
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ...
Článek přináší veškeré podstatné informace o sněmovních volbách 
pro voliče a informuje o místech konání voleb v 11 volebních okrs-
cích v Čelákovicích. Volby se uskuteční ve dnech 20.–21. října.

Podjezd bude uzavřen až do 16. října .....................
Kvůli havárii kamionu, který na konci září srazil bednění, a došlo tak 
k posunu nosné konstrukce mostu v ulici U Podjezdu, bude tento 
silniční úsek uzavřen až do pondělí 16. října.

Rozhovor se starostou a místostarostou ................
Vedení města zbývá poslední rok vládnutí, protože v říjnu 2018 se 
uskuteční komunální volby. Plány starosty Josefa Pátka a místosta-
rosty Miloše Sekyry na následujících 12 měsíců jsou představeny 
v bilančním rozhovoru.

Zvláštní příloha: Městský stadion ............................
Společnost ADONIS Projekt z Hradce Králové ve spolupráci 
s místostarostou I Milošem Sekyrou zpracovala komplexní informa-
ce o revitalizaci Městského stadionu v Čelákovicích.

Medaile z Mistrovství světa ve vodním
motorismu ....................................................................
Daniel Pařez získal v srpnu na Mistrovství světa v kategorii M1 
v Maďarsku bronzovou medaili v disciplíně paralelní slalom. Je to 
zatím jediná medaile České republiky v tomto sportu z mistrovství 
světa. Upřímně blahopřejeme!
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Akci Vzpomínka na prázdniny uspořádali členové osadního výboru Sedlčánky pod vedením předsedy a zastupitele města Petra Kabáta v sobotu 9. září. Od 14.00 do 19.00 hodin 
navštívilo park v lokalitě Zájezd více než 1 500 osob. Foto: Jana Vondráčková

Armáda ČR a složky integrovaného 
záchranného systému

se představily v Sedlčánkách
• Petr Kabát, předseda, a členové osadního výboru Sedlčánky

V sobotu 9. září byla osadním výborem Sedlčánky zorganizována 

akce „Vzpomínka na prázdniny“, na jejímž zabezpečení se podíleli 

příslušníci Armády České republiky, Zdravotnického zařízení Minis-

terstva vnitra, Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice, Poli-

cie České republiky a Městské policie Čelákovice. 

Návštěvníci si mohli prohlédnout vrtulník Sokol, kolový obrněný transpor-
tér Pandur II 8x8, bojové vozidlo Land Rover Defender 130 Kajman, lehké 
pancéřované vozidlo Iveco, služební vozidla, zbraně a další techniku po-
užívanou jednotlivými složkami Armády ČR a integrovaného záchranného 
systému. Příslušníci Armády ČR rovněž předvedli seskoky padákem, pou-
žití vaku na vodu a transport zraněného v závěsu pod vrtulníkem. Přítom-
né děti i rodiče se mohli svézt v bojových vozidlech.
Pro děti byly připraveny drobné dárky a dětský koutek se sportovními dis-
ciplínami. Akce se zúčastnili i pracovnice MAS Střední Polabí. Na závěr 
akce připravili čelákovičtí dobrovolní hasiči oblíbenou pěnu.
Průběh akce podpořili za město Čelákovice svou přítomností starosta 
Josef Pátek, místostarosta I Miloš Sekyra a místostarosta II Petr Studnič-
ka. Armádní složky reprezentoval první zástupce náčelníka Generálního 
štábu Armády ČR generálporučík Jiří Baloun. Vzpomínky na prázdniny se 
zúčastnilo zhruba 1 500 návštěvníků, nejen místních, ale i ze vzdálených 
míst. Všichni přítomní byli spokojeni nejen s průběhem akce, ale i s ob-
čerstvením a dalšími doprovodnými aktivitami (soutěže pro děti, bojové 
ukázky atd.).
Touto cestou bychom rádi poděkovali městu Čelákovice, osadnímu výbo-
ru Sedlčánky a všem jeho dobrovolníkům a příslušníkům a pracovníkům 
zapojených složek, kteří nám významně pomohli s přípravou a realizací 
této akce.
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SLAVNOSTNÍ VEČER U PŘÍLEŽITOSTI
UDĚLENÍ VÝROČNÍ CENY
MĚSTA ČELÁKOVIC 2017
Věře Šumanové
Sobota 28. října v Kulturním domě
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Hezký podzim!

Investiční činnost ve městě je v plném proudu. 
Na začátku měsíce září byla slavnostně otevřena 
zcela nová budova Mateřské školy Sluníčko v ulici 
J. A. Komenského, kterou navštěvuje 50 dětí ve 
dvou třídách. V polovině září byl zkolaudován nový 
přechod pro chodce se světelným signalizačním 
zařízením na křižovatce ulic Masarykovy, Toušeň-
ské a Zálužské, který zvýší bezpečnost chodců při 
cestě mezi Čelákovicemi a místní částí Záluží. 
Kompletně zdemolovány byly objekt Chanos, byt 
školníka, družina a kotelna v areálu Základní ško-
ly v Kostelní ulici. Tento prostor bude sloužit pro 
výstavbu zcela nové školské budovy, která bude 
financována z dotačního titulu Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy. Žádost o dotaci byla 
v srpnu odevzdána a nyní probíhá proces registra-
ce a kontroly, zároveň probíhá stavební řízení na 
novou budovu školy. 

Intenzivní přípravné práce se týkají vybudování 
vodovodního přivaděče a kanalizační stoky do 
Záluží a kanalizačních stok a přípojek v samotném 
Záluží. Aktuálně je třeba začít projektovat přípojky 
k jednotlivým domům. V září se uskutečnila se-
tkání s občany organizovaná osadním výborem 
Záluží, na kterých byly sděleny podrobné informa-
ce o celé investiční akci.
V rámci veřejné soutěže Technologické agentury 
ČR se město zapojilo do projektu ČVUT Participa-
tivní navrhování udržitelných budov s objektem 
bývalé školy v Sedlčánkách, kterou čeká přestav-
ba na víceúčelovou městskou budovu. Práce se 
nezastavily ani na přípravě rekonstrukce „staré 
zástavby“ v Jiřině, která je rozdělena do sedmi 
etap. Cílem je kompletní rekonstrukce stokové sítě 
splaškové kanalizace včetně přípojek, vybudování 
oddílné dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, 
výsadba zeleně a výstavba chodníků a komunika-
cí. Rada města schválila rovněž zadávací doku-
mentaci veřejné zakázky na výstavbu nového par-
koviště v ulici Na Švihově.
Stavební práce probíhají i ve sportovních halách. 
Tělocvična Základní školy J. A. Komenského získá 
nová bezpečná okna. Víceúčelová sportovní hala 
Vikomt prochází rozsáhlou rekonstrukcí spočívající 
v zateplení obvodového pláště a výměně okenních 
a vnějších dřevních výplní. Oprava sociálního zá-
zemí je realizována ve sportovní hale BIOS. V uli-
ci Na Nábřeží bylo zprovozněno zcela zrekon-
struované hřiště. 
Dovolte, abych vám všem popřál příjemné 
podzimní dny. V říjnu se v našem městě uskuteční 
Týden knihoven (2. až 6. října), jehož součástí bude 
i výstava „Čelákovice včera a dnes“. Navíc bude 
v sedlčánské pobočce Městské knihovny otevřeno 
nové dětské oddělení a bude prodloužena vý-
půjční doba vždy v úterý od 13.00 do 18.00 hod. 
U příležitosti státního svátku 28. října se uskuteční 
v 10.00 hod. slavnostní akt u pomníku padlých na 
náměstí 5. května a od 19.00 hod. se koná v Kul-
turním domě slavnostní večer u příležitosti udělení 
a předání Výroční cena města Čelákovic 2017 paní 
Věře Šumanové s koncertem zpěvačky Dashy za 
doprovodu skupin Pajky Pajk a Epoque Quartet. 
Jste srdečně zváni!

Miloš Sekyra, místostarosta I

ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 39 (rok 2017), číslo 10. 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, 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 4. 10. 2017 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 11/2017 je 15. 10. 2017.

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.

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.

úvodník

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.

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

Tištěný přehled akcí

„ZIMA v Čelákovicích“

POZOR, BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA

Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „ZIMA v Če-
lákovicích“ (plakát; Zpravodaj města) obsahu-
jící akce od středy 6. prosince 2017 do středy 
7. března 2018, je v úterý 7. listopadu 2017.
Informace o akcích zasílejte na e-mail: 
kalendar@celakovice.cz.
Dodané informace jsou také publikovány na 
webových stránkách města v „Kalendáři akcí ve 
městě“.

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.pscelakovice.cz 

Tajemník MěÚ Čelákovice

vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení pracovní pozice:

úředník – referent/referentka odboru správy 

majetku a investic MěÚ v Čelákovicích. 

Přihlášky nutno doručit nejpozději do pondělí 
23. října 2017 – 11.00 hod.

Bližší informace na www.celakovice.cz.

vyběrové řízení

KONEC LETNÍHO ČASU
neděle 29. října 2017
ve 3.00 na 2.00 hod.
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Městská vlajka
Čelákovic prohlášena
v německém Rosslau 

za nejhezčí
• Jarmila Volfová, radní

Německé souměstí Dessau-Rosslau na 258. 
říčním kilometru si v letošním roce připomínalo 
deset let své existence. U této příležitosti se 
uskutečnilo již pošestnácté ve čtvrtek 24. srpna 
v Aleji polabských měst slavnostní vyvěšování 
vlajek 88 měst ležících na řece Labi od jejího 
pramene v Krkonoších až po ústí do Severní-
ho moře. V celém povodí Labe žije více než 
24 milionů obyvatel. Akce se zúčastnili i zástup-
ci samospráv Lysé nad Labem, Brandýsa nad 
Labem – Staré Boleslavi, Kostelce nad Labem 
či Roudnice nad Labem. Bližší charakteristika 
městské vlajky je popsána v říjnovém Tématu 
měsíce. Město Čelákovice propůjčilo svou vlajku 
organizátorům v březnu 2012 u příležitosti ofi-
ciálního zahájení stavby lávky po poklepu zá-
kladního kamene akce „Cyklistická stezka přes 
Labe v Čelákovicích“.

Letošního vyvěšování městských vlajek v rosslauské 
Aleji polabských měst se zúčastnili za město Čelákovi-
ce starosta Josef Pátek, místostarosta II Petr Studnič-
ka, radní Jarmila Volfová a předsedkyně komise bytové 
a sociální Hana Machálková. Foto: -kt-

• Jarmila Volfová, radní

Příští rok proběhnou jubilejní oslavy a 28. říjen 
1918 bude hodnocen z mnoha úhlů pohledu 
a dostupných skutečností. Vládnoucí habsbur-
ská dynastie dělala všechno proto, aby český 
národ nepřijal Rakousko-Uhersko za svůj stát. 
Císař František Josef I. přes několikeré sliby se 
nedal korunovat českým králem (králem hos-
podářsky nejrozvinutější části své říše). Je zná-
mou skutečností, že studenti, kteří projevili svůj 
nesouhlas s politikou Vídně, byli vylučováni ze 
všech škol říše (např. zakladatel léčebny v Luži 
– Košumberku Hamza) a Hašek ve svém vojáku 
Švejkovi nepřehání v líčení tajné policie. 
Císařská rodina, která od svých poddaných 
vyžadovala přísnou viktoriánskou morálku, 
byla proslulá mimomanželskými vztahy, ar-
civévodové se celý život potýkali s pohlavními 
nemocemi a nejvyšší autorita – císař – žádal ví-
deňské profesory, aby podepsali lživé svědectví 
ohledně úmrtí korunního prince, který spáchal 
vraždu své milenky a následně sebevraždu.
T. G. Masaryk si uvědomoval důležitost stabi-
lizace středoevropského prostoru. Jistě pro-
žil několik nezáviděníhodných okamžiků, kdy 
musel své přesvědčení změnit a začít usilovat 
o samostatný stát. Vždy zdůrazňoval, že naše 
mladá demokracie musí být postavena na 
trvalém mravním základě (jak bychom si tato 
slova dnes potřebovali stále opakovat!) a Čes-
koslovensko by mělo být v srdci každého ob-
čana. 
Ztotožnění lidí s první republikou bylo obrovské 

a nepředstírané. Za necelých dvacet let své 
existence nemohla vyřešit všechny problémy, 
ale základy spravedlivého demokratického so-
ciálního státu byly položeny. Zdůrazňuji, že na 
radnicích vznikaly sociální sekce, na tehdejší 
dobu pokrokově pojaté. 
Na nedávném zasedání našeho zastupitelstva 
vystoupil člen KSČM s tím, že je ostuda, jestli-
že lidé v dělnických domcích u Kovohutí bydlí 
jak za první republiky. Pominu, že nemůžeme 
srovnávat úroveň bydlení s dnešním standar-
dem, ale komunisté měli 43 let čas, aby vše 
přestavěli. Nemuseli dodržovat jakékoliv před-
pisy a zákony, které dnes brzdí vyřešení tohoto 
problému. Např. vedoucí tajemník KSČ v Praze 
soudruh Kapek mávnutím ruky nechal zbořit 
jedno z nejkrásnějších a nejvzácnějších nádraží 
v Evropě – Těšnov.
K odkazu 28. října 1918 bychom měli přistupo-
vat citlivě, objektivně, bez emocí. Pokud tak uči-
níme, musíme přiznat, že první republika patřila 
k nejpozitivnější éře naší nelehké historie. 
Ráda bych tímto poděkovala vedení města, 
odboru školství, informací a kultury Městského 
úřadu a příspěvkovým organizacím, které se po 
celý letošní rok podílejí na přípravě oslav připo-
menutí „osmičkových“ výročí v našem městě 
v roce 2018. Připomeneme si výročí třicetileté 
války (1618–1648), revoluční rok 1848, rok 1918 
nejen jako vznik samostatného československé-
ho státu, ale i ukončení 1. světové války a též 
roky 1938, 1948 a 1968. V prosincovém vydání 
Zpravodaje bude představen celoroční program 
oslav v rámci tzv. Českého roku v Čelákovicích.

MĚSTO ČELÁKOVICE ZVE

28. října 1918 vznikla

Československá republika.

U příležitosti výročí vzniku samostatného 

státu budou v sobotu 28. 10. v 10.00 hod.

za účasti zástupců města položeny květiny 

u pomníku padlých na náměstí 5. května.

Psát k 99. výročí vzniku Československé
republiky je úkol nevděčný

ČEZ Distribuce, a. s.
oznamuje přerušení dodávky elektřiny

v Čelákovicích – B. Němcové, Čelakovského, 
Družstevní, Dvořákova, J. Nerudy, J. Zacha, 
Kozovazská, Lipová, Mochovská, Na Požárech, 
Příční, Třebízského a v Císařské Kuchyni – Mo-
chovská,
v pondělí 9. 10. 2017 od 7.30 do 11.00 hod.;

v Záluží – Cihelna, Zálužská,
v úterý 17. 10. 2017 od 7.30 do 12.30 hod.

Bližší informace o lokalitách dotčených tou-
to odstávkou jsou k dispozici (nejdříve 15 dní 
před uvedeným termínem) na webové adrese: 
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/

odstavky.html 

Poruchová linka 840 850 860

• VODNÉ a STOČNÉ
 pro rok 2017 v Čelákovicích:
vodné = 41,45 Kč/m3 bez DPH
stočné = 36,36 Kč/m3 bez DPH
celkem 77,81 Kč/m3 bez DPH

celkem 89,48 Kč/m3  vč. DPH

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

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

Reklamace roznosu Zpravodaje
Vážení čtenáři, protože redakční rada zaznamenala stížnosti na roznos našeho periodika (zajišťuje 
za úplatu Česká pošta, s. p., pobočka Čelákovice), zveřejňujeme, jak je možné reklamaci na roznos 
uplatnit.
Nejlépe zaslat co nejdříve e-mailem na zpravodaj@celakovice.cz adresu, kam nebyl Zpravodaj 
dodán.



str. 4str. 4 říjen 2017

ZPRÁVY Z RADNICE

ZMĚNA SÍDLA VOLEBNÍHO OKRSKU

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR a následující dochází ke změně sídla vo-
lebního okrsku č. 6 (ulice Na Nábřeží, Na Stráni, 
U Kapličky) z Kulturního domu Čelákovice, p. o., 
Sady 17. listopadu 1380, na adresu Základní 
škola Čelákovice, J. A. Komenského 414/7, p. o.

INFORMACE PRO VOLIČE

• Právo volit do Poslanecké sněmovny má 
státní občan České republiky, který alespoň 
ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 
18 let, u kterého nenastala překážka ve výko-
nu volebního práva;

• volič může hlasovat ve volebním okrsku, v je-
hož územním obvodu je přihlášen k trvalému 
pobytu a je zapsán ve stálém seznamu voličů;

• hlasování mimo území České republiky pro-
bíhá ve zvláštních stálých volebních okrscích 
při zastupitelských a konzulárních úřadech 
České republiky;

• každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné.

VOLIČSKÝ PRŮKAZ

• Obecní úřad vydá voliči, který nebude moci 
volit ve volebním okrsku, v jehož stálém se-
znamu voličů je zapsán, na jeho žádost volič-
ský průkaz;

• voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu 
ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb 
do Poslanecké sněmovny v jakémkoli vo-
lebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním 
okrsku;

• více informací k voličským průkazům na 
webových stránkách města nebo na odboru 
pro občanské záležitosti – evidence obyvatel 
(tel.: 326 929 148, 326 929 151).

HLASOVACÍ LÍSTKY

• Každému voliči budou dodány hlasovací 
lístky nejpozději 3 dny přede dnem konání 
voleb, tj. do úterý 17. října 2017. Ve dnech 
voleb na žádost voliče okrsková volební ko-
mise vydá za chybějící nebo jinak označené 
hlasovací lístky nové;

• každá obálka bude obsahovat: informační 
leták, hlasovací lístky a lístek, kde se nachází 
volební místnost voliče.

HLASOVÁNÍ

• Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství 

České republiky platným občanským prů-
kazem nebo platným cestovním pasem 
České republiky. Neprokáže-li uvedené sku-
tečnosti stanovenými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno;

• voliči, který se neodebral do prostoru určené-
ho pro úpravu  hlasovacích lístků, okrsková 
volební komise hlasování neumožní.

Další informace k volbám do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR jsou zveřejněny na 
webových stránkách www.celakovice.cz.

MÍSTA KONÁNÍ VOLEB V ČELÁKOVICÍCH

Ve městě máme celkem 11 volebních okrs-
ků. Volební okrsky jsou voličům stanoveny dle 
místa trvalého pobytu.

OKRSEK Č. 1

volební místnost: Mateřská škola Čelákovice, 

p. o., Čelákovice, Přístavní 333/18

Pro ulice: Alej Jiřího Wolkera, Dělnická, Chod-
ská, Jaselská, Jilmová, Křižíkova, Květinová, 
Lidická, Lísková, Miroslava Maška, Pod Pře-
rovskou cestou, Polská, Pražská, Přístavní, 
Ruská, Šípková, Táboritská, Trnková, U Hájku, 
U Hřiště, U Labe, U Mostu, V Lukách, Zahradní, 
Zdeňka Austa, Žižkova, 28. října.

OKRSEK Č. 2

volební místnost: Technické služby Čelákovi-

ce, p. o., Čelákovice, Čelakovského 1429/4, 

zasedací místnost, vchod z ulice Lipové

Pro ulice: B. Němcové, Čelakovského, 
Dobrovského, Družstevní, Dvořákova, J. Neru-
dy, J. Zacha, Jungmannova, K Bílému vrchu, 
Karla Otty, Kozovazská, Krajní, Lipová, Maja-
kovského, Mochovská, Na Požárech, Příční, 
Rooseveltova, Třebízského, Václava Kálika, Zá-
rubova.

