
Nové ostrovní nástupiště v žst. Čelákovice ............
Po 145 letech bude na čelákovickém nádraží zprovozněno ostrovní 
nástupiště. Cestujícím začne sloužit od 8. ledna, nicméně podcho-
dy s výtahy budou pro cestující zprovozněny až v letních měsících 
roku 2018.

Pronájem bytu obálkovou metodou .......................
Město Čelákovice nabízí k pronájmu byt 3+1 s nadstandardním ná-
jemným. Minimální výše nájemného je 100 Kč/m2 a měsíc.

Volba prezidenta České republiky ...........................
Historicky druhá přímá volba hlavy státu se uskuteční ve dnech 
12.–13. ledna a případné druhé kolo proběhne o 14 dnů později. 
Sídlo volebního okrsku č. 7 se přesouvá ze sídla společnosti Q-BYT 
do budovy Mateřské školy v Rumunské ulici.

Na návštěvě v Lucemburku .......................................
V říjnu navštívili bývalí zastupitelé města Jaroslav Špaček a Milan 
Tichý Lucemburk, kde prostřednictvím Asociace Čechů a Slová-
ků předali tamní škole repliku busty Karla IV. zhotovenou Milanem 
Tichým z Čelákovic.

Slavnostní galakoncert ZUŠ Jana Zacha .................
Žáci a pedagogové Základní umělecké školy Jana Zacha uspořádali 
7. listopadu slavnostní galakoncert, kterým si připomněli 70. výročí 
znovuotevření školy.

Mistři republiky ............................................................
Čelákovická družstva Bílí tygři a Krindy Pindy získala titul mistra 
republiky. Spolu s Dragony, Kokosy na vodě a Nazdárky soutěží ve 
sportu, pro který je typické „Ahoj!“.
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V sobotu 2. prosince vstoupilo město Čelákovice do adventního času tradičním rozsvícením vánočního stromu. Na závěr akce zazpívala zcela zaplněnému náměstí zpěvačka 
Anna K. Foto: Jiří Suchý

Jménem Zastupitelstva města Čelákovic přejeme všem občanům 
Čelákovic, Sedlčánek, Císařské Kuchyně a Záluží

klidné adventní období, veselé prožití svátků vánočních
 v blízkosti svých nejbližších

a úspěšný vstup do nového roku 2018.

Josef Pátek, Miloš Sekyra, Petr Studnička

str. 8

Město vstoupilo do adventního času
• Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta II

Letos po jednadvacáté vstoupilo město Čelákovice v sobotu 2. prosin-
ce do adventního času v rámci akce Zahájení adventního času ve městě 
spojené s tradičním rozsvícením vánočního stromu. O den dříve se roz-
svítily vánoční stromy i v Sedlčánkách a Záluží. Zatímco akci na čelá-
kovickém náměstí organizuje město, v místních částech zabezpečují 
rozsvěcení osadní výbory. Letošní novinkou je nový dřevěný vyřezávaný 
betlém umístěný před pomníkem padlých na náměstí 5. května. Rada 
města schválila výrobu figurového betlému 3D včetně kulis na své schůzi 
28. února hostínskému řezbářství U Křížku. Věříme, že na betlém budou 
podobně pozitivní reakce jako na osvětlenou historickou radniční budovu. 
V průběhu sobotního odpoledne vystoupili na čelákovickém náměstí 
Druhej dech Ládi Weyrostka, skupina Neřež či žáci čelákovické Základní 
umělecké školy Jana Zacha. Sobotní akce vyvrcholila koncertem zpěvač-
ky Anny K. Již tradičním dárkem města je možnost bezplatného bruslení 
na umělém ledu na čelákovickém náměstí od 4. do 26. prosince.
Fotogalerii z letošního zahájení adventu naleznete ve Zpravodaji na 
stranách 18–19.
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ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE

Rok s rokem se sešel a je zde opět ten krásný 
tajemný měsíc – prosinec. Tento měsíc je pro
většinu z nás měsícem shonu a chvatu, 
abychom včas dokončili pracovní závazky le-
tošního roku, abychom stihli vše a včas připravit 
na příchod Ježíška na Štědrý den, abychom 
dohnali vlastní předsevzetí. A tak dvě třetiny 
prosince jedeme na plný plyn, abychom v zá-
věru roku zpomalili a bilancovali rok, který právě 
končí. Dovolím si proto bilancovat letošní rok 
z pohledu starosty města. Letošní rok byl pro 
město úspěšný. Vyhnuly se nám krizové situa-
ce a město se rozvíjelo mílovými kroky. Začala 
významná přestavba nádraží, dokončila se nová 

mateřská škola, rekonstruovala se část veřejné-
ho osvětlení, připravily se k realizaci významné 
a dlouho slibované investiční akce jako kana-
lizace v Záluží, přestavba Kamenky či rekon-
strukce místní části Jiřina. Udržely se také, dnes 
už tradiční kulturní akce jako Reprezentační 
ples města, Velikonoce na náměstí, Setkání 
na náměstí, letní kino na náměstí, Večerní běh 
městem a mnoho dalších. Je to hlavně díky 
zaměstnancům městského úřadu a příspěv-
kových organizací, jejichž hlavní náplní je práce 
pro vás, občany města, aby se vám zde dobře 
žilo. Málokdy se stane, že je těmto lidem podě-
kováno, spíše naopak. Proto využiji této příleži-
tosti a moc jim všem děkuji za jejich obětavou 
práci pro město. Děkuji také těm zastupitelům 
města, kteří mají město v srdci a pracují kon-
struktivně na udržitelném rozvoji našeho města. 
Mám na mysli nejen zastupitele koaliční, ale 
také konstruktivní opozici, která teď pracuje ve 
větším počtu než po volbách.
Závěrem vám všem moc děkuji za podporu v le-
tošním roce. Moc si jí vážím a neskutečně moc 
mne zavazuje k práci do posledního roku tohoto 
volebního období. Všem občanům přeji hodně 
zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěšný celý rok 
2018 a šťastnou ruku při komunálních volbách 
v říjnu 2018. Našemu městu přeji další rok bez 
krizových situací, spokojené občany a kvalitní 
složení nového Zastupitelstva.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Josef Pátek, starosta

ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 39 (rok 2017), číslo 12. 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, Ondřej Holzman, 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 6. 12. 2017 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 1/2018 je 13. 12. 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.

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 

POZOR NA UZÁVĚRKU ZMČ!
Uzávěrka lednového čísla (1–2018) Zpravodaje je již ve středu 13. 12. 2017. Předpokládané 

vydání pak 3. 1. 2018.

Reklamace roznosu 
Zpravodaje

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

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

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

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
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V neděli 10. prosince začínají platit
nové jízdní řády

• Petr Studnička, místostarosta II

Od neděle 10. prosince 2017 do soboty 8. prosince 2018 bude platit jízdní řád 2018 v želez-
niční a veřejné autobusové dopravě. U autobusové dopravy dochází k významnému nárůstu 
zvýšení ceny dopravního výkonu a zvýšení zaručených mezd řidičů. Městu Čelákovice se zvýší 
výdaje z rozpočtu města na krytí ztráty asi o 200 tis. korun ročně. Železniční spojení mezi 
Prahou a Čelákovicemi bude v pracovní dny zajišťovat 99 vlaků.

