo tak učinit osobně. Nechť přijmou 
můj dík i za víru, že dobří lidé – když mohou, 
pomohou. Božena Kašparová

MĚSTO ČELÁKOVICE  
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení  

neúřednické pracovní pozice:

DOMOVNICE – úklid
Pracovní poměr: na dobu NEURČITOU.
Místo výkonu práce: Městský úřad Čelákovice.
Platové zařazení: 2. platová třída dle NV 
č. 222/2010 Sb. a 341/2017 Sb., v pl. zn.
Termín nástupu: dohodou.
Požadujeme: manuální zručnost, diskrétnost, 
spolehlivost, pečlivost, časovou flexibilitu,  
praxe v úklidu vítána.
Nabízíme: příjemné pracovní prostředí, jistotu 
platu, 25 dnů dovolené, 4 dny zdravotního vol-
na, příspěvek na penzijní pojištění, příspěvek na 
stravování.
Požadované doklady:
n  přihláška (ke stažení na stránkách města 

www.celakovice.cz, v sekci „Volné pracovní 
pozice“ nebo k vyzvednutí na podatelně MěÚ 
Čelákovice);

n strukturovaný profesní životopis;
n  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 

3 měsíce.
Přihlášku s požadovanými doklady je nut-
no doručit v zalepené obálce nejpozději do  
úterý 14. března 2023 – 15.00 hod.:
n  poštou na adresu MěÚ Čelákovice, nám. 

5. května č. 1, 250 88 Čelákovice;
n  osobně do podatelny MěÚ Čelákovice.
Obálku v levém horním rohu označit: 
n  jménem, příjmením a adresou přihlašované-

ho; 
n  „Nabídka práce – domovnice – úklid, MěÚ – 

NEOTVÍRAT“.

Kontakt v případě dalších informací: Ondřej 
Přenosil, tajemník, tel.: 326 929 160, e-mail:  
ondrej.prenosil@celakovice.cz.

chodíme kolem nich

CHARITA 
NERATOVICE 

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

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

sekretariat@charita-neratovice.cz

Charita Neratovice provozuje  
zdravotní a sociální služby ve vlastním  

sociálním prostředí klienta.

V předcházejícím Zpravodaji jsem si dovolil 
označit křižovatku ulic Sedláčkovy a Masary-
kovy za nejfrekventovanější ve městě. Vychá-
zel jsem z toho, že jde o křížení a odbočení do 
šesti jízdních směrů jen se dvěma značenými 
přechody pro pěší, což je (nás) svádí k přechá-
zení mimo ně. Mí oponenti mohou považovat za 
nejfrekventovanější křižovatku ulic U Podjezdu 
a Masarykovy. Budiž. Tato křižovatka a sama 

ulice U Podjezdu vznikla až v souvislosti se 
zdvoukolejněním železnice Praha – Lysá nad 
Labem v roce 1923, kdy byl vybudován želez-
niční podjezd po zrušení úrovňového přejezdu 
kolejí v nynější Kollárově ulici. Na snímku kři-
žovatky z období před sto lety vidíme v pořadí 
třetí stojan čerpadla pohonných hmot (zde od-
kazuji na lednový Zpravodaj) a naopak dosud 
chybí vysoký nárožní dům s prodejnou Baťa 
na protější straně. Ten byl postaven až za Pro-
tektorátu. Nynější křižovatka má stejný počet 
jízdních směrů jako výše zmíněná, nepočítám-li 
jednosměrnou Vašátkovu ulici již mimo ni a dále 
vjezd či výjezd z prodejny PRO-DOMA. Chod-
ci ale mají na této křižovatce ulehčenou situaci 
čtyřmi značenými přechody. Kamenem úrazu 
této křižovatky jsou projíždějící kamiony. Proto 
ji považuji (v porovnání s tou – dle mého mínění 
nejfrekventovanější) za nejrizikovější ve městě. 
Že taková byla i v minulosti, kdy ještě kamio-
ny městem neprojížděly, dokumentuje snímek 
převrženého podvalníku s nákladem pásové-
ho jeřábu. Z informace o pokročilosti přípravy 
obchvatu města, uveřejněné v lednovém vy-
dání Zpravodaje, vyplývá, že kamiony v ulicích 
U Podjezdu a Masarykově budou konečně mít – 
krásně česky řečeno „utrum, šlus a šmytec“. Na 
to si ale počkáme ještě nejméně tak dva roky.

Ivan Vaňousek

Situace na křižovatce dnešních ulic U Podjezdu a Ma-
sarykovy před sto lety. Zdroj: soukromá sbírka

Havárie tahače s naloženým podvalníkem na křižovatce 
v 70. letech 20. století. Zdroj: archiv MMČ

Naše nejrizikovější  
křižovatka

Dne 24. února oslavil 80. na-
rozeniny pan Jaroslav OPLE-
TAL.
Celý život má rád zvířata, 
dlouhou dobu pracuje v míst-
ním spolku chovatelů a získá-
vá řadu ocenění.
Srdečné blahopřání a do příštích let, aby se Ti 
dostalo, co dělá život pozemský krásným a pří-
jemným. Štěstí, radosti, spokojenosti a zdraví, 
z celého srdce přeje manželka Jana s dcerou 
Petrou.

Dne 19. března tomu budou 
2 roky, co nás navždy opustil 
pan Zdeněk SÝKORA.
S velkou láskou stále vzpomí-
nají partnerka Jana s rodi-
nou, sestra Irena s rodinou 
a ostatní příbuzní.

INFORMACE REDAKCE
Ve Zpravodaji města Čelákovic od čísla 5/2018 
s ohledem na obecné nařízení GDPR platné 
od 25. května 2018 je možné publikovat zdar-
ma gratulaci pouze s vlastnoručním písemným 
souhlasem publikované osoby. Formulář viz  
www.celakovice.cz.

společenská kronika

Sázení ovocných stromů
Okrašlovací spolek čelákovický si vás dovoluje 
pozvat na sázení dalších 10 ovocných stromů, 
které se uskuteční 25. března od 9.00 hod. na 
křižovatce polních cest u stávající aleje u Krátké 
Linvy. S sebou pevnou obuv a dobrou náladu.
Případné dotazy na e-mailu: okraslovaci.spolek.
celakovicky@gmail.com nebo na facebooku – 
stromy.celakovic.

Jan Frantík, Okrašlovací spolek čelákovický

MěO KSČM Čelákovice 
Zveme na malý pietní akt u příležitosti 84. výročí 
napadení ČSR okupačními nacistickými vojsky 
a uctění památky obětí této okupace.

středa 15. března v 15.30 hod.
Masarykova ulice před sokolovnou

Pořadatelé MěO KSČM Čelákovice
a Klub českého pohraničí Praha-východ

pozvánky
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Při výdeji 
inkontinentních 
pomůcek na 
POUKAZ
Vám budeme 
případný

DOPLATEK
KOMPENZOVAT

VZORKY
ZDARMA

Zdravotní potřeby
Tereza Horáčková

Masarykova 212, Čelákovice

KOSMETIKA U JITKY
• Komplexní, inovativní a profesionální 
ošetření přírodní kosmetikou STELLA

• Ultrazvukové čištění pleti
• Kosmetická masáž obličeje

• Barvení řas a obočí
• Depilace

ČELÁKOVICE, U PODJEZDU 589
tel.: 605 858 198

ZŠ Čelákovice, 
J. A. Komenského 414, p. o.,

přijme ihned
 učitelku/učitele

angličtiny; španělštiny.
Zájemci, kontaktujte nás na tel.: 326 998 201 

nebo e-mailu: info@zscelakovice.cz.

 údržbáře – školníka
na plný úvazek.

Zájemci, kontaktujte nás na tel.: 326 998 211
nebo e-mailu: nejmanova@zscelakovice.cz.

 Prodej, Pronájem a 
          Koupě  Nemovitostí

ZDARMA  odhad tržní ceny

REALITNÍ SLUŽBY

  odhad tržní ceny
Lenka Sanchez - realitní makléřka

Tel.: 773 698 631

www.lenkasanchez.com

773 698 631
Domluvte si nezávaznou konzultaci ještě dnes:

e-mail: lenka.sanchez@qara.cz

Proč si vybrat právě nás:

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

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

z Lázní Toušeně.

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

Pobočka v Lázních Toušeni hledá nové kolegy na pozice:

obsluha strojů a zařízení na výrobu izolačních skel

expedient

operátor výroby (řezač, brusič)

operátor CNC strojů

IZOLAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SKLO
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Čelákovičtí

NON-STOP
instalatéři, topenáři

a plynaři.

Veškeré služby v našem oboru. 

Opravy plynových kotlů, 
montáže tepelných čerpadel 

a elektrokotlů. 

Kontakt: 
jirak.robert@seznam.cz, 

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

uděláme i malé zakázky.

www.zaluziemichal.cz

horizontální na plastová a Euro okna
vertikální žaluzie látkové rolety

látkové rolety do střešních oken Velux, Fakro
sítě proti hmyzu

po 19.00 hod.,

PROVÁDÍME
veškeré zednické a obkladačské práce • rekonstrukce

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

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

Kontakty:
Miroslav Königsmark, tel.: 777 181 470

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

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

„HODINOVÉHO MANŽELA“ – tel.: 777 181 470

TEPELNÁ ČERPADLA
INSTALATÉRSKÉ 

a TOPENÁŘSKÉ PRÁCE
Prodej a montáž – švédských tepelných 

čerpadel značky Nibe a české značky 
Protherm. 

Dále provádíme veškeré instalatérské 
a topenářské práce.

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

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

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

Možnost objednání kraslic na zakázku.
Výstava je prodejní.