OKRSEK Č. 3

volební místnost: Kulturní dům Čelákovice, 

p. o., Čelákovice, sady 17. listopadu 1380/6, 

klubovna č. 6

Pro ulice: Boženy Koutníkové, Bratří Čap-
ků, Bratří Petišků, Dr. Baizy, Dr. Čihákové, H. 
Kvapilové, Havlíčkova, J. Zeyera (747/5, 895/1, 
901/15, 923/4, 948/7, 970/13, 972/3, 989/11, 
999/9, 1023/16, 1034/20, 1042, 1044, 1095/18, 
1166, 1167/14, 1212/17, 1214/8, 1262/12, 1506, 
1611), Jana Kamaráda, Jiráskova, Masarykova, 
P. Bezruče, Palackého, Petra Jilemnického, Pod 
Skalkou, S. K. Neumanna, Svatopluka Čecha, 
U Podjezdu, U Potoka, V Rybníčkách, Vašát-
kova.

OKRSEK Č. 4

volební místnost: Základní škola Čelákovi-

ce, p. o., Čelákovice, Kostelní 457, učebna 

v přízemí

Pro ulice: Bratří Vlasáků, Dukelská, Fügnerova, 
Husova, Jaroslava Kruckého, Jiřinská, Kap-

lánkova, Kollárova, Kostelní, Matěje Červenky, 
Na Hrádku, Rybářská, Sedláčkova, Sukova, 
U Kovárny, U Stabenovky, U Zdymadel, V Ne-
daninách, Ve Skále, Ve Vrbí.

OKRSEK Č. 5

volební místnost: Hasičská zbrojnice, Čelá-

kovice, Prokopa Holého 1664

Pro ulice: B. Smetany, Krátká, Na Švihově, 
Prokopa Holého, Rumunská (1446/14, 1447/13, 
1448/12, 1486/18, 1487/17, 1488/16), Soko-
lovská.

OKRSEK Č. 6

volební místnost: Základní škola Čelákovice, 

p. o. Čelákovice, J. A. Komenského 414/7, 

učebna č. 239 v přízemí vpravo

Pro ulice: Na Nábřeží, Na Stráni, U Kapličky.

OKRSEK Č. 7

volební místnost: Q-BYT Čelákovice, spol. 

s r. o., Čelákovice, J. Zeyera 1697

Pro ulice: J. Zeyera (1474/29, 1475/30), Prů-
myslová, Rumunská (1437/20, 1438/21, 1449/9, 
1450/8, 1451/7, 1452/6, 1453/5, 1454/4, 
1455/3, 1456/2, 1457/38, 1458/37, 1459/36, 
1460/35, 1461/34, 1462/33, 1463/32, 1464/31), 
Spojovací, Volmanova.

OKRSEK Č. 8

volební místnost: Městská knihovna Čelákovi-

ce, p. o., Čelákovice, V Prokopě 1349/89, po-

bočka V Prokopě

Pro sídliště V Prokopě.

OKRSEK Č. 9

volební místnost: Sportovní klubovna Záluží, 

Záluží, První 115

Pro ulice: Cihelna, Ke Strážnímu domku, Čtvrtá, 
Druhá, Haškova, K. Brabce, Mstětická, Na Ra-
dosti, Pátá, První, Třetí, U Tratě, V Zahrádkách, 
Vořechovka, Zálužská.

OKRSEK Č. 10

volební místnost: Městská knihovna Čelákovi-

ce, p. o., Sedlčánky, Zábranská 133, pobočka 

Sedlčánky

Pro ulice: Bezejmenná, Čelákovská, U Dubu, 
U Studánky, Pavla Ježdíka, Ferlesova, Františka 
Chvátliny, Fučíkova, Josefa Klicpery, K Borku, 
Ke Křížku, Komenského, Matěje Koštíře, Mírové 
náměstí, Na Hrázi, Na Paloučku, Na Plácku, 
Na Vošverku, Na Výsluní, Pavla Ježdíka, Pod 
Mlejnkem, Průběžná, Před Labem, Smetanova, 
U Mlýnské strouhy, U Přívozu, Za Labem, Za 
Školou, Zábranská, Zájezd.

OKRSEK Č. 11

volební místnost: Základní škola Čelákovice, 

p. o., Čelákovice, J. A. Komenského 414/7, 

učebna č. 238 v přízemí vpravo

Pro ulice: Hybešova, J. A. Komenského, náměs-
tí 5. května, sady 17. listopadu, Stankovského, 
V Zátiší, Vančurova.

VOLBY 2017 DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Datum konání voleb:

pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin
a sobota 21. října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin.
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• -dv-

Poškozené pomníky

Rada města souhlasila prostřednictvím Tech-
nických služeb s provedením oprav poško-
zených pomníků na čelákovickém hřbitově ka-
menosochařstvím František Hausdorf, Jirny.

Finanční záležitosti

Rada města vzala na vědomí rozpočtová opat-
ření – přesuny mezi položkami v rámci para-
grafů 3319, 3639, 3722 a 5311 rozpisu rozpočtu 
města 2017 provedené k 31. 7. 2017 a schválila 
změnu rozpočtu města Čelákovic 2017 č. 13.
Schválila smlouvy se společností ATLAS AU-
DIT, s. r. o., Čelákovice, a to o přezkoumání 
hospodaření města Čelákovic za rok končící 
31. 12. 2017 – za cenu 70 000 Kč bez DPH, o kon-
trolní činnosti – ověření účetní závěrky města 
Čelákovic za účetní období 2017 – za cenu 

23 000 Kč bez DPH a o kontrolní činnosti na 
provedení prověrky účetnictví a sestavení účet-
ních závěrek za účetní období 2017 příspěv-
kových organizací města: MŠ J. A. Komenského 
(za cenu 18 000 Kč bez DPH), ZŠ J. A. Komenské-
ho (za cenu 35 000 Kč bez DPH), ZUŠ Jana Zacha 
(za cenu 20 000 Kč bez DPH), MDDM (za cenu 
30 000 Kč bez DPH), Městské knihovny (za cenu 
15 000 Kč bez DPH), TS (za cenu 35 000 Kč bez 
DPH) a Pečovatelské služby (za cenu 30 000 Kč 
bez DPH).
Dále vzala Rada města na vědomí závěrečnou 
zprávu o provedených veřejnosprávních kon-
trolách – vyúčtovávání poskytnuté finanční pod-
pory (dotací) za rok 2016.

Dělnické domky

Radní se seznámili s technicko-ekonomickou 
variantní studií proveditelnosti zpracovanou 

společností Vodohospodářský rozvoj a výstav-
ba, a. s., Praha, ve které byla navržena možná 
řešení zásobování pitnou vodou a odvedení od-
padních vod z lokality dělnických domků, a ulo-
žili vedoucí odboru správy majetku a investic 
zahájit v termínu do 30. 9. 2017 poptávkové 
řízení na výběr zpracovatele projektové doku-
mentace na vybudování částečně zokruhované 
vodovodní sítě a tlakové kanalizace s 8 
domovními čerpacími stanicemi.

Výběr z usnesení RM č. 19/2017.

o čem jednali radní města

• Petr Studnička, místostarosta II

V souvislosti s postupujícími stavebními prace-
mi v rámci akce „Optimalizace trati Lysá nad 
Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. 
Čelákovice“ byl v období od 14. do 25. září zce-
la uzavřen železniční podjezd v ulici U Podjezdu 
na silnici č. II/245. V době úplné uzavírky byly 
osazovány hlavní nosníky. Větší část mostního 
objektu byla zdemolována v průběhu prvních 
deseti srpnových dnů.
Uzavření průchodu výpravní budovou bude mít 
dlouhodobější charakter, ale cestující mohou 
nadále využívat bezbariérový přístup skrz vesti-
bul. V polovině září byly zahájeny práce na vý-
stavbě ostrovního nástupiště a nadále pokračují 
práce na mostních objektech a výstavbě pod-
chodů.
Středočeský kraj hledá nyní vhodné lokality 
pro výstavbu záchytných P+R parkovišť. Cel-
kově bylo prověřeno 107 míst včetně Čelá-
kovic. Město Čelákovice nyní pracuje na majet-
koprávních záležitostech, aby mohlo vybudovat 
nová parkovací stání v Pražské metropolitní 
oblasti (ITI). Středočeský kraj zahájil jednání 
s ČD a SŽDC ohledně urychleného prodeje po-
zemků dotčených výstavbou parkovišť obcím. 
Oba subjekty přislíbily, že proces prodeje po-
zemků obcím co nejvíce urychlí a obcím vyjdou 
vstříc. O finanční pomoc s přípravou a realizací 
projektu P+R požádala Středočeský kraj obec 

Zeleneč, protože u Mstětic by mohlo vyrůst zá-
chytné parkoviště pro několik set aut.

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!

V žst. Čelákovice byla zahájena výstavba ostrovního nástupiště

Letecký pohled na čelákovické nádraží s kolejištěm 
a přilehlé okolí před 90 lety. Zdroj: Městské muzeum 

v Čelákovicích
V žst. Čelákovice probíhá výstavba obou podchodů. 
Zdroj: -ps-

V polovině září byly zahájeny práce na výstavbě ost-
rovního nástupiště. Zdroj: -ps-

V pátek 20. října 2017 je na Městském úřadu 

v Čelákovicích zkrácena úřední doba do 

10.00 hod.

upozornění

Podjezd na silnici 
č. II/245 bude zcela 

uzavřen až do 16. října
• Petr Studnička, místostarosta II

Z důvodu havárie, ke které došlo ve středu 
27. září v ranních hodinách v místě křížení želez-
niční trati č. 231 a silnice č. II/245 v ulici U Pod-
jezdu, bude nutná úplná uzavírka železničního 
podjezdu, a to od 27. září až do 16. října.

Kamion vjel do podjezdu a srazil bednění. Bě-
hem havárie došlo k posunu nosné konstrukce 
mostu. Při havárii nedošlo naštěstí k ohrožení na 
životech zaměstnanců stavby ani dalších účast-
níků silničního provozu.
Elektrizace železnic Praha, a. s., ani město Čelá-
kovice bohužel nemohly této komplikaci předejít 
a omlouvají se za způsobené komplikace!

Foto: Elektrifikace železnic Praha, a. s.
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• Petr Studnička, předseda redakční rady 
Zpravodaje

V pořadí 7. volební období Zastupitelstva města 
Čelákovic je ve třech čtvrtinách. Do komu-
nálních voleb zbývá poslední rok. Proto je na 
místě položit uvolněným členům Rady města 
Čelákovic, starostovi Josefu Pátkovi a místosta-
rostovi Miloši Sekyrovi, několik otázek zamě-
řených na plány do posledního roku vládnutí. 
O tom, jak úspěšné či neúspěšné bylo sou-
časné vedení města, rozhodnou ve volbách na 
počátku října 2018 voliči.

Starosta Josef Pátek

Pane starosto! Jaké nepříjemné události 

muselo řešit město Čelákovice v uplynulém 

roce? A podařilo se je vyřešit, či nikoliv?

„Nepříjemnou událostí letošního roku byla 
jednoznačně havárie stropů na gymnáziu. Zá-
ležitost se podařilo úspěšně vyřešit za velkého 
úsilí úředníků města, stavební firmy a technické-
ho dozoru. Bohužel byli za svou práci odměněni 
udáním jednoho křiklouna, rádoby odborníka. 
Ale jak jsme slíbili, 4. září se v prostorách učilo, 
a město tak splnilo svůj slib.“

Jak se vyvíjí finanční zdraví města? Musí si 

město brát na investice úvěry či je úspěšné 

při získávání dotací?

„Finanční zdraví města je rozhodně dobrou 
vizitkou vedení města od roku 2010. Úvěry splácí-
me, nové neuzavíráme, daří se nám získávat, díky 
aktivní dotační politice, externí zdroje na klíčové 
stavby, jakou je třeba dostavba Základní školy 
v Kostelní ulici či velká dotace na nový protipo-
vodňový varovný, informační a monitorovací sys-
tém pro obyvatele. V tomto ohledu se nemáme 
zač stydět a město příští rok budeme předávat 
dalšímu zastupitelstvu se vztyčenou hlavou.“

Co připravuje město u příležitosti oslav 100. 

výročí vzniku samostatného československé-

ho státu a dalších „osmičkových“ výročí?

„Agendu příprav má na starost pan místostarosta 
Studnička spolu s odborem školství, informací 
a kultury Městského úřadu. Koordinují termíny 
všech akcí a s řediteli příspěvkových organiza-
cí od začátku letošního roku připravují program 
oslav pro rok 2018 pod značkou Český rok. Tě-
šit se můžete na březnový Reprezentační ples 
města v duchu první republiky, připomenutí ná-
rodních tradic v rámci velikonočních a vánočních 
svátků, koncerty hudebních těles na náměstí, 
zářijový železniční den po dokončení peronizace 
železniční stanice Čelákovice, důstojné oslavy 
28. října spojené s udělením Výroční ceny města 
laureátovi, který si toto ocenění u příležitosti 100 
let od vzniku samostatného československého 
státu nezpochybnitelně zaslouží, a celou řadu 
dalších akcí, na kterých se budou podílet všech-
ny příspěvkové organizace zřizované městem. 
Na stránkách Zpravodaje se bude oslavám vě-
novat několik Témat měsíce, rubrika Chodíme 
kolem nich i Zastupitelská aréna.“

Jak hodnotíte spolupráci města se Středo-

českým krajem, resp. vládou České repub-

liky?

„Se Středočeským krajem je velmi dobrá spolu-
práce. Poměrně často se setkávám spolu 
s panem místostarostou Studničkou s paní 
hejtmankou a i komunikace s radními je na velmi 
dobré a přátelské úrovni. Na úrovni ministerstev 
je velmi dobrá spolupráce s Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy, a to zejména v zís-
kávání dotací na stavby města. Aktuálně jsme 
získali mimo dotace na dostavbu Kamenky také 
dotaci na víceúčelové hřiště, které po dokončení 
stavby v areálu vznikne pro školáky.“

Které město je pro vás vzorem při rozvoji Če-

lákovic?

„Na svých cestách po vlastech českých je mi in-
spirací každá obec či město, které navštívím. Je 
to už asi pracovní deformace, ale než se stihnu 
podívat na památky a zavítat do kostela, vždy 
se dívám, jak je město či obec spravované, a to 
nejen zastupitelstvem, ale i samotnými obyva-
teli. Mému srdci nejbližší jsou rozhodně města 
Třeboň a Polička.“

Jaká pozitivní zpráva o městě či akce ve 

městě vás v poslední době nejvíce potěšila?

„Jsem nadšen z každé akce, na kterou zaví-
tá hodně občanů. Rád na takové akce chodím 
a se spoluobčany si povídám o tom, co je trápí 
a pokud mohu, snažím se pomoci. Mám radost, 
že nové tradice se ujaly. Například letní filmové 
víkendy, Setkání na náměstí, Vzpomínka na 
prázdniny, Velikonoce na náměstí a hlavně Za-
hájení adventu.“

Jste již rozhodnut, zda budete opětovně kan-

didovat v komunálních volbách v roce 2018?

„Rozhodl jsem se příští rok znovu kandidovat na 
post starosty, a to i díky podpoře týmu, který se 
mnou toto město řídí. Nejsou mezi námi hádky, 
nejsou mezi námi rozepře. Naopak společně 
řešíme to, co občany pálí, a umíme si říci i ne-
příjemné věci. Díky tomuto týmu je ve městě 
politická stabilita, a je tak dostatek prostoru 
pro práci a ani na vteřinu nepochybuji o tom, 
že to ve městě není znát. Jsem přesvědčen, že 
v okolí naše město patří k nejhezčím, nejživějším 
a nejzelenějším. Pokud toto přesvědčení se 
mnou sdílí i občané, budu moc rád, když mne 
a můj tým za rok znovu podpoří svým hlasem 
v komunálních volbách.“

Místostarosta Miloš Sekyra

Pane místostarosto! Jaké investiční akce se 

podařilo v uplynulém roce dokončit?

„Byla dokončena výstavba Mateřské školy Slu-
níčko, byly vybudovány zcela nové přechody 
v ulici Rooseveltově a u „starého“ nádraží, po-
dařilo se opravit několik hřišť ve města (U Hájku, 
Na Nábřeží, Duhové). Dokončena byla výstav-
ba cyklostezky podél Labe mezi Čelákovicemi 
a Lázněmi Toušení včetně rekonstrukce cesty 
mezi ulicí Na Stráni a čistírnou odpadních vod. 
Opraven byl propustek přes Zálužský potok na 
silnici III/2455. Řada oprav proběhla v měst-
ských objektech.“

Jmenujte, prosím, tři investiční akce, které 

považujete pro následující rok za prioritní!

„Jsou to jednoznačně dostavba Základní školy 

v Kostelní ulici – Kamenky, vybudování kana-
lizace do Záluží a zahájení rekonstrukce staré 
zástavby v Jiřině.“

Byl zaznamenán nějaký posun v rekonstruk-

ci Městského stadionu v Čelákovicích?

„Společnost Adonis Projekt z Hradce Králové 
zpracovala architektonickou studii Revitalizace 
Městského stadionu v Čelákovicích. Tuto studii 
schválilo Zastupitelstvo města jako podklad pro 
další stupně projektové dokumentace. Myslím 
tím dokumentaci pro územní rozhodnutí, doku-
mentaci pro stavební povolení a prováděcí doku-
mentaci. Návrh studie vychází z typologického 
řešení stávajícího sportovního areálu. Bohužel 
se nepodařilo vyřešit majetkoprávní záležitosti, 
takže zatím nebylo možné v této investiční akci 
postoupit dál. Město si chce připravit finanční 
prostředky na rekonstrukci sportovního areálu 
z privatizace bytového fondu, který vlastní v Mi-
lovicích.“

Na co se chcete zaměřit v oblasti bez-

pečnosti, která spadá do Vaší kompetence?

„Ve věci bezpečnosti chceme stabilizovat perso-
nální situaci Městské policie Čelákovice, usku-
teční se i výběr nového velitele. Vyhodnocovat 
budeme efektivnost městského kamerového 
dohlížecího systému, který se rozšíří o kamerový 
systém v podchodech žst. Čelákovice. Pokra-
čovat budeme v realizaci Programu prevence 
rizikového chování dětí a mládeže. Dotačními 
prostředky se budeme snažit podpořit činnost 
sportovních subjektů a spolků, jejichž činnost 
přispívá k eliminaci negativních patologických 
jevů. Město Čelákovice se zapojilo do projektu 
Bezpečný Středočeský kraj.“

Máte nějaké odezvy na Program prevence 

rizikového chování dětí a mládeže 2016–

2018?

„Jako předseda pracovní skupiny jsem po-
drobně informován o průběhu tohoto programu 
jak na základních školách a v Městském domě 
dětí a mládeže, tak ze strany Městské policie. 
Jedná se o nejrozsáhlejší podporu ze strany 
města v jeho historii, která se zaměřuje na kon-
cepční práci s dětmi a mládeží s cílem před-
cházet záškoláctví, vandalismu, agresi, šikaně, 
kyberšikaně, gamblingu, užívání návykových 
látek, sebepoškozování, rasismu atp. Do progra-
mu se aktivně zapojili i pedagogičtí pracovníci, 
z čehož mám velkou radost.“

Jaká pozitivní zpráva o městě či akce ve 

městě vás v poslední době nejvíce potěšila?

„Pozitivní informace byla o rozšíření rekonstruk-
ce žst. Čelákovice o část výpravní budovy. Velmi 
pěknou akcí byla osadním výborem Sedlčánky 
organizovaná Vzpomínka na prázdniny. Pře-
devším ukázky vojenské techniky potěšily nejen 
děti, ale i dospělé. Účast 1 500 osob v průběhu 
dne hovoří za vše.“

Plánujete i v příštím roce opět kandidovat do 

Zastupitelstva města?

„Neplánuji, především ze zdravotních důvodů. 
Rovněž se domnívám, že by měli do Zastupitel-
stva města kandidovat noví lidé, kteří budou do 
budoucna zlepšovat podmínky života obyvatel 
v Čelákovicích. Nicméně musím velmi ocenit 
v tomto volebním období konstruktivní přístup 
všech členů Rady města, kterým jde opravdu 
o rozvoj našeho města, nikoliv o politikaření.“

Současnému vedení města zbývá poslední rok,
v říjnu 2018 se uskuteční komunální volby
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ZPRÁVY Z RADNICE
Mateřská škola Sluníčko otevřena

Novostavba č. p. 2071 v ulici J. A. Komenského, ve které sídlí Mateřská škola Sluníčko, je v provozu od 4. září. Slavnostní otevření se uskutečnilo v sobotu 2. září.
Mateřská škola Sluníčko je detašovaným pracovištěm Mateřské školy v Přístavní ulici, jejíž ředitelkou je Jaroslava Dušková. V budově školy jsou zřízeny dvě třídy, každá 
maximálně pro 28 dětí. Součástí objektu je i výdejna pokrmů, kancelářské a sociální zázemí.