Nový jízdní řád obsahuje celkem 9 582 vlaků, což je o 152 vlaků více oproti stavu v roce 2017. Tarif 
PID se nemění, u Tarifu Českých drah se zvýší obyčejné jízdné a z něj odvozené ceny, například 
zákaznické nebo traťové časové jízdenky, o 2 procenta. Větší slevu získají skupiny 6 a více osob, 
které objednávají přepravu přes objednávkový systém, nově získají všechny osoby ve skupině slevu 
50 % z obyčejného jízdného.
Na trati 231 Praha – Čelákovice – Kolín (S 2, S 9, S 22) bude posílena doprava v noci z pátku na 
sobotu a ze soboty na neděli přidáním nového nočního páru vlaků, který bude odjíždět z Čelákovic 
v sobotu a v neděli v 1.51 do Prahy hl. n. (příj. 2.19) a bude odjíždět z Prahy hl. n. v 2.30 do Čelákovic 
(příj. 2.59). Dále bude posílena doprava v pracovní dny ve večerních hodinách, vlak bude odjíždět 
z Prahy hl. n. v 19.44 a z Čelákovic v 19.50. Jízdní doba vlaků zůstává nezměněna a ve směru Čelá-
kovice – Praha je 27 minut a v opačném směru o jednu minutu delší. Půlhodinový interval vlaků mezi 
Prahou a Čelákovicemi bude v obou směrech celotýdně zajištěn přibližně od 4.00 do 23.30.

Všechny osobní vlaky obslouží bez výjimky i železniční zastávku Čelákovice-Jiřina. 

Zdroj: Jízdní řád 2018

Osobní vlaky na trati 074 Čelákovice – Neratovice (S 23) mají zajištěn v Čelákovicích přestup na 
vlaky linky S2 ve směru Praha a Kolín. Mezi Čelákovicemi a Brandýsem nad Labem je zajištěn celo-
týdně 60minutový takt. Všechny spoje zastaví i v zastávce Čelákovice-zastávka. 

Zdroj: Jízdní řád 2018

Po 11 letech plánuje Středočeský kraj obnovit provoz i na železniční trati 233 Čelákovice – Mochov 
(S 24), a to 6 páry vlaků v pracovní dny v ranní a podvečerní dopravní špičce, které by měly začít 
jezdit od 3. dubna. Na rozdíl od předchozích dvou tratí zde bude provoz zabezpečovat společnost 
KŽC Doprava.
V jízdních řádech autobusové dopravy (linky 655, 662, 443, 427) nedochází k zásadním změnám.

Čelákovice XX.37 XX.17

Čelákovice-zast. XX.40 XX.13

Lázně Toušeň XX.44 XX.09

Brandýs nad Labem XX.55 XX.00

Trať 074                         TAM                                           ZPĚT

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

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

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

Praha-Masarykovo n. XX.32, XX.02 XX.32, XX.02 XX.21, XX.51 XX.21, XX.51

Trať 231

 TAM ZPĚT

Pracovní dny
Víkendy

a státní svátky
Pracovní dny

Víkendy
a státní svátky

Tříkrálová sbírka 2018
• Miloslava Machovcová, ředitelka Farní charity Neratovice

Ve dnech od 1. do 15. ledna 2018 pořádá Charita České republiky akci Tříkrálové sbírky. Skupinky 
koledníků budou obcházet města, městyse a vesnice po celé ČR.
Farní charita Neratovice je od roku 2001 každoročně zapojena do tohoto celorepublikového projek-
tu. Naši koledníci se sbírky zúčastní ve dnech od 3. do 10. ledna 2018. Sbírka je určena, stejně jako 
v jiných lokalitách na území České republiky, na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí. 
Farní charita Neratovice tímto děkuje všem, kdo vlídně přijmou koledníky a přispějí do jejich pokladni-
ček. Získané prostředky budou použity pro přímou pomoc potřebným a přispějí k udržení a k rozvoji 
sítě sociálně-zdravotních služeb v našem regionu.DOTAZNÍKOVÝ

PRŮZKUM
• Josef Pátek, starosta

Poslední názorový 
průzkum obyvatel 
města byl realizován 
v rámci zpracování 
Strategického plánu 
rozvoje města Čelá-
kovic do roku 2030 
před necelými sed-
mi lety v roce 2011. 
Tenkrát odevzdali 

občané více než osm set vyplněných dotazníků. 
Z dotazníků jsme získali mnoho cenných infor-
mací, se kterými jsme pilně pracovali. Zároveň 
jsme se rozhodli názorový průzkum zopakovat. 
V rámci Městského úřadu je garantem dotaz-
níkového šetření odbor organizační. Odbornou 
záštitu převzala česká nezisková organizace 
Agora Central Europe, která usiluje o upev-
ňování demokratických principů ve společnosti, 
zlepšování dialogu a navazování partnerství 
mezi státní správou, samosprávou, širokou ve-
řejností a dalšími subjekty.
Rádi bychom navázali na úspěch v návratnosti 
dotazníků z roku 2011. I z tohoto důvodu budou 
dotazníkové archy distribuovány v lednovém 
vydání Zpravodaje a využíváme prvního kola 
prezidentských voleb ke sběru dotazníků. Jejich 
odevzdání bude možné do schránek před vo-
lebními místnostmi. Moc vás proto prosím, vez-
měte názorový průzkum se vší vážností, protože 
jeho výsledky budou určovat další směřování 
našeho krásného města takovým směrem, kte-
rým ukáže většina veřejnosti v odevzdaných do-
taznících. Předem vám děkuji za spolupráci a za 
naplnění motta „Pojďte město řídit s námi“.

U příležitosti výročí vzniku samostatného státu položili 
v sobotu 28. října zástupci města květiny u pomníku 
padlých na náměstí 5. května. Foto: -dv-
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ZPRÁVY Z RADNICE
o čem jednali radní města

pozvánka

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

středa 13. 12. 2017

od 18.00 hod. v Kulturním domě

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

• -dv-

Opravy povrchů v Císařské Kuchyni
Rada města souhlasila s opravou povrchů v ulici 
Bezejmenné v Císařské Kuchyni s odhadovaný-
mi náklady 1,75 mil. Kč včetně DPH a uložila 
řediteli Technických služeb Čelákovice, p. o., 
zajistit realizaci.

Finanční záležitosti
Rada města schálila změny rozpočtu města 
Čelákovic 2017 č. 15, 16, 17 a vzala na vědomí 
rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami 
v rámci paragrafů 2310, 3111, 3113, 4351, 
5311, 5512 a 6112 rozpisu rozpočtu města 
2017 – provedená k 30. 9. 2017.

Ulice Na Švihově
RM schválila jako pro město nejvhodnější na-
bídku účastníka řízení STRABAG, a. s., na plně-
ní veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„ČELÁKOVICE – Rekonstrukce ulice Na Švihově 
v Čelákovicích – I. etapa“ za cenu 6 329 410,60 
Kč včetně DPH a příslušnou smlouvu o dílo.

ČOV Čelákovice
Radní rozhodli o výběru pro město nejvhodnější 
nabídky podané účastníkem řízení KUNST, 
spol. s r. o., na plnění podlimitní veřejné zakáz-
ky s názvem „ČOV Čelákovice – strojně tech-
nologické úpravy biologického stupně“ za cenu 

9 678 657 Kč včetně DPH a schválili příslušnou 
smlouvu o dílo.

Dělnické domky
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo mezi městem Čelákovice a společností 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., jako 
zhotovitelem na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby s názvem „ČELÁKOVI-
CE – Zpracování PD – Kanalizace a vodovod 
Dělnické domky“ v celkové ceně za dílo 793 760 
Kč včetně DPH.