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

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

tel.: 774 100 210    sabini.cz

Pečovatelská služba Čelákovice, p. o.
Kostelní 26/27, Čelákovice
PŘIJME pracovníka/pracovnici 

v sociálních službách

Místo výkonu práce: Pečovatelská služba Čelákovice, 
p. o., Kostelní 26/27, Čelákovice a okolní obce.
Nástup: možný ihned.
Pracovní úvazek: plný, zkrácený, dohoda o provedení 
práce nebo o pracovní činnosti.
Režim: nerovnoměrně rozvržená pracovní doba.
Pracovní doba: pondělí–neděle (vč. svátků).
Vhodné pro: zdravé osoby.
Popis pracovní činnosti: přímá péče o klienty, ambu-
lantní a terénní péče.
Klientům se poskytuje: celková osobní hygiena klienta, 
podání jídla a pití, dohled nad klienty, úklid domácnosti, 
dovoz klientů k lékaři, pochůzky a ostatní, dovoz obědů, 
nákupy klientům, praní a žehlení ve SOH u klientů v do-
mácnosti atd.
Požadavky na pečovatelku/pečovatele: minimální 
požadovaný stupeň vzdělání střední odborné s výučním 
listem, řidičský průkaz typu B, praxe vítána (kurz pra-
covníka v sociálních službách výhodou), není podmín-
kou, silnou stránkou by měla být komunikace a trpěli-
vost, kolektivní spolupráce, ochota pomáhat, vysvětlovat 
a kladný přístup k lidem, chuť učit se novým věcem.
Plat: stanoven tabulkově 26 900–30 000 Kč, DPP či DPČ 
175–200 Kč/hod.
Zaměstnanecké výhody: 25 dní dovolené, straven-
ky – formou peněžního plnění, penzijní pojištění, 3 dny 
zdravotního volna.

Kontakt: Pavlína Bernášková, ředitelka, 
tel.: 721 361 041, po–pá 8.30–15.00 hod. Životopisy 

zasílejte pouze na e-mail: info@pscelakovice.cz.

Železářství J. Uhlíř
Masarykova 216/27, Čelákovice
e-mail: zelezarstvi@lumiraobchod.cz

tel.: 326 995 467

• potřeby pro domácnost • zahrad-
nické nářadí • železářské zboží

Na vybrané zboží sleva 50 %.

ZAHRADNÍ PRÁCE
Čištění neudržovaných pozemků s odvozem 
* kompletní údržba trávníků – sekání, verti-
kutace, hnojení, dosev * řez a výsadba živých 
plotů, ovocných stromů a keřů * mulčování 
s dovozem materiálu * sběr listí s odvozem 
* prořez a kácení stromů * frézování pařezů 
* odplevelení pozemku.

Tel.: 608 961 169, www.jelovsky.cz.

REALIZUJEME
 zednické práce, fasády
 obkladačské práce

 pokládání zámkové dlažby
 instalatérské a topenářské práce

 montáž sádrokartonů
 kompletní montáž a rekonstrukce 

kuchyní a bytových jader 

Reference v Čelákovicích k vidění.

GEMOS CZ, spol. s r. o. 
Informace: 603 494 203

info@gemos.cz

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

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

základní škola
J. A. Komenského 414, Čelákovice
tel.: 326 998 211
e-mail: info@zscelakovice.cz
http://www.zscelakovice.cz

S novým rokem znovu 
pomáháme

Na naší škole je už dlouholetou tradicí připome-
nout si zejména o Vánocích, že mezi námi žijí 
lidé, kteří mají osud těžší, než máme my. Jejich 
handicap, sociální znevýhodnění nebo nemoc 
jim neumožňují prožívat život naplno, ale jsou 
schopni vytvářet krásné věci, které ostatním li-
dem udělají radost. 
Od roku 2017 spolupracujeme s charitativními 
neziskovými organizacemi UMÚN a Život bez 
bariér. V prvním případě s lidmi, kteří malují ústy 
a nohama, jejich obrázky pak zdobí deštníky, zá-

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

Zápis do 1. tříd
Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro škol-
ní rok 2023/2024 proběhne prezenčně ve čtvr-
tek 13. dubna od 13.00 do 17.00 hod. a v pátek 
14. dubna od 13.00 do 16.00 hod. v prostorách 
naší Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, 
p. o. (ZŠ Kamenka).
Zápis se týká dětí narozených 1. září 2016 až 
31. srpna 2017 a dětí, kterým byl v loňském roce 
povolen odklad povinné školní docházky.
K zápisu se dostaví spolu s dítětem zákonný 
zástupce, který se prokáže občanským průka-
zem a rodným listem dítěte. V případě žádosti 
o odklad povinné školní docházky je možné již 
přinést doporučení z pedagogicko-psychologic-
ké poradny a od vašeho dětského lékaře nebo 
klinického psychologa.
Podrobnější informace naleznete na webových 
stránkách naší školy (viz výše).
Na rodiče i budoucí prvňáčky se těší pedagogo-
vé z Kamenky.

Pavlína Kučerová, zástupkyně ředitele

Improvizovaný dobročinný obchůdek Dobromysl ve 
vstupní hale ZŠ J. A. Komenského. Foto: archiv školy

Dík patří porotě, soutěžícím i přihlížejícím dě-
tem, které po celé dopoledne své vrstevníky 
úžasně podporovaly.
Nultý ročník je za námi. Další před námi a již 
nyní se těšíme na mnoho dalších talentů z naše-
ho města. Radim Keith, učitel 

I já chci poděkovat, a to na prvním místě učiteli 
Keithovi, který je autorem tohoto nápadu a který 
mu věnoval spoustu času, příprav, zajistil vlastní 
aparaturu, připravil hudbu a celým pořadem za 
pomoci žákyně Patricie Švechovičové profesio-
nálně prováděl. Snad se zrodila tradice, kterou 
bude naše škola rozhodně podporovat. 

Alena Pechalová, ředitelka

pokračování ze str. 1

Úžasné poháry pro vítěze každé kategorie vytištěné na 
3D tiskárně v ZŠ J. A. Komenského. Foto: -dv-

V sále panovala skvělá atmosféra. Foto: -dv-

Vítěz I. kategorie (3.–4. třídy) Vítězslav Stařík (housle). 
Na dalších prvních místech byly dívky v II. kategorii Ma-
rika Szabová a Magdaléna Rašínová (čtyřruční klavír) 
a v III. kategorii Viktorie Pavlovičová a Patricie Švecho-
vičová (zpěv). Foto: -dv-

stěry, hrnečky, utěrky, vánoční přání a další věci. 
Život bez bariér ze Staré Paky dává příležitost 
mentálně i pohybově postiženým lidem tvořit ke-
ramické zvonky, svícny, klíčenky, knoflíky a také 
textilní dárky. Výrobky obou organizací pravidel-
ně naleznete u našeho stánku na čelákovickém 
náměstí při rozsvěcení vánočního stromu. Celý 
výtěžek z prodeje předáváme těmto organizacím. 
Našli jsme ale způsob, jak pomáhat i v průběhu 
školního roku. Dobročinný obchůdek Dobromy-
sl vznikl pod organizací MAS – Střední Polabí, 
která podporuje region a přináší finance míst-
ním projektům. Dobromysl funguje na principu 
„pro jednoho zbytečné, pro druhého užitečné“. 
Jedni sem nosí věci v dobrém stavu, které se jim 
už nehodí, a v obchodě je prodají dalším lidem, 
kterým přinesou radost a užitek. Z vybraných 
peněz jsou pak financovány drobné projekty. 
I my jsme se rozhodli zapojit a tento skvělý nápad 
podpořit. Na přelomu ledna a února byl ve vstupní 
hale naší školy umístěn stánek se sběrnými boxy. 
Přinášeli jsme dámské a dětské oblečení, hračky 
a knihy. Snad udělají radost někomu jinému a utr-
žené penízky třeba uhradí kroužky pro děti nebo 
doputují na podporu výsadby stromů a keřů či 
vyhloubení jezírka pro lesní zvěř. Ať tak nebo tak – 
bude to na dobrou věc. A to je cíl každé dobročin-
né akce, do které se naše škola zapojuje. Věříme, 
že si děti do budoucna odnesou povědomí o vý-
znamu takových dobročinných akcí. Že v dětech 
zůstane dobrý pocit z toho, že někomu pomohly 
a že vidí, že pro jejich učitele je takové jednání při-
rozenou samozřejmostí. vedení školy 

Zápis do 1. třídy
Pro školní rok 2023/2024 se bude zápis do 1. tří-
dy na naší škole konat ve čtvrtek 13. dubna od 
13.00 do 17.00 hod. a v pátek 14. dubna od 13.00 
do 16.00 hod. Elektronická registrace s rezervací 
data a termínu bude spuštěna 13. března – sledujte 
www.zscelakovice.cz a naše facebookové stránky.
Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2016 až 
31. 8. 2017, a to i v případě žádosti o odklad. 
Dle školní zralosti děti nastoupí do školy, nebo 
jejich zákonní zástupci požádají o odklad školní 
docházky. K zápisu s sebou přineste rodný list 
dítěte a váš občanský průkaz. Žádost o přijetí 
musí podat i zákonní zástupci dítěte, kterému byl 
v loňském roce povolen odklad školní docházky. 
Děti narozené v období od 1. 9. do 31. 12. 2017 
mohou nastoupit do školy jen s doporučením 
pedagogicko-psychologické poradny.
Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu školní 
docházky, prosíme, vyřiďte si doporučení z pe-
dagogicko-psychologické poradny a od dět-
ského lékaře nebo klinického psychologa včas, 
ideálně do zápisu.
Naše škola nově nabízí diagnostiku školní při-
pravenosti – zjištění aktuální úrovně připrave-
nosti schopností potřebných pro čtení a psaní, 
matematiku, zda je dítě pro vstup připravené 
v oblasti sociální, psychické, v oblasti schop-
nosti učit se, udržet pozornost atd., zda je 
dítě pro zápis a následný vstup do 1. třídy při-
praveno, na které oblasti vývoje je potřeba se 
ještě zaměřit a trénovat, případné doporučení 
návštěvy pedagogicko-psychologické poradny 
a zvážení odkladu školní docházky. 
V případě zájmu o diagnostiku, kontaktujte Terezu 
Doležalovou, e-mail: dolezalova@zscelakovice.cz.

