
Nová ředitelka Městského domu dětí a mládeže 
Čelákovice .....................................................................
Od 1. srpna je ředitelkou čelákovického Městského domu dětí  
a mládeže Naděžda Pokorná, která se funkce ujala po dlouho-
leté ředitelce Aleně Rozhonové.

Plánované investiční akce v Záluží ..........................
V městské části Záluží se připravuje nejen výstavba kanalizace, 
ale i nového víceúčelového sportovního areálu. V realizaci je 
již vybudování nového přechodu pro chodce v Toušeňské ulici  
a odstraněn byl i havarijní stav propustku přes Zálužský potok.

Na nádraží vznikají nové podchody ........................
Na přelomu července a srpna byly zahájeny stavební práce na 
vybudování nových podchodů pro cestující na čelákovickém 
nádraží. Stavba se dotkne celkem pěti mostních objektů.

Vzpomínka na prázdniny v Sedlčánkách ...............
Osadní výbor Sedlčánky zve širokou veřejnost do parku na Zá-
jezdě v Sedlčánkách, kde se v sobotu 9. září od 14.00 hod. 
uskuteční akce, na jejímž zabezpečení se podílí Armáda ČR, 
Policie ČR, Městská policie ČR a Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Čelákovice.

Exhibice v basketbalu 3x3 .........................................
Na čelákovickém náměstí se uskuteční v neděli 13. srpna od 
10.00 do 18.00 hod. exhibice v basketbalu 3x3 za účasti repre-
zentantů České republiky.

Pohár agility ČMKU pro Čelákovice .........................
Sestry Marešovy se svými psy Montym a Claydem zvítězily ve 
svých kategoriích a získaly pohár a titul Mistra ČMKU 2017  
v agility.
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Slavnostní otevření nového úseku Labské cyklostezky mezi Čelákovicemi a Lázněmi Toušení se uskutečnilo 26. července. Otevření se zúčastnili radní Středočeského kraje 
Věslav Michalik, starosta města Čelákovic Josef Pátek a starosta městyse Lázně Toušeň Luboš Valehrach. Zhruba v polovině trasy je vybudováno nové odpočinkové místo pro 
cykloturisty. Celkové náklady na vybudování stezky přesáhnou 7,4 mil. Kč, přičemž 90 % uznatelných nákladů z celkových výdajů projektu bude proplaceno z Integrovaného 
regionálního operačního programu. Zdroj: -dv-

Stavba Mateřské školy Sluníčko 
dokončena

• Miloš Sekyra, místostarosta I, a odbor správy majetku a investic

Novostavba Mateřské školy Sluníčko byla zrealizována na pozemku 
v ulici J. A. Komenského vedle základní školy. Dodavatelem stavby 
byla společnost Calipsum, s. r. o., z Pohořelic. Práce začaly 7. čer-
vence 2016 a stavba byla předána vlastníkovi, městu Čelákovice,  
12. června 2017.

Vstup na pozemek je hlavními vrátky z ulice J. A. Komenského nebo 
z boku z cesty vedoucí na sportovní hřiště. Dlážděný chodník pak vede 
k hlavnímu vstupu do objektu. V budově jsou zřízeny dvě třídy, každá 
maximálně pro 28 dětí. Součástí objektu je samozřejmě nezbytné kance-
lářské a sociální zázemí.
Mateřská škola je postavena jako dvoupodlažní nepodsklepená stav-
ba s plochou střechou. Objekt je řešen jako montovaný ocelový ske-
let s dřevěnými nebo ocelovými výztuhami. Vnitřní stěny jsou tvořeny 
sádrokartonem. Fasáda je provedena standardním kontaktním zatep-
lovacím systémem. Od hlavního vstupu je možné vstoupit do prostoru 
schodiště. Odtud pak buď do šatny pro třídu v 1. nadzemním podlaží, 
nebo po schodišti do šatny pro třídu v 2. nadzemním podlaží. U hlavní-
ho vstupu je rovněž situováno WC pro imobilní a návštěvy. Řešení obou 
podlaží je v hlavních rysech shodné. V každém podlaží je jedna třída, šat-
ny a sociální zařízení pro děti a přípravna pokrmů. Ta je vybavena nejen 
pro jejich přípravu, ale i pro mytí nádobí a přepravních termoportů. Jídlo 
bude dováženo z mateřské školy na protější straně ulice. Propojení obou 
přípraven je zajištěno jídelním výtahem. Pomocný vstup z boku objektu 
bude sloužit pro personál. V patře je pak situována kancelář pro ředitelku 
školy a sborovna.

Pokračování na str. 3

str. 8
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ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE
Krásné léto

Věřím, že si všichni užíváte léta, prázdnin, slu-
níčka, dovolených. Ve městě je léto vždy dobou, 
kdy běží stavby, zpracováváme pololetní rozbor 
hospodaření, a to vše se musí skloubit právě 
s dobou dovolených. Vyžaduje to velké úsi-
lí pracovníků úřadu, kterým bych chtěl moc 
poděkovat. V průběhu prázdnin jsme zahájili 
další důležitou stavbu, kterou je nový bezpečný 
přechod pro chodce v ulici Toušeňské v loka-
litě „u starého nádraží“. Tento přechod využijí  
zejména občané ze Záluží a Cihelny, kteří se 
tak nebudou muset bát troubení aut či narych-
lo přebíhat silnici. Nový přechod se semafo-
rem jejich bezpečné přejití zabezpečí. V plném 
proudu jsou práce na opravách stropů a topení 
v budově J. A. Komenského 414, taktéž jsou 
v plném proudu bourací práce na budovách 
v areálu Základní školy v Kostelní ulici.

Ale léto si má člověk hlavně užívat a má odpo-
čívat. Na srpen jsme pro vás připravili opět za-
jímavé akce. Jako první určitě doporučím druhý 
filmový víkend na náměstí. Ve čtvrtek 17. srpna 
promítáme od 21.00 hodin český film Pohádky 
pro Emu. V pátek 18. srpna nejprve proběhne 
hudební koncert Ládi Weyrostka, jehož hostem 
bude i čelákovická zpěvačka Lenka Švestková. 
Následovat bude opět od 21.00 hodin promí-
tání oblíbeného filmu Anděl Páně 2, kde se 
doufám za horkého letního počasí namlsáme na 
zimu a sníh. 19. srpna v sobotu od 21.00 hodin 
promítneme film Zahradnictví: Rodinný přítel. 
Letošní filmové léto je zatím velmi hojně navště-
vováno a mám z toho radost. 
V sobotu 2. září proběhne slavnostní otevření 
nové Mateřské školy Sluníčko. Tato akce bude 
doprovázena kulturním programem pro děti  
a zároveň dnem otevřených dveří.
Pro rodiče dětí z prvních a druhých tříd ZŠ 
Kostelní je připraven v týž den také den 
otevřených dveří, tentokrát v detašovaném pra-
covišti v ZŠ J. A. Komenského. Tento „azyl“ 
čeká děti z důvodu dostavby objektu Kamenky 
minimálně dva roky.
Jménem vedení města bych rád poděkoval za 
dlouholetou práci ve funkci ředitelky Městské-
ho domu dětí a mládeže Čelákovice paní Aleně 
Rozhonové (Zradičkové). Jsem přesvědčen, že 
po celou dobu se snažila vytvářet ty nejlepší 
podmínky pro rozvoj jí řízené příspěvkové or-
ganizace města. Do dalších let jí přeji především 
pevné zdraví a hodně elánu. Jistě se již těší, jak 
si odpočine od ředitelských a administrativních 
povinností.
Všem vám přeji krásný srpen, a pokud vyráží-
te teprve na dovolenou, tak se ve zdraví vraťte 
zpět do Čelákovic.

Josef Pátek, starosta města

ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 39 (rok 2017), číslo 8. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, www.celakovice.cz, IČ 
240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 6 100 kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice, náměstí 
5. května 1, 250 88 Čelákovice, Dagmar Vitáčková – redakce, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Petr Studnička – předseda, Adéla Dvořáková, 
Richard Nejman, Jana Poklopová, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca 1 500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, není-li 
na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf –  
www.celakovice.cz, oddíl Informace, sekce Zpravodaj. Tiskne: Iva Vodáková – Durabo, Na Stráni 1301, 250 88 Čelákovice, IČ 12229385, www.durabo.cz. Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí 
nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 2. 8. 2017 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 9/2017 je 15. 8. 2017.
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Vánoce přicházejí
Zase po roce tu máme pro mnohé to nejkrás-
nější období roku. Vstupujeme do adventního 
času, který neomylně hlásí, že přichází Štědrý 
den. Přeji proto všem úspěšně zvládnutý ad-
vent, který bude jistě plný stresu ze zařizování 
pohodových a klidných Vánoc.
Prosinec je také obdobím, kdy bilancujeme 
uplynulý rok a chystáme si plány na rok příští. 
Pokud mám bilancovat za město rok 2016, tak 
jsem spokojený, i když některé věci se nepo-
dařilo dotáhnout do konce. Velkou radost mám 
z realizovaných investičních akcí, protože jsou 
velmi potřeba a jistě řada občanů je vítá. Taktéž 
mám radost z toho, že naše město žije velkým 

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

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

Váš starosta
Josef Pátek

ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE

ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 38 (rok 2016), číslo 12. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, www.celakovice.cz, IČ 
240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 5 800 kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice, náměs-
tí 5. května 1, 250 88 Čelákovice, Dagmar Vitáčková – redakce, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Petr Studnička – předseda, Adéla Dvořáko-
vá, Richard Nejman, Jana Poklopová, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca 1 500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, není-li 
na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf –  
www.celakovice.cz, oddíl Informace, sekce Zpravodaj. Tiskne: CALAMARUS, s. r. o., Pod Táborem 54/10, 190 00 Praha 9, IČ: 48536181, www.calamarus.cz. Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí 
nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 30. 11. 2016 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 1/2017 je již 12. 12. 2016.

 úvodník

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

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

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

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

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY VE ŽLUTÝCH

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

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Mochovská č. p. 116, 250 88 Čelákovice

tel.: 326 992 682

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

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA ČELÁKOVIC
NABÍDKA SLUŽEB

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

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

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

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

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

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

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

V pátek 23. prosince 2016 
NENÍ na Městském úřadě 

v Čelákovicích ÚŘEDNÍ DEN.

upozornení

12_2016_ZMC.indd   2 28.11.2016   16:23:10

tel.: 731 591 418
e-mail: info@sportcelakovice.cz
http://www.sportcelakovice.cz

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

celákovická  
sportovní, p. o. 

MĚSTSKÁ SAUNA 
Provozní doba:

pondělí 15.00–22.00 společná
úterý 15.00–22.00 společná
středa 15.00–22.00 společná
čtvrtek 15.00–22.00 dámská
pátek 10.00–22.00 společná
sobota 10.00–13.00 pro děti
 13.00–18.00 dámská
  18.00–22.00 saunová noc 

s cere moniály dle aktuálního 
programu (nutná rezervace 
předem)

neděle 10.00–22.00 společná

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

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

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

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

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

NABÍDKA SLUŽEB
Využijte poskytovaných služeb Pečovatelské služby – pedikúra, masáže, parafínové zábaly, 

odvoz autem např. k lékaři, na úřad nebo kamkoli i mimo Čelákovice.
V případě zájmu ji kontaktujte denně v době od pondělí do pátku mezi 7.30 a 16.00 hod.

Kostelní 26, 250 88 Čelákovice, tel.: 326 999 801, 721 361 041, 
e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz, www.celakovice.cz

oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce Sociální péče – Pečovatelská služba

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

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

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

736 301 599
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování:
IK CELAK REGISTRUJ

(pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ)

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

•  VODNÉ a STOČNÉ pro rok 2016
v Čelákovicích:

vodné = 38,56 Kč/m3 bez DPH
stočné = 34,66 Kč/m3 bez DPH
celkem 73,22 Kč/m3 bez DPH
celkem 84,20 Kč/m3 vč. DPH
(rok 2015: vodné 42,29 Kč/m3 bez DPH, stočné 30,82
Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 73,11 Kč/m3 bez DPH, 84,08
Kč/m3 vč. DPH; rok 2014: vodné 40,55 Kč/m3 bez DPH,
stočné 30,53 Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 71,08 Kč/m3

bez DPH, 81,74 Kč/m3 vč. DPH; rok 2013: vodné 37,84
Kč/m3 bez DPH, stočné 27,57 Kč/m3 bez DPH, tj. cel-
kem 65,41 Kč/m3 bez DPH, 75,22 Kč/m3 vč. DPH)

•  MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů je stanoven poplatek na rok
2016 ve výši 516 Kč/osoba, který je splatný do
30. června 2016.

informace

Cyklisté! Zvyšte šanci 
najít odcizené kolo!

Město Čelákovice je partnerem 
CEREK (centrálního registru kol). 
S dotazy se obracejte na Měst-
skou policii nebo přímo na 
www.cerek.cz.

PORADNA PRO SLUCHOVĚ 
POSTIŽENÉ OBČANY

Každé první úterý v měsíci  
(s výjimkou prázdnin) v klubovně  
organizace ZP v KD Čelákovice,  
a to vždy od 10.00 do 11.30 hod.  

Poradenství vede logopedka  
Marie Lašanová, kontaktní osoba: 

p. Alexander, tel.: 605 329 902.

tel.: 731 591 418
e-mail: info@sportcelakovice.cz
http://www.sportcelakovice.cz

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

celákovická  
sportovní, p. o. 

MĚSTSKÁ SAUNA 
Provozní doba:

pondělí 15.00–22.00 společná
úterý 15.00–22.00 společná
středa 15.00–22.00 společná
čtvrtek 15.00–22.00 dámská
pátek 10.00–22.00 společná
sobota 10.00–13.00 pro děti
 13.00–18.00 dámská
  18.00–22.00 saunová noc 

s cere moniály dle aktuálního 
programu (nutná rezervace 
předem)

neděle 10.00–22.00 společná

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

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

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

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

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

NABÍDKA SLUŽEB
Využijte poskytovaných služeb Pečovatelské služby – pedikúra, masáže, parafínové zábaly, 

odvoz autem např. k lékaři, na úřad nebo kamkoli i mimo Čelákovice.
V případě zájmu ji kontaktujte denně v době od pondělí do pátku mezi 7.30 a 16.00 hod.

Kostelní 26, 250 88 Čelákovice, tel.: 326 999 801, 721 361 041, 
e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz, www.celakovice.cz

oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce Sociální péče – Pečovatelská služba

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

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

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

736 301 599
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování:
IK CELAK REGISTRUJ

(pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ)

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

•  VODNÉ a STOČNÉ pro rok 2016
v Čelákovicích:

vodné = 38,56 Kč/m3 bez DPH
stočné = 34,66 Kč/m3 bez DPH
celkem 73,22 Kč/m3 bez DPH
celkem 84,20 Kč/m3 vč. DPH
(rok 2015: vodné 42,29 Kč/m3 bez DPH, stočné 30,82
Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 73,11 Kč/m3 bez DPH, 84,08
Kč/m3 vč. DPH; rok 2014: vodné 40,55 Kč/m3 bez DPH,
stočné 30,53 Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 71,08 Kč/m3

bez DPH, 81,74 Kč/m3 vč. DPH; rok 2013: vodné 37,84
Kč/m3 bez DPH, stočné 27,57 Kč/m3 bez DPH, tj. cel-
kem 65,41 Kč/m3 bez DPH, 75,22 Kč/m3 vč. DPH)

•  MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů je stanoven poplatek na rok
2016 ve výši 516 Kč/osoba, který je splatný do
30. června 2016.

informace

Cyklisté! Zvyšte šanci 
najít odcizené kolo!

Město Čelákovice je partnerem 
CEREK (centrálního registru kol). 
S dotazy se obracejte na Měst-
skou policii nebo přímo na 
www.cerek.cz.

PORADNA PRO SLUCHOVĚ 
POSTIŽENÉ OBČANY

Každé první úterý v měsíci  
(s výjimkou prázdnin) v klubovně  
organizace ZP v KD Čelákovice,  
a to vždy od 10.00 do 11.30 hod.  

Poradenství vede logopedka  
Marie Lašanová, kontaktní osoba: 

p. Alexander, tel.: 605 329 902.

úvodník

str. 2 prosinec 2016

Vánoce přicházejí
Zase po roce tu máme pro mnohé to nejkrás-
nější období roku. Vstupujeme do adventního 
času, který neomylně hlásí, že přichází Štědrý 
den. Přeji proto všem úspěšně zvládnutý ad-
vent, který bude jistě plný stresu ze zařizování 
pohodových a klidných Vánoc.
Prosinec je také obdobím, kdy bilancujeme 
uplynulý rok a chystáme si plány na rok příští. 
Pokud mám bilancovat za město rok 2016, tak 
jsem spokojený, i když některé věci se nepo-
dařilo dotáhnout do konce. Velkou radost mám 
z realizovaných investičních akcí, protože jsou 
velmi potřeba a jistě řada občanů je vítá. Taktéž 
mám radost z toho, že naše město žije velkým 

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

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

Váš starosta
Josef Pátek

ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE

ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 38 (rok 2016), číslo 12. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, www.celakovice.cz, IČ 
240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 5 800 kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice, náměs-
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 úvodník

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

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

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

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

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY VE ŽLUTÝCH

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

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Mochovská č. p. 116, 250 88 Čelákovice

tel.: 326 992 682

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

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA ČELÁKOVIC
NABÍDKA SLUŽEB

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

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

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

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

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

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

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

V pátek 23. prosince 2016 
NENÍ na Městském úřadě 

v Čelákovicích ÚŘEDNÍ DEN.

upozornení

12_2016_ZMC.indd   2 28.11.2016   16:23:10

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

Reklamace roznosu 
Zpravodaje

Vážení čtenáři, protože redakční rada zazname-
nala stížnosti na roznos našeho periodika (zajiš-
ťuje za úplatu Česká pošta, s. p., pobočka Če-
lákovice), zveřejňujeme, jak je možné reklamaci 
na roznos uplatnit.
Nejlépe zaslat co nejdříve e-mailem na zpravo-
daj@celakovice.cz adresu, kam nebyl Zpravo-
daj dodán. 
Redakce bude mít jasnou představu o rozsahu 
stížností a zároveň je předá zodpovědné osobě, 
která zajistí nápravu.
Děkujeme za pochopení.

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.

tel.: 731 591 418
e-mail: info@sportcelakovice.cz
http://www.sportcelakovice.cz

Sady 17. listopadu 1753
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celákovická  
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MĚSTSKÁ SAUNA 
Provozní doba:

pondělí 15.00–22.00 společná
úterý 15.00–22.00 společná
středa 15.00–22.00 společná
čtvrtek 15.00–22.00 dámská
pátek 10.00–22.00 společná
sobota 10.00–13.00 pro děti
 13.00–18.00 dámská
  18.00–22.00 saunová noc 

s cere moniály dle aktuálního 
programu (nutná rezervace 
předem)

neděle 10.00–22.00 společná

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

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

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

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

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

NABÍDKA SLUŽEB
Využijte poskytovaných služeb Pečovatelské služby – pedikúra, masáže, parafínové zábaly, 

odvoz autem např. k lékaři, na úřad nebo kamkoli i mimo Čelákovice.
V případě zájmu ji kontaktujte denně v době od pondělí do pátku mezi 7.30 a 16.00 hod.