Volby
RM schválila pravidla propagace kandidátů na 
funkci prezidenta republiky nebo volební agita-
ce v jejich prospěch na území města Čelákovic.

Komise a pracovní skupiny
Rada města odvolala Radka Fedačka z povod-
ňové komise a jmenovala ke dni 18. 10. 2017 
novými členy této komise Kateřinu Kandlovou 
a Ladislava Grabowského.
V souladu se zákonem o obcích stanovila RM 
složení likvidační komise: Jana Prchalová, 
předseda, a členové Eva Arazimová, Andrea 
Prknová, Petr Bambas, Milan Lerch.
Dále vzala RM na vědomí rezignaci Václavy Sní-
tilé na pozici členky komise bytové a sociální 
a jmenovala s účinností od 15. 11. 2017 novou 
členkou této komise Věnceslavu Vítkovou.

V pracovní skupině pro prevenci rizikového 
chování dětí a mládeže pak zrušila členství 
Radku Fedačkovi a ke dni 1. 11. 2017 jmenova-
la novým členem této skupiny Ladislava Gra-
bowského.
Radní zřídili novou pracovní skupinu, a to pro 
zpracování plánu rozvoje sportu v Čelákovi-
cích do roku 2030. Jejími členy byli jmenováni 
Petr Studnička, předseda, Marek Skalický, 
místopředseda, Martin Bajer (Orka Čelákovice), 
Petr Bambas (Čelákovická sportovní, p. o.), To-
máš Klíma (Patriot Čelákovice), Martin Spilka (TJ 
Spartak Čelákovice) a Václav Tichý (SK Union 
Čelákovice). Následně radní uložili předsedovi 
této skupiny předložit „Plán rozvoje sportu 
v Čelákovicích do roku 2030“ k projednání na 
zasedání Zastupitelstva města nejpozději do 
31. 3. 2018.

Dotace města
Rada města rozhodla o poskytnutí individuální 
dotace:
• Sportovnímu klubu UNION Čelákovice, z. s., ve 

výši 45 000 Kč – na pořízení tzv. „bezpečných 
branek“ a schválila uzavření veřejnoprávní 
smlouvy SML/2017/427/DI-SPP7;

• Robertu Kubíčkovi ve výši 12 412 Kč – na 
náklady spojené s pořádáním „Regionální-
ho přeboru školních družstev v šachu“ dne 
2. 11. 2017 v Čelákovicích a schválila uzavření 
veřejnoprávní smlouvy SML/2017/461/DI-
SPP8;

• Římskokatolické farnosti Čelákovice ve výši 
48 000 Kč – na náklady spojené s pořádáním 
Dřevařského sympozia a Poutního koncertu 
a schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy 
SML/2017/371/DI-CP3.

Sportoviště ZŠ Kostelní
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
mezi městem Čelákovice a PITTER DESIGN, 
s. r. o, jako zhotovitelem, na plnění veřejné za-
kázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE 
– Zpracování PD – Sportovní hřiště v areálu ZŠ 
Kamenka“ v celkové ceně 298 991 Kč včetně 
DPH.

Sportovní areál v Záluží
RM rozhodla o výběru pro město nejvhodnější 
nabídky podané účastníkem řízení GREEN 
PROJECT, s. r. o., na plnění podlimitní veřejné 
zakázky ve zjednodušeném řízení s názvem 
„Sportovní areál Záluží u Čelákovic“, a to za 
cenu 6 934 415,30 Kč včetně DPH a schválila 
příslušnou smlouvu o dílo.

Výběr z usnesení RM č. 24–26/2017.

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Z ROZPOČTU MĚSTA ČELÁKOVIC PRO ROK 2018

na účel určený žadatelem v žádosti (dále „individuální dotace“)

I. Úvodní ustanovení
1. Město Čelákovice (dále „poskytovatel“) vyzývá v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o ob-

cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a Zásadami pro poskytování do-
tací z rozpočtu města Čelákovic I/5/2017 ze dne 14. 11. 2017 právnické i fyzické osoby (dále 
„žadatel“), především spolky působící v oblasti sociálních a preventivních programů, ochrany 
životního prostředí, výchovy, vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových a společensky 
prospěšných aktivit, které mají sídlo nebo vykonávají činnost na území města Čelákovic, k po-
dávání žádostí o individuální dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2018 na účel určený 
žadatelem v žádosti. 

2. Tato výzva není určena pro žadatele o veřejnou podporu v režimu de minimis a vyrovnávací plat-
by za výkon služeb obecného hospodářského zájmu.

II. Podmínky pro poskytování dotací
1. Dotaci lze poskytnout na základě úplné žádosti předepsané poskytovatelem v souladu 

s § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, a uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Čelákovic v souladu s § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Žádosti o individuální dotaci s účelem podpory celoroční činnosti budou poskytovatelem přijímá-
ny v období od 11. 12. 2017 do 12. 1. 2018. Ostatní individuální žádosti lze podávat v průběhu 
celého roku.

3. Žádosti o individuální dotaci musí být doručeny poštou nebo osobně do podatelny Městského 
úřadu Čelákovice v jednom podepsaném originálu v listinné podobě včetně příloh. 

4. Adresa pro podání: Město Čelákovice se sídlem Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, 
250 88  Čelákovice.

III. Závěrečné ustanovení
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/5/2017 schválené Radou města usne-
sením č. 26/2017/6.1 dne 14. 11. 2017 a formulář žádosti včetně povinných příloh naleznou žadate-
lé o dotaci na internetových stránkách města Čelákovic www.celakovice.cz. 
Výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2018 na účel určený žada-
telem v žádosti („individuální dotace“) byla schválena Radou města usnesením č. 26/2017/6.2 dne 
14. 11. 2017.
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• J. A. Komenského č. p. 1645, byt č. 1, 
Čelákovice
Byt č. 1 o velikosti 3+1 o celkové ploše 82,66 
m2 (započitatelná plocha 76,62 m2 – sklep, spíž 
a lodžie jsou započteny ½ plochy), sestávající 
z těchto prostor: 1. pokoj 19,30 m2, 2. pokoj 
12,25 m2, 3. pokoj 12,25 m2, kuchyň 12,90 m2, 
předsíň 10,15 m2, koupelna 2,80 m2, WC 0,93 
m2, spíž 1,90 m², sklep 4,14 m2, lodžie 6,04 m2.
Byt je situovaný v 1. podlaží čtyřvchodového 
čtyřpodlažního panelového domu s rovnou stře-
chou.
Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny ze 
systému CZT.
Výše nájemného je minimálně 7 662 Kč měsíčně 
(100 Kč/m2 a měsíc) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služ-
by).
Nabídky se předkládají v zalepené neprů-
hledné obálce označené nadpisem: Proná-
jem bytu č. 1, J. A. Komenského č. p. 1645, 
Čelákovice.

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

PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK
V obálce bude uvedena jednoznačná výše na-
bídky nájemného v korunách za byt a měsíc, 
dále závazek zájemce, že na účet města složí 
jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájem-
ného v souladu s ustanovením § 2254 ob-
čanského zákoníku a Zásadami pro pronajímání 
bytů v majetku města Čelákovic a identifikační 
údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, 
telefonní, popř. jiné spojení). Dále bude čestným 
prohlášením doložena způsobilost k právním 
úkonům, prohlášení o tom, že žadatel nevlastní 
objekt k bydlení, a prohlášení o tom, že není ve-
den v Centrálním registru dlužníků ČR.

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

PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU

Město Čelákovice nabízí k pronájmu obecní byt s nadstandardním nájem-

ným. Nájemci budou vybráni tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnu-

tého nájemného. Okruh zájemců není nijak omezen.