Děti zpívaly a tančily s Majdou z Koutelné školky. Bohatý zábavní program byl připraven jak v budově nové MŠ, tak i v okolí. Foto na stránce: -dv-
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• Martin Chramosta, vedoucí odboru 
organizačního

Při mimořádných událostech je naprosto klíčové 
včasné, rychlé a efektivní informování obyvatel, 
kteří jsou událostí ohroženi. Provozujeme sys-
tém SMS Infokanál, do kterého se mohou ob-
čané registrovat a který v případě události zasílá 
informační SMS na mobilní telefony. Je to sice 
nástroj moderní, ale v případě ohrožení je nutné 
informovat jednu konkrétní oblast, a to nejen 
pro uživatele SMS Infokanálu, ale také obyva-
tele v dané oblasti se zdržující, kteří nejsou 
registrování v systému SMS. Proto vznikl záměr 
výstavby nového moderního informačního sys-
tému.
Město Čelákovice leží při levém břehu řeky 
Labe a je při povodních významně ohrožováno 
nejen tímto vodním tokem, ale i potoky na jeho 
území – Jiřinským, Čelákovickým a Zálužským. 
Dále v lokalitě Sedlčánky – Císařská Kuchyně se 
vlévá do Labe Výmola. Pod zdymadly hladinu 
Labe také ovlivňuje přítok Jizery na hranici kata-
strálního území Lázně Toušeň a Káraný.
V roce 2015 byla vyhlášena Státním fondem 
životního prostředí výzva č. 4, Prioritní osa 1: 
Zlepšování kvality vod a snižování rizika po-
vodní, Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní 
protipovodňová opatření, na „Budování a rozší-
ření varovných, hlásných, předpovědních a vý-
stražných systémů na lokální úrovni, digitální 
povodňové plány“.
Město zahájilo přípravné práce na vyhlášenou 
výzvu a oslovilo k vypracování „Technicko-eko-
nomické studie na vybudování varovného a vy-
rozumívacího systému města Čelákovic včetně 
specifikace na zpracování digitálního povod-
ňového plánu“ specialistu na varovné systémy 
Vladimíra Pavlíka.
Rada města usnesením č. 22/2015/10.2 schvá-
lila příkazní smlouvu s Agenturou regionálního 
rozvoje, spol. s r. o., Liberec, na koordinaci pří-
pravy projektu a zpracování žádosti o dotaci, 
organizaci výběrového řízení na dodavatele rea-
lizace a kompletní dotační management akce.
Celkové plánované výdaje na realizaci projektu 
byly vyčísleny na 10 729 832 Kč. Výše dotace 
by měla činit 70 % pro Varovný informační sys-
tém a 85 % na Lokální výstražný systém a digi-
tální povodňový plán z celkových způsobilých 
výdajů. Zbylé prostředky budou hrazeny z roz-
počtu města Čelákovic.
Následně byly vypsány výzva na nadlimitní ve-
řejnou zakázku „Protipovodňový varovný, infor-
mační a monitorovací systém města Čelákovic“ 
a poptávka na zpracovatele digitálního povod-
ňového plánu.
Rada města schválila jako pro město nej-
vhodnější nabídku uchazeče TELMO, a. s., 
Praha, a usnesením č. 30/2016/4.3.2 schváli-
la uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky 
s názvem „Protipovodňový varovný, informační 
a monitorovací systém města Čelákovic“ za 
cenu 9 820 153 Kč včetně DPH a usnesením 
č. 4/2017/4.4 uzavření smlouvy se společností 
Hydrosoft Veleslavín, s. r. o., Praha, na zpra-

cování digitálního povodňového plánu za cenu 
139 150 Kč včetně DPH.
Dne 6. 4. 2017 obdrželo město Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace v maximální výši 7 169 
286,66 Kč.
Realizace zakázky „Protipovodňový varovný, 
informační a monitorovací systém města Čelá-
kovic“ byla ukončena 31. 8. 2017 a nyní bude 
probíhat tříměsíční zkušební provoz. Řešení 
varovného informačního systému pro město 
Čelákovice zajišťuje ozvučení města včetně 
povodňových oblastí na základě venkovních 
akustických jednotek, které jsou umístěny na 
204 sloupech veřejného osvětlení v lokalitách 
Čelákovice, Záluží, Sedlčánky a Císařská Ku-
chyně. Systém je určen pro včasné varování 
obyvatel a zlepšení vzájemné komunikace 
města s občany ve smyslu předávání urgentních 
sdělení v případech nouze. Bezdrátové hlásiče 
umožňují obousměrný provoz se zpětnou kont-
rolou stavu na odbavovacím pracovišti. Tato 
funkcionalita vychází ze zadávacích požadav-
ků na varovné informační systémy a je zvlášť 
důležitá pro naplňování podstaty zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení (krizový zákon).
Varovný informační systém pro získávání va-
rovných zpráv v oblasti ohrožení vodním živlem 
využívá Lokální výstražní systém (LVS). Systém 
LVS využívá pro snímání veličin výšky vodní 
hladiny, případně srážky. V rámci projektu byla 
umístěna dvě čidla (Výmola, Zálužský potok).
Rychlá a spolehlivá distribuce hlasových zpráv 
varovného nebo informativního charakteru při 
mimořádných událostech může zachránit lidské 
zdraví, životy a snížit materiální škody. Možnost 
integrace mnoha komunikačních prostředků 
a akustických prvků předurčuje systém k širší-
mu využití.
Elektronické sirény, které byly součástí do-
dávky (umístěné na budově Obecního domu 
v Čelákovicích a poblíž pobočky Městské 
knihovny v Sedlčánkách), jsou schopné pokrýt 
akustickým tlakem mnohem větší část území, 
a tím snížit prostředky vynaložené na pokrytí 
požadovaného území bezdrátovými hlásiči s tla-
kovými reproduktory. Jako zdroj akustického 
tlaku je použit elektroakustický měnič s dosta-
tečnou šířkou pásma.
Vysílací pracoviště je připojené na rozvod níz-
kého napájení 230V a vysílá pomocí digitálního 
přenosu v pásmech BMIS (Bezdrátový místní 
informační systém). Dále je připojeno do JSVI 
(Jednotný systém varování a informování) po-
mocí schváleného přijímače.
Varovný systém města Čelákovic je integrován 
do centrálního dispečinku krizového řízení 
města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Znělky pro nový varovný systém připravuje pro 
město čelákovický patriot a hudební skladatel 
Petr Babický, kterému patří velký dík za tuto 
činnost.
V průběhu zkušebního provozu budou jednot-
livé hlásiče i vybrané lokality intenzivně testová-
ny, aby se „doladila“ hlasitost jednotlivých hlási-

čů a odstranil se problém s případným rušením 
hlášení.
Nové sirény již byly odzkoušeny a jsou zahrnuty 
do centrálního systému. Testování sirén probíhá 
první středu v každém kalendářním měsíci po 
dobu zvuku sirény 140 s. Tomuto varovnému 
signálu předchází hlášení, které bude ozná-
meno 15 min. před testem sirény a po ukončení 
testu bude rovněž hlášena informace o prove-
deném testu sirény.
O testech hlásičů je veřejnost informována 
prostřednictvím webových stánek města – 
www.celakovice.cz. 

ODKAZY

http://stredocesky.dppcr.cz/web_538132/ 
– Digitální povodňový plán města Čelákovic 
– v současné době ještě probíhá aktualizace 
informací.
http://www.hladiny.cz/cz/#lvs#map#50397#-
SR-Zaluzi-u-Celakovic – Srážkoměr:
http://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/De-
tails/18087 – čidlo Nehvízdky (Zálužský potok),
http://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/De-
tails/18086 – čidlo Mochov (Výmola).

Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém města

Siréna na budově Obecního domu. Foto: archiv MěÚ

Venkovní akustické jednotky jsou umístěny celkem na 
204 sloupech veřejného osvětlení. Foto: archiv MěÚ
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• Josef Pátek, zastupitel

Zábor volné půdy novou zástav-
bou by měl být pozvolný a město 
nemá využít všechny volné 
kapacity v krátkém období. Volné 
plochy musíme zanechat i pro 
budoucí generace. Za posledních 
20 let vznikly ve městě stovky 
nových stavebních parcel 
a s tímto krokem se dodnes 
vyrovnáváme investicemi do 
veřejné infrastruktury. Velký 
potenciál do budoucna je lokalita 
Krátká Linva. Toto velké území je 
nutné řešit jako celek, a nikoliv po 
částech. Další lokalitou, ve které 
existuje významný potenciál, je 
Záluží. Projekt kanalizace je před 
stavebním povolením a po jejím 
dobudování bude možné za-
stavovat velké plochy rozdělením 
na parcely pro individuální výstav-
bu. Velmi oceňuji, že Čelákovice 
se za 27 let ubránily výstavbě 
developerů, při které vznikají nové 
lokality formou malých parcel 
a jednotné zástavby. Tyto 
„paneláky naležato“ hyzdí krajinu 
a v mnoha případech nenavazují 
na systémy ulic a vznikají tzv. 
satelity, které jsou odděleny nejen 
stavebně, ale i socioekonomicky 
od ostatních obyvatel města.

Zastupitelé zvolení za ANO 2011 
se k tématu nevyjádřili.

Zastupitelé zvolení za PRO Č se 
k tématu nevyjádřili.

• Petr Bařina, zastupitel

Ano, jsem pro.
A dovolím si říct proč? Kdy? 
A kde? 
Proč? Protože jsem přesvěd-
čen, že Čelákovice budou 
vyhledávanou lokalitou nejen pro 
stávající občany, ale i pro ty, pro 
které začíná být bydlení v Praze 
ekonomicky neúnosné, i pro ty, 
kteří se budou stěhovat „za prací“ 
blíže ku Praze. Protože Čelákovi-
ce dokáží nabídnout dostupnost 
Prahy vč. jejích širokých možností 
pro kulturní a sportovní vyžití, 
krásnou okolní krajinu, zajímavou 
a pestrou nabídku využití volného 
času pro všechny věkové ka-
tegorie i další rozvojový potenciál 
města Čelákovice a jeho okolí. 
Kdy? Právě v tuto chvíli, kdy je 
ve schvalovacím procesu nový 
územní plán, a to včetně vybu-
dování nezbytné infrastruktury 
– dostatečná kapacita čističky, 
kanalizační a vodovodní sítě, 
školky, školy, apod.
A kde nové obytné zóny?
Na pravé straně Mochovské ulice, 
při levé straně cesty na nový 
hřbitov naproti CD, za stávající 
výstavbou na Borku směrem 
k Sedlčánkám, V Prokopě, 
případně v katastrech Záluží, 
Sedlčánky a Císařská Kuchyně.

• Renata Fialová, zastupitelka

Tato otázka byla již zodpovězena 
v průběhu zpracování Strategické-
ho plánu a zadání nového územní-
ho plánu Čelákovic. Převzít míru 
zastavitelných ploch ze stávajícího 
územního plánu 
a nenavyšovat rozvojové plochy. 
Odpověď je tedy NE.
Město se musí naučit pracovat 
s potřebnou mírou hustoty zástav-
by, využívat proluky, přestavovat 
nevyhovující plochy, rekultivovat 
opuštěné areály. Přeléváním se 
přes okraj současné zástavby se 
problémy nevyřeší, jen odsunou 
a navýší do budoucna.
Kromě toho Čelákovice mají 
kromě početných vnitřních malých 
ploch s možností rozvoje nebo 
přestavby jednu opravdu velkou – 
Krátkou Linvu, která na urbanis-
tických plánech patří „do města“ 
už nejméně osmdesát let, ale ve 
skutečnosti ji složité majetkové 
poměry stále drží „za hradbami“.
Před první výstavbou v tomto úze-
mí je ale nutné vypracovat územní 
studii, která stanoví zásady pro 
výstavbu v území, etapizaci, 
základní kostru komunikací 
a regulativy pro zástavbu.

Zastupitelka zvolená za KSČM se 
k tématu nevyjádřila.

• Tomáš Janák, zastupitel

Obce v okolí Prahy zaznamenáva-
jí značný nárůst obyvatel díky 
výstavbě nových rodinných domů. 
Čelákovice jsou již asi 7 let vý-
jimkou a koupit zde stavební po-
zemek není vůbec snadné. Ptám 
se proč? Určitě nepomůže anketa 
mezi zastupiteli, měl by se hledat 
důvod stagnace výstavby. Sou-
časné vedení města nemá zřejmě 
zájem na dalším rozvoji Čelákovic. 
Žádný rozvoj totiž ani být nemohl, 
např. díky nedostatečné kapacitě 
čističky (ČOV), rekonstruované 
v roce 2012 za téměř padesát mi-
lionů. Kdo nese odpovědnost za 
chybně provedenou rekonstrukci? 
Odpovědnost se bohužel nehledá, 
jako se mlčí o odpovědnosti za 
zřícený podhled v gymnáziu, 
i v případě újmy města na základě 
zbytečného soudu se Sparta-
kem. Město by mělo investorům 
vycházet vstříc a pomáhat, jako 
to dělají jinde. Kam byl odložen 
Strategický plán rozvoje a proč 
jsou zcela ignorovány termíny 
Zastupitelstvem v roce 2011 
schválené? Územní plán měl být 
hotový již v roce 2014 a dodnes 
se stále neví, kdy bude. Už víte, 
kde hledat odpověď?

Otázka
Jste pro 

vybudování 

nových obytných 

zón na území 

města?

ZASTUPITELSKÁ ARÉNA
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ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REVITALIZACE MĚSTSKÉHO STADIONU

V ČELÁKOVICÍCH

• ADONIS PROJEKT, Miloš Sekyra, místostarosta I

Zastupitelstvo města Čelákovic na svém zasedání ko-

naném dne 28. června se seznámilo s architektonickou 

studií Revitalizace Městského stadionu v Čelákovicích 

a schválilo ji jako podklad pro další stupně projek-

tové dokumentace, kterými jsou dokumentace pro 

územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení 

a prováděcí dokumentace. Z 16 přítomných zastupitelů 

se pro návrhy usnesení vyslovilo 13 zastupitelů, nikdo 

nebyl proti a tři zastupitelé se zdrželi hlasování.

Pokud bychom měli popsat nějakým jednoduchým způsobem současný 
stav sportovního areálu v Čelákovicích, mohli bychom říci, že areál není 
v dobré kondici. Skutečnost je ale horší, současný stav areálu je celkově 
více než zanedbaný. Projevuje se nejvíce v chátrání původních objektů, 
sportovních ploch, komunikačních a obslužných ploch, zeleně a také 
v absenci potřebné technické i dopravní infrastruktury. Nejvíce je patrný 
celkový nevyhovující stav hlavního tribunového objektu ať už po stránce 
stavebně technického stavu, tak i po stránce provozní.
Architektonický návrh a studie zpracované v letech 2016–2017 mají 
vdechnout areálu možnost proměnit se postupně v moderní sportovní, 
relaxační a volnočasovou plochu, kterou by mohly využívat všechny vě-
kové kategorie návštěvníků ať už v rámci kondičního, soutěžního nebo 
rekreační sportu, v rámci odpočinku a relaxace, nebo jako návštěvníci 
a diváci při sportovních soutěžích nebo kulturních akcích.

Návrh architektonické studie vychází z typologického řešení stávající-
ho sportovního areálu. Záměrem návrhu bylo respektování existující-
ho atletického oválu s fotbalovým trávníkem a stávajícího tréninkového 
fotbalového hřiště. Tyto dva nosné prvky areálu byly ve studii doplněny 
o multifunkční sportovní hřiště s umělým povrchem a kompletně pře-
stavěným nohejbalovým centrem se zázemím. Celý areál je pak ve studii 
komunikačně propojen in-line dráhou a komunikačními trasami pro pěší 
a údržbu.
  
Řešenému území dominuje návrh hlavního tribunového, resp. provozního, 
šatnového a hygienického objektu, ve kterém jsou soustředěny kapacitní 
šatny, hygienické zázemí, regenerace, ubytování, kanceláře oddílů, zase-
dací místnost, cvičební sál, tribuna, technické zázemí, ubytovna a další 
vedlejší provozy.
Do areálu byly umístěny další stavební objekty dle zadání, objekt nohej-
balového centra, objekt restaurace, objekt technického a hygienického 
zázemí, možný objekt zastřešení víceúčelového hřiště. K nim jsou navrže-
ny související objekty sportovišť, dětských hřišť a zařízení technické a do-
pravní infrastruktury.
Studie poskytuje podrobnou a konkrétní informaci, jak by mohl být do 
budoucna areál přestavěn, aby splňoval požadavky zadavatele a vzhle-
dem k velké finanční náročnosti umožnil i dlouhodobější etapizaci výstav-
by. Návrh je tvořen souborem stavebních objektů a inženýrských objektů 
technické a dopravní infrastruktury.
Pro celé území se musí přichystat složitá a náročná nová technická a do-
pravní infrastruktura. Pro informaci je uveden seznam všech navržených 
stavebních a inženýrských objektů (označení SO a IO).

SITUACE

STAVEBNÍ OBJEKTY

S0 01 objekt hlavní tribuny 
S0 02 objekt restaurace
S0 03 záchody pro veřejnost, sklady
S0 04 opěrné stěny
S0 05 objekt zastřešení víceúčelové sportovní plochy
S0 06 podzemní kontejnery – tříděný odpad
S0 07 výsledkové tabule, ukazatele skóre
S0 08 objekt hygienického zázemí – nohejbal
S0 09 objekty tribun a technického zázemí – nohejbal
S0 10 oplocení části areálu – nohejbal

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ 

INFRASTRUKTURY A TECHNICKÉ 

INFRASTRUKTURY

I0 01 zpevněné plochy, komunikační a parkovací  
 plochy
I0 02 hlavní fotbalová plocha+výseč oválu
I0 03 tréninková fotbalová plocha
I0 04 sportovní plochy – nohejbal
I0 05 víceúčelové hřiště
I0 06 dětské hřiště
I0 07 venkovní posilovna
I0 08 lezecké stěny – bouldering
I0 09 přípojka VN, trafostanice 1000 kVA

I0 10 areálové rozvody NN
I0 11 areálové rozvody osvětlení
I0 12 slaboproudé rozvody
I0 13 přeložka vodovodu
I0 14 přípojka vodovodu
I0 15 areálové rozvody pitné a požární vody
I0 16 areálové rozvody užitkové vody
I0 17 přípojka splaškové kanalizace
I0 18 areálové rozvody splaškové kanalizace
I0 19 areálové rozvody dešťové kanalizace, 
 akumulace a zasakování
I0 20 revitalizace zeleně
I0 21 městský mobiliář a drobná architektura

ˇ
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Hlavním a největším stavebním objektem je v návrhu objekt hlavní tribu-
ny se zázemím. Objekt je situován osově symetricky na upravenou hlavní 
fotbalovou plochu a je umístěn polohově v místě stávající tribuny. Tento 
objekt o rozměrech asi 53,5 x 21,5 m a výšky 12,6 m je ve studii navr-
žen s cílem co nejjednoduššího provozu návštěvníků v objektu s respek-
továním stávajících výškových hladin chodníku a komunikace v ulici 
U Kapličky a respektuje i stávající niveletu rekonstruované atletické dráhy. 
Hlavní vstup do prvního nadzemního podlaží objektu je bezbariérový z uli-
ce a chodníku U Kapličky, a dále je vedena bezbariérová trasa přímo na 
spodní hranu tribuny. Toto vstupní podlaží slouží jako provozní zázemí 
pro návštěvníky a administrativní zázemí pro sportovní kluby. V suterénu 
objektu se nachází šatnové, sportovní, relaxační zázemí a cvičební sál pro 
sportovní kluby i veřejnost. Ve druhém nadzemním podlaží jsou situovány 
ubytovací kapacity pro zvýšení možností využití celého areálu pro spor-
tovní soustředění. Tribuna je dimenzována asi pro 600 sedících diváků. 
Architektura objektu tribuny je podřízena funkčnosti.

