
Zlato pro Danuši Kubátovou ....................................
Na celosvětovém festivalu neprofesionálního filmu UNICA  
v německém Dortmundu získala čelákovická občanka Danuše  
Kubátová zlatou medaili ve značné konkurenci 132 soutěžních 
snímků. Oceněn byl krátký hraný film Rozchod s protagonisty  
Romanou Liscovou a Václavem Svobodou.

Pronájem bytů obálkovou metodou ......................
Město Čelákovice nabízí k pronájmu byty s nadstandardním 
nájemným, jejichž nájemci nejsou vedeni v seznamu uchaze-
čů o pronájem městského bytu. Minimální výše nájemného je  
100 Kč/m2 a měsíc.

Kam na úřad? ................................................................
Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ruší své de-
tašované pracoviště v Orebitské ulici na pražském Žižkově a vý-
znamně redukuje počet agend vykonávaných v pražské Biskupské 
ulici. U řady agend se postupně místní příslušnost ruší, takže si 
občan může vybrané záležitosti vyřídit na kterémkoli kompetenčně 
příslušném úřadu.

Zvláštní příloha: Dům seniorů Čelákovice – výběr 
architekta ......................................................................
Zadání pro architekty, informace o postupu výběru nabídky a závě-
ry k hodnocení návrhů včetně obrazové dokumentace jsou podkla-
dem pro zpětnou vazbu od veřejnosti.

Zájmové kroužky MDDM Čelákovice ve školním 
roce 2017/2018.............................................................
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, 
nabízí kroužky sportovní, turistické, taneční, řemeslné, estetické 
a vzdělávací a výtvarné. Široká nabídka bude prezentována na 
Festivalu volnočasových aktivit 16. září.
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V neděli 13. srpna se uskutečnilo ve spodní části náměstí exhibiční utkání a autogramiáda mistryň světa v basketbalu 3 x 3. Více se dozvíte na str. 31. Foto: archiv spolku 
Basketbal Čelákovice

Omezený průchod 
výpravní budovou v žst. Čelákovice

• Petr Studnička, místostarosta II

V souvislosti s postupujícími stavebními pracemi v rámci akce „Opti-
malizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část 
žst. Čelákovice“ je od poloviny srpna až do 20. září omezen průchod 
výpravní budovou v železniční stanici Čelákovice. Cestující mohou 
chodit pouze vnitřní částí budovy, kde je pokladna či WC. Pro cestu-
jící s omezenou schopností pohybu či maminky s kočárky byl zřízen 
provizorní bezbariérový přístupový chodník pomocí ramp.

Od pátku 11. srpna je otevřen podjezd na silnici č. II/245 v ulici U Podjez-
du a doprava v něm je nadále omezena pro vozidla do maximální výšky  
3,7 m, přičemž je řízena kyvadlově pomocí semaforu. Chodci jsou od vo-
zidel odděleni pomocí svodidel. Větší část mostního objektu byla zdemo-
lována v průběhu prvních deseti srpnových dnů. Další úplná uzavírka  
podjezdu proběhne ve dnech 16.–25. září.
Od začátku srpna probíhají intenzivní práce na objektech podchodů, 
z tohoto důvodu dochází k znečištění komunikací, nicméně zhotovitel 
stavby, Elektrizace železnic Praha, zajišťuje průběžně čištění komunika-
cí dotčených stavbou ve městě. V návaznosti na výkopové práce nových 
podchodů byla v ulici Kozovazské namontována betonová svodidla. Nové 
podchody budou propojovat výpravní budovu s ulicí Kozovazskou a pro 
pěší a cyklisty spojí ulice Kollárovu a Mochovskou.
Město Čelákovice se finančně spolupodílí na výstavbě jednoho z podcho-
dů až do lokality Krátká Linva či financuje vybudování kamerového sys-
tému v jednom z podchodů. V souvislosti se stavbou zajistilo město vy-
hrazení parkovacích stání v Křižíkově ulici u průmyslového areálu Kovohutí.

Pokračování na str. 4
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ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE
Milí spoluobčané, 
dámy a pánové,

období letních prázdnin je za námi. Věřím, že 
jste všichni strávili hezkou dovolenou ať už 
v Česku, nebo v zahraničí a především jste se 
v pořádku a ve zdraví vrátili do našeho domova 
na Labi – do Čelákovic.
V průběhu měsíce srpna byla ve městě rea-
lizována řada investičních akcí, a to již pod do-
hledem místostarosty Miloše Sekyry. Intenzivní 
stavební činnost probíhala v prostorách Gym-
názia Čelákovice, kde byla realizována rekon-
strukce topné soustavy a oprava sádrokarto-
nových podhledů. Dokončena a kompletně 
vybavena byla nová Mateřská škola Sluníčko, 
která bude od 4. září v plném provozu jako 
detašované pracoviště Mateřské školy v Pří-
stavní ulici. Velmi rozsáhlé stavební práce jsou 
realizovány v železniční stanici Čelákovice, 
kde probíhá výstavba nových podchodů či re-
konstrukce podjezdu. V ulici Toušeňské je bu-
dován nový přechod pro chodce se světelným 
signalizačním zařízením. Ve sportovní hale BIOS 
probíhá rekonstrukce sociálního zázemí, spor-
tovní hala Vikomt je zateplována. Dokončena 
byla instalace protipovodňového varovného, 
informačního a monitorovacího systému města, 
který bude moci být využíván i jako městský 
rozhlas.

Další subjekty připravují ve městě řadu in-
vestičních projektů. Ředitelství vodních cest 
chce do roku 2019 vybudovat přístaviště na 
Labi, Národní technické muzeum plánuje vý-
stavbu nové depozitární haly s dokončením 
v roce 2021, Správa železniční dopravní cesty 
rekonstruuje žst. Čelákovice a připravuje opti-
malizaci železniční trati v navazujících úsecích 
ve směru do Lysé nad Labem a do Mstětic.
V souvislosti s postupujícími pracemi na novém 
územním plánu Čelákovic byly předány poři-
zovatelem pokyny pro úpravu územního plánu 
po společném jednání jeho zpracovatelce. Ná-
vrh územního plánu po společném jednání bude 
upraven pro veřejné projednání.
Na závěr bych rád popřál všem dětem, žákům, 
studentům, pedagogickým i nepedagogickým 
pracovníkům úspěšný průběh celého školního 
roku 2017/2018 a rodičům pevné nervy. Tímto 
všechny srdečně zvu na velmi zajímavou akci 
„Vzpomínka na prázdniny“, kterou v lokalitě 
Zájezd v Sedlčánkách pořádá v sobotu 9. září 
od 14.00 hod. osadní výbor. Těšit se můžete na 
prezentaci zajímavé techniky především složek 
ozbrojených sborů.

Přeji všem klidný vstup do podzimních dnů!

Petr Studnička, místostarosta II

ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 39 (rok 2017), číslo 9. 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 30. 8. 2017 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 10/2017 je 15. 9. 2017.

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-
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-
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

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
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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
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ce/služby), nabízí zdarma místním podnikům 
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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, 
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Služba města Čelákovic umožňuje upozornit
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(pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ)
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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
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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)
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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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ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE
SVOZ SMĚSNÉHO 

KOMUNÁLNÍHO ODPADU

• odbor životního prostředí

V současné době se množí případy, kdy nádo-
by na směsný komunální odpad obsahují odpa-
dy, které tam nepatří.
V těchto nádobách by měl končit pouze zbyt-
kový odpad po vytřídění využitelných složek 
(papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony a bi-
oodpad) a nebezpečných odpadů. A právě bio-
odpad, převážně odpad z údržby zeleně, často 
tvoří významný podíl v odpadových nádobách. 
Ten je však problematický jak z hlediska svozu, 
tak i z hlediska skládkování. Odpad ze zeleně je 
možné bezplatně odevzdat na sběrném dvoře.
Co se týče odvozu směsného komunálního od-
vozu, ten probíhá od časných ranních hodin,  
a proto je zapotřebí připravit popelnice nejlépe 
večer před svozovým dnem.

• Libuše Svobodová

Mimořádného úspěchu v oblasti neprofesio-
nálního filmu se podařilo dosáhnout paní Danu-
ši Kubátové z Čelákovic. Její krátký hraný 
film Rozchod získal na dvou mezinárodních 
festivalech ta nejvyšší ocenění. Snímek byl 
porotami významně oceněn hlavně proto, že 
byl nápaditý, vtipný a mezinárodně srozumi-
telný. Velkou zásluhu na jeho úspěchu ma-
jí i jeho čelákovičtí protagonisté (herci-neherci)  
Romana Liscová a Václav Svoboda.
Na evropském filmovém festivalu krátkých filmů 
v Berlíně (30. 6.–2. 7. 2017) získala paní Kubátová 
hlavní cenu. Na tomto festivalu bylo promítnuto 
58 filmů z 27 evropských států.
Hned o měsíc později na celosvětovém festivalu 
UNICA v německém Dortmundu (5.–12. 8. 2017) 
získala zlatou medaili. I zde byla konkuren-
ce značná. Na tomto festivalu bylo promítnuto 
celkem 132 vybraných soutěžních snímků z 30 
zemí celého světa.
Paní Kubátová se v rámci České republiky zú-
častňuje mnoha festivalů a soutěží neprofesio-

nální filmové tvorby a zejména její dokumenty 
Maikoland a Hallvad získaly řadu významných 
ocenění.
Svému filmařskému koníčku se věnuje již 
řadu let a její tvorba má široký rozsah. Na-
točila reportáže o dění v našem městě  
a okolí (např. Čelákovické košíkářství, Otevření  
lávky  přes  Labe, Čelákovická duběnka), me-
dailonky o zajímavých lidech a v poslední 
době se začala zabývat i tvorbou hranou.  
Její snímky je možné zhlédnout na YouTube.
com. Gratulujeme!

Ministr kultury Herman navštívil Čelákovice
• Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta II

V pátek 21. července navštívil depozitáře Národního technického muzea v Čelákovicích mi-
nistr kultury Daniel Herman. Stalo se tak u příležitosti rozvoje depozitárního areálu. Cílem 
projektu je vybudovat novou moderní halu pro sbírkové předměty. Akce bude financována  
z Integrovaného regionálního operačního programu a celkové náklady budou činit 118,4 mil. 
Kč. Realizace projektu bude dokončena v roce 2021.

Národní technické muzeum spravuje 75 tisíc sbírkových předmětů a potýká se s nedostatkem 
vhodných depozitářů pro umístění svých sbírek. Řada předmětů je uložena po ničivých povodních 
před 15 lety v Praze v nevyhovujících prostorách na Masarykově nádraží, kde je v plánu vybudovat 
Železniční muzeum. Veřejnosti je ze sbírkového fondu prezentováno přibližně 7 % exponátů.
Dle ředitele Národního technického muzea Karla Ksandra si nechala instituce zpracovat plán rozvoje 
areálu v Čelákovicích s výhledem až do roku 2050. Nová depozitární hala, jejíž budování je nyní 
zahájeno, z tohoto záměru vychází a bude vybavena moderní skladovou a manipulační technologií. 
Předměty, které do ní budou uloženy, projdou pečlivou konzervací a dokumentací. V rámci udržení 
jednotné architektonické koncepce navazuje řešení budovy na již dokončené haly z předchozích let.
Město Čelákovice je v kontaktu s Národním technickým muzeem především v souvislosti s pře-

ložkou železniční trati a následným zachováním 
vlečky pro zajištění provozu depozitárního are-
álu. Muzeum do budoucna neplánuje zachování 
vlečky a její dlouhodobé využívání. Nejpozději 
po dokončení realizace projektu „Optimalizace 
trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany“  
v úseku Čelákovice – Mstětice se počítá s ukon-
čením jejího provozu, jejím odpojením a trvalým 
zrušením. Postupné vyklízení kolejových vozi-
del z areálu bude trvat do roku  
2019. Provozuschopná kolejová vozidla jsou 
přemísťována do Železničního depozitáře  
Chomutov. Opuštěné kolejové těleso chce  
v budoucnu město využít pro vybudování  
cyklostezky propojující Čelákovice s místní  
částí Záluží.

Úspěch neprofesionálního filmu!

Danuše Kubátová. Foto: soukromý archiv

V letech 2017–2021 bude realizován projekt „Rozvoj 
depozitárního areálu Čelákovice“ za téměř 120 milionů 
korun. Zahájení projektu v Čelákovicích se zúčastni-
li (zprava) ministr kultury Daniel Herman a ředitel Ná-
rodního technického muzea Karel Ksandr. Foto: Minis-
terstvo kultury ČR

PODZIMNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Technické služby Čelákovice budou pořá-
dat svoz tříděného komunálního odpadu. Vy-
tříděný komunální odpad z domácností bu-
de možné zdarma odevzdat na uvedených 
místech v následujících sobotách vždy od 
8.00 do 12.00 hod.

9. září
ulice Spojovací u budovy Q-BYTu
sídliště V Prokopě u restaurace

16. září
ulice Na Stráni u kotelny
ulice Prokopa Holého u požární zbrojnice
ulice Sukova u sauny V Nedaninách

23. září
ulice 28. října u hřiště Union
ulice Polská na křižovatce s Lidickou

30. září
ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jung-
mannovou

7. října
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u pobočky Městské knihovny

Na uvedených místech v určeném čase mohou 
občané zdarma odevzdat tyto druhy vytříděné-
ho komunálního odpadu: Papír, sklo, plasty, PET 
lahve, železný šrot, dřevo, textil, kompostova-
telný odpad ze zahrad. Lze zde odevzdat i velko-
objemový odpad z domácností, který nelze 
umístit do popelnice. Současně zde lze ode-
vzdávat elektrozařízení jako zpětný odběr – 
lednice, sporáky, pračky, televize, monitory, vý-
početní techniku a podobně.
Z technických důvodů nelze vybírat nebez-
pečný odpad, suť, stavební odpad a zeminu!
Uvedené komodity lze průběžně odevzdávat 
celý rok i na sběrném dvoře „Na Špičce“, Mo-
chovská č. p. 116.

www.ts.celakovice-mesto.cz

VOLBY
změna sídla volebního okrsku č. 6

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (20.–21. 10. 2017) a následující dochází  
ke změně sídla volebního okrsku č. 6 (ulice Na Nábřeží, Na Stráni, U Kapličky) z Kulturního domu  
Čelákovice, p. o., Sady 17. listopadu 1380, Čelákovice, na adresu Základní škola Čelákovice, p. o., 
J. A. Komenského 414/7, Čelákovice.
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Finanční záležitosti
Rada města vzala na vědomí rozpočtová opat-
ření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 
3399 rozpisu rozpočtu města 2017 provedené  
k 30. 6. 2017 a schválila změnu rozpočtu města 
Čelákovic 2017 č. 12.

Přístaviště Čelákovice
Rada města vzala na vědomí informaci o stavu 
investiční akce „Přístaviště Čelákovice“ při-
pravované Ředitelstvím vodních cest ČR, Praha 1.

Lávky přes Čelákovický potok
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
č. SML/2017/191 mezi městem Čelákovice  
a PONTEX, spol. s r. o., jako zhotovitelem 
projektové dokumentace pro akci s názvem 
„Čelákovice – 2 lávky přes Čelákovický potok“, 
v celkové ceně 318 714 Kč včetně DPH.

Objekt ZŠ v ulici J. A. Komenského
RM schválila pro prostory 3. nadzemního pod-
laží objektu č. p. 414 v ulici J. A. Komenského:
uzavření a text smlouvy o dílo č. SML/2017/192 
mezi městem Čelákovice a Emity Trade, s. r. o., 
jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky 
na dodávku a montáž okenních žaluzií za cenu  
262 623,24 Kč včetně DPH;

uzavření a text smlouvy o dílo č. SML/2017/193 
mezi městem Čelákovice a KWEKU, s. r. o., jako 
zhotovitelem na plnění veřejné zakázky na výmal-
bu prostor za cenu 413 419,19 Kč včetně DPH.

Plot MŠ Sluničko
RM schválila uzavření a text smlouvy o dílo č. 
SML/2017/198 mezi městem Čelákovice a Emi-
ty Trade, s. r. o., jako zhotovitelem na plnění 
veřejné zakázky na dodávku a montáž oplocení 
zahrady mezi tělocvičnou ZŠ J. A. Komenské-
ho a chodníkem podél ulice J. A. Komenského  
a výměnu oken v tělocvičně včetně souvisejí-
cích prací za cenu 756 877 Kč včetně DPH.

Rekonstrukce v hale BIOS
Radní schválili jako pro město nejvhodnější 
nabídku účastníka řízení Emity Trade, s. r. o., 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce s názvem „Čelákovice – Rekon-
strukce sociálního zázemí v hale BIOS“ za cenu 
6 973 835 Kč včetně DPH s dobou realizace  
95 kalendářních dnů od data předání staveniště 
a příslušnou smlouvu o dílo.

Nájemce hřiště v Záluží
Rada města schválila jako pro město nej-
vhodnější nabídku uchazeče Prague Panthers 
– juniors, z. s., na pronájem pozemku p. č. 
26/16 – ostatní plocha/sportoviště a rekreační 

plocha, o výměře 8 753 m², pozemku st. p. č. 
149 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 200 
m² a části budovy č. p. 115 – jiná stavba, vše  
v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za 
cenu 5 200 Kč/měsíc, což činí 62 400 Kč/rok. 
Dále schválila uzavření a text příslušné nájemní 
smlouvy.

Pasport vodohospodářské infrastruktury
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
č. SML/2017/203 mezi městem Čelákovice  
a Project ISA, s. r. o., jako zhotovitelem na plně-
ní veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Čelákovice – Zpracování pasportu vodohos-
podářské infrastruktury – vodovod a kanalizace“ 
v celkové ceně 2 104 795 Kč včetně DPH.

Architektonická soutěž – Dům seniorů
RM schválila uzavření a texty smluv o vytvoření 
nabídky a ideového záměru v rámci plnění ar-
chitektonické soutěže s názvem „Dům seniorů 
Čelákovice“ s odměnou uvedenou ve výzvě –  
48 400 Kč včetně DPH, mezi městem Če-
lákovice jako klientem a jako architektem s: 
SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI, s. r. o., Ing. 
arch. Ondřejem Vojtíškem, Atelier M1 architekti,  
s. r. o., a Tichý & Kolářová, TAK architects,  
s. r. o.

Výběr z usnesení RM č. 16–18/2017.

     září 2017   

ZPRÁVY Z RADNICE

Demolice části podjezdu byla zahájena 2. srpna. Provoz 
v podjezdu je řízen buď kyvadlově, nebo je zcela zastaven 
a doprava je vedena po objízdných trasách. Foto: -ps-

Za vstup na dráhu nebo do obvodu dráhy, tedy do míst, 
která nejsou veřejnosti přístupná, ukládá zákon pokutu 
až 10 000 Kč. Zdroj: Drážní inspekce ČR

Pokračování ze str. 1
Je nutné upozornit občany a cestující veřejnost, 
že v době intenzivní stavební činnosti v žst. Če-
lákovice je velmi nebezpečné přecházení kolejí, 
které je standardně zakázané. V místě stavby 
jsou hluboké jámy z důvodu výstavby podcho-
dů a pohybuje se zde těžká technika. 
Elektrizace železnic Praha, a. s., a město Čelá-
kovice se omlouvají za vzniklé komplikace!

Práce na přechodu pro chodce v Toušeňské ulici 
se chýlí ke konci

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

Začátkem července byly zahájeny práce na vybudování nového přechodu pro chodce v úseku mezi 
křižovatkou ulic Toušeňské, Masarykovy, Zálužské a křižovatkou ulic Toušeňské a Bratří Čapků, je-
hož účelem je zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení komunikace.
Nejprve byly vytyčeny sítě a provedeny výkopové práce pro přípojku světelného signalizačního za-
řízení a nového veřejného osvětlení v místě budovaného přechodu. Dále práce pokračovaly na přístu-
pových chodnících, a to směrem z ulice Masarykovy do ulice Toušeňské. Směrem k Záluží byl nový 
chodník napojen na stávající chodník panelový. V první polovině srpna probíhaly již dokončovací prá-
ce na přístupových chodnících a úprava okolního terénu.
I přesto, že podle smlouvy o dílo se zhotovitelem byla realizace stanovena na 90 kalendářních dnů 
od zahájení prací, tedy do konce září 2017, bylo koncem srpna osazeno světelné signalizační zařízení 
včetně nového osvětlení, a tím bylo dílo dokončeno. V první polovině září 2017 proběhne kolaudace 
již plně funkčního a bezpečného přechodu pro chodce. 
Dosavadní náklady stavby k 31. červenci 2017 činily 1 162 261,28 Kč.

Nový přechod pro chodce v Toušeňské ulici – stav před osazením světelného signalizačního zařízení a osvětlení. 
Foto: -dv-

o čem jednali radní města
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• Rumunská č. p. 1446, byt č. 12, Čelákovice
Byt č. 12 o velikosti 2+kk o celkové ploše 53,12 
m² (započitatelná plocha 51,74 m² – sklep je za-
počten ½ plochy) sestávající z těchto prostor: 1. 
pokoj 15,34 m², obývací pokoj + kuchyňský kout 
26,42 m², předsíň 3,92 m², koupelna 3,75 m², 
WC 0,93 m², sklep 2,76 m².
Byt je situovaný v 4. podlaží třívchodového pě-
tipodlažního cihlového domu s valbovou stře-
chou z roku 1962. Vytápění a dodávka teplé 
vody jsou zajištěny z kotelny v domě. Výše ná-
jemného je minimálně 5 174 Kč měsíčně (100 
Kč/m² měsíčně) a je předmětem nabídky (jedná 
se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprů-
hledné obálce označené nadpisem: Proná-
jem bytu č. 12, Rumunská č. p. 1446, Čelá-
kovice.

• Stankovského č. p. 1581, byt č. 13, Čelá-
kovice
Byt č. 13 o velikosti 2+1 o celkové ploše 53,34 
m² (započitatelná plocha 51,90 m² – sklep je za-
počten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. 
pokoj 18,95 m², 2. pokoj 11,11 m², kuchyň 7,00 
m², předsíň 9,06 m², koupelna 2,56 m², WC 0,88 
m², spíž 0,90 m², sklep 2,88 m². Byt je situovaný 
ve 3. podlaží jednovchodového osmipodlažního 
panelového domu s rovnou střechou. Vytápění 
a dodávka teplé vody jsou zajištěny ze systému 
CZT. Výše nájemného je minimálně 5 190 Kč 
měsíčně (100 Kč/m² měsíčně) a je předmětem 
nabídky (jedná se pouze o nájemné, bez záloh 
na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprů-
hledné obálce označené nadpisem: Proná-
jem bytu č. 13, Stankovského č. p. 1581, Če-
lákovice.