Kostelní 26, 250 88 Čelákovice, tel.: 326 999 801, 721 361 041, 
e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz, www.celakovice.cz

oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce Sociální péče – Pečovatelská služba

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

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

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

736 301 599
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování:
IK CELAK REGISTRUJ

(pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ)

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

•  VODNÉ a STOČNÉ pro rok 2016
v Čelákovicích:

vodné = 38,56 Kč/m3 bez DPH
stočné = 34,66 Kč/m3 bez DPH
celkem 73,22 Kč/m3 bez DPH
celkem 84,20 Kč/m3 vč. DPH
(rok 2015: vodné 42,29 Kč/m3 bez DPH, stočné 30,82
Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 73,11 Kč/m3 bez DPH, 84,08
Kč/m3 vč. DPH; rok 2014: vodné 40,55 Kč/m3 bez DPH,
stočné 30,53 Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 71,08 Kč/m3

bez DPH, 81,74 Kč/m3 vč. DPH; rok 2013: vodné 37,84
Kč/m3 bez DPH, stočné 27,57 Kč/m3 bez DPH, tj. cel-
kem 65,41 Kč/m3 bez DPH, 75,22 Kč/m3 vč. DPH)

•  MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů je stanoven poplatek na rok
2016 ve výši 516 Kč/osoba, který je splatný do
30. června 2016.

informace

Cyklisté! Zvyšte šanci 
najít odcizené kolo!

Město Čelákovice je partnerem 
CEREK (centrálního registru kol). 
S dotazy se obracejte na Měst-
skou policii nebo přímo na 
www.cerek.cz.

PORADNA PRO SLUCHOVĚ 
POSTIŽENÉ OBČANY

Každé první úterý v měsíci  
(s výjimkou prázdnin) v klubovně  
organizace ZP v KD Čelákovice,  
a to vždy od 10.00 do 11.30 hod.  

Poradenství vede logopedka  
Marie Lašanová, kontaktní osoba: 

p. Alexander, tel.: 605 329 902.

tel.: 731 591 418
e-mail: info@sportcelakovice.cz
http://www.sportcelakovice.cz

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

celákovická  
sportovní, p. o. 

MĚSTSKÁ SAUNA 
Provozní doba:

pondělí 15.00–22.00 společná
úterý 15.00–22.00 společná
středa 15.00–22.00 společná
čtvrtek 15.00–22.00 dámská
pátek 10.00–22.00 společná
sobota 10.00–13.00 pro děti
 13.00–18.00 dámská
  18.00–22.00 saunová noc 

s cere moniály dle aktuálního 
programu (nutná rezervace 
předem)

neděle 10.00–22.00 společná

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

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

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

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

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

NABÍDKA SLUŽEB
Využijte poskytovaných služeb Pečovatelské služby – pedikúra, masáže, parafínové zábaly, 

odvoz autem např. k lékaři, na úřad nebo kamkoli i mimo Čelákovice.
V případě zájmu ji kontaktujte denně v době od pondělí do pátku mezi 7.30 a 16.00 hod.

Kostelní 26, 250 88 Čelákovice, tel.: 326 999 801, 721 361 041, 
e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz, www.celakovice.cz

oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce Sociální péče – Pečovatelská služba

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

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

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

736 301 599
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování:
IK CELAK REGISTRUJ

(pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ)

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

•  VODNÉ a STOČNÉ pro rok 2016
v Čelákovicích:

vodné = 38,56 Kč/m3 bez DPH
stočné = 34,66 Kč/m3 bez DPH
celkem 73,22 Kč/m3 bez DPH
celkem 84,20 Kč/m3 vč. DPH
(rok 2015: vodné 42,29 Kč/m3 bez DPH, stočné 30,82
Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 73,11 Kč/m3 bez DPH, 84,08
Kč/m3 vč. DPH; rok 2014: vodné 40,55 Kč/m3 bez DPH,
stočné 30,53 Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 71,08 Kč/m3

bez DPH, 81,74 Kč/m3 vč. DPH; rok 2013: vodné 37,84
Kč/m3 bez DPH, stočné 27,57 Kč/m3 bez DPH, tj. cel-
kem 65,41 Kč/m3 bez DPH, 75,22 Kč/m3 vč. DPH)

•  MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů je stanoven poplatek na rok
2016 ve výši 516 Kč/osoba, který je splatný do
30. června 2016.

informace

Cyklisté! Zvyšte šanci 
najít odcizené kolo!

Město Čelákovice je partnerem 
CEREK (centrálního registru kol). 
S dotazy se obracejte na Měst-
skou policii nebo přímo na 
www.cerek.cz.

PORADNA PRO SLUCHOVĚ 
POSTIŽENÉ OBČANY

Každé první úterý v měsíci  
(s výjimkou prázdnin) v klubovně  
organizace ZP v KD Čelákovice,  
a to vždy od 10.00 do 11.30 hod.  

Poradenství vede logopedka  
Marie Lašanová, kontaktní osoba: 

p. Alexander, tel.: 605 329 902.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČELÁKOVICE, p. o.
NABÍDKA SLUŽEB PRO KLIENTY S PLATNOU SMLOUVOU

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

SMLOUVU JE MOŽNÉ UZAVŘÍT KDYKOLI.
V případě zájmu ji kontaktujte denně v době od pondělí do pátku mezi 7.30 a 16.00 hod.

Kostelní 26, 250 88 Čelákovice,
tel.: 326 999 801, 721 361 041, e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz,

www.celakovice.cz – oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce Sociální péče – Pečovatelská služba.
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informace

•	 VODNÉ	a STOČNÉ
	 pro	rok	2017	v Čelákovicích:

vodné = 41,45 Kč/m3 bez DPH
stočné = 36,36 Kč/m3 bez DPH
celkem 77,81 Kč/m3 bez DPH
celkem 89,48 Kč/m3  vč. DPH

(rok 2016: vodné 38,56 Kč/m3 bez DPH, stočné 34,66 
Kč/m3 bez DPH, celkem 73,22 Kč/m3 bez DPH, celkem 
84,20 Kč/m3 vč. DPH; rok 2015: vodné 42,29 Kč/m3 bez 
DPH, stočné 30,82 Kč/m3  bez DPH, tj. celkem 73,11 
Kč/m3 bez DPH, 84,08 Kč/m3 vč. DPH; rok 2014: vodné 
40,55 Kč/m3 bez DPH, stočné 30,53 Kč/m3 bez DPH, tj. 
celkem 71,08 Kč/m3 bez DPH, 81,74 Kč/m3 vč. DPH).

•	MÍSTNÍ	POPLATEK	ZA	ODPADY
Za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a  odstraňování ko-
munálních odpadů je stanoven poplatek na rok 
2017 ve výši 516 Kč/osoba, který byl splatný do 
30. června 2017.

Tištěný přehled akcí
„PODZIM v Čelákovicích“

POZOR, BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „PODZIM  
v Čelákovicích“ (plakát; Zpravodaj města) 
obsahující akce od středy 30. srpna do pátku  
8. prosince je v pondělí 7. srpna 2017.

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

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

Pokračování ze str. 1

Větrání je řešeno jako přirozené otevíratelnými okny. Podtlakové větrání je provedeno v místnostech 
hygienického vybavení objektu. Rozvod plynu je napojen na stávající plynovodní přípojku. Zdrojem 
tepla pro vytápění objektu a ohřev vody jsou dva plynové kotle o max. výkonu 28 kW. Pro vytápění 
kanceláří a sociálního zázemí je použito deskových ocelových těles. Vytápění tříd je pak zrealizováno 
podlahovým topením. Rozvody elektroinstalace jsou provedeny v mědi. Osvětlení je zajištěno LED 
svítidly a je instalováno rovněž osvětlení nouzové. Zásuvky instalované v prostorách pohybu dětí 
jsou vybaveny bezpečnostní krytkou proti náhodnému dotyku. Ze slaboproudých instalací je prove-
dena elektronická zabezpečovací signalizace, strukturovaná kabeláž, domácí telefon a společná te-
levizní anténa. Proti úderu blesku je objekt chráněn bleskosvodnou soustavou. Zásobování vodou je 
zajištěno ze stávající přípojky. Splaškové vody jsou odváděny do veřejné kanalizace. Dešťové vody 
budou likvidovány na pozemku vsakováním a je také instalována nádrž na dešťovou vodu, kterou je 
možné použít pro zavlažování.
Zastavěná plocha činí 326 m2, užitná plocha 544 m2 a obestavěný prostor činí 2 540 m3.
Kolem stavby bylo provedeno nové zatravnění, osazeny keře a několik stromů. Pro venkovní pobyt 
dětí se připravuje rozšíření zahrady o zatravněný a zastíněný prostor mezi tělocvičnou základní školy 
a chodníkem podél ulice J. A. Komenského.
Po ukončení stavby bylo pro kontrolu provedeno měření a hodnocení ozáření včetně výskytu rado-
nu. Naměřené hodnoty jsou hluboko pod limitními hodnotami.
V rozpočtu bylo na realizaci plánováno 25 mil. Kč. Náklady fakturované dodavatelem stavby činí asi 
18,5 mil. Kč a byly hrazeny z rozpočtu města.
Mateřská škola je vybavena novým nábytkem a od 4. září zahájí svůj provoz a přivítá nové školáčky. 
Organizačně bude toto další místo poskytovaného vzdělávání (odloučené pracoviště) spadat pod 
Mateřskou školu Čelákovice, Přístavní 333, p. o., která do června 2017 působila v objektu Základní 
školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, p. o.
Slavnostní otevření nového objektu mateřské školy v ulici J. A. Komenského se uskuteční  
v sobotu 2. září v čase od 9.00 do 13.00 hodin. Více viz poslední strana Zpravodaje.

Uzavření Oddělení 
dopravně správních 

agend,
úseku „evidence řidičů“, na pracovišti v Bis-
kupské ulici 7 v Praze od 31. 7. do 11. 8. 2017 
a od 21. 8. do 8. 9. 2017. Veškerou agendu 
bude zajišťovat pracoviště ve Staré Boleslavi, 
Mariánské náměstí 28.

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00–17.00 hod.
úterý, čtvrtek 8.00–15.00 hod.
polední přestávky 12.00–12.30 hod.

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

Výdejna jídla. Foto: -dv- „Zelená“ třída. Foto: -dv-

Novostavba Mateřské školy Sluníčko byla zrealizována na pozemku v ulici J. A. Komenského vedle základní školy. 
Foto: -dv-
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o čem jednali zastupitelé a radní města

• Petr Studnička, místostarosta II

Na základě rezigna-
ce ředitelky Měst-
ského domu dětí 
a mládeže Čelá-
kovice, příspěvková 
organizace, (dále 
jen „MDDM“) Aleny 
Rozhonové (Zradič-
kové) vyhlásila Ra-
da města Čelákovic 
konkurzní řízení na 
obsazení vedoucího 

pracovního místa ředitele této příspěvkové 
organizace zřízené městem Čelákovice. Na 
základě závěrů a usnesení konkurzní komi-
se jmenovali radní města novou ředitelkou 
MDDM Naděždu Pokornou s účinností od  
1. srpna.

Naděžda Pokorná absolvovala obor Vychova-
tel na Střední pedagogické škole v Seči. Před 
odchodem na mateřskou a rodičovskou dovo-
lenou působila v Okresním domě pionýrů a mlá-
deže v Čelákovicích. Od roku 1994 pracuje 
v MDDM jako vedoucí všeobecněvzdělávacího 
oddělení. Žije v Čelákovicích.

PS: Paní ředitelko, proč jste se rozhodla při-
hlásit se do konkurzního řízení na ředitele 
MDDM?

NP: „V MDDM pracuji 23 let a považovala jsem 
tedy přihlášení do konkurzního řízení za vyvrcho-
lení své dlouholeté práce v tomto zařízení. Děkuji 
tímto za projevenou důvěru. Věřím, že své zku-
šenosti uplatním ve vedoucí funkci.“

PS: Jaké změny plánujete v MDDM v násle-
dujících měsících a letech?
NP: „Chtěla bych ztransparentnit práci stá-
lých i externích pracovníků a činnost MDDM 
tak, aby zařízení bylo ve větší povědomosti 
u široké veřejnosti. Co se týká materiálního za-
jištění činnosti, stávající budova MDDM je již pro 
činnost nedostačující. Nová budova je v jednání, 
táborová základna nám chátrá, ta by se v příštím 
roce měla zrekonstruovat. Co se týká personální-
ho zajištění, tak nám nastupují dvě kolegyně, 
které s sebou přinesou oživení novými kroužky 
i akcemi a samozřejmě rozšíření letní činnosti.“ 

PS: Otevřou se v letošním roce nějaké nové 
kroužky či zájmové aktivity, resp. budou ně-
které činnosti utlumeny?
NP: „Ze stávajících kroužků nebudou nabízeny 
jen dva, a to z důvodu pracovního vytížení ve-
doucích. Jinak všechny kroužky zůstávají v na-
bídce. Co se týká nových zájmových útvarů, 
nabízíme tyto: in-line, aerobik, cvrček, Debrujáři, 
foto. Novou náplň bude mít i výtvarný kroužek. 
V jednání je i spontánní činnost pro mládež ve 
věku 15 až 18 let, kterou je nutné kvalitně a od-
borně připravit. Proto se nebudu vyjadřovat 

konkrétně. Informace o všech otevřených krouž-
cích rodiče získají dne 16. září od 14.00 hodin 
na Festivalu volnočasových aktivit na zahradě 
MDDM.“

PS: V čem vidíte přidanou hodnotu čelá-
kovického MDDM?
NP: „Je málo středisek volného času, která mají 
takovou všestrannou činnost a vlastní táborovou 
základnu. 
Pravidelnou činnost máme zaměřenou na 
sport, techniku, estetiku, turistiku. A to nemlu-
vím o jednorázových akcích pro veřejnost, jako 
jsou Festival volnočasových aktivit, Večerní 
běh, Mikuláš, Čelákovické bruslení, výtvarné 
dílny, Řemesla Polabí, Čarodějnice, Čelá-
kovická duběnka, Den dětí. Spolupracujeme 
s Čelákovickou sportovní, s chovateli, včelaři, 
Městským muzeem, městem Čelákovice apod. 
Pro základní školy máme ucelené programy Do-
pravní výchova, Výchova ke zdravému životní-
mu stylu. Ten bude v letošním roce zaměřen na 
druhý stupeň.“

PS: Čeho byste chtěla dosáhnout v prvním 
roce svého působení ve funkci ředitelky 
MDDM?
NP: „Chtěla bych, aby se naše dvě nové kolegy-
ně u nás cítily dobře, abychom měli plné kroužky 
spokojených a šťastných dětí i dospělých a aby 
celé město Čelákovice vědělo, že MDDM je pro 
všechny otevřený.“

Od 1. srpna je novou ředitelkou Městského domu dětí a mládeže
Naděžda Pokorná

• -dv-

Výroční cena 2017
Zastupitelstvo města udělilo Výroční cenu 
města Čelákovic 2017 paní Věře Šumanové za 
významný přínos k rozvoji základního a střední-
ho školství ve městě a mimořádné zásluhy  
o vznik Gymnázia Čelákovice.
Dále schválilo předání výtěžku ze vstupné-
ho na slavnostní večer, který bude uspořádán  
u příležitosti předání Výroční ceny města Če-
lákovic dne 28. října 2017, obecně prospěšné 
společnosti Život dětem.

Dotace města
ZM rozhodlo o neposkytnutí individuální dotace 
ve výši 146 000 Kč spolku Český rybářský svaz, 
z. s., místní organizace Čelákovice, na náklady 
spojené s pořízením lodě pro 5 osob včetně pří-
slušenství (motor, vlek).

Revitalizace Městského stadionu
ZM se seznámilo s Architektonickou studií  
„Revitalizace Městského stadionu v Čelákovi-
cích“, zpracovanou společností ADONIS 
PROJEKT, spol. s r. o., a schválilo ji jako pod-
klad pro další stupně projektové dokumentace 
(pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení  
a prováděcí dokumentace).

Finanční záležitosti
Zastupitelé schválili závěrečný účet města Čelá-
kovic za rok 2016, souhlasili bez výhrad s celo-
ročním hospodařením města Čelákovic v roce 
2016, schválili účetní závěrku města Čelákovic 

sestavenou k 31. 12. 2016 a převod výsledku 
hospodaření ve schvalovacím řízení v částce  
51 773 206,42 Kč na účet výsledku hospodaření 
předcházejících účetních období. Dále také 
schválili změnu rozpočtu města Čelákovic 2017 
č. 10.

Výběr z usnesení ZM č. 20/2017.

Finanční záležitosti
Rada města vzala na vědomí rozpočtová opat-
ření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 
3399, 3419 a 5512 rozpisu rozpočtu města 2017 
provedené k 31. 5. 2017, a schválila změnu roz-
počtu města Čelákovic 2017 č. 11.

Dotace města
Rada města rozhodla o poskytnutí indivi-
duální dotace a schválila uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy: TJ Spartak Čelákovice 
(SML/2017/160/DI-SPP6), 24 000 Kč – na ná-
klady spojené s pořádáním Mistrovství České 
republiky dvojic a trojic mladších žáků ve dnech 
3.–4. června 2017 v Čelákovicích.

Memorandum o spolupráci
RM schválila text a znění Memoranda o spolu-
práci mezi městem Čelákovice, Obchodním 
výborem města Chengdu a Česko-čínským 
spolkem pro kulturní a vědecko-technickou 
spolupráci v oblasti kultury a obchodu.

Lávka na železničním mostě
Rada města uložila vedoucí odboru správy 
majetku a investic zahájit výběrové řízení na vý-

běr společnosti, která zajistí inženýrské činnosti 
spojené s vydáním územního rozhodnutí na akci 
„Doplnění lávky k mostu na železniční trati Lysá 
nad Labem – Čelákovice“.

Kamery do podchodů
Radní schválili uzavření smlouvy o dílo na plně-
ní veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Kamerový systém pro podchod pod tratí ČD 
v Čelákovicích“ v celkové ceně 537 008,84 Kč 
včetně DPH se zhotovitelem Elektrizace želez-
nic Praha, a. s.

Technologické úpravy ČOV
RM schválila uzavření příkazní smlouvy s AQUA-
CONTACT Praha, v. o. s., na plnění veřejné za-
kázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE 
– TDS a BOZP – ČOV – strojně technologické 
úpravy biologického stupně“ v celkové ceně 
238 370 Kč včetně DPH.

Pronájem areálu hřiště v Záluží
Radní vzali na vědomí výpověď nájemní smlou-
vy společností Prague Black Hawks, s. r. o.,  
a schválili nový záměr na pronájem areálu hřiště 
v Záluží.

Nová stanoviště tříděného odpadu
Rada města schválila zřízení nových stanovišť 
pro třídění odpadu, a to uvnitř bytového bloku  
v ulici Na Stráni – za domem č. p. 1641, a v ulici 
Průběžné v Sedlčánkách.

Výběr z usnesení RM č. 13–15/2017.
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• Josef Pátek, starosta

V městské části Záluží se připravuje rekonstrukce elektrických rozvodů, výstavba nového 
víceúčelového sportovního areálu a kanalizace ve vnitřním Záluží. Dostupnost městské části 
se zlepší výstavbou nového bezpečného přechodu pro chodce v Toušeňské ulici a zjedno-
dušila se opraveným propustkem přes Zálužský potok. V přípravě je výstavba vodovodního 
přivaděče a hlavní kanalizační stoky.

REKONSTRUKCE ELEKTROROZVODŮ
Aktuálně je připravena druhá etapa rekonstrukce elektrických rozvodů. Stavební povolení je v právní 
moci, zajištěno je financování a ČEZ Distribuce realizuje výběrové řízení na zhotovitele stavebních 
prací. Předpokládané zahájení stavby je o prázdninách a hotovo by mělo být do konce letošního 
roku.

VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL
Město je Záluží dlužno odpovídající sportovní zázemí. I na tom se již pracuje. Připravujeme stavbu 
nového víceúčelového sportovního areálu, který bude obsahovat malou atletickou dráhu, na níž bu-
dete moci jak kondičně běhat, tak případně jezdit na in-line bruslích. Uvnitř této dráhy bude víceúče-
lová hrací plocha na malou kopanou, tenis, basketbal, volejbal a další sporty. V rámci areálu myslíme 
i na nové dětské hřiště, venkovní posilovnu a cvičební prvky pro dospělé a seniory. Nový víceúčelový 
sportovní areál se bude nacházet v prostoru hned vedle stávajícího fotbalového hřiště, kde se městu 
podařilo pro tento účel vykoupit pozemek. I zde příprava stavby probíhá dobře a dnes již máme také 
vydané územní rozhodnutí v právní moci na stavbu, aktuálně žádáme o stavební povolení. Pokud 
vše půjde podle plánu, chceme zahájit soutěž na dodavatele prací a na podzim stavbu zahájit. Zva-
žujeme i možnost podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

KANALIZACE VE VNITŘNÍM ZÁLUŽÍ
Tato etapa kanalizování Záluží je velmi náročná. Obsahuje hlavní kanalizační stoky v každé ulici 
v Záluží a hlavně musí být koordinována s projekty přípojek jednotlivých objektů. Zde bych chtěl 
znovu poprosit občany Záluží o spolupráci a požádat je, aby začali s projektantem řešit projektovou 
dokumentaci svých přípojek. Za město nabízíme společné projednání a vydání příslušných povolení. 
Ideální je totiž realizovat kanalizační řady a přípojky v rámci jedné stavby, protože bychom chtěli 
navázat na stavbu kanalizace rekonstrukcí uličních prostorů, tedy komunikací, chodníků a zeleně. 
I zde mám důvod k radosti, protože tato stavba má také vydané územní rozhodnutí v právní moci. 
Probíhá 90denní lhůta na dokončení dokumentace pro stavební povolení. Až bude dokumentace 
kompletní, požádáme do konce roku o stavební povolení. Realizace naváže na předchozí stavbu 
hlavní kanalizační stoky.

VODOVODNÍ PŘIVADĚČ A HLAVNÍ KANA-
LIZAČNÍ STOKA
Stavba obsahuje vodovodní přivaděč, který 
bude napojen na vodovodní síť města v loka-
litě „pod nádražím“, dále vodovod pokračuje 
směrem do Cihelny a napojí se na koncovou 
armaturu u depozitářů Národního technického 
muzea. Díky realizaci této stavby dojde k od-
pojení vodovodu v Záluží od vodovodu Nehvizd 
a tuto městskou část budeme plně zásobovat 
z Čelákovic. Mám velkou radost, že mohu ob-
čanům Záluží konečně napsat, že tato stav-
ba má vydané územní rozhodnutí které je již 
v právní moci. Je to vůbec poprvé, kdy je na 
tuto stavbu vydané rozhodnutí, a tento krok vý-
razně přiblížil realizaci stavby. Nyní běží 60denní 
lhůta na dokončení projektové dokumentace 
pro stavební povolení. Jakmile budeme mít 
vše potřebné, neprodleně zažádáme o vydání 
stavebního povolení, které věřím do konce roku 
získáme, abychom mohli přes zimu soutěžit do-
davatele a stavbu na jaře zahájit.

BEZPEČNÝ	PŘECHOD	PRO	ZÁLUŽSKÉ
Na základě četných podnětů občanů Záluží 
jsme připravili realizaci bezpečného přechodu 
v místě „u starého nádraží“, tedy na křižovatce 
ulic Masarykovy a Toušeňské. Chodník naváže 
na rekonstruovanou část v ulici Masarykově 
a v prostoru křižovatky bude vybudován osvět-
lený přechod, který bude řízen světelným signa-
lizačním zařízením (semaforem). Přechod je plně 
bezbariérový, tak věřím, že jej ocení nejen ma-
minky s kočárky, ale všichni občané, kteří dnes 
musí přebíhat tuto frekventovanou křižovatku.

Hlavní kanalizační stoka se napojuje na stokovou síť města v ulici S. K. Neumanna, dále pokračuje podél Zálužského 
potoka do Cihelny a při pravém okraji silnice až k železničnímu tělesu, za kterým na straně vnitřního Záluží končí, 
protože zde je napojovací bod další stavby, a to kanalizačních řadů a přípojek ve vnitřním Záluží. Zdroj: odbor 
správy majetku a investic

Plánované investiční akce v Záluží

Situace sportovního areálu v Záluží. Zdroj: odbor správy majetku a investic

Stavba přechodu. Foto: -dv-

MOSTEK DO ZÁLUŽÍ A ŽELEZNIČNÍ PŘE-
JEZD
V rámci peronizace železniční stanice Čelákovi-
ce se podařila domluvit spolupráce města, rea-
lizační společnosti Elektrizace železnic Praha, 
Krajské správy a údržby silnic a čelákovických 
Technických služeb a podařilo se opravit pro-
pustek nad Zálužským potokem, čímž byl od-
straněn havarijní stav této stavby. Od 6. červen-
ce jezdí autobusová linka 655 ve své původní 
trase. K dalšímu zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu i pohybu chodců dojde v září 2018, 
protože na silnici mezi Čelákovicemi a Zálužím 
bude vybudován zcela nový železniční přejezd 
se závorami na trati 074 Čelákovice – Neratovi-
ce.
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Na čelákovickém nádraží byla zahájena výstavba 
nových podchodů

• Petr Studnička, místostarosta II

Po sérii dopravních omezení na Masarykově ulici souvisejících s peronizací žst. Čelákovice se 
stavební činnost přesunula na pět mostních objektů. V rámci stavby budou vybudovány dva 
nové bezbariérové podchody pro cestující včetně kamerového systému, opraven propustek 
mezi ulicemi Kozovazskou a Masarykovou a rekonstruovány silniční podjezd v ulici U Podjez-
du a „malý tunýlek“ mezi ulicemi Sedláčkovou a Jungmannovou.

Pro cestující bylo zprovozněno na nádraží provizorní nástupiště č. 2. V průběhu srpna bude uzavřen 
průchod nádražní budovou a po dobu 3–4 týdnů bude možné chodit pouze přes prostor, kde se na-
chází pokladna. Silniční podjezd bude zcela uzavřen po dobu 4x1 týden, přičemž dvě úplné uzavírky 
proběhnou v roce letošním (srpen, září) a dvě v roce příštím. První úplná uzavírka pod tratí v ulici 
U Podjezdu pro chodce i vozidla bude probíhat od 1. do 11. srpna. Poté bude provoz řízen semafory 
a průjezd bude omezen pouze pro automobily do maximální výšky 3,7 m.
V návaznosti na výkopové práce nových podchodů byla v ulici Kozovazské namontována beto-
nová svodidla. Práce na nových podchodech byly zahájeny společností Metrostav dne 25. červen-
ce. V letošním roce budou práce na mostních objektech probíhat směrem k lokalitě Krátká Linva 
a Mochovu, v roce 2018 se práce přesunou na druhou polovinu kolejiště směrem k městu. Zvýšený 
provoz nákladních vozidel, vyšší prašnost i hluk u stavebních objektů bude trvat až do 7. prosince. 
Zhotovitel stavby je vázán na termíny schválených výluk na železnici, a proto stavební práce musí 
probíhat i v nočních hodinách, o víkendech a státních svátcích. Je třeba upozornit na skutečnost, že 
bude uzavřena ta část kolejí, kde budou probíhat výkopové práce, a jámy budou až 7 metrů hluboké.
Cestující veřejnosti je vstup do kolejiště přísně zakázán a pohybovat se v něm mohou pouze pově-
řené osoby. 
Případné připomínky ke stavební činnosti je možné zasílat na e-mail: stavba.Celakovice@elzel.cz. 
Město Čelákovice a Elektrizace železnic Praha, a. s., se omlouvají veřejnosti za komplikace způ-
sobené stavební činností v rámci stavby Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany,  
2. stavba – I. část žst. Čelákovice.

V pátek 14. července uspořádalo město Čelákovice ve 
spolupráci s hlavním městem čínské provincie Sečuán 
Cheng du a Česko-čínským spolkem pro kulturní a vě-
decko-technickou výměnu v rámci uzavřeného memo-
randa prezentaci tradiční sečuánské gastronomie. Akce 
byla pořádána v rámci programu organizace UNESCO 
Kreativní kuchyně. Hosté mohli ochutnat pikantní 
okurky, taštičky z nudlového těsta plněné masem a ze-
leninou, kuřecí gongbao, hovězí s ústřičnou omáčkou 
či jasmínový čaj. Během necelých pěti hodin bylo vy-
dáno více než 700 porcí jídla. Zdroj: -dv-

V pátek 23. června navštívila město Čelákovice jihoko-
rejská delegace, kterou ve zcela nově zrekonstruované 
obřadní síni přijalo vedení města. Zástupce jihokorej-
ské organizace KICT (Korea Institute of Civil Enginee-
ring and Building Technology) doprovodili Milan Kalný 
ze společnosti Pontex (zcela vlevo) a Jan Vítek ze 
společnosti Metrostav (zcela vpravo). Stavební inženýři 
se zajímali především o čelákovickou lávku a použitý 
materiál UHPC. Zdroj: KICT

Pro cestující bylo zprovozněno na nádraží provizorní nástupiště, které bude fungovat do 7. prosince. Zdroj: -ps-

Od června 2017 je využíván nový úsek cyklostezky podél řeky Labe mezi Čelákovicemi a Lázněmi Toušení, který 
vybudoval Středočeský kraj. Slavnostně byl za přitomnosti hostů otevřen ve středu 26. července. Město Čelákovice 
upravilo navazující úsek od areálu čistírny odpadních vod až k ulici Na Stráni. Foto: -dv-

Po necelých dvou měsících se do Čelákovic vrátili 
jihokorejští hráči a trenéři jokgu. Čelákovice a klidnou 
polabskou krajinu si velmi oblíbili a pohostinnost ve-
dení oddílu nohejbalu TJ Spartak Čelákovice je přimě-
la k opětovné návštěvě našeho města. Zdroj: Martin 
Spilka

Jihokorejci 
v Čelákovicích
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co nového ve městě

SAM73.CZ
Dne 31. května 2017 byla na náměstí 5. květ-
na č. p. 2055 otevřena prodejna sportovního 
a volnočasového oblečení a doplňků s názvem 
SAM73.CZ. Jejím provozovatelem se sítí pobo-
ček, celkem 101, je společnost SAM 73 APPA-
REL, s. r. o.
Na webových stránkách www.sam73.cz naj-
dete veškerý sortiment zahrnující vlastní znač-
ku a z dalších např. zn. Puma a ALPINE PRO. 
Vybírat můžete z pohodlí domova v e-shopu, 
vyzvednout si a vyzkoušet lze na prodejně. Vý-
měna zboží či jeho vrácení je možné do 14 dnů.
Na prodejně přijímají platební karty.
Provozní doba:
po–pá 9.00–17.00 hod.
so 9.00–12.00 hod.

SUPER PIZZA
V pasáži domu U Slunce v Masarykově ulici  
č. p. 96 je od 21. června 2017 otevřeno rychlé 
občerstvení SUPER PIZZA. V nabídce najdete 
přes třicet druhů této oblíběné „italské slané 
placky“. Čtvrtku koupíte za 28 Kč, celou – o prů-
měru 40 cm – v cenách od 120 do 135 Kč. Ná-
poje pak od zastoupení zn. Pepsi.
Na tel.: 704 303 003 si můžete objednat závoz 
– po Čelákovicích zdarma. K úhradám přijímají 
i stravenky. On-line objednávky a více informací 
na www.pizza-super.cz nebo facebooku. Od-
povědným vedoucím je Lukáš Khajl.
Provozní doba i pro závoz:
po–ne 10.30–21.00 hod.

Jízda cyklistů v protisměru není ve městě povolena
• Radek Fedaček, velitel Městské policie Čelákovice

Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích je povinen řídit se pokyny osob oprávně-
ných k řízení provozu na pozemních komunikacích, dopravními značkami apod. Konkrétně tuto po-
vinnost stanoví § 4 zákona o silničním provozu, ale se zákazy vjezdu si cyklisté mnohdy příliš hlavu 
nelámou. Často projíždějí jednosměrnou ulicí v opačném směru, a to i tam, kde jim to neumožňuje 
příslušná dodatková tabulka. Mnohdy také nerespektují příkaz užít k jízdě vyznačenou stezku pro 
cyklisty.
Obousměrná jízda cyklistů v jednosměrných komunikacích má (jako všechno v dopravě) svá po-
měrně přesná pravidla. Jednosměrka, kde mohou cyklisté jezdit i v protisměru, je vždy označena 
svislým dopravním značením s dodatkovou tabulkou „Jízda cyklistů v protisměru“ umístěnou pod 
značkami „Jednosměrný provoz“, resp. z druhé strany komunikace „Zákaz vjezdu všech vozidel“. 
Dále je komunikace označena vodorovným dopravním značením – podélnou čárou – a může být na 
vozovce pro cyklisty vyznačen samostatný jízdní pruh nebo může řidiče na jízdu cyklistů upozor-
ňovat „Piktogramový koridor pro cyklisty“ nebo nemusí být vodorovné značení žádné. Toto dopravní 
značení musí být schválené v řádném správním řízení.

Jízda cyklistů v protisměru jednosměrné komunikace může být povolena, pouze pokud je vozovka 
širší než 4,5 m (do této šířky se nezapočítávají parkovací pruhy a pásy). Za určitých podmínek je 
postačující šířka 4,0 m. Vždy se musí jednat o přehledný úsek komunikace. Tyto podmínky udává 
ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“. V žádném případě nemůže být provoz cyklistů 
v protisměru jednosměrných komunikací povolen plošně po celém městě, každá komunikace musí 
být zvlášť posouzena z hlediska splnění daných podmínek.
V našem městě bohužel tyto přísné podmínky komunikace nesplňují, a proto je nutné, aby cyklisté 
dodržovali pravidla, a v případě, že přijedou k jednosměrné ulici ze zakázaného směru, sesedli z kola 
a vedli je po celé délce komunikace do místa, kde je zase povolený obousměrný provoz. Vyhnou 
se tím nejen peprným poznámkám řidičů v protisměru, pokutě v případě, že budou přistiženi, ale  
i případné kolizi s vozidlem, při které je cyklista vždy ten zranitelnější.

Naše město recyklací elektrospotřebičů výrazně 
ulevilo životnímu prostředí

• odbor životního prostředí

Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vy-
plácí. Loni občané odevzdali k recyklaci 777 televizí, 324 monitorů a 14 474,11 kg drobného 
elektra.
Naše město obdrželo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monito-
rů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elek-
trické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili 
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo 
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí 
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města 
uspořili 500,98 MWh elektřiny, 28 242,45 litrů ropy, 2 187,34 m3 vody a 17,86 tun primárních surovin. 
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 103,93 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů 
o 451,70 tun.
Výsledek studie LCA (studie životního cyklu – Life Cycle Assessment) jednoznačně prokázal, že 
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní 
prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické ener-
gie pro domácnost až na 4 roky nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do 
Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu nece-
lých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží  
obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného 
elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednot-
livých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na 
životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzdu-
ší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně 
pozitivně, a to ve všech aspektech.

Foto: -dv-

Foto: -dv-
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ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE
senioři

Co bylo a co připravujeme
• Anděla Nosková

Jak bylo napsáno v červnovém Zpravodaji, absolvovali jsme exkurzi 
do Poslanecké sněmovny. Za to patří díky panu starostovi. Ten nám už 
v autobuse Parlament přiblížil. Následně nás Poslaneckou sněmovnou 
provedla paní z informačního střediska Poslanecké sněmovny. 
Dále výlet do Mělníka, kde jsme si prohlédli zámek, město a ZOO. Výlet se 
vydařil a sklidil spokojenost. Také besedy v Routě byly moc pěkné.
A co připravujeme na září?
Kurz trénování paměti. Podle počtu přihlášených bude jednou za týden, 
pokud bude víc než 15 lidí, bude otevřena druhá skupina. Poté by byla 
každá skupina jednou za čtrnáct dní. Konat se bude v Routě v patře, od 
9.00 do 10.30 hod. Cena je 30 Kč. Začíná se 4. 10. s tím, že se všich-
ni sejdeme 27. 9. v 9.00 hod. v Routě. Přihlašujte se do 15. 9. na tel.  
a e-mailu – viz kontakty níže.
Dále nabízíme cvičení pro ženy v dopoledních hodinách. Vždy ve čtvrtek. 
Místo konání bude upřesněno.
Angličtina pokračuje od září každou středu v KD. Slíbený praktický kurz 
sebeobrany bude také upřesněn.
Také pracujeme na exkurzi do výrobny vánočních ozdob do Jablonce nad 
Nisou. Vše bude upřesněno v dalších vydáních Zpravodaje.
 

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

Kontakty:
Anděla Nosková, e-mail: anybety@seznam.cz, tel.: 608 750 633
nebo seniori@celakovice-mesto.cz,
IT e-mail: pcpomsen@seznam.cz
odbor pro občanské záležitosti (sociální věci a zdravotnictví) 
Městského úřadu, tel.: 326 929 118 – 119

Výlet pro seniory
• odbor pro občanské záležitosti

Město Čelákovice zve seniory našeho města na výlet, který se bude ko-
nat 19. 9. 2017. Společně navštívíme Zahradu Čech v Litoměřicích. Zá-
jemci se mohou hlásit na odboru pro občanské záležitosti (sociální věci 
a zdravotnictví) Městského úřadu Čelákovice nejpozději do 18. 9. 2017. 
Autobus zdarma! Vstupné si platí každý sám.

Návštěva čelákovických seniorů v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR – vpravo 
poslanec Jan Skopeček. Foto: archiv seniorů

Osadní výbor Sedlčánky informuje
• Petr Kabát, předseda, a Aleš Nekola, člen

V sobotu 24. června se v parku na Zájezdě sešly v hojném počtu děti za 
doprovodu maminek, tatínků, babiček a dědečků na akci „Dětský den“ 
zorganizované členy osadního výboru Sedlčánky. Pro děti bylo připraveno 
dvanáct stanovišť s náplní sportovních soutěží. Po splnění jednotlivých 
disciplín byly děti odměněny „tolárky“, za které si v jarmarečním stánku 
nakupovaly dle vlastního výběru odměny. V krásném teplém počasí všich-
ni přítomní ocenili připravené občerstvení a v závěru akce uvítali osvěžení 
v pěně, kterou připravili hasiči z Čelákovic. 
Členové osadního výboru Sedlčánky tímto děkují všem, kteří svou účastí 
podpořili zdárný průběh akce.

„VZPOMÍNKA NA PRÁZDNINY“
Na sobotu 9. září od 14.00 hod. osadní výbor Sedlčánky připravuje v parku 
na Zájezdě (u pomníku) uskutečnění akce „Vzpomínka na prázdniny“. 
Je plánována účast příslušníků a prezentace jimi používané techniky  
z 24. základny dopravního letectva AČR, 4. brigády rychlého nasazení 
AČR, Zdravotnického zařízení MV ČR, Policie ČR, Městské policie Čelá-
kovice a Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice. Je předpoklá-
dána i účast zpravodajského televizního štábu.
Pro děti bude připraven dětský koutek. Pro osvěžení všech zúčastněných 
bude tradičně připraveno občerstvení a na závěr akce bude pěna, kterou 
připraví čelákovičtí hasiči. 
Těšíme se na hojnou účast návštěvníků všech věkových skupin. Jste  
srdečně zváni.