Druhým největším stavebním objektem je návrh provozního, hygienické-
ho a společenského zázemí pro nohejbal s tribunou o rozměrech asi 

36,9 x 12 m a výšky 4,75 m. Umístění objektu vychází z mnoha kon-
cepčních variant zpracovaných v průběhu návrhu a konzultací se zadava-
telem a uživatelem. Výsledné umístění v místě mezi hlavním nohejbalovým 
kurtem a multifunkčním hřištěm vytváří možnost využití tohoto objektu pro 
širší potřeby sportovní veřejnosti. Rovněž je tímto umístěním zajištěna po-
hledová pohoda pro diváky nohejbalu na hlavním kurtu ze západní strany. 
V prvním nadzemním podlaží je situováno kompletní šatnové a sportovní 
zázemí pro nohejbalový klub jako i hygienické zázemí pro návštěvníky 
a možnost občerstvení ve vnitřním prostoru objektu. Střecha objektu slou-
ží jako tribuna pro sledování sportovních zápasů.
V prostoru plochy pro nohejbal jsou navržena dvě nová hřiště (centrální 
a vedlejší), obě o rozměrech 15 x 25 m s hrací plochou 9 x 18 m. Hři-
ště jsou doplněna o membránovou zastřešenou oboustrannou tribu-
nu a ochranné systémové oplocení. Pro nohejbalový sport by tak vznikl 
účelný, moderní a důstojný areál. V návrhu zajištění dopravní a technické 
infrastruktury je počítáno s variantou, že by tento objekt mohl vzniknout 
i samostatně a nezávisle na celkovém zasíťování areálu.
Na nový nohejbalový areál navazuje v západní části velké multifunkční 
sportovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Nová sportovní plocha 

ˇ
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je navržena jako univerzální s rozměry 43 x 30 m. Přepokládaný sportovní 
rozsah využití je myšlen pro všechny míčové sporty, florbal, futsal, koleč-
kové bruslení, basketbal, volejbal a také jako univerzální plocha pro spor-
tovní dětské soutěže a další. Sportovní plocha snese i přírodní zaledování 
pro bruslení v příznivých zimních podmínkách nebo instalaci dočasných 
technicky ledovaných kluzišť. Víceúčelové hřiště je navrženo variantně 
jako zastřešené membránou pro celoroční využití.

Vedle objektu hlavní tribuny studie počítá na místě dnešních garáží s ob-
jektem restauračního zázemí o rozměrech asi 18,3 x 15,3 m a výšce 8 m. 
Umístění tohoto objektu na velmi exponovaném místě na nábřeží Labe jej 
předurčuje i k tomu, že se může stát velice oblíbeným místem pro rodiny 
s dětmi, sportovce, cyklisty a turisty. V prvním nadzemním podlaží tohoto 
objektu jsou vytvořena parkovací stání pro potřeby sportovního areálu. 
Ve druhém nadzemním podlaží je umístěna restaurace, která má výhled 
na všechny důležité sportovní plochy a přilehlé nábřeží Labe. Navrhujeme 
rovněž možnost využití střešní terasy pro sledování sportovních klání a vy-
užití terénu přiléhajícího k Labi pro návštěvníky v letním období. Architek-
tura objektu je opět podřízena funkčnímu využití.

Na místě původního, dnes nefunkčního objektu toalet pro veřejnost by 
mohlo vzniknout nové hygienické zázemí pro veřejnost včetně vytvoření 
prostor pro skladování sportovního vybavení, nářadí a zařízení včetně 
skladových prostor důležitých pro provoz a údržbu areálu. Stavba je navr-
žena z designovaných modulových buněk, které by byly opatřeny doda-
tečným společným obvodovým pláštěm s piktogramovou grafikou.

Studie počítá s rekonstrukcí i zbylých sportovních ploch. Hlavní fotbalová 
plocha s úpravou do soutěžních rozměrů 66 x 100 m s novým přírodním 
trávníkem a tréninková fotbalová plocha 60 x 90 m s umělým trávníkem 
pro celoroční využití.
Návrh dále počítá s umístěním dětského hřiště, venkovní posilovny a ven-
kovních nízkých boulderingových lezeckých stěn.

Technická a dopravní infrastruktura je nedílnou součástí návrhu. Par-
koviště pro osobní vozidla o kapacitě 97 stání je navrženo při západní 
straně areálu v ulici Na Nábřeží, další stání jsou navržena v 1. NP restaura-
ce (8 stání) a při východní straně areálu v ulici Ve Vrbí (10 stání). Při obou 
vstupech do areálu budou umístěny stojany pro jízdní kola.

ˇ
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Vnitřní komunikace jsou navrženy jak pro pěší, tak i pro možné dva okruhy 
in-line bruslení. Vnitřní komunikace musí zajistit i pohyb a manipulaci údrž-
by areálu.
Elektrickou energii pro nový areál zajistí nová transformační stanice 
s novými distribučními rozvody k jednotlivým objektům, k areálovému 
osvětlení a osvětlení sportovních ploch. Elektrická energie je v návrhu 
upřednostněna i pro vytápění a ohřev teplé vody v jednotlivých objektech 
pomocí tepelných čerpadel. Alternativně se počítá i s možností tepelných 
zdrojů na zemní plyn.
Nově se budou muset zbudovat vodovodní a kanalizační přípojka včetně 

areálových rozvodů, složité bude i zařízení pro nakládání s dešťovými vo-
dami, stejně tak zařízení pro akumulaci a zasakování dešťové vody, využití 
dešťové a užitkové vody pro závlahu sportovních ploch a zeleně.
Nezbytnými prvky bude i náhradní výsadba zeleně, sadové úpravy, cel-
ková revitalizace zeleně v prostoru celého areálu a nový městský mobiliář.
Jde o náročný investiční projekt, který předpokládá možnou postupnou 
etapizaci ve zvolených krocích. Výsledkem by mohl být za několik let 
moderní zrekonstruovaný sportovní areál pro všechny věkové kategorie, 
kterým by se prolínal sport s volnočasovými aktivitami, otevřený prostor pro 
soutěžní a rekreační sport, pro odpočinek, pro kulturní a společenské akce.

ˇ
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Znak a prapor města
Čelákovic

Císař Leopold I., jako český král, vydal na Praž-
ském hradě dne 15. 5. 1680 pro město Čelá-
kovice česky psanou listinu, kterou konfirmoval 
všechna předchozí privilegia od počátku 16. 
století inzerovaná v plném znění. Vydavateli 
byli Johanka z Krajku – 1511, Kunrát z Krajku 
– 1517, Arnošt z Krajku – 1545, Ferdinand I. – 
1558, Ferdinand I. – 1562, Maxmilián II. – 1567, 
Rudolf II. – 1579, Matyáš I. – 1612, Ferdinand 
II. – 1628, Ferdinand III. – 1638 a Leopold I. – 
1657. V žádné z inzerovaných listin není zmínka 
o znaku městečka Čelákovic. Teprve Leopold I. 
v roce 1680 udělil Čelákovicím městský znak.
V roce 1890 provedl městský kronikář Antonín 
Ferles převod popisu městského znaku z Le-
opoldovy listiny z barokní češtiny do jazyku 
jemu současnému: „…A nadto jim Šelakovským 
věrným našim milým, i budoucím jich, pečeť 

městskou a erb, jehož jsou vždycky předešle od 
starodávna užívali, k veřejnému (sic – správně 
„k věčnému“) takového ve všech slušných 
obecních i jiných potřebách užívání, a aby vos-
kem červeným pečetiti mohli, milostivě povoliti, 
ano i také znovu zase potvrditi jsme ráčili. Totiž 
pole okrouhlé s půdou modrou, uprostřed téhož 
pole strom dubový s kořením dole na patero roz-
děleným a na hoře s ratolestmi zelenými, ovoce 
své neb žaludy nesoucími, na pravé straně upro-
střed dřeva suk jeden, a na levé straně dva suky 
od uťatých větví mající; na pravé straně téhož 
stromu dubového jeden štít celý žluté neb zlaté 
barvy, bez helmu a točenic, neb famfrnochův, 
a v něm dvě černý vorličí křídla, brky vzhůru 
jedno na pravou a druhé na levou stranu ukazu-
jící, a však jedno druhého se nedotýkající; a po 
levé straně v témž modrém poli, zase jiný štít 

červené neb rubínové barvy prázdný, nad tím 
štítem zavřený turnajský helm, po pravé i levé 
straně s bílými neb stříbrnými točenicemi neb 
famfrnochy, a svrchu zlatá královská koruna, 
nad níž opět stojí vzhůru dvě černý vorličí kříd-
la, jedno na pravou a druhé na levou stranu brky 
vyzdvižené, tak jakž týž erb a klenot uprostřed 
našeho císařského a královského listu kumštem 
malířským vymalovaný a vlastními barvami vyne-
šený jest.“
Udělený znak byl odvozen od historických 
městských pečetí. Užívání městské pečeti 
v Čelákovicích vyplývá z listiny krále Ferdinanda 
I. z 15. 12. 1558, kterou konfirmoval předcho-
zí privilegia a přidává novou výsadu: „K tomu, 
aby ve všech potřebách svých pečetí, které 
jsou až posavad na černém vosku užívali, na 
červeném vosku jako městečko naše Brandýs 
užívali.“
Některými je dovozováno, že povolení uží-
vat červeného vosku je potvrzením existence 
znaku městečka. Tak přímočaře nelze uva-
žovat. Zpráva svědčí o existenci pečeti, ale 
nikoliv o znaku. Povolení červeného vosku 
k pečetění je logické, protože Čelákovice byly 
městem v podstatě královským. Z období před 
rokem 1558 neznáme žádnou čelákovickou 
pečeť. Soubor otisků čelákovických pečetí 
je součástí tzv. Eichlerovy sbírky uložené 
v Archivu Národního muzea, vzniklé před 
rokem 1840 jako výsledek soupisové akce 
Vlasteneckého muzea v Čechách. Zaznamená-
ny byly tři typy. Nejstarší registrovaný otisk je 
z roku 1695. 
Mimořádnou je čelákovická pečeť přitištěna 
k listině vydané městem dne 21. 1. 1662 a po-
tvrzující výpis z kšaftu Jana Antoše, mlynáře 
v císařském mlýnu v Čelákovicích. Listina je 
uložena v Městském muzeu v Čelákovicích. 
O této pečeti není obecná povědomost a je oje-
dinělým a dosud nezkoumaným exemplářem. 
Z neostrého otisku lze v pečetním poli odečítat 
zobrazení vykořeněného stromu. Po stranách 
kmene je heraldicky vpravo štítek se dvěma 
přivrácenými křídly a vlevo je přilba s klenotem 
dvou rozložených křídel. Pečeť má svou důleži-
tost, protože je z doby před udělením „pečetě 
a erbu“ Leopoldem I. v roce 1680. Pro další 
výrobu nových typářů městské pečeti bylo Le-
opoldovo privilegium již závazné. Důležitost 
zmíněné pečeti spočívá především v tom, že 

„Pole okrouhlé s půdou modrou, uprostřed téhož pole strom dubový s ko-

řením dole na patero rozděleným a na hoře s ratolestmi zelenými, ovoce 

své neb žaludy nesoucími…“. Takto začíná popis našeho městského zna-

ku, který Čelákovicím v roce 1680 udělil Leopold I., zaznamenaný měst-

ským kronikářem Antonínem Ferlesem.

Dne 26. 2. 2014 byl konstituován městský znak Čelákovic Podvýborem pro 

heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

a odborný popis zní: „V modrém štítě vykořeněný dub s listy a žaludy, s pěti 

kořeny, na kmeni s jedním sukem vpravo a dvěma vlevo, vše přirozené 

barvy. Kmen provází vpravo zlatý štítek se dvěma přivrácenými černými 

křídly, vlevo prázdný červený štítek s korunovaným kolčím helmem s kleno-

tem dvou rozložených černých křídel a červeno-stříbrnými přikryvadly.“

Vlajka Čelákovic (grafické zpracování Stanislav Kasík – 2013)

Znak Čelákovic (grafické zpracování Stanislav Kasík – 
2013)
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pečetní obraz se nepřehlédnutelně liší od podo-
by potvrzené císařem.
První souhrnné heraldické kompendium zabýva-
jící se komunální heraldikou v Českém království 
bylo napsáno v německém jazyce Vincenzem 
Robertem Widimskym a vydáno v roce 1864 
ve Vídni. Autor, jinak lékárník z Města 
Albrechtic u Krnova, v kapitole o Čelákovicích 
uvedl celou řadu informací o znaku města, 
včetně „erbovní pověsti“. Volný překlad Widim-
ského textu zní:
„Čelákovice přísluší k nejstarším městům Čech 
a měly už v roce 1366 městskou knihu – městské 
zápisné knihy – z níž jsou útržky ještě po ruce. 
Svůj znak obdrželo město pod jeho vrchností 
Konrádem Krajířem z Krajku na Mladé Boleslavi, 
hejtmanem boleslavského kraje. 
Pověst o tom zpravuje následující: Na den sv. 
Kateřiny v roce 1517, procházel se jmenovaný 
pán po překonané těžké nemoci se svou ženou 
poblíž Čelákovic a s ní spočinul pod dubem. 
Čelákovští využili vhodné příležitosti, že jejich 
vrchnost odpočívala v jejich blízkosti. Popřáli mu 
pod stromem štěstí k jeho uzdravení a zároveň 
ho prosili o darování svobod a o propuštění 
z nevolnictví. Na přímluvu jeho ženy byly jejich 
prosby nejen vyslyšeny, obzvlášť dovolena jim 
také milost, od té doby vlastní městský znak 
moci vésti (užívat), se zřetelem na tento den ob-
držet mají jak dub, tak i rodové erby jeho a jeho 
paní.
Po jednačtyřiceti letech obnovil a potvrdil cí-
sař Ferdinand I., podle česky vyhotoveného 
majestátu, napsaném na Pražském hradě ve 
čtvrtek po sv. Lucii 1558, městu tento znak: 
modrý štít, v jehož středu dub s plody, jednou 
větví uprostřed na kmeni vpravo a pět kořenů. 
Vpravo od kmene se vznáší zlatý štít s dvěma, 
hranou proti sobě postavenými černými křídly, 
bez klenotu – rodový erb pánů Meziříčských – 
vlevo rodový erb Krajířů z Krajku: kosmo dělený 
štít, dole červený nahoře stříbrný, se zavřeným 

turnajským helmem, s červenými a stříbrnými 
přikrývadly a korunou ozdobený, z které jedno 
otevřené křídlo se stejným dělením a stejnými 
barva jako štít vyniká. – Shodný majestát udě-
luje městu zároveň právo, místo dosud černým, 
od teď po všechny budoucí časy, shodně jako 
město Brandýs, do červeného vosku pečetit 
mohou.“
Uvedený text je mystifikací, která má pravdě-
podobně původ v samotných Čelákovicích. Od-
hlédneme od „bájného vyprávění“ o procházce 
rekonvalescenta Kunráta Krajíře z Krajku, který 
po těžké nemoci absolvoval pěší cestu z Bran-
dýsa do Čelákovic (přibližně 7 km) v podzimním 
dnu ve středu 25. 11. 1517. U Čelákovic se se-
tkal s rozradostněnými zástupci městské samo-
správy, pak se vrátil do Brandýsa a vydal listinu. 
Dne 25. 11. 1517 vydaná listina je skutečným 
historickým faktem, ale její obsah, který je znám, 
nedovoluje tvrzení uváděné v „erbovní pověsti“, 
že Kunrát Krajíř na paměť svého spočinutí pod 
dubem někde u Čelákovic dovolil čelákovickým 
používat znaku. Je zřejmé, že Widimského če-
lákovický informátor byl fabulátorem a bezo-
styšně spojoval fakta se smyšlenkami a faktům 
dával nový, nepravdivý význam. Jeho doba 
však byla velice nakloněna romantizujícím vý-
kladům historie, ve kterých sehrávala důleži-
tou roli barvitost příběhu a již méně podstatná 
byla pravdivost sdělení. Motivujícím také bylo 
nějakým způsobem vyložit důvody existence 
figur ve znaku města, které již byly zapomenuty 
a znaková privilegia se o nich nezmiňují.
Představa, že manželkou Kunráta Krajíře byla 
příslušnice moravského rodu Meziříčských 
z Lomnice, s odkazem na její erb dvou černých 
křídel ve zlatém štítu, je zcela lichá. Nejnovější 
zpracování historie rodu pánů Krajířů z Krajku 
z roku 2010 sděluje, že Kunrát Krajíř byl ženatý 
dvakrát – poprvé s Alžbětou z Gleichen, užívající 
erbu stříbrného lva v modrém štítě, a podruhé 
s Veronikou ze Šelmberka s erbem černé kančí 
hlavy ve zlatém štítě. Veronika měla doprovázet 
Kunráta Krajíře na cestě do Čelákovic, ale v je-
jím erbu nebyla křídla. Další nesrovnalostí je 
představa o podobě erbu pánů Meziříčských 
z Lomnice, kterým byl nikoliv zlatý, ale stříbrný 
štít, nikoliv se dvěma černými přivrácenými kří-
dly, ale s jedním černým položeným křídlem se 
zlatým perizoniem. Není-li štít s křídly erbem 
Kunrátovy manželky, je zřejmé, že ani druhý 
štít není erbem samotného Krajíře. Ostatně 
v nejstarší známé čelákovické pečeti je v místě 
údajného krajířovského erbu pouze přilba 
s klenotem rozložených křídel.
„Erbovní pověst“ byla obvykle vyvolána potře-
bou dát znaku smysl, ukotvit ho do konkrétní-
ho historického prostředí, a tím legitimizovat 

existenci znaku. Takové pověsti obvykle ob-
sahují sdělení, která jsou v jádru pravdivá – 
zde například existence Kunráta Krajíře a jím 
v roce 1517 vydaná listina. Tvůrce čelákovické 
„pověsti“ pravděpodobně žil v Čelákovicích 
v polovině 19. století. Doba postižená roman-
tismem nijak zvlášť nehleděla na faktografickou 
stránku vznikajících vyprávění, podstatná byla 
barvitost příběhu, vyvolávající emoční proži-
tek, který doplňoval vizuální vjem. Obojí pak 
umožňovalo ztotožnění se jak s „obrázkem“, 
tak s příběhem k němu vztaženým, protože 
vzájemné porovnávání tautologicky dokazovalo 
pomyslnou „pravdivost“ prvního i druhého. Po-
věst ovlivnila prezentování čelákovického znaku 
v důležitých médiích druhé poloviny 19. století, 
jakými byly časopis Světozor a především Ottův 
slovník naučný, s podstatným vlivem na veřejné 
mínění.
I když nebudeme příběh Kunráta Krajíře a če-
lákovických měšťanů brát vážně, tak hle-
dání odpovědi na otázku, co znamená dub 
ve znaku Čelákovic, trvá. Dubu pro jeho rela-
tivní dlouhověkost a u vzrostlých stromů pro 
mohutnost exteriéru byly ve středověku při-
řazovány praktické funkce. Například při vyty-
čování hranic mezi jednotlivými panstvími byly 
na hraniční čáře vysazovány sazenice dubu 
s tím, že v budoucnosti budou plnit funkci 
hraničních stromů. Strom mohl plnit i funk-
ci orientační, zejména tehdy, byl-li solitérním 
objektem mohutného vzrůstu pozorovatelným 
i z větší vzdálenosti. Možná nějaký takový dub 
mohl sloužit k orientaci ve směřování k pře-
chodu přes Labe. Po vzniku osídlení mohl být 
onen dub někde v centru trhového místa a jeho 
původní funkce nemusela být zapomenuta. Vol-
ba tohoto stromu do pečeti městečka by pak 
mohla být považována za logickou, protože dub 
sám měl možnost symbolizovat i místo, kde ros-
tl. Tato spekulace však nemá ambici, aby muse-
la být akceptována, protože důvody pro volbu 
dubu do pečeti městečka mohly být i úplně jiné.
Zatím nebylo zkoumáno, zda mezi historickými 
držiteli Čelákovic není nositel takového erbu, 
který by bylo možné ztotožnit se štítem dvou 
křídel a stejným klenotem, které jsou na nejstar-
ších známých městských pečetích. Mezi erby 
české šlechty nenacházíme možnost doko-
nalého srovnání. Ale uživateli plnohodnotných 
a děděných erbů byli také příslušníci patricij-
ských rodů ve velkých městech. V roce 1401 
Dětřich z Prahy, řečený z Cách, jako poručník 
sirotků po Janovi z Počernic, řečeném z Cách, 
prodal Janovi z Klučova Čelákovice s příslušen-
stvím. Z listiny vyplývá, že před rokem 1401 byl 
vlastníkem Jan z Cách, měšťan Starého Města 
pražského, který v roce 1385 použil pečeti se 