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

PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK
V obálce bude uvedena jednoznačná výše na-
bídky nájemného v korunách za byt a měsíc, 
dále závazek zájemce, že na účet města složí 
jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájem-
ného v souladu s ustanovením § 2254 ob-

čanského zákoníku a Zásadami pro pronajímání 
bytů v majetku města Čelákovic a identifikační 
údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, 
telefonní, popř. jiné spojení). Dále bude čestným 
prohlášením doložena způsobilost k právním 
úkonům, prohlášení o tom, že žadatel nevlastní 
objekt k bydlení, a prohlášení o tom, že není ve-
den v Centrálním registru dlužníků ČR.

Závazný a konečný termín pro předložení 
nabídek od případných zájemců je:
pondělí 25. 9. 2017 do 12.00 hod. v poda-
telně MěÚ Čelákovice.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Vyhodnocení nabídek provede komise 
jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vy-
řazeny nabídky předložené po stanoveném 
termínu, neoznačené stanoveným způsobem, 
neobsahující konkrétní výši nabídky nájemného 
v korunách, neobsahující požadovaná prohlá-
šení či jinak neúplné či ty, kde nabídka bude 
nižší, než je minimální cena nájemného uvedená 
v záměru. Na základě předložených nabídek 
sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. 
V případě předložení více shodných nabídek na 
1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky 
předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným způ-
sobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu 
z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní stano-
vené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu 
zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispo-
zici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 
pěti pracovních dnů od obdržení usnesení Rady 
města o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí ná-
jemné a zálohy na služby za běžný měsíc ve 
stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní 
smlouva k předmětnému bytu na dobu určitou 
v době trvání 2 roky. Současně budou předá-
ny klíče od bytu a byt bude protokolárně pře-
dán. Pokud ve stanoveném termínu nebude  
uhrazena jistota, nájemné a zálohy na služby  
za běžný měsíc, bude nájem nabídnut další-
mu zájemci v pořadí. V případě, že nebude  
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové 
řízení.

PRONÁJEM OBECNÍCH BYTŮ

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

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

Výměna řidičského 
průkazu čeká více než 

půl milionu řidičů
• Petr Studnička, místostarosta II

Během prvního pololetí letošního roku si o výmě-
nu končícího řidičského průkazu požádalo 247 
tisíc řidičů, kterých se povinná výměna týkala. 
Pro nový řidičský průkaz si tak přišlo 67 % ři-
dičů z celkových 365 tisíc, kterým v tomto ob-
dobí platnost průkazu skončila. Zhruba 69 tisí-
cům motoristů řidičský průkaz propadl. Jedná 
se o průkazy, které byly vydány během prvních 
šesti měsíců roku 2007 s dobou platnosti na 10 
let. Do konce roku zbývá vyměnit ještě skoro půl 
milionu řidičských průkazů.
O nový průkaz lze žádat již 3 měsíce před skon-
čením jeho platnosti, lhůta pro vydání je 20 dnů. 
V případě, že využijete vydání v expresním ter-
mínu do 5 dnů, vyjde vás výměna na 500 ko-
run. V případě, že jste zapomněli a řidičský prů-
kaz vám již propadl, lze o výměnu samozřejmě 
požádat i zpětně. I v takovém případě je výmě-
na ve standardní lhůtě zdarma. Pokud si řidičský 
průkaz nevyměníte, vystavujete se riziku pokuty 
za řízení bez platného dokladu. Za takový pře-
stupek hrozí pokuta do 2 000 Kč na místě, v pří-
padě správního řízení je pokuta v rozmezí 1 500 
až 2 500 Kč.
Celkově zbývá do konce roku 2017 vyměnit ještě 
přes 497 tisíc průkazů. Toto číslo zahrnuje moto-
risty, kterým platnost řidičského průkazu skon-
čí během druhého pololetí letošního roku, a do-
sud nevyměněné doklady z pololetí prvního. 
Platnost největšímu počtu řidičských průkazů 
vyprší v říjnu a listopadu tohoto roku. Mezi nejvy-
tíženější kraje patří Jihomoravský, Středočeský 
a hlavní město Praha, z hlediska věku se potom 
výměna týká nejvíce řidičů ve věkové skupině 
61 a více let, ve věkové skupině do 30 let jich je 
naopak nejméně.
Dosud největší výměna řidičských průkazů 
proběhla v letech 2010–2013, kdy musely být 
postupně vyměněny všechny řidičské průkazy 
vydané mezi lednem 1994 a dubnem 2004. K té-
to výměně došlo z důvodu zavedení jednotného 
evropského formátu řidičských průkazů.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, 
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování 
ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. a pátek 27. října 2017. Vánoční prázdniny budou zahá-
jeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 
2018. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Čelákovice stanoveny od pondělí 19. do pátku  
23. února 2018.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. a pátek 30. března 2018. Hlavní prázdniny budou 
trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

středa 20. 9. 2017
od 18.00 hod. v Kulturním domě

Aktuální program ZM bude zveřejněn týden 
před zasedáním na úřední desce města a na 
webových stránkách města.

pozvánka

Nový chodník v Masarykově ulici – navazující na pře-
chod v ulici Toušeňské. Foto: -dv-
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senioři

Co bylo a co připravujeme
• Anděla Nosková

Zdravím vás, milí senioři, po létě a prázdninách, kdy jste mnozí pomáhali 
svým dětem s hlídáním vnuků. Ale už nastává doba, kdy byste mohli začít 
myslet také na sebe a svoje zájmy.
Ještě musím zmínit srpnovou akci Routy, a to „Výroba domácí ekodroge-
rie“. Sešli jsme se na zahradě Routy a Markéta Galbavá nás velmi 
fundovaně provedla tím, jak si sami zhotovit levné a ekologické drogerijní 
přípravky pro domácnost. Tentokrát ve dvou hodinách jsme vyráběly pří-
pravky na praní, odstranění skvrn a aviváž. Každá ze zúčastněných také 
řekla svoje poznatky a zkušenosti. Obsah schůzky a recepty nám byly 
následně zaslány i e-mailem. Dostaly jsme také pohoštění, jako ostatně 
vždy a na každé akci Routy. Shodly jsme se, že se chceme sejít znovu  
a naučit se vyrobit si levnou a ekologickou kosmetiku, a to již v úterý 5. 9. 
od 16.00 hod. Díky, Routo!

A nyní k akcím v září. Již v srpnovém Zpravodaji jsem psala, co v září 
chystáme.
Tedy kurz trénování paměti. Informační schůzka bude 27. 9. v 9.00 hod. 
v Routě. Všichni, kdo chcete kurz navštívit, přijďte prosím v tento termín. 
Přímý kurz začíná 4. 10. v 9.00 hod. v Routě. Cena je 30 Kč.
Kdo by chtěl být dobrovolníkem ve výzkumu paměti, přihlásí se na tel.: 
283 088 161.
Praktické využití kurzu sebeobrany se bude konat 19. 10. od 18.00 hod. 
ve Vikomtu.
Angličtina je opět každou středu od 14.00 hod. v Kulturním domě.
Nezapomeňte na naši skupinu na facebooku a vývěsní skříňku a možnost 
využití našeho počítačováho technika.

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

Zahrada Routy. Foto: archiv seniorů

KAM NA ÚŘAD?
• Petr Studnička, místostarosta II

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav připravuje přesun agend pra-
covišť městského úřadu, která se nacházejí v Praze (Biskupská č. p. 7, 
Orebitská č. p. 477). Pracoviště na adrese Orebitská 477, Praha 3, se ru-
ší úplně. Provoz bude částečně zachován jen na adrese Biskupská č. p. 7, 
Praha 1, kde budou zajištěny vybrané agendy.
Na pražském pracovišti Biskupská č. p. 7 budou zajišťovány pouze násle-
dující agendy – vydávání řidičských průkazů a evidence řidičů, oddělení so-
ciálněprávní ochrany dětí, sociální kurátor, výdej průkazů ZTP a podatel-
na. Všechny ostatní agendy, které byly dosud vyřizovány na detašovaných 
pracovištích v Praze, budou přesunuty do objektů ve městě Brandýs nad 
Labem na adrese Ivana Olbrachta č. p. 59/2 a ve Staré Boleslavi na adre-
se Masarykovo náměstí č. p. 28.
Místní příslušnost udává, který úřad se určitou problematikou zabývá. 
U agend obecních a městských úřadů je místní příslušnost nejčastěji ur-
čena správním obvodem, ve kterém má občan přihlášen trvalý pobyt. U vy-
braných agend se místní příslušnost postupně ruší a občan může vybrané 
záležitosti vyřídit na kterémkoli kompetenčně příslušném úřadu.
Díky zrušení místní příslušnosti je možné občanský průkaz, cestovní pas, 
živnostenský list nebo přihlášení vozidla a získání registrační značky vyří-
dit na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. V okolí města Če-
lákovic, které není obcí s rozšířenou působností, ale obcí s pověřeným 
obecním úřadem, se jedná například o úřady městských částí Prahy 1 až 
22 nebo městské úřady Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Lysá nad 
Labem, Český Brod nebo Říčany.
Vyřízení řidičského průkazu, průkazu ZTP nebo záležitostí vztahujících se 
k oddělení sociálněprávní ochrany dětí bude možné vyřešit buď na adre-
se Biskupská č. p. 7, anebo na pracovišti v Brandýse nad Labem – Sta-
ré Boleslavi.
V případě rybářských lístků je možné navštívit příslušnou obec s pově-
řeným obecním úřadem. Jedná se o Brandýs nad Labem – Starou Bo-
leslav, Čelákovice, Odolenu Vodu nebo Úvaly.
Pro vyřízení průkazu řidiče taxislužby, povolení stavby studny, domovní 
čistírny odpadních vod nebo odběru vody, rozhodnutí o vynětí zemědělské 
půdy ze zemědělského půdního fondu nebo stanovisko k lesnímu hospo-
dářství je nutné navštívit i nadále místně příslušný úřad obce s rozšířenou 
působností. Pro občany města Čelákovic je to Městský úřad Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav.

Kam na úřad? Rádce pro obyvatele správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Výlet pro seniory
• odbor pro občanské záležitosti

Město Čelákovice zve seniory našeho města na výlet, který se bude  
konat 10. 10. 2017. Společně navštívíme zámek Kačina a Národní hřeb-
čín Kladruby nad Labem, kde si prohlédneme stáje a kočárovnu s po-
strojovnou. Autobus zdarma, vstupné 200 Kč.
Zájemci se mohou hlásit na odboru pro občanské záležitosti Městské-
ho úřadu Čelákovice (kanceláře v přízemí budovy radnice) nejpozději do  
9. 10. 2017.
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• Petr Studnička, zastupitel

Na celoroční činnost sportovních 
subjektů a spolků zabývajících se 
podporou volnočasových aktivit, 
kulturou, vzděláváním, sociálními 
programy či ochranou životního 
prostředí budou přijímány žádosti 
o tzv. individuální dotace. Ostatní 
žádosti o individuální dotace bude 
možné podávat v průběhu celého 
roku. Podstatou individuální 
dotace je, že účel určuje žadatel 
v žádosti. Pro rok 2018 bychom 
rádi vypsali i tematický dotační 
program. Podstatou programové 
dotace je, že účel určuje posky-
tovatel. Program bychom chtěli 
zaměřit na podporu talentových 
žáků/studentů a sportovců. Sou-
středit se chceme na rodiny 
s nízkými příjmy a na handicapo-
vané. Tyto dvě skupiny jsou zne-
výhodněny při studiu či sportování 
a zaslouží si zvýšenou pozornost 
samosprávy města. Naplníme 
slib dalšího navýšení finančních 
prostředků na poskytování dotací 
v roce 2018 minimálně o 250 tisíc 
korun. To vše za předpokladu, 
že naše návrhy budou schváleny 
Radou města, resp. Zastupitel-
stvem města.

Zastupitelé zvolení za ANO 2011 
se k tématu nevyjádřili.

Zastupitelé zvolení za PRO Č se 
k tématu nevyjádřili.

• Petr Bařina, zastupitel

Dotace. Pro někoho vítaná pomoc 
pro smysluplný rozvoj obce či 
podnikatele, pro jiného potenciální 
zdroj korupce a neefektivity.
Dotací jsou stovky. Z Evropské 
unie, ministerstev, krajských úřa-
dů, různých fondů atd.
Otázka v Aréně není položena 
nijak jasně. Myslím si ale, že se 
autor otázky ptá, jestli by mělo 
vyhlásit dotační program město 
Čelákovice. Protože, abychom my 
doporučili Evropské unii či něja-
kému ministerstvu…, no nejsem 
si zcela jistý, že by zrovna nám 
vyhověli a vůbec se s námi bavili.
Tematických dotačních programů, 
které by město mělo vyhlásit, 
mě napadlo několik. Ale pozor, 
aby se nejednalo o tzv. veřejnou 
podporu!
Co třeba podpořit, aby Technické 
služby opravily některé komunika-
ce v okrajových částech města 
(Jiřina, Za Dráhou, Na Švihově, 
Sedláčkova)? Co třeba podpořit 
ty subjekty, které budou kupovat 
speciální kontejnery a následně 
třídit biologický odpad? Co třeba 
podpořit ty zájmové kroužky, kde 
bude pro děti vstup zdarma, aby 
na to „dosáhly“ i méně majetné 
rodiny?

• Renata Fialová, zastupitelka

Ne, preferuji přidělovat dotace 
na základě potřeb konkrétních 
žadatelů.
Nikoho bych tematickými 
programy nikam nesměrovala.
Ve fungujícím městě by to byly 
zase jen byrokratické zásahy 
shora.
Doporučila bych ale městu zajímat 
se o dotační programy pro město.

Zastupitelka zvolená za KSČM se 
k tématu nevyjádřila.

• Tomáš Janák, zastupitel

Vážené sousedky, vážení sou-
sedé, minule jsem zde napsal 
pár řádků o smysluplnosti této 
„arény“. Tematických dotačních 
programů můžeme vyhlásit 
mnoho, záleží však na tom, co 
od toho očekáváme, kolik jsme 
ochotni utratit městských peněz 
a zdali to vůbec dává smysl. Bylo 
by dále vhodné vědět, proč zde 
opakovaně nepřispívají zastupitelé 
zvolení za hnutí ANO, když jsou 
všichni tři zároveň členy 
vrcholného vedení města. Může-
me třeba vypsat dotační program 
na provozovatele městského 
facebookového diskusního fóra. 
Poté by zde snad pan starosta 
ani nemusel, jako např. v před-
chozím vydání, propagovat jeden 
ze svých tří zdrojů inspirace. 
Ryze soukromý profil, nestranně 
nazvaný Čelákovice… Toto je 
již samozřejmě možné vnímat 
jako součást nekalé předvolební 
kampaně. Jak by řekl klasik: „Ano, 
soudruzi, tři hlavní zdroje tradic 
naší lidově demokratické armády 
jsou opravdu tři, jsou to soudruh 
Žižka, soudruh Husek a soudruh 
Jirásko…“. Milí sousedé, přeji vám 
mnoho zdraví a klidné podzimní 
dny.

Otázka
Doporučujete 

vyhlásit tematický 

dotační program, 

a jaký?
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Výzkum v Čelákovicích

Na financování výzkumu se podílí v České 
republice Akademie věd, Grantová agentura (zá-
kladní výzkum), Technologická agentura (apli-
kovaný výzkum), Úřad vlády a devět resortních 
ministerstev (obrany, vnitra, životního prostře-
dí, průmyslu a obchodu, zemědělství, školství, 
mládeže a tělovýchovy, kultury, zdravotnictví, 
spravedlnosti).
Středočeský kraj patří mezi ekonomicky nej-
výkonnější regiony České republiky. Aby bylo 
možné naplno využít potenciálu kraje, bylo za-
loženo Středočeské inovační centrum, které 
například zodpovídá za realizaci výzkumných 
projektů podpořených v rámci Středočeských 
inovačních voucherů. Pro podporu inovační-
ho podnikání, vědy a výzkumu má kraj zřízenu 
Radu pro konkurenceschopnost Středočeského 
kraje. V zázemí hlavního města Prahy se na úze-
mí Středočeského kraje nachází řada institucí 
zabývajících se výzkumnou činností. Jedná se 
například o Centrum výzkumu Řež, které se vě-
nuje výzkumu v oblasti jaderné energetiky, Vý-
zkumný ústav kovů v Panenských Břežanech či 
Vědecko-technický park ve Mstěticích. 
Národní výzkumná a inovační strategie pro in-
teligentní specializaci České republiky (RIS3 
strategie) má sloužit k efektivnímu zacílení 
evropských, národních, regionálních a sou-
kromých peněz (až 70 mld. korun do roku 
2023) do nejperspektivnějších oblastí výzkumu 
a podnikání. Prioritní oblasti podpory výzkumu, 
vývoje a inovací budou společně určovat zá-
stupci firem, výzkumných institucí, škol, veřejné 
správy a neziskového sektoru pomocí výstupů 

z jednání Národních inovačních platforem. Těmi 
jsou:
•	 Strojírenství,	energetika	a	hutnictví;
•	 Elektronika,	 elektrotechnika	 a	 informační	

a komunikační technologie;
•	 Výroba	dopravních	prostředků;
•	 Léčiva,	 biotechnologie,	 prostředky	 zdravot-

nické techniky;
•	 Kulturní	a	kreativní	průmysly;
•	 Zemědělství	a	životní	prostředí;
•	 Společenské	výzvy.

 

Řada výzkumných projektů je realizována vý-
zkumnými organizacemi, kterých je v České 
republice zhruba 250. Jediná z nich má své 
sídlo přímo v Čelákovicích. Jedná se o SVÚM 
a. s. – Výzkumné a testovací centrum materi-
álů. Akciová společnost SVÚM byla založena  
k 1. lednu 1994, a to privatizací bývalého Stát-
ního výzkumného ústavu materiálu v Praze 
(SVÚM). Tento ústav byl založen již v roce 1949 
a postupně se vypracoval v přední centrum 
výzkumu v oblasti kovových materiálů, plastů 
a jejich zkoušení. Privatizace v roce 1994 za-
chovala původní zkrácený název SVÚM spolu 
s ochrannou grafickou známkou. Společnost 

SVÚM, a. s., se pravidelně účastní výzkumných 
projektů podporovaných Ministerstvem škol-
ství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem prů-
myslu a obchodu, Technologickou agenturou 
ČR, Grantovou agenturou ČR a mezinárodních 
projektů podporovaných Evropskou unií (rám-
cové programy, COST, EUREKA apod.).

Významný objem veřejné podpory na výzkum 
a vývoj pochází z Evropských strukturálních 
a investičních fondů. V programovacím obdo-
bí 2007–2013 (tabulka 1) se jednalo především 
o operační program Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost (VPK). V programovacím obdo-
bí 2014–2020 (tabulka 2) se jedná o operační 
program Podnikání a inovace pro konkurence-
schopnost (PIK).

V Čelákovicích působí špičkové středisko Cent-
rum pro aplikaci světelné terapie Photothera 
Labs, které vyvíjí léčebné pomůcky využívající 
technologii tištěného studeného světla (elek-
troluminiscenci). Centrum provozuje techno-
logická společnost ELON Technologies. Mezi 
klíčové partnery centra patří Oftalmologická 
klinika FN Královské Vinohrady nebo Národní 
ústav duševního zdraví. Diagnostické centrum 
se mimo jiné zaměřuje na léčbu a zpomalení 
diabetické retinopatie, kterou v České republi-
ce trpí 120 tisíc lidí. Centrum vzniklo za finanční 
podpory agentury CzechInvest a soukromých 
investorů v čele s investiční společností ASB 
Prague.

V oblasti zdravotnického výzkumu se pravidelně 
v Čelákovicích realizují vyšetření pacientů 
z okresu Praha-východ v rámci studie MONI-
CA. Práce na studii byly zahájeny v roce 1985 
jako celosvětová epidemiologická studie s cí-
lem dokumentovat vývoj nemocnosti kardi-
ovaskulárními chorobami a jejich vztah k rizi-
kovým faktorům, kterými jsou zejména kouření, 
vysoký krevní tlak, porucha metabolismu tuků 
a cukrovka, a zjistit, jak je výskyt a průběh 
onemocnění srdce a cév ovlivňován jejich pre-

Světelná oční maska pro léčbu diabetické retinopatie. 
Zdroj: Photothera Labs            

Problematika výzkumu a vývoje podporovaných z veřejných prostředků je 
upravena zákonem č. 130/2002 Sb. Systém vědy a výzkumu nekoordinuje 
v České republice samostatné ministerstvo, ale Sekce pro vědu, výzkum 
a inovace při Úřadu vlády ČR. Podpora vědy a výzkumu je vnímána jako 
významná součást konkurenceschopnosti státu, proto je nutné zlepšovat 
úroveň spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou a vědu  
a výzkum popularizovat široké veřejnosti. Ze státního rozpočtu je na pod-
poru výzkumu vynakládáno průměrně 35 miliard korun ročně.

Vědeckotechnický park SVÚM, a. s., byl slavnostně otevřen před čtyřmi lety, 12. září 2013, v Tovární ulici. Foto: Miroslav Loudil
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vencí a léčbou. Od počátku (1988) probíhala 
v České republice studie vždy v šesti stejných 
okresech, jedním z nich byl od počátku také 
okres Praha-východ. Poslední vyšetření pacien-
tů proběhla v našem městě v březnu letošního 
roku v rámci studie pod názvem post-MONICA, 
v níž byl počet okresů rozšířen na devět (viz 
mapa). Vybraní pacienti z okresu (1 % vzorku 
populace ve věku 25–64 let, asi 850 osob) je 
k vyšetření vyzýváno zdravotní pojišťovnou.

Významné postavení si ve městě drží i strojí-
renský výzkum, především díky tradičnímu vý-
robci obráběcích strojů TOS Čelákovice. Pod 
ochrannou známkou TOS, která je celosvětově 
registrována, pokračuje vývoj a výroba obrábě-
cích strojů, výroba vysoce přesných CNC strojů 
– brusek, ozubárenských strojů, soustruhů 
a multifunkčních obráběcích center. TOS Čelá-
kovice je součástí akciové společnosti Slovácké 
strojírny z Uherského Brodu. Společnost rea-

lizuje v současné době dva několikaleté výzkum-
né projekty. Projekt programu Aplikace s ná-
zvem  „Vývoj a realizace speciální multifunkční 
brusky“ je zaměřen na získávání nových znalostí 
potřebných pro vývoj speciální multifunkční 
brusky prostřednictvím realizace průmyslového 
výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledkem 
bude výroba stroje v multifunkčním provedení 
s vyššími parametry broušení součástí a jejich 
modularity. Projekt programu Potenciál s ná-
zvem „Rozšíření výzkumně inovační kapacity“ 
je zaměřen na rekonstrukci stávajícího objektu 
prototypového pracoviště a jeho dovybavení, 
se zaměřením na vývoj a testování prototypů 
a prototypových dílů obráběcích strojů a vývoj 
kompletních technologických souborů.