Trápí vás závislost?
• Semiramis, z. ú., a odbor pro občanské záležitosti

Tématem článku je tzv. „terénní program“, který se zaměřuje zejména na 
aktivní uživatele drog, ale díky svému záběru významně chrání i veřejné 
zdraví.
Již přes deset let poskytuje v Čelákovicích své služby nestátní nezisková 
organizace Semiramis, z. ú. Díky podpoře města nabízí pomoc lidem, 
kteří se potýkají se závislostmi. Terénní pracovníci, tzv. „streetworkeři“, 
nabízí pomoc přímo v ulicích Čelákovic. Sbírají odhozené injekční stříkač-
ky a kontaktují uživatele drog, kterým pomáhají řešit především zdravotní 
a sociální potíže. Díky terénnímu programu je ve městě téměř eliminován 
výskyt odhozených injekčních stříkaček. „Lidé, kteří jsou do programu 
zapojeni, totiž pravidelně odevzdávají použité stříkačky k odborné likvida-
ci, dostávají za ně sterilní, a jsou proto více motivováni k bezpečnějšímu 
chování. V roce 2016 využilo služeb tohoto programu 51 lidí, kteří nám 
odevzdali přes 10 400 použitých injekčních stříkaček,“ říká Ondřej Šulc, 
vedoucí programu. „Tím, že stříkačky měníme, výrazně snižujeme riziko 
šíření infekčních chorob a zamezíme také výskytu použitých stříkaček a je-
hel v ulicích,“ popisuje Šulc. Na případný výskyt odhozených stříkaček 
je možné upozornit strážníky Městské policie nebo terénní pracovníky, 
jejichž telefonní číslo naleznete v závěru textu. Cílem programu ale není 
jen sběr a distribuce jehel. Kontakt pracovníků s uživateli drog umožňu-
je významně ovlivnit i to, jakou cestou se budou životy závislých ubírat. 
„Díky pravidelnému kontaktu můžeme snížit míru zdravotního a sociálního 
propadu, motivovat klienty k méně rizikovým způsobům braní drog a také 
je ve vhodnou chvíli podpořit na cestě k léčbě a abstinenci. Jednoduše 
řečeno, čím lépe na tom budou, tím méně potíží bude třeba řešit a zvětší se 
šance na úspěšnost jejich léčby. Znamená to vlastně, že ve finále ušetříme 
peníze za léčbu infekčních nemocí, závislostí a mnohdy i za řešení důsled-
ků trestné činnosti, která s drogami často souvisí,“ dodává Šulc.
Terénní pracovníci Semiramis dojíždí do Čelákovic každý pátek a z důvo-
du co největší dostupnosti poskytují služby zdarma a anonymně.

Pokud by vás zajímalo nějaké konkrétní téma z oblasti drogo-
vé problematiky, obraťte se na – tel.: 728 245 196 nebo  
e-mail: streetwork@os-semiramis.cz, 
pro on-line poradenství: www.os-semiramis.cz.
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• Josef Pátek, zastupitel

Námětů pro výkon funkce zastu-
pitele není nikdy dost. Někdy lze 
námět jednoduše vyřešit a někdy 
bohužel je námět neřešitelný, 
a to ať z důvodu překážky právní 
či normové. Bohužel někdy jsou 
jednoduché věci nerealizovatelné. 
I přesto se každým námětem 
zabývám a snažím se jej vyřešit ku 
spokojenosti občanů. K získávání 
námětů využívám několik zdrojů. 
Nejvýznamnější je osobní setkání 
s občany. Je totiž poměrně běžné, 
že mne lidé zastavují a ptají se, 
když si procházím město a sám 
podněty vyhledávám. Z tohoto 
důvodu jsem ve městě poměrně 
často a občané mne mohou 
kontaktovat i při různých akcích, 
které ve městě probíhají. Druhým 
významným zdrojem je skupina 
vytvořená na sociální síti 
Facebook, která se jmenuje 
Čelákovice. Tato skupina má více 
než 4 100 členů a je poměrně 
efektivním nástrojem, jak předat 
aktuální námět, včetně třeba videa 
či fotografie. Dalším zdrojem je 
městské diskusní fórum, kte-
ré naleznete na webu města. 
Standardním zdrojem je e-mail: 
starosta@celakovice.cz a telefon.

Zastupitelé zvolení za ANO 2011 
se k tématu nevyjádřili.

Zastupitelé zvolení za PRO Č se 
k tématu nevyjádřili.

• Petr Bařina, zastupitel

Zastupitel má nějaká práva. Má 
ale i nějaké povinnosti, z nichž 
jednou je hájit zájmy občanů obce 
a jednat a vystupovat tak, aby 
nebyla ohrožena vážnost jeho 
funkce. Tato povinnost má spíše 
charakter povinnosti morální, 
ale její součástí je i to, zda chce 
být zastupitel dobrý, aktivní, 
prospěšný Vám, občanům, městu 
v kterém žije. To znamená, jak 
si i např. získává své zajímavé 
náměty.
Jak si je osobně získávám já?
Osobní diskusí s vámi, spoluobča-
ny. Účastí na jednáních zastupitel-
stva, komisí, výborů či zájmových 
spolků a sdružení. Komunikací se 
zastupiteli jiných obcí. Studiem 
tematicky zaměřených časopi-
sů či článků nebo sledováním 
www stránek města, facebooku, 
diskusního fóra apod. Účastí na 
různých seminářích a školeních 
k této problematice. Informacemi 
o různých finančních podporách 
z kraje či ministerstev. Studiem 
strategických plánů regionálních 
uskupení i kraje. Prostě podle 
mne existuje mnoho zdrojů, které 
nám (pokud chceme) umožní být 
dobrými, aktivními a prospěšnými 
zastupiteli.

Zastupitelka zvolená za SNK Naše 
Čelákovice se k tématu 
nevyjádřila.

• Lenka Grygarová, zastupitelka

Každodenní život v našem městě 
mi nabízí, myslím, podnětů 
dostatek. Těší mne také důvěra 
občanů, kteří se na mne obracejí 
se svými problémy a dotazy. Té-
mat k řešení je tedy hodně, avšak 
často takových, o kterých se na 
stránkách města, ve Zpravodaji 
ani na facebooku starosty nedo-
čtete. A pokud ano, jsou obvykle 
zkresleny tak, aby byl zachován 
pozitivní obraz vedení radnice. 
Jako opoziční zastupitelka se 
snažím předkládat tyto problémy 
Zastupitelstvu, bohužel často jsou 
námi navrhovaná řešení přehla-
sována. Např. řešení škody ve 
výši 2 mil. Kč vzniklé městu za 
prohraný soud s TJ Spartak, která 
byla uhrazena z rozpočtu na úkor 
všech občanů; šokující postup 
radnice při řešení vzniklé havarijní 
situace stropů na Gymnáziu; 
katastrofální situace v „dělnických 
domcích“, jejíž řešení město 
v podstatě bojkotuje; dokon-
čování staveb po termínech, 
nových bez stavebních povolení 
atd. Občané právem očekávají, že 
vedení města bude jejich podněty 
transparentně a věcně řešit, a ne 
je odkládat či ignorovat.

• Tomáš Janák, zastupitel

Jak je zde vidno, tak současné 
vedení města si zřejmě opravdu 
velice oblíbilo vtipnou kaši nebo 
nějaký obdobný, blíže nespecifi-
kovatelný produkt. „Smysluplnost“ 
otázek pokládaných zastupitelům 
prostřednictvím tohoto radničního 
média je již daleko za hranicemi 
prostého lidského chápání. 
Vážené vedení města, vážení 
radní, otevřete konečně oči 
a začněte prosím už konečně 
dělat i něco prospěšného pro 
občany. Dle plánu rekonstrukce 
nám prosím opravte chodníky, 
rozbité silnice, celé ulice, kana-
lizaci i rozvody vody ve městě… 
Nepotřebujeme chodit za peníze 
z městského rozpočtu „do kina na 
náměstí“ v rámci vaší propagace, 
protože když nejste schopni na 
tyto akce, a to alespoň zčásti, 
sehnat sponzory, tak si tuto 
a podobnou zábavu i klidně rádi 
zaplatíme, protože je bezesporu 
fajn. Takže, kde asi získáváme 
náměty? Prostě jen tak, od našich 
přemýšlivých občanů, kterým 
zdárně nabíjíte již po celou dobu 
tohoto volebního období. Prosím, 
řiďte se už alespoň občas oby-
čejným selským rozumem…

Otázka
Jakým způsobem 

získáváte náměty 

pro výkon funkce 

zastupitele?
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Čelákovice v knize a filmu
„Uvědomovat si hodnoty minulosti znamená těžit z nich sílu pro přítomnost, 
abychom v této přítomnosti mohli pracovat pro budoucnost.“ 
Otto František Babler, český knihovník a překladatel

ČELÁKOVICE V KNIZE
Nejvzácnější dochovanou písemnou památkou 
je nejstarší městská kniha. Ta byla v roce 1997 
prohlášena za archivní kulturní památku č. 119 
pod názvem „Pamětní kniha Čelákovic 1366–
1557“. Její unikátnost dokládá, že je zároveň 
nejstarší dochovanou městskou knihou v na-
šem okrese; a patří i mezi nejstarší v celé České 
republice. Městské knihy byly vždy důležitým 
zdrojem informací o fungování městské správy 
a soudnictví v obci. Blíže se s nimi můžeme se-
známit v knize, která zahrnuje přepis městské 
knihy ze 17. století. Tento cenný materiál byl 
veden a uchován tehdejším čelákovickým pri-
masem Pavlem Ježdíkem. V loňském roce bylo 
veřejnosti představeno jeho knižní vydání pod 
názvem „Radní manuál Pavla Ježdíka 1639–
1654“ editory publikace Markem Ďurčanským 
a Romanem Kolkem. 
Významným počinem pro současnou i budoucí 

generaci bylo vydání nejstarších kronik v knižní
podobě Městským muzeem v Čelákovicích.
„Kronika města Čelákovic I. 1857–1939“ (vyd. 
2006), „Kronika města Čelákovic II. 1940–1947“ 
(2007). V roce 2009 byla vydána také „Kronika 
obce Sedlčánek l. 1762–1927“. Nejnovější pu-
blikace (2016) nese název „Kroniky obce Sedl-
čánek II.“ a obsahuje „Pamětní knihu obce 
Sedlčánky (1918)–1948“ a „Pamětní knihu 
Obecné školy v Selčánkách 1909–1961“. Za 
vydání všech těchto kronik přísluší poděkování 
čelákovickým historikům Jaroslavu Špačkovi, 
editorovi kronik, Jaroslavu Kašparovi a dalším. 
Kroniky města jsou dodnes přepisovány 
ručně v duchu svých předchůdkyň a pečlivě 
uchovávány v archivech. 
Zajímavým materiálem staršího data je publika-
ce Antonína Ferlesa „Paměti král. komorního 
města Čelákovic n. L. 1865“, kterou k uctění 
památky svého otce psal Bohumil Ferles (1904). 
Jednalo se o přepis předchozích úprav pů-
vodního textu jeho otce, jednoho z významných 
historiografů města. 
Našemu regionu včetně Čelákovic se podrobně 
věnuje Justin Václav Prášek ve svém rozsáh-
lém díle „Brandejs nad Labem: město, panství 
i okres“. Ve 3. dílu se dočtete nejvíce o našem 
městě. Reprinty původních vydání z let 1908–
1913 byly vydány v letech 2007–2010.
„Polabské město Čelákovice“ je knihou, která 
by měla být v každé rodině ve městě. Najdete 
v ní stručné dějiny Čelákovic napsané měst-
ským archivářem Emanuelem Vlasákem, do-
plněné J. Kašparem a J. Špačkem. Přestože 
kniha vyšla již v roce 1990, je stále aktuální a lze 
ji považovat za základní ucelený zdroj informací 
o minulosti našeho města.
V roce 2004 vydalo Městské muzeum publika-
ci „100 let Městského muzea v Čelákovicích“. 
Jedná se o sborník odborných studií spojených 
tématem, kterým je naše město a jeho nejbližší 
okolí, jeho editorem je J. Špaček. 
Kdo z vás rád čte monografie šlechty, mohla 
by vás zajímat kniha Stanislavy Novotné „Krají-
řové z Krajku“ (2010) o posledních šlechtických 
majitelích Čelákovic. Kniha Marka Ďurčanské-
ho „Česká města a jejich správa za třicetile-
té války“ (2014) je lokální sondou do oblasti 
Polabí, zahrnuje tři sídla na středním toku řeky, 

jedním z nich jsou Čelákovice jako menší vrch-
nostenské městečko.
Čelákovicím bylo také věnováno velké množství 
odborných studií a článků – o archeologii, životě 
města v různých stoletích, jeho útrapách i roz-
voji. Většina z nich byla vydána ve sbornících, 
kde jsou stále k dohledání a přečtení. 
Na historii nejrůznějších čelákovických spolků 
se zaměřují drobné publikace a články, které 
najdete v knihovně našeho muzea a některé 
taktéž v knižním fondu Městské knihovny, např. 
o Divadelním souboru J. K. Tyl Čelákovice, SK 
Union Čelákovice, o Husově sboru nebo rybář-
ské organizaci. Také o košíkářství, které patřilo 
k tradici našeho města a bylo zdrojem obživy 
mnoha rodin už od poloviny 19. století, se do-
čtete v čelákovických písemných pramenech. 
Tiskoviny o své činnosti vydaly taktéž průmys-
lové podniky – továrna J. Volmana a Kovohutě. 
Říčním lázním Grado, díky nimž město vešlo ve 
větší povědomí, je věnován drobný tisk „Čes-
ké Grado Čelákovice“ vydaný ve 40. letech  
20. století. 
Osobnosti související s naším městem přibli-
žuje mnoho publikací. K nejznámějším z nich 
patří „Literární toulky po Čechách“ Vladimíra 
Kováříka (1984). Dále pak cyklus antologií ori-
entovaný na osobnosti Polabí: „Hlas domova“ 
(1996) Vladimíra Loydy s literárním zaměřením 
autorů, dále pak antologie osobností vý-
tvarného umění a architektury Polabí V. Loydy  
a J. Špačka „Hlas domova II“ (2000). Posledním 
dílem volného cyklu je kniha Jana Králíka „Hu-
debníci v brandýském Polabí“ (2008). Život spi-
sovatele J. J. Stankovského popisuje V. Ková-
řík ve své knize „Slavní a zapomenutí“ (1983).  
Osudy barokního skladatele z Čelákovic Jana 
Zacha přibližuje Vladislav Mareš v útlé publika-
ci „Český Bach“ (1992). V knize „Letec Alois 
Vašátko“ (2006) vypráví její autor Adolf Vrána 
o životě štábního kapitána Vašátka, jednoho 
z nejúspěšnějších čsl. stíhacích pilotů za  
2. světové války. Nejnovější publikací věnující 
se osobnostem města je titul „Eduard Petiška, 
jak ho neznáte“. Jedná se o sborník vzpomínek 
vydaný k 90. výročí jeho narození brandýskou 
knihovnou (2014).

V našem městě najdete téměř vše, co člověk hledá, aby se mu tu dobře 
žilo. Dobré klimatické podmínky, bohaté přírodní zázemí, výhodné do-
pravní spojení atd. Pro bližší poznání města, jeho dějin a kultury nabízíme 
náměty v literatuře a filmu. Mnoho ze jmenovaných knih najdete v Městské 
knihovně, ať už jako inspiraci ke čtení, či ke studiu. Řada zajímavých míst 
v našem městě našla své zastoupení i ve filmovém zpracování.

Naše Polabí – vlastivědný sborník okresu Brandýského. 
Vycházel v letech 1923–1935.

Sborník vzpomínek vydaný k 90. výročí narození autora: 
„Eduard Petiška, jak ho neznáte“.
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TÉMA
O našem městě se rovněž zmiňují nejrůznější 
encyklopedie a průvodce. Jedná se např. o titul 
„Řivnáčův průvodce po království českém“ 
(1882, nově vydáno 2001), „Chytilův místopis 
Československé republiky“ (1922) či Kučova 
„Města a městečka v Čechách, na Moravě  
a ve Slezsku“ (1996) a Mlezivův „Historický le-
xikon městysů a měst“ (2006). Své místo mají 
Čelákovice i v dílech, jako jsou např. „Esote-
rické Čechy, Morava a Slezsko“ autorů Vác-
lava Vokolka a Jiřího Kuchaře (2008) nebo nově 
vydaná kniha Jana Řehounka „Zlatým pruhem 
Polabí“ (2016).
Novinkami v literatuře o našem městě jsou „Če-
lákovice na pohlednicích 19. a 20. století“ (2017) 
a fotografická publikace Kamila Voděry „Čelá-
kovice – Domov na Labi“ (2017).
Kromě odborné a populárně naučné literatu-
ry se námět Čelákovic objevuje také v beletrii. 
Spisovatel a dramatik Josef Jiří Stankovský 
zasadil do čelákovického prostředí děj svého 
historického romantického příběhu z pobělo-
horského období „Vnučka farářova“ (poprvé 
vydáno roku 1876). Spisovatel Eduard Petiška 
se v knize „Srdce, ve kterém bydlím“ (1990) 
vrací ke vzpomínkám na dětství prožité s rodi-
nou v našem městě. Polabské motivy se rovněž 
objevují v díle jeho bratra Františka Vinanta. 
Botanik Václav Větvička prochází ve své knize 
„Moje květinová dobrá jitra“ přírodou u Čelá-
kovic a vzpomíná na ně a další obce v okolí. 
K těm, kdo píší o našem městě ve svých dílech, 
patří i spisovatel Michal Černík, např. „Deset ti-
síc píšťal“ (1983), „Běžte do Prčic anebo jinam“ 
(2004), sbírka poezie „Cena dětství“ (2008). Svůj 
vztah k rodnému městu v Polabí vyjadřuje také 
autor krajinné a reflexivní lyriky Jindřich Hilčr. 
Úspěšný debut knihy Vladimíra Pavloviče „89 
míst k sedění“ (2004) vynesl autorovi dokonce 
nominaci na cenu Magnesie litery v roce 2004. 
Popisuje v ní humornou formou každodenní po-
střehy a příhody cestujícího ČD za prací mezi 
Čelákovicemi a Prahou. 
Zvláštní kapitolou jsou deníkové záznamy. Do 
našeho povědomí pronikly ve formě vzpomínek 
sester rozených Diamantových, jejichž poklidné 
dětství narušila 2. světová válka. Obě se dostaly 
díky Nicholasu Wintonovi a Britskému výboru 
pro uprchlíky z Československa ještě před jejím 
vypuknutím do anglických rodin. Byly takřka je-
diné, kdo z jejich židovské rodiny přežil. Deníky, 
které si psaly při odloučení od rodičů, obě po 
mnoha letech od konce války vydaly. Věra 
Gissingová „Perličky dětství“ (1992) pro naše 
čtenáře v češtině a její sestra Eva Haymanová 
v anglickém jazyce „By the moon and the stars“ 
(1992). Česky kniha dosud nevyšla. Pokud se 
zajímáte o městské pověsti, najdete je ve dvou 
publikacích, v knize Jiřího F. Musila „Tajemný 
hlas minulosti“ (2002) a v útlém svazku Ven-
duly Eliášové „Polabský herbář“ (1999). Ne-
měli bychom také zapomenout na čelákovický 
fenomén upírů. Věnuje se mu Jenny Nowak na 
podkladě neobvyklého archeologického nále-
zu z 11. století v Čelákovicích ve své upírské  
fantasy „Jiná rasa“ (1997) a v jejím pokračování 
„Noční lovci“ (2011).
Pro děti bylo vydáno také několik titulů z prostře-
dí našeho města. Jsou to laskavé knihy Eduarda 
Petišky, vydávané v dalších a dalších vydáních: 
„Mezi dvěma řekami (návštěva Polabí)“ (1960), 
„Pohádkový dědeček“ (1977), „Birlibán“ (1980), 
„Martínkova čítanka a dvě klubíčka pohádek“ 
(1981).