Renáta Michaliková, zástupkyně ředitelky
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kam ve volném čase

do středy 15. 3.
náměstí 5. května
DVOUHLAVÝ PES ANEB ARCHEOLOGIE 
POD KAMENKOU
výstava na venkovních panelech

do pátku 31. 3.
kostel Církve bratrské
KRAJINA NAŠICH BABIČEK
výstava fotografií Ivo Dokoupila zachycujících 
české krajany v rumunském Banátu

sobota 4. 3. – sobota 18. 3.
Ekodomeček MDDM, Kollárova ulice
ŘEMESLA POLABÍ 2023 – PO VODĚ I PO 
TRATI
Výstava soutěžních prací tradičních řemesel.
Vernisáž výstavy v sobotu 4. 3. od 10.00 hod. 
v Ekodomečku MDDM v Kollárově ulici.

neděle 5. 3. 16.30 hod.
Hospůdka na hřišti, Záluží
SETKÁNÍ ŽEN
s pěveckým sborem Animuk, pořádá osadní vý-
bor Záluží.

pondělí 6. 3. 14.00–15.00 hod.
komunitní centrum Fara
KNIŽNÍ PONDĚLÍ NA FAŘE
Hans Christian Andersen: život a dílo nejzná-
mějšího světového pohádkáře, přednáší Naděž-
da Picková.

středa 15. 3. – pátek 12. 5.
náměstí 5. května
ŘEMESLA POLABÍ 2023 – PO VODĚ I PO TRATI
výstava na venkovních panelech

středa 15. 3. 17.00 hod.
Městská knihovna
ČAJ O PÁTÉ S KNIHOU
aneb Čtenářský klub pro dospělé. Nutné pře-
dem se přihlásit.

čtvrtek 16. 3. 18.30 hod.
Městská knihovna
HRÁTKY S PAMĚTÍ
s lektorkou Renátou Nentvichovou Novotnou, 
certifikovanou trenérkou paměti I. stupně

pondělí 20. 3. 18.30 hod.
Městská knihovna
JAK NA DYSLEXII
Přednáška Jany Heidenreichové. Dozvíte se, 
jak pracuje mozek a kdy a jak vzniká dyslexie. 
Ukážeme si jednoduchá praktická cvičení pro 
děti, aby se zlepšilo jejich čtení, psaní, chápání 
čteného textu a počítání.

středa 22. 3. 13.00–17.00 hod.
Městská knihovna
HRAVÉ ODPOLEDNE S ANDERSENEM
Výjimečně otevřená knihovna, pro zájemce při-
pravené kvízy, testy, doplňovačky.

pondělí 27. 3. 18.30 hod.
Městská knihovna
PANAMA A JEJÍ KRÁSY
přednáška cestovatele Jiřího Kafky

pondělí 3. 4. 14.00–15.00 hod.
komunitní centrum Fara
KNIŽNÍ PONDĚLÍ NA FAŘE
Čelákovice v literatuře, přednáší Soňa Husári-
ková a Ludmila Svobodová.

V sobotu 4. února se v kostele Církve bratrské v Čelákovicích uskutečnila vernisáž výstavy fotografií 
Ivo Dokoupila s názvem Krajinou našich babiček. Cestovatel, novinář a humanitární pracovník Ivo 
Dokoupil fotografoval naše krajany v českých vesnicích rumunského Banátu. Zachytil je při práci, 
odpočinku, náboženských slavnostech či lidových tradicích, vše na pozadí malebné banátské kra-
jiny.
Výstavu zahájil videoprojekcí a vyprávěním o dvousetleté historii této krajanské komunity, jejíž 
podporou se zabývá již od roku 2005. Způsoby a možnosti této podpory byly druhým tématem 
přednášky. V rámci projektu Člověka v tísni učí Ivo Dokoupil a jeho spolupracovníci krajany ná-
vratu k zapomenutým dovednostem (př. přípravě bylinných čajů), rozšíření sortimentu lokálních 
produktů (různé druhy sýra, výroba medoviny) a především rozvoji šetrné turistiky.
Dvacet velkoplošných fotografií ve vstupním koridoru kostela bude možno zhlédnout do 28. března 
v době otevření kostela. Čas otevření je možno ověřit na tel.: 731 172 641. -MP-

Ivo Dokoupil uprostřed. Foto: -dv-

úterý 4. 4. 18.30 hod.
Městská knihovna
DOTEKY STRUN A KOUZLA MĚCHU
Koncert dua Jindřich Macek (loutna), Jitka Baš-
tová (akordeon). Pořad je přesunut ze sousední 
budovy tvrze z důvodu rekonstrukce. Jednotné 
vstupné: 50 Kč v prodeji na místě před akcí.

čtvrtek 6. – sobota 8. 4.
Sedlčánky a Císařská Kuchyně
ŘEHTÁNÍ A POMLÁZKA

sobota 8. 4. 7.30–13.00 hod.
náměstí 5. května
VESELÉ VELIKONOCE
farmářský trh, od 9.00 hod. program – ukázky 
králičího hopu, Jak skřítek o Velikonocích za-
chránil barvičky – pohádka v podání Liduščina 
divadla, velikonoční návody s MDDM Čelákovi-
ce, p. o.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ KRAJINOU NAŠICH BABIČEK

Foto: -dv-
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kultura / inzerce

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

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

čtvrtek 9. 3. 20.00 hod.
LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P
koncert, vstupné: 390 Kč

úterý 21. 3. 9.30 hod.
O CHALOUPCE Z PERNÍKU
pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 50 Kč

úterý 21. 3. 19.00 hod.
MIROSLAV DONUTIL – NA KUS ŘEČI
talk show oblíbeného českého herce, vstupné: 
450 Kč

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

sobota 25. 3. 20.00 hod.
MAŠKARNÍ PLES
hudba non stop, Dekameron band, pestrá 
tombola, vstupné: 300 Kč

neděle 26. 3. 15.00 hod.
BAMBINO PARTY
dětský karneval týmu baviče Páji Chabičov-
ského, vstupné: 190 Kč

středa 29. 3. 19.00 hod.
SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
Divadelní komedie, vstupné: 420/390 Kč, platí 
sleva ZTP a senior 70+.

sobota 1. 4. 20.00 hod.
OPRAVDOVÝ TANEČNÍ PLES
vstupné: 350 Kč

Taneční kurzy pro mládež
Nově letos povedou taneční kurzy pro mládež 
v Kulturním domě Čelákovice lektoři Sabina 
Pardusová a Filip Forman z pražského taneč-
ního studia Dancebuddies. V Čelákovicích již 
úspěšně vedou taneční kurzy pro dospělé. 
Nahrazují tak Taneční školu Zita, která vedla 
kurzy celé čtvrtstoletí, a patří jim velké podě-
kování za vytvoření úspěšné tradice tanečních, 
díky které rády a dobře tančí celé generace ob-
čanů Čelákovic a blízkého okolí. 
Přihlášení do tanečního kurzu je možné na 
webových stránkách: www.dancebuddies.cz. 
Počet kurzistů je omezen na 70 tanečních párů. 
V případě velkého zájmu bude otevřen druhý 
kurz. Kurzy budou nově probíhat v pátek. Prv-
ní lekce se uskuteční až v pátek 13. října, a to 
od 18.30 do 20.30 hod. (Důvodem je plánovaná 
rekonstrukce střechy KD.) Kurzisty bude čekat 
13 lekcí, z toho dvě tematické prodloužené se 
živou hudbou, a velkolepý závěrečný ples, ne-
boli věneček. Cena kurzu je 3 490 Kč/osoba. 
Při přihlášení skupiny deseti a více osob je cena 
3 100 Kč/osoba. 

Lektoři Sabina Pardusová a Filip Forman z pražského 
tanečního studia Dancebuddies. Foto: archiv studia

sobota 15. 4. 20.00 hod.
RETRO DANCE PÁRTY
disco ples, vstupné: 250 Kč v předprodeji,  
300 Kč na místě

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

čtvrtek 23. 11. 19.00 hod.
BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ II.
koncert, vstupné: 1 290/990 Kč

V prodeji jsou také gardenky za 600 Kč/ks. Sa-
mozřejmostí je možnost zakoupit i jednotlivý 
vstup garde na lekce přímo na místě, a to za 
100 Kč. Vstupenky na prodloužené lekce a na 
závěrečný ples budou v prodeji přímo na lekcích.
Podrobné informace o průběhu kurzu, k oble-
čení či vstupenkám na prodloužené a na závě-
rečný ples obdrží všichni kurzisté v souhrnném 
e-mailu před začátkem kurzu.

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

Jaro v knihovně
Knihovna během ledna a února pro dospělé 
návštěvníky uspořádala: Hrátky s pamětí s cer-
tifikovanou trenérkou paměti I. stupně; s básní-
kem Pavlem Kukalem jsme se vydali po stopách 
starých českých pověstí; přednášky Jany Hei-
denreichové o kineziologii; Čaj o páté s knihou 
aneb Čtenářský klub pro dospělé; ve spolupráci 
s Městským muzeem v Čelákovicích besedu 
s Martinem Dolejským nad jeho novou knihou 
Čelákovice, Sedlčánky a Záluží v soukolí kolek-
tivizace.
Každý den k nám přichází žáci místních škol na 
pořady připravené knihovnicemi. Během dopo-
ledních hodin se v knihovně vystřídají dvě třídy. 
V prvních měsících letošního roku se žáci více 
dozvěděli o tématech: Astrid Lindgrenová, jak 
ji možná neznáte (3. třídy); kamarád Jaroslav 
Foglar (6. třídy); Jules Verne (6. třídy); nejstarší 
literatura (7. třídy); středověká literatura (7. tří-
dy); prokletý Erben (8. třídy ZŠ); rebelka Božena 
Němcová (8. třídy ZŠ); čeští spisovatelé počátku 
20. století (9. třídy ZŠ).
V březnu se těšíme hlavně na třídy MŠ, které 
chodí již tradičně v rámci března – Měsíce kni-

Čaj o páté 8. února 2023. Foto: archiv MK

Beseda s Martinem Dolejským nad knihou Čelákovice, 
Sedlčánky a Záluží v soukolí kolektivizace. Foto: archiv MK