Čelákovice – větší pečeť (ANM-
ES, použitá v r. 1695, kresba Ka-
rel Liška)

Čelákovice – menší pečeť (ANM-
ES, kresba Karel Liška)

Čelákovice – oválná pečeť s ně-
meckým opisem (ANM-ES, kres-
ba Karel Liška)

Čelákovice – pečeť asi z pol. 19. 
stol. (ANM-ES, kresba Karel Liš-
ka), téměř shodná s pečetí z roku 
1662

Čelákovice – razítko purkmis-
trovského úřadu (kresba Karel 
Liška)

Čelákovice – miniatura z privilegia císaře Leopolda I. 
z roku 1680 (foto SOkA Praha-východ)
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štítem, v němž byla dvě odvrácená křídla. Při-
souzení štítku s křídly v čelákovické pečeti 
Janovi z Cách není nemožné. Pokud by typář 
pečeti vznikl ve druhé polovině 14. století, pak 
by bylo i logické, že se do pečetního obrazu 
promítl erb vlastníka městečka. V dalších de-
setiletích nově vyráběné typáře městské peče-
ti opakovaly podobu předchozích. Díky tomu 
mohl erb Jana z Cách „přežít“ do 17. století 
a stal se logickou součástí potvrzeného měst-
ského znaku. Barevnost erbu rodu z Cách zná-
má není a je tedy otázkou, proč byl nakonec 
obarven jako zlatý štít s černými křídly.
Podobně červený prázdný štítek nelze ztotožnit 
s žádným českým šlechtickým rodem. Lze se 
domnívat, že obarvení obou štítků mohli způso-
bit úředníci české kanceláře a dát schvalované-

mu znaku zcela nový ikonografický význam. 
Oba štítky by bylo možné vnímat jako tzv. zna-
mení milosti. Takovým znamením v prostředí 
Sv. říše římské byla například černá orlice nebo 
černý dvojhlavý orel, obojí ve zlatém štítě. Není 
nemožné, aby připomenutí císaře mohlo být 
zprostředkováno pomocí zlatého štítu a dvou 
černých orlích křídel jako modifikace jeho erbu. 
Červený štítek s korunovanou přilbou, s čer-
veno-stříbrnými přikrývadly a s klenotem dvou 
černých křídel evokuje erb českého krále, resp. 
by mohl být díky absenci českého lva ve štítě 
a zlatých srdíček na křídlech vnímán jako jeho 
modifikovaná podoba vzniklá heraldicky legi-
timním způsobem tzv. umenšením.
Město Čelákovice dopisem ze dne 23. 11. 2013, 
požádalo Podvýbor pro heraldiku a vexilo-

logii Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky (dále jen „PPHV“) o stanovení od-
borného heraldického popisu dle předložené 
kresebné podoby. Ta byla výsledkem závěrů 
odborné rešerše o historickém městském zna-
ku zpracované Stanislavem Kasíkem, konsen-
zu posuzovatelů v prostředí města a nakonec 
i schválení Zastupitelstvem města na zase-
dání, které se konalo dne 23. 10. 2013. PPHV 
na svém zasedání konaném dne 26. 2. 2014 
stanovil odborný popis znaku města Čelákovic 
v následujícím znění: „V modrém štítě vykořeně-
ný dub s listy a žaludy, s pěti kořeny, na kmeni 
s jedním sukem vpravo a dvěma vlevo, vše při-
rozené barvy. Kmen provází vpravo zlatý štítek 
se dvěma přivrácenými černými křídly, vlevo 
prázdný červený štítek s korunovaným kolčím 
helmem s klenotem dvou rozložených černých 
křídel a červeno-stříbrnými přikryvadly.“
V PPHV použitý termín „helm“ pro popsání 
„přilby“ je nutné odmítnout jako neopodstatně-
ný germanizmus. Ten spočívá ve skutečnosti, 
že česká slovní zásoba disponuje termínem 
„přilba“, který je významově plnohodnotným 
ekvivalentem německého termínu „der Helm“. 
Použitím tvaru slova v mužském rodu „koru-
novaným kolčím helmem“ se prokazuje, že jde 
o nespisovný výraz, protože spisovná čeština 
termín „helm“ (ten helm) nezná. Český jazyk 
zná pouze termín „helma“ (ta helma), který je 
mluvnicky korektně utvořen z německého ter-
mínu „helm“ pomocí české koncovky – a. Au-
tor popisu, stanoveného podvýborem, by byl 
jazykově přesný, kdyby použil ženského rodu 
„s korunovanou kolčí helmou“, ale i v tomto pří-
padě nic nebránilo použití nenapadnutelného 
českého termínu „přilba“.
V roce 1997 učinilo město kroky k řádné-
mu konstituování městského praporu (termín 
„prapor“ byl novelou zákona č. 216/2004 Sb., 
o obecním zřízení, nahrazen termínem „vlajka“). 
Byl osloven člen PPHV Pavel Fojtík. Z několika 
jím vypracovaných návrhů byl vybrán jeden, 
který byl zmíněným podvýborem projednán dne 
4. 5. 1998 a doporučen předsedovi Poslanecké 
sněmovny PČR k udělení. Ten na základě své-
ho rozhodnutí č. 51 ze 4. 6. 1998 prapor měs-
tu udělil dekretem vydaným dne 18. 6. 1998. 
Prapor byl schvalujícím orgánem popsán: 
„Světle modrý list se dvěma svislými pruhy na 
vlajícím okraji, žlutým a červeným, každý o šířce 
jedné šestiny délky listu. Ve světle modrém poli 
vykořeněný dub se zelenými listy, žlutými žaludy 
a hnědým kmenem se třemi suky a pěti kořeny. 
Poměr šířky k délce listu je 2:3.“

Téma zpracoval
Stanislav Kasík

Čelákovice – miniatura z privilegia císaře Karla VI. z roku 1724 (foto SOkA Praha-východ)

Znak Čelákovic (in: Vincenz Ro-
bert Widimsky – 1864)

Znak Čelákovic (Hugo Gerard 
Ströhl – 1904)

Znak Čelákovic (ANM – Karel Liš-
ka: Sbírka znaků českých měst)

Znak Čelákovic (Karel Liška – 
1975)

Znak Čelákovic (Stanislav Valášek 
– 1985)
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Starosta Josef Pátek Recyklojízdě předal použité bate-
rie a převzal si krabičky ECOCHEESE na třídění baterií 
pro občany Čelákovic. Foto: archiv týmu

V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156

NÁLEZ MOBILU

V neděli 27. 8. v 8.30 hod. předala 21letá sleč-
na z Čelákovic hlídce MP nalezený mobil značky 
Samsung. Hlídka nalezla v telefonu informace 
o jeho majitelce a pokusila se kontaktovat blíz-
ké osoby ze seznamu. Manžel majitelky potvrdil, 
že žena má stejný telefon, že jej ztratila, a přesně 
ho popsal. Poté bylo dohodnuto, že hlídka mobil 
doveze do bydliště majitelky, telefon byl vrácen 
zpět majitelce i s kontaktem na nálezkyni. 

POMOC MUŽI V LABI

V úterý 29. 8. v 23.13 hod. telefonicky oznámil ob-
čan na MP, že u Labe pod Městským stadionem 
někdo volá o pomoc. Hlídka se dostavila na ozna-
čené místo, kde bylo slyšet z druhého břehu, jak 
nějaký muž volá o pomoc. Hlídka tedy neprodleně 
dojela na druhý břeh, kde na začátku chatové osa-
dy v Káraném nalezla v řece muže. Hlídka muže 
(60 let) vytáhla na břeh, byla vyrozuměna Policie 
ČR Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, která 
se posléze dostavila na místo a věc si převzala 
k dalším opatřením, neboť v její místní příslušnosti 
k události došlo. Muž byl nezraněn, měl pouze 
drobné oděrky, komunikoval, Policie ČR proved-
la dechovou zkoušku s hodnotou 1,25 promile. 
Poté byl muž předán k ošetření záchranné službě 
a hlídka MP se vrátila do svého rajonu. 

OTEVŘENÉ VOZIDLO

Ve středu 30. 8. v 19.50 hod. se dostavil na slu-
žebnu MP občan, který oznámil, že vedle na par-
kovišti vedle radnice je zaparkované vozidlo, které 
má otevřené okénko. Hlídka se dostavila na místo 
a zjistila, že se věc zakládá na pravdě a nikdo se 
v okolí nenachází. Spoluprací s Policií ČR Čelá-
kovice byla zjištěna majitelka vozidla, MP ji infor-
movala o situaci a žena si ihned vozidlo zajistila. 

ZDRAVOTNÍ POTÍŽE STARŠÍ ŽENY

V pátek 8. 9. v 13.32 hod. přijala MP oznámení 
o starší ženě zaklíněné ve stabilizačních chodít-
kách v ulici Kostelní. Hlídka se dostavila ihned na 
místo a zjistila, že žena není ani tak zaklíněná, jako 
jí nohy vypověděly službu a k tomu se jí trochu za-
motala hlava. S ohledem na věk ženy (86 let) byla 
přivolána RZS, která provedla základní vyšetření 
a zjistila více zdravotních neduhů, a proto byla 
žena převezena do nemocnice. Hlídka MP uvědo-
mila o věci manžela paní a byl mu předán nákup 
a peníze, které měla žena u sebe. 

NAVÁDĚT HASIČE BY NÁM ŠLO 
V sobotu 16. 9. v 15.44 hod. byla na MP přijata 
varovná SMS od hasičů o požáru výškové bu-
dovy v ulici Spojovací č. p. 1473. Hlídka se ihned 
dostavila na místo a zjistila, že zde k požáru nedo-
šlo, ale že od ubytovny TOSTEL stoupá kouř. Proto 
byli hasiči nasměrováni na toto místo. K ubytovně 
se následně sjelo ještě několik hasičských druž-
stev a Policie ČR. Zde hlídka zjistila, že nájemníci 
ubytovny pálí odpadky, a proto předali věc vyšet-
řovateli hasičů, který bude přestupek řešit ve své 
kompetenci.

Vzpomínka při památce
zesnulých

• Rada starších CČSH

Zveme všechny spoluobčany ke vzpomínce 
při památce zesnulých, která se bude konat ve 
čtvrtek 2. listopadu v 17.00 hod. v Husově sbo-
ru.
V čase Dušiček se každoročně scházíme při 
vzpomínce na své zesnulé a čteme jejich jmé-
na. Tato tradice vychází ze starozákonní víry, že 
dokud jméno zemřelého vyslovujeme, zůstává 
mezi námi. Takový člověk stále žije v našich 
srdcích a myslích, v našich vzpomínkách. Před 
stolem Páně umisťujeme věnec s kartičkami, 
na kterých stojí vzpomínaná jména. Věnec 
zde zůstává až do adventu a po celý listopad 
sem mohou přicházet pozůstalí zavzpomínat si 
a rozsvítit svíčku. 
Husův sbor je každou středu a sobotu od 10.00 
do 16.00 hod. otevřen pro všechny, kdo se 
chtějí na chvíli zastavit v běhu všedních dnů, 
rozsvítit svíčku a vzpomenout na své drahé.

Recyklojízda
v Čelákovicích

• odbor životního prostředí

V sobotu 9. září 2017 se stalo město Čelákovi-
ce devátou zastávkou týmu Recyklojízda 2017, 
který v září projížděl Českou republiku od zápa-
du na východ, aby podpořil třídění a recyklaci 
baterií.

V dolní části náměstí probíhal v době od 9.00 
do 11.00 hodin program pro veřejnost. V info 
stánku se mohli zájemci dozvědět více o recyk-
laci baterií a někteří si domů odnesli krabičku 
ECOCHEESE pro třídění baterií v domácnosti. 
Došlo i na setkání se zástupci města. Lákadlem 
pro děti bylo popelářské auto AVE CZ, které si 
mohli malí i velcí návštěvníci prohlédnout. Pro 
dobrou pohodu zahrála zdejší hudební skupi-
na JEN TAK. Tříčlenný tým Recyklojízdy pak 
pokračoval směr Nymburk. Za cíl si tento tým 
dal zdolat na elektrokolech přes 700 km. Vyjeli 
v úterý 5. září z Aše a končili 14. září v nejvý-
chodnější obci republiky Bukovci. Kdekoliv na 
trase se mohli lidé připojovat a kus cesty s tý-
mem Recyklojízdy zdolat.

Tým Recyklojízdy. Foto: archiv OŽP

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.

Foto: archiv Husova sboru

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.

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

Sběr oblečení
Farní charita Čelákovice zrušila sběr oble-
čení, obuvi, ložního prádla, hraček aj. pro hu-
manitární účely. Důvodem je ukončení odvozu 
a distribuce sbíraného zboží Diakonií Broumov.
Oblečení a obuv lze odkládat do označených 
červených kontejnerů.
Dále pak oblečení, obuv, modní dopňky, domá-
cí potřeby, textil, sklo, drobné spotřební zboží, 
hračky a potřeby pro děti apod., lze také da-
rovat „Dobročinnému obchodu“ Routy. Více 
informací na tel.: 732 727 161, 739 033 163 

nebo www.rc-routa.cz.
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INFORMACE, DOPISY
senioři

Co nás čeká
• Anděla Nosková

Přestože v říjnu budeme mít plno práce na za-
hrádkách s jejich zazimováním, měli bychom si 
najít čas také na sebe. Čeká nás zimní čas a ne-
budeme chtít být jenom doma. Co říkáte?
Takže v říjnu začínáme některé nové aktivity. 
Každé pondělí od 9.30 do 10.30 hod. si můžeme 
jít zacvičit na židlích do Kulturního domu. Ještě 
je volných asi 5 židlí. Toto cvičení je specifické 
na krční a bederní páteř. Každá hodina se platí, 
jak se přijde, a to 40 Kč. Začínáme 2. 10. 2017.
Kurz trénování paměti se bude konat každou 
středu v Routě, a to od 9.00 do 10.30 hod. Pro 
velký zájem je tento kurz již vyprodán.
Pokračování kurzu sebeobrany, praktická část, 
se koná 19. 10. od 18.00 hod. v hale Vikomt, 
jako posledně. Je zdarma… (Tedy pro nás, ale 
jinak je dost nákladný, a to 15 000 Kč.) Takže by 
bylo dobré, aby účast odpovídala vynaloženým 
nákladům. Minule jsme viděli, jak je tato obrana 
zajímavá. Jenže jsme na to neměli prostor, ani 
čas. To by se nyní mělo změnit.
Podle počasí bychom si zase mohli někdy vyjít 
s hůlkami. Napište mi SMS, kdo by měl zájem 
jít, a já vás podle počasí a termínu kontaktuji.
Na 21. 11. 2017 s odjezdem v 8.00 hod. z ná-
městí, jsem dohodla exkurzi v jabloneckém 
Ornexu. Je to malá soukromá firmička na ruční 
výrobu vánočních ozdob. Je úžasné, co lidské 
ruce dokážou. A jak zjistíte, nemusí to být vždy 
za horentní plat. Spíše podprůměrný. Do vývozu 
dodávají i jiní soukromí skláři z okolí. Své vý-
robky vyváží do celého světa. Jejich ozdoby si 
můžete zakoupit v podnikové prodejně. Jinde je 
koupit nelze, vše jde na vývoz.
Pak se půjdeme podívat na výstavu jablonecké 
bižuterie do Palace Plus a každý si může vyro-
bit šperk vlastníma rukama. Taky za „hubičku“, 
podle váhy. Na zájezd se přihlašujte SMS se 
jmény. Nemusím být vždy doma, nebo u papíru 
s tužkou. Děkuji.
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte mě 
kontaktovat na níže uvedených kontaktech.
Nezapomeňte na pomoc s počítačem naší 
IT PC, naší skupinu na FCB a vývěsní skříňku 
v Masarykově ulici. Užívejte si krásy podzimu 
a příští měsíc na shledanou.

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

nebo seniori@celakovice-mesto.cz,
IT e-mail: pcpomsen@seznam.cz

odbor pro občanské záležitosti (sociální věci 
a zdravotnictví) Městského úřadu,
tel.: 326 929 118 – 119

Výlet pro seniory
• odbor pro občanské záležitosti

Město Čelákovice zve seniory našeho města 
na výlet, který se bude konat 10. 10. 2017. 
Společně navštívíme zámek Kačina a Národní 
hřebčín Kladruby nad Labem, kde si prohlédne-
me stáje a kočárovnu s postrojovnou. Autobus 
zdarma, vstupné 200 Kč.

Dne 7. 9. 2017 oslavili manželé Milada a Zdeněk 

PÁVOVI 60 let společného života.
Do dalších let hodně zdraví a spokojenosti přejí 
dcery Jana a Ivana s rodinami.

Dne 29. 9. 2017 oslavila naše 
milovaná a stále usměvavá 
maminka, babička a již pěti-
násobná prababička Bohu-

mila PRÁŠKOVÁ ze Sedl-
čánek krásné 94. narozeniny.
Do dalších let Ti přejeme 
hlavně hodně zdraví, poho-
dy, dobré nálady a už teď se těšíme, jak příští 
rok oslavíme Tvé kulatiny. Jsme moc rádi, že 
Tě máme, babičko, a děkujeme za to, jaká jsi 
a co vše jsi pro nás udělala a stále děláš. Těší-
me se na další radostné chvíle, které spolu ještě 
prožijeme.
S láskou Tvá stále se rozrůstající rodina.
Velké poděkování opět patří paní Hlaváčkové 
a celému kolektivu z Pečovatelského domu 
Jenštejn za to, jak se o babičku starají.

Dne 11. 10. 2017 oslaví 
naše drahá maminka, babič-
ka a prababička Miroslava 

VINKLEROVÁ krásné a jubi-
lejní 90. narozeniny.
Vše nejlepší, hodně zdraví, 
pohody a spokojenosti do 
dalších let přeje dcera Iveta 

s rodinou.

Dne 23. října oslaví své jubi-
leum pan František BODLÁK 

– krásných 75 let.
Vše nejlepší, mnoho štěstí, 
pohody a hlavně zdraví přejí 
manželka, syn a dcery s ro-

dinami.

Dne 9. 10. 2016 jsme se rozloučili s naší mi-
lovanou maminkou a babičkou paní Jiřinou 

ZEMANOVOU a 18. 10. 2017 uplyne 10 let od 
úmrtí našeho milovaného tatínka a dědečka 
pana Karla ZEMANA.
S láskou a vděčností vzpomínají dcery Hana, 

Jiřina a Věra s rodinami.

společenská kronika

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

Poděkování
• Aneta Urbášková

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Domá-
címu hospici Nablízku, z. ú., z Lysé nad Labem 
za jejich všestrannou pomoc při ošetřování 
nemocné paní Miroslavy Klímové. Byli jsme 
s jejich službami velmi spokojeni a v této těžké 
chvíli nám moc pomohli.