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

Od 8. ledna bude zprovozněno nové ostrovní
nástupiště v žst. Čelákovice

• Petr Studnička, místostarosta II

V rámci investiční akce Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – 
I. část žst. Čelákovice postoupily stavební práce do další fáze. Od 8. ledna 2018 začne cestující 
veřejnosti sloužit nově vybudované ostrovní nástupiště v železniční stanici Čelákovice.

K ostrovnímu nástupišti bude zajištěn přístup po zpevněné panelové cestě šířky 3,2 m. Na počátku 
této organizace příchodu k vlakům bude přítomna odpovědná osoba, která bude lidem nápomoc-
na při cestování. Samozřejmostí bude šíření informací staničním rozhlasem. K datu 8. ledna bude 
zrušeno provizorní štěrkové nástupiště u koleje č. 2, které nahradí nové ostrovní nástupiště. Přístup 
k nástupišti nebude zajištěn podchody s výtahy, ty budou v provozu až na konci stavby od července 
2018.
Od pondělí 8. ledna budou stavební práce pokračovat na sudé straně kolejí. Vyloučeny budou ko-
leje č. 2 a č. 0 a lidé budou chodit v žst. Čelákovice pouze přes jednu provozovanou kolej č. 1. 
V souvislosti s přesunem stavebních prací na druhou stranu upozorňuje zhotovitel stavby Elektrizace 
železnic Praha, že dojde ke zvýšení dopravní zátěže v ulici Masarykově a Kollárově. Snahou bude 
intenzivně čistit komunikaci, což bude způsobovat zpomalení dopravy. Zhotovitel stavby tímto žádá 
účastníky silničního provozu o shovívavost.

Nové ostrovní nástupiště v žst. Čelákovice je určeno 
pro odjezdy vlaků směr Lysá nad Labem. V délce 66 m 
v okolí výstupu z podchodu je zastřešeno asymet-
rickou vlaštovkou a střešní plášť je prosklený, vynášený 
ocelovou konstrukcí. Prosklení je z vrstvených skel 
s mléčnou fólií, která snižuje prostupnost slunečního 
záření. Zastřešení je ve výšce asi 5,5 m nad hranou ná-
stupiště. Zdroj: -ps-

Aktuálně ze Záluží
• Milena Přívozníková, zastupitelka

Po úspěšném nabytí právní moci územních roz-
hodnutí na vodovodní přivaděč a hlavní kana-
lizační stoku a na kanalizační řady ve vnitřním 
Záluží město požádalo dne 10. listopadu 
o stavební povolení. Zpracovávána je také 
už realizační dokumentace, podle které bude 
v průběhu zimních měsíců připravena zadáva-
cí dokumentace veřejné zakázky na zhotovitele 
prací. Zahájení stavby předpokládáme v první 
polovině roku 2018.
Velké poděkování patří i obyvatelům Záluží 
a Cihelny za aktivní přístup při projektování 
kanalizačních přípojek. Město nabídlo občanům 
Záluží pomoc s projektováním a projednáním 
kanalizačních přípojek. Z celkového počtu 138 
smluv bylo k 15. 11. podepsáno 124 smluv. Moc 
děkujeme městu, že je Zálužákům nápomocno.
Již je také znám zhotovitel nového, moderního 
multifunkčního hřiště, které si Zálužáci zaslouží, 
protože žádnou takovou hrací plochu nemají. 
Hotové bude během prvního pololetí roku 2018. 
Jsme proto rádi, že Záluží není už popelkou 
Čelákovic, ale respektovanou místní částí Čelá-
kovic, a za to patří velký dík i členům osadního 
výboru Záluží.

Závazný a konečný termín pro předložení 

nabídek od případných zájemců je:

pátek 15. 12. 2017 do 12.00 hod. v podatelně 

MěÚ Čelákovice.
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Přivítáni do života byli

v sobotu 11. listopadu 2017

tito noví občánci města Čelákovic

Foto: Jiří Suchý

Adéla Chmelíková, Evelína Plevová, Terezie Ježková, 
Viktorie Rosenkrancová, Jakub Točoň,

Julie Šťastná, Kryštof Harcuba, Barbora Šoltysová,
Běla Nováková,

Karolína Přibková, Matěj Kelnar, Petr Šíma, Vít Mácha
a Dominik Šeda.

Co nás čeká
• Anděla Nosková

Vážení a milí senioři, rok 2017 končí a my se připravujeme na rok další. 
Plánujeme nové aktivity a výlety. Stále platí, že hledáme cvičitelku na do-
polední cvičení, nebyla by marná ani jóga také bychom uvítali prostor pro 
klubovnu, stále se hledá ochotný pán na pomoc těm seniorům, kteří už 
některé věci nezvládnou.
Ráda bych poděkovala např. čtecí babičce Aleně Šaníkové, která je mi-
lována všemi dětmi ve školkách. Bohužel na čtení zůstala sama a má 
okolo oběda pěkný fofr. Škoda, že se nenašel nikdo, kdo by také dětem 
četl. Poděkování si zaslouží i naše IT technička, lektor angličtiny, lektorka 
trénování paměti a cvičení na židlích.
Na závěr vám předám malý úryvek z krásného časopisu, který píše o na-
šich seniorkách: „Moje manželka má takovou malou keramickou dílničku, 
do které se vejde přesně tolik lidí, aby si mohli všichni pěkně popovídat 
a ještě si u toho něco pěkného z hlíny udělat. Před několika lety se jí v dílně 
začaly scházet takové zajímavé kurzistky. Říkají si mezi sebou holky, ale 
myslím, že jejich nohy již dávno odrostly dívčím střevíčkům. Nejprve jich 
na keramiku chodilo jen pár, ale během několika měsíců se zpráva o ko-
nání kurzů keramiky pro seniorky roznesla po městě a najednou jim byla 
dílna malá. Scházejí se tedy v několika skupinách během týdne a jsou vždy 
okouzlující. Holky spolu asi sdílejí úplně všechno, od radosti přes strasti 
až k úplným tragédiím. A je jim spolu dobře…“ Přes stránku je také foto-
grafie „holek“ u pracovního stolu. Tolik úryvek z článku, který je mnohem 
větší.
A již mě nezbývá, než vám popřát hezké, pohodové a klidné Vánoce a do 
nového roku vykročte pravou nohou. Aby vás nic nebolelo, nikdo nezlobil 
a měli jste na všechno čas a dobré nervy.

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

senioři

Rodiče samoživitelé ze Středočeského 
kraje mají nového pomocníka

• APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, z. s.