POZVÁNKA NA VÝSTAVU VLADIMÍRA TŮMY
Po delší přestávce z důvodu protiepidemických opatření se uskuteční výstava z díla místního tvůrce 
Vladimíra Tůmy. Vlivem rekonstrukce čelákovické tvrze bude zahájena 1. dubna v prostorách Skle-
něné vily v Lázních Toušeni. Výstava s názvem Pocta řemeslu ukazuje nové pojetí tvorby v posled-
ním období. Stálým objektem inspirace jsou ženy a ostatní obrazy z malířova atelieru. Vernisáž se 
uskuteční 1. dubna od 14.00 hod. v toušeňské Skleněné vile. Prostory výstavní síně budou otevřeny 
vždy ve čtvrtek, pátek, sobotu a neděli od 14.00 do 17.00 hod. po dobu tří týdnů, do 22. dubna. 
Srdečně vás zveme na návštěvu! David Eisner, ředitel Městského muzea v Čelákovicích

PF 2011 města Čelákovic vytvořené Vladimírem Tůmou. Zdroj: archiv města

hy, přicházejí také žáci 5. tříd ZŠ na vyprávění 
o nejznámějším světovém pohádkáři Hansi 
Christianu Andersenovi. Podle dne jeho naroze-
ní (2. dubna) je od 60. let 20. století toto datum 
ustanoveno jako Mezinárodní den dětské knihy, 
a nejen knihovny pořádají mnoho akcí, například 
Noc s Andersenem. 
V naší knihovně můžete prožít Hravé odpole-
dne s Andersenem letos ve středu 22. března. 
Knihovna bude otevřena od 13.00 do 17.00 hod. 
a pro zájemce je připravené luštění kvízů.
Následovat bude Večer autorského čtení s če-
lákovickou autorkou Michaelou Kalivodovou 
roz. Kašičkovou. Několikrát se úspěšně zúčast-
nila literárních soutěží pořádaných naší knihov-
nou. Součástí večera bude i vyhlášení výsledků 
Čtenáře roku. Tentokrát oceníme čtenáře, kteří 
do knihovny přišli v roce 2022 nejčastěji. Zve-
me vás ve středu 22. března od 17.30 hod.
V březnu máte možnost si prohlédnout v knihov-
ně výstavu mapující 40 let knihovny v budově 

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

Den otevřených dveří
V úterý 4. dubna od 15.00 do 17.00 hod. po-
řádáme den otevřených dveří s workshopem 
a tvořivým setkáním s ilustrátorkou Vendulou 
Hegerovou. Komunitně-osvětové setkání bude 
zaměřeno na rozvoj čtenářské pregramotnosti, 
rozvoj kulturního povědomí a práci s knihou. 
Děti se seznámí s autorskými ilustracemi, pra-
cí s textem, budou moci skládat puzzle, stavět 
dřevěné kostičky, vybarvovat omalovánky.
Dále bude možnost prohlédnout si mateřskou 
školu, děti si pohrají a můžete si vyzvednout při-
hlášku k zápisu. Ve třídách a na terasách budou 
pro děti připraveny různé hrací prvky. Po celé MŠ 
budou prezentovány výtvarné práce dětí. Přijďte 
se podívat, něco si vytvořit a společně si pohrát.
Všem přeji, aby se vám v MŠ líbilo.
Formuláře k zápisu si můžete také vyzvednout 
od 3. do 5. dubna od 7.00 do 8.30 hod. u hos-
podářky MŠ na pavilonu C, od 14.30 do 16.15 
hod. ve třídě C1 na pavilonu C, případně si je 
můžete stáhnout z webových stránek MŠ.
Bližší informace k průběhu zápisu naleznete na 
webových stránkách MŠ nebo v informačních 
tabulích u MŠ.
Termín zápisu: 3. a 4. května, v 8.00–16.00 hod.

Hana Henyšová, ředitelka

Na Hrádku. Knihovna zde byla pro čtenáře ote-
vřena 1. března 1983! Výstava bude ke zhlédnutí 
ve výpůjčních hodinách knihovny.

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

Výstava Řemesla Polabí
V sobotu 4. března od 10.00 hod. proběhne 
v Ekodomečku MDDM v Kollárově ulici slav-
nostní vernisáž řemeslné výstavy Řemesla Pola-
bí, na kterou jste všichni srdečně zváni. Výstava 
pak bude přístupná veřejnosti do 18. března 
v pondělí, středu a pátek v 15.00–17.00 hod. 
a v sobotu a neděli ve 14.00–17.00 hod. V do-
poledních hodinách bude v rámci výstavy při-
praven program pro děti ze základních a mateř-
ských škol. 
Součástí výstavy jsou doprovodné víkendové díl-
ny pro veřejnost (vždy ve 14.00–16.00 hod.), své 
děti můžete hlásit přes naše webové stránky.

sobota 4. 3.  korálkování – jarní ozdoba
neděle 5. 3. keramické tvoření
sobota 11. 3. šití kosmetické taštičky

Léto a plánované akce 
s MDDM

O zážitky a pestrý program v létě nebude nou-
ze, pro vaše děti letos organizujeme celkem 
14 letních pobytových či příměstských táborů. 
Stále máme volná místa. Na webových stán-
kách MDDM, v záložce tábory, naleznete kom-
pletní nabídku táborů. Registrovat své děti mů-
žete online. 
Velikonoční návody pro žáky prvních a druhých 
tříd základních škol v Čelákovicích proběhnou 
20.–31. března. Děti si zde v dopoledních hodi-
nách, za doprovodu učitelů, vyrobí tradiční kras-
lice a další velikonoční dekorace. 

Na Bílou sobotu, 8. dubna, vás zveme na tra-
diční velikonoční dílny, které se uskuteční na 
náměstí v rámci akce Veselé Velikonoce. Děti 
i dospělí si zde mohou ozdobit vejce či vyro-
bit drobné velikonoční dekorace, chlapci pak 
uplést pomlázku. Dílny jsou k dispozici po dobu 
konání akce, 9.00–13.00 hod. 
V pátek 21. dubna proběhne na náměstí Den 
Země, akce zaměřená na ekologii a environ-
mentální cítění pro žáky základních škol i veřej-
nost. Tuto akci již tradičně pořádáme ve spolu-
práci s městem Čelákovice. Během dopoledne 
bude pro děti základních a mateřských škol při-
praven zábavní edukativní program. 
Čarodějnický rej, drobné úkoly, zábavná stezka 
a soutěže na vás opět čekají v neděli 30. dubna 
na zahradě MDDM.
Taneční soutěž pro amatérské taneční skupiny 
a začínající kroužky Čelákovická duběnka se 
uskuteční 6. května v Kulturním domě Čelákovi-
ce. Případní zájemci naleznou podrobnější infor-
mace na našich webových stránkách. 

Veronika Kratochvílová, zástupkyně ředitelky

Foto: archiv MDDM

volný čas 

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

Otevřeno po–pá, 13.00–17.00 hod. (leden–
březen; + časy mimořádných aktivit).

Knižní pondělí, pondělí 6. 3., 14.00–15.00 
hod., ve spolupráci s Městskou knihovnou Če-
lákovice, téma: Hans Christian Andersen – ži-
vot a dílo nejznámějšího světového pohádkáře, 
přednáší: Naděžda Picková.

Zásady úspěšné komunikace při péči, čtvrtek 
9. 3., 9.00–15.00 hod., kurz – jak správně komu-
nikovat se svým blízkým, o něhož pečuji, zejména 

při péči o člověka s demencí, ale i o člověka se 
sluchovým a zrakovým postižením aj., přednáší: 
Veronika Šmejdová, místo si rezervujte předem, 
případně více informací na tel.: 704 607 850.

Únikovka, úterý 14. 3., 9.00–10.15 a 10.30–
11.45 hod., přijďte si procvičit své rozumové 
schopnosti netradičním způsobem a najít po-
klad stařečka Floriša, Zdeněk Gloz certifikova-
ný trenér paměti III. stupně, rezervace na tel.: 
723 032 519.

Právní poradenství, středa 15. 3., 17.00–
19.00 hod., Markéta Tillerová.

Jak doprovázet na konci života, pátek 17. 3., 
9.00–15.00 hod., kurz – co je terminální stá-
dium, jak vypadá paliativní léčba, specifika 
ošetřování v závěru života, jak zajistit praktické 
záležitosti, jaké krizové situace mohou nastat 
aj., přednáší: Tereza Cimrmannová, místo si 
rezervujte předem, případně více informací na 
tel.: 704 607 850.

Bylinkové povídání, pondělí 20. 3., 14.00–
15.00 hod., jalovec, Alena Křivánková.

Setkání se starostou, úterý 21. 3., 9.00–10.00 
hod., neformální povídání s Josefem Pátkem.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

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

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

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

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

Cvičení s Radkou Polenskou, středa 18.00–
19.00 hod. 

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

Cvičení s Renčou Nentvichovou, čtvrtek 
13.30–15.30 hod.

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

Angličtina, pátek 10.00–11.30 hod., Miloš Špringr.

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

Setkání skupiny anonymních alkoholiků 
„Nová naděje“, pátek 18.30 hod.