Unikátní realizace lávky přes Labe v Čelákovi-
cích, navržená společností PONTEX, s. r. o., jejíž 
nosná konstrukce je vyrobena z UHPC materi-
álu (ultra vysokohodnotný beton), byla možná 

díky podpoře grantu Ministerstva průmyslu 
a obchodu, ze kterého byly financovány experi-
menty a zkoušky konstrukčních prvků, a díky 
podpoře projektu Technologické agentury ČR, 
ze kterého bylo financováno měření na kon-
strukci. Tím se tento 242 metrů dlouhý mostní 
objekt stal první realizovanou nosnou konstrukcí 
z UHPC v České republice. Přestože je materiál 
značně dražší než běžný beton, u lehkých kon-
strukcí o velkém rozpětí je to kompenzováno 
úsporami na závěsech, pylonech a zakládání.

Specifický výzkum podle zákona o státní 
památkové péči provádí Městské muzeum 
v Čelákovicích, příspěvková organizace. Každý 
stavebník, který staví na území s archeologický-
mi nálezy, má povinnost ohlásit zemní práce 
příslušné instituci a umožnit archeologický vý-
zkum. Čelákovické muzeum provádí tento vý-
zkum v územní působnosti dvou okresů Praha-
východ a Nymburk v těchto obcích nebo jejich 
částech – Bříství, Císařská Kuchyně, Čelákovi-
ce, Horoušánky, Horoušany, Jirny, Kozovazy, 
Lázně Toušeň, Mochov, Mstětice, Nehvizdy, 
Nové Jirny, Přerov nad Labem, Sedlčánky, Sta-
rý Vestec, Svémyslice, Šestajovice, Vykáň, Vy-
šehořovice, Záluží, Zápy a Zeleneč.

Téma zpracoval
Petr Studnička            

Zkouška únosnosti segmentu UHPC pro čelákovickou lávku. Zdroj: TBG Metrostav

Zeleně je vyznačeno původních šest okresů zahrnutých 
do studie MONICA realizované Světovou zdravotnickou 
organizací, žlutě jsou vyznačeny tři další okresy zahrnu-
té do studie post-MONICA. Zdroj: Centrum kardio-
vaskulární prevence 1. Lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy

Tabulka 1: Příklady realizovaných výzkumných projektů v Čelákovicích v programovacím 
období 2007–2013

 Operační Žadatel Název projektu Datum podpisu
 program   smlouvy

VPK CIRCLE Project, s. r. o. Statistická gramotnost 29. 7. 2012

VPK Gymnázium Čelákovice Klíč k vědění 10. 2. 2012

VPK SVÚM, a. s. Most vzdělávání, vědy a praxe 3. 3. 2014

Zdroj: Středočeské inovační centrum, www.strukturalni-fondy.cz

Tabulka 2: Příklady realizovaných výzkumných projektů v Čelákovicích v programovacím  
období 2014–2020

 Operační Žadatel Název projektu Předpokládané datum
 program   ukončení fyzické realizace

PIK GEMOS CZ, spol. s r. o. Vývoj a testování směšovací komory 31. 5. 2017

PIK NACE Global, s. r. o. VaV fluoropolymerových kompozitů 30. 6. 2019
  s použitím čedičového plniva 

PIK Slovácké strojírny, a. s. Vývoj a realizace speciální 30. 6. 2019 
  multifunkční brusky 

PIK SVÚM, a. s. Systém pro včasnou detekci kondenzace
  na teplosměnných plochách 31. 7. 2019

Zdroj: Středočeské inovační centrum, www.strukturalni-fondy.cz

Archeologický výzkum prováděný zaměstnanci čelákovického muzea. Foto: Městské 
muzeum v Čelákovicích
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S bolestí v srdci oznamuje-
me, že nás navždy opustil pan  
Miroslav PETRŽEL.
Zemřel náhle 26. 7. 2017 ve 
věku 50 let. Čest jeho památ-
ce. Kdo jste ho znali a měli 
rádi, vzpomínejte s námi.
Rodina Petrželova

Dne 29. srpna 2017 uplynuly 
tři roky od úmrtí pana Antoní-
na KRÁTKÉHO.
S láskou stále vzpomínají 
manželka, dcera a syn s ro-
dinami.

Dne 25. září 2017 uplynou tři 
roky od úmrtí pana Jaroslava 
ČISTOTY.
Kdo jste ho znali, vzpoměňte 
s námi.
Manželka, děti a vnoučata

Dne 30. září 2017 tomu bude 
již rok, co nás náhle navždy 
opustil náš milovaný táta pan 
Jaroslav KUKLA.
S bolestí v srdci stále vzpo-
míná manželka Eva a děti  
s rodinami.

společenská kronika

V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156

Poctivý nálezce
Ve čtvrtek 29. 7. v 9.30 hod. se na MP dostavil 
muž a oznámil, že u vozidla v Rumunské ul. na-
šel tašku s notebookem a adaptérem. Pama-
toval si SPZ, hlídka majitele vyhledala, ale ten 
nic nepostrádal. V 13.50 hod. se na MP dostavil 
muž z Bakova nad Jizerou a ptal se, zda někdo 
neodevzdal nalezený notebook. Muž přesně  
popsal tašku a věci v ní, proto mu byl nález  
vrácen.

Nález klíčů od vozidla
V neděli 30. 7. v 11.50 hod. nalezla hlídka MP při 
obchůzce v centru města dva klíčky s dálkovým 
ovládáním k vozu zn. Peugeot. V 14.10 hod. te-
lefonoval muž, zda někdo neodevzdal nalezené 
klíče k uvedenému vozu. S ohledem na to, že 
znal místo nálezu i značku vozu, byly následně 
klíče muži z Krásné Lípy vráceny. 

Ztracené koloběžky
V neděli 6. 8. po 23.30 hod. nalezla hlídka MP na 
dětském hřišti v ul. Na Stráni tři patrně zapomenu-
té dětské koloběžky. Uschovala je na služebně.  
Dne 13. 8. se na služebnu dostavila maminka 
dětí, kterým koloběžky patřily. Ty jí byly, po 
prokázání jejich vlastnictví, vráceny. 

Zloději v OD TESCO
Ve čtvrtek 10. 8. v 11.50 hod. přijala MP ozná-
mení od bezpečnostní agentury v OD Tesco, že 
opakovaně zadrželi pachatele krádeží. Hlídka na 
místě zjistila, že věc již řeší hlídka PČR, kterou si 
sám zavolal jeden z pachatelů. Na žádost PČR 
o asistenci setrvala hlídka MP na místě kvůli 
možnému útěku pachatelů. Hlídka PČR vyře-
šila přestupek předáním příkazového bloku na 
pokutu na místě nezaplacenou…

Poplach v bance
Ve čtvrtek 17. 8. v 16.42 hod. oznámil ope-
rační důstojník PČR, že v objektu ČSOB bylo 
spuštěno znamení nouze. Hlídka se na místě 
sešla s hlídkou PČR. Zjistily, že k žádnému  
napadení nedošlo, nevznikla škoda na maje-
tku ani nedošlo k žádnému zranění. Tlačítko  
nouze bylo spuštěno omylem zaměstnancem 
banky.

Hrající si děti
V neděli 20. 8. v 17.05 hod. telefonicky oznámil 
občan, že mu kolem 16.45 hod. neznámé děti 
ve Volmanově ulici mírně poškodily střešní box 
na automobil, který si ponechal odložený na 
travnaté ploše před domem. Hlídka na místě 
zjistila, že dva chlapci, oba žáci ZŠ a bytem  
v Čelákovicích, poškodili oznamovateli panty  
u střešního boxu, a to tím, že přes něho skáka-
li. Dle oznamovatele škoda nevznikla žádná  
a celou věc bude řešit sám s rodiči dětí.

Duby u Labe vyhlášeny 
za památné

• Petr Petřík, Okrašlovací spolek čelákovický

Dne 17. července 2017 zdejší orgán ochrany 
přírody rozhodl o vyhlášení tří dubů za památné 
pod označením Duby u Labe. Tyto duby jsme 
navrhli ještě před výstavbou cyklostezky 
v prosinci 2016, protože stromy mají úctyhodné 
rozměry, jsou vitální a působí velmi esteticky. 
Nejmohutnější z nich má obvod v prsní výš-
ce 514 cm, čímž téměř dosahuje rozměrů 
památného stromu Dub v Toušeni vyhlášeného 
již v roce 1980. Je s podivem, že tak významné 
stromy unikaly pozornosti zdejších úřadů a ne-
byl na ně bohužel brán ohled ani při plánování 3 
m široké asfaltové Labské cyklostezky v úseku 
Čelákovice – Lázně Toušeň. Při stavbě za více 
než 7 milionů Kč došlo k poškození kořenů 
radlicí bagru a bylo zasaženo ochranné pásmo 
i dalších stromů. Vše nyní šetří Česká inspekce 
životního prostředí.
Pokud se i vy chcete zapojit do vyhlašování 
památných stromů, podívejte se naše webové 
stránky www.celakovice.org.

Dub u cyklostezky. Foto: archiv spolku

chodíme kolem nich

• Ivan Vaňousek

Když čelákovický architekt a stavitel Konstantin 
Sax v roce 1908 projektoval měšťanskou ško-
lu na náměstí, umístil do středu budovy mezi 
nadokenní římsu 1. patra a prolomenou část 
římsy korunní, tvořící horní okraj jižní fasády 
školy, sochařský portrét hlavy a části hrudníku 
(cizím slovem bustu) Jana Amose Komenské-
ho (1592–1670). Nepochybně to bylo se sou-
hlasem tehdejších radních a purkmistra Jindři-
cha Čurdy, ne-li na jejich přímý popud. Tenkrát, 
ještě za monarchie, to nebylo nic divného, pro-
tože si biskupa Jednoty bratrské, českého mysli-
tele, filosofa a spisovatele ještě vážili jako uči-
tele národů, který svým pedagogickým dílem 
předběhl svoji dobu o několik století, ne-li i to 
naše. Starších školních budov symbolicky zdo-
bených Komenského bustou bychom po Čes-
ku našli mnoho. Nejbližší mají v Toušeni. U nás 
je takto Jan Amos svědkem veškerého „hem-
žení“ v labyrintu moderního světa od roku 1909. 
Jen doufejme, že ho před pádem zchátralé atiky 
nad římsou (viz snímek) ochrání naděje v opravu, 
podobně jako chránila víra v dobro sídlící v rá-
ji srdce jeho Poutníka před nástrahami labyrin-
tu světa.

Ohrožený, nebo neohrožený učitel národů? Foto: 
Kamil Voděra

Učitel národů
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co nového ve městě
TURBO PIZZA
Nejnovější pobočku Turbo Pizzy, v pořadí již 13., 
najdete od 27. 7. i v Čelákovicích, a to v Sed-
láčkově ulici č. p. 108. V nabídce tohoto rych-
lého občerstvení jsou pizzy o průměru 40 cm  
a burgery. Pro své zákazníky mají ke každé ce-
lé pizze plechovku PEPSI zdarma a každou 10. 
pizzu zdarma. Rádi připraví celou pizzu dle přání 
– v sortimentu jsou i bezlepkové varianty (prů-
měr 28 cm).
Ceny 120 nebo 140 Kč/celá pizza, čtvrtka za 30 
nebo 35 Kč, burgery 100 Kč. Platit lze i straven-
kami. Rozvoz po celém území Čelákovic je zdar-
ma – tel.: 777 354 354.
Kompletní nabídku a další informace najdete na 
http://celakovice.turbopizza.cz. 
Odpovědným vedoucím je Jan Krejčík.

Provozní doba:
po–čt 10.00–22.00 hod.
pá–so 10.00–24.00 hod.
ne 10.00–22.00 hod.
Rozvoz: vždy od 11.00 hod. Poslední ob-
jednávky na rozvoz je možné vyřídit 15 minut 
před koncem pracovní doby.

Foto: -dv-

DÖNER KEBAB
V srpnu odpovědný vedoucí Al-Muntaser Bellah 
Suhel Dawood otevřel v č. p. 188 v Masarykově 
ulici (vedle domu U Slunce) rychlé občerstvení  
s kebabem. V nabídce je např. dürüm kebab (rolka)  
v cenách 70–120 Kč, döner kebab (v pita chlebu) 
za 70–110 Kč, kebab talíř za 100–135 Kč apod.
Kontakt na provozovnu – tel.: 735 121 883.

Provozní doba:
po–čt 10.00–22.00 hod.
pá 10.00–24.00 hod.
so 11.00–24.00 hod.
ne 12.00–20.00 hod.

Foto: -dv-

MOUNT BIFÉ
Nové rychlé občerstvení je také otevřeno od srp-
na v Kostelní ulici č. p. 43. V nabídce jsou zde 
např. kebab, tortilly, hot dogy, hovězí a kuřecí 
hamburgry, opékané klobásy, domácí sekaná 
v housce, domácí hranolky, bezlepkové uzeni-
ny od českých řezníků, mléčné ovocné koktej-
ly a jiné.
Odpovědným vedoucím je Lukáš Bartušek.

Zkušební provozní doba:
st–čt 16.00–20.00 hod.
pá–so 16.00–24.00 hod.

Čelákovicemi projede 
Recyklojízda

• Eva Gallatová, členka týmu Recyklojízdy  
a zástupce neziskové společnosti ECOBAT

Čelákovice se stanou 
v pořadí devá-
tou zastávkou týmu 
Recyklojízda 2017, 
který se v září chys-
tá projet republiku od 
západu na východ, 
aby podpořil třídění  
a recyklaci baterií.  
A jak jinak než na 
kolech na baterky. 
Tříčlenný tým si dal 
za cíl na elektroko-

lech zdolat přes 700 kilometrů. Vyjíždí v úterý 
5. září z Aše a končí 14. září v obci Bukovec. Na 
cestě má 23 zastávek. Navštěvovat bude pře-
devším městské a obecní úřady a do škol zaví-
tá se vzdělávacím programem Recyklace hrou. 
Potkávat s lidmi se bude na náměstích, v parcích  
i kdekoliv po trase.
Pojďte do toho s námi! Tým Recyklojízdy bude 
v Čelákovicích 9. září organizovat program pro 
veřejnost od 9.00 do 11.00 hod. v dolní části ná-
městí 5. května. Bude zde info stánek, kde se zá-
jemci dozvědí více o recyklaci baterií, a domů si 
mohou odnést krabičku ECOCHEESE pro třídě-
ní baterií v domácnosti. Dojde na setkání se zá-
stupci města. Lákadlem zejména pro děti a ta-
tínky bude popelářské auto společnosti AVE CZ, 
které si budou moci zblízka prohlédnout.
V 10.30 hod. vyjedeme, tým Recyklojízdy, z ná-
městí v Čelákovicích směr Nymburk. Kdo se  
k nám chce připojit, je vítán. Zdolat trasu může 
na kole, elektrokole, koloběžce, klidně i běžet.
Více o recyklaci baterií i o projektu se dozvíte 
na www.ecobat.cz a na facebooku Recyklojíz-
da 2017.
Nezisková společnost ECOBAT v České repub-
lice již 15 let zajišťuje zpětný odběr a recyklaci 
přenosných baterií.

Dvě publikace 
o Čelákovicích

V informačním centru města v Městském mu-
zeu v Čelákovicích jsou v prodeji dvě publika-
ce dokumentující proměny našeho města.

•	 Čelákovice	na	pohlednicích	19.	a	20.	století	
– cena 150 Kč

•	 Čelákovice	–	Domov	na	Labi	(současnost	na	
snímcích Kamila Voděry) – cena 150 Kč

Srpen 2017 – bagrování na Labi. Foto: -dv-

Od začátku srpna probíhá intenzivní stavební činnost 
v žst. Čelákovice – je velmi nebezpečné přecházení  
v místě kolejí – stavby, kde jsou hluboké jámy z důvodu 
výstavby podchodů a pohybuje se zde těžká technika. 
Foto: -dv-
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KULTURA

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 

Albánie – moje země 
zaslíbená

• Soňa Husáriková, ředitelka

Zveme vás do knihovny na přednášku místní 
rodačky Ilony Bittnerové v úterý 19. září 2017 
v 18.30 hod.
Ilona Bittnerová: „Po 12 návštěvách této krásné 
malé země na jihu Evropy si dovolím tvrdit, že ji 
trochu znám. Najdete v ní překrásné pláže i hory, 
řeky, co chytí za srdce snad každého vodáka, 
středověké hrady i romantické kostelíky z obdo-
bí Byzantské říše. Po celé zemi jsou roztroušené 
antické památky a také na unikátní architekturu 
z doby turecké nadvlády nesmíme zapomenout. 
A ještě mnoho dalšího… Ve své přednášce ale 
nebudu mluvit pouze o krásách Albánie – ráda 
bych vám dala také praktické tipy na to, jak je 
možné se do této země podívat. Sama jezdím 
jako průvodkyně a také na soukromé cesty, kde 
mě doprovází často má malá dcera, a dokonce 
naši psi.“

Albánie. Foto: archiv IB

Týden knihoven 2017
• Soňa Husáriková, ředitelka

Program na celostátní Týden knihoven, který 
letos proběhne 2.–6. října, pro vás připravuje-
me stejně jako každý rok se snahou o zajímavé 
akce, mezi kterými si můžete vybrat podle své-
ho zájmu. Tentokrát celý týden směrujeme k po-
znávání našeho nejbližšího okolí, k jeho historii 
i současnosti.

ČELÁKOVICE VČERA A DNES
Od pondělí 2. října po celý týden můžete navští-
vit tradiční výstavu knihovny. Tentokrát vám na-
bídneme ztvárnění našeho města na obrazech, 

fotografiích, v dřevořezbě a dalších výtvarných 
podobách, vše zapůjčené ze sbírek našich 
čtenářů. Uvidíte starší podoby města, ke kterým 
se všichni rádi vracíme, a jako paralelu nový po-
hled na stejné objekty a místa v našem městě. 
Součástí výstavy budou obrázky Čelákovic oči-
ma dětí ze ZUŠ Jana Zacha. Výstavu doplní pu-
blikace o Čelákovicích.

TŘI BRATŘI Z MYDLOVARU
V pondělí 2. října od 18.30 hod. se můžete tě-
šit na vyprávění Václava Kořána o novém vy-
dání historického příběhu z Polabí s názvem Tři 
bratři z Mydlovaru. Autorem knihy z roku 1934 
byl spisovatel Karel Sellner. Zájem o původní 
knihu často půjčovanou známým vedl pana 
Kořána k pátrání po okolnostech příběhu, jeho 
postavách, bratrech Roudnických, a rovněž 
po jejich potomcích. Nejstarší z bratří Cyprian 
vlastnil usedlost v Čelákovicích. Děj knihy se 
odehrává okolo roku 1560 mezi Brandýsem nad 
Labem a Nymburkem. Centrem celého dění je 
někdejší hrad Mydlovar, stojící na břehu Labe 
v blízkosti Kostomlat nad Labem. Srdečně 
vás zveme k bližšímu poznání minulosti naše-
ho okolí. Kniha bude pro zájemce ke koupi po 
přednášce.

JIZERA – KILOMETR PO KILOMETRU
Na čtvrtek 5. října od 18.30 hod. pro vás při-
pravujeme vyprávění cestovatele pana Vladimí-
ra Kokošky. 

„Se ženou jsme turisté a rádi poznáváme svět 
kolem nás. A řeka Jizera patří k tomu nejbližší-
mu, co máme přímo za humny. Myšlenka na 
poznání Jizery vznikala nenápadně. Když jezdíte 
autem, tak občas přejíždíte mosty nad řekami. 
Po čase si však uvědomíte, že to prosvištění 
po dálnici vás okrádá. Okrádá o prožitek z kra-
jiny, kterou vlastně ani nevnímáte. Proto v nás 
vzklíčila myšlenka vydat se pěšky podél celého 
toku Jizery. Na internetu jsme zjistili, že to před-
stavuje zhruba 165 km toku řeky. S různými od-
bočkami a zákrutami bratru 200 km. Tak jsme si 
řekli, že to je skutečná životní výzva a pustili jsme 
se do toho. Tahle délka se nedá ujít za jediné  
odpoledne, takže jsme to nad mapou roz-
plánovali na více než deset výletů. Nakonec jsme 
se s tím potýkali dva roky – v letech 2016 a 2017. 
Už to máme za sebou a chceme vám představit 
výsledek putování, fotografování, poznávání 
a úvah. Bude to pořad o proměnách krajiny,  
kterou Jizera protéká, o historii, městech, hra-
dech a zámcích, ale také o současnosti a lidech, 
které podél toku potkáváte. Pojďte se s námi 
vydat na cestu, která byla hodně zajímavá  
a inspirativní.“

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Týden knihoven zakončí 6. října tradičně pá-
teční Den otevřených dveří spojený s výstavou 
Čelákovice včera a dnes, kterou si budou moci 
návštěvníci prohlédnout od 8.30 do 20.00 hod.

Voda je život, 
život je dar!

• Rada starších NO CČSH v Čelákovicích

Zveme všechny nadšence i zvídavce netra-
dičního umění do Husova sboru na eku-
menickou uměleckou intervenci na téma  
Voda je život, život je dar!
Jedná se o putovní výstavu vždy s originální 
instalací. Čelákovice jsou třetím kostelem 
a městem v pořadí. Na jaře expozici hostily dva 
evangelické kostely, a to v Praze 3 – Betlém-
ská kaple na Žižkově, a pak Evangelický sbor 
v Brandýse nad Labem.
Výstava fotografií Tomáše Ježka, instalovaných 
Ateliérem svobodného umění Soni Mužíkové, 
bude probíhat v prostorách Husova sboru od 5. 
do 30. září 2017 a bude přístupná každé úterý 
a pátek od 14.00 do 18.00 hod., ve středu, so-
botu a neděli od 10.00 do 18.00 hod.
Výstava bude zakončena v neděli 1. října v 16.00 
hod. happeningem v zahradě Husova sboru, na 
kterém se propojí invence náboženské obce 
CČSH se společnou tvorbou návštěvníků for-
mou recyklovaného a LandArt umění. Chce-
te-li se aktivně umělecky zapojit i vy, můžete  
s sebou přinést již použitou skleněnou nádobu 
z vaší domácnosti, kterou můžete věnovat do 
společného obrazu (např. zavařovací sklenice, 
láhev aj.), a jakoukoliv přírodninu (kámen, mušle, 
větev apod.).