Jste s dětmi sami? Přerůstá vám rodinná situace přes hlavu? Práce, 
peníze, vztahy, výchova? Náročná situace se může stát výzvou i dobro-
družstvím, když najdete ty správné průvodce.
Rodičům, kteří jsou s dětmi sami, je určen program NOVÁ ŠANCE.
Co vás čeká: Naučíte se zvládnout výchovu dětí a uživit rodinu, i když jste 
sólo a nevíte, kde vám hlava stojí, a to během pěti víkendů (e-learningový 
program, bezplatné poradenství a koučování).
Pomůžeme vám zorientovat se ve vaší situaci, ať je jakkoli složitá. S po-
mocí personalisty si najdete cestu k práci, jakou potřebujete. Oporou vám 
bude plán, který si připravíte pod vedením psycholožky. Naučíte se uko-
čírovat rodinný rozpočet a lépe se domluvit s dětmi i (bývalými) partnery. 
Poznáte rodiče v podobné situaci.
Kurz je bezplatný s příspěvkem na dopravu, prakticky zaměřený a vedou 
jej zkušení odborníci. Hlídání dětí je zajištěné. Přespolní mají v místě ko-
nání ubytování zdarma. Letos tento program získal hlavní cenu Národního 
kariérového poradenství Euroguidence. Začíná v lednu 2018, místo ko-
nání: Klub Amfora, Praha.
Témata:
• nácvik zvládání stresu – tipy pro lepší organizaci času, relaxační tech-

niky, péče o zdraví;
• praktický kariérní restart – osobní koučování, nácvik pohovoru, se-

stavování životopisu;
• trénink v sebeprezentaci – jak uplatnit vše, co umíte, k dosažení svých 

záměrů;
• minikurz komunikace – praktické postupy, které vám usnadní rodinný 

život;
• rodičovské právní minimum – dozvíte se, na co všechno máte právo.
Více info a registrace na www.aperio.cz nebo tel.: 736 483 368.
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• Markéta Reisiegelová, 
zastupitelka

Našemu městu bych popřála, 
aby bylo právem pyšné na to, 
jak se v něm dobře žije a kolik 
spokojených občanů v něm našlo 
svůj opravdový domov. Aby v jeho 
čele byli lidé, kteří pečují o jeho 
majetek a nakládají s dostupný-
mi prostředky tak, aby město 
vzkvétalo a mohlo svým občanům 
poskytovat služby v potřebné šíři. 
Aby se jeho obyvatelé ve městě 
cítili bezpečně, aby se ve chvílích 
volna mohli setkávat a užívat si 
kulturních zážitků nebo vyrážet po 
cyklostezkách do krásné okolní 
přírody. Přání jsou jedna věc, je 
však reálné jich dosáhnout? To 
myslím nebude takový oříšek, 
avšak musím ještě městu popřát 
několik dalších nezbytností – 
ochotné a pracovité úředníky, 
zodpovědné a vizionářské vedení 
města a členy zastupitelstva, 
kteří namísto politikaření hledají 
společný kompromis, kde jediným 
cílem je dosáhnout co nejvyššího 
prospěchu města. A v neposlední 
řadě přeji městu občany, jimž není 
lhostejné, kde žijí, a kteří svým 
aktivním přístupem mohou 
nemálo přispívat k jeho rozvoji.
PF 2018

Zastupitelé zvolení za ANO 2011 
se k tématu nevyjádřili.

Zastupitelé zvolení za PRO Č se 
k tématu nevyjádřili.

• Petr Bařina, zastupitel

Aby stále vzkvétalo a bylo atrak-
tivní lokalitou a zajímavou desti-
nací nejen pro stávající obyvatele, 
ale i příležitostí pro lepší život 
všem těm, kteří v něm chtějí 
v budoucnu žít či podnikat.

• Renata Fialová, zastupitelka

Hodně zdraví a štěstí a sníh.

Zastupitelka zvolená za KSČM se 
k tématu nevyjádřila.

• Tomáš Janák, zastupitel

Našemu krásnému městu a všem 
našim spoluobčanům dobré vůle 
v této magické době, v úžasném 
čase vánočním, přeji především 
pevné zdraví.
Dále, samozřejmě taktéž, vzá-
jemnou lásku a toleranci, pohodu 
u rodinného krbu a bezesporu klid 
a mír.

Otázka
Co byste 

popřáli městu 

pod vánoční 

stromeček?

ZASTUPITELSKÁ ARÉNA



str. 8 prosinec 2017

ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE

Volba prezidenta České republiky
ve dnech 12. a 13. ledna 2018;

případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

• Radka Körnerová, vedoucí odboru pro občanské záležitosti

Obecní úřad vydá voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů 
je zapsán, na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do 
výpisu ze stálého seznamu pro okrskovou volební komisi. Voličské průkazy jsou vytištěny na speci-
álním papíru s ochrannými prvky proti padělání a jedinečným sériovým číslem.
POZOR: Nelze vydat voličský průkaz voliči, který je zapsán ve zvláštním seznamu voličů ve-
deném zastupitelským úřadem!
Volič může požádat obecní úřad, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, o vydání voličského prů-
kazu ode dne vyhlášení voleb těmito způsoby:
• osobně nejpozději 2 dny přede dnem volby prezidenta, tj. ve středu 10. ledna 2018 do 16.00 

hodin, tedy do okamžiku uzavření stálého seznamu, v tomto případě není písemná žádost vyža-
dována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání 
jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede;

• podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. v pátek 5. ledna 2018 do 
16.00 hod.:

 o v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; nebo
 o v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče. (NELZE poslat          

 žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče!)
Pro písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Žádost 
musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení 
voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.
Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. nejdříve ve čtvrtek 28. prosince 2017, 
voličský průkaz
• předá osobně voliči; nebo
• předá osobě, která se prokáže plnou mocí* s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání vo-

ličského průkazu; anebo
• zašle voliči na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo na jím 

uvedenou adresu do zahraničí.
Pokud volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo voleb, obecní úřad mu vydá 
dva voličské průkazy (jeden pro první a druhý pro druhé kolo voleb).

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky
O vydání voličského průkazu lze požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní 
úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování, tj. 
do 24. ledna 2018 do 16.00 hod.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu v jakémkoli volebním okrsku 
na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem 
v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze 
vydat duplikát.
Více informací zde: www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.

* Plná moc opravňuje pouze k převzetí voličského průkazu, nikoliv k podání žádosti o voličský prů-

kaz. Jinou osobu nelze pověřit na základě plné moci s ověřeným podpisem voliče k vyplnění žádosti 
o vydání voličského průkazu na obecním úřadě. Takováto osoba však může doručit na obecní úřad již 
vyplněnou žádost o vydání voličského průkazu jiného voliče s jeho ověřeným podpisem a být pověře-
na na základě plné moci s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu k jeho 
vyzvednutí, a to ve lhůtě 7 dnů přede dnem volby prezidenta (pro listinné podání).

POZOR! ZMĚNA SÍDLA VOLEBNÍHO OKRSKU Č. 7

•  Martin Chramosta, vedoucí odboru organizačního

Pro volbu prezidenta republiky (12.–13. 1. 2018) a volby následující, dochází ke změně sídla volební-
ho okrsku č. 7 (ulice J. Zeyera 1474/29, 1475/30, Průmyslová, 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) z původní adresy Q-BYT Čelákovice, 
spol. s r. o., Čelákovice, J. Zeyera 1697, na novou adresu Mateřská škola Čelákovice, p. o., Ru-
munská 1477, Čelákovice.

VOLBY

Setkání pracovních 
skupin k projektu

Komunitně plánujeme 
na Brandýsku

• MAS Střední Polabí, z. s.