Velikonoční návody na náměstí, 2022. Foto: archiv 
MDDM
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volný čas / sport

houbařské okénko

Čepičatka hlízonohá
Pokračujme v tématu houby našeho okolí. 
A stejně jako v minulém čísle se bude jednat 
o velmi zajímavý nález při akci Zamykání lesa 
dne 28. prosince 2022. Jedná se o čepičatku 
hlízonohou, zapsanou v Červeném seznamu 
mykromycetů ČR v kategorii DD (druh s ne-
dostatečnými údaji). Houbařsky zdatnější část 
čtenářů si při slově „čepičatka“ představí nej-
známější a prakticky nejhojnější čepičatku 
jehličnanou – drobnou dřevokaznou rezavo-
hnědou lupenatou houbu, která se v pozdním 
podzimu v našem okolí vyskytuje velmi hojně 
a je známá tím, že se svojí jedovatostí blíží 
muchomůrce zelené. Při pohledu na čepičat-
ku hlízonohou bychom však nějakou velkou 
příbuznost (především typické rezavé lupeny) 
hledali obtížně. Problém je v tom, že český ro-
dový název „čepičatka“ je společný několika 
odlišným rodům v latinské systematice. Což je 
v mykologii dosti běžná situace – např. známé 
čirůvky májovka, havelka a čirůvka fialová patří 
ve skutečnosti každá do odlišného rodu. Čepi-
čatka hlízonohá (Phaeogalera dissimulans) tak 
má s běžnými čepičatkami (rod Galerina) jak do 
vzhledu, tak do systematiky méně společného 
než vyplývá z českého názvu. 
Čepičatka hlízonohá – má klobouk velký 
3–5 cm, olivověhnědý, s šedavými někdy i re-
zavými tóny, za vlhka bývá výrazně lepkavý. 
Třeň je obvykle vysoký okolo 5 cm, často bývá 
zakroucený, na bázi hlízovitý. V horní čás-
ti bývá přítomen pavučinový prsten. U báze 
třeně bývají nápadná myceliová vlákna, která 
prorůstají do substrátu. Lupeny jsou u mladých 
plodnic bělavé, postupně se zabarvující do 
hnědoolivova. Roste pozdě na podzim i přes 
mírnou zimu v lužních lesích ze zbytků dřeva, 
větviček listnáčů, nejčastěji jasanu. Svým cel-
kovým vzhledem a zbarvením v podstatě splý-
vá se svým okolím. Proti mrazům je poměrně 
odolná, nevadí jí krátkodobé přízemní mrazíky. 
Záměna je možná za ranné druhy polniček (bý-
vají světlejší), případně za kržatku otrubičnou, 
která roste na obdobných stanovištích a po 

Čepičatka hlízonohá, Lipovka, 28. prosinec 2022. Foto: 
Petr Souček

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

Otevírací doba do konce března zahrada/
Jurta po, st, čt 10.00–18.00 hod.
Přijďte do příjemného prostředí na čaj, kávu, 
posedět si, popovídat. Dobročinný obchůdek 
opět otevřeme v dubnu.

Volná herna, každý pátek 9.00–11.00 hod., 
Klub Routa, zadní vchod Obecního domu (nad 
Městskou policií), 50 Kč/rodina, registrace pře-
dem není nutná.

Němčina pro děti od 5. třídy – druhé pololetí, 
pátek 15.00 a 16.00 hod., volná místa ve sku-
pině začátečníci (1. pololetí němčiny) a mírně 
pokročilí. Více informací a přihlášky online na 
www.rc-routa.cz, tel.: 721 355 798.

Plavání pro děti 2–15 let, jarní kurz od 30. 3., 
přihlášky online, volné časy novým zájemcům 
potvrdíme v polovině března, informace na 
webu nebo na tel.: 721 355 798.

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

Klub náhradních rodin, sobota 18. 3., 
10.00–16.00 hod., Routa, seminář: vztah dí-
těte a původní rodiny, lektor: Jana Luhanová, 
určeno pěstounům a zájemcům o náhradní ro-
dinnou péči. Další informace: Lenka Slováková, 
e-mail: lenka.slovakova@rc-routa.cz, tel.: 
776 152 929.

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

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

Výroční schůze
Výbor Základní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu Čelákovice oznamuje všem svým 
členům, že se v pátek 17. března od 17.00 hod. 
v restauraci Nová hospoda koná výroční člen-
ská schůze. Delegace členů dle schválených 
pravidel. Informace podají předsedové osad.

Jaromír Kurka, předseda ČZS Čelákovice

zahrádkáři

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

Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

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

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

(9.00–11.00 senioři)
Upozornění:
V průběhu otevírací doby pro veřejnost může být kdy-
koli jedna plavecká dráha vyhrazena k  jiným účelům.

plavání

Plavecký oddíl Patriot 
Čelákovice

V roce 2022 jsme se zúčastnili 13 oficiálních 
závodů – regionálních, krajských i celorepubli-
kových. Naši plavci získali celkem 117 diplomů 
a medailí a téměř z každého závodu si odváželi 
své osobní rekordy z jednotlivých disciplín.
Oddíl má tréninky 4 dny v týdnu – pondělí, úterý, 
středa a čtvrtek, a také je velmi důležitá suchá 
příprava, která probíhá dva dny v týdnu ve stře-
du a ve čtvrtek. Díky tréninkům si v konkuren-
ci vedeme velmi dobře a jejich množství a čas 
strávený ve vodě se snažíme navyšovat.
Na konci letních prázdnin, před začátkem další 
závodní sezony, se plavci účastní soustředě-
ní, které probíhá ve Volarech na Šumavě. Zde 
máme k dispozici nejen hezký bazén, ale i okolní 
přírodu, kterou rádi využíváme na výlety. K velké 
spokojenosti celého oddílu budeme plavce in-
tenzivně připravovat na další sezonu na Šumavě 
letos již třetím rokem. Za celý plavecký oddíl Pa-
triot děkujeme za přízeň a podporu týmu. Těší-
me se na plavecký rok 2023 a vždy uvítáme nové 
plavce do naší party! Informace na tel.: 606 628 
262, e-mailu: plavani.celakovice@gmail.com.

Alena Doušová, hlavní trenérka

přemrznutí se barevně může čepičatce hlízo-
nohé dosti podobat. 
Kuchyňské využití je nulové. Jedná se o nejedlý 
druh, který se vyskytuje dosti vzácně a navíc 
dokáže být prakticky neviditelný.

Miroslav Rudolf a Ondřej Tomeček, 
Spolek houbařů Čelákovice
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Zápas s Rudnou. Foto: Martin Bajer
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ORKA–FBŠ SLAVIA PLZEŇ 3:12
V souboji o čelo tabulky měla Plzeň Orce co vracet, když poslední vzájem-
ný zápas skončil naším vítězstvím. Tentokrát ale hosté byli po celý zápas 
lepší a šli si jasně za ziskem tří bodů. Po herně vyrovnané první části Pl-
zeň šesti brankami ve druhé třetině rozhodla o osudu zápasu a Orka se již 
nezmohla na pořádnou reakci. Nepomohla ani výměna brankáře, a tak se 
zrodila nejvyšší porážka sezony.
ORKA–SOKOL RUDNÁ 10:3
Proti poslednímu týmu tabulky byla Orka jasným favoritem a na hřišti 
to bylo znát. Do vedení jsme se dostali ve čtvrté minutě. Hosté sice 
bleskově vyrovnali, další dvě branky do jejich sítě ale udaly vývoj zápasu. 
Orka postupně navyšovala svůj náskok a počet vstřelených branek 
se nakonec zastavil na vytoužené desítce. Dvěma brankami se blýskl 
Vojta Strnad, který se vrátil do sestavy po dlouhé absenci způsobené 
zraněním.
FBC HRADEC KRÁLOVÉ–ORKA 7:4
Vyrovnané utkání týmů z čela tabulky rozhodla až závěrečná tříminutovka. 
V celém zápase vedla Orka vždy jednobrankovým rozdílem, domácí ale 
dokázali pokaždé rychle srovnat. Poprvé do vedení se Hradec dostal tři 
minuty před koncem, na což Orka reagovala snahou o vyrovnání hrou bez 
brankáře. Toho dokázali domácí využít a brankami v posledních 30 sekun-
dách do opuštěné svatyně potvrdili svou výhru a konečné druhé místo 
v tabulce po základní části.

Pokračovala také nejvyšší dorostenecká liga, kde naši kluci statečně bojují 
o co nejlepší umístění. V posledních čtyřech zápasech se nám podařilo zví-
tězit. TJ TURNOV–ORKA 0:6, ORKA–SOKOLI PARDUBICE 6:5pn, ORKA–
OLYMP FLORBAL 5:3, FBC HRADEC KRÁLOVÉ–ORKA 4:7.

Martin Bajer

fotbal

SK UNION – PŘED STARTEM FOTBALOVÉHO JARA
Mrazivé počasí fotbalisté v zimní přípravě nemají v oblibě. Ani trenér 
Skuhravý nebyl příliš nadšen a musel se vyrovnávat s řadou absencí ať 
již ze zdravotních, či pracovních důvodů. V hráčském kádru zatím pře-
vládá počet odchodů nad počtem příchodů. Jen připomínám – Kovalov 
na zkoušce v Poříčanech, Jelínek v trenérském štábu Záp, Kredba návrat 
do Rejšic a Brabec skončil z osobních důvodů, Janák ve Staré Boleslavi. 
Příchody – s týmem se připravuje Kadeřábek a to je zatím vše. 
Union sehrál první přípravné utkání na umělce Xaverova a připsal si první 
výhru.
SC XAVEROV–SK UNION 2:9
Branky: Pánek 3, Slunéčko 2, Skalický, Skuhravý, Filip, vlastní
Union nastoupil v sestavě: Schlosser, – Kolovecký, Bílek, Nesládek, Ko-
nečný, – Skuhravý, Filip, Mašek, Skalický, – Pánek, Haloun, střídali Slu-
néčko, Hromas. V prvním poločase byla hra celkem vyrovnaná, domácí se 
ujali v 19. min. vedení, ale po deseti minutách vyrovnal Pánek na 1:1, po 
chvíli přidal druhou branku Skalický a v závěru poločasu Skuhravý jistil na 
3:1. V úvodu druhé části navýšil vedení Pánek a bylo vlastně rozhodnuto. 
Hru kontrolovali hosté (to ještě Skuhravý nedal penaltu) a skóre narůstalo 
až ke konečné podobě. 
Po týdenní přestávce sehrál Union druhé utkání, tentokrát s výrazně sil-
nějším soupeřem usilujícím o návrat do přeboru a výsledek byl jiný než 
v Xaverově.
SK POŘÍČANY–SK UNION 5:1
Branka: Dalekorej
V utkání proti kvalitnějšímu soupeři začali lépe domácí a již v desáté minu-
tě se ujali vedení. S přibývajícími minutami se hra vyrovnala a přišly šance 
i pro Union, bohužel Kadeřábek, Pánek či Haloun nedokázali dobře roze-
hrané situace úspěšně zakončit. To se podařilo pouze Dalekorejovi, který 
srovnal na 1:1. Když se zdálo, že týmy půjdou do šatny za nerozhodného 
stavu využily Poříčany chvilku naší nižší koncentrace a vzaly si zpět vedení 
– 2:1. Ve druhé půli se projevila horší fyzická kondice hráčů Unionu a v zá-
věrečné dvacetiminutovce soupeř rozhodl o výrazné výhře.
Generálkou na jaro je utkání s Milovicemi v sobotu 4. března. Střelecky se v přípravě dařilo Petru Pánkovi. Foto: archiv Milana Šikla