ČELÁKOVICE VE FILMU
Naše město se ve filmu vyskytuje nesčetněkrát. 
Následující přehled určitě není kompletní, ale 
seznamuje čtenáře s možnými náměty, kterými 
se lze inspirovat pro zjišťování informací o životě 
města v rámci filmového zpracování.
V roce 1974 se natáčela na čelákovické radni-
ci jedna ze scén filmu „Případ mrtvého muže“, 
který režíroval Dušan Klein. Některé záběry 
černé komedie „Rock podvraťáků“ (2006) byly 
natáčeny mimo jiné v Čelákovicích. Film Petra 
Jarchovského režírovaný Ondřejem Trojanem 
„Občanský průkaz“ (2011) byl natáčen v loka-
litě V Prokopě. V roce 2011 si režisér Vojtěch 
Moravec vybral Sedlčánky jako místo děje stu-
dentského filmu „Vesnice roku“. Několik scén 
komedie Tomáše Magnuska „Školní výlet“ 
(2012) se odehrává v Čelákovicích v Kostelní 
ulici a na náměstí 5. května. Krátké pasáže fil-
mu „Správnej dres“ (2015) se filmovaly rovněž 
na území našeho města. Ti z vás, kteří sledujete 
seriál Ulice, jste v letošním roce mohli vidět zá-
běry na průčelí čelákovického Kulturního domu.
Před zahájením promítání filmu v rámci Če-
lákovického filmového léta je vždy promítán 
čtyřminutový film „Čelákovice – město na Labi“ 
(2014) režisérky Terezy Štěpánkové, který vznikl 
za přispění Nadačního fondu Dobromysl. Regi-
onální tematiku v dokumentárních dílech zpra-
coval na 3 DVD také Petr Babický. Jedná se 
o Grádo (2012), Čelákovice (2013) a Za poklady 
středního Polabí (2014). V roce 2015 natáčel 
Středočeský kraj na silnici u Cucovny výchovný 
pořad o bezpečnosti dopravy. V televizním 
dokumentu „Tajemství rodu“ (2. díl první řady, 
2013) vystupuje herečka Veronika Freimanová, 
jejíž rodina má své kořeny v Čelákovicích. 
Z dřívějších let lze jmenovat dokument „Čelá-
kovice – pohlednice z Polabí“ (1998), který na-
točilo studio Bobr v produkci Miloše Pulkrábka 
s průvodním slovem a režií Jana Králíka. Ve 
stejném roce byla v pořadu Nadoraz tématem 
Volmanova vila a její v té době zchátralý stav. 
V dokumentu vystupuje tehdejší starosta města 
Josef Šalda, Josef Viewegh, odborníci z Ná-
rodního památkového ústavu a Pavel Stuchlík.

Dle informací Městského muzea je v Národním 
filmovém archivu k dispozici němý černobílý film 
„České Grado“ (1928). V roce 1943 byly natá-
čeny archeologické výzkumy v okolí Čelákovic, 
z roku 1956 pochází záběry z čelákovického ná-
městí, ze kterého vyjíždí druhý výběrový závod 
pro IX. ročník Závodu míru.
Filmové dokumenty se věnují i čestným ob-
čankám města. V dokumentu „Perličky dětství“ 
(1994) vypráví Věra Gissingová-Diamantová. 
Natočeny byly režisérem Matejem Mináčem 
film „Všichni moji blízcí“ (1999), dokumentární 
film „Síla lidskosti – Nicholas Winton“ (2002) 
a „Nickyho rodina“ (2011).

Jedné ze záhad města se věnuje pořad „Záha-
dy Toma Wizarda – Upíři v Čelákovicích“ (2007). 
Pro natáčení filmových záběrů je občas využí-
vána železniční trať mezi Čelákovicemi a Mo-
chovem. Natáčely se zde například scény do 
jednoho z dílů seriálu „Vyprávěj“ (2009). Filmaři 
zde pořídili i záběry do francouzského filmu 
„Nebezpečná kořist“ (2010).

 Téma zpracovali
Soňa Husáriková,

ředitelka Městské knihovny Čelákovice, 
příspěvková organizace,

Petr Studnička

Filmařský vlak u rozvodny Čechy-střed v železniční za-
stávce Mochov-zastávka dne 20. července 2010, který 
byl na místo dopraven dieselovou lokomotivou. Zdroj: 
KŽC

Ve filmu Vesnice roku si zahráli Ondřej Vetchý, Václav 
Postránecký nebo Jan Budař. Zdroj: město Čelákovice

Krátce po válce v roce 1946 se barrandovským fil-
mařům zalíbilo čelákovické nádraží. V jeho prostředí 
natočili záběry pro celovečerní film „Mrtvý mezi živými“ 
s Karlem Högerem. Po natáčení prý pan Höger obdržel 
od filmového servisu jako občerstvení zmrzlinu. Na víc 
buď asi tehdy neměli filmaři peníze, nebo byl mistr tak 
nenáročný. Premiréra filmu byla v roce 1947. 
Karel Höger (stojící ve dveřích) s čelákovickými železni-
čáři. Foto: archiv Vladislava Švestky st.
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INFORMACE, DOPISY

Dne 5. 8. 2017 uplyne rok, 
kdy nás navždy opustila ma-
minka a babička paní Renáta 
TROUSILOVÁ.
Se stálou bolestí vzpomínají 
dcery Michala s manželem, 
Barbora a Petra, vnoučata 
Jířa, Eliška, Michalka, Šárka 
a Terezka.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 12. 8. 2017 uplyne již 15 
let od chvíle, kdy nás navždy 
opustila milovaná maminka 
a babička paní Miroslava 
HRADECKÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte spolu s námi.
Dcera Mirka s rodinou 

společenská kronika

V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156

Padlý strom na hřbitově
Ve čtvrtek 22. 6. v 19.29 hod. bylo oznámeno, 
že na hřbitově spadla část stromu. Hlídka vy-
mezila nebezpečný prostor, byli povoláni hasiči 
a hřbitov byl uzavřen. Byl informován starosta 
a zástupce Technických služeb. Hlídka vyfoto-
grafovala poškozené hroby a dle pokynu hasičů 
ponechala prostor v daném stavu, protože úklid 
nebyl možný, dokud se nezlepšilo počasí.

Otevření bytu
V neděli 25. 6. v 23.45 hod. bylo přijato telefo-
nické oznámení od občanky, že si zabouchla 
dveře do bytu ve 4. patře domu č. p. 1625 v ul. 
Na Stráni. Protože měla otevřené balkonové 
dveře, hlídka s omluvou probudila osoby v bytě 
o patro výš, požádala o přístup na balkon, 
strážník sešplhal na balkon uzavřeného bytu 
a byt otevřel.

Pomoc ženě v nouzi
V úterý 4. 7. v 19.50 hod. oznámil osobně ob-
čan, že má obavy o zdraví své známé, která 
nereaguje na zazvonění, dle sousedů ji dnes 
nikdo neviděl a je možná duševně nemocná. 
Hlídka vyhledala dceru jmenované a ta byt 
odemkla. Žena v bytě byla dezorientovaná, 
měla pohmožděniny, neboť upadla. Byla jí při-
volána zdravotnická záchranná služba (ZZS) 
a byla informována Policie ČR.

Pokus o záchranu života
V sobotu 8. 7. v 10.08 hod. oznámila Policie ČR, 
že v ulici Prokopa Holého leží 62letý muž se zá-
stavou srdce. Hlídka zahájila nepřímou srdeční 
masáž a použila také automatický elektronický 
defibrilátor. Záchranáři pokračovali v oživova-
cích pokusech, ale bohužel asi po 30 min. byla 
lékařem konstatována smrt.

Tvrdá rvačka na ulici
V neděli 9. 7. v 2.56 hod. informoval operátor 
kamerového systému, že před jedním z podniků 
v ul. Sedláčkově došlo ke rvačce více osob a je-
den z mužů druhému dupl na hlavu. Hlídka MP 
povolala také hlídku Policie ČR. Zjistila, že dvě-
ma těžce zraněným již byla přivolána ZZS a že 
se útočníci nacházejí v podniku. Po poskytnutí 
první pomoci si pro muže obě hlídky došly 
a předaly je Policii ČR k dalšímu vyšetřování 
s podezřením na spáchání trestného činu. MP 
poskytla videozáznam incidentu.

Smrt ženy u bazénu
V neděli 9. 7. v 10.16 hod. telefonicky oznámila 
pracovnice Městského bazénu, že před bazé-
nem je paní, které se špatně dýchá a omdlévá. 
Plavčík (mimochodem strážník MP ve svém 
volnu) prováděl nepřímou masáž srdce, hlídka 
ho vystřídala z důvodu jeho vysílení. ZZS pokra-
čovala v resuscitaci, ale asi po 20 min. lékařka 
neúspěšnou resuscitaci ukončila. Hlídka zde zů-
stala do příjezdu pohřební služby.

Díky za krásnou
procházku

• Alena Bašusová

Sedli jsme si s manželem ke článku v červen-
covém Zpravodaji – Rybářské revíry… Toula-
li jsme se po 60 letech opět od jedné tůně ke 
všem dalším a užívali jsme si barvitého vyprávě-
ní o našich toulkách po krásné polabské krajině. 
Na všech těch kouzelných místech jsme byli. 
Nejprve jako zamilovaná dvojice ruku v ruce. 
Jindy zase v očekávání našich potomků a poslé-
ze s nimi nejprve v kočárku a potom i s dospě-
lými. I na kola došlo a kochali jsme se a nehltali 
jsme kilometry. Jen nemůžeme pochopit, že nás 
nebolely nohy. Teď už můžeme jen vzpomínat, 
ale díky za to. Článek zpracoval rybář, srdcař. 
Občas vidíme na břehu Labe také rybáře, který 
přijede až na místo autem, postaví stav, zapne 
rádio a čeká na signál, až mu ryba zabere.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
• Lidmila Kobosová, Jindřiška Šeráková

Rády bychom vás informovaly o aktivitách Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých 
Praha-východ v prvním pololetí roku 2017. Spolek má v současné době 65 členů, z toho z Čelákovic 
24. Je odbočkou SONS-ČR, z. s., a proto eviduje členy i z jiných měst. Sdružuje lidi se zrakovým 
postižením a jejich příznivce. Přizpůsobuje aktivity tomuto handicapu, tzn. lehčí sportovní aktivity, 
vycházky, návštěvy kulturních akcí, poznávací zájezdy, rekondiční pobyty.
Členové pravidelně navštěvují bazén v Čelákovicích a v Brandýse nad Labem. Minimálně jednou za 
měsíc se uskuteční vycházka po labské cyklostezce. Účastni jsme byli koncertu ke Dni rodin, navští-
vili jsme muzeum v Brandýse nad Labem, divadelní představení v Praze Na Fidlovačce, Hybernii 
i v Kulturním domě v Čelákovicích.
Výlety, které náš spolek pořádá, jsou zaměřeny na poznávání známých i méně známých hradů, zám-
ků a klášterů. První letošní výlet směřoval do Muzea českého granátu Třebenice, k hrobce Ulriky 
von Levetzow do Třebívlic a kláštera v Doksanech. Druhý výlet pak na zámek Březnice a Svatou 
Horu u Příbrami. Následoval dost náročný týdenní rekondiční pobyt v Ostrově–Horním Žďáru a s ním 
spojené přednášky o zdraví, léčivých bylinách, chorobách stáří a lehčím kondičním cvičení. Zároveň 
jsme vyjížděli za památkami a zajímavými místy Karlovarského kraje.

• red

Dopravní portál Pražské integrované do-
pravy má od poloviny července novou ad-
resu. Stránky, které dosud běžely na adrese 
www.ropid.cz, nově cestující naleznou též na 
intuitivnější doméně www.pid.cz. Společně 
s tímto přesunem zároveň web nabídne 
několik nových funkcí.

Přesunem z domény ROPID.cz na doménu 
PID.cz chce provozovatel dát najevo, že tento 
portál není jen pouhou webovou stránkou or-
ganizátora dopravy, ale spíše plnohodnotným 
pomocníkem každého cestujícího využívající-
ho služeb Pražské integrované dopravy. Po-
stupným rozšiřováním integrované dopravy do 
středních Čech bude tento portál sloužit pro 
kompletní informace o veřejné dopravě nejen 
v Praze, ale i v celém Středočeském kraji.
Portál nabízí informace nejen pro cestující v praž-
ské MHD, ale též pro ty, kteří cestují regionálními 
vlaky a autobusy. Cestující tak mohou na jednom 
místě najít vše potřebné od jízdného přes jízdní řády 
a omezení v provozu až po užitečné tipy k cestování 
a informace o různých dopravních akcích.
Nové funkce
Současně s přesunem na novou doménu nabídne 
web i několik vylepšení oproti předchozí verzi:

•	 Mapa	 zastávek	 pomůže	 nalézt	 jízdní	 řády	
a odjezdy linek v oblasti.

•	 Mapa	 prodejních	 míst	 poradí,	 kam	 si	 za-
jít koupit jízdenku, koupit kupón na Lítačku 
nebo zařídit průkazku PID.

•	 Mimořádné	 události	 v	 provozu	 lze	 nyní	 vyhle-
dávat i 24 hodin zpětně v archivu mimořádností.

•	 Do	 budoucna	 se	 chystá	 též	 zobrazení	 trasy	
linky na mapě přímo v portálu jízdních řádů 
nebo propojení jízdních řádů s informacemi 
o výlukách a mimořádnostech. Omlazovací 
kúrou by měl projít i vyhledávač spojení.

Stávající funkce
Na webu PID i nadále uživatelé naleznou násle-
dující funkce, na které jsou zvyklí z webu ropid.cz:
•	 Jízdní	 řády	 linek	 městské	 i	 příměstské	 do-

pravy.
•	 Informace	 o	 výlukách	 a	 mimořádnostech	

v provozu.
•	 Aktuální	odjezdy	a	jízdní	řády	z	„vaší“	zastávky.
•	 Informace	o	jízdném	v	Praze	i	regionu.
Napište nám
Stejně jako v minulosti bude provozovatel rád za 
veškeré podněty, nápady, které cestující zašlou, 
stejně jako za upozornění na chyby, které na 
webu naleznou. Právě zpětná vazba pomáhá při 
rozvoji a zdokonalování webového portálu nejvíce. 
Nejlepším způsobem, jak napsat, je kontaktní for-
mulář (s předmětem „Web“).

Web Pražské integrované dopravy na nové adrese
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KAM VE VOLNÉM CASE
do čtvrtka 31. 8.
Městská knihovna
EDUARD PETIŠKA ZNÁMÝ – NEZNÁMÝ
Výstava k připomenutí 30. výročí úmrtí zná-
mého spisovatele přístupná ve výpůjčních hodi-
nách knihovny.

do čtvrtka 31. 8.
Městská knihovna
ZA ZVÍŘÁTKY DO POHÁDKY
Výstava dětských obrázků ilustrátorky Venduly 
Hegerové přístupná ve výpůjčních hodinách 
knihovny.

do neděle 3. 9.
Městské muzeum
ČTENÍ O HRADECH, ZÁMCÍCH A MĚSTECH
Malá výstava ilustrací a figurativních zobrazení 
s citáty na motivy známé knížky Eduarda Pe-
tišky přístupná ve sklepení tvrze denně 9.00–
12.00 a 13.30–17.00 hod. Vhodné zejména pro 
rodiny s dětmi.

do neděle 1. 10.
Městské muzeum
PŘÍBĚH(Y)	TABÁKOVÉHO	DÝMU
Výstava kompletní sbírky kuřáckých potřeb mu-
zea přístupná ve výstavní síni denně 9.00–12.00 
a 13.30–17.00 hod.

neděle 13. 8 10.00–18.00 hod.
náměstí 5. května
BASKETBALOVÁ EXHIBICE 3X3
Miniturnaj dětí, exhibice za účasti reprezentan-
tů ČR, soutěže a hry pro děti, občerstvení,  
DJ…

čtvrtek 17. 8. 21.00 hod.
náměstí 5. května
POHÁDKY PRO EMU
Čelákovické filmové léto

pátek 18. 8. 18.30–20.30 hod.
náměstí 5. května
DRUHEJ DECH
Před zahájením Čelákovického filmového léta 
zahraje skupina Druhej dech, host: Lenka 
Švestková.

pátek 18. 8. 21.00 hod.
náměstí 5. května
ANDĚL PÁNĚ 2
Čelákovické filmové léto

sobota 19. 8. 16.00 hod.
náměstí 5. května/louka u Labe
ROZMARNÁ RETROJÍZDA
Sraz na náměstí, cíl: pikniková louka u Labe. 

Brusle, kola, koloběžky, kočárky a rozmarné 
letní oblečení v retro stylu.

sobota 19. 8. 21.00 hod.
náměstí 5. května
ZAHRADNICTVÍ – RODINNÝ PŘÍTEL
Čelákovické filmové léto

neděle 20. 8. 8.00–11.00 hod.
chovatelský areál, Stankovského č. p. 1774
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít chova-
telské poradny

sobota 2. 9. 9.00–13.00 hod.
areál nové MŠ v ulici J. A. Komenského
ŠKOLKA NANEČISTO
Slavnostní otevření nové mateřské školy se zá-
bavním programem – „Písničkování s Majdou 
a Péťou“ z Kouzelné školky, pouťový vláček, 
skákací hrad a mnoho dalšího.

sobota 2. 9. 14.00–22.00 hod.
areál Na Statku, Rybářská 154
STATEK FEST 2017
Tradiční open-air hudební festival (viz str. 16).

sobota 5. 8. 18.30 hod.
FEFERON
koncert před KD

sobota 12. 8. 18.30 hod.
MUZIKA V NÁLADĚ
koncert před KD

pátek 25. 8. 18.30 hod.
F. BAND
koncert před KD

pátek 1. 9. 19.00 hod.
HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE: JIŘINA BOH-
DALOVÁ A BOHUŠ MATUŠ
Vstupné: 300 a 350 Kč

od soboty 9. 9. 19.00 hod. 
KURZY TANCE
Taneční škola Zita Mladá Boleslav

pátek 6. 10. 20.00 hod.
TORR a ROOT
Dvojkoncert legend českého metalu.

úterý 10. 10. 19.00 hod.
NEZMAŘI	–	OHLÉDNUTÍ
Koncert legendy folkové scény. Vstupné: 180 Kč 
v předprodeji, 220 Kč na místě.

pondělí 16. 10. 19.00 hod.
ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV
Divadelně-kabaretní představení, vstupné: 250 
Kč.

čtvrtek 9. 11. 19.00 hod.
DEŠTIVÉ	DNY
Americké drama je hrou o přátelství a zá-
roveň kriminálním příběhem. Mladé policis-
ty v české premiéře hrají: Richard Krajčo  
a David Švehlík. Richard Krajčo za roli Dennyho 
získal cenu Thálie 2012 a David Švehlík se 
umístil v širší nominaci. Vstupné: 320, 360  
a 400 Kč.

pátek 17. 11. 20.00 hod.
HORKÝŽE SLÍŽE
Koncert, host skupina zakázanÝovoce, 
vstupné: 300 Kč v předprodeji, 350 Kč na 
místě.

pondělí 27. 11. 19.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HYBŠE
vstupné: 300 Kč v předprodeji

tel.: 326 991 358
e-mail: info@kdcelakovice.cz
http://www.kdcelakovice.cz

Sady 17. listopadu 1380
Čelákovice

            

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

°

Ve čtvtek 13. července film Bezva ženská na krku  
zahájil Čelákovické filmové léto 2017 na náměstí  
5. května. Následoval koncert skupiny Feferon. Foto: archiv KD

V pátek 14. července od 18.00 hod. vystoupila Lenka 
Hejkalová se skupinou. Večer byl také k vidění její nový 
videoklip podpořený dotací města.