LandArt je umělecký směr 60. let 20. století, 
který vznikl v USA, a v současné krajinné ar-
chitektuře se dodnes užívají jeho prvky, když 
se uplatňují skulptury a objekty z organických 
i anorganických materiálů. Umělci tohoto smě-
ru se obrátili proti komerčnímu umění a výrobě 
umění, které najdeme v galeriích. Namísto toho 
tvořili umělecká díla v přírodě. LandArt – neboli 
krajinné umění – se vyznačuje odchodem z ate-
liérů a má svůj předobraz v historii: od visutých 
zahrad královny Semiramis přes parky s keřový-
mi bludišti či přísně vymezené francouzské za-
hrady až k čínským nebo japonským zahradám 
nebo zahradám zámeckým a klášterním.

Srdečně vás zveme do Husova sboru a těší-
me se na vaši návštěvu! 

Foto: archiv Ateliéru svobodného umění

Foto: archiv VK
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Grafické a textové podklady převzaty z nabídek účastníků výběrů, texty - autorské zprávy kráceny.
Sestavil: Ing.arch.Josef Zumr

DŮM SENIORŮ ČELÁKOVICE  VÝBĚR ARCHITEKTA 
Samotnému výběru architekta předcházeli přípravné práce, které 

byly zaměřeny zejména na nastavení optimálních provozních vztahů a 
prostředí  pro bydlení seniorů doplněné o sociální služby.

Postupně jsme navštívili okolní domovy s pečovatelskou službou, 
architekty zabývající se stavbami pro seniory a  gerontology. Ze závěrů 
rozhovorů a návštěv jsme sestavili zadání - ubytování pro svéprávné, 
zdravé osoby s 24 hodinovou službou pro soběstačné osoby.

Na podkladě zadání byly osloveno celkem 15 architektonických 
týmů, z nichž čtyři nabídku předložily.

Neméně důležitým kritériem pro výběr architekta byl jeho přístup 
k umístění domu v prostředí a kontextu místa, které bylo pro záměr 
vybudování Domu seniorů vybráno - živé místo v blízkosti centra 
města.

Komise pro výběr architekta Domu seniorů Čelákovice doporučila k 
další spolupráci návrh architektů Schindler Seko architekti.

Záměrně předkládáme veřejnosti všechny čtyři nabídky, aby město 
mohlo získat veřejnou zpětnou vazbu, na podkladě které bude mimo 
jiné vedena další případná spolupráce s architekty.

Ing. arch. Josef Zumr , autor zadání a tajemník komise

KOMISE PRO VÝBĚR ARCHITEKTA „DŮM SENIORŮ ČELÁKOVICE“
Datum: 13. a 14. 7. 2017

Ing.arch. Jan Líman, předseda
Ing. Josef Pátek 
Mgr. Václava Snítilá 
Ing. arch. David Strach 
Ing. arch. Josef Zumr, tajemník

POŘADÍ NABÍDEK
1. SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI S.R.O. 
2. Atelier M1 architekti, s.r.o.
3. Ing.arch. Ondřej Vojtíšek
--- Tichý & Kolářová, TAK architects s.r.o.*

DPS Kostelní č.p. 26 - architektonický návrh přestavby (Ing.arch. R.Koucký, 1989)

* porušení anonymity, nehodnoceno

TAK architects s.r.o.  Návrh č. 147
Urbanistické uspořádání domu odpovídá kontextu místa a urbánní 

kompozici lokality Za Kovárnou. Komise ocenila členění parteru, avšak 
jako problematické se jeví absence propojení hmot obou traktů.

Forma a rozsah zpracování nabídky neumožnila posouzení architek-
tonického výrazu objektu a jeho porovnání s ostatními nabídkami.

Vzhledem k tomu, že nebyla splněna podmínka zadání (anonymita), 
nebyla tato nabídka předmětem hodnocení a porovnání s ostatními 
nabídkami.

Ing.arch. Ondřej Vojtíšek  Návrh č. 159
Podmínky zadání, provozní řešení, bylo splněno a odpovídá předsta-

vám zadavatele.
 Celkový architektonický výraz stavby, přestože se jedná o měst-

ský dům, ve vztahu k lokalitě s není v proporcích a to zejména s níže 
porovnávanými návrhy č. 325 a 789.

Komise vyzdvihla uspořádání parteru a členění vstupní úrovně. Pozi-
tivně hodnotíme hlavní třípodlažní hmotu domu včetně ustupujícího 
podlaží (materiálové řešení). 

Provozní a funkční členění nabídky - návrhu odpovídá zadání.

Atelier M1 architekti, s.r.o. Návrh č. 325
Dispoziční trojtrakt s centrálním vstupem formovaný jemnou křivkou 

je na pozemku umístěn podél koryta Čelákovického potoka.
Orientace domu a jeho umístění na pozemku nevytváří městský 

prostor, resp. není tímto začleněna do charakteru lokality.
Křivka hmoty vytváří před objektem park – vstupní prostor.
Dispoziční uspořádání se vhodně lodgiemi/balkony propojuje s 

architektonickým výrazem domu.
Komise doporučuje na podkladě tohoto návrhu do stavebního pro-

gramu začlenit suterén včetně parkovacích míst.
Komise se i přesto přiklání k řešení rozvolněné hmoty a monoblok 

nepovažuje vzhledem k charakteru lokality za optimální. 
Návrh respektuje zadání v plném rozsahu.

Schindler Seko architekti s.r.o.  Návrh č. 789
 Forma objektu a jeho začlenění  do území je řešeno rozvolněním a 

rozdělením domu do tří hmot (domů), což je dle názoru komise zásad-
ním a přínosným prvkem návrhu.

Přirozenou dominantou se paradoxně stává nejmenší hmota návrhu 
– společenský sál-jídelna (i z pohledu urbánního), na kterou navazují 
dva domy s bytovými jednotkami.

Parter domu je doplněn vstupní halou, která propojuje všechny tři 
hmoty návrhu a umožňuje nezávislé využívání společenských prostor, 
tělocvičny, knihovny atp.

Otevřenost domu směrem k parteru odpovídá záměru města na 
propojení života v domě a ve městě.

Návrh neobsahuje podzemní podlaží, které komise doporučuje do 
návrhu zařadit.

Hmotové řešení domu je přirozeně opticky snížená využitém sedlové 
střechy a vlastní orientací objektů – štíty směrem k centru města.

Celkové vyznění objektů lze v oblasti bydlení seniorů považovat za 
inovativní a pro město referenční.

Z PROTOKOLU POROTY  HODNOCENÍ NÁVRHŮ Stavební program obsahuje v základním členění následující provozy 
(standardy bydlení, oddělení) a jejich zázemí:
- bydlení seniorů
- denní centrum a stacionář
- bydlení seniorů v režimu odlehčovací služby
- bydlení seniorů v režimu domácího hospice (mobilního)
- společenská část (jídelna, sál, foyer, kaple, dílny, odpočívárny, 

knihovna-mediatéka)
- hospodářská část (přípravna a výdejna jídla, prádelna, technologické 

zázemí objektu/-ú
Výše zmíněná oddělení budou podporovat a jejich uspořádání před-

pokládá poskytování sociálních služeb, jenž zajišťují zejména péči o 
zdraví, osobu a domácnost:
- ambulantní pečovatelská služba
- ošetřovatelská služba
- osobní asistence
- aktivační terapie
- volnočasové aktivity-“Klub důchodců“
- služby lékaře

Horizontální a vertikální komunikace umožní obyvatelům domu kor-
zovat domem a spočinout ve společenských zákoutích (dílna, jídelna, 
knihovna, lavička) na jejich cestě každým dnem.

BYTOVÉ JEDNOTKY
Bytové jednotky v celkovém počtu 70-90 lůžek budou navrženy ve 

dvou velikostech jako byty 1+kk, resp. 2+kk. Ze známých, již realizova-
ných příkladů se jeví jako optimální zvolit skladbu bytů 1+kk a 2+kk v 
poměru cca 5:1.

HARMONOGRAM A POSTUP VÝBĚRU NABÍDKY
-projednání nabídek v Komisi rozvoje města doplněné o nezávislého 

odborníka a výběr optimální nabídky-doporučení usnesení pro Radě 
města

-projednání nabídky Radou města a vypracování podkladu pro zase-
dání Zastupitelstva města 

případné dopracování a doplnění nabídky o informace získané v 
rámci veřejné prezentace a projednání Radou města

-odsouhlasení výběru nabídky Zastupitelstvem města.

DŮM SENIORŮ ČELÁKOVICE  ZADÁNÍ PRO ARCHITEKTY
Domov pro seniory a místo pro život seniorů

Prověřit potenciál místa a vztah se záměrem výstavby Domu seniorů. 
Polyfunkční bytový dům s byty zvláštního určení a funkčním zázemím 

pro poskytování sociálních služeb seniorům a potřebným lidem. Záze-
mí pro poskytování so-ciálních služeb v rozsahu technického zázemí, 

denního stacionáře a prostor pro posky-tování sociálních rehabilitač-
ních nebo zdravotních služeb a asistence.

Umístění Domu seniorů do kontextu lokality za Kovárnou. Prověřit 
hmotové možnosti záměru ve vztahu k prostorovým možnostem a cha-
rakteru zástavby. Prověřit územní mož-nosti situování Domu seniorů 
ve vztahu lokalita Za Kovárnou – náměstí 5.května, Čelákovický Hrádek 
(zejména možnost propojení obou lokalit a využití potenciálu propoje-
ného území).

Prověřit a uspořádat stavební program s ohledem na samotný návrh 
hmotového řešení.

Preferujeme nalezení optimálního řešení. Při prověření oceníme 
případné úpravy stavebního programu, které povedou k uspořádání 
domu, jenž bude svým standardem odpovídat současným požadavkům 
na poskytování sociálních služeb a ubytování pro seniory. Stavební 
program lze vnímat jako návod pro stanovení  předpokládaných kapacit 
a provozních možností.

STAVEBNÍ PROGRAM
Na Dům seniorů lze rovněž pohlížet jako na komunitní centrum pro 

život seniorů v Čelákovicích a okolí.
Dům seniorů lze typologicky zařadit a definovat jako dům s byty 

zvláštního určení doplněný o prostory zajišťující sociální (včetně pečo-
vatelské), zdravotní a společenské služby obyvatelům Domu seniorů.Město Čelákovice - obecní dvůr - Císařský otisk stabilního katastru 1842

Město Čelákovice „Za Kovárnou“ - ortofoto mapa 2016
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“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut ali-
quip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.” “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.” “Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.” “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.” “Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.” “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.” 

Ing. Josef Pátek, starosta
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Ze strategických a koncepčních dokumentů města je zřejmé, že pro bu-
doucí rozvoj Čelákovic je nutné věnovat zvýšenou pozornost seniorské 
populaci. Jediným objektivním faktorem pro posouzení, kdo je seniorem, 
se stal kalendářní věk jedince. Nejobvyklejší věkovou hranicí je 60–65 let. 
Stanovení této věkové hranice bude stále více problematické, protože se 
prodlužuje průměrná délka života člověka. V České republice žije necelých 
20 % obyvatel starších 65 let věku. V roce 2040 se odhaduje, že tento 
podíl dosáhne více než 30 %.
V prosinci 2011 byl Zastupitelstvem města schválen Strategický plán 
rozvoje města Čelákovic do roku 2030. Mezi slabými stránkami byla zmi-
ňována nedostatečná kapacita domů s pečovatelskou službou a péče  
o seniory. Stejně tak byla zmiňována bariérovost objektů a komunikací 
ve městě. Město chce zajistit seniorům důstojný život. Z tohoto důvodu 
došlo k transformaci Pečovatelské služby Čelákovice z organizační složky 
na příspěvkovou organizaci, která bude moci nabízet širší rozsah služeb 
a zároveň zabezpečuje provoz domů s pečovatelskou službou v ulicích 
Kostelní a Na Hrádku. Zároveň se vybrané objekty stávají postupně bez-
bariérovými (např. budova radnice ve Stankovského ulici včetně veřejného 
WC, Kulturní dům, ve výstavbě železniční stanice Čelákovice). V oblasti 
sociálních služeb bylo jako jeden z hlavních cílů stanoveno vybudovat 
Dům pro seniory a osoby se zdravotním postižením s centrem služeb  
s dostatečným počtem míst, jehož součástí má být ordinace, denní staci-
onář či pečovatelská služba.
V červnu 2015 schválilo Zastupitelstvo města Čelákovic zadání pro zpra-
cování nového Územního plánu Čelákovic. V něm byly stanoveny poža-
davky na řešení občanského vybavení, mimo jiné zpracovat návrh nových 
ploch pro rozvoj občanského vybavení města zejména v oblasti školství, 
sociálních a zdravotních služeb.
V září 2016 byla zpracována Prognóza vývoje početního stavu a pohlavní 
a věkové struktury obyvatelstva města Čelákovic na období 2016–2040. 

Výsledky této demografické analýzy a zejména prognózy jsou pro samo-
správu města jedním z nejdůležitějších nástrojů pro rozhodování při řízení 
rozvoje území spravovaného obcí. Na základě zjištěných údajů jsou stra-
tegicky plánovány kapacity školských zařízení, počty vlakových a autobu-
sových spojů, stanovována potřebnost rozvoje veřejných zařízení a služeb 
jako je dům seniorů, charakterizovány zaměstnanost a trh práce, příjmy  
a výdaje rozpočtu města či nezbytná kapacita technické infrastruktury.
Dnes je obyvatelstvo našeho města demograficky mladší než obyvatelstvo 
Česka jako celku, a to jak z hlediska podílu osob ve věku 65 a více let  
(17,1 %), tak z hlediska průměrného věku (40,2 roku). Počet osob nad 
hranicí 65 let vzroste v Čelákovicích do roku 2040 téměř jistě o více než 
pět procentních bodů, avšak neměl by přesáhnout hranici 22% podílu na 
celkovém počtu obyvatel. Přestože bude poproduktivní složka obyvatel-
stva v populaci města Čelákovic zastoupena až do roku 2040 ve srovnání 
s Českou republikou podprůměrně, je třeba jí věnovat náležitou pozornost. 
Ve věku 65 a více let bude ve městě žít více než 3 000 osob a v rámci této 
kategorie seniorů nejdynamičtěji poroste počet i podíl nejstarších občanů, 
osob ve věku 85 a více let, kterých může v Čelákovicích v roce 2040 žít 
zhruba trojnásobek počtu zaznamenaného koncem roku 2015.
S ohledem na tyto skutečnosti byl v lednu 2017 prezentován záměr vý-
stavby Domu seniorů na zasedání Zastupitelstva města, které tento zá-
měr výstavby v lokalitě U Kovárny schválilo. Záměrem je výstavba poly-
funkční budovy sloužící seniorům všech věkových kategorií (od osob 
samostatných až po hospicovou službu) včetně lékařských služeb, zázemí 
pečovatelské služby či kulturního vyžití. Lokalita U Kovárny je již přibližně 
25 let vedena jako území s potenciálem pro obdobný záměr. Dům seniorů 
Čelákovice by měl disponovat kapacitou pro 80–100 občanů pokročilého 
věku, měl by zaměstnávat přibližně 25 osob a zaujme prostor přibližně  
25 000 m3.

Pokračování na str. 16
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Sestavil: Ing.arch.Josef Zumr

DŮM SENIORŮ ČELÁKOVICE  VÝBĚR ARCHITEKTA 
Samotnému výběru architekta předcházeli přípravné práce, které 

byly zaměřeny zejména na nastavení optimálních provozních vztahů a 
prostředí  pro bydlení seniorů doplněné o sociální služby.

Postupně jsme navštívili okolní domovy s pečovatelskou službou, 
architekty zabývající se stavbami pro seniory a  gerontology. Ze závěrů 
rozhovorů a návštěv jsme sestavili zadání - ubytování pro svéprávné, 
zdravé osoby s 24 hodinovou službou pro soběstačné osoby.

Na podkladě zadání byly osloveno celkem 15 architektonických 
týmů, z nichž čtyři nabídku předložily.

Neméně důležitým kritériem pro výběr architekta byl jeho přístup 
k umístění domu v prostředí a kontextu místa, které bylo pro záměr 
vybudování Domu seniorů vybráno - živé místo v blízkosti centra 
města.

Komise pro výběr architekta Domu seniorů Čelákovice doporučila k 
další spolupráci návrh architektů Schindler Seko architekti.

Záměrně předkládáme veřejnosti všechny čtyři nabídky, aby město 
mohlo získat veřejnou zpětnou vazbu, na podkladě které bude mimo 
jiné vedena další případná spolupráce s architekty.

Ing. arch. Josef Zumr , autor zadání a tajemník komise

KOMISE PRO VÝBĚR ARCHITEKTA „DŮM SENIORŮ ČELÁKOVICE“
Datum: 13. a 14. 7. 2017

Ing.arch. Jan Líman, předseda
Ing. Josef Pátek 
Mgr. Václava Snítilá 
Ing. arch. David Strach 
Ing. arch. Josef Zumr, tajemník

POŘADÍ NABÍDEK
1. SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI S.R.O. 
2. Atelier M1 architekti, s.r.o.
3. Ing.arch. Ondřej Vojtíšek
--- Tichý & Kolářová, TAK architects s.r.o.*

DPS Kostelní č.p. 26 - architektonický návrh přestavby (Ing.arch. R.Koucký, 1989)

* porušení anonymity, nehodnoceno

TAK architects s.r.o.  Návrh č. 147
Urbanistické uspořádání domu odpovídá kontextu místa a urbánní 

kompozici lokality Za Kovárnou. Komise ocenila členění parteru, avšak 
jako problematické se jeví absence propojení hmot obou traktů.

Forma a rozsah zpracování nabídky neumožnila posouzení architek-
tonického výrazu objektu a jeho porovnání s ostatními nabídkami.

Vzhledem k tomu, že nebyla splněna podmínka zadání (anonymita), 
nebyla tato nabídka předmětem hodnocení a porovnání s ostatními 
nabídkami.

Ing.arch. Ondřej Vojtíšek  Návrh č. 159
Podmínky zadání, provozní řešení, bylo splněno a odpovídá předsta-

vám zadavatele.
 Celkový architektonický výraz stavby, přestože se jedná o měst-

ský dům, ve vztahu k lokalitě s není v proporcích a to zejména s níže 
porovnávanými návrhy č. 325 a 789.

Komise vyzdvihla uspořádání parteru a členění vstupní úrovně. Pozi-
tivně hodnotíme hlavní třípodlažní hmotu domu včetně ustupujícího 
podlaží (materiálové řešení). 

Provozní a funkční členění nabídky - návrhu odpovídá zadání.

Atelier M1 architekti, s.r.o. Návrh č. 325
Dispoziční trojtrakt s centrálním vstupem formovaný jemnou křivkou 

je na pozemku umístěn podél koryta Čelákovického potoka.
Orientace domu a jeho umístění na pozemku nevytváří městský 

prostor, resp. není tímto začleněna do charakteru lokality.
Křivka hmoty vytváří před objektem park – vstupní prostor.
Dispoziční uspořádání se vhodně lodgiemi/balkony propojuje s 

architektonickým výrazem domu.
Komise doporučuje na podkladě tohoto návrhu do stavebního pro-

gramu začlenit suterén včetně parkovacích míst.
Komise se i přesto přiklání k řešení rozvolněné hmoty a monoblok 

nepovažuje vzhledem k charakteru lokality za optimální. 
Návrh respektuje zadání v plném rozsahu.

Schindler Seko architekti s.r.o.  Návrh č. 789
 Forma objektu a jeho začlenění  do území je řešeno rozvolněním a 

rozdělením domu do tří hmot (domů), což je dle názoru komise zásad-
ním a přínosným prvkem návrhu.

Přirozenou dominantou se paradoxně stává nejmenší hmota návrhu 
– společenský sál-jídelna (i z pohledu urbánního), na kterou navazují 
dva domy s bytovými jednotkami.

Parter domu je doplněn vstupní halou, která propojuje všechny tři 
hmoty návrhu a umožňuje nezávislé využívání společenských prostor, 
tělocvičny, knihovny atp.

Otevřenost domu směrem k parteru odpovídá záměru města na 
propojení života v domě a ve městě.

Návrh neobsahuje podzemní podlaží, které komise doporučuje do 
návrhu zařadit.

Hmotové řešení domu je přirozeně opticky snížená využitém sedlové 
střechy a vlastní orientací objektů – štíty směrem k centru města.

Celkové vyznění objektů lze v oblasti bydlení seniorů považovat za 
inovativní a pro město referenční.

Z PROTOKOLU POROTY  HODNOCENÍ NÁVRHŮ Stavební program obsahuje v základním členění následující provozy 
(standardy bydlení, oddělení) a jejich zázemí:
- bydlení seniorů
- denní centrum a stacionář
- bydlení seniorů v režimu odlehčovací služby
- bydlení seniorů v režimu domácího hospice (mobilního)
- společenská část (jídelna, sál, foyer, kaple, dílny, odpočívárny, 

knihovna-mediatéka)
- hospodářská část (přípravna a výdejna jídla, prádelna, technologické 

zázemí objektu/-ú
Výše zmíněná oddělení budou podporovat a jejich uspořádání před-

pokládá poskytování sociálních služeb, jenž zajišťují zejména péči o 
zdraví, osobu a domácnost:
- ambulantní pečovatelská služba
- ošetřovatelská služba
- osobní asistence
- aktivační terapie
- volnočasové aktivity-“Klub důchodců“
- služby lékaře

Horizontální a vertikální komunikace umožní obyvatelům domu kor-
zovat domem a spočinout ve společenských zákoutích (dílna, jídelna, 
knihovna, lavička) na jejich cestě každým dnem.

BYTOVÉ JEDNOTKY
Bytové jednotky v celkovém počtu 70-90 lůžek budou navrženy ve 

dvou velikostech jako byty 1+kk, resp. 2+kk. Ze známých, již realizova-
ných příkladů se jeví jako optimální zvolit skladbu bytů 1+kk a 2+kk v 
poměru cca 5:1.

HARMONOGRAM A POSTUP VÝBĚRU NABÍDKY
-projednání nabídek v Komisi rozvoje města doplněné o nezávislého 

odborníka a výběr optimální nabídky-doporučení usnesení pro Radě 
města

-projednání nabídky Radou města a vypracování podkladu pro zase-
dání Zastupitelstva města 

případné dopracování a doplnění nabídky o informace získané v 
rámci veřejné prezentace a projednání Radou města

-odsouhlasení výběru nabídky Zastupitelstvem města.