Ještě jednu informaci pro ty, kdož se pohybují kolem fotbalu na jakékoliv 
úrovni. FAČR připravuje na sezonu 2024/2025 reorganizaci soutěží ne-
profesionálních klubů, a to docela důkladnou. První a druhé ligy se změny 
nebudou týkat, postihnou až další soutěže. Současné dvě skupiny ČFL 
budou zúženy na jednu skupinu s 16 účastníky, a to pod názvem 3. liga. 
Dále budou působit tři divizní soutěže pod názvem 4. liga. Pochopitelně 
sestup postihne i krajské soutěže, kde kraj bude řídit přebor – 5. liga a dále 
I. A třídy – 6. liga. Ve většině krajů budou A třídy dvě, výjimkou je největší 
Středočeský kraj, kde bude hrát I. A třída ve čtyřech skupinách. Současné 
I. B třídy budou zrušeny! Mužstva této úrovně buď postoupí do I. A třídy, 
nebo sestoupí do okresu, který bude mít okresní přebor – 7. liga, a III. třídy 
neboli 8. liga. Zatím se jedná o návrh, nový systém by měl fungovat od 
ročníku 2024/2025, tak uvidíme, co nám přinese. Milan Šikl

florbal

Národní liga spěje k ukončení základní části, kdy zbývá odehrát poslední 
kolo. Orce patří v tabulce zatím třetí místo a jistota postupu do play-off. 
Zbývá tak rozluštit jen tajenku, kdo bude naším soupeřem v prvním kole.
SK FLORBAL BENEŠOV–ORKA 3:6
I když byla Orka favoritem utkání, zápas byl padesát minut velmi vyrovnaný 
jak herně, tak na ukazateli skóre. O našem vítězství rozhodla 54. minuta, 
kdy rozhodující branku vstřelil Marek Korych. Do sítě domácích pak padly 
ještě dva góly, a Orka tak rozhodla o zisku dalších tří bodů do tabulky.

Orka – základní část národní ligy vrcholí
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22 / zpravodaj města čelákovic

ČELÁKOVICKÝ STOLNÍ TENIS SLAVÍ 100 LET!
Letos tomu bude 100 let od doby, kdy bylo v Čelákovicích možno 
poprvé zaslechnout typický klapot plastového míčku v rytmu ping 
a pong. Jsme hrdí na to, jak velkých úspěchů dosáhli stolní tenisté 
našeho města s malým míčkem doma i v zahraničí. Přinášíme vám 
přehledně historii stolního tenisu v Čelákovicích, jak byla zazname-
nána v materiálech pamětníků, členů oddílu, ale i například v kronice 
rodiny Červinků. Oslavy této historické události vyvrcholí 20. května 
v sokolovně velkolepou exhibicí nejlepších stolních tenistů Česka.

OBDOBÍ MEZI VÁLKAMI
Po skončení 1. světové války se lidé v Československu vracejí ke sportu. 
I v našem městě vznikají sportovní kluby, např. Union či SK Čelákovice, 
na konci roku 1925 se otevírá nová sokolovna. Mezitím si v roce 1923 
mladý učitel tělocviku Josef Micka ze své návštěvy Anglie přiváží náčrtek 
stolu pro table-tennis. Dle něj pro své dvě dcery Jiřinu a Jarmilu nechává 
zhotovit dvě desky a dvě pálky, síťku plete paní domu. Překonává i ne-
dostatek pingpongových míčků způsobující i několikaměsíční přestávky 
mezi tréninky. Pinkání míčku se ozývá i z restaurace v čelákovické tvrzi. 
Továrník Volman zakládá SK Volman se 14 sporty a 1 800 členy a table-
-tennis nemůže chybět. 

Koncem 30. let světový trůn table-tennisu přebírají od Maďarů Čechoslo-
váci. Ve světové špičce se na dlouhou dobu usazují Váňa, Kolář, Tereba 
či Šlár, mezi ženami Kettnerová, Šmídová, Votrubcová, Depetrisová. Tituly 
mistrů světa katapultují popularitu table-tennisu v českých zemích až do 
nebe a naše město není výjimkou. Ve tvrzi se už nadobro usazují table-
tenisté a zakládají zejména díky nadšení rodiny Červenků T.T.K. TVRZ, za 
který nastupují Červenka, Socha, Bajer, Mužík, Chromý, Winter, Chalupa 
a Hataš, za ženy pak Červenková a Hirthová. Za války se téměř nehraje, 
a tak velkou událostí pro čelákovický table-tennis se stává přátelské utkání 
mezi T.T.K. TVRZ Čelákovice a AC Sparta Praha. Do Čelákovic přijíždí na 
přátelské utkání tehdejší nejlepší tým ČR s budoucím mistrem světa Ivanem 
Andreadisem. Výsledek utkání se nedochoval, ale traduje se, že se dohrá-
valo až nad ránem.

POVÁLEČNÉ OBDOBÍ DO ROKU 1968
V období 1946–1950 v Čelákovicích působilo hned několik klubů. 
T.T.K. TVRZ, SK Volman, Sokol, Baník a TJ Spartak. V roce 1947 si SK 
Čelákovice vítězstvím nad SK Kralupy zajistil 1. místo v II. třídě Pražské 
župy a postoupil do druhé nejvyšší soutěže I. třídy. Tehdy začaly naplno 
zářit dvě legendy čelákovického pinčesu Josef Seidl a Josef Kašička. 
Využívali všech příležitostí změřit síly s jakýmikoli soupeři, včetně těch nej-
těžších. Po cestě na WM 1948 do Londýna se v Čelákovicích zastavují re-
prezentanti Maďarska, aby doplněni o čelákovické ženy sehráli přátelské 
utkání s místním SK u příležitosti oslav 25 let založení klubu. Za Maďarsko 
nastoupil i budoucí mistr světa Sido, dále Soos, Kotzian. V roce 1951 se 
naše hráčky zúčastnily Turnaje pěti měst v Úvalech. V konkurenci 25 druž-
stev zvítězily Červenková a Hirthová. Na okresních přeborech jednotlivců 
v roce 1957 zvítězil Josef Seidl (Spartak) a druhý byl Josef Kašička (Baník), 
v ženách vítězí Červenková (Spartak) před Soukupovou a Hlavicovou (Ba-

ník). V padesátých letech oddíl dále reprezentovali Pistor, Čermák, Karel, 
Mužík, Pinc, Zedek, Hejlík, Pokorný, Bezdíček, Dědek a Červinka junior. 
V roce 1960 se v rámci 50. výročí založení TOS Čelákovice, n. p., usku-
tečnilo přátelské utkání mezi Spartak Čelákovice a úřadujícím mistrem ČR 
Spartou Praha. Za Spartu nastoupily opory reprezentace a několikaná-
sobní mistři republiky Andreadis, Štípek, Vyhnanovský a Miko. Čelákovice 
reprezentovali Pistor, Karel, Červenka, Čermák, Červenková a Hlavicová.
V 60. letech minulého století se v Čelákovicích právě díky úsilí veteránů 
Červenky a Pistora začíná rodit nová generace stolních tenistů. Kouzlu nej-
menšího míčku propadají rovněž vnoučata učitele Micky Jarmila a Miroslav 
Iglovi spolu s Mílou Ulipem. Na Olympijských hrách mládeže roku 1964 
vyhrává Míla Ulip, Mirek Iglo získává stříbro, třetí místo bere Petr Kořínek, 
bodují i Ladislav Podhorský a František Micka. Oddíl hraje v té době na 
ochozu čelákovické sokolovny, bohužel jen do doby, než se z herny stává 
ubytovna. Nejlepší hráči Míla Ulip a Jarmila Iglová proto odcházejí do Bran-
dýsa, resp. Tesly Žižkov. Oddíl se stěhuje do sálku Sokola v Jiřině a později 
do společenského sálu učiliště TOS. Lepší prostředí přinesla až výstavba 
nové školy, kde oddíl nachází svůj domov na dalších téměř 20 let.