Dne 14. listopadu se uskutečnilo první set-
kání pracovních skupin projektu „Komunitně 
plánujeme na Brandýsku“. V první části setkání 
jsme se snažili alespoň ve zkratce přiblížit prin-
cipy komunitního plánování. Druhá část probí-
hala interaktivně. Účastníci byli rozděleni do 
čtyř pracovních skupin a poprvé pracovali na 
předem daná témata. Hojný počet 45 účastníků 
nás přesvědčil, že oblast plánování sociálních 
služeb se občanů dotýká a chtějí se aktivně 
podílet na sestavení dobře fungujícího komu-
nitního plánu, který bude odpovídat specifikům 
vytyčené projektové oblasti.
Všem zúčastněným děkujeme a držme si pěsti, 
abychom již v průběhu projektu získali hmata-
telné výsledky. 
Máte-li zájem zúčastnit se dalšího setkání 
pracovních skupin, sledujte webové stránky 
www.strednipolabi.cz, na kterých o termí-
nech setkání informujeme, nebo kontaktujte 
koordinátorku projektu Petru Pospíšilovou.
e-mail: pospisilova@strednipolabi.cz 
tel.: 777 783 333

Setkání pracovních skupin v prostorách brandýského 
zámku. Foto: archiv pořadatele

Svoz odpadů
o Vánocích 2017

• Zuzana Mutínská, vedoucí odboru životního 
prostředí

Obě svozové společnosti AVE.CZ i Technické 
služby města Nymburka budou v průběhu 
vánočních svátků svážet komunální odpady ve 
stejné dny, jak je po celý rok běžné.
Odpady se budou svážet vždy v průběhu do-
poledne od časných ranních hodin. Vystavte 
proto své odpadové nádoby včas, nejlépe večer 
před svozem. Nezapomeňte i včas odemknout 
uzamčené kontejnery. 
V případě, že odpadová nádoba nebude vysta-
vena, nelze svoz nahradit a budete nuceni čekat 
na další běžný svoz.
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V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156

Odchyt pejska
V pondělí 30. 10. v 10.40 hod. telefonicky ozná-
mil starosta obce Přerov nad Labem, že v obci 
Přerov nad Labem, v objektu Zahradního cent-
ra Školek Montano, se nachází zatoulaný pes 
a že žádá o jeho odchycení a převoz do útulku 
v Lysé nad Labem. Hlídka na místě pejska 
nalezla. Ten byl odchycen a následně po do-
hodě se starostou byl odvezen do smluvního 
útulku VELAS v Lysé nad Labem.

Pobíhající poník
Ve čtvrtek 2. 11. v 17.00 hod. bylo MP telefo-
nicky oznámeno, že v ul. Jana Kamaráda ute-
kl z ohrady jeden z poníků a běhá volně po 
vozovce. Koně se podařilo odchytit a umístit 
zpět do výběhu. Následným šetřením hlídka 
MP Čelákovice zjistila, že poníkům se podařilo 
nadzvednout oplocení pozemku. O celé věci byl 
informován majitel poníků a byl vyzván, aby se 
dostavil na místo, poníky si zajistil a plot opravil, 
což následně učinil. 

Dopravní nehoda
V úterý 7. 11. v 11.45 hod. byla MP informová-
na o spadlém osvětlení v ulici Stankovského 
poblíž továrny Slovácké strojírny, a. s. Šlo prý 
o dopravní nehodu, při níž se řidič nákladního 
automobilu otáčel, naboural do lampy veřejného 
osvětlení a ujel. Poškozen byl také vůz Škoda 
Fabia combi. Na místě zasahovala také hlídka 
PČR. O situaci byl vyrozuměn zaměstnanec 
Technických služeb. 

Opilý cizinec
Ve čtvrtek 9. 11. v 7.10 hod. oznámila PČR, 

že u autobusové zastávky u OC Tesco nastal 

problém s opilcem. Hlídka MP Čelákovice na 

místě zjistila, že projíždějící řidička zde vidě-

la ležet osobu, jíž je patrně nevolno, údajně 

Angličana. Na místo již byla přivolána i RZS. Dle 

místní a osobní znalosti hlídky MP Čelákovice 

bylo zjištěno, že se nejedná o Angličana, nýbrž 

o Rumuna z nedaleké ubytovny, kterému není 

nevolno, nýbrž je silně pod vlivem alkoholu. 

Hlídkou MP Čelákovice byl následně dopraven 

zpět na ubytovnu. 

Opilé dívky
Ve čtvrtek 9. 11. v 20.40 hod. telefonicky ozná-

mil občan Čelákovic, bytem v ul. Na Stráni, že 

před jejich domem na silnici leží nějaká dívka, 

která je zřejmě opilá. U opilé dívky, bytem 

v Rumunské ulici, byla její kamarádka, bytem 

v ul. Spojovací, která nejevila známky takové 

opilosti a s hlídkou komunikovala. Hlídce sdě-

lila, že byly v jistém podniku v ul. Na Stráni 

a její kamarádka trochu víc přebrala. Obě slečny 

byly doprovozeny do místa bydliště kamarádky 

v ul. Spojovací. Kamarádka slíbila, že se o opi-

lou postará.

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE

Město Čelákovice přijme do pracovního po-
měru strážníky Městské policie Čelákovice.

Platové zařazení: 7. platová třída dle NV 
č. 222/2010 Sb. a 564/2006 Sb.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou.

Termín nástupu: ihned nebo dohodou.

Požadavky: stanovené § 4, § 4a – § 4d zákona 
553/1991 Sb., o obecní policii; střední vzdělání 
s maturitní zkouškou; bezúhonnost; spolehlivost; 
zdravotní způsobilost; občan ČR starší 21 let.
Další požadavky: uživatelská znalost MS Office 
a flexibilita.

Výhodou: praxe v bezpečnostních složkách; 
znalost zákona 553/1991 Sb., o obecní policii; 
zbrojní průkaz skupin D, E; řidičský průkaz sku-
piny B; znalost regionu.

Více informací na www.celakovice.cz nebo 
služebně Městské policie, Stankovského 
č. p. 1650 (vchod z ulice Rybářské), tel.: 
326 929 150.

co nového ve městě
• -dv-

Jóga DoMa
Koncem roku bylo otevřeno nové studio Jóga 
DoMa, které najdete v bývalém zdravotním 
středisku v ulici Stankovského č. p. 1643. Lek-
ce jógy pro začátečníky, pokročilé i seniory 
zde vede Martina Doubková (tel.: 776 783 202, 
e-mail: martina@jogadoma.cz). Nejedná se 
o formu kurzu, tak můžete docházet kdykoliv, 
jen je nutné převedem zaplatit (pouze on-line 
platbou) a poté rezervovat svou účast na http://
jogadoma.cz.
Z ceníku: zkušební lekce pro nováčky 100 Kč 
(50 Kč/senior), jednotlivá lekce jógy 180 Kč 
(80 Kč/senior), permanentka na 10 lekcí platící 
3 měsíce od první návštěvy 1 600 Kč (700 Kč/
senior).
Od ledna se můžete také těšit na kurzy hormo-
nální jógové terapie vhodné pro ženy, které trápí 
symptomy menopauzy, nebo pro ženy, které 
nemohou otěhotnět, v ceně 2 800 Kč.
Aktuální rozvrh, ceník a mnoho dalších informa-
cí najdete na webových stránkách.

Foto: archiv studia

Kancelář Generali Pojišťovny
Od září je v Sedláčkově ulici č. p. 108/4 otevře-
na Agenturní kancelář Generali Pojišťovny. Do-
tazy vám zodpoví Milan Husák tel.: 602 382 433, 
e-mail: milan_husak@generali.cz.