Domácí hospic Nablízku
• Pavlína Furgaláková, ředitelka

Domácí hospicová péče je určena klientům 
v terminálním stádiu života, nejčastěji s onko-
logickým onemocněním. Cílem domácí hospi-
cové péče je zajišťovat kvalifikovanou pomoc 
nemocným s nevyléčitelným onemocněním 
a umírajícím v posledních měsících jejich živo-
ta v jejich domácím prostředí. Hlavním cílem je 
ulevit klientům od bolesti, zmírnit jejich zdravot-
ní obtíže na snesitelnou míru a zmírnit jejich 
obavy, které jejich aktuální stav přináší. Důleži-
tou součástí naší práce je podpora pečující ro-
diny. Služba tedy zahrnuje nejen péči zdravotní, 
ale také psychosociální podporu. Služby domá-
cího hospice jsou klientům dostupné 24 hodin 
denně, 7 dnů v týdnu.
Možnost domácí hospicové péče se postupně 
dostává do povědomí lidí a je stále častěji vy-
užívaná. Daří se nám naplňovat naše poslání 
a naše sestřičky jezdí za klienty do mnoha 
míst v okolí Lysé nad Labem (sídlo), tedy i do 
Čelákovic. Přízeň našich podporovatelů, dárců 
i dobrovolníků a především důvěra našich kli-
entů a jejich rodin je pro nás signálem, že naše 
práce má smysl, je důležitá a potřebná.
Další informace o naší činnosti a aktuality o dění 
se můžete dozvědět na facebookovém profilu 
www.facebook.com/hospiclysa nebo webových 
stránkách www.hospic-lysa.cz.

Zájemci se mohou hlásit na odboru pro občanské 
záležitosti Městského úřadu Čelákovice (kan-
celáře v přízemí budovy radnice) nejpozději do 
9. 10. 2017.
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VOLNÝ CAS
Vzpomínka na prázdniny v Sedlčánkách – sobota 9. září

Armáda ČR se prezentovala moderní vojenskou technikou. Zájemci si mohli prohlédnout vrtulník Sokol, obrněný transportér Pandur, bojové vozidlo Kajman či pancéřové 
vozidlo Iveco. Na akci nechyběla služební vozidla Městské policie Čelákovice, Policie České republiky a Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra. Prohlédnout si bylo možné 
i hasičská vozidla Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice. Foto na stránce: Jana Vondráčková

ˇ
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ŠKOLSTVÍ
Školní rok 2017/2018 byl v Čelákovicích

řádně zahájen ve všech školách
a školských zařízeních

• Petr Studnička, místostarosta II

V České republice navštěvuje základní školy celkem 923 tisíc žáků, v Čelákovicích je to 1 300 dětí. 
Do 1. tříd nastoupilo 108 tisíc žáků, v Čelákovicích 150 dětí. Od 1. září je zavedeno povinné před-
školní vzdělávání, které se týká těch dětí, které nejpozději do 31. srpna dosáhly pěti let věku. Od září 
je garantováno místo ve spádové mateřské škole pro děti ve věku od čtyř let. Od 1. září platí rovněž 
úprava rámcového vzdělávacího programu, která zařazuje výuku plavání jako povinnou součást tě-
lesné výchovy na 1. stupni základní školy. Od školního roku 2017/2018 používají školy upravené 
tiskopisy vysvědčení. Nově se na dokladech a vysvědčeních, která stvrzují, že žák získal nějaký 
stupeň vzdělání, uvádí dosažený stupeň EQG (Evropský kvalifikační rámec) a QR kód (elektronicky 
přenositelné údaje vysvědčení). Úprava se týká dokladů o získání základního vzdělání, výučního lis-
tu, maturity, absolutoria na konzervatoři a vyšší odborné škole. Běžná ročníková vysvědčení tyto 
údaje mít nemusejí.

Do prvních tříd nastoupilo v Čelákovicích ve školním roce 2017/2018 celkem 150 žáků, z toho 82 v Základní škole 
J. A. Komenského a 68 v Základní škole Kostelní. V první školní den 4. září zahájili ve městě školní rok místosta-
rostové Miloš Sekyra a Petr Studnička za účasti ředitelů škol Aleny Pechalové a Jiřího Kyliánka. Všichni žáci prvních 
a druhých tříd navštěvují objekt základní školy v ulici J. A. Komenského, ve kterém se každý den pohybuje více než 
1 200 osob, což je při přepočtu 10 % obyvatel našeho města. Foto: -dv-

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

J. A. Komenského 414
Čelákovice

gymnázium

INFORMACE
PRO VEŘEJNOST

• vedení školy

Zveme širokou veřejnost z řad rodičů i budou-
cích studentů na následující akce a vzdělávací 
kurzy:

• Dny otevřených dveří vždy v 9.00–16.00 hod. 
ve dnech: 7. 11.; 2. 12. 2017; 16. 1.; 13. 2. 
2018;

• imatrikulace nových žáků, čtvrtek 16. 11. 
v 10.00–12.00 hod. v KD;

• kurzy k přijímacím zkouškám každé pondělí 
od 15.00 hod.;

• kurzy ke státním maturitním zkouškám;
• jazykové kurzy – NJ, AJ, FJ, ŠP.

Nové projekty
• vedení školy

V tomto školním roce na naší škole chystá-
me 1. ročník projektu zaměřeného na oblast 
výchovných předmětů. Hledali jsme neotřelý 
formát a samozřejmě i sponzora, což se nám 
podařilo. Představujeme si soutěže v násle-
dujících oblastech: hudební (hra na nástroj, 
zpěv), výtvarné (výtvarné dílny v galeriích, sou-
těže na daná témata) a tělesné (seznámení 
s netradičními sportovními aktivitami – lanová 
centra, lezecké stěny apod.). Cílem projektu 
je nejen ukázat dětem, jak talentované mají 
spolužáky, ale hlavním cílem je stmelit třídní ko-
lektivy. Děti, které budou soutěžit, budou totiž 
vyhrávat ceny nejen pro sebe, ale i pro celou 
třídu.
Dalším bude projekt Setkávání. K myšlence vy-
tvořit pro letošní školní rok tento projekt, jehož 
náplní bude setkání s lidmi, kteří žijí s určitým 
handicapem plnohodnotný a bohatý život, nás 
přivedla náhoda. V dubnu 2017 nás oslovila ne-
vidomá paní Komárková ze sdružení Mathylda, 
zda bychom měli zájem pro děti napříč základní 
školou o bezplatné přednášky o životě slepého 
člověka. Samozřejmě jsme velmi rádi souhlasili 
a brzy přivítali paní Komárkovou i jejího labra-
dora Orku. Pro nás, učitele, bylo největším

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

J. A. Komenského 414
Čelákovice

překvapením, jak děti slepou paní přijaly, jak 
byly empatické, jak se všechny přednášky 
podařily. Proč nevytvořit projekt, kdy bychom 
dětem představili i jiné podobně postižené 
lidi?
Výsledkem je tedy náš projekt Setkávání, ve 
kterém dětem na základní škole představíme 
těžké a přesto zajímavé osudy: 
• člověka ochrnutého po autonehodě, který 

kromě vyprávění o sobě bude malovat ústy;
• postižených chovanců dětských domovů, se 

kterými je stále v kontaktu naše paní učitelka 
Kosobudová, někdejší ředitelka dětského 
domova;

• slepých nebo hluchoněmých lidí.

Připravíme opakované setkání s  paní Komár-
kovou i její Orkou a s lidmi, kteří slepecké psy 
cvičí apod.
Připravených setkání máme domluveno více, 
první z nich se ale uskutečnilo již 18. 9. Přivítali 
jsme v naší škole malíře ústy pana Hejhala. Be-
sedy s ním se zúčastnili žáci 5. a 6. třídy. Jejich 
dojmy a postřehy z tohoto setkání si přečtěte 
na našich stránkách www.zs.celakovice.cz.
Další novinkou tohoto školního roku jsou 
„školní“ facebookové stránky. Na nich 
vás budeme pravidelně informovat o akcích, 
novinkách a chodu naší základní školy. Pra-
covat začaly od října a uvítáme i vaše příspěvky 
a postřehy. 
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Japonsko –
nejcivilizovanější

země světa
• Soňa Husáriková, ředitelka

Městská knihovna vás srdečně zve ve čtvr-
tek 19. října 2017 od 18.30 hod. na přednáš-
ku cestovatele Josefa Krcha o jeho cestě po 
Japonsku, doplněnou o zajímavé fotografie.
Josef Krch: „Japonsko je pro ty, kteří ho poprvé 
navštíví, fascinující. Je úplně jiné než ostatní 
země světa. Je ostrovem nejen ve smyslu ge-
ografickém, je extrémním ostrovem ve smyslu 
společenském, industriálním či obecně civi-
lizačním. Každý, kdo do této země zavítá, je 
ohromen pozorností, ochotou, vzájemnou úctou 
či ohleduplností vůči turistům. Považuji Japon-
sko za nejcivilizovanější zemi světa. Na druhé 
straně je zde možno vidět i mnoho pro nás nee-
tického, brutálního a sobeckého. Navštívili jsme 
Japonsko poprvé letos a pobyt nás inspiroval 
k hlubšímu zájmu o tuto zemi – vycházejícího 
slunce – natolik, že se chystáme v dohledné 
době opět mezi tuto fascinující civilizaci.“

Pobočka v Sedlčánkách

Zábavní říjnová odpoledne (nejen) pro děti při 
příležitosti otevření nového dětského oddělení 
a prodloužení výpůjční doby od 13.00 do 18.00 
hod.
Úterý 10. října – Hrátky s ilustracemi Z. Milera

Úterý 17. října – Večerníček

Úterý 24. října – Barevný podzim

Úterý 31. října – Čtyřlístek

Foto: archiv JK

Petr Ettler: OBRAZY
Z JIŽNÍCH ČECH

• David Eisner, ředitel

Výtvarník Petr Ettler se k nám do Čelákovic 
a Městského muzea vrací s novou a ucelenou 
kolekcí obrazů po čtyřech letech. Miluje Třeboň-
sko. Učarovala mu i Šumava, Vysočina, Pro-
vence a Bretagne ve Francii. Pro svou letošní 
výstavu v Čelákovicích koncipovanou k život-
nímu jubileu autora vybral pro návštěvníky 
motivy výhradně z jižních Čech. Vysvětluje, že 
z historie malířství jeho způsobu vyjadřování 
vždy imponovaly dramatické kompozice Wil-
liama Turnera, později impresionistická díla 
malířů francouzské barbizonské školy. „Fas-
cinuje mě hlavně impresionistické dílo Paula 
Cézanna a Camille Pissarra. Výtvarně mě vedli 
akademičtí malíři Petr Kameníček a Jiří Vald-
štýn. Hodně jsem pochytil při nejrůznějších vý-
tvarných kurzech a školeních a také návštěvou 
výstav a světových galerií.“ Malíř dosud připravil 
85 samostatných výstav ve vlasti, dvě v USA, 
dvě v Itálii, dvě ve Francii, jednu ve švýcarském 
Interlakenu a půlroční výstavu v Berlíně. Vydal 
několik knih, některé i ilustroval. Žije a pracuje 
v atelieru v Praze – Vinoři a v Třeboni. Říká, že 
tím nejlepším atelierem je pro něj v každé roční 
době a za každého počasí otevřená náruč příro-
dy. Zvláště rád maluje motivy kolem rybníků pro 
jejich zádumčivou krásu, ranní mlhy i večerní 
soumraky, které vedou k zamýšlení a přemítání 
o životě… Pracuje většinou technikami akvarelu 
a olejomalby. Jeho obrazy jsou zastoupeny ve 
sbírkách na všech kontinentech.
Výstava bude zahájena vernisáží v sobotu 
7. října 2017 od 10.00 hod. v Síni Jana Zacha 
Městského muzea a následně ve výstavní síni. 
S tvorbou Petra Ettlera nás v úvodním slově se-
známí Robert Rytina, místostarosta Vinoře.

tel.:  326 991 556
    

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

Na Hrádku 464
Čelákovice

 

 

 
  

   

 
 

fax: 326 991 192

Petr Ettler. Foto: archiv muzea

Nedožité devadesátiny
• Michal Kaplánek, syn

V sobotu 21. října uplyne 90 let od narození 
mého otce Emila Kaplánka, významného občana 
našeho města. Přestože přirozeně ubývá mezi 
námi těch, kteří jej osobně znali, domnívám se, 
že by bylo škoda, kdyby jeho památka upadla 
v zapomenutí. Proto bych rád připomenul ně-
které klíčové okamžiky z jeho života, zejména 
ty, které mají vztah k našemu městu i kraji.
Emil Kaplánek se sice narodil v roce 1927 
v Praze, přitom však pocházel – z matčiny stra-
ny – ze starého čelákovického rodu Maixnerů. 
To byl také důvod, proč se jeho otec Franti-
šek Kaplánek, učitel Vojenské hudební školy 
v Praze, rozhodl přestěhovat se v roce 1934 do 
Čelákovic. Od té doby byl život Emila Kaplánka 
doživotně spjat s Čelákovicemi.
Emil Kaplánek měl široké spektrum zájmů. 
Profesionálně se však věnoval pouze hudbě. 
Po skončení měšťanky studoval na Pražské 
konzervatoři klavírní hru u profesora Kliera a hru 
na pozoun u profesora Ušáka. Konzervatoř ab-
solvoval v roce 1949 a hned na podzim tohoto 
roku nastoupil do tehdejšího Městského hu-
debního ústavu v Čelákovicích jako učitel. Za-
městnancem čelákovické hudebky byl až do 
svého předčasného penzionování v roce 1983. 
Značnou část z této doby nemohl učit v Čelá-
kovicích; učil tedy nejdříve na pobočce v Jirnech 
a později, v polovině 70. let, sám inicioval vznik 
další pobočky v Nehvizdech.
Z hlediska popularity a veřejného uznání se jeho 
život nevyvíjel příliš dobře. V 50. létech byl v Če-
lákovicích oblíbený a populární ať už jako učitel, 
tak především jako koncertní hráč – lidé ob-
divovali jeho mistrovské podání Beethovenových 
sonát a Lisztových koncertů. V létech šedesá-
tých se oženil a odstěhoval do Prahy a jeho 
„hvězda“ jako by začala hasnout. Po návratu do 
Čelákovic v roce 1971 se chtěl prosadit spíše 
jako skladatel, což se mu nikdy skutečně nepo-
dařilo: koncerty si pořádal svépomocí, většinu 
svých skladeb interpretoval sám, případně s mojí 
maminkou Jarmilou Kaplánkovou, komorní hráče 
dalších nástrojů musel ke spolupráci přemlouvat.
Přes všechna zklamání, nepochopení a zdravot-
ní potíže byl jeho život šťastný. Tajemstvím jeho 
štěstí byla úžasná vnitřní svoboda, která ostře 
kontrastovala s dobou totality, v níž prožil větši-
nu života. Emil Kaplánek i jeho manželka Jarmi-
la byli lidé, kteří se ubírali životem svou vlastní 
cestou. Jistě to mnoha lidem v jejich okolí va-
dilo. Já jsem jim za to vděčný. Považuji to za 
největší vklad do života, který mi dali.
Přál bych všem, kteří je znali, i těm, kteří se 
s nimi nikdy nesetkali, aby si – tak jako moji ro-
diče – zachovali „rovnou páteř“ a zůstali věrni 
svým zásadám, a tak mohli prožívat takovou 
vnitřní svobodu jako oni.
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Martin Luther

v hudbě
• rada starších CČSH a Spolek pro varhanní 

hudbu

„Kde je přirozená Musica broušená a pulírovaná 
uměním, tam lze vidět a rozpoznat s velikým 
obdivem velkou a dokonalou Boží moudrost.“ 
Martin Luther

Srdečně zveme na koncertní program, který 

představí v sobotu 14. 10. v 18.00 hod. v Hu-

sově sboru dvě umělkyně – pěvkyni a mu-

zikoložku Irenu Troupovou a varhanici Jiřinu 

Dvořákovou–Marešovou.

Téma koncertu souvisí s letošním 500. výročím 
počátku reformace, kterou podle legendy zahájil 
Martin Luther (1483–1546) zveřejněním svých 95 
tezí (1517). Ty se staly zásadním dokumentem 
reformačního hnutí v 16. století. S Lutherovou 
snahou o reformu církve souvisí i jeho činnost 
na poli duchovní hudby, kterou viděl jako dů-
ležitou součást liturgie, prostředek k vyjádření 
víry i evangelizace. Jeho pojetí počítalo s aktivní 
účastí lidu, slovy v srozumitelném, národním 
jazyce i se zhudebněnými biblickými texty. Ve-
dle teoretických pojednání také aktivně kompo-
noval. Jeho duchovní písně se dodnes vyskytují 
v kancionálech napříč konfesemi a byly a jsou 
zdrojem inspirace pro tehdejší i současné hu-
debníky. Luther tak položil základy duchovní 
hudby reformované církve, která se zejména na 
německém území otevřela uměleckým směrům 
doby (renesance, humanismu a později baroka) 
a přinesla nové hudební formy (písně, moteta, 
kantáty, pašije a oratoria etc…). K významným 
evangelicko-luteránským autorům duchovní 
hudby patří např. první evropsky významný ně-
mecký skladatel Heinrich Schütz (1585–1672), 
v Čechách narozený Andreas Hammerschmied 
(1611–1685), Phillip Friedrich Böddecker (1607–
1683) a samozřejmě Johann Sebastian Bach 
(1685–1750).
Tímto významným hudebním obdobím nás 
tedy v originálním dramaturgickém projektu 
provedou obě výše zmíněné hudebnice. Irena 
Troupová je renomovanou a vyhledávanou pěv-
kyní – sopranistkou na poli historicky poučené 
interpretace staré hudby, která působila na 
četných evropských pódiích včetně Státní opery 
v Berlíně. Pohybuje se všestranně všemi žánry 
tzv. vážné hudby – za aktuální počiny jmenuj-
me alespoň program věnovaný tvorbě mezivá-
lečných autorů Viktora Ullmanna, Pavla Haase 
a Erwina Schulhoffa (spolu s klavíristou Janem 
Duškem). Více na www.troupova.com.
Jiřina Dvořáková – Marešová patří mezi nejzají-
mavější osobnosti mladé varhanické generace. 
Věnuje se interpretační i pedagogické činnosti 
(pražská HAMU, PF UK), výjimečných ocenění 
dosáhla na poli varhanní improvizace. Více na 
www.varhanyzcelakovic.cz.
Obě hudebnice se pohybují na tuzemských 
i mezinárodních festivalech, spolupracují s dal-
šími významnými umělci a hudebními tělesy, 
mají na kontě bohatou nahrávací činnost a vy-
daná CD.
K „lutherovskému“ projektu se sešly letos u pří-
ležitosti mezinárodního setkání „Luteránství 
v Čechách a na Slovensku“, na kterém se or-
ganizačně podílela paní farářka Mira Poloprut-
ská. Program nás zaujal natolik, že jsme obě 

umělkyně poprosili, zda by výjimečný Lutherův 
hudební odkaz zpřítomnily také v Čelákovicích. 
Moc jim děkujeme, že naše pozvání přijaly, a tě-
šíme se na vaši návštěvu!
Koncert je výsledkem již tradiční spolupráce 
Spolku pro varhanní hudbu (SPVH ) s Husovým 
sborem – zejména při pořádání koncertů k vý-
znamným výročím (např. Festival Jana Zacha, 
Husův rok) nebo liturgickým obdobím. Vychází 
z poslání Spolku pro varhanní hudbu – propa-
govat duchovní, resp. varhanní hudbu a obracet 
se k evropským tradicím, a zároveň připomíná 
již desetileté působení SPVH v Čelákovicích 
a okolí.