ÚSPĚŠNÁ 70. AŽ 90. LÉTA
V září 1969 nadšenci Miroslav Iglo a Milan Zbírkovský uspořádali velký 
nábor žáků 4. a 5. tříd. Získali tehdy téměř sto dětí, které záhy zreduko-
vali na necelých třicet. Zpočátku se trénovalo na chodbách nové základní 
školy, o rok později již na čtyřech stolech v gymnastickém sálku školy. 
V roce 1970 se koná první soustředění naší mládeže a žáků z Brandý-
sa pod vedením metodičky Zdeny Hájkové z OV ČSTV. Zapálení trené-
ři Kašička a Iglo se snaží do Čelákovic přinést moderní vedení tréninků 
a úspěchy na turnajích na sebe nenechají dlouho čekat. Mladé naděje 
sbírají medaile na krajské i republikové úrovni. Mirka Pekárková a Eva 
Hochmanová patří do širší reprezentace mládežnických týmů. Už v roce 
1972 získává Hochmanová stříbro na mistrovství ČSR mladších žákyň. 
V roce 1973 áčko v sestavě Hochmanová, Pekárková, Iglová a Štefunko-
vá postupuje z divize do 2. ligy. Ženská liga se pak v Čelákovicích hraje 

Členové T.T.K. Tvrz; 1940. Zdroj: archiv oddílu

Slavnostní nástup k utkání Čelákovice vs. Maďarsko; 1948. Zdroj: archiv oddílu

První skupina po velkém náboru s trenéry Iglem a Zbírkovským; 1969. Zdroj: archiv 
oddílu
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20 let a za tu dobu se v družstvu kromě výše uvedených vystřídalo mnoho 
dalších špičkových hráček, např. několikanásobná mistryně ČSR mládeže 
Irena Munková, dále Yvona Hrančíková, Olga Kudrnová-Kaucká, Jindra 
Fabiánková a další.
Nábory v letech 1973 a 1974 přivádějí do oddílu další budoucí úspěšné 
hráče. Petr Jareš, Pavel Tykač, Martin Kadeřábek, Martin Hataš, Jindra 
Fabiánková, Petr Dvořák či Yvona Hrančíková budou v dalších létech hájit 
naše barvy v mládeži i dospělých. Jejich starší kolegové Karel Ulip, Zbír-
kovský, Iglo, Sadloň a Podhorský mezitím v roce 1974 po dlouhé době 
postupují do krajského přeboru.
Právě v těchto letech trenéři Miroslav Iglo a Josef Kašička pokládají zá-
kladní kameny současné podoby oddílu. Rozjetý oddíl stolního tenisu „šla-
pe“. Ženy hrají ligu, muži krajské a okresní soutěže, junioři se umisťují na 
krajských a republikových turnajích, daří se práce s mládeží. Předseda od-
dílu Václav Šafařík je zvolen předsedou Komise rozhodčích ČR s meziná-
rodní licencí. Nejúspěšnějším odchovancem Čelákovic té doby s výraznou 
mezinárodní stopou ve Švédsku a Polsku se stal Radek Mrkvička. V roce 
1993 vybojovaly ženy Čelákovic pod vedením Josefa Kašičky opět I. ligu. 
Podílely se na tom Eva Hochmanová-Brandejská, Mirka Pekárková-Ka-
lišová, Irena Munková, Zdeňka Štruplová a Ivana Štefunková-Lustigová.

PŘELOM TISÍCILETÍ A LIGA MUŽŮ
Stolní tenis se po krátkém působení v Unionu vrací pod hlavičkou Spar-
taku do sokolovny. V roce 1995 muži ve složení Dvořák, Kadeřábek, Při-
chystal a 16letý syn Mirka Igla Matěj postupují do divize. V roce 1999 
realizuje Josef Seidl coby sportovní manažer vizi návratu Čelákovic do 
světa velkého stolního tenisu mužů. Doplňuje A-tým a ten postupuje do 
3. ligy, kterou hned první rok vyhrává. Tři roky se pak v Čelákovicích hraje 
2. liga a vůbec ne špatně; v sezoně 2002–2003 áčko dokonce tvrdě bojuje 

A-družstvo žen 1973; zleva: Hochmanová, Štefunková, trenér Josef Kašička, Štruplo-
vá, Iglová. Zdroj: archiv oddílu

A-družstvo mužů 2001; zleva: sportovní manažer Josef Seidl, Kavka, Vilímek, Jindra, 
Dvořák, Juklík. Zdroj: archiv oddílu

v play-off o postup do 1. ligy! Za úspěchy éry stojí hráči Jindra, Vilímek, 
Kavka, Paroulek, Dvořák, Juklík, Vích, Obešlo. V roce 2002 do klubu při-
cházejí talentovaní sourozenci Obešlovi. Nejstarší Michal si u nás rok za-
hrál druhou ligu, aby ve 14 letech odešel rozvíjet svůj talent do pražského 
El Niňa, kam jej o rok později následují i bratři Marek a Franta. Michal pak 
ještě hraje extraligu například ve Švédsku, Francii, Řecku či Dánsku. Jsme 
moc rádi, že právě Michal Obešlo přijal pozvání stát se hlavní tváří naší 
květnové exhibice.
Po odchodu sourozenců Obešlových ukončuje Josef Seidl v roce 2005 
finanční podporu oddílu, hráči A a B družstev odcházejí či končí a oddíl 
prochází těžkým obdobím. Hrají se pouze okresní soutěže a prapor práce 
s mládeží obětavě drží pouze předseda Karel Matouš. V roce 2012 od-
chází do věčného nebe legenda Josef Kašička a v roce 2018 i jeho věčný 
soupeř Josef Seidl.

SOUČASNOST
V letech 2015–2016 se vrací Petr Dvořák a pomáhá áčku mužů (Mlejnek, 
Bodlák, Dražinovský, Dlouhý) postoupit do krajského přeboru 2. třídy. 
V roce 2019 už posíleni o Matěje Igla, Přichystala a Kurela hrajeme divi-
zi a o postup do 3. ligy nás připravilo jen zranění a covid-19. Následující 
sezona byla anulována a v loňské sezoně jsme si vybrali smůlu až do dna 
sestupem. Cíl pro sezonu 2022–2023 je tak jasný: zpět do divize. Oddíl 
se rozjíždí, další tři družstva mužů se pohybují na špičce svých okresních 
soutěží. Sportovní úroveň tréninků i zápasů roste, na zápasy chodí diváci, 
do klubu se vracejí hráči i přicházejí noví. Od roku 2019 se počet aktivních 
členů zdvojnásobil. Oddíl má nové webové stránky a je velmi aktivní i na 
sociálních sítích, zejména na facebooku.

MLÁDEŽ PRIORITOU
Rozvoj oddílu je možný jen přes kvalitní práci s mládeží. Proto na podzim 
2018 přebírají Matěj Iglo a Petr Dvořák přípravku a začínají s výběrem tré-
novat. Již na jaře se s 10 dětmi účastní bodovacích turnajů a v srpnu prv-
ního profi soustředění v Jaroměři. V září 2019 pak uspořádají po 50 letech 
velký nábor do přípravky stolního tenisu a za stoly se objevuje 20 nových 
žáků. A opět je u toho i Miroslav Iglo a jeho letité trenérské zkušenosti. 
Bohužel covid maří téměř dvouleté úsilí, a tak v roce 2021 začínáme zno-
vu. Naštěstí se hlásí skoro 25 dětí s dobrým věkovým složením a pohybo-
vými schopnostmi. Pod dohledem hlavního trenéra Matěje Igla absolvují 
systém kvalitních tréninků 2–4x týdně, což se pozitivně projevuje na jejich 
výkonnosti. Zcela dominujeme na okresních přeborech 2022 v U11, U13 
i U15. Dominik Vedral absolvuje v dubnu 2022 první republikový bodovák 
v kategorii U11 a v září už končí v TOP 8 ČR. Dobře si vede v U13 i Nico-
las Ulman. Dalších 10 hráčů se účastní okresních a krajských bodovacích 
soutěží. V okresních se na podzim začínají prosazovat další mladé nadě-
je – Jirka Janoušek, Justýna Flekačová, Karolína Prokopovičová, Monika 
Jankovská, Viktorie Dušková, Tonda Jansa, Marek Vedral a další. Junioři 
Matěj Vlček a Ondra Čech sbírají zkušenosti v soutežích dospělých. Nová 
éra stolního tenisu v Čelákovicích přichází. 

To je v kostce stoletá historie našeho sportu v Čelákovicích. Více infor-
mací nejen o legendách našeho stolního tenisu naleznete na našich face-
bookových stránkách: ttcelakovice, případně na slavnostní exhibici dne 
20. května, na kterou vás ještě pozveme v dalším čísle Zpravodaje.

Petr Dvořák, předseda oddílu stolního tenisu TJ Spartak Čelákovice

Naše budoucnost – mládež oddílu stolního tenisu TJ Spartak Čelákovice s trenérem 
Miroslavem Iglem; 2023. Foto: archiv oddílu
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TJ Spartak Čelákovice

Čelákovičtí hráči pokračují v přípravě na novou 
sezonu, a tak se v rámci zimní přípravy zúčast-
nili i několika turnajů. K těm nejzajímavějším 
se řadí především turnaje v Železném Brodě, 
Nové Boru a Přerově.
V Železném Brodě na 9. ročníku nohejbalového 
turnaje trojic nominovaly Čelákovice sestavu 
Šafr, Hejtík, Nesládek, které se dařilo a obsa-
dila třetí místo. 
O týden později pak Čelákovice ovládly turnaj 
v Novém Boru. Sestavy Matura, Čuřík, Kalous 
a Hejtík, Šafr, M. Flekač za účasti 24 mužstev 
si na 35. ročníku o Křišťálový pohár vybojovaly 
první dvě místa. 
V následujícím turnaji v Přerově již tak úspěšné 
nebyly. Za účasti 24 týmů tam byl rozlosován 
14. ročník Memoriálu Pavla Holíka. Na tomto 
mezinárodně obsazeném turnaji trojic, nomino-
valy Čelákovice tři formace, tým A – Nesládek, 
Holas, Čuřík, B – Šafr, Flekač, Hejtík a C – Spil-
ka, Löffelmann, Seidl. Ze základních skupin do 
osmifinále postoupily všechny tři týmy. V něm 
B-tým prohrál se Vsetínem B 1:2 a byl vyřazen. 