DŮM SENIORŮ ČELÁKOVICE  ZADÁNÍ PRO ARCHITEKTY
Domov pro seniory a místo pro život seniorů

Prověřit potenciál místa a vztah se záměrem výstavby Domu seniorů. 
Polyfunkční bytový dům s byty zvláštního určení a funkčním zázemím 

pro poskytování sociálních služeb seniorům a potřebným lidem. Záze-
mí pro poskytování so-ciálních služeb v rozsahu technického zázemí, 

denního stacionáře a prostor pro posky-tování sociálních rehabilitač-
ních nebo zdravotních služeb a asistence.

Umístění Domu seniorů do kontextu lokality za Kovárnou. Prověřit 
hmotové možnosti záměru ve vztahu k prostorovým možnostem a cha-
rakteru zástavby. Prověřit územní mož-nosti situování Domu seniorů 
ve vztahu lokalita Za Kovárnou – náměstí 5.května, Čelákovický Hrádek 
(zejména možnost propojení obou lokalit a využití potenciálu propoje-
ného území).

Prověřit a uspořádat stavební program s ohledem na samotný návrh 
hmotového řešení.

Preferujeme nalezení optimálního řešení. Při prověření oceníme 
případné úpravy stavebního programu, které povedou k uspořádání 
domu, jenž bude svým standardem odpovídat současným požadavkům 
na poskytování sociálních služeb a ubytování pro seniory. Stavební 
program lze vnímat jako návod pro stanovení  předpokládaných kapacit 
a provozních možností.

STAVEBNÍ PROGRAM
Na Dům seniorů lze rovněž pohlížet jako na komunitní centrum pro 

život seniorů v Čelákovicích a okolí.
Dům seniorů lze typologicky zařadit a definovat jako dům s byty 

zvláštního určení doplněný o prostory zajišťující sociální (včetně pečo-
vatelské), zdravotní a společenské služby obyvatelům Domu seniorů.Město Čelákovice - obecní dvůr - Císařský otisk stabilního katastru 1842

Město Čelákovice „Za Kovárnou“ - ortofoto mapa 2016
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“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut ali-
quip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.” “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.” “Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.” “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.” “Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.” “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.” 

Ing. Josef Pátek, starosta
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DŮM SENIORŮ ČELÁKOVICE  VÝBĚR ARCHITEKTA 
Samotnému výběru architekta předcházeli přípravné práce, které 

byly zaměřeny zejména na nastavení optimálních provozních vztahů a 
prostředí  pro bydlení seniorů doplněné o sociální služby.

Postupně jsme navštívili okolní domovy s pečovatelskou službou, 
architekty zabývající se stavbami pro seniory a  gerontology. Ze závěrů 
rozhovorů a návštěv jsme sestavili zadání - ubytování pro svéprávné, 
zdravé osoby s 24 hodinovou službou pro soběstačné osoby.

Na podkladě zadání byly osloveno celkem 15 architektonických 
týmů, z nichž čtyři nabídku předložily.

Neméně důležitým kritériem pro výběr architekta byl jeho přístup 
k umístění domu v prostředí a kontextu místa, které bylo pro záměr 
vybudování Domu seniorů vybráno - živé místo v blízkosti centra 
města.

Komise pro výběr architekta Domu seniorů Čelákovice doporučila k 
další spolupráci návrh architektů Schindler Seko architekti.

Záměrně předkládáme veřejnosti všechny čtyři nabídky, aby město 
mohlo získat veřejnou zpětnou vazbu, na podkladě které bude mimo 
jiné vedena další případná spolupráce s architekty.

Ing. arch. Josef Zumr , autor zadání a tajemník komise

KOMISE PRO VÝBĚR ARCHITEKTA „DŮM SENIORŮ ČELÁKOVICE“
Datum: 13. a 14. 7. 2017

Ing.arch. Jan Líman, předseda
Ing. Josef Pátek 
Mgr. Václava Snítilá 
Ing. arch. David Strach 
Ing. arch. Josef Zumr, tajemník

POŘADÍ NABÍDEK
1. SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI S.R.O. 
2. Atelier M1 architekti, s.r.o.
3. Ing.arch. Ondřej Vojtíšek
--- Tichý & Kolářová, TAK architects s.r.o.*

DPS Kostelní č.p. 26 - architektonický návrh přestavby (Ing.arch. R.Koucký, 1989)

* porušení anonymity, nehodnoceno

TAK architects s.r.o.  Návrh č. 147
Urbanistické uspořádání domu odpovídá kontextu místa a urbánní 

kompozici lokality Za Kovárnou. Komise ocenila členění parteru, avšak 
jako problematické se jeví absence propojení hmot obou traktů.

Forma a rozsah zpracování nabídky neumožnila posouzení architek-
tonického výrazu objektu a jeho porovnání s ostatními nabídkami.

Vzhledem k tomu, že nebyla splněna podmínka zadání (anonymita), 
nebyla tato nabídka předmětem hodnocení a porovnání s ostatními 
nabídkami.

Ing.arch. Ondřej Vojtíšek  Návrh č. 159
Podmínky zadání, provozní řešení, bylo splněno a odpovídá předsta-

vám zadavatele.
 Celkový architektonický výraz stavby, přestože se jedná o měst-

ský dům, ve vztahu k lokalitě s není v proporcích a to zejména s níže 
porovnávanými návrhy č. 325 a 789.

Komise vyzdvihla uspořádání parteru a členění vstupní úrovně. Pozi-
tivně hodnotíme hlavní třípodlažní hmotu domu včetně ustupujícího 
podlaží (materiálové řešení). 

Provozní a funkční členění nabídky - návrhu odpovídá zadání.

Atelier M1 architekti, s.r.o. Návrh č. 325
Dispoziční trojtrakt s centrálním vstupem formovaný jemnou křivkou 

je na pozemku umístěn podél koryta Čelákovického potoka.
Orientace domu a jeho umístění na pozemku nevytváří městský 

prostor, resp. není tímto začleněna do charakteru lokality.
Křivka hmoty vytváří před objektem park – vstupní prostor.
Dispoziční uspořádání se vhodně lodgiemi/balkony propojuje s 

architektonickým výrazem domu.
Komise doporučuje na podkladě tohoto návrhu do stavebního pro-

gramu začlenit suterén včetně parkovacích míst.
Komise se i přesto přiklání k řešení rozvolněné hmoty a monoblok 

nepovažuje vzhledem k charakteru lokality za optimální. 
Návrh respektuje zadání v plném rozsahu.

Schindler Seko architekti s.r.o.  Návrh č. 789
 Forma objektu a jeho začlenění  do území je řešeno rozvolněním a 

rozdělením domu do tří hmot (domů), což je dle názoru komise zásad-
ním a přínosným prvkem návrhu.

Přirozenou dominantou se paradoxně stává nejmenší hmota návrhu 
– společenský sál-jídelna (i z pohledu urbánního), na kterou navazují 
dva domy s bytovými jednotkami.

Parter domu je doplněn vstupní halou, která propojuje všechny tři 
hmoty návrhu a umožňuje nezávislé využívání společenských prostor, 
tělocvičny, knihovny atp.

Otevřenost domu směrem k parteru odpovídá záměru města na 
propojení života v domě a ve městě.

Návrh neobsahuje podzemní podlaží, které komise doporučuje do 
návrhu zařadit.

Hmotové řešení domu je přirozeně opticky snížená využitém sedlové 
střechy a vlastní orientací objektů – štíty směrem k centru města.

Celkové vyznění objektů lze v oblasti bydlení seniorů považovat za 
inovativní a pro město referenční.

Z PROTOKOLU POROTY  HODNOCENÍ NÁVRHŮ Stavební program obsahuje v základním členění následující provozy 
(standardy bydlení, oddělení) a jejich zázemí:
- bydlení seniorů
- denní centrum a stacionář
- bydlení seniorů v režimu odlehčovací služby
- bydlení seniorů v režimu domácího hospice (mobilního)
- společenská část (jídelna, sál, foyer, kaple, dílny, odpočívárny, 

knihovna-mediatéka)
- hospodářská část (přípravna a výdejna jídla, prádelna, technologické 

zázemí objektu/-ú
Výše zmíněná oddělení budou podporovat a jejich uspořádání před-

pokládá poskytování sociálních služeb, jenž zajišťují zejména péči o 
zdraví, osobu a domácnost:
- ambulantní pečovatelská služba
- ošetřovatelská služba
- osobní asistence
- aktivační terapie
- volnočasové aktivity-“Klub důchodců“
- služby lékaře

Horizontální a vertikální komunikace umožní obyvatelům domu kor-
zovat domem a spočinout ve společenských zákoutích (dílna, jídelna, 
knihovna, lavička) na jejich cestě každým dnem.

BYTOVÉ JEDNOTKY
Bytové jednotky v celkovém počtu 70-90 lůžek budou navrženy ve 

dvou velikostech jako byty 1+kk, resp. 2+kk. Ze známých, již realizova-
ných příkladů se jeví jako optimální zvolit skladbu bytů 1+kk a 2+kk v 
poměru cca 5:1.

HARMONOGRAM A POSTUP VÝBĚRU NABÍDKY
-projednání nabídek v Komisi rozvoje města doplněné o nezávislého 

odborníka a výběr optimální nabídky-doporučení usnesení pro Radě 
města

-projednání nabídky Radou města a vypracování podkladu pro zase-
dání Zastupitelstva města 

případné dopracování a doplnění nabídky o informace získané v 
rámci veřejné prezentace a projednání Radou města

-odsouhlasení výběru nabídky Zastupitelstvem města.

DŮM SENIORŮ ČELÁKOVICE  ZADÁNÍ PRO ARCHITEKTY
Domov pro seniory a místo pro život seniorů

Prověřit potenciál místa a vztah se záměrem výstavby Domu seniorů. 
Polyfunkční bytový dům s byty zvláštního určení a funkčním zázemím 

pro poskytování sociálních služeb seniorům a potřebným lidem. Záze-
mí pro poskytování so-ciálních služeb v rozsahu technického zázemí, 

denního stacionáře a prostor pro posky-tování sociálních rehabilitač-
ních nebo zdravotních služeb a asistence.

Umístění Domu seniorů do kontextu lokality za Kovárnou. Prověřit 
hmotové možnosti záměru ve vztahu k prostorovým možnostem a cha-
rakteru zástavby. Prověřit územní mož-nosti situování Domu seniorů 
ve vztahu lokalita Za Kovárnou – náměstí 5.května, Čelákovický Hrádek 
(zejména možnost propojení obou lokalit a využití potenciálu propoje-
ného území).

Prověřit a uspořádat stavební program s ohledem na samotný návrh 
hmotového řešení.

Preferujeme nalezení optimálního řešení. Při prověření oceníme 
případné úpravy stavebního programu, které povedou k uspořádání 
domu, jenž bude svým standardem odpovídat současným požadavkům 
na poskytování sociálních služeb a ubytování pro seniory. Stavební 
program lze vnímat jako návod pro stanovení  předpokládaných kapacit 
a provozních možností.

STAVEBNÍ PROGRAM
Na Dům seniorů lze rovněž pohlížet jako na komunitní centrum pro 

život seniorů v Čelákovicích a okolí.
Dům seniorů lze typologicky zařadit a definovat jako dům s byty 

zvláštního určení doplněný o prostory zajišťující sociální (včetně pečo-
vatelské), zdravotní a společenské služby obyvatelům Domu seniorů.Město Čelákovice - obecní dvůr - Císařský otisk stabilního katastru 1842

Město Čelákovice „Za Kovárnou“ - ortofoto mapa 2016
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“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut ali-
quip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.” “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.” “Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.” “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.” “Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.” “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.” 

Ing. Josef Pátek, starosta

1998 2011
REKONSTRUKCE DPS KOSTELNÍ ULICE STRATEGICKÝ PLÁN

VIZE
X2016
PŘÍPRAVA ZADÁNÍ

ZÁMĚR
I2017
PREZENTACE
ZM ČELÁKO

ZADÁNÍ
017

PREZENTACE
ZM ČELÁKOVICE

ÁNÍ
IIIV2017
PREZENTACE
KOMISE RM

V2017
SCHVÁLENÍ ZADÁNÍ

VII2017
VÝBĚR ARCHITEKTA

IX2017
PREZENTACE
PROJEDNÁNÍ
ZM ČELÁKOVICE

X2017
ZAHÁJENÍ

PROJEKT
X2018
DOKONČENÍ

PROJEKT
XII2018
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

REALIZACE

DOMOV PRO SENIORY A MÍSTO PRO ŽIVOT SENIORŮ

Prověřit potenciál místa a vztah se záměrem výstavby Domu seniorů. 
Polyfunkční bytový dům s byty zvláštního určení a funkčním zázemím pro 
poskytování sociálních služeb seniorům a potřebným lidem. Zázemí pro 
poskytování sociálních služeb v rozsahu technického zázemí, denního  
stacionáře a prostor pro poskytování sociálních rehabilitačních nebo 
zdravotních služeb a asistence.

Umístění Domu seniorů do kontextu lokality Za Kovárnou. Prověřit 
hmotové možnosti záměru ve vztahu k prostorovým možnostem a charak-
teru zástavby. Prověřit územní možnosti situování Domu seniorů ve vztahu 
lokalita Za Kovárnou – náměstí 5. května, Čelákovický Hrádek (zejména 
možnost propojení obou lokalit a využití potenciálu propojeného území).
Prověřit a uspořádat stavební program s ohledem na samotný návrh 
hmotového řešení.
Preferujeme nalezení optimálního řešení. Při prověření oceníme případné 
úpravy stavebního programu, které povedou k uspořádání domu, jenž 
bude svým standardem odpovídat současným požadavkům na posky-
tování sociálních služeb a ubytování pro seniory. Stavební program lze 
vnímat jako návod pro stanovení předpokládaných kapacit a provozních 
možností.

STAVEBNÍ PROgRAM

Na Dům seniorů lze rovněž pohlížet jako na komunitní centrum pro život 
seniorů v Čelákovicích a okolí.
Dům seniorů lze typologicky zařadit a definovat jako dům s byty zvlášt-
ního určení doplněný o prostory zajišťující sociální (včetně pečovatelské), 
zdravotní a společenské služby obyvatelům Domu seniorů.Město Čelákovice – obecní dvůr – Císařský otisk stabilního katastru 1842

Město Čelákovice „Za Kovárnou“ – ortofoto mapa 2016

Stavební program obsahuje v základním členění následující provozy (stan-
dardy bydlení, oddělení) a jejich zázemí:
- bydlení seniorů;
- denní centrum a stacionář;
- bydlení seniorů v režimu odlehčovací služby;
- bydlení seniorů v režimu domácího hospice (mobilního);
- společenská část (jídelna, sál, foyer, kaple, dílny, odpočívárny, knihovna-

mediatéka);
- hospodářská část (přípravna a výdejna jídla, prádelna, technologické 

zázemí objektu/-ů.

Výše zmíněná oddělení budou podporovat a jejich uspořádání předpoklá-
dá poskytování sociálních služeb, jež zajišťují zejména péči o zdraví, oso-
bu a domácnost:
- ambulantní pečovatelská služba;
- ošetřovatelská služba;
- osobní asistence;
- aktivační terapie;
- volnočasové aktivity – „Klub důchodců“;
- služby lékaře.

Horizontální a vertikální komunikace umožní obyvatelům domu korzovat 
domem a spočinout ve společenských zákoutích (dílna, jídelna, knihovna, 
lavička) na jejich cestě každým dnem.

BYTOVÉ JEDNOTKY

Bytové jednotky v celkovém počtu 70-90 lůžek budou navrženy ve dvou 
velikostech jako byty 1+kk, resp. 2+kk. Ze známých, již realizovaných 
příkladů se jeví jako optimální zvolit skladbu bytů 1+kk a 2+kk v poměru 
cca 5:1.
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TAK architects, s. r. o.  Návrh č. 147
Urbanistické uspořádání domu odpovídá kontextu místa a urbánní 
kompozici lokality Za Kovárnou. Komise ocenila členění parteru, avšak 
jako problematické se jeví absence propojení hmot obou traktů.
Forma a rozsah zpracování nabídky neumožnila posouzení architekto-
nického výrazu objektu a jeho porovnání s ostatními nabídkami.
Vzhledem k tomu, že nebyla splněna podmínka zadání (anonymita), nebyla 
tato nabídka předmětem hodnocení a porovnání s ostatními nabídkami.

Ing. arch. Ondřej Vojtíšek  Návrh č. 159
Podmínky zadání, provozní řešení, bylo splněno a odpovídá představám 
zadavatele.
Celkový architektonický výraz stavby, přestože se jedná o městský dům, 
ve vztahu k lokalitě není v proporcích, a to zejména s níže porovnávanými 
návrhy č. 325 a č. 789.
Komise vyzdvihla uspořádání parteru a členění vstupní úrovně. Pozitivně 
hodnotíme hlavní třípodlažní hmotu domu včetně ustupujícího podlaží 
(materiálové řešení). 
Provozní a funkční členění nabídky – návrh odpovídá zadání.

Atelier M1 architekti, s. r. o. Návrh č. 325
Dispoziční trojtrakt s centrálním vstupem formovaný jemnou křivkou je na 
pozemku umístěn podél koryta Čelákovického potoka.
Orientace domu a jeho umístění na pozemku nevytváří městský prostor, 
resp. není tímto začleněna do charakteru lokality.
Křivka hmoty vytváří před objektem park – vstupní prostor.
Dispoziční uspořádání se vhodně lodžiemi/balkony propojuje s architekto-
nickým výrazem domu.
Komise doporučuje na podkladě tohoto návrhu do stavebního programu 
začlenit suterén včetně parkovacích míst.

Komise se i přesto přiklání k řešení rozvolněné hmoty a monoblok nepova-
žuje vzhledem k charakteru lokality za optimální. 
Návrh respektuje zadání v plném rozsahu.

Schindler Seko architekti, s. r. o.  Návrh č. 789
Forma objektu a jeho začlenění  do území je řešeno rozvolněním a roz-
dělením domu do tří hmot (domů), což je dle názoru komise zásadním  
a přínosným prvkem návrhu.
Přirozenou dominantou se paradoxně stává nejmenší hmota návrhu – 
společenský sál-jídelna (i z pohledu urbánního), na kterou navazují dva 
domy s bytovými jednotkami.
Parter domu je doplněn vstupní halou, která propojuje všechny tři hmoty 
návrhu a umožňuje nezávislé využívání společenských prostor, tělocvičny, 
knihovny atp.
Otevřenost domu směrem k parteru odpovídá záměru města na propojení 
života v domě a ve městě.
Návrh neobsahuje podzemní podlaží, které komise doporučuje do návrhu 
zařadit.
Hmotové řešení domu je přirozeně opticky snížené využitím sedlové stře-
chy a vlastní orientací objektů – štíty směrem k centru města.
Celkové vyznění objektů lze v oblasti bydlení seniorů považovat za inova-
tivní a pro město referenční.

Z protokolu poroty – hodnocení návrhů
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HARMONOgRAM A POSTUP VÝBĚRU NABÍDKY

- projednání nabídek v Komisi rozvoje města doplněné o nezávislého 
odborníka a výběr optimální nabídky – doporučení usnesení pro Radu 
města;

- projednání nabídky Radou města a vypracování podkladu pro zasedání 
Zastupitelstva města; 

- případné dopracování a doplnění nabídky o informace získané v rámci 
veřejné prezentace a projednání Radou města;

- odsouhlasení výběru nabídky Zastupitelstvem města.

Samotnému výběru architekta předcházely přípravné práce, které byly za-
měřeny zejména na nastavení optimálních provozních vztahů a prostředí  
pro bydlení seniorů doplněné o sociální služby.
Postupně jsme navštívili okolní domovy s pečovatelskou službou, archi-
tekty zabývající se stavbami pro seniory a  gerontology. Ze závěrů roz-
hovorů a návštěv jsme sestavili zadání – ubytování pro svéprávné, zdravé 
osoby s 24hodinovou službou pro soběstačné osoby.
Na podkladě zadání bylo osloveno celkem 15 architektonických týmů, 
z nichž čtyři nabídku předložily.
Neméně důležitým kritériem pro výběr architekta byl jeho přístup 
k umístění domu v prostředí a kontextu místa, které bylo pro záměr vybu-
dování Domu seniorů vybráno – živé místo v blízkosti centra města.
Komise pro výběr architekta Domu seniorů Čelákovice doporučila k další 
spolupráci návrh architektů Schindler Seko architekti.
Záměrně předkládáme veřejnosti všechny čtyři nabídky, aby město mohlo 
získat veřejnou zpětnou vazbu, na jejímž podkladě bude mimo jiné vedena 
další případná spolupráce s architekty.

Josef Zumr, autor zadání a tajemník komise

Komise pro výběr architekta „Dům seniorů Čelákovice“
Datum: 13. a 14. 7. 2017

Složení
Ing. arch. Jan Líman, předseda
Ing. Josef Pátek 
Mgr. Václava Snítilá 
Ing. arch. David Strach 
Ing. arch. Josef Zumr, tajemník

Pořadí nabídek
     Schindler Seko architekti, s. r. o. 
     Atelier M1 architekti, s. r. o.
     Ing. arch. Ondřej Vojtíšek
     Tichý & Kolářová, TAK architects, s. r. o. 
     (porušení anonymity, nehodnoceno)
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Grafické a textové podklady převzaty z nabídek účastníků výběrů, texty - autorské zprávy kráceny.
Sestavil: Ing.arch.Josef Zumr

DŮM SENIORŮ ČELÁKOVICE  VÝBĚR ARCHITEKTA 
Samotnému výběru architekta předcházeli přípravné práce, které 

byly zaměřeny zejména na nastavení optimálních provozních vztahů a 
prostředí  pro bydlení seniorů doplněné o sociální služby.

Postupně jsme navštívili okolní domovy s pečovatelskou službou, 
architekty zabývající se stavbami pro seniory a  gerontology. Ze závěrů 
rozhovorů a návštěv jsme sestavili zadání - ubytování pro svéprávné, 
zdravé osoby s 24 hodinovou službou pro soběstačné osoby.

Na podkladě zadání byly osloveno celkem 15 architektonických 
týmů, z nichž čtyři nabídku předložily.

Neméně důležitým kritériem pro výběr architekta byl jeho přístup 
k umístění domu v prostředí a kontextu místa, které bylo pro záměr 
vybudování Domu seniorů vybráno - živé místo v blízkosti centra 
města.

Komise pro výběr architekta Domu seniorů Čelákovice doporučila k 
další spolupráci návrh architektů Schindler Seko architekti.

Záměrně předkládáme veřejnosti všechny čtyři nabídky, aby město 
mohlo získat veřejnou zpětnou vazbu, na podkladě které bude mimo 
jiné vedena další případná spolupráce s architekty.