ˇ

ČELÁKOVICKÉ FILMOVÉ LÉTO 2017
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fax: 326 991 192

tel.: 326 995 361
http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce sport

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

fax: 326 995 959

http://www.mddmcelakovice.cz
e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz

Havlíčkova 691
Čelákovice

mddm

tel.: 326 991 766
http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce sport

tel.: 326 990 211
e-mail: skola@kamenka-celakovice.cz
http://www.kamenka-celakovice.cz

Kostelní 457
Čelákovice

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

J. A. Komenského 414
Čelákovice

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

J. A. Komenského 1586
Čelákovice

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

Obecní dům
Stankovského 1650
(vchod z ulice Rybářské)
Čelákovice

výstavu, která připomíná toto významné jubi-
leum. Návštěvníky uvítá erbovní galerie znaků

-
razy jednotlivých zemských znaků. Text sezná-

-
lem císaře Karla IV. Erby jsou rekonstrukcem

část doplňují vystavené nálezy dobových mi-

-
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e-mail: info@celmuz.cz
http://www.celmuz.cz

Na Hrádku 464
Čelákovice

tel.: 326 929 011
e-mail: info@gymnacel.cz
http://www.gymnacel.cz
Fakultní škola FF UK

J. A. Komenského 414
Čelákovice

gymnázium

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

Sedláčkova 107
Stankovského 1650 
(zadní vchod budovy pošty)

Čelákovice

rc routa + 
materské centrum

ČEZ Distribuce, a. s.
oznamuje přerušení dodávky elektřiny
v Čelákovicích

Kalendář akcí 
na webu města

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

Pro zveřejnění svých akcí v tomto kalendáři 
můžete zaslat informace na e-mail: 
kalendar@celakovice.cz nebo se zaregistro-
vat na stránkách města a poté si akce sami 
přidávat a popřípadě i editovat.
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tel.: 326 910 911
e-mail: rumunska.ms@seznam.cz
http://ms-materidouska.cz

Rumunská 1477
Čelákovice

tel.: 326 994 165
e-mail: info@mspristavni.cz

Přístavní 333
Čelákovice

tel.: 326 991 217 

Muzejní noc 
a knihovna

• Soňa Husáriková, ředitelka

Městská knihovna se i letos připojila k progra-
mu čelákovické muzejní noci. Byly zahájeny 
2 výstavy, které si zájemci mohou přijít pro-

Čelákovice 
na pohlednicích 
a fotografiích

• hrg

Během června letošního roku vyšly a byly též 
slavnostně pokřtěny hned dvě publikace zasluhu-
jící si pozornost všech, kteří se opravdu zajímají 
o místo, kde žijí. První z nich, Čelákovice na po-
hlednicích 19. a 20. století autorů Ivana Vaňouska, 
Davida Eisnera a Jana Hergesella (v grafické 
úpravě Kamila Voděry vydalo Městské muzeum 
v Čelákovicích), dokumentuje čtenářům za pomo-
ci více než sta pohlednic vývoj a proměny našeho 
města během posledních více než sta let. V knize 
lze mimo jiné sledovat, jak se průběžně měnil 
vzhled náměstí a okolních hlavních ulic, spatříte 
tu davy návštěvníků směřujících na České Grado 
či vznik zdejších větších obytných celků.
Druhá publikace, nazvaná Čelákovice – Domov 
na Labi (vydalo město Čelákovice), obsahuje na 
osmdesát esteticky povedených snímků Kamila 
Voděry, který se postaral též o texty a grafickou 
úpravu této knihy. Fotografie zachycují sou-
časnou podobu města od leteckých snímků 
přes zajímavá přírodní zákoutí a významné stav-
by až po nejrůznější architektonické detaily.
Knihy stojí shodně každá 150 Kč a jsou 
k dostání v infocentru v čelákovickém muzeu, 
kde můžete zakoupit či získat i další (nejen) tu-
ristické materiály.

Výstava „Příběh(y) tabákového dýmu“, která je pří-
stupná v Městském muzeu v Čelákovicích do 1. října 
2017. Foto: -dv-

czela.fest.2017 
sobota 9. září

• Aleš Kužílek, czela.net, z. s.

V sobotu 9. září proběhne další ročník tradiční-
ho czela.festu. Vše se odehraje opět ve spřáte-
lené loděnici u Labe. Hlavní náplní jsou hudební 
vystoupení, ale součástí bude i bohatý do-
provodný program pro děti i dospělé, o který se 
postarají čelákovické spolky Aktra.cz a Opři se.
V hudební dramaturgii opět vsadíme na 
žánrovou pestrost, a těšit se tak můžete na 
kapely:
•	 Circus	problem	(dance	music-klezmer);
•	 Sunflower	Caravan	(pop-rock‘n‘roll);
•	 Neřvi	mi	do	ucha	(alternative	electronica);
•	 The	Kingsize	Boogiemen	(blues);
•	 The	Slapdash	(rockabilly-rock’n’roll);
•	 Jamchestra	(jungle-jazz);
•	 Šouflšou	(dixieland);
•	 Tadeáš	Žak	(pop,	folk,	R&B).
Doprovodný program: výuka a show na slackli-
ne, žonglování, lezecká stěna, soutěže pro děti 
a další.
Začínáme po obědě, venkovní produkce pojede 
do noci, poté se tradičně přesuneme dovnitř na af-
terparty v elektroswingovém duchu (DJ Swing Gar-
den). Vstupné nevybíráme, doražte v co největším 
počtu. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na vás.

hlédnout po celé léto ve výpůjčních hodinách 
knihovny. Výstava s názvem Eduard Petiška 
známý – neznámý je umístěna v přízemí knihov-
ny. Fotografie autora doplňují jeho knihy a citá-
ty. Najdete tu také zamyšlení a přiblížení E. Pe-
tišky z pohledu jeho syna, spisovatele Martina 
Petišky. Další výstava je umístěna v dětském 
oddělení, zdobí je obrázky z dětských knih zná-
mé ilustrátorky Venduly Hegerové. Za zvířátky 
do pohádky, jak se nazývá výstava, se můžete 
přijít podívat spolu s dětmi, pro ně jsou na hraní 
k dispozici puzzle, kostky a omalovánky vzniklé 
podle obrázků Venduly Hegerové.
Ve spolupráci s Městským muzeem a Husovým 
sborem byly na muzejní noc připraveny oblí-
bené testy se sbíráním razítek, letos na téma Na 
kole Eduarda Petišky za zážitky i poučením.

Puzzle z obrázků Venduly Hegerové. Foto: archiv 
knihovny

Výstava s názvem Eduard Petiška známý – neznámý  
v přízemí knihovny. Foto: archiv knihovny

Testy se sbíráním razítek připravené především pro děti 
– tentokrát na téma Na kole Eduarda Petišky za zážitky 
i poučením. Foto: archiv knihovny

UPOZORNĚNÍ

Do pátku 11. 8. 2017 bude v knihovně zavřeno  
z důvodu čerpání dovolené.
K vrácení knih můžete využít samoobslužného 
biblioboxu umístěného u vchodu knihovny.
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Slavnostní den
• Alena Pechalová, ředitelka

Slavnostní zakončení školního roku proběhlo, 
jako již tradičně, v atriu školy. Bezmála 400 žáků 
1. a 2. stupně bylo přítomno oceňování vynikají-
cích studentů a sportovců naší školy. Ti nejlepší 
si odnesli medaile a sladkosti za své sportovní 
výkony, za píli a studijní výsledky to pak byly  
ředitelské pochvaly a věcné dary v mo-
tivační soutěži TOP 10. Stojí za zmínku, že  
v soutěži TOP 10 bylo dosaženo rekordních  
1 030 bodů, které získal žák třídy 7.A František 
Tichý. 
Atmosféra v našem atriu byla uvolněná  
a my jsme si znovu uvědomili, že školu dělají 
školou právě takové společně sdílené zážitky, 
kdy se stírají bariéry mezi dětmi různých tříd 
i mezi dětmi a učiteli. Potěšila nás i přítomnost 
rodičů, která je rok od roku hojnější. Společná 
fotografie všech dětí v atriu jen umocnila  
pocit sounáležitosti a snad nám uchová  
pěknou vzpomínku za hezky strávený školní 
den. 
Nic z toho by se ale nemohlo uskutečnit bez 
práce učitelů, za organizace branného dne 
i celoroční sportovní ligy patří velký dík panu 
Bukačovi, který pro sport a děti ve škole žije. 
Obrovský dík ovšem paní Michelčíkové, která je 
autorem nápadu TOP 10 i slavnostního loučení 
s deváťáky a každoročně stráví hodiny a hodiny 
práce, stane se moderátorkou i choreografkou 
celého aktu předávání, výběrem hudby pak 
celou tu slavnostní atmosféru jen podtrhne. Její 
obětavosti, pracovitosti a skromnosti si velmi 
vážím.
Závěr slavnosti patřil rozloučení s našimi devá-
ťáky. Tady už tekly slzičky proudem a ti kluci 
a holky, kteří školu zrovna nemuseli, byli doja-
ti snad ze všech nejvíc. Přejeme všem našim 
dětem krásné prázdniny a těm, co nás právě 
opustily, hodně úspěchů v jejich nových ško-
lách. 

Nový školní rok začíná
• vedení školy

Sotva jsme se rozloučili s tím starým a začali se 
těšit na zasloužené prázdniny, škola a lidé v ní 
už dávno žijí novým školním rokem a změnami, 
které přinese. 
Jak jsme již informovali, ve školním roce 
2017/2018 poskytne naše základní škola záze-
mí žákům 1. a 2. tříd ze Základní školy Kostelní, 
kde bude probíhat rekonstrukce. Opustily nás 
děti z mateřské školy a zázemí bývalé MŠ teď 
po drobných stavebních úpravách bude sloužit 
kamenkovým dětem. Poprali jsme se i s oprava-
mi v prostorách Gymnázia a těšíme se, že se 
zde vše v září vrátí do starých kolejí. 
Naše děti se mohou těšit na upravenou učebnu 

přírodopisu, na nové toalety u tělocvičen a na 
vzorovou novou šatnu, která bude takovým 
prubířským kamenem. Pokud bude opět po 
několika měsících poničená, tak jako zde šatny 
bohužel jsou, nebudeme v tomto našem snažení 
dál pokračovat. V šatnách budou ale vyměněna 
okna, kterými sem zatéká. Opravená bude také 
podlaha tělocvičen. Školní jídelna děti přivítá 
novou výmalbou. Postupně vyměňujeme poško-
zené dveře tříd za barevné, které naše chodby  
rozzáří. 
Velké investice o prázdninách proběhly do 
vybavení tříd a kabinetů PC technikou, a to 
v souvislosti s přechodem na elektronické třídní 
knihy. I nadále bude škola nabízet svačiny for-

4. ročník Dne otevřených dveří v Latecoere 
sobota 9. 9. 2017 od 11.00 do 16.00 hod.

Jak vypadá zázemí jednoho z nejvýznamnějších 
výrobců dveří do dopravních letadel na světě? 
Co všechno montáž dveří do airbusů, boe-
ingů či embreaerů obnáší. To a mnoho dalšího 
se zájemci dozvědí během již 4. ročníku Dne 
otevřených dveří v letňanské společnosti Late-
coere. Ta se stala pokračovatelem společnosti 
Letov a dnes patří do významné francouzské 
skupiny Latecoere. Výrobní prostory, jednotlivé 
části provozu a areál závodu se lidem otevře 
v sobotu 9. září od 11.00 do 16.00 hod. Připra-
vena však bude zábava pro celou rodinu. Děti 
potěší skákací hrady, obří nafukovací skluzavka, 
stánek s malováním na obličej nebo vystoupení 
kouzelníka Richarda Nedvěda. Zajištěno bude 
také bohaté občerstvení a na pódiu se vystřídá 
hned několik hudebních hvězd českého šoubyz-
nysu. Které konkrétně? Už brzy se to dozvíte. 
Pro podrobnosti sledujte facebook společnosti 
Latecoere.

pozvánka do okolí

chodíme kolem nich

Bubáci
• Ivan Vaňousek

Pokud nechodíte po zdejších chodnících  
s hlavou skloněnou, abyste do něčeho nešláp-
li či o něco nezakopli, máte možnost všimnout 
si na některých starších domech z počátku  
20. stol. různých štukových ozdob. Nejrozší-
řenější jsou rostlinné nebo ornamentální prvky 
běžné pro období doznívající secese. Z těchto 
ozdob ale občas vykukují také stylizované lid-
ské tváře, které se diví, mračí, šklebí, cení zuby, 

někdy se jen smutně nebo přísně dívají. Jsou to 
maskarony. S makarony ani s řasenkami (mas-
cara) nemají nic společného, i když jejich název 
je prý také odvozen z italštiny. Zajímá vás, kdo 
rozhodoval o výrazu tváře použitého maskaro-
na? Domnívám se, že investor, tedy původní 
majitel nemovitosti, a možná tak vysílal do oko-
lí vzkaz o svém založení, zda je „srandista“ či 
bubák, nebo vzkaz kolemjdoucím, sousedům  
či uživatelům. Zkuste si při procházkách  
zdejšími ulicemi všimnout mimiky zdejších 
maskaronů. Moc „srandistů“ jsem mezi nimi  
nenašel. 

Úžas cestou ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie. 
Klidná síla a moudrost na náměstí. Foto: -iv-

Buď vítán kdo s dobrým úmyslem přicházíš. 
Smutná princezna. Foto: -iv-

mou švédských stolů, přípravna svačin se ale 
přesunula ze školní kuchyňky do samostatných 
prostor u školní jídelny. 
V souvislosti s inkluzí, která umožnuje rovné 
vzdělávání pro všechny děti, nám přibývají nové 
a nové asistentky pedagogů, takže na chodbách 
budou děti potkávat další neznámé tváře. Přiví-
táme totiž i nové učitele matematiky, anglické-
ho jazyka, zeměpisu, přírodopisu a novou paní 
učitelku na 1. stupeň. V posledních červnových 
dnech bylo před školou instalováno 45 stojanů 
na kola – aktivita SRPŠ – a my věříme, že budou 
dětmi hojně využívány. 
O dalších novinkách a životě u nás ve škole vás 
budeme průběžně informovat.

Foto: archiv společnosti
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Dutonohé hřiby
• Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek, Spolek 
houbařů Čelákovice

V tomto článku se budeme věnovat opět hřibům, 
a to hřibům, které se vyznačují dutým třeněm. 

Jsou skupiny hub, např. bedly nebo hnojníci, 
pro které je dutý třeň typickým znakem. U hři-
bovitých hub je to velká výjimka. Výhodou je, 
že díky této vlastnosti jsou tyto výjimečné hřiby 
snadno identifikovatelné.
Většina alespoň trochu pokročilejších houbařů 
bude znát nejznámější z nich, kterým je hřib 
dutonohý, mající tuto vlastnost přímo v názvu. 
Vyznačuje se kloboukem pokrytým hedvábně 
hnědými šupinkami, velkými póry (až 6 mm) 
a především na řezu dutou nohou. Celkovým 
vzhledem připomíná klouzky, mezi které byl dří-
ve řazen. Je to dobrá jedlá houba. Jako asi je-
diná z hřibovitých hub se doporučuje k přípravě 
houbové dršťkové polévky. Roste výhradně 
pod modříny a především ve středních a vyš-
ších polohách. V okolí Čelákovic jej prakticky 
nenalézáme.
Dalšími dvěma dutonohými hřiby jsou hřib siný 
a hřib kaštanový, tvořící spolu zvláštní syste-
matickou skupinu Gyroporus. Společným zna-
kem je právě stavba třeně. Jeho vnější stěna je 
pevná, jakoby kožovitá. Uvnitř je dutý, z větší 
nebo menší části vyplněn vatovitou hmotou.
Hřib siný – vytváří středně velké bělavo-nažlout- 
lo-šedavé plodnice s hrubě plstnatým povr-

chem klobouku a kyjovitým třeněm. Na řezu in-
tenzivně modrá. Je to dobrá jedlá houba, která 
vyžaduje (stejně jako všechny modrající hřiby) 
delší tepelnou úpravu. Roste nejvíce pod bo-
rovicemi, ale nacházíme ji i ve smíšených po-
rostech. Je považován za nehojný, ale v okolí 
Čelákovic jej nacházíme poměrně často, ačkoliv 
většinou pouze v množství několika kusů.
Hřib kaštanový – vytváří středně velké plodni-
ce. Povrch klobouku je kaštanově hnědý, rourky 
jsou jasně bílé, ve stáří nažloutlé. Právě tento 
barevný kontrast je typickým znakem a má zá-
sluhu na názvu tohoto hřibu. Je to jedlá houba 
podřadnější kvality, navíc trpí velkou červivos-
tí. Roste v listnatých nebo smíšených lesích, 
nejvíce pod duby. Je považovaná za nehojný, 
až vzácný druh. V širším okolí Čelákovic na něj 
lze narazit, v některých letech i bez větší dávky 
štěstí. 

Další nejen hřibovité druhy hub budou 
k vidění na výstavě hub konané v termínu  
21. – 23. 9. 2017 v Kostelní ulici 43/6 – dvůr. 
Otevřeno od 9.00 do 17.00 hod. Všichni jste 
srdečně zváni.

houbařské okénko

Hřib siný, Kersko, 5. 7. 2017. Foto: Miroslav Rudolf

tel.: 326 995 361
http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce sport

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

fax: 326 995 959

http://www.mddmcelakovice.cz
e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz

Havlíčkova 691
Čelákovice

mddm

tel.: 326 991 766
http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce sport

tel.: 326 990 211
e-mail: skola@kamenka-celakovice.cz
http://www.kamenka-celakovice.cz

Kostelní 457
Čelákovice

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

J. A. Komenského 414
Čelákovice

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

J. A. Komenského 1586
Čelákovice

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

Obecní dům
Stankovského 1650
(vchod z ulice Rybářské)
Čelákovice

výstavu, která připomíná toto významné jubi-
leum. Návštěvníky uvítá erbovní galerie znaků

-
razy jednotlivých zemských znaků. Text sezná-

-
lem císaře Karla IV. Erby jsou rekonstrukcem

část doplňují vystavené nálezy dobových mi-

-

tel.: 326
 
991

 
556, fax: 326

 
991

 
192

e-mail: info@celmuz.cz
http://www.celmuz.cz

Na Hrádku 464
Čelákovice

tel.: 326 929 011
e-mail: info@gymnacel.cz
http://www.gymnacel.cz
Fakultní škola FF UK

J. A. Komenského 414
Čelákovice

gymnázium

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

Sedláčkova 107
Stankovského 1650 
(zadní vchod budovy pošty)

Čelákovice

rc routa + 
materské centrum

ČEZ Distribuce, a. s.
oznamuje přerušení dodávky elektřiny
v Čelákovicích

Kalendář akcí 
na webu města

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

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

 

 
  

   
. 

 
 

tel.: 326 910 911
e-mail: rumunska.ms@seznam.cz
http://ms-materidouska.cz

Rumunská 1477
Čelákovice

tel.: 326 994 165
e-mail: info@mspristavni.cz

Přístavní 333
Čelákovice

tel.: 326 991 217 

ReStartuj kariéru s ROUTOU!
Prázdninový provoz projektu – schůzky na ob-
jednání na tel.: 608 723 465. Od září opět star-
tujeme, využijte poslední volná místa v kurzech 
AJ (AJ pro finanční praxi – večerní kurz pro 
zaměstnané rodiče pracující v oblasti financí 
– pokročilí), Jak prezentovat v AJ – propojení 
prezentačních dovedností se slovní zásobou 
v AJ, Správa sociálních médií v AJ. Zbrusu 
nové IT kurzy – přihlašujeme už na rok 2018. 
Účast zdarma, hlídání dětí zajištěno. Kurzy jsou 
určené pro rodiče s malými dětmi, zaměstnané 
i na MD/RD, ženy nezaměstnané a pro všechny, 
kteří hledají či chtějí měnit práci. Restartujte se 
s námi! Přihlášky a informace: nfocentrum Kari-
érový ReStart, tel.: 608 723 465, e-mail: restart.
routa@gmail.com, www.restartujkarieru.cz.