Oddíl turistů
Jako každý rok, tak i minulý rok jsme se zúčast-
nili mnoha turistických akcí. Zde malé ohlédnutí 
za uplynulým rokem. 
Většinu našich akcí pořádáme každou sobotu, 
někdy i dvě, když se nám nechce na nějakou or-
ganizovanou. Tak si ji vymyslíme dle svých před-
stav, např. od lávky k lávce. Některých akcí se 
zúčastňují pouze jednotlivci, zato na některých 
akcích je účast hromadná – Benešovské toulky, 
Tříkrálový pochod, pochody z Berouna a Bene-
šova, Černošic a Říčan, Kostomlat a Kutné Hory.
Naše akce, zařazovaná pravidelně do kalendáře 
KČT, Tříkrálový pochod je oblíbená nejen čelá-
kovickými turisty. Loni se jich zúčastnilo celkem 
209 turistů, letos dokonce 213. Všichni byli spo-
kojeni.
Pořádali jsme i dva autobusové zájezdy – první 
do Hořic, druhý do Krupky v Čechách. Oba zá-
jezdy se vydařily.
V červenci (23.–30.) jsme zavítali do Českých 
Budějovic, kde jsme strávili příjemný týden ve 
městě i na výletech po okolí. Navštívili jsme zá-
mek Hluboká nad Vltavou a ZOO. Též jsme se 
prošli vesničkou Holašovice, která se nachází 
v seznamu památek UNESCO. Prohlédli jsme si 
i rodiště Jana Žižky v Trocnově, klášter v Boro-
vanech a i jiné zajímavosti.
Dne 3. prosince se třicet našich turistů zú-
častnilo našeho každoročního Tajného výletu 
s příjemným zakončením v oblíbené restauraci 

Vítězné mužstvo Čelákovic z turnaje v Novém Boru. 
Zleva: Čuřík, Kalous a Matura. Foto: archiv oddílu

Nohejbalový oddíl

Oddíl stolního tenisu
A-tým i přes střídavé výsledky v klidu drží 2. mís-
to v tabulce zajišťující účast v play-off o postup 
zpět do divize. Od začátku roku zapojujeme 
náhradníky díky prázdninám a zraněním, což je 
na výsledcích trochu znát, ale pro zbytek je to 
dobrá příprava na vyřazovací boje. První víkend 
(21.–22. 1.) jsme odehráli bez Jirky Přichystala, 
ještě to dopadlo dobře. Cenná je výhra zejména 
nad Čáslaví, která stále bojuje o play-off.
SOKOL MALÍN–TJ SPARTAK ČELÁKOVICE 
1:10; body: Dvořák 3, Iglo 2, Mlejnek 2, Janíček 
1, oba debly.
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE–ČÁSLAV 10:6; 
body: Dvořák 4, Mlejnek 3, Iglo 2, čtyřhra 1.
Druhý víkend (4.–5. 2.) si dal zdravotní pauzu 
Matěj Iglo, tam už byli oba soupeři nad naše síly.
SOKOL KRCHLEBY–TJ SPARTAK ČELÁKO-
VICE 10:7; body: Dvořák 3, Přichystal 2, Mlej-
nek 1, debl.
SOKOL VELKÉ POPOVICE–TJ SPARTAK 
ČELÁKOVICE 10:8; body: Dvořák 4, Mlejnek 1, 
Přichystal 2, debl.
Třetí víkend (18.–19. 2.) nám opět chyběl Cipís 
a víkend vyšel s trochou smůly 1:1.
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE–AŠ MLADÁ 
BOLESLAV 10:4; body Dvořák 3, Mlejnek 3, 
Iglo 2, oba debly.
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE–SOKOL VELKÝ 
OSEK 8:10; body: Iglo 3, Dvořák 3, Mlejnek 1, 
debl 1.
Doma nás opět uvidíte 18. a 19. března, kdy 
hostíme TJ Neratovice a poslední Euromaster 
Kolín B. A pak už jdeme na to, play-off o po-
stup, semifinále 1.–2. dubna, a věříme, že finále 
15.–16. dubna. Play-off se hraje na 2x 18 zápasů, 
takže bude k vidění spousta skvělého pinčesu!
Pro více informací sledujte náš facebookový profil 
ttcelakovice. Petr Dvořák, předseda oddílu

Týmy A a C si to rozdaly mezi sebou s výsled-
kem 2:1 pro A-tým, který tak postoupil do čtvrt-
finále. Tam nešťastně podlehl 1:2 Přerovu A, 
a to pro něj byla konečná. 
Je také již rozlosována Extraliga mužů. K prv-
nímu zápasu čelákovičtí zajíždějí 1. dubna do 
Žatce. Výkop je v 10.00 hod. Domácí diváci pak 
mohou své hráče vidět 7. dubna od 14.30 hod., 
kdy hostí nováčka soutěže Start Praha. Doros-
tenci ve skupině B začínají 16. dubna, kdy od 
9.30 hod. přivítají na domácím hřišti TJ Slavoj 
Český Brod. Petr Flekač

našeho loni tragicky zesnulého kamaráda turis-
ty Ladislava Lassiga v Káraném. Těšíme se na 
další společné výlety a dovolenou v Jihlavě.

výbor KČT TJ Spartak Čelákovice

Zhotovitelem stavby sportoviště pro kolečkové sporty (skateparku) v areálu Městského stadionu u Labe byla společnost Mystic Construction. Provozovatelem sportoviště 
je Čelákovická sportovní. Na výstavbu skateparku bylo požádáno o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech. Foto: -dv-
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TENISOVÁ

ŠKOLA JIŘINA

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

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

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

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

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

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

INZERCE Uzávěrka č. 4/2023 je 15. 3. 2023! Cena inzerce (od 1. 1. 2020): řádkové 25 Kč/1 cm2 + 21 % DPH, plošné 35 Kč/1 cm2 + 21 % DPH. Min. 
celková cena však 250 Kč + 21 % DPH. Zvýhodněná inzerce: Celá strana -20 %, polovina strany -10 %, nebo opakovaná: čtvrtletí (1x 100 %, 
2x -20 %), pololetí (1x 100 %, 5x -30 %), rok (1x 100 %, 11x -40 %). Aktuální ceník viz www.celakovice.cz.

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

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

n Kompletní rekonstrukce koupelen, ob-
klady, dlažby. Pavel Gazárek, Čelákovice, tel.: 
737 400 981.

n Koupím staré pivní láhve s nápisy pivovarů, 
i jednotlivé kusy, sběratel – tel.: 732 170 454.

n Červený Hrádek prodává slepičky typu Tet-
ra hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell 
– typu Araukana a Dark Shell – typu Maranska. 
Cena od 249 Kč/ks. Prodej Čelákovice u fotba-
lového stadionu SK Union 24. 3. a 6. 5. 2023, 
od 16.15 hod. Výkup králičích kožek, cena dle 
poptávky, doprava 189 Kč za celý nákup, do-
poručujeme objednávat! Info: po–pá 9.00–16.00 
hod., tel.: 601 576 270, 728 605 840.

n Pro naše klienty se schváleným financová-
ním sháníme nemovitosti v této lokalitě. Stačí 
SMS, zavolám zpět. Tereza Kárníková, tel.: 
722 017 892.

n Cestovní kancelář Amálkatour, Blan-
sko – nabídka zájezdů: Chorvatsko – Baška 
voda, od 18. 8. 2023, cena 8 400 + 250 Kč; 
Slovensko – Hokovce, termín červenec a září 
2023. Veškeré informace vám podáme na 
e-mailu: j.richtermocova@seznam.cz nebo
tel.: 732 558 977.

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

1. patro, vám nabízí:

n sportovní masáž
n relaxační masáž

n aroma masáž
n lávové kameny

Objednávky přijímáme na tel.: 739 037 035.

Ing. Tomáš a Jana KAVKOVI
mobil: 775 994 528, 775 994 529
tel.: 326 994 528  e-mail: tjkavkovi@

PROJEKCE, REALIZACE
A ÚDRŽBA ZAHRAD
www.realizace-zahrady.cz

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Ing. Jaroslav TAJBR

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

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

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

tel.: 737 328 278
www.tajbr.cz

POHŘEBNÍ 
SLUŽBA OTTL

Poskytujeme KOMPLETNÍ 
pohřební služby

Objednávkové kanceláře:
Brandýs nad Labem, Masarykovo 

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

po–pá 8.00–15.00

Nonstop 
tel.: 728 677 707, 602 174 272

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

řadíme nad komerční zájmy.

Překlady a tlumočení z a do ruštiny
s razítkem soudního tlumočníka

- překlady oficiálních listin (rodné, oddací, 
úmrtní listy, vysvědčení, potvrzení apod.)

- doprovod na úřady, k lékaři apod.
- překlady obchodní a technické povahy

Kontakt: 773 970 779
e-mail: info@nvfagency.cz

Jednatel

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

Výstavba rodinných
domů
Rekonstrukce 
bytových staveb
Půdní výstavba
Střešní konstrukce
Zateplování fasád
Sádrokartonové 
konstrukce
Autodoprava 2 t
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OČNÍ OPTIK MARTIN RYVOL VÁS ZVEOČNÍ OPTIK MARTIN RYVOL VÁS ZVE

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

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

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

pl
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20

23

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

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

při zakoupení bifokálních, multifokálních nebo kancelářských plastových čoček s antireflexní úpravou.
Navíc pro všechny pacienty oční ordinace v Čelákovicích ke každé objednávce dárek.

1+1 sklo ZDARMA

50% SLEVA na všechny obruby

LETNÍ 
PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY 2023

Organizátor: Ekolandia o.p.s., Jiráskova 243/8, Čelákovice, 250 88
Kontakt pro přihlašování: tabory.ekolandia@gmail.com

MasterChefTeen 10.–14. 7. (od 11 let)
Hravé vaření světové kuchyně s Fandou, kde děti se naučí 
připravovat typická jídla vybraných zemí a domů přinesou 

i něco na ochutnání. 5 000 Kč

MasterChef I. 17.–21. 7. (od 6 let)
Hravé vaření světové kuchyně s Martinem, děti se naučí 

připravovat  typická jídla vybraných zemí a domů přinesou 
i něco na ochutnání. 5 000 Kč

MasterChef II. 14.– 18. 8. (od 6 let)
Hravé vaření světové kuchyně s Tomášem, děti se naučí 

připravovat typická jídla vybraných zemí a domů přinesou 
i něco na ochutnání. 5 000 Kč

Pečou celé Čelákovice 31. 7.–4. 8. (od 6 let) 
ve spolupráci s obchůdkem Rovnováha

Společně s Katkou Veselou Karpíškovou se děti naučí péct sladké 
dobroty, vyzkoušejí si zadělávání a pečení kváskového chleba 

a mnoho dalšího. Domů přinesou ochutnávku.  5 000 Kč 

Programovací tábor 24.–28. 7. (od 8 let)
s lektorem Michalem, 3D tisk, 3D technologie, 

programování SCRATCH, mladý elektronik. 4 500 Kč