Ing. arch. Josef Zumr , autor zadání a tajemník komise

KOMISE PRO VÝBĚR ARCHITEKTA „DŮM SENIORŮ ČELÁKOVICE“
Datum: 13. a 14. 7. 2017

Ing.arch. Jan Líman, předseda
Ing. Josef Pátek 
Mgr. Václava Snítilá 
Ing. arch. David Strach 
Ing. arch. Josef Zumr, tajemník

POŘADÍ NABÍDEK
1. SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI S.R.O. 
2. Atelier M1 architekti, s.r.o.
3. Ing.arch. Ondřej Vojtíšek
--- Tichý & Kolářová, TAK architects s.r.o.*

DPS Kostelní č.p. 26 - architektonický návrh přestavby (Ing.arch. R.Koucký, 1989)

* porušení anonymity, nehodnoceno

TAK architects s.r.o.  Návrh č. 147
Urbanistické uspořádání domu odpovídá kontextu místa a urbánní 

kompozici lokality Za Kovárnou. Komise ocenila členění parteru, avšak 
jako problematické se jeví absence propojení hmot obou traktů.

Forma a rozsah zpracování nabídky neumožnila posouzení architek-
tonického výrazu objektu a jeho porovnání s ostatními nabídkami.

Vzhledem k tomu, že nebyla splněna podmínka zadání (anonymita), 
nebyla tato nabídka předmětem hodnocení a porovnání s ostatními 
nabídkami.

Ing.arch. Ondřej Vojtíšek  Návrh č. 159
Podmínky zadání, provozní řešení, bylo splněno a odpovídá předsta-

vám zadavatele.
 Celkový architektonický výraz stavby, přestože se jedná o měst-

ský dům, ve vztahu k lokalitě s není v proporcích a to zejména s níže 
porovnávanými návrhy č. 325 a 789.

Komise vyzdvihla uspořádání parteru a členění vstupní úrovně. Pozi-
tivně hodnotíme hlavní třípodlažní hmotu domu včetně ustupujícího 
podlaží (materiálové řešení). 

Provozní a funkční členění nabídky - návrhu odpovídá zadání.

Atelier M1 architekti, s.r.o. Návrh č. 325
Dispoziční trojtrakt s centrálním vstupem formovaný jemnou křivkou 

je na pozemku umístěn podél koryta Čelákovického potoka.
Orientace domu a jeho umístění na pozemku nevytváří městský 

prostor, resp. není tímto začleněna do charakteru lokality.
Křivka hmoty vytváří před objektem park – vstupní prostor.
Dispoziční uspořádání se vhodně lodgiemi/balkony propojuje s 

architektonickým výrazem domu.
Komise doporučuje na podkladě tohoto návrhu do stavebního pro-

gramu začlenit suterén včetně parkovacích míst.
Komise se i přesto přiklání k řešení rozvolněné hmoty a monoblok 

nepovažuje vzhledem k charakteru lokality za optimální. 
Návrh respektuje zadání v plném rozsahu.

Schindler Seko architekti s.r.o.  Návrh č. 789
 Forma objektu a jeho začlenění  do území je řešeno rozvolněním a 

rozdělením domu do tří hmot (domů), což je dle názoru komise zásad-
ním a přínosným prvkem návrhu.

Přirozenou dominantou se paradoxně stává nejmenší hmota návrhu 
– společenský sál-jídelna (i z pohledu urbánního), na kterou navazují 
dva domy s bytovými jednotkami.

Parter domu je doplněn vstupní halou, která propojuje všechny tři 
hmoty návrhu a umožňuje nezávislé využívání společenských prostor, 
tělocvičny, knihovny atp.

Otevřenost domu směrem k parteru odpovídá záměru města na 
propojení života v domě a ve městě.

Návrh neobsahuje podzemní podlaží, které komise doporučuje do 
návrhu zařadit.

Hmotové řešení domu je přirozeně opticky snížená využitém sedlové 
střechy a vlastní orientací objektů – štíty směrem k centru města.

Celkové vyznění objektů lze v oblasti bydlení seniorů považovat za 
inovativní a pro město referenční.

Z PROTOKOLU POROTY  HODNOCENÍ NÁVRHŮ Stavební program obsahuje v základním členění následující provozy 
(standardy bydlení, oddělení) a jejich zázemí:
- bydlení seniorů
- denní centrum a stacionář
- bydlení seniorů v režimu odlehčovací služby
- bydlení seniorů v režimu domácího hospice (mobilního)
- společenská část (jídelna, sál, foyer, kaple, dílny, odpočívárny, 

knihovna-mediatéka)
- hospodářská část (přípravna a výdejna jídla, prádelna, technologické 

zázemí objektu/-ú
Výše zmíněná oddělení budou podporovat a jejich uspořádání před-

pokládá poskytování sociálních služeb, jenž zajišťují zejména péči o 
zdraví, osobu a domácnost:
- ambulantní pečovatelská služba
- ošetřovatelská služba
- osobní asistence
- aktivační terapie
- volnočasové aktivity-“Klub důchodců“
- služby lékaře

Horizontální a vertikální komunikace umožní obyvatelům domu kor-
zovat domem a spočinout ve společenských zákoutích (dílna, jídelna, 
knihovna, lavička) na jejich cestě každým dnem.

BYTOVÉ JEDNOTKY
Bytové jednotky v celkovém počtu 70-90 lůžek budou navrženy ve 

dvou velikostech jako byty 1+kk, resp. 2+kk. Ze známých, již realizova-
ných příkladů se jeví jako optimální zvolit skladbu bytů 1+kk a 2+kk v 
poměru cca 5:1.

HARMONOGRAM A POSTUP VÝBĚRU NABÍDKY
-projednání nabídek v Komisi rozvoje města doplněné o nezávislého 

odborníka a výběr optimální nabídky-doporučení usnesení pro Radě 
města

-projednání nabídky Radou města a vypracování podkladu pro zase-
dání Zastupitelstva města 

případné dopracování a doplnění nabídky o informace získané v 
rámci veřejné prezentace a projednání Radou města

-odsouhlasení výběru nabídky Zastupitelstvem města.

DŮM SENIORŮ ČELÁKOVICE  ZADÁNÍ PRO ARCHITEKTY
Domov pro seniory a místo pro život seniorů

Prověřit potenciál místa a vztah se záměrem výstavby Domu seniorů. 
Polyfunkční bytový dům s byty zvláštního určení a funkčním zázemím 

pro poskytování sociálních služeb seniorům a potřebným lidem. Záze-
mí pro poskytování so-ciálních služeb v rozsahu technického zázemí, 

denního stacionáře a prostor pro posky-tování sociálních rehabilitač-
ních nebo zdravotních služeb a asistence.

Umístění Domu seniorů do kontextu lokality za Kovárnou. Prověřit 
hmotové možnosti záměru ve vztahu k prostorovým možnostem a cha-
rakteru zástavby. Prověřit územní mož-nosti situování Domu seniorů 
ve vztahu lokalita Za Kovárnou – náměstí 5.května, Čelákovický Hrádek 
(zejména možnost propojení obou lokalit a využití potenciálu propoje-
ného území).

Prověřit a uspořádat stavební program s ohledem na samotný návrh 
hmotového řešení.

Preferujeme nalezení optimálního řešení. Při prověření oceníme 
případné úpravy stavebního programu, které povedou k uspořádání 
domu, jenž bude svým standardem odpovídat současným požadavkům 
na poskytování sociálních služeb a ubytování pro seniory. Stavební 
program lze vnímat jako návod pro stanovení  předpokládaných kapacit 
a provozních možností.

STAVEBNÍ PROGRAM
Na Dům seniorů lze rovněž pohlížet jako na komunitní centrum pro 

život seniorů v Čelákovicích a okolí.
Dům seniorů lze typologicky zařadit a definovat jako dům s byty 

zvláštního určení doplněný o prostory zajišťující sociální (včetně pečo-
vatelské), zdravotní a společenské služby obyvatelům Domu seniorů.Město Čelákovice - obecní dvůr - Císařský otisk stabilního katastru 1842

Město Čelákovice „Za Kovárnou“ - ortofoto mapa 2016
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“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut ali-
quip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.” “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.” “Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.” “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.” “Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.” “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.” 

Ing. Josef Pátek, starosta
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DŮM SENIORŮ ČELÁKOVICE  VÝBĚR ARCHITEKTA 
Samotnému výběru architekta předcházeli přípravné práce, které 

byly zaměřeny zejména na nastavení optimálních provozních vztahů a 
prostředí  pro bydlení seniorů doplněné o sociální služby.

Postupně jsme navštívili okolní domovy s pečovatelskou službou, 
architekty zabývající se stavbami pro seniory a  gerontology. Ze závěrů 
rozhovorů a návštěv jsme sestavili zadání - ubytování pro svéprávné, 
zdravé osoby s 24 hodinovou službou pro soběstačné osoby.

Na podkladě zadání byly osloveno celkem 15 architektonických 
týmů, z nichž čtyři nabídku předložily.

Neméně důležitým kritériem pro výběr architekta byl jeho přístup 
k umístění domu v prostředí a kontextu místa, které bylo pro záměr 
vybudování Domu seniorů vybráno - živé místo v blízkosti centra 
města.

Komise pro výběr architekta Domu seniorů Čelákovice doporučila k 
další spolupráci návrh architektů Schindler Seko architekti.

Záměrně předkládáme veřejnosti všechny čtyři nabídky, aby město 
mohlo získat veřejnou zpětnou vazbu, na podkladě které bude mimo 
jiné vedena další případná spolupráce s architekty.

Ing. arch. Josef Zumr , autor zadání a tajemník komise

KOMISE PRO VÝBĚR ARCHITEKTA „DŮM SENIORŮ ČELÁKOVICE“
Datum: 13. a 14. 7. 2017

Ing.arch. Jan Líman, předseda
Ing. Josef Pátek 
Mgr. Václava Snítilá 
Ing. arch. David Strach 
Ing. arch. Josef Zumr, tajemník

POŘADÍ NABÍDEK
1. SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI S.R.O. 
2. Atelier M1 architekti, s.r.o.
3. Ing.arch. Ondřej Vojtíšek
--- Tichý & Kolářová, TAK architects s.r.o.*

DPS Kostelní č.p. 26 - architektonický návrh přestavby (Ing.arch. R.Koucký, 1989)

* porušení anonymity, nehodnoceno

TAK architects s.r.o.  Návrh č. 147
Urbanistické uspořádání domu odpovídá kontextu místa a urbánní 

kompozici lokality Za Kovárnou. Komise ocenila členění parteru, avšak 
jako problematické se jeví absence propojení hmot obou traktů.

Forma a rozsah zpracování nabídky neumožnila posouzení architek-
tonického výrazu objektu a jeho porovnání s ostatními nabídkami.

Vzhledem k tomu, že nebyla splněna podmínka zadání (anonymita), 
nebyla tato nabídka předmětem hodnocení a porovnání s ostatními 
nabídkami.

Ing.arch. Ondřej Vojtíšek  Návrh č. 159
Podmínky zadání, provozní řešení, bylo splněno a odpovídá předsta-

vám zadavatele.
 Celkový architektonický výraz stavby, přestože se jedná o měst-

ský dům, ve vztahu k lokalitě s není v proporcích a to zejména s níže 
porovnávanými návrhy č. 325 a 789.

Komise vyzdvihla uspořádání parteru a členění vstupní úrovně. Pozi-
tivně hodnotíme hlavní třípodlažní hmotu domu včetně ustupujícího 
podlaží (materiálové řešení). 

Provozní a funkční členění nabídky - návrhu odpovídá zadání.

Atelier M1 architekti, s.r.o. Návrh č. 325
Dispoziční trojtrakt s centrálním vstupem formovaný jemnou křivkou 

je na pozemku umístěn podél koryta Čelákovického potoka.
Orientace domu a jeho umístění na pozemku nevytváří městský 

prostor, resp. není tímto začleněna do charakteru lokality.
Křivka hmoty vytváří před objektem park – vstupní prostor.
Dispoziční uspořádání se vhodně lodgiemi/balkony propojuje s 

architektonickým výrazem domu.
Komise doporučuje na podkladě tohoto návrhu do stavebního pro-

gramu začlenit suterén včetně parkovacích míst.
Komise se i přesto přiklání k řešení rozvolněné hmoty a monoblok 

nepovažuje vzhledem k charakteru lokality za optimální. 
Návrh respektuje zadání v plném rozsahu.

Schindler Seko architekti s.r.o.  Návrh č. 789
 Forma objektu a jeho začlenění  do území je řešeno rozvolněním a 

rozdělením domu do tří hmot (domů), což je dle názoru komise zásad-
ním a přínosným prvkem návrhu.

Přirozenou dominantou se paradoxně stává nejmenší hmota návrhu 
– společenský sál-jídelna (i z pohledu urbánního), na kterou navazují 
dva domy s bytovými jednotkami.

Parter domu je doplněn vstupní halou, která propojuje všechny tři 
hmoty návrhu a umožňuje nezávislé využívání společenských prostor, 
tělocvičny, knihovny atp.

Otevřenost domu směrem k parteru odpovídá záměru města na 
propojení života v domě a ve městě.

Návrh neobsahuje podzemní podlaží, které komise doporučuje do 
návrhu zařadit.

Hmotové řešení domu je přirozeně opticky snížená využitém sedlové 
střechy a vlastní orientací objektů – štíty směrem k centru města.

Celkové vyznění objektů lze v oblasti bydlení seniorů považovat za 
inovativní a pro město referenční.

Z PROTOKOLU POROTY  HODNOCENÍ NÁVRHŮ Stavební program obsahuje v základním členění následující provozy 
(standardy bydlení, oddělení) a jejich zázemí:
- bydlení seniorů
- denní centrum a stacionář
- bydlení seniorů v režimu odlehčovací služby
- bydlení seniorů v režimu domácího hospice (mobilního)
- společenská část (jídelna, sál, foyer, kaple, dílny, odpočívárny, 

knihovna-mediatéka)
- hospodářská část (přípravna a výdejna jídla, prádelna, technologické 

zázemí objektu/-ú
Výše zmíněná oddělení budou podporovat a jejich uspořádání před-

pokládá poskytování sociálních služeb, jenž zajišťují zejména péči o 
zdraví, osobu a domácnost:
- ambulantní pečovatelská služba
- ošetřovatelská služba
- osobní asistence
- aktivační terapie
- volnočasové aktivity-“Klub důchodců“
- služby lékaře

Horizontální a vertikální komunikace umožní obyvatelům domu kor-
zovat domem a spočinout ve společenských zákoutích (dílna, jídelna, 
knihovna, lavička) na jejich cestě každým dnem.

BYTOVÉ JEDNOTKY
Bytové jednotky v celkovém počtu 70-90 lůžek budou navrženy ve 

dvou velikostech jako byty 1+kk, resp. 2+kk. Ze známých, již realizova-
ných příkladů se jeví jako optimální zvolit skladbu bytů 1+kk a 2+kk v 
poměru cca 5:1.

HARMONOGRAM A POSTUP VÝBĚRU NABÍDKY
-projednání nabídek v Komisi rozvoje města doplněné o nezávislého 

odborníka a výběr optimální nabídky-doporučení usnesení pro Radě 
města

-projednání nabídky Radou města a vypracování podkladu pro zase-
dání Zastupitelstva města 

případné dopracování a doplnění nabídky o informace získané v 
rámci veřejné prezentace a projednání Radou města

-odsouhlasení výběru nabídky Zastupitelstvem města.

DŮM SENIORŮ ČELÁKOVICE  ZADÁNÍ PRO ARCHITEKTY
Domov pro seniory a místo pro život seniorů

Prověřit potenciál místa a vztah se záměrem výstavby Domu seniorů. 
Polyfunkční bytový dům s byty zvláštního určení a funkčním zázemím 

pro poskytování sociálních služeb seniorům a potřebným lidem. Záze-
mí pro poskytování so-ciálních služeb v rozsahu technického zázemí, 

denního stacionáře a prostor pro posky-tování sociálních rehabilitač-
ních nebo zdravotních služeb a asistence.

Umístění Domu seniorů do kontextu lokality za Kovárnou. Prověřit 
hmotové možnosti záměru ve vztahu k prostorovým možnostem a cha-
rakteru zástavby. Prověřit územní mož-nosti situování Domu seniorů 
ve vztahu lokalita Za Kovárnou – náměstí 5.května, Čelákovický Hrádek 
(zejména možnost propojení obou lokalit a využití potenciálu propoje-
ného území).

Prověřit a uspořádat stavební program s ohledem na samotný návrh 
hmotového řešení.

Preferujeme nalezení optimálního řešení. Při prověření oceníme 
případné úpravy stavebního programu, které povedou k uspořádání 
domu, jenž bude svým standardem odpovídat současným požadavkům 
na poskytování sociálních služeb a ubytování pro seniory. Stavební 
program lze vnímat jako návod pro stanovení  předpokládaných kapacit 
a provozních možností.

STAVEBNÍ PROGRAM
Na Dům seniorů lze rovněž pohlížet jako na komunitní centrum pro 

život seniorů v Čelákovicích a okolí.
Dům seniorů lze typologicky zařadit a definovat jako dům s byty 

zvláštního určení doplněný o prostory zajišťující sociální (včetně pečo-
vatelské), zdravotní a společenské služby obyvatelům Domu seniorů.Město Čelákovice - obecní dvůr - Císařský otisk stabilního katastru 1842

Město Čelákovice „Za Kovárnou“ - ortofoto mapa 2016

DŮM SENIORŮ ČELÁKOVICE
VÝBĚR ARCHITEKTA

X/2016VII/2017

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut ali-
quip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.” “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.” “Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.” “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.” “Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.” “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.” 

Ing. Josef Pátek, starosta
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DŮM SENIORŮ ČELÁKOVICE 

Pokračování ze str. 13

Rada města v dubnu 2017 schválila podmínky výzvy a Výzvu k podání 
nabídky na akci „Dům seniorů Čelákovice“. V červnu 2017 byla zřízena 
pracovní skupina pro výběr architekta „Domu seniorů Čelákovice“ a byli 
jmenováni její členové a tajemník. V červenci 2017 zasedala pracovní sku-
pina, která posoudila došlé nabídky. V srpnu 2017 se Rada města sezná-
mila se zápisy pracovní skupiny pro výběr architekta a schválila smlouvy 
o vytvoření nabídky a ideového záměru se čtyřmi architektonickými studii. 

V září 2017 budou zpracované návrhy prezentovány na zasedání Zastupi-
telstva města.
Z výše uvedených informací je zřejmé, že Dům seniorů Čelákovice je pro sou-
časnou samosprávu města projektem, kterému věnuje náležitou pozornost. 
Osobně si přeji, aby výstavba Domu seniorů byla zdárně dokončena v přimě-
řeném časovém horizontu a nový objekt sloužil v budoucnu k pohodlnému  
a spokojenému životu našich seniorů.

Josef Pátek, starosta
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TICHÝ & KOLÁŘOVÁ ARCHITEKTI
Ing. arch. Šárka Kadeřábková . Ing. arch. Marek Tichý

3 nadzemní podlaží
64 lůžek

ING.ARCH. ONDŘEJ VOJTÍŠEK
Ing.arch. Vojtěch Slavík . Ing.arch. Jindřich Ševčík 
Ing.arch. Jan Trávníček . ing.arch. Ondřej Vojtíšek
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Městská hudební škola – Lidová škola umění – Základní umělecká škola 
Jana Zacha

Literárně-dramatický 
obor

• Božena Vítovcová

Maliny v poupatech – 90. léta
Leze brouk přes palouk – Honzíkova první role. 
Když hrál prvního trpaslíka ve Sněhurce, chodil 
na výuku o hodinu dříve, protože se nemohl 
dočkat. V „Gloria“ (dle vánoční lidové hry) hrál 
souseda a pastýře.
Slavnostní koncert – Jan Zach – představení 
hrané stínovými loutkami a herci (žáky). Hudbu 
složil a upravil Bohumír Hanžlík, hráli kantoři.
Konečně Janova velká role! „INRI“ – o živo-
tě a umučení Ježíše Krista, představení hrané 
velkými loutkami. Honza hrál Ježíše. Uhádnete 
Honzovo příjmení?

Honza, Milda, Tomáš (zvaný Koko) jako tři muš-
ketýři, kteří byli čtyři – patřil k nim také Jenda 
G., hráli „Tři sněhuláky“. Loutkovou pohádku, 
se kterou byli vysláni na přehlídku „Loutkářská 
Chrudim“. Žáci nejen studovali role a hráli, ale 
také vyráběli loutky, rekvizity, kulisy.
Honzovy sestry Adriana a Monika nejen výborně 
hrály a zpívaly, ale také šily kostýmy, mnohé po-
užíváme dodnes.
Koncem školního roku jsme jezdili na chalu-
pu v severních Čechách. Jakési soustředění, 
kde jsme studovali hry, ale také běhali po lese, 
sbírali borůvky, pekli koláče a na ohýnku buřty.
Často byly Brtníky místem předpremiér či ve-
řejných zkoušek. Setkáváme se tam o prázdni-

nách dodnes. Už nezkoušíme, jen se bavíme 
a jsme rádi, že se vidíme.

Nezralé maliny – milenium
Láskou naší, mojí, generace byly nahrávky (na 
deskách) dialogů a písní V+W+J z her Osvo-
bozeného divadla, znali jsme je zpaměti. Chtě-
li jsme se podělit se svými žáky. Cítili jsme 
nutnost!
Mnozí žáci nevěděli, že písně jsou skladby  
J. Ježka – texty Voskovce a Wericha.
Chtěli jsme vzdát poctu těmto velikánům (asi by 
mě za tento výrok hnali). Tak vzniklo představení 
V+W+J. Hudbu složil a upravil, žáky naučil zpí-
vat Bohumír Hanžlík, na hudební nástroje hráli 
učitelé.
Hráli jsme to nesčetněkrát. V různém obsazení 
se vystřídalo mnoho žáků. Hráli jsme předsta-
vení několik let, doufám, že znovu budeme.