Plavání s ROUTOU opět od září!
Podzimní kurz začíná 14. 9. Pro děti od 2 do 
3 let od 14.30 hod., 2 skupiny po 6 dětech. 
Od 15.15 hod. již trénujeme plavecké způsoby 
s dětmi od 3 do 14 let. Přihlášky jsou ke sta-
žení na www.rc-routa.cz. V případě zájmu po-
skytneme více informací – tel.: 721 355 798, 
e-mail: routa-plavani@seznam.cz.

Angličtina s rodilými mluvčími 2017/2018
Začínáme 18. 9. V Routě pro děti od 6 do 15 let, 
v MŠ Rumunská a J. A. Komenského. Anglická 
školička – celé dopoledne 1x týdně. Více infor-
mací – tel.: 721 355 798, e-mail: routa-anglicti-
na@seznam.cz.

Taneční studio ROUTA
Novinky pro školní rok 2017/2018 – nabízíme 
rezervaci místa na hodinách scénického tance 
kategorií 8–12 let a 6–8 let a lekcí taneční pří-
pravky pro děti 3–6 let. Zvláštní skupinku vy-
tvoříme z předškoláků a předškolaček. Více 
informací a přihláška – Jarka Omelková, e-mail: 
routa-tanec@seznam.cz.

Komunitní centrum ROUTA
Komunitní sociální pracovnice jsou vám k dis-
pozici ke konzultaci každé úterý v 9.00–18.00 
hod. a každý čtvrtek v 9.00–19.00 hod. Díky 
Operačnímu programu Zaměstnanost jsou 
otevřeny pro veřejnost Komunitní centrum 
Routa – Jurta a komunitní zahrada: po, út, čt 
9.00–18.00 hod., pá 9.00–15.00 hod. Přijďte do 
příjemného prostředí na čaj, kávu, posedět, po-
povídat si. K dispozici jsou stolní a karetní hry, 
miniknihovnička a další atraktivní program pro 
širokou veřejnost.
Komunitní centrum je uzavřeno do 4. 8. Více 
informací – tel.: 732 727 161, e-mail: routa.ko-
munita@gmail.com.

Výroba domácí ekodrogerie
Úterý 8. 8. v 17.00–19.00 hod., zahrada Routy, 
vyrábění domácích mycích a pracích prostředků.

Háčkování
Čtvrtek 10. 8. v 14.00–16.00 hod., Jurta, tema-
tické odpoledne s výměnou zkušeností atd. 

Opékání buřtů
Čtvrtek 10. 8. a 24. 8. v 18.00–20.30 hod., za-
hrada Routy, buřty s sebou.

Naše/vaše zážitky z cest
Pondělí 14. 8. v 16.00–18.00 hod., Jurta, tema-
tické odpoledne.

Malování na hedvábí
Čtvrtek 17. 8. v 10.00–12.00, Jurta, pro začá-
tečníky i pokročilé, materiál zajištěn.

Rozmarná retrojízda
Sobota 19. 8. v 16.00 hod., sraz na náměstí, cíl: 
pikniková louka u Labe. Nazujte brusle, osedlej-
te kola, koloběžky, kočárky či vozíky a vydejte 
se s námi městem k řece. Rozmarné letní oble-
čení v retro stylu vítáno.

Cvičení na dětské melodie
Pondělí 21. 8. a úterý 22. 8. v 10.00–11.00 hod., 
Jurta, cvičení pro děti, rodiče i prarodiče.

Dobrý start do 1. třídy
Čtvrtek 24. 8. v 17.00 hod, Jurta, přednáška 
Radany Cikánkové.

Skládáme origami
Pondělí 28. 8. v 13.00–15.00 hod., Jurta, japon-
ské papírové skládanky různých obtížností.

Terapeutické rodičovství
Sobota 9. 9. v 10.00–16.00 hod., Routa, semi-
nář Květy Slukové v rámci Klubu náhradních 
rodin, program pro předem přihlášené děti za-
jištěn. Pro pěstouny RC Routa zdarma, ostatní 
zájemci 1 000 Kč. Další informace a přihlášky 
– Lenka Slováková, tel.: 603 538 763, e-mail: 
slovakova.routa@seznam.cz.

Velký závod malých kaček
Sobota 16. 9. dopoledne, areál loděnice V Ne-
daninách, benefiční recesistická akce – výtě-
žek velkého závodu bude věnován na podpo-
ru činnosti neziskových organizací RC Routa 
a Dlouhá cesta, z. s. Více na www.kupsikachnu.
estranky.cz.

ˇ
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tel.: 731 591 418
e-mail: info@sportcelakovice.cz
http://www.sportcelakovice.cz

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

celákovická  
sportovní, p. o. 

MĚSTSKÁ SAUNA 
Provozní doba:

pondělí 15.00–22.00 společná
úterý 15.00–22.00 společná
středa 15.00–22.00 společná
čtvrtek 15.00–22.00 dámská
pátek 10.00–22.00 společná
sobota 10.00–13.00 pro děti
 13.00–18.00 dámská
  18.00–22.00 saunová noc 

s cere moniály dle aktuálního 
programu (nutná rezervace 
předem)

neděle 10.00–22.00 společná

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

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

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

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

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

NABÍDKA SLUŽEB
Využijte poskytovaných služeb Pečovatelské služby – pedikúra, masáže, parafínové zábaly, 

odvoz autem např. k lékaři, na úřad nebo kamkoli i mimo Čelákovice.
V případě zájmu ji kontaktujte denně v době od pondělí do pátku mezi 7.30 a 16.00 hod.

Kostelní 26, 250 88 Čelákovice, tel.: 326 999 801, 721 361 041, 
e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz, www.celakovice.cz

oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce Sociální péče – Pečovatelská služba

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

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

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

736 301 599
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování:
IK CELAK REGISTRUJ

(pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ)

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

•  VODNÉ a STOČNÉ pro rok 2016
v Čelákovicích:

vodné = 38,56 Kč/m3 bez DPH
stočné = 34,66 Kč/m3 bez DPH
celkem 73,22 Kč/m3 bez DPH
celkem 84,20 Kč/m3 vč. DPH
(rok 2015: vodné 42,29 Kč/m3 bez DPH, stočné 30,82
Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 73,11 Kč/m3 bez DPH, 84,08
Kč/m3 vč. DPH; rok 2014: vodné 40,55 Kč/m3 bez DPH,
stočné 30,53 Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 71,08 Kč/m3

bez DPH, 81,74 Kč/m3 vč. DPH; rok 2013: vodné 37,84
Kč/m3 bez DPH, stočné 27,57 Kč/m3 bez DPH, tj. cel-
kem 65,41 Kč/m3 bez DPH, 75,22 Kč/m3 vč. DPH)

•  MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů je stanoven poplatek na rok
2016 ve výši 516 Kč/osoba, který je splatný do
30. června 2016.

informace

Cyklisté! Zvyšte šanci 
najít odcizené kolo!

Město Čelákovice je partnerem 
CEREK (centrálního registru kol). 
S dotazy se obracejte na Měst-
skou policii nebo přímo na 
www.cerek.cz.

PORADNA PRO SLUCHOVĚ 
POSTIŽENÉ OBČANY

Každé první úterý v měsíci  
(s výjimkou prázdnin) v klubovně  
organizace ZP v KD Čelákovice,  
a to vždy od 10.00 do 11.30 hod.  

Poradenství vede logopedka  
Marie Lašanová, kontaktní osoba: 

p. Alexander, tel.: 605 329 902.

Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

V LETNÍCH MĚSÍCÍCH

21.–27. srpna 2017
po–pá – – 17.00–21.00

so – – 16.00–21.00

ne – 11.00–12.00 16.00–20.00
(9.00–11.00 senioři)

28. srpna – 3. září 2017
po–čt – – 16.00–21.00

pá 6.15–7.45 14.00–15.00 17.00–21.30

so – 11.00–12.00 16.00–21.00
(9.00–11.00 senioři/ZTP)

ne – 11.00–12.00 16.00–20.00
(9.00–11.00 senioři)

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

Nabídka plaveckých 
kurzů 2017/2018

PONDĚLÍ
Plavecký kurz pro děti do 4 let (13.55–14.25 
hod.)
Vodní pólo (14.25–15.15 hod.)
Plavecký kurz pro děti 5–7 let ZAČÁTEČNÍCI 
(14.45–15.15 hod.)
Plavecký kurz pro děti 5–7 let (15.15–16.00 hod.)
Plavecký kurz pro děti 7–15 let (15.15–16.00 
hod.)
Přípravka plaveckého oddílu (15.45–16.45 hod.)
Plavecký oddíl – PATRIOT ČELÁKOVICE, z. s. 
(15.45–16.45 hod.)

STŘEDA
Vodní pólo (15.00–15.45 hod.)
Plavecký kurz pro děti 5–8 let (15.00–15.45 hod.)
Plavecký kurz pro děti 5–7 let ZAČÁTEČNÍCI 
(15.15–15.45 hod.)
Plavecký kurz pro děti 5–7 let (15.45–16.30 hod.)
Plavecký kurz pro děti 7–15 let (15.45–16.30 
hod.)
Plavecký kurz pro děti 5–7 let (16.35–17.20 hod.)
Plavecký kurz pro děti 7–15 let (16.35–17.20 
hod.)
Plavecký kurz pro děti 5–7 let (17.20–18.05 hod.)
Plavecký kurz pro děti 7–15 let (17.20–18.05 
hod.)
Přípravka plaveckého oddílu (18.00–19.00 hod.)
Plavecký oddíl – PATRIOT ČELÁKOVICE, z. s. 
(18.00–19.00 hod.)

ČTVRTEK
Aquaaerobic (19.05–19.50 hod.)
Plavecký kurz pro dospělé (čtvrtek 19.55–20.40 
hod.)
Plavecký kurz pro dospělé (čtvrtek 20.40–21.25 
hod.)

NEDĚLE
Aquaaerobic (20.10–21.00 hod.)

Podrobnosti k jednotlivým kurzům, termíny a ceny 
najdete na www.sportcelakovice.cz v sekci 
Městský bazén / Co nabízíme.

zahrádkáři

Výlet do Plzně
• Jaromír Kurka, předseda MO ČSZ Čelákovice

V posledních letech se rozmáhají více či méně 
zdařilé pokusy o domácí vaření piva. Také 
mezi našimi členy byl zájem o tuto aktivitu, 
a tak i díky dotaci města Čelákovic jsme vy-
razili v červnu na radu k odborníkům nejeru-
dovanějším – do plzeňského pivovaru. Počasí 
nám přálo až moc, takže prohlídka pivovaru 
s přednáškou o historii i současnosti vaření piva 
(pravda, v trochu větším měřítku, než doma!) 
spojená s ochutnávkou nepasterizovaného 
ležáku v krásně klenutých sklepích byla nejen 
zajímavá, ale i příjemně chladná. Z návštěvy 
lze konstatovat, že je pivovar dnes moderní, 
který na tradičních postupech vyrábí vysoce 
kvalitní ležák ve velmi čistých provozech. Pozo-
ruhodností je jeho rozloha, pro kterou jsme se 
mezi jednotlivými provozy přesouvali autobu-
sem. 
Odpoledne jsme se přesunuli do plzeňské ZOO, 
která je zároveň spojena s botanickou zahradou. 
Je to opravdu hezké a pestré a zajímavé spo-
jení zvířat a rostlin souvisejících s místem jejich 
výskytu. Tak máte možnost vidět rostliny skalna-
tých strání Nového Zélandu, při prohlídce výbě-
hů žiraf, zeber a prasat savanových se pokochat 
iluzí africké savany s mnoha druhy afrických 
travin a cibulovin, navštívit sukulentní skleník, 
kde je 1 200 druhů rostlin doplněno expozicí 
afrických plazů. Pod sukulentním skleníkem je 
skalka s jihoafrickými rostlinami a hned vedle 
expozice Severoamerická polopoušť. Rostliny 
deštného pralesa najdete v pavilonech hroší-
ků liberijských, pelikánů a gepardů a poznáte 
mezi nimi kávovník i banánovník. Okolo výbě-
hu lam, nosálů a vlků hřivnatých jsou ukázky 
rostlin Jižní Ameriky, mezi které patří například 
u nás oblíbené fuchsie. V expozici Sonory 
jsou ukázky kaktusů a sukulentů ze Sonorské 
pouště, navazují horské rostliny Severní Ame-
riky, především drobné skalničky. Pod výběhem 
tygrů ussurijských je himálajské prameniště 
s potůčkem, kde na skalce najdete prvosenky, 
čechravy a denivky, v sousedství pak himálaj-
ské borovice a cedry, pěnišníky a bambusy, 
které zde slouží také jako potrava pro pandu 
červenou. U velbloudů zase naleznete rostliny 
Střední Asie s jalovci, čimišníky a brsleny. Ani 
na naši krajinu zde nezapomněli. Pro expozici 
Česká řeka byly vzorem břehy řeky Úhlavy, kte-
rá pramení nedaleko na Šumavě. Kolem tří ma-
lých zahradních jezírek pak najdete nejen vodní 
a mokřadní rostliny, ale také obojživelníky, např. 
čolky a žáby. A je toho k vidění ještě mnohem 
víc.
Byl to krásně strávený den. Příští akce nás čeká 
koncem září, kdy se v termínu 28. 9. – 1. 10. koná 
Zahrada východních Čech Častolovice. Pořada-
telem je ZO ČZS Častolovice, ÚS ČZS Rychnov 
n. Kn. a městys Častolovice. Na ploše více než 
2 500 m2 bude s mottem radost-krása-užitek 
vystaveno veškeré ovoce, a to perspektivní, 
současně pěstované a staré odrůdy. Z květin 
budou vystaveny: jiřiny, gladioly, lilie, begonie, 
africké fialky, chryzantémy, květiny okrasné lis-
tem. Dále návštěvníci uvidí kolekci bylinek, me-
lounů, zeleniny včetně 12 druhů česneku, veliké 

aranžmá s tekoucí vodou, broušeným sklem, 
keramikou a bonsajemi. Stálá odborná po-
radna, soutěž o nejlépe naaranžovanou misku 
a doprovodný program bude zajištěn. Výstavy 
se také zúčastní chovatelé drobného zvířectva 
a okrasných ptáků, myslivci, kaktusáři a včelaři. 
Přesný termín našeho zájezdu bude upřesněn 
na začátku září.

Jiřina získala v průběhu letních měsíců nové dětské 
hřiště. Vedle workoutového hřiště U Hájku jsou nově 
umístěny nejen dva stroje na cvičení, ale také herní se-
stava Koník zahrnující prolézačku, skluzavku a dvojici 
houpaček. Foto: archiv ČeSpo

ˇ
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tenis Pohár agility ČMKU 

pro Čelákovice
• Vladimír Mareš

Veni, vidi, vici si mohly říci sestry Klára a Ka-
teřina Marešovy se svými psy Montym a Clay-
dem ve Zbraslavi u Brna při závodech ČMKU 
pořádaných ve dnech 17.–18. čevna 2017. Obě 
zvítězily ve svých kategoriích a získaly pohár 
a titul Mistra ČMKU 2017. Úspěch byl jim od-
měnou za celoroční trénování a soutěžení v za-
jímavém sportu týmů tvořených závodníkem 
a jeho psem nazývaným „agility“. Děvčata mají 
ztížené podmínky tím, že v Čelákovicích není 
sportoviště pro agility, a musejí tudíž dojíždět do 
okolí (Mělník, Mladá Boleslav, Praha dle volných 
míst). To zvyšuje nároky na čas i finance. Uví-
taly by tudíž nabídku na pronájem vhodného 
pozemku na okraji osídlených ploch v Čelá-
kovicích, případně i jiné spolupráce. Rády i po-
mohou radou při zájmu o tento sport. Případné 
nabídky či dotazy možno na e-mail: claydcipa@
seznam.cz.

• Tenisový klub Čelákovice

Soutěžní rok 2017 zastihl hráče našeho teni-
sového klubu v dobré sportovní formě. Družstvo 
dospělých slaví po několika letech velký úspěch 
v podobě vítězství ve své skupině a následného 
postupu do 1. třídy B. Dorost měl pro letošní rok 
stanovený cíl v podobě postupu do vyšší třídy. 
Za tímto cílem vykročil jistě hned od prvního 
utkání a skupinu bez jediného zaváhání jasně 
ovládl. Družstvo staršího žactva navázalo na vý-
sledky z loňské sezony, kde slavilo postup do  
1. třídy B. V této soutěži se letos umístilo 
v klidném středu tabulky, a zajistilo tak klidné 
setrvání v soutěži i pro příští sezonu. Družstvo 
mladšího žactva hrálo 1. třídu B ve Středo-
českém kraji. Ze všech našich družstev hrálo 
nejdéle nejvyšší soutěžní třídu. I v tomto roce 
jsme se potýkali s malým počtem hráčů v této 
kategorii a po několika těsných výsledcích 
jsme sestoupili do 2. třídy. Babytenis – v této 
skupině nejmladších tenistů nás reprezentova-
la dvě družstva hráčů. Pro některé z hráčů to 
znamenalo první seznamování se soutěžními 
zápasy, které nakonec výborně a s velkým na-
sazením úspěšně zvládli. Nakonec jednomu 
z našich družstev uniklo jen velmi těsně celkové 
vítězství ve skupině a postup na Mistrovství ČR.
Gratulujeme k výborným výkonům a děkujeme 
všem hráčům, trenérům a rodičům za úspěšnou 
reprezentaci našeho klubu TK Čelákovice.

Nejen pro naše klubové hráče již nyní připravu-
jeme tenisové tréninky na podzimní i zimní 
sezonu. Pokud máte děti, které mají zájem 
o tenisovou hru, neváhejte a přijďte na Den 
otevřených dveří vyzkoušet zdarma trénink 
v naší tenisové akademii. I ony mohou v bu-
doucnu reprezentovat náš klub.
Termín zkušebního tréninku: 7. 9. 2017 od 
17.00 hod.

CELKOVÉ	VÝSLEDKY	SOUTĚŽÍ	SMÍŠENÝCH	
DRUŽSTEV
Umístění v tabulkách jednotlivých věkových 
kategorií naleznete na www.teniscelakovice.cz, 
nebo www.cztenis.cz.