Provozní doba:
po, st 9.00–17.00 hod.
út, čt 13.00–17.00 hod.
pá 9.00–13.00 hod.
so dle telefonické dohody

volné pracovní pozice
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Církve a sekty ve městě

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
Církev římskokatolická působí v Čelákovicích 
od vzniku křesťanství v Čechách. Farností je 
nepřetržitě podle písemných pramenů od 14. 
století. Kostel Nanebevzetí Panny Marie, pů-
vodně románský, byl vybudován v severní části 
města na vyvýšené labské terase. Po husitských 
válkách byl opravován a částečnými stavební-
mi úpravami prošel v období renesance. V roce 
1708–1712 byl barokně rozšířen. Okolí kostela 
bylo využíváno jako hřbitov do roku 1827. Do 
čelákovické farnosti patří Přerov nad Labem, 
Mochov, Nehvizdy, Vykáň, Vyšehořovice a Se-
mice. Bohoslužby probíhají v Čelákovicích ve 
středu, v pátek a v neděli, v Přerově nad Labem 
v sobotu s nedělní působností (kostel sv. Voj-
těcha), v Mochově (kostel sv. Bartoloměje) 
a v Nehvizdech (kostel sv. Václava) v neděli. Na 
nedělních bohoslužbách v Čelákovicích bývá asi 
100 lidí, na děkanství probíhá výuka náboženství. 
Dále farnost organizuje charitní pečovatelské 
služby ve spolupráci s farností v Neratovicích. 
Správou farnosti byl pověřen vikář staroboleslav-
ského vikariátu páter Libor Bulín, aktuálně zde 
působí ve funkci administrátora Piotr Kopeć.

CÍRKEV BRATRSKÁ
Historie Církve bratrské navazuje na kořeny 
jednoty bratrské, která byla založena roku 1457 
v Kunvaldu v Orlických horách. Odkaz na učení 
J. A. Komenského je nesporný. Kazatelská 
stanice Církve bratrské byla založena roku 1929. 
Původně se věřící scházeli v domě kováře Je-
cha v Toušeni, později v domku zlatníka Moce 
v Jilemnického ulici. Do roku 1987 patřila kaza-
telská stanice organizačně pod sbor v Praze 
na Žižkově, do konce roku 2008 pod sbor 
v Horních Počernicích. Roku 2009 byl ustano-
ven samostatný sbor. Od roku 1978 do roku 
1988 se Církev bratrská scházela v modlitebně 
Církve československé husitské. V roce 1986 
byl zakoupen domek ve Vašátkově ulici. S růs-
tem sboru však byly potřebné větší prostory. 
Byl zakoupen pozemek naproti nádraží, peníze 
byly získány z darů, sbírek a půjček. Projekt 
vypracoval architekt Ladislav Lábus, který cit-
livě respektoval okolní zástavbu, a multifunkční 
sborový dům bude otevřen pravděpodobně na 
jaře roku 2018. V současné době má sbor 40 
členů, průměrná návštěva na bohoslužbách je 
50 lidí (návštěvníci dojíždějí z okolních obcí). 

Krom bohoslužeb se pravidelně konají biblické 
hodiny, dětské bohoslužby, schůzky mládeže, 
setkávání žen a maminek. V dětském klubu se 
učí angličtina, pořádají se společné sborové 
dovolené, víkendové pobyty. Ve sboru je také 
věnována pozornost náhradní rodinné péči. 
V církvi je několik dětí z adoptivních rodin nebo 
v pěstounské péči. Již třetím rokem funguje 
skupina dobrovolníků pro pomoc potřebným 
ve sboru i mimo něj. Administrátorem sboru je 
americký misionář Marshall T. Brown, který žije 
v Lázních Toušeni. 

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV 
EVANGELICKÁ
Roku 1781 vydává císař Josef II. toleranční 
patent, kterým vedle katolického vyznání 
povoluje i protestantské. V širokém okolí Lysé 
nad Labem žilo poměrně velké množství lidí, 
kteří po Bílé hoře neopustili víru svých před-
ků a byli tajnými nekatolíky. V Lysé je posta-
ven jeden z prvních tolerančních kostelů, zá-
kladní kámen byl položen v roce 1787. V roce 
1918 se v Českobratrské církvi evangelické 
spojily sbory Reformované církve a sbory Lu-

Podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 se z celkového počtu 10,5 mil. obyvatel 
České republiky považovalo za věřící zhruba 2,2 mil. osob. Z tohoto počtu 
se k církvi římskokatolické přihlásilo 1,1 mil. obyvatel. Češi jsou považováni 
za nejateističtější stát na světě. V Čelákovicích dle chronologie působí řím-
skokatolická církev, Církev československá husitská, Českobratrská církev 
evangelická, Bratrská církev, Svědkové Jehovovi a Apoštolská církev.

Podíl věřících, lidí bez vyznání a ateistů v populaci ve vybraných státech světa v roce 2015. Zdroj: Win/Gallup 
International

Multifunkční sborový dům Církve bratrské v ulici Masa-
rykově. Foto: -dv-

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Foto: Kamil Voděra
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TÉMA
terské církve. V roce 1921 vzniká kazatelská 
stanice v Čelákovicích, která je nedílnou sou-
částí sboru v Lysé nad Labem. V současné 
době je v Čelákovicích evidováno 42 členů, 
kteří se účastní sborového života v Lysé nad 
Labem (biblické hodiny, schůzky mládeže, se-
niorů, nedělní škola, výuka náboženství). Boho-
služby v Čelákovicích probíhají druhou a čtvrtou 
neděli v měsíci. Prostory velkoryse poskytuje 
Bratrská církev, která s touto nabídkou počí-
tá i v nově stavěném sboru naproti nádraží. 
Administrativní farářkou je sestra Miloslava Hof-
manová. 

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
V zjitřené době po skončení 1. světové války ob-
viňovala část české veřejnosti katolickou církev 
z přílišné podpory Habsburků (katolická církev 
byla církví státní) i z podpory rozpoutání války. 
Část reformních katolických kněží již několik let 
kritizovala poměry v církvi, jejich delegace odjela 
do Říma, aby papeži předložila své hlavní poža-
davky – mimo jiné bohoslužby sloužené v ná-
rodním jazyce a zrušení celibátu. Byli odmítnu-
ti, a tak 8. ledna 1920 založili v čele s Karlem 
Farským Československou církev. V roce 1971 
byl název rozšířen na Československou církev 
husitskou, jak ji při jejím vzniku nazýval prezi-
dent Masaryk. Podle kroniky města Čelákovic 
z roku 1921 z celkového počtu 3 170 obyvatel 
se 1 362 hlásilo ke katolickému náboženství, 
1 138 k Církvi československé. V Čelákovicích 
roku 1920 byla založena náboženská obec. 
Bohoslužby probíhaly ve vypůjčených prosto-
rách, např. ve školách. Výstavba sboru v Čelá-
kovicích začínala v létě roku 1935 (peníze byly 
pořízeny hlavně ze sbírek mezi lidmi) a v červnu 
1936 byl sbor slavnostně otevřen. V současné 
době probíhají bohoslužby každou neděli – 
účast 830 věřících za rok. Dále se konají bib-
lické hodiny a práce s mládeží. Velmi oblíbený 
je týdenní prázdninový tábor pro děti. Výborná 
akustika sboru, který svojí čistou funkcionalis-
tickou architekturou je ozdobou města, si sama 
říká o pořádání koncertů, které se konají něko-
likrát do roka. Do života města neodmyslitelně 
patří „půlnoční“ (od 22.00 hod.) bohoslužby na 
Štědrý den, při kterých výkon pěveckého sboru 
je na vysoké profesionální úrovni. Současnou 
farářkou je Mira Poloprutská. 