Svatojánská divadelní pouť
Začali jsme hrát na nádvoří čelákovického 
muzea hry pro „velké“. Představení jsme poj-
menovali Svatojánská divadelní pouť. Po čase 
jsme program rozšířili a místo jednoho diva-
delního představení pro dospělé zahrají v jeden 
červnový den svá představení všichni žáci.
Odpoledne pohádky pro děti a večerní předsta-
vení pro dospělé. Jednodenního svátku divadla 
se občas účastní také spřátelené ochotnické 
soubory z Čelákovic a Lázní Toušeně, jejichž 
herecké řady rozšiřují žáci a absolventi LDO.
Sluha dvou pánů; Večer s W. Shakespearem; 
Treperendy; Naslouchám hvězdám (Malý princ); 
Sen noci svatojánské; Apokryfy; Příběh Athén-
ský, Uherský, Český; Ze života hmyzu (motýli); 
8 žen; Stříbrná svatba; (Černošský) Pán Bůh 
a páni izraelité; Tři muži na čundru; Pejskové, 
muzikál; Saloon Idaho; Rendez vous s Aver-
čenkem; Dobří holubi se vracejí; Kauza Falken-
štejn; Mistře Jane (k výročí upálení mistra Jana 
Husa). Tato představení nastudovali absolventi 
– někteří profesionální herci, s vybranými star-
šími žáky ve volném čase a mimo výuku (členy 
DS TYL).
Snažili jsme se seznámit nejen žáky ZUŠ, ale 
i malé a mladé diváky s tvorbou velkých auto-
rů, s dlouho opomíjenými biblickými příběhy 

i s naší historií. Zároveň diváky pobavit a před-
vést, co naši žáci dovedou. Svatojánská diva-
delní pouť je nyní propojena s muzejní nocí.
Cílem našeho snažení, výuky, nebylo pouze na-
plnit osnovy LDO, naučit žáky dobře mluvit či 
recitovat, ale také zpívat, hrát, pohybovat se po 
jevišti, šermovat, vyrábět kostýmy, rekvizity, ku-
lisy, loutky.
Každý žák se často, alespoň na chvíli, stal her-
cem, kostymérem, kulisákem, osvětlovačem 
nebo zvukařem.

 

SUMÁŘ
Hráli jsme: v Chrudimi, Lázních Toušeni, Horních 
Počernicích, Poděbradech, Třebechovicích, 
Pečkách, Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi 
na svatováclavských slavnostech, Zápech, Brt-
níkách, Praze – Vikadlo, kostely, na hradě Valeč, 
v Mladé Boleslavi – Festival Pana Pipa.
Pohádky a představení pro děti: Sněhurka, 
Pohádky o drakovi, Zvířátka a loupežníci, Ca-
revna žabka, Kouzelný tamtam, Zlaté kapradí, 
Princezna solimánská, Pasáček vepřů, Slavík, 
Princezna na hrášku, Sněhová královna, Prin-
cezna s ozvěnou, Tři přadleny, Keltské pohádky, 
Pošťácká pohádka, Vánoční růže, Popelka, Šíp-
ková Růženka, Malá čarodějnice, Zlatovláska, 
Mrazík, Perníková chaloupka, Chalupník a čert, 
Pejskové – autorské představení, Kdo to ví? – 
autorské představení, Jak krtek ke kalhotkám 
přišel, O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, 
Něco velkého se chystá, Naslouchám hvězdám 
(Malý princ), O statečné Máně, O líném Honzovi, 
Kašpárek detektivem, Gloria, Treperendy, 
O pejskovi a kočičce, Kůzlátka a vlk, Tři sně-
huláci, Psaní pro sv. Mikuláše, Míček Flíček, Bu-
dulínek III, Housátko, 12 měsíců, O Aničce, kte-
rá hledala sníh – autorské, Tři v jednom, Mikuláš 
v ZUŠ, Pohádky pod stromeček.

ZUŠ Jana Zacha
Čelákovice

1947
2017

let

Foto: archiv školy
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ŠKOLSTVÍ, VOLNÝ CASˇ
Absolventi, kteří našli uplatnění v umění:

• Vlaďka Schilderová – Vítová
Ve východních horách, Příběh Athénský (Fryné), 
Večer tříkrálový – Olivie; vystudovala VOŠH, 
je v angažmá v divadle v Chebu, nominace na 
cenu Thalie (Portie – Kupec benátský).

• Ondřej Švec
1992: vrba, dědeček, pastýř, dráček, 1997: 3. 
sněhulák, 1998: Martin, Zlaté kapradí, Apokry-
fy (pekař), 2000: Treperendy – Arlechino, zpíval 
a hrál, 2001: Saloon Idaho – cizinec, Rendez 
vous s Averčenkem; vystudoval VOŠH, angaž-
má – Naivní divadlo Liberec, nominace na cenu 
Alfreda Radoka, nyní volná noha, vlastní skupina.

• Filip Müller
2003: sokolík, žebrák, fakír, 2004: Naslouchám 
hvězdám – Malý princ, Sen noci svatojánské –  
Puk, Motýli Ze života hmyzu – Felix, 2007: Mla-
dá Boleslav – sv. Václav, Mrazík – baba Jaga, 
2008: Stříbrná svatba – Fredy z Brandlisa; vy-
studoval konzervatoř, je profesionálním hercem 
a režisérem, hraje v divadle v Příbrami.

• Jiří Hájek
Apokryfy – Skvělý Lazar, Treperendy – Lelio Ar-
denti, Večer se Shakepearem – Malvolio; vystu-
doval JAMU, působí na Moravě, hrál na Letních 
shakespearovských slavnostech na Pražském 
hradě Romea, nyní hraje a režíruje v divadle na 
Kladně.

• Vojtěch Hájek
Večer s W. Shakespearem – Othello, Jago; vy-
studoval DAMU, věnuje se hlavně dabingu, který 
také režíruje, hraje v divadle Radka Brzobohatého.

• Zuzana Šmejkalová
1999: andělíček, loupežník, Sněhurka, komtesa, 
2001: Princezna s ozvěnou – Bianka, 2003: sv. 
Václav – Drahomíra, 2005: Svatá noc, Čapek, 
Dinah; vystudovala konzervatoř.

• Jan Helešic
Od malých rolí ke hvězdám, hrál Hamleta, Pan-
tolona, Pána Boha, arcibiskupa, Hynka z Dubé, 
posledního muže; absolvoval VOŠH, v rámci 
civilní vojenské služby byl asistentem LDO, nyní 
je pedagogem a vyučuje i na ZUŠ Jana Zacha.

• Klára Vodenková Kuklová
Ve východních horách, Večer tříkrálový – Viola; 
vystudovala VOŠH, věnuje se dabingu.

• Pavel Wieser
Od malých rolí po Puka ve Snu noci Svatoján-
ské; byl přijat na DAMU, po roce dezertoval na 
Filozofickou fakultu.

• Ondřej Kohoutek
Jablko padlo těsně vedle stromu, hrál roli Trufal-
dina ve Sluhovi dvou pánů (tuto roli hrál před 
mnoha lety jeho tatínek Tomáš); byl přijat na 
konzervatoř.

• Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek, Spolek 
houbařů Čelákovice

Tímto článkem zahajujme sérii článků o nále-
zech vzácných druhů hub v Čelákovicích a blíz-
kém okolí.
Letošní léto s vysokými teplotami a nízkými 
srážkami růstu hub skutečně moc nepřálo. 
Přesto se nám podařilo zaznamenat výskyt 
hned několika vzácných druhů. Začátkem srp-
na objevil člen našeho spolku V. Duník v jedné 
čelákovické lipové aleji neobvyklou hřibovitou 
houbu. Po makroskopickém prozkoumání této 
trochu zaschlé, ale velmi zajímavé plodnice jsme 
ji jednoznačně determinovali jako hřib plavý.
Jedná se o vzácnější druh hřibu – je zapsaný 
v Červeném seznamu makromycetů (hub). Hřib 
plavý vytváří středně velké až větší plodnice se 
světle hnědým kloboukem a žlutými rourkami. 
Třeň je žlutý se slabým červeným nádechem, 
bez síťky, vláknitý a pod kloboukem zrníčkatý. 
Při otlačení nemění barvu stejně jako na řezu – 
pouze na bázi třeně mírně růžoví. Důležitým roz-
poznávacím znakem je nepříjemná jodoformová 
vůně, která u zaschlé plodnice nemusí být příliš 
výrazná, ale stačí plodnici rozříznout a vůně se 
projeví. Roste pod listnáči. Možná záměna je za 
hřib přívěskatý (má síťku na třeni), hřib skvrni-
tý (má výrazně hrbolatý povrch klobouku) či za 
obyčejný hřib plstnatý (patří do okruhu „babek“). 
Je jedlý, ale pro svoji jodoformovou vůni není ke 
konzumaci doporučovaný. Případnou směs hub 
na smaženici spíš pokazí, než vylepší.

V lesích v širším okolí Čelákovic na něj lze ob-
čas narazit. Ale jeho výskyt nedaleko centra Če-
lákovic lze právem považovat za raritu.

Další běžné i vzácnější druhy hub budou 
k vidění na výstavě hub konané v termínu  
21.–23. 9. 2017 v Kostelní ulici 43/6 (ve dvoře). 
Otevřeno od 9.00 do 17.00 hod. Všichni jste 
srdečně zváni.

houbařské okénko

Hřib plavý. Foto: Miroslav Rudolf

• Zuzana Prokopovičová

V červenci se dětem z příměstského tábora Mu-
zikál podařilo 20minutové představení Xantypa, 
ve kterém obsadily Zvonilku, Rumburaka, Arabe-
lu, Popelku, Rumcajse, Červenou karkulku, Šíp-
kovou Růženku, Annu a Elsu z Ledového králov-
ství a k tomu prezidenta George Washingtona. 
Vlastní příběh si sestavily s pomocí Nicole Dvo-
řákové a Kateřiny Volfové. Na dokonalou scénu 
dohlížel i Dan Vodenka a hudební části s dětmi 
secvičil Vít Andršt.
V srpnu jsme zažili spoustu legrace na chat-
kovém táboře v Holešicích. Celotáborovou hru 
o poklad lesního skřítka zvládla všechna tři druž-
stva a ve večerních hodinách posledního dne se 
nenechala tmou zmást a poklad objevila. Ce-
lý týden jsme měli báječné počasí, a tak i výlet 
parníkem a koupání jak v přehradě, tak v bazénu 
jsme si náležitě užili. Velké poděkování patří ve-
doucím, kteří se na bezproblémovém týdnu po-
díleli – Ivě, Danovi, Nicole, Aničce a Zuzce.
Školní rok 2017/2018 bude již 4. ročník většiny 
kroužků. Z uměleckých kroužků pokračuje výu-
ka hry na klavír a klávesy, výuka hry na flétnu, vý-
tvarné tvoření s NASAJA, muzikálová a drama-
tická tvorba. Z pohybových kroužků můžete volit 

cvičení na gymnastickém nářadí, sportovní gym-
nastiku, balet, jazz dance a tai chi. Rozvrh lekcí 
a kompletní nabídku naleznete na www.aktra.cz.
Nově od září nabízíme cvičení Tai chi Chuan, 
školu Kung Fu i pro děti. Škola Kung Fu, Tai chi 
Chuan rodiny Yang pod vedením Jozefa Čuláka 
z Tai chi Praha nabízí pravidelné lekce tai chi 
a chikung pro děti v pondělí v 18.45–19.30 hod. 
a pro dospělé (začátečníky i mírně pokročilé) 
v 19.40–21.00 hod.

aktra.cz

Vzácné druhy hub Čelákovicka – hřib plavý

Tábory za námi, zájmové kroužky před námi

Děti z příměstského tábora Muzikál. Foto: archiv 
spolku
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Ohlédnutí za tábory
• Naděžda Pokorná, ředitelka

Prázdniny skončily a s nimi i letní tábory. Miličín 
se vždy po čtrnácti dnech změnil – jednou to by-
la šmoulí vesnice se Šmouly, potom Nová nadě-
je a třetí turnus hrál Po stopách Xapatánu. V Bul-
harsku 45 dětí hlavně sportovalo a užívalo si 
balkánského sluníčka a moře. Čestín a Ostrý ob-
sadil oddíl Medvědi s Vaňkovými. Jejich úžasné 

Swing a ragtime 
na nádvoří

• Jan Volín, SPČM

Loučení s létem by nemělo být smutné, vždyť 
přece každé roční období má své kouzlo. K ve-
selému nástupu podzimu chce přispět i Spolek 
přátel čelákovického muzea, a proto na druhý 
podzimní den připravuje jazzové nedělní od-
poledne. Zahrát nám na nádvoří muzea přije-
de uskupení pražských muzikantů, které si říká 
Tango Jazz Band. Jeho název by mohl být po-
někud matoucí, protože tango a jazz nejsou zas 
tak blízce spřízněny. Ve skutečnosti však jmé-
no hudebního tělesa nesouvisí se známým, pů-
vodně latinskoamerickým tancem, ale odkazuje 
na jméno první zkušebny, ve které se kapela v ro-
ce 1996 začala scházet. Převaha repertoáru, kte-
rý dnes Tango Jazz Band hraje, by se dala za-
řadit do žánru „chicagský dixieland“, tedy jazz 
tradiční, snadno srozumitelný – hudba, k jejímuž 
poslechu není potřeba žádná speciální průprava.
Tango Jazz Band rozdává dobrou náladu již více 
než dvacet let a v současné době k jeho zvukově 
barevnému a nástrojově bohatému obsazení 
patří trubka, pozoun, klarinet, saxofon, kytara, 
banjo, piano, kontrabas a bicí. To vše doplňu-
je i zpěv.
Osvědčený, léty prověřený, a přesto stále svěží 
jazz si můžeme přijít poslechnout v neděli 24. září 
od 17.00 hod. na nádvoří čelákovického muzea. 
V případě nepříznivého počasí se hudební pro-
dukce přesune do sálu.

Tango Jazz Band. Foto: archiv skupiny

fotky ze Star Treku můžete vidět na jejich strán-
kách medvedito.cz. Nesmíme zapomenout na 
příměstský tábor s Luckou Třešňákovou a jejími 
Robinsony. Proběhlo rovněž několik sportovních 
soustředění: florbal, šachy, taneční. Poslední tá-
bor ke konci prázdnin byl ve Vojtově Mlýně, kde 
se rekreovalo více než 120 dětí. A v Miličíně si 
poslední turnus užívali malí čelákovičtí hasiči.
Děkujeme všem dospělým i nedospělým vedou-
cím a praktikantům, kuchařům, zdravotníkům 
a všem nadšencům za práci na táborech a jejich 
přípravu. Těšíme se na další prázdniny a hlavně 
na novou budovu v Miličíně.

Šmoulí vesnice v Miličíně. Foto: archiv MDDM

Festival volnočasových 
aktivit

• Naděžda Pokorná, ředitelka

Přemýšlíte o vhodném kroužku pro vaše dítě? 
Nemáte stále rozhodnuto, kterými vhodnými 
aktivitami zaplnit volný čas svých dětí? Přijďte 
na Festival volnočasových aktivit, který pořádá-
me v sobotu 16. 9. na zahradě MDDM od 14.00 
hod. Čeká vás bohatý program pro děti i dospě-
lé, ukázky činností našich kroužků, výtvarné díl-
ny, muzika, občerstvení. Podrobné informa-
ce o kroužcích zjistíte právě zde nebo našich 
webových stránkách.

Zájmové kroužky 
ve školním roce 

2017/2018
SPORTOVNÍ
Pohybové hry pro děti od 3 let do 1. třídy, kaž-
dou středu – Eva, Naďa.
Plavání pro děti od 140 cm do 15 let, 10hodinový 
výcvik – Miloš, Eva.
Atletika pro děti 1.–9. tříd, středa a pátek – Jar-
da, Renata.
Střelecký kroužek pro děti od 10 let, středa a pá-
tek – Roman.
Florbal – přípravka pro předškoláky a školáky, 
úterý a čtvrtek – Zuzka.
Volejbal pro děti od 5. třídy, středa a pátek – Klára.
Bocce pro děti, mládež a dospělé se zdravotním 
znevýhodněním, středa – Eva a Martina.
Orienťáček pro děti 1.–6. tříd, středa – Marké-
ta, Martina.
In-line pro předškoláky a školáky – Veronika.
Aerobik pro předškoláky a školáky – Veronika.

TURISTIKA
Medvíďata a Medvědi pro děti 1.–9. tříd, čtvrtek 
– Jindřich a Mirka.

Táborové muzicírování pro školáky, mládež, 
dospělé, neděle – Jaromír.
Klub táborových příznivců pro naše táborníky – 
Martina.
Geocaching pro děti, mládež a dospělé, nedě-
le – Tereza.

TANEČNÍ
Break dance pro školáky a mládež – Petr.
Street dance pro předškoláky a školáky, mlá-
dež – Petr.
TS Piškvorky pro děti 1.–2. tříd, pátek – Katka 
a Karolína.
TS A je to pro děti 2.–3. tříd, pátek – Katka a Ka-
rolína.
TS Lentilky pro děti 3.–5. tříd, pátek – Radka 
a Karolína.
TS Flash pro děti 5.–7. tříd, pátek – Karolína.
TS Scarlett pro mládež 8.–9. tříd, pátek – Radka, 
Karolína.

ŘEMESLNÉ
Hraboši pro děti od 4. třídy, mládež, dospělé, 
pondělí a středa – p. Strach.
Košíkování pro děti a mládež, ve vypsaných ter-
mínech – Alena.
Korálkování pro děti, mládež, dospělé, soboty 
– Tereza.
Paličkování pro děti od 5. třídy, mládež, dospě-
lé, úterý – Alice.

ESTETICKÉ A VZDĚLÁVACÍ
Foto design pro děti od 6. tříd, mládež, dospě-
lé, středa – Marek.
Žonglování s POI pro školáky, mládež, dospělé, 
středa – Michal.
Divadlo od paty až k hlavě pro školáky a mládež, 
čtvrtek – Lucie.
Angličtina pro mládež a dospělé, úterý – p. Hr-
dinka.
Cvrček pro školáky, mládež a dospělé, úterý – 
Irena.
Ekohrátky pro malé školáky, středa – Verča.
Šachy pro děti 1.–5. tříd, pátek – Robert.
Lodní modeláři pro děti 5.–9. tříd, úterý – Karel.
Magic pro děti se znalostí AJ, středa – Tonda 
a Zdeněk.
Debrujáři pro děti a mládež – Kamil.
Foto pro děti a mládež – Kamil.

VÝTVARNÉ
Výtvarka pro děti školáky, čtvrtek – Lucie.
Kutílek pro předškoláky do 4. třídy, pondělí – 
Martina.
Kutil pro školáky 2. stupeň, úterý – Martina.
Šikulové pro předškoláky – 3. třída, pátek – Kája.

Nabídka je pouze orientační. Bližší informa-
ce k jednotlivým kroužkům budou publikovány 
v září nebo 16. 9. 2017 na akci Festival volno-
časových aktivit.
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Mateřské centrum Čelákovice
Volná herna pro veřejnost otevřena vždy ve 
čtvrtek a v pátek v 9.00–12.00 hod., rodinné 
vstupné 30 Kč. Od 10.00 hod. program (čt: 
malováníčko, pá: zpíváníčko, děti se programu 
ve velké herně nemusí zúčastnit, je otevřena 
i malá herna s kuličkami). Volnou hernu otvírá-
me ve čtvrtek 7. 9.

Kurzy předporodní přípravy
Každé úterý v 18.30 hod. Informace: pí Šve-
chovičová, 605 856 988, svechovicova@cent-
rum.cz.

Cvičení v těhotenství
Každé úterý v 17.30 hod. Informace: pí Šve-
chovičová, 605 856 988, svechovicova@cent-
rum.cz.

Miniškolka Mateřského centra
Od září bude opět otevřena miniškolka pro děti 
od 2 let, a to každé úterý a středu 8.00–12.00 
hod. Informace: M. Vlčková, 737 647 968.

Cvičení rodičů s dětmi
Každý pátek dopoledne v tělocvičně v soko-
lovně. Informace: M. Vlčková, 737 647 968.

Kurzy Hudební školy Yamaha
Pondělí dopoledne v prostorách Mateřského 
centra. Informace: R. Železná, 607 660 077.

ReStartuj kariéru s ROUTOU!
Využijte poslední volná místa v podzimních 
kurzech AJ (AJ pro finanční praxi – večerní 
kurz pro zaměstnané rodiče pracující v oblasti 
financí, Jak prezentovat v AJ – propojení pre-
zentačních dovedností se slovní zásobou v AJ, 
Správa sociálních médií v AJ). Praktické IT kur-
zy, program Manažerská akademie pro ženy 
zaměřený na rozvoj manažerských dovedností, 
motivační ReStart Klub rodina a práce pro ženy 
vracející se do zaměstnání po RD. Přihlašuje-
me už na rok 2018. Účast zdarma, hlídání dětí 
zajištěno. Kurzy jsou určené pro rodiče s ma-
lými dětmi, zaměstnané i na MD/RD, ženy ne-
zaměstnané a pro všechny, kteří hledají či chtějí 
měnit práci. Na nic nečekejte a restartujte se 
s námi! Informace: Infocentrum Kariérový Re-
Start, 608 723 465, restart.routa@gmail.com, 
www.restartujkarieru.cz, FB @restartujkarieru.

Komunitní centrum ROUTA
Komunitní sociální pracovnice jsou k dispozici 
ke konzultaci každé úterý v 9.00–18.00 hod. 
a každý čtvrtek v 9.00–19.00 hod. Komunitní 
centrum Routa, Jurta a komunitní zahrada jsou 

otevřeny pro veřejnost po, út, čt v 9.00–18.00 
hod., pá v 9.00–15.00 hod. díky Operačnímu 
programu Zaměstnanost. Přijďte do příjemného 
prostředí na čaj, kávu, posedět, popovídat si… 
K dispozici jsou stolní a karetní hry, minikni-
hovnička… Věnujte zároveň pozornost atrak-
tivnímu programu pro širokou veřejnost v na-
šem komunitním centru. Informace: 732 727 
161, routa.komunita@gmail.com.

Dobročinný obchůdek
V zahradě Routy je otevřen každé úterý 
v 10.00–12.00 hod. a 15.00–17.00 hod. a každý 
čtvrtek v 10.00–12.00 hod. Děkujeme za všech-
ny věcné dary, nákupy i další podporu. Uvítáme 
mezi sebou dobrovolníky, kteří nám pomohou 
s provozem obchůdku.

Klubík pro děti NEZBEDA
Každé úterý v 15.00–16.00 hod. v Routě. Do-
poručený věk dětí 4–15 let. Hry, tvoření, trocha 
sportování, aktivity na zahradě, předškolní pří-
prava, pomoc s domácími úkoly, doučování, 
prostor pro další dětské aktivity… Informace: 
Veronika Beldíková, 732 727 161, routa.beldi-
kova@seznam.cz.

Angličtina s rodilými mluvčími 2017/2018
Začínáme v pondělí 18. 9. v Routě pro děti od  
6 do 15 let, v MŠ Rumunská a J. A. Komenské-
ho anglická školička – celé dopoledne 1x týdně. 
Informace: 721 355 798, routa-anglictina@se-
znam.cz.

Výroba přírodní kosmetiky
Úterý 5. 9. v 16.00–18.00 hod. na zahradě Rou-
ty v Jurtě. Přijďte si vyrobit šetrnou kosmetiku 
k přírodě. Informace: Markéta Galbavá, routa.
galbava@seznam.cz.