Babytenis – Memoriál Z. Kocmana – skupina F
1. LTC Poděbrady
2. TK Čelákovice B
3. Tenisový klub Benátky B
4. TK Čelákovice A
5. LTC Houštka
6. TO Sokol Nehvizdy A
7. Tenis Brandýs nad Labem
8. TO Sokol Nehvizdy B

Mladší žactvo – 1. třída B
1. LTC Ml. Boleslav
2. LTC Poděbrady
3. Slavoj Čerčany
4. Slavoj Žiželice
5. TJ Jiskra Zruč n. Sázavou
6. Benátky nad Jizerou B
7. LTC Houštka
8. TK Čelákovice

Starší žactvo – 1. třída B
1. LTC Poděbrady
2. TK Benátky nad Jizerou
3. LTC Kolín
4. TK Čelákovice
5. Slavoj Žiželice
6. Slavoj Český Brod B
7. Slavoj Čerčany
8. TJ Jiskra Zruč n. Sázavou

Dorost – 3. třída B
1. TK Čelákovice
2. TJ LTC Poděbrady
3. TO SK Mělník B
4. LTC Bakov n. Jizerou
5. LTC Kolín B
6. TK Mnichovo Hradiště
7. TC Realsport Nymburk B

TK Čelákovice – Celostátní turnaje v Čelá-
kovicích
12.–14. 8. Starší žáci a žákyně, turnaj  
 ČTS „C“
31. 8. – 3. 9.  Dorost chlapci, turnaj ČTS „B“
16.–18. 9. Dorost chlapci a děvčata,  
 turnaj ČTS „C“
16.–17. 9. Babytenis, turnaj ČTS

Soutěže smíšených družstev 2017

Družstva tenisové akademie. Foto: Adam Fišer

Dětské sportovní 
odpoledne s Orkou

• Martin Bajer

S ukončením sezony a s koncem školního roku 
uspořádala Orka tradiční dětské sportovní od-
poledne. Tentokráte se dětský den uskutečnil 
přímo na náměstí. Nechybělo florbalové hřiště, 
kde si mohli kluci a holky zahrát spolu s muž-
skými oporami hrajícími Národní ligu, měřič 
rychlosti střelby, možnost si vyzkoušet, jaké to 
je být florbalovým brankářem, a mnohá další 
stanoviště. Počasí se vydařilo, a tak se spor-
tovních úkolů zúčastnilo přes 90 dětí. A jelikož 
se dětem podařilo úkoly úspěšně absolvovat, 
byly všechny odměněny drobnými cenami. Po-
děkování patří všem, kteří se na pořádání a dob-
ré atmosféře podíleli.

Sestry Klára a Kateřina Marešovy se svými psy Montym 
a Claydem. Foto: soukromý archiv

florbal
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SK UNION – fotbalové soutěže 2016/2017 jsou historií

• Milan Šikl

V polovině června skončily mistrovské soutěže, 
a tak se ohlédněme za odehraným ročníkem 
z pohledu čelákovického Unionu.
„A“ mužstvo mělo letos klidný závěr soutěží, což 
potvrdilo i poslední utkání s Velimí, kdy Union 
vyhrál 4:1 (branky: Matějka, Dosoudil 2, Pánek), 
a tím potvrdil 7. místo v konečné tabulce. Zá-
sluhu na takovém umístění má hlavně kvalitní 
jaro. Během druhé poloviny soutěže získal tým 
30 bodů a nastřílel 44 branek, což je nejvíce ze 
všech mužstev. V součtu s podzimem to je 73 
vstřelených branek, což se již dlouho nepovedlo. 
Největší zásluhu na vstřelených gólech má Ka-
deřábek, který zatížil konta soupeřů dvaceti 
zásahy. Dalšími střelci byli Slunéčko 11 gólů, 
Vacek 9, Dosoudil 8 atd. Ve všech mistrovských 
zápasech nastoupili Arazim a Kolovecký. 
Nejplatnějšími hráči dle odehraných minut byli 
Kadeřábek s 2 578 minutami, dále Kolovecký  
2 520 minut, Pavel Bařina 2 384, Matějka 2 380 
atd. A ještě pár zajímavostí – nejvyšší výhra byla 
s Kunicemi 8:1, naopak nejvyšší porážku při-
pravily Unionu Luštěnice 1:6. Nejrychlejší gól 
má Pikous ze 2. minuty v Polepech. Brankaři 
Petr Bařina a Hlaváček si připsali 3x čisté konto. 
Příprava na nový ročník 2017/2018 začala 
17. 7. a v plánu je pět přípravných střetnutí. 
Jistě dojde k některým změnám v kádru, ale 
nyní ještě nelze zveřejnit jména. Určitě odešel 
Slunéčko do Poříčan. Rovněž není zatím známo 
složení naší tabulky, ale pravděpodobně nás 
čeká „derby“ s Lysou i Vyšehořovicemi.
Stejně jako u dospělých skončily mistrovské 
soutěže i mládeži. Dorost po velkém odchodu 
hráčů do Ostré neměl dobrou sezonu. Trenér 
Babovák se musel vyrovnat s nedostatkem hrá-
čů, a tak tomu odpovídaly i výsledky. Se soutěží 
se rozloučil dorost zápasem v Lysé, kdy vyhrál 

4:3. Konečným výsledkem bylo 9. místo při skó-
re 68:131. Oporami dorostu byli Loskot, Sládek 
a Milan Vlček, kteří odehráli všech 26 střetnutí. 
Nejpřesnější mušku měl Kostolány se 16 bran-
kami, dále Sládek 11, Prel 7 atd.
Pokud se týká příštího ročníku, tak zatím není 
jasné, jakou podobu budou mít dorostenecké 
tabulky, neb v této kategorii je značný úbytek.
Starší žáci v krajském přeboru sice nemě-
li problémy se sestupem, ale skončili až na 
13. místě z osmnáctičlenného pole účastníků. 
Svěřenci trenéra Kujala získali neslavný primát, 
když nastříleli za celý ročník nejméně branek 
ze všech týmů, a to 35! Největší podíl na vstře-
lených gólech měli Buriánek a Drbohlav, kteří se 
trefili šestkrát. Choura a Hromas měli o jeden 
zásah méně. Skutečnou oporou byl brankař 
Janda – nastoupil ve všech 36 utkáních. Ani 
u žáků není zatím jasné, jakou podobu bude mít 
krajský přebor.
Nejúspěšnějším celkem Unionu byli mladší žáci. 
Svěřenci trenérů Skuhravého a Lopatáře v po-
sledním kole rozdrtili Velim 9:1, a tím potvrdi-
li zisk středočeského mistrovského titulu. Na 
první místo dosáhli ziskem 94 bodů, což bylo 
o šest bodů více, než měla druhá Vlašim. Muž-
stvo nastřílelo celkem 173 branek a největší po-
díl měl Tonda Lopatář, který se zapsal do stře-
lecké listiny 51x. Za ním byl druhý bratr Jakub 
se 44 brankami. Dále následovali Sebera 18, 
Skuhravá Adéla, Uher s 17 góly atd. Všech 34 
zápasů odehrála Skuhravá a Fadrhons. O ně-
které hráče tohoto celku se zajímají skauti praž-
ské Slavie. 
V soutěži Okresního přeboru mladších žáků pů-
sobilo letos „B“ mužstvo. Trenér David Krejčí 
dovedl své svěřence na 5. místo ze 13 účast-
níků. Celek uhrál 45 bodů a nastřílel soupeřům 
128 branek. Nejvíce se dařilo Jiřímu Fantíkovi, 
který si připsal 31 gólů, následovali Šuráň 16, 

Homola a Markus po 14 brankách atd. Všechna 
mistrovská utkání odehrál Marek Čejka.
Přípravky hrály okresní soutěže formou turnajů, 
kdy po podzimní části byly celky rozděleny do 
divizí podle umístění ve skupině. Starší přípravka 
vedená trenéry Tomášem Gažim a Konečným 
obsadila v divizi „C“ 3. místo a nastřílela 47 
branek a střelecky se dařilo Pařízkovi s 19 góly.
Ještě jeden tým Unionu získal mistrovský titul 
– mladší přípravka „A“ vyhrála Okresní přebor 
Prahy-východ a ve finále Středočeského přebo-
ru skončila na 2. místě! Vynikající úspěch kolek-
tivu vedeného trenéry Jiřím Hamříkem a Fran-
tiškem Gažim. Hráči ročníku 2008 nastříleli 
soupeřům za podzim i jaro více než 300 branek. 
Nejlépe mířil Kodera – dal 106 gólů. Výborně!
Mladší přípravka „B“ sbírala zkušenosti a v divizi 
„E“ skončila na posledním 6. místě. Na 36 vstře-
lených brankách má největší podíl Dan Čech 
s 18 góly. Před trenérem Konečným je ještě 
hodně práce.
Ročník 2016/2017 tedy skončil, a tak budeme 
čekat, co přinese budoucí ročník fotbalových 
soutěží.

Mladší přípravka Unionu – přeborník okresu a vicemistr 
kraje. Foto: archiv Jiřího Hamříka

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ!
• Vlaďka Barešová, Sportovní akademie  
Čelákovice z. s.

Hledáte celoroční aktivitu pro své děti? Spor-
tovní akademie Čelákovice, z. s., vyhlašuje 
nábor nových dětí od 6 let do přípravky spor-
tovního aerobiku. Formou her a nenáročných 
sestav se děti naučí správnému držení těla, 
síle, flexibilitě, obratnosti a také rozvinou své 
pohybové schopnosti. Tato pohybová průprava 
zahrnuje základní kroky komerčního a spor-
tovního aerobiku, gymnastiky a lehčí formu at-
letických dovedností. V dětech rozvíjíme cit pro 
hudbu, radost z pohybu a v neposlední řadě, 
díky poznání nových kamarádů, také týmovost. 
Pokud je dítě talentované, později je zařazeno 
do skupiny dětí, které se připravují na závody 
ve sportovním aerobiku na profesionální úrovni. 
Důraz je kladen na prvky sportovního aerobiku, 

flexibilitu, statickou sílu, skoky a dále tvorbu zá-
vodních sestav. Podstatou „závodění“ je před-
vést co nejlépe předem natrénovanou sestavu, 
která obsahuje povinné a povinně volitelné 
prvky sportovního aerobiku a trvá asi 2 minuty. 
Tato závodní sestava se předvádí 7 rozhodčím 
na předem stanovených závodech Českého 
svazu aerobiku. Závodí se ve věkových katego-
riích 8–10 let, 11–13 let, 14–16 let, 17 let a více. 
Tyto kategorie se dělí na jednotlivce, smíšené 
páry a 3členná družstva. Závodí se na národním 
poli, na kterém probíhají i nominace, a když 
štěstí, talent a připravenost přeje, lze získat 
úspěchy i na mezinárodním poli.
Posláním našeho klubu je spojit zdravotně re-
kreační pohybovou činnost s profesionálním 
sportem, což se nám úspěšně daří.
Nábor bude probíhat ve čtvrtek 7. 9. a v pon-
dělí 11. 9. od 16.00 hod. v malé tělocvičně ZŠ 

J. A. Komenského. Bližší informace na tel.: 
776 635 588.

Úspěšné závodnice Sportovní akademie Čelákovice, z. s. 
Foto: archiv spolku

aerobik
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• Martin Spilka, předseda oddílu

Unikátní, exotická, atraktivní. Takové přívlastky 
si zaslouží třítýdenní anabáze jihokorejských 
vyznavačů jokgu v českých nohejbalových sou-
těžích. Během svého pobytu na přelomu dub-
na a května Asiaté zasáhli v dresu Čelákovic 
do šesti extraligových utkání a stejného počtu 
druholigových soubojů. Kromě toho, že byli 
podle očekávání velkým lákadlem pro diváky, 
ukázali, že také po sportovní stránce mají co 
nabídnout.
Když budeme konkrétní, tak třeba letec Jeong 
Won Deok (jinak špičkový hráč jokgu i jihokorej-
ský reprezentant v sepaktakraw) se svým důraz-
ným, efektním i efektivním útokem by se neztra-
til v kádru drtivé většiny extraligových družstev. 
Otázkou zůstává, kam až by se výkony trojlístku 
borců z asijské země mohly posunout, kdyby 
na adaptaci a seznámení se s dvojdopadovým 
nohejbalem měli nikoliv dny, ale třeba měsíce…
Sami Jihokorejci mají pro svoji návštěvu Čes-
ké republiky a jejích nohejbalových kolbišť jen 
slova chvály.
„Chtěl bych poděkovat za pozvání i za to, že 
jsme se sem i přes všechny komplikace dosta-
li. Dojalo mě, jak se o nás tým hráčů TJ Spar- 
tak Čelákovice postaral. Vše bylo zařízené 
a nic nám tu nechybělo. Myslím si, že pokud 
by se v budoucnosti futnet a jokgu dohodly na 
spolupráci a vznikla by z toho nějaká větší věc, 
tak by nám všichni zatleskali za náš projekt 
Working together,“ vzkazuje trenér KI HONG, 
jenž společně se svými svěřenci odpověděl i na 
několik otázek.
Když se řekne nohejbalová extraliga v České 
republice, co se vám nyní vybaví?
KI HONG: „Do České republiky jsme vybra-
li nejlepší hráče jokgu, ovšem nebylo lehké si 
zvyknout na jiný styl hry. Po nějakém čase se 
však naše hra zlepšila. Zaznamenal jsem ale, že 
při nohejbalu, přestože je to síťová hra, často 
dochází ke zranění. Všiml jsem si toho jak při 
zápasech, tak při ukázkách nohejbalu pro čelá-
kovické základní školy. Oproti jokgu je nohejbal 
těžší sport, protože má těžší míč a nižší síť. Pro 

nohejbal by bylo lepší nastavit jiný styl, aby bylo 
pro děti lehčí do něj vstoupit.“
Co vás v soutěži nejvíce překvapilo? 
KI HONG: „Ne že by mě to překvapilo, ale spíš 
jsem pocítil rozdíl mezi turnajovou hrou jokgu 
a dlouhodobou nohejbalovou soutěží. Turnaj je 
spíše zaměřený na hráče, kdežto dlouhodobá 
soutěž je atraktivní pro diváky. Aby se jokgu stalo 
populárním, bude třeba oba způsoby skloubit. 
Plánujeme tedy v sezoně jokgu – od března do 
listopadu – turnajový systém a v dalších měsí-
cích ligovou soutěž.“ 
Mohou vám pomoci nějaké herní prvky 
z nohejbalu ve vašem národním sportu?
KI HONG: „Myslím si, že se určitě nějaké takové 
prvky dají najít. Na rozdíl od nohejbalu má v jok-
gu každý hráč svou pevnou pozici, takže je buď 
nahrávač, nebo smečař a tak podobně. V tom-
to směru se máme od nohejbalu co učit. Hráč 
nohejbalu musí zvládat všechny pozice, a tudíž 
je více flexibilní. Ale i od nás by si nohejbal něco 
mohl vzít. V jokgu má hráč o jeden dopad více, 
a to by mohlo v nohejbalu pomoci v technice 
s míčem.“
Který ze soupeřů, hráčů či týmů na vás udělal 
největší dojem? 
JEONG WON DEOK: „Nejvíce se mi vryla do 
paměti hra s týmem Holic. Jelikož nás toto 
utkání čekalo hned po našem příletu a my nebyli 
na nohejbal zvyklí a připravení, tak jsme celou 
hru doslova zmařili…“
SON YEONSEOK: „Nejvíc mě zaujal hráč Kar-
lových Varů Jan Vanke. Znal jsem ho již dříve 
z mistrovství světa, ale poprvé jsem se s ním se-
tkal jako soupeř.“
JUNG YOUNGCHUL: „Největší dojem na mě 
udělal Richard Makara. Ačkoliv je to už starší hráč, 
drží se ve hře vedle daleko mladších kolegů.“
Můžete porovnat diváckou atmosféru třeba 
v Čelákovicích s kulisou při soutěžích v jokgu?
KI HONG: „Divácká atmosféra v Čelákovicích 
i při jiných nohejbalových kláních v České repub-
lice je daleko lepší než v jokgu. Je to určitě tím, 
že je nohejbalová soutěž dlouhodobá, a dochází 
tak k propojení hráčů a diváků. A v Čelákovicích 
si příznivci hru opravdu užívají.“

Jak si vůbec jokgu v Jižní Koreji stojí 
v konkurenci ostatních sportů? Patří třeba 
mezi deset nejpopulárnějších? Objevují se 
přenosy v televizi? 
KI HONG: „Jokgu má u nás určitě silnou pozici, 
zná ho každý a hraje ho spousta lidí. Je ale spíše 
zaměřeno na hráče než na diváky, a proto není 
tak populární jako jiné sporty. Poslední televizní 
přenos proběhl v roce 2010.“
Jokgu a nohejbal jsou hodně podobné spor-
ty. Je vaše exkurze předzvěstí ještě bližších 
kontaktů obou asociací? Bude nějak pokra-
čovat vaše spolupráce s Čelákovicemi? 
KI HONG: „Naše spolupráce s Čelákovicemi 
bude samozřejmě probíhat i nadále. Dokonce 
přemýšlím o tom, že bychom nejezdili jenom my 
sem, ale máme v plánu pozvat i tým Čelákovic 
k nám do Jižní Koreje.“
V České republice jste strávili určitě dost 
času i mimo nohejbalové areály. Kde se vám 
nejvíce líbilo? 
KI HONG: „Za prvé se mi tu líbil čistý vzduch 
a krásná příroda. A za druhé jsem byl  
potěšen, že jsem potkal spoustu milých a hod-
ných lidí.“
Zopakujete si své angažmá třeba v příští se-
zoně? 
KI HONG: „Samozřejmě mám v úmyslu, když 
dostaneme pozvání a ze strany České republiky 
nebudou žádná omezení, účastnit se dalších 
a dalších nohejbalových sezon. Budu jezdit dál 
i s dalšími novými hráči…“

Korejci nadchli a odletěli. Vrátí se?

• Petr Flekač

Jarní část soutěží na všech úrovních je za námi, 
zbývá odehrát podzimní dohrávky a budou ná-
sledovat zápasy play-off.
A-tým v posledním zápase jarní části přehrál na 
domácím hřišti České Budějovice a zůstal jako 
jediný z extraligového pelotonu neporaženým 
týmem. V podzimní dohrávce zajíždí na Šacung 
a do Českého Brodu. Tento výhodný los by jim 
měl zaručit třetí místo v tabulce a účast v play-
off, v kterém se s velkou pravděpodobností 
utká s Českým Brodem.
V Karlových Varech bylo zahájeno 47. MČR 
mužů dvojic. Čelákovice postoupily ze základní 
skupiny do čtvrtfinále, ale zde je vyřadil Český 
Brod 1:2. Vyhrál Vsetín před Čakovicemi a Kar-
lovými Vary.

Čelákovičtí se v sestavě Son Yeonsok, Spilka, 
Flekač, Šafr zúčastnili 21. ročníku turnaje Valach 
Open konaného ve Vsetíně. Posíleni o korejské-
ho hráče si vedli lépe než na MČR a skončili na 
čtvrtém místě.
B-tým si zajel v posledním jarním kole pro po-
rážku do Žďáru n. Sázavou 6:1. Hosté nastoupili 
do utkání pouze se čtyřmi hráči základní sestavy 
doplněnými dvěma dorostenci a podle toho to 
i vypadalo. K poslednímu zápasu zajíždějí na 
podzim do Vsetína. V tabulce jsou na třetím 
místě s náskokem čtyř bodů před čtvrtým Žďá-
rem n. Sázavou.
V Krajské soutěži prohrál C-tým ve Zvánovicích 
6:3 a obsadil s deseti body třetí příčku.
V Okresním přeboru je D-tým ve skupině A na 
pátém místě s osmi body.
Ženy skončily poslední zápasy na domácím hři-

šti porážkami jak s Českým Brodem, tak také 
s družstvem Sokola Břve 1:6. V tabulce jsou 
ženy v první lize na čtvrtém místě se sedmnácti 
body a v podzimní dohrávce zajíždějí do Ča-
kovic k dvojzápasu na TJ Útěchov Brno.
Za účasti pouhých čtyř formací mládeže se 
v Čelákovicích konal turnaj trojic (Čelákovice 
„A“, Čelákovice „B“, Čáslav a Hlavenec). Všech-
na čtyři družstva postoupila do semifinálových 
bojů, kde se nejdříve utkala formace Čelákovic 
„A“ a Hlavence. Překvapivým výsledkem po-
stoupil do finálových bojů Hlavenec. Druhá se-
mifinálová dvojice byla Čelákovice „B“ a Čáslav. 
Zde zaslouženě vyhrála formace Čáslavi. V boji 
o třetí místo vyhrál tým Čelákovic „A“ a ve finá-
lovém zápase se z výhry radoval Hlavenec.
Další informace najdete na webových strán-
kách www.nohejbal-celakovice.cz.

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice

Foto: archiv oddílu
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