„Teď se radujme“ píseň Martina Luthera – první luterán-
ská hymna. Zdroj: internet

chodíme kolem nich

Jména domů
• Ivan Vaňousek

Jiřinka, Blaženka (ulice J. A. Komenského), Bedřiška, Vlasta, Adelina (Palackého ulice), Věra, Slávka 
a dvakrát Anička (Za Dráhou). Tato jména a možná ještě další najdete na rodinných vilkách, pro-
cházíte-li ulicemi našeho města. Mnohá jiná jména spolu s dalšími zdobnými prvky určitě zmizela 
při opravách fasád rodinných vilek, při jejich modernizaci a zateplování. Architektura domů a údaje 
o vzniku zdejších ulic a městských částí napovídají, že pojmenovávat rodinná sídla bylo v módě tak 
v prvních dvou desetiletích 20. stol., možná ještě ve třetím. To, co by se dnes asi zdálo směšné, moh-
lo být v době vzniku výrazem úcty k paní domu či radosti z narozených dcer nebo vnuček. Bydlíte-li 
v takových vilkách po svých předcích, zkuste zapátrat po křestním jménu své pra- či praprababičky. 
Zajímavé, že mužská jména jako Pepíček, Zdenda, Jaroušek, Péťa atd. se tu na domech nevyskytují. 
Zato dva nesou jména rodů svých bývalých majitelů či uživatelů, a to ve tvarech, které se používaly 
od středověku. V našem případě jsou to domy U Chrůmů a U Diamantů. Druhý z názvů vznikl až 
v 90. letech 20. stol. po přestavbě původně jednopatrového domu č. p. 109 v Sedláčkově ulici. Jeho 
jméno připomíná židovskou rodinu, která v něm žila od roku 1925 a jejíž polovina se za protektorá-
tu stala obětí holocaustu (výrobce likérů Karel Diamant a jeho manželka zahynuli, jejich dvě dcery 
zachránil ještě v roce 1939 Nicholas Winton). Krásné jméno Madelonka odvozené z francouzštiny 
(Madelon, Madeleine – po našem asi Magdalena) měla novobarokní vila, která do 50. let 20. stol. 
stávala ve velké zahradě vedle pozemku, na kterém je v ulici J. A. Komenského nová MŠ s tuctovým 
názvem Sluníčko. Jméno Madelonka tak zaniklo spolu s vilou beze stopy, bohužel i bez fotografie. 
Označování domů jmény ztrácelo původní význam od 70. let 18. stol. Zákonem z února 1770 nařídila 
totiž naše již připomenutá královna Marie Terezie provádět jejich číslování, které následně zpočátku 
prováděla armáda „popisováním“ (odtud asi název číslo popisné – bílé na červeném podkladu) dveří 
a vrat křídou pořadovými čísly dle soupisů. Orientační (modrá) čísla začala některá větší města za-
vádět až od 60. let 19. stol. 

Vejšlap za polabskými strašidly
• Čelákovický klub vodních sportů, z. s.

Zveme na netradiční výlet Čelákovicemi po stopách strašidel, která se v minulosti nacházela v jejich 
okolí. Strašidla si pro vás připravila lehké úkoly, za které vás odmění!
V neděli 8. 10. 2017 od 14.00 do 16.00 hod. start z nádvoří Městského muzea a cíl v loděnici V Ne-
daninách. V cíli je možno opéci si přinesené buřtíky. Vstupné je dobrovolné. Vhodné pro děti od 
2 do 10 let.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Zároveň vyhlašujeme výtvarnou soutěž na téma strašidla. Obrázky si děti v klidu namalují doma 
a přinesou na start.
V 16.30 hod. bude vyhlášení výtvarné soutěže a vystavení všech obrázků v naší klubovně. Odměny 
za výtvarnou soutěž budou dětem předány, jak budou docházet do cíle. Ty nejlepší obrázky budou 
vystaveny i na našem webu.
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do pátku 6. 10.

Městská knihovna
VÝSTAVA „ČELÁKOVICE VČERA A DNES“

do čtvrtka 12. 10.

Centrum zdraví ALAID, Vašátkova 818
„80 LET OD ÚMRTÍ TGM“

výstava přístupná v ordinační hodiny RHB

do neděle 29. 10.

Městské muzeum
ČENĚK JANDA

Minivýstava obrazů a kreseb z díla čelákovické-
ho amatérského malíře Čeňka Jandy (*1908 
†1970), přístupná v infocentru zdarma denně 
9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

čtvrtek 5. 10. 18.00 hod.

ZUŠ Jana Zacha
KONCERT A VÝSTAVA UČITELŮ ZUŠ

čtvrtek 5. 10. 18.30 hod.

Městská knihovna
JIZEROU KILOMETR PO KILOMETRU

Přednáška cestovate Vladímíra Kokošky.

pátek 6. 10. 8.30–20.00 hod.

Městská knihovna
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

sobota 7. 10 – neděle 12. 11.

Městské muzeum
PETR ETTLER: OBRAZY JIŽNÍCH ČECH

Výstava ve výstavní síni muzea přístupná denně 
9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod. 
V sobotu 7. 10. v 10.00 hod. vernisáž výstavy.

sobota 7. 10. 10.00–16.00 hod.

rybářská parcela u zdymadel 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

soutěže, semináře, ukázky, nábor do kroužku

sobota 7. 10. 14.00 hod.

Restaurace na Vošverku
ČLOCUP SEDLČÁNKY

Turnaj pro dospělé i děti ve hře „Člověče, ne-
zlob se“. Nutno předem potvrdit účast na e-
mail: osadnivybor.sedlcanky@seznam.cz.

sobota 7. 10. 15.00–22.00 hod.

Na Statku, Rybářská 154
TRADIČNÍ VINOBRANÍ S BURČÁKEM

neděle 8. 10. 14.00–16.00 hod.

nádvoří tvrze 
VEJŠLAP ZA POLABSKÝMI STRAŠIDLY

Procházka po Čelákovicích s povídáním 
o strašidlech.

sobota 14. 10. 10.15 hod.

hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

SK Union hostí Pšovku.

sobota 14. 10. 18.00 hod.

Husův sbor
MARTIN LUTHER V HUDBĚ

Irena Troupová – zpěv, Jiřina Marešová Dvořá-
ková – varhany

sobota 14. 10. 20.00 hod.

Irish music pub
KŘEST ALBA AŽIVĚ! SKUPINY POTULNÝ 

HORMON

neděle 15. 10. 8.00–11.00 hod.

chovatelský areál, Stankovského 1774
PRODEJNÍ BURZA

především akva-tera, s možností využít chova-
telské poradny

neděle 15. 10. 14.00 hod.

restaurace Na Vošverku
SETKÁNÍ SENIORŮ

Tradiční posezení s hudbou, kulturním progra-
mem a videoprojekcí. 

čtvrtek 19. 10. 18.30 hod.

Městská knihovna
JAPONSKO – NEJCIVILIZOVANĚJŠÍ ZEMĚ 

SVĚTA

Přednáška cestovatele Josefa Krcha.

sobota 21. 10. 21.00 hod.

Irish music pub
TMZTM A KOHOUT PLAŠÍ SMRT

koncert skupin

sobota 28. 10. 10.00 hod.

náměstí 5. května
STÁTNÍ SVÁTEK – DEN VZNIKU SAMO-

STATNÉHO STÁTU

Slavnostní akt u pomníku padlých, pořádá: 
město Čelákovice.

sobota 28. 10. 10.15 hod.

hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

SK Union hostí Jawu Divišov. 

sobota 28. 10. 21.00 hod.

Irish music pub
JIMIBAND

koncert

pondělí 30. 10. – čtvrtek 30. 11.

Městské muzeum
MEZI MOSTY

Minivýstava přístupná v infocentru zdarma, 
přibližuje architektonickou lokalitu mezi Čelá-
kovicemi a Lázněmi Toušení, přístupná denně 
9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

středa 1. 11. 19.00 hod.

Městské muzeum
BOJAN

koncert brandýského sboru

sobota 4. 11. 21.00 hod.

Irish Music Pub
BIG FIVE A MEDEA

koncert

pozvánky do okolí

ŘEMESLNÝ JARMARK
sobota 14. října 2017, Lysá nad Labem

• Michaela Tesařová, Fajn spolek, z. s.

Na stejném místě jako vždy a ve stejný čas, tedy na malebném náměstí Bedřicha Hrozného 
v Lysé nad Labem od 9.00 do 17.00 hod., se uskuteční už 9. Řemeslný jarmark v Lysé nad 
Labem.
Tentokrát k podpoře sedmiletého Maximka z Kostelce nad Černými lesy, který si od narození prošel 
už řadou operací, rehabilitací a krátkodobých i dlouhodobých pobytů v nemocnici… Narodil se 
s celkovou svalovou hypotonií, nefunkčností tlustého střeva (Hirschprungova choroba) a vrozenou 
vadou hrtanu (laringomalacie) a později diagnostikovanou epilepsií.
Návstěvníci budou moci jako tradičně zhlédnout ukázky řemesel i moderních výtvarných technik, 
bude na ně čekat na 15 tvořivých dílen a přes 50 stánků s originálními českými řemeslnými výrobky. 
Většina prodejců je známá přes internetový handmade portál Fler.cz.
Chybět nebudou divadélka, kejklířská vystoupení, ukázky práce s asistenčními psi NF Canisterapie, 
busker duo „TBeeGirls“, rychlý lavičkový sestřih od profi kadeřnice nebo ručně vyřezávaný kolotoč 
z dílny řezbáře Matěje. Tentokrát se zahřejí i rodiče, a to při obsluze „kozího taxi“.

Více na www.facebook.com/remeslnyjarmark.

CZELA.FEST 2017

Sobota 9. září, areál loděnice V Nedaninách. Foto: -dv-

ˇ



str. 25www.celakovice.cz

KULTURA, VOLNÝ CAS

fax: 326 995 959

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

Havlíčkova 691
Čelákovice

mddm

tel.: 326 991 217 

Podzimní prázdninové 
akce

• Veronika Kratochvílová

PODZIMNÍ TÁBORY

V období podzimních prázdnin pořádá Měst-
ský dům dětí a mládeže již tradiční tábor v Or-
lických horách v Sedloňově, a to 25.–29. října. 
V malebné roubence a jejím okolí je pro děti 
připraven bohatý táborový program v podo-
bě celotáborové hry, výletů, túry a sportovních 
klání. Tábor je určen pro děti školou povinné, 
zájemci se mohou hlásit u Martiny Slovákové 
(e-mail: martina.slovakova@mddmcelakovice.
cz, tel.: 777 268 885).
Příměstský podzimní tábor v kreativním duchu 
se letos uskuteční v klubovně MDDM u Kul-
turního domu ve dnech 26. a 27. října vždy od 
8.30 do 12.30 hod. Děti si pod vedením zku-
šené lektorky Lucie Třešňákové během dvou 
dopoledních lekcí vyrobí dýně z papíru Maché 
a vydlabou si opravdové halloweenské straši-
delné dýně. Cena za obě dopoledne včetně ma-
teriálu je 400 Kč. Zájemci se mohou hlásit na 
e-mailu: mddm.celakovice@seznam.cz, nebo 
tel.: 326 991 217.

SPORTOVNÍ AKCE 

S podzimem vrcholí i celá řada sportovních 
klání. MDDM je pořadatelem mnoha sportovních 
soutěží, na které se sjíždí děti ze základních škol 
z celého okresu či kraje.
Ve čtvrtek 14. září se uskutečnilo velmi úspěšné 
okresní kolo XI. ročníku Středočeské in-line 
brusle, na kterou přijelo téměř sto dětí ze zá-
kladních a středních škol Středočeského kraje. 
Závodilo se na cyklostezce u Labe na tratích 
v délce 500 až 1 500 m ve čtyřech věkových 
kategoriích.
Dále nás čeká 5. října krajský závod atletického 
čtyřboje v Houšťce, 12. října okresní kolo mi-
nifotbalu, 19. října pak okresní kolo ve stolním 
tenise.
Pro veřejnost v listopadu pořádáme tradiční 
Večerní běh Čelákovicemi (již 43. ročník), na 
který srdečně zveme všechny nadšené sportov-
ce. Děti vyběhnou ve čtvrtek 16. 11. a běh pro 
dospělé se koná v pátek 17. 11.

ˇ

pátek 6. 10. 20.00 hod.

TÖRR A ROOT

dvojkoncert legend českého metalu

úterý 10. 10. 19.00 hod.

NEZMAŘI – OHLÉDNUTÍ

Legenda folkové scény. Vstupné: 180 Kč 
v předprodeji, 220 Kč na místě.

čtvrtek 12. 10. 9.30 hod.

NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ

Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

pondělí 16. 10. 8.30 hod.

KOCOUR V BOTÁCH

Pořad pro ZŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

pondělí 16. 10. 19.00 hod.

ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV

Divadelně-kabaretní představení, vstupné: 250 
Kč.

sobota 21. 10. 11.00–20.00 hod. 

PARTNER CUP

Soutěž v kulturistice, vstupné: 250 Kč na místě.

čtvrtek 26. 10. 19.00 hod.

NA STOJÁKA!

Lukáš Pavlásek, Daniel Čech a Arnošt 
Frauenberg, vstupné: 220 Kč v předprodeji, 
260 Kč na místě.

Zdroj: Štěpán Harvánek

sobota 28. 10. 19.00 hod.

VÝROČNÍ CENA MĚSTA

Slavnostní večer u příležitosti udělení a pře-
dání „Výroční ceny města Čelákovic“ paní Věře 
Šumanové s koncertem zpěvačky DASHY za 
doprovodu skupin PAJKY PAJK a EPOQUE 

QUARTET. Vstupné: 150 Kč – výtěžek ze 
vstupného bude předán o. p. s. Život dětem. 
Pořádá město Čelákovice.

neděle 29. 10. 10.30 hod.

PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA

Pohádkový muzikál, vstupné: 149 Kč v před-
prodeji.

pátek 3. 11. 19.30 hod.

RIVALOVE TOUR: UDG, O5 a RADEČEK, 

POKÁČ

Koncert, vstupné: 250 Kč v předprodeji, 290 Kč 
na místě.

Zdroj: účinkující

úterý 7. 11. 18.00 hod.

GALAKONCERT ZUŠ JANA ZACHA

Slavnostní koncert k 70. výročí znovuotevření 
školy. 

čtvrtek 9. 11. 20.00 hod.

DEŠTIVÉ DNY

Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík.

pondělí 13. 11. 19.00 hod.

LENKA FILIPOVÁ A HOSTÉ

vstupné: 350 Kč v předprodeji

pátek 17. 11. 20.00 hod.

HORKÝŽE SLÍŽE, ZAKÁZANÝ OVOCE 

A MEAN MESSIAH

vstupné: 300 Kč v předprodeji, 350 Kč na místě

pondělí 27. 11. 19.30 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT 2017 ORCHESTRU 

VÁCLAVA HYBŠE A JEHO HOSTŮ

vstupné: 300 Kč v předprodeji

pátek 1. 12. 20.00 hod.

STO ZVÍŘAT A JANA JELÍNKOVÁ

Koncertní turné Dáma s čápem – podzim 2017, 
vstupné: 230 Kč v předprodeji.

tel.: 326 991 358
e-mail: info@kdcelakovice.cz
http://www.kdcelakovice.cz
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Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po–čt 14.00–
16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupenky rezervujeme 
48 hodin, pak je vracíme znovu do prodeje! Při ceně 
vstupného nad 100 Kč mají senioři nad 70 let po před-
ložení OP slevu 50 %. Tato sleva platí pouze pro akce, 
které pořádá Kulturní dům napřímo. V případě, že je 
pořadatelem externí agentura a KD pouze pronajímá 
sál, slevu nelze uplatnit. Vstupenka je nepřenosná. 
V den konání kulturní akce není předprodej vstupenek. 
Pokladna otevřena hodinu před začátkem každého 
představení. Prodej vstupenek také on-line na kdcela-
kovice.cz a v síti smsticket (www.smsticket.cz).

°

Okresní kolo Středočeské in-line brusle na cyklostezce 
u Labe. Foto: archiv MDDM

V neděli 17. září odpoledne uspořádaly majitelky – 
Obchodu nejen pro „kočky“, v Kulturním domě módní 
přehlídku – NEJEN PRO „KOČKY“. Foto: -dv-
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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

Kompletní program včetně kontaktů pro re-

zervace míst naleznete na webových strán-

kách (viz výše).

• Kavárnička s tvořením pro malé i velké, 
čtvrtek 5. 10. v 17.00–19.00 hod.

• Opékání buřtů, čtvrtek 5. 10. v 18.00–20.30 
hod.

• Setkání osvojitelů a zájemců o osvojení, 
pátek 6. 10. v 15.00–19.00 hod., Jurta.

• Den otevřených dveří – sociální práce 

v Routě, sobota 7. 10. v 9.00–17.00 hod.

• Stolohraní – vyzýváme vás ke hře, úterý 
10. 10. v 14.00–17.00 hod., Jurta.

• Doprovázená pouť, cesta – příběhy, mo-

tivace, sdílení zážitků, úterý 10. 10. v 17.30 
hod.

• Bleší trh, sobota 14. 10. v 8.30–13.00 hod., 
rezervace míst tel.: 602 573 970.

• Víkendová cesta – sebezkušenostní zážit-
ková, sobota 14. 10.

• Promítání filmu „Smolař David“, úterý 
17. 10. v 17.00–19.00 hod. (film asi 15 min.).

• Kavárnička s tvořením pro malé i velké – 

korálkování, čtvrtek 19. 10. v 10.00–12.00, 
17.00–19.00 hod.

• Dvoudenní odborný seminář „Ochrana 

osobních údajů klienta při výkonu sociální 

práce“, 19.–20. 10.

• Háčkování pro začátečníky i pokročilé, 
úterý 24. 10. v 10.00–12.00 hod.

• Bonsaje, sobota 28. 10. v 15.00–18.00 hod.

• Strašidlení v kolonce, úterý 31. 10. v 17.00–
19.00 hod., sraz před MŠ Přístavní.

• Roční období v nás, každé úterý v 12.00–
19.00 hod. tematická vzdělávací odpoledne 
pro všechny generace.

• Trénink paměti, každou středu v 9.30–11.00 
hod. smysluplná a zábavná aktivita pro 
správnou činnost mozku.

• Setkání osob pečujících o blízkého se-

niora v domácím prostředí, každou středu 
v 11.00–12.00 hod.

• Komunikace v rodině – cyklus pátečních 

dopoledních setkání (9.30–12.00 hod., Jurta):

 6. 10. Jak spolu mluvit – komunikace obecně;

 3. 11. Mužský a ženský jazyk aneb Jak mluvit 
napříč pohlavími.

• Peříčkárna aneb Ženy sobě – čtvrtek 12. 
a 26. 10.

• Relaxační a vzdělávací víkend v Krko-

noších 18.–19. 11. (přihlášení do 30. 10.).

• Angličtina s rodilým mluvčím: cílem je na-
učit děti rozumět a konverzovat. Poslední 
volná místa ve skupinách od 1. až po 7. tř. 
Aktuální info web nebo tel.: 721 355 798.

• Klubík pro děti Nezbeda pro děti 4–15 let, 
každé úterý v 15.00–16.00 hod. Hry, tvoření, 
trocha sportování, aktivity na zahradě, před-
školní příprava, pomoc s domácími úkoly, do-
učování, prostor pro další dětské aktivity.

• ReStartuj kariéru s ROUTOU! Chystáte se 
po RD do (staro)nové práce a potřebujete 
se připravit? Nedaří se vám najít zaměstnání 
či chcete změnit práci, poradit v pracovně-
právní oblasti nebo se zdokonalit v angličtině 
a počítačích? Nabízíme individuální poraden-
ství, skupinové motivační workshopy a se-
mináře, kurzy angličtiny, PC kurzy, program 
Manažerská akademie pro ženy. Přihlašuje-
me už na rok 2018! Poslední volná místa na 
kurz Angličtina pro finanční praxi, který začí-
ná již nyní v říjnu! Účast zdarma, hlídání dětí 
zajištěno. Kurzy jsou určené pro rodiče s ma-
lými dětmi, zaměstnané i na MD/RD, ženy 
nezaměstnané a pro všechny, kteří hledají 
či chtějí měnit práci. Přihlášky a informace: 
Infocentrum Kariérový ReStart, tel.: 608 723 
465, e-mail: restart.routa@gmail.com, www.
restartujkarieru.cz, FB @restartujkarieru.

tel.: 731 591 418
e-mail: info@sportcelakovice.cz
http://www.sportcelakovice.cz
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celákovická  
sportovní, p. o. 

Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

po 6.15–7.30 – 19.00–21.30

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

st 6.15–7.30 14.00–15.00 19.00–21.30

čt – – –

pá 6.15–7.30 14.00–15.00 17.00–21.30

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

ne – 11.00–12.00 16.00–20.00

(9.00–11.00 senioři)

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

• Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek, Spolek 
houbařů Čelákovice

I v tomto článku se chceme věnovat nálezům 
vzácných druhů hub v Čelákovicích a blízkém 
okolí.
Léto s vysokými teplotami a nízkými srážkami 
obecně růstu hub nepřeje. Jsou ale výjimky. 
Jednou z vysloveně teplomilných druhů je bedla 
Bresadolova. Během srpnových veder vyrostlo 
na mulčovací kůře v Solokovské ulici ve dvou 
vlnách vždy asi 15 až 20 kusů plodnic hub na 
první pohled připomínající některou z pečárek či 
bedel. Po makroskopickém prozkoumání jsme 
je jednoznačně určili jako vzácnou bedlu Bresa-
dolovu.
Tato bedla vytváří středně velké až větší plodni-
ce s bílým kloboukem pokrytým hnědými šu-
pinami. Lupeny jsou bílé i u starších plodnic. 
Důležitý pro identifikaci je zejména třeň. Nad 
prstenem je bílý, pod prstenem hnědo fialový 
a asi v 1/3 výšky výrazně rozšířený. Při po-
škrábání na třeni postižené místo velmi rychle 
a intenzivně žloutne – v tomto ohledu by byla 
možná záměna za pečárku zápašnou. Vůně je 
příjemně houbová. V našich zeměpisných pod-

mínkách roste vzácně, a to výhradně na místech 
silně ovlivněných člověkem, jako jsou parky, 
zahrady apod. V běžném lese ji nepotkáme. Je 
uváděna jako jedovatá nebo mírně jedovatá. 
Její výskyt je dalším mykologickým důkazem 
o postupném oteplování. Klasické hřibovité 
houby se díky suchu a horku stávají vzácností 
a naopak dosud vzácné a teplomilné druhy hub 
nacházíme častěji.

houbařské okénko

Bedla Bresadolova, Sokolovská ulice, 19. 8. 2017. 
Foto: Miroslav Rudolf

Vzácné druhy hub Čelákovicka
– bedla Bresadolova
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Ohlédnutí za podzimní 
výstavou

• Petr Slovák, předseda ZO ČSCH Čelákovice

Organizace chovatelů v Čelákovicích pořádá 
každý rok jarní a podzimní výstavy drobného 
domácího zvířectva, exotů a akva-tera. Na vý-
stavě je také poradenská činnost. Kromě výstav 
pořádáme burzy pravidelně každou třetí kalen-
dářní neděli v měsíci a zúčastňujeme se akcí 
pořádaných MDDM Čelákovice nebo městem 
Čelákovice. Podzimní výstavu jsme uspořádali 
ve dnech 14.–16. září. První den se uskutečni-
lo hodnocení vystavovaných exponátů, druhý 
a třetí den byla výstava přístupná veřejnosti. 
Výstavu zhlédlo celkem 522 návštěvníků, z toho 
370 dětí a 152 dospělých. Mohli zhlédnout na 
60 druhů vystavených zvířat. Děti si mohly po-
hladit králíčky ve voliéře, kozlíka Matěje, vidět 
papoušky, želvy, kachny, husy, holuby, králíky 
atd.
Pro mnohé to byla jediná možnost kontaktu 
s živými zvířátky. Přesto, že počasí nebylo nej-
lepší, můžeme hodnotit výstavu jako zdařilou. 
Naše organizace se zúčastňuje i výstav pořá-
daných i jinými chovatelskými spolky, a proto 
můžeme posoudit, jak jsme uspěli v porovnání 
s nimi. Někdo si řekne, že na výstavě mnoho 
exponátů nebylo, ale je nutné si uvědomit, že 
některé chovatelské organizace výstavy ne-
pořádají, protože nemají co vystavovat.

Čelákovičtí chovatelé 
žijí dál!

• Český svaz chovatelů, ZO Čelákovice

Ani ptačí chřipka, která nás potrápila, neporazila 
naši čelákovickou základní organizaci Českého 
svazu chovatelů. Práce našich členů sklízí úspě-
chy. Děkujeme touto cestou našim přestavite-
lům – předsedovi Petru Slovákovi a jednateli 
Jiřímu Chábovi, kteří mají největší zásluhu na 
chodu našeho svazu, a že vůbec existujeme. 
Naše chovy jsme představili 15. a 16. září na 
tradiční výstavě drobného zvířectva v našem 
areálu v ulici Stankovského č. p. 1774 (bývalá 
vrátnice TOS).
Spolupracujeme a předáváme si zkušenosti 
i s dalšími svazy v okolí (Sadské, Mukařově, 
Veleni apod.), navštěvujeme i okolní výstavy 
a účastníme se jich. Při jedné z posledních – 
v Ondřejově – získal náš člen Jaroslav Opletal 
ocenění za nejlepšího holuba.

chovatelé

Oceněný Jaroslav Opletal. Foto: soukromý archiv

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům, 
kteří výstavu podpořili svojí prací a vystavovaný-
mi exponáty, všem sponzorům, bez jejichž po-
moci by nebylo možné v tomto rozsahu výstavu 
uskutečnit. Budeme se těšit na účast návštěvní-
ků v příštím roce.

Foto: Jan Klaban
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Sezona se rozbíhá
•  Milan Šikl, SK UNION

Fotbalové soutěže ročníku 2017/2018 nabírají 
na obrátkách a mají odehraných prvních pět kol. 
Fotbalisté Unionu měli tentokrát velmi dobrý 
vstup do mistrovské soutěže. V úvodních třech 
kolech narazili čelákovičtí hráči na nováčky sou-
těže a po úvodní výhře 5:2 nad Slovanem Lysá 
bylo na pořadu další „derby“.
SOKOL VYŠEHOŘOVICE–SK UNION 1:1, na 
pokutové kopy 3:2
Domácí celek se představil jako velmi zdatný 
soupeř. Během prvního poločasu to byli hosté, 
kteří měli mírnou převahu korunovanou brankou 
Kadeřábka ve 44. min. Po přestávce se karta 
otočila, domácím se podařilo vyrovnat a měli 

i šance. Protože se skóre nezměnilo, násle-
dovala střelba z penalt a tam byli úspěšnější 
hráči Vyšehořovic.
SK UNION–SOKOL PĚČICE 6:1

Již v 5. min. otevřel Vacek skóre zápasu, kte-
ré navýšil Arazim. Soupeři se podařilo v závěru 
poločasu snížit. V 52. min. navýšil vedení Unio-
nu Kadeřábek a hosté již nedokázali odpovědět. 
Další průběh byl v režii domácích, kteří navýšili 
skóre góly Kadeřábka, Pánka a jednou vlastní 
brankou.
SK UNION–SOKOL LUŠTĚNICE 6:1

Tentokrát šel Union do vedení již ve 2. min. 
brankou Kocha. Domácím se dařilo, a tak do 
přestávky ještě skórovali Vacek dvakrát a Pá-
nek. Po přestávce sice hosté snížili, ale v dalším 
průběhu vládli domácí. Další góly dali Dosoudil 
a Parůžek.
KAVALIER SÁZAVA–SK UNION 4:1

Nevydařené utkání, které znamenalo první le-
tošní porážku. I když měl Union jasnou herní 
převahu, nedokázal nalézt recept a zhuštěnou 
obranu domácích. Sázava využila brejků a stan-
dardních situací. Jedinou branku dal Kadeřá-
bek.

V týdnu sehrál Union pohárové utkání SK 

UNION–SOKOL KLECANY 2:3.

V pozměněné sestavě rozhodli hosté v 89. min. 
Branky: Parůžek 2.

Sobotní mistrovské zápasy, které proběhnou 
na stadionu U Hájku vždy od 10.15 hod.
14. 10. SK UNION–PŠOVKA

28. 10. SK UNION–JAWA DIVIŠOV

DOROST pod novým trenérem Kujalem a rozší-
řeným hráčským kádrem vstoupil do nového 
soutěžního ročníku úspěšně a v prvních dvou 
kolech bodoval naplno.
SOKOL SUCHDOL–SK UNION 0:4

Po vyrovnaném prvním poločase se ve druhé 
půli prosadili hosté a zaslouženě vezou tři body. 
Branky: Sládek, Vlček M., Čermák a Pánek.
FK BRANDÝS–SK UNION 1:2

I v „derby“ rozhodl druhý poločas. V 56. min. šli 
do vedení domácí, ale góly Prela a Choury hosté 
skóre otočili. Brankař Janda v závěru kryl penal-
tu, a tak hosté brali všechny body.
SPARTA KUTNÁ HORA–SK UNION 2:0

V dalším kole zajížděl dorost na půdu favo-
rita soutěže. Přesto dokázali hráči Unionu 
držet krok až do 80. min., kdy dvakrát udeřil 
soupeř.
SK UNION–SK ČESKÝ BROD

Odloženo na pozdější termín.

STARŠÍ ŽÁCI budou mít v letošním ročníku 
hodně těžkou pozici. Mužstvo postihl velký od-
liv hráčů a ti, co přešli z mladších, si zvykají na 
velké hřiště.
FC MĚLNÍK–SK UNION 15:0

SPARTA KUTNÁ HORA–SK UNION 0:0

SK UNION–FK ŘÍČANY 1:0

MLADŠÍ ŽÁCI vykročili k obhajobě titulu pře-
borníka úspěšněji než jejich starší kamarádi 
a jsou na vedoucím postavení v tabulce.
FC MĚLNÍK–SK UNION 3:5

SPARTA KUTNÁ HORA–SK UNION 0:8

SK UNION–FK ŘÍČANY 4:2

Mezi úspěšné střelce Unionu patří Břéťa Vacek se čtyř-
mi góly. Foto: V. Malinovský

5 titulů Mistr Evropy a 254 medailí pro SK karate Dragon
• Martin Brejcha, předseda SK karate Dragon 
Čelákovice

Úspěch na Mistrovství Evropy a zisk 254 medai-
lí, to je bilance SK karate Dragon v první polovi-
ně roku 2017.
Nejprestižnější akcí první poloviny letošního 
roku bylo ME WUKF, které se konalo v Ru-
munsku a kterého se zúčastnilo přes 2 000 zá-
vodníků z 26 států. Fantastického úspěchu na 
tomto šampionátu dosáhli reprezentanti našeho 
klubu, kteří opět nezaváhali a vybojovali celkem 
19 medailí (10x zlato, 8x stříbro a 1x bronz). 
Tímto výkonem jsme se stali nejúspěšnějším 
klubem státní reprezentace.
Další velkou mezinárodní akcí bylo ME světové 
federace S.K.I.F., které se v letošním roce po-
prvé uskutečnilo u nás v České republice. Titul 
mistr Evropy na tomto šampionátu získal repre-
zentant našeho klubu Daniel Brejcha.
Koncem měsíce června se v Brně konala 
Olympiáda dětí a mládeže 2017. Celkem se 
zde zúčastnilo 3 622 závodníků, kteří se utka-
li o medaile ve 22 sportech. Jedním z těchto 
sportů bylo také karate, kde soutěžily kategorie 
mladších a starších žáků. Za Středočeský kraj 
byli z našeho klubu nominováni 4 závodníci, 
kteří vybojovali 7 medailí, a výrazně tak přispěli 
k třetímu místu Středočeského kraje na těchto 

hrách. Olympijskou vítězkou se stala Denisa 
Brejchová, druhá místa vybojoval kata team 
starších i mladších žáků a na třetí příčce se 
umístili Daniel Brejcha a Jan Pajkrt.
Závěrem školního roku se v Kostelci nad Labem 
opět uskutečnil Prázdninový přebor SK. Tohoto 
ročníku se zúčastnilo bezmála 90 mladých ka-
ratistů, kteří si změřili své síly jak v kategoriích 
kihon, kata, kumite, tak nově v soutěži karate 

agility. Pro všechny byly připraveny překrásné 
medaile, poháry a věcné ceny.
Celé první pololetí bylo završeno letním spor-
tovně-relaxačním kempem, který se konal 
v Zotavovně VS ČR Pracov a kterého se zú-
častnilo bezmála 100 členů. Děti zde 12 dnů 
společně sportovaly, soutěžily a relaxovaly. 
Tento kemp byl pěknou a závěrečnou tečkou za 
první polovinou roku 2017.

Úspěšní členové klubu. Foto: archiv SK Dragon

karate

fotbal



str. 29www.celakovice.cz

SPORT

• Petr Flekač

Nohejbalové soutěže na všech úrovních vstoupi-
ly do podzimních dohrávek. Velmi dobře si vedl 
A-tým, který v základní části odehrál čtrnáct zá-
pasů bez porážky a do play-off postoupil z třetí 
pozice. B-tým si v posledním zápase druhé ligy 
dojel pro porážku 6:4 do Vsetína a s dvanác-
ti body skončil na třetím místě, za což vděčí 
nejenom dobré hře vlastních odchovanců, ale 
i korejským reprezentantům. C-tým v Krajské 
soutěži mile překvapil svým výkonnostním po-
sunem a jeho umístění na třetí příčce s třinácti 
body je toho důkazem. V okresním přeboru se 
pak D-tým probojoval do lepší skupiny, v které 
skončil na pátém místě. Ženy po dobrém úvo-
du trochu slevily ze své výkonosti a porážkami 
v Čakovicích 6:3 a Útěchově 6:3 a 6:4 nakonec 
klesly na pátou příčku. Mládežnická družstva 
svá utkání odehrávají turnajový způsobem. 

Svou úspěšnost vyšperkovala na domácím 
turnaji dvojic, kde postavila čtyři týmy. Jeden do 
žákovské kategorie a tři do dorostenecké. Dů-
kazem toho je, že se všechny domácí formace 
dostaly na stupně vítězů.
Sedmý a poslední krajský turnaj v singlu mlá-
deže se konal v Čáslavi 17. září. Zúčastnilo se 
devět žáků a čtyři dorostenci. Pět domácích, 
čtyři z Čelákovic, tři ze Slaného a mistr ČR 
mladších žáků Vokáč z Brodu. Mezi žáky do-
minoval Vokáč, na druhém a třetím místě če-
lákovičtí singlisté, v dorostencích čelákovský 
dvojblok Matura, Hejtík. Dorostenci hráli dvojko-
lově každý s každým, žáci ve dvou skupinách 
a poté čtyřčlenné play-off a zbytek dohrával 
o umístění.
Žáci finále: Vokáč – Seidl 2:0 (10:7, 10:9), 
o 3. místo: Löffelmann – Dibelka 2:1 (9:10, 10:8, 
10:5).
Dorost: 1. Hejtík, 2. Matura, 3. Mrkvička (Čáslav)

Další informace najdete na webových stránkách 
www.nohejbal-celakovice.cz.

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice

Foto z Krajského turnaje dvojic v Čelákovicích. Horní 
řada zleva: Pěček, D. Matura, Hejtík, Nesládek, Čuřík, 
dolní řada zleva: T. Matura, Seidl, Löffelmann. Foto: 
P. Flekač

florbal

vodní motorismus

nohejbal

Orka zahájila soutěžní 
sezonu

• Martin Bajer

Nový soutěžní ročník zahájila Orka účastí v po-
háru. Jako účastník Národní ligy jsme byli na-
sazeni až do druhého kola. Soupeřem nám byl 
tým Lovosic, kterému se povedlo přejít přes 
úvodní pohárový víkend.
ASK LOVOSICE–ORKA ČELÁKOVICE 1:3

Proti domácímu týmu jsme nastupovali v druhém 
kole poháru jako jasný favorit. Po bezbrankové 
první třetině se vedení ujali v polovině utkání 
domácí, do přestávky ale vyrovnal povedenou 
střelou Tichý. O zápase rozhodla poslední část, 
když jsme dokázali vstřelit dvě branky, naopak 
domácí vyšli na prázdno, i když v závěru měli 
výhodu trestného střílení. Zaslouženě jsme tak 
postoupili do dalšího kola.
FLORBALOVÁ AKADEMIE MLADÁ BO-

LESLAV–ORKA ČELÁKOVICE 6:4

Ve třetím kole nám byla za soupeře Mladá 
Boleslav. Úvod zápasu se nám vydařil a po 
pěti minutách jsme po brankách Novotného 
a Mikšovského vedli 2:0. Domácí ale zabrali 
a nakonec skóre po první třetině otočili na svou 
stranu. Ve druhé části dalo každé z mužstev po 
jedné brance, a tak se rozhodovalo v závěrečné 
dvacetiminutovce. Orka tlačila, ale domácí 
branka odolávala, naopak v samotném závěru 
Mladá Boleslav šestou brankou zpečetila vítěz-
ství a postup do dalších bojů. Orka se naopak 
s pohárem loučí.
ORKA ČELÁKOVICE–PANTHERS PRAHA 3:6

Prvním zápasem začala i Národní liga. V něm 
Orka přivítala vítěze základní části z předešlého 
ročníku, tým Panthers Praha. Diváci na první 
branku čekali necelou minutu, když se hosté ujali 
vedení. Ve třetí minutě vyrovnal Kubík, Panthe-
ři ve dvanácté minutě ale opět šli do vedení. 
Když se ale po dlouhé pauze zaviněné zraně-

ním trefil navrátilec Strnad, šlo se do šaten za 
nerozhodného stavu. Druhá třetina mnoho střel 
na branku nepřinesla, v jejím závěru ale hosté 
dvěma brankami odskočili Orce a vybudovali si 
nadějný náskok. V úvodu závěrečné části pak 
Panthers přidali další trefu, Orka už dokázala jen 
snížit zásluhou Mikšovského. Hosté ale nako-
nec šestou brankou pečetili své vítězství.

Vodní motorismus
mládež

• 1. Čelákovický klub vodních sportů

Dne 24. června se v Čelákovicích konal jeden 
z velmi důležitých závodů – druhé kolo mistrov-
ství České republiky v maneuveringu. Co se 
skrývá pod záhadným slovem maneuvering?
Je to slalom v brankách s roztečí 2,5 m ohrani-
čených bójemi. Branky se projíždějí a dle ka-
tegorie přibývá obtížnost. Např. kat. M1 projíždí 
celou trať pouze vpřed, další kategorie prokazují 
umění couvat, zastavení na místě a další zna-
losti ovládání člunu s motorem. Trať by se měla 
projet co nejrychleji a současně bez dotyku bójí 
či jiných chyb, jelikož za každou chybu na tra-
ti se připočítávají trestné vteřiny k celkovému 
času. Junioři v kategorii M1–M3 ve věku 8–13 
let jezdí na gumovém člunu s pevným dnem 
a s motorem o síle až 10 HP. Závodníci v ka-
tegorii M4–M5 ve věku 14–18 let přecházejí na 
člun s motorem o síle 15 HP.
Z výsledků posledních tří závodů byla nomi-
nována reprezentace na mistrovství světa – 
naši republiku reprezentovalo sedm závodníků 
a čtyři z nich byli právě z našeho klubu. Mistrov-
ství světa se konalo ve dnech 10.–13. 8. v ma-
ďarském městě Dunaújváros.
Za čelákovický klub nás reprezentovali: Daniel 
Pařez, Ondra Jetel, Milan Chyba a Matěj Petr-
žel. A právě Daniel Pařez v paralelním slalomu 
vybojoval třetí místo, což je zatím jediná medaile 

České republiky v tomto sportu na mistrovství 
světa! Celkově se tým ČR umístil na MS i na ME 
na 6. místě v konkurenci 13 států.
Rozpočet oddílu vodáků z Čelákovic je sice 
nižší než ostatních českých klubů, ale nižší 
rozpočet vyvažujeme nadšením a zápalem pro 
společnou věc.

Daniel Pařez, který obsadil 3. místo na MS v kategorii 
M1. Foto: Michal Marvánek

Tým ČR na MS a ME 2017. Foto: Michal Marvánek
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INZERCE

VÝROČNÍ CENA 
MĚSTA 
ČELÁKOVIC

Slavnostní večer  
u příležitosti udělení
„Výroční ceny města  
Čelákovic 2017“
s koncertem zpěvačky DASHY
za doprovodu skupin
PAJKY PAJK a EPOQUE QUARTET

Sobota 28. října 2017 od 19 hodin
Kulturní dům, Sady 17. listopadu 1380, 
Čelákovice

Předprodej: kancelář KD nebo on-line www.smsticket.cz 
Vstupné: 150 Kč ● Výtěžek ze vstupného bude věnován  
na charitativní účel o. p. s. Život dětem.
Pořádá město Čelákovice
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