Komunikační skupina pro ženy
Úterý 5. 9. v 18.00–19.30 hod. v Jurtě. Skupi-
nové setkávání pro ženy, které se chtějí podělit 
o radosti i starosti všedního života (partner-
ský vztah, výchova dětí, vztahy v zaměstnání) 
a vzájemně se podpořit. Pod vedením Radany 
Cikánkové, 732 727 161, routa.cikankova@se-
znam.cz.

Setkání osvojitelů a zájemců o osvojení
Pátek 8. 9. v 15.00 hod. v Jurtě. Posezení u čaje 
či kávy, povídání a výměna zkušeností s ostat-
ními rodiči. Informace: Lucie Hájková, hajkova.
routa@seznam.cz.

Dětský bleší trh 
Sobota 9. 9. v 9.00–12.00 hod. na zahradě Rou-
ty. Udělejte svým nákupem radost sobě i ma-
lým prodejcům. Děti mohou prodat to, co již 
nepotřebují, ale co druhým ještě udělá radost. 
Rezervace prodejního místa: 606 660 421.

Inspirativní sousedské setkání 
Úterý 12. 9. v 17.30–19.30 hod. na téma „Jíme 
jídlo“, zahrada Routy. Informace: Andrea Pen-
cová, 732 727 161, routa.komunita@gmail.com.

V diskrétní zóně muslimské společnosti
Úterý 12. 9. v 19.30 hod. v Routě – přednáška 
Břetislava Turečka, který vede Centrum pro 
studium Blízkého východu, je doktorandem na 
Univerzitě Palackého, pracoval jako novinář, byl 
zpravodajem Českého rozhlasu v Jeruzalémě. 
Informace: Veronika Beldíková, 732 727 161, 
routa.beldikova@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.

Švihák lávkový
Sobota 16. 9. – rodinný okružní cyklovýlet asi 
na 10 km, start a cíl průběžně mezi 13.00–15.00 
hod. lávka u Labe, na trase soutěže, kvízy a jiné 
úkoly.

Divadlo pro ROUTU
Neděle 17. 9. v 10.00–15.00 hod. – kulturní ne-
děle k podpoře rodin a náhradních rodin na za-
hradě Routy. Program: Divadelní soubor Černý 
Petr a Samodiv, Dobročinný obchůdek, zá-
bavné doprovodné aktivity, občerstvení, osvě-
ta náhradní rodinné péče. Informace: Markéta 
Galbavá, 732 727 161, routa.galbava@seznam.cz.

Stolohraní – vyzýváme vás ke hře
Úterý 19. 9. v 13.00–18.00 hod. – herní od-
poledne pro velké i malé na zahradě Routy 
v Jurtě. Informace: Veronika Beldíková, routa.
beldikova@seznam.cz.

Dětský bazárek
Pátek 22. 9. v 9.00–18.00 hod., sobota 23. 9. 
v 9.00–12.00.
Příjem věcí ve čtvrtek 21. 9. v 17.00 hod. Infor-
mace: Jitka Fořtová, jitka.fortova@gmail.com.

Výroba Survival náramku
Úterý 26. 9. v 16.00–18.00 hod. na zahradě 
Routy v Jurtě. Tzv. „náramek přežití“, který je 
zhotoven z padákové šňůry, kterou lze v přípa-
dě potřeby rozplést a použít.

Trénink paměti
Středa 27. 9. v 9.30–11.00 hod. na zahradě 
Routy v Jurtě – smysluplná a zábavná aktivi-
ta pro správnou činnost mozku pod vedením 
Renáty Nentvichové Novotné. Nutné přihlášení 
předem do 15. 9. u Květoslavy Pertlíkové, 606 
140 425. Informace: Veronika Beldíková, 732 
727 161, routa.beldikova@seznam.cz.

Práce se stresem
Sobota 30. 9. v 10.00–16.00 hod. v Routě, 
seminář Klubu náhradních rodin s Lucií Mu-
calovou. Program pro předem přihlášené děti 
zajištěn. Pro pěstouny RC Routa zdarma, cena 
pro ostatní zájemce 1 000 Kč. Informace a při-
hlášky: Lenka Slováková, 603 538 763, slova-
kova.routa@seznam.cz. 

V sobotu 16. září od 9.00 hod. pořádá spolek AVZO 
TSČ ČR 20217 výstavu svých leteckých modelů. Zá-
jemci mohou vidět i modelářskou dílnu a létání na si-
mulátoru. Foto: archiv spolku
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SK UNION – START NOVÉ FOTBALOVÉ SEZONY

• Milan Šikl

Mužstvo dospělých čelákovického Unionu má 
za sebou přípravu na nový ročních mistrovských 
soutěží. Opět bude startovat ve Středočeské  
I. A třídě, kde soupeři budou celky, které již hrá-
ly minulý ročník – Poděbrady, Velim, Sázava, 
Luštěnice, Pšovka, Záryby, Divišov, Kosmono-
sy, dále nováčkové Lysá n. L., Vyšehořovice, 
Český Brod B, Uhlířské Janovice, Pěčice, Kly 
a tabulku doplňuje Mnichovo Hradiště, které se-
stoupilo. Při výčtu soupeřů je jasné, že soutěž 
nebude lehkou záležitostí, a Union by rád hrál 
v této společnosti důstojnou roli.

Příprava začala 17. 7. a v jejím rámci sehrál tým 
tři přípravná utkání se soupeři stejné úrovně. 
Zde jsou výsledky odehraných zápasů.

SK UNION–VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY 8:1
Branky: Kadeřábek 3, Parůžek 2, Vacek, Koch 
O., Dosoudil.
Výrazná převaha. Hrálo se na stadionku 
v Nehvizdech.
SK UNION–TJ PODOLÍ 2:0
Branky: Vacek, Dosoudil.
Druhé utkání mělo vyšší kvalitu a také několik 
neproměněných šancí Unionu.
TJ PÁTEK–SK UNION 2:6
Branky: Vacek 3, Kadeřábek 2, Pavel Bařina.
Stále stejná písnička – moře vyložených šancí, 
ale jen část jich proměníme.

Výsledky přípravných zápasů hovoří jasně a teď 
jde o to, pokračovat v tomto trendu i v mi-
strovské soutěži, a to bude podzimní úkol pro 
trenéra Radka Skuhravého a hráčský kádr, který 
má zatím tuto podobu – brankáři: Aleš Hlavá-
ček, Petr Bařina; obránci: Milan Arazim, Matěj 
Pikous, Pavel Bařina, Ondřej Koch, Petr Koch, 
Jakub Souček, Marek Náhlovský; záložníci: On-
dřej Kolovecký, Tomáš Matějka, Pavel Hájek, 
Michal Dosoudil, Břetislav Vacek, Jan Szabo; 
útočníci: Jan Kadeřábek, Petr Pánek, Zdeněk 
Parůžek. Počítá se i se dvěma dorostenci Mi-
lanem a Lukášem Vlčkovými.

Před uzávěrkou Zpravodaje vstoupil Union do 
soutěže zápasem 1. kola, a to „derby“, kdy na 
stadionu U Hájku hostil nováčka z Lysé.
SK UNION–SLOVAN LYSÁ N. L. 5:2
Branky: Kadeřábek, Kolovecký, Dosoudil, Va-
cek a Parůžek.
Utkání nezačalo pro domácí tým dobře a v 10. 
min. byl stav na ukazateli skóre 0:2! Přesto do 
přestávky Union vyrovnal. Po přestávce již byla 
převaha domácích znatelná a s tím přišly i branky. 
Union byl fotbalovější a první výhra je zasloužená.
Mládežnické týmy Unionu jsou zatím v přípravě 
na novou sezonu. Dorost s novým trenérem 
Petrem Kujalem bude hrát ve stejné skupině 
jako v minulém ročníku a boj o mistrovské body 
započal 27. 8. utkáním v Suchdole. Příchodem 
hráčů z kategorie starších žáků se doplnil kádr, 
a tak mužstvo snad bude moci pomýšlet na 
lepší umístění, než tomu bylo loni.
Starší i mladší žáci v krajském přeboru budou 
hrát soutěž zcela jiným způsobem, než tomu 
bylo dosud, a to ve dvou skupinách po deseti 
čtyřkolovým systémem. Trenérem obou muž-
stev bude Radek Skuhravý a soutěž otevřel zá-
pas na Mělníku také 27. 8. Dále jsou v okresních 
soutěžích přihlášena čtyři mužstva přípravek, 
která zahajují soutěž v září.

Ročník 2016/2017 tedy skončil, a tak budeme 
čekat, co přinese budoucí ročník fotbalových 
soutěží.

První branku nové sezony Unionu vsítil Kadeřábek. 
Foto: Vl. Malinovský

SK karate Dragon – nábor nových členů

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

Sportovní klub karate Dragon, TOP klub Čes-
kého svazu karate, nejúspěšnější klub repre-
zentace ČR WUKF, klub mistrů Evropy 2017, 
pořádá v termínu od 14. září do 2. října 2017 
průběžný nábor nových členů pro doplnění  
oddílů sportovní přípravky a sportovního  
karate. 
Tréninky se budou konat v tělocvičně institutu 
MILLS, náměstí 5. května č. p. 2, Čelákovice 
(vchod přes restauraci BouCZECH).

SPORTOVNÍ KARATE (od 7 let): Určeno dětem, 
mládeži i dospělým, kteří mají zájem o karate, 
sebeobranu a kteří si chtějí zlepšit svou fyzickou 
a psychickou kondici. Součástí výuky je rozvoj 
obratnosti, rychlosti a vytrvalosti. Nábor každé 
pondělí v 18.15 hod.
SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA (4–6 let): Pro velký 
zájem jsme pro vás připravili cvičení zaměřené 
na obratnost a pohybové dovednosti těch nej-
menších dětí. Vše probíhá formou her, do kte-
rých jsou průběžně zařazeny nenásilnou formou 
prvky karate. Postupná příprava na sportovní 
karate. Nábor každý čtvrtek v 16.00 hod.
Upozorňujeme, že počet nových členů je ome-

zen do naplnění kapacity jednotlivých oddílů.
Nabízíme profesionální přístup. Výborný přátel-
ský kolektiv. Vedení výuky školenými a zkušený-
mi instruktory. Možnost účasti na národních 
a mezinárodních soutěžích. Letní sportovní 

kemp. Jarní a podzimní soustředění. Účast na 
klubových akcích. Veškeré informace budou 
poskytnuty vedoucím na tel.: 724 882 862,  
nebo e-mailu: mbrejcha1@seznam.cz, www.
karatedragon.cz.

Členové klubu. Foto: archiv SK Dragon

karate

fotbal
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• Petr Flekač

Prázdninovou přestávku vyplnilo množství 
turnajů. Za všechny zde uvádíme dva nejkva-
litnější, na kterých nechyběla ani naše mužstva. 
Na prvním místě jmenujme Šacung Cup, což je 
obdoba zimní Poslední smeče, a silně obsazený 
Jedličkov Open.

ŠACUNg CUP: Na start nejstaršího meziná-
rodního klání v ČR a jednoho z nejstarších 
turnajů (56. ročník) se postavilo celkem 13 trojic. 
V pověstné „kleci“ se ne všem z favorizovaných 
sestav podařilo vyhrát svou základní skupinu, 
a zajistit si tak přímý vstup do čtvrtfinále. Této 
mety dosáhly sestavy Karlových Varů, Vsetína, 
Modřic a Košic. Z druhého místa postoupily po 
remíze se Šacungem B i Čelákovice ve složení 
Spilka, Flekač, Šafr, Holas. V osmifinále pak 
Čelákovičtí ve třetím setu přehráli budějovické 
béčko. Ve čtvrtfinále však nestačili na Modřice 
(Pospíšil, Pelikán, O. Vít) a turnaj pro ně skon-
čil. Vítězem se stala trojice Climaxu Vsetín 
s Chalupou, Plachým a Kupským, která během 

turnaje neztratila ani set. Stříbro patří pražské 
Avii Čakovice, bronz putuje do Modřic.

JEDLIČKOV OPEN: 59. ročník turnaje trojic, 
který každoročně patří k TOP turnajům. Celkem 
17 týmů bylo rozděleno do třech čtyřčlenných 
skupin a jedné pětičlenné skupiny. Jmenovitě 
se turnaje zúčastnila např. trojice nedávných mi-
strů světa ve složení Vanke, O. Vít a Rosenberk. 
Dále se představili současní mistři České repub-
liky ve dvojicích Plachý a Chalupa doplněni 
dnes již legendárním F. Kalasem z extraligového 
Šacungu. Čelákovice nastoupily ve složení A-
tým: Spilka, Flekač, Šafr, B-tým: Kilík, Souček, 
Kalous J. a C-tým: Vrtiška, Doucek, Frank.
Čelákovice B a C nepostoupily ze základní sku-
piny. Čelákovice A poustoupily s jednou pro-
hrou do další čtvrtfinálové skupiny, kde nako-
nec s jednou výhrou a lepšími sety postoupily 
do semifinále. Zde dostaly výprask od Vsetína 
a utkaly se o třetí místo s veteránským týmem 
Old Wanderes ve složení: Kyliánek, Rezek 
a Voldřich, který jim dal pořádně zabrat. Nako-
nec strhly vítězství na svou stranu ve třetím setu 

posledním možným míčem a uhájily 3. místo.
Další informace najdete na webových stránkách 
www.nohejbal-celakovice.cz.

Zápasy na Městském
stadionu – aréně Ve Vrbí
2. 9. 9.30 hod. Čelákovice C–Sadská
3. 9. 8.30 hod. Turnaj dvojic mládeže
16. 9. 9.30 hod. Čelákovice C–Čáslav

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice

Na fotce tým Čelákovic na turnaji Jedličkov OPEN, na 
kterém skončili na třetím místě. Zleva: Spilka, Flekač, 
Šafr. Foto: M. Spilka

Orka na Czech Open 
2017

• Martin Bajer

V rámci přípravy na novou sezonu se Orka zú-
častnila již tradičně největšího mezinárodního 
florbalového turnaje na světě – Czech Open. 
Tento rok se turnaje zúčastnilo 240 týmů z 19 
zemí. Orka v základní skupině, kterou hrála spolu 
s elitními týmy na Podvinném mlýně, nastoupi-
la proti soupeřům z Česka, Slovenska a Fin-
ska. Po dvou jednoznačných vítězstvích proti 
zahraničním týmům Orka těsně prohrála v sou-
boji o první místo ve skupině s FBC Letka. Do 
dalších kol turnaje tak Orka postoupila z druhého  
místa.
ORKA ČELÁKOVICE–ICE PLAYERS SEREĎ 
(SVK) 8:0
ORKA ČELÁKOVICE–SBT IV (FIN) 11:1
ORKA ČELÁKOVICE–FBC LETKA (CZ) 1:2
Do 1/64 finále nám los určil italského soupeře. 
Po dramatickém průběhu jsme nakonec uhájili 
vítězství a postup do dalších bojů.
ORKA ČELÁKOVICE–A.S.D. FLOORBALL 
L´AQUILA (ITA) 5:4
Ve 1/32 finále jsme narazili na soupeře, se kterým 
se budeme utkávat i v následujícím ročníku Ná-
rodní ligy. I tentokrát byl zápas velmi dramatický, 
v základní části skončil nerozhodně. V rozhodu-
jících samostatných nájezdech byl ale šťastnější 
soupeř, a pro nás tak účast v turnaji skončila.
ORKA ČELÁKOVICE–DDM WIZARDS PRAHA 
10 3:4 SN

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

• Vlaďka Barešová

Děti na startu je projekt podporovaný z rozpočtu 
Středočeského kraje a jde o všeobecnou pohy-
bovou přípravu dětí předškolního a mladšího 
školního věku, je zaměřený na rozvoj základní 
pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, 
rychlosti a síly.
Kdo jsou děti na startu? Všechny děti ve věku od 
4 do 9 let – děti štíhlé, s nadváhou i obézní, talen-
tované i netalentované.

Všeobecná sportovní průprava děti komplexně 
připraví na pozdější zvládání specializovaných 
sportovních disciplín a sport je přitom nepře-
stane bavit. Výuka je pestrá a zábavná. Dětem  
se pohybová aktivita po deseti minutách mě-
ní. Malí sportovci se nejdříve věnují atletice, pak 
gymnastice, v půlce hodiny se přejde na mí-
čové hry, motorická cvičení a na závěr nechybí 
ani soutěže. Děti zde cvičí s radostí a bez stre-
su z výkonů. Rádi bychom touto cestou přived-
li ke sportu co nejvíce dětí. Kurzy kopírují školní 
rok (září–leden a únor–červen) a v rámci deseti-
měsíčního tréninkového bloku se uskuteční 40 
lekcí (1x týdně 60 minut). V našem případě se 
jedná o středu od 15.15 do 16.15 hod. Otvíráme 

florbal

kulturistika

Nabíráme členy
• Václav Dzumpel, člen výboru Kulturistického 
spolku Čelákovice

V červnu 2017 založený Kulturistický spolek 
Čelákovice nabírá nové členy. Přijďte si zacvi-
čit do nově vzniklého prostoru v horním patře 
„multifunkčního“ objektu v ulici Kostelní (bývalá  
pekárna).

Kontakt – tel.: 606 725 277, e-mail: posilovna.
celakovice@seznam.cz.

FARNÍ CHARITA NERATOVICE 
U Závor 1458, 277 11 Neratovice

tel.: 315 685 190, fax: 315 685 190 
 http://neratovice.charita.cz

e-mail: sekretariat@charita-neratovice.cz
Farní charita Neratovice v rámci zdravotní péče 
poskytuje i ošetřování akutních a chronických

ran (bércové vředy, proleženiny apod.). 
Při léčbě komplikovaných, chronických ran 

úzce spolupracuje s kožní lékařkou, 
která se specializuje na tuto léčbu.

již 3. ročník a přihlášky přijímáme do poloviny 
září 2017. Bližší informace o projektu naleznete 
v červencovém Zpravodaji města Čelákovic, na 
stránkách www.detinastartu.cz, www.spor-
tovni-akademie.com nebo na tel.: 776 635 588, 
777 065 089.

Děti na startu

nohejbal
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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 (19.55–20.40 hod.)
Plavecký kurz pro dospělé (20.40–21.25 hod.)

NEDĚLE
Aquaaerobic (20.10–21.00 hod.)

Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

po 6.15–7.45 – 19.00–21.30

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

st 6.15–7.45 14.00–15.00 19.00–21.30

čt – – –

pá 6.15–7.45 14.00–15.00 17.00–21.30

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

ne – 11.00–12.00 16.00–20.00

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

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

Úspěšné příměstské 
tábory

• Petr Bambas, ředitel

Bezmála 130 dětí se zúčastnilo druhého ročníku 
námi pořádaného Příměstského sportovního 
tábora. Oproti loňsku je to o polovinu více dětí 
a pro obrovský zájem jsme přidali i čtvrtý tý-
denní turnus. Všechny děti měly jedinečnou 
šanci strávit přes dvě hodiny denně v Městském 
bazénu plaveckým výcvikem pod vedením zku-
šených trenérek, nechyběla atletika ani fotbal  
na Městském stadionu nebo basketbal či flor-
bal na víceúčelovém hřišti u bazénu. Zájem-
cům mohu slíbit, že příměstský tábor budeme  
organizovat také o příštích letních prázdninách. 
Podrobnosti a termíny zveřejníme v průběhu 
února 2018.

Další moderní 
sportoviště

• Petr Bambas, ředitel

Sportovní hřiště v ulici Na Nábřeží prošlo v prů-
běhu prázdnin kompletní plánovanou rekon-
strukcí. Původní nevyhovující povrch (umělý 
trávník se vsypaným křemičitým pískem) byl 
kompletně odvezen, poté došlo k odtěžení 
vrchní části podloží a následovala realizace 
speciální železobetonové desky. Finálním povr-
chem je moderní a bezúdržbový polyuretanový 
povrch SmartSoft tloušťky 11 mm, který se 
osvědčil na sportovním Duhovém hřišti v Jiřině. 
Současně s úpravou podloží a povrchu došlo 
i ke kompletní výměně prken, natření nosné 
kovové konstrukce, osazení nových basket-
balových košů, ochranné sítě a instalovány byly 
i nové fotbalové branky. Sportovní hřiště Na 
Nábřeží dnes nabízí kromě hřiště na basketbal, 
fotbal nebo volejbal či tenis také herní prvky pro 
menší děti. Správu a údržbu moderního spor-
toviště bude po převzetí od města zajišťovat 
Čelákovická sportovní, p. o.

Hřiště v ulici Na Nábřeží před a po rekonstrukci. Foto: 
archiv ČeSpo.

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.

Podzimní nabídka
• Petr Bambas, ředitel

Plavání pro seniory zdarma

V neděli 1. října 2017 budou senioři plavat 
v Městském bazénu zdarma. Město Čelákovice 
a Čelákovická sportovní, p. o., si takto druhým 
rokem připomenou Mezinárodní den seniorů, 
který v letošním roce připadne právě na nedě-
li 1. října. Bezplatné plavání platí nejen ve vy-
hrazených hodinách pro seniory (9.00–11.00 
hod.), ale po celou otevírací dobu pro veřejnost, 
tedy v čase 9.00–12.00 a 16.00–20.00 hod.

Plavecká soutěž měst podruhé 
u nás

Ve středu 4. října 2017 se Čelákovice podruhé za 
sebou zapojí do tradiční Plavecké soutěže měst. 
Jejím principem je zaplavat si libovolným stylem 
na čas trať 100 metrů (4 bazény) a ocitnout se 
v roli jednoho z „reprezentantů“ čelákovického 
bazénu. Důležitý není zaplavaný čas, ale počet 
účastníků, proto neváhejte a přijďte si zasou-
těžit a zaplavat. Každý účastník soutěže má 
totiž po celý den plavání zdarma. V loňském 
roce se soutěže zúčastnilo 144 plavců, nej-
mladší účastnicí byla pětiletá Anna Paliatková 
a nejstarším plavcem byl Milan Břinčil (71 let). 
Nejrychlejší čas v kategorii mužů i absolutně 
zaplaval Luboš Valehrach (1 min. 26 sec.), mezi 
ženami byla nejrychlejší Anna Havránková (1 
min. 33 sec.). Plavecká soutěž měst je tradiční 
celorepublikovou akcí pořádanou od roku 1992, 
loni poprvé pod hlavičkou ČASPV, v rámci pro-
pagace kondičního plavání jako vděčné, celo-
ročně i celoživotně využitelné pohybové aktivity.

Plavecké kurzy 
2017/2018

Podrobnosti k jednotlivým kurzům, termíny 
a ceny najdete na našich webových stránkách 
v sekci Městský bazén / Co nabízíme.

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.)

Příměstský sportovní tábor 2017. Foto: archiv ČeSpo.
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