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Apoštolská církev je protestantskou církví. Patří 
k tzv. letničnímu hnutí, které ve světě náleží mezi 
nejrychleji rostoucí křesťanská hnutí – celosvě-
tově do tohoto proudu křesťanství patří 500 
mil. věřících. Za trvání komunistického režimu 
církev marně usilovala o povolení své činnosti 
a byla nucena pracovat v ilegalitě. Na jaře roku 
1989 byla církev povolena a patří mezi státem 
uznávané církve. Apoštolská církev je aktivní na 
poli sociální práce, pomoci potřebným a vzdě-
lávání. V jejím rámci pracuje nadační fond Nehe-
mia, který se účastní řady humanitárních projek-
tů v rozvojových zemích. Církev také zaštiťuje 
organizaci Teen Challenge, která pomáhá lidem 
zbavit se závislostí. Skupina věřících Apoštolské 
církve existuje od roku 2001 v Čelákovicích a je 
součástí společenství v Lysé nad Labem. Se-
tkávání se koná v Čelákovicích každou středu 
v soukromí v rodinném domě Pavla a Pavly 
Zelených a je věnováno rozhovorům nad Biblí, 
modlitbám a vzájemným vztahům. Církev pořá-
dá osobní setkání na náměstí o Velikonocích 

při veřejném čtení Bible a při zahájení adventu 
má na náměstí stánek. Nástěnka na sokolovně 
pravidelně informuje o činnosti. Nedělní boho-
služby se konají v Lysé nad Labem, pastorem 
je Jiří Sedláček. 

SVĚDKOVÉ JEHOVOVI
Novodobá organizace svědků Jehovových má 
svůj počátek na konci 19. století. V té době 
začala malá skupina lidí poblíž Pittsburghu 
v Pensylvánii v USA systematicky zkoumat Bib-
li. Církevní nauky porovnávali s tím, co je psáno 
v Bibli. To, co zjistili, začali publikovat v knihách 
a časopisech (dnes „Strážná věž hlásající Je-
hovovo království“) ve 307 jazycích. Počátky 
činnosti svědků Jehovových v českých zemích 
sahají do roku 1907. Svědkové Jehovovi se 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Foto: Kamil Voděra

scházejí na shromážděních dvakrát týdně. Na 
těchto shromážděních, která jsou přístupná ve-
řejnosti, se studuje Bible a její přínos pro běžný 
život. Přijít může kdokoliv. Neplatí se vstupné 
a nekonají se žádné peněžní sbírky. V Čelá-
kovicích svědkové Jehovovi začali pořádat 
shromáždění v roce 1991 a od roku 2003 se tato 
shromáždění konají v sále Království v Dukelské 
ulici ve středu a v neděli. Běžná týdenní účast 
je 70 návštěvníků z Čelákovic a okolí. Svědkové 
Jehovovi jsou také známí svou humanitární 
podporou v místech zasažených přírodními 
katastrofami, která je vždy spojena s duchovní 
a citovou péčí.

Téma zpracovala
Jarmila Volfová

Husův sbor. Foto: Kamil Voděra
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100. výročí od narození 
mojí maminky, paní Marie 
NEUWIRTHOVÉ, si připo-
meneme dne 5. prosince 
2017.
S láskou a vděčností vzpomí-
ná dcera Eva Mayerová.

Dne 11. prosince 2017 uply-
ne dlouhých 30 let, co nás 
v pouhých 64 letech opustil 
milovaný tatínek a dědeček 
pan Miroslav ELIÁŠEK.
S vděčností a láskou vzpomí-
nají jeho Dáši.

Dne 12. 12. 2017 by se dožila 
90 let paní Jaroslava BUD-
SKÁ.
Vzpomínají dcery a syn s ro-
dinami.

Dne 12. prosince 2017 uplyne 
již dvacet let od úmrtí mého 
milovaného manžela, ta-
tínka a dědečka pana Jiřího 
SUCHOMELA.
Nikdy nezapomeneme. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.
Manželka a děti s rodinami

Dne 13. 12. 2017 uplynou 
2 roky od úmrtí našeho mi-
lovaného manžela, tatínka 
a dědečka pana Václava 
NOVÁKA.
Vzpomínáme s láskou.

DOPISY

společenská kronika

Dne 7. prosince 2017 se 
dožívá 90 let paní Jindřiška 
ŠPIČKOVÁ z Čelákovic. Nyní 
žije v domově seniorů v Jen-
štejně.
Dobré zdraví, štěstí a spo-
kojenost ji přejí rodina a přá-
telé.

Dne 21. 12. 2017 oslaví naše 
drahá maminka, babička a 
prababička paní Věra CHRO-
BÁKOVÁ krásné 75. naro-
zeniny.
Vše nejlepší, hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti do 

dalších let přejí synové Olda 
a Ríša s rodinami a dcera Petra s rodinou.

Dne 19. října 2017 nás ve 
věku 38 let opustil pan Ro-
man HORÁK.
Děkujeme všem za proje-
venou soustrast. Kdo jste ho 
znali a měli rádi, vzpomínejte 
s námi.
Rodiče a sestra s rodinou

Dne 15. listopadu 2017 
opustil tento svět pan JUDr. 
Jiří ČERVINKA, čelákovický 
rodák a pamětník, právník, 
dlouholetý ochotnický herec 
zdejšího Divadelního sou-
boru Tyl, bývalý šéf a člen 
profesních komisí města, 
předseda rady starších ná-
boženské obce CČSH, tenor chrámového pě-
veckého sboru, příznivec Městského muzea a 
majitel chytrého kocoura.
Vzpomínají a děkují přátelé a kamarádi.

podekováníˇNa návštěvě
 v Lucemburku

• Jaroslav Špaček

Okupace vojsky Brežněvova Sovětského svazu 
a většiny zemí tzv. Varšavské smlouvy v srpnu 
1968 vyvolala vlnu emigrace. Asi dvě stě tisíc 
občanů opustilo naši republiku. Z nich několik 
set se rozhodlo zvolit svůj nový domov ve Vel-
kovévodství lucemburském a v roce 1972 se 
někteří z nich spojili v asociaci Amitié Tcheque 
et Slovaque TGM (ATS) – základ spolkové 
činnosti v nových životních podmínkách. Po 
rozdělení naší republiky v roce 1993 byla ATS 
přejmenována na Asociaci Čechů a Slováků 
v Lucembursku. 
V roce 1990 navázal první polistopadový sta-
rosta Čelákovic kontakty s několika význam-
nými členy zmíněné asociace. Stalo se to 
prostřednictvím předsedy ATS a lucemburské-
ho starousedlíka pana Josefa Kratochwíla, který 
u nás pátral po svých českých předcích. Podaři-
lo se mi v našem městě vyhledat žijící příbuzné 
pana Kratochwila a dohledat stopy rodu Krato-
chvílů v našem okolí až do roku 1681.
K rozšíření vzájemných kontaktů došlo při 
zprostředkování akce darů dětem pro dětské 
domovy, nabídnuté Action Luxembourg-Centre, 
která k účasti přizvala řadu dalších lucembur-
ských dárců. Bylo obdarováno osm dětských 
domovů. Předávání proběhlo za účasti minis-
tra sociálních věcí pana Petra Millera. Při této 
příležitosti lucemburští partneři předali pozvání 
na zájezd dětí do Lucemburska, který se také 
uskutečnil. Zároveň začalo jednání o partner-
ství s některým městem v Lucembursku. Po 
volbách v roce 1994 s ohledem na vzdálenost 
Lucemburska nová samospráva nepokračovala 
ve vzájemných kontaktech. 
Bývalý starosta ale s přáteli v Lucembursku 
udržoval a udržuje kontakty osobně i dál. Na 
znak přátelství byla předána prostřednictvím 
Asociace Čechů a Slováků škole města Lucem-
burku replika busty Karla IV. zhotovená panem 
Milanem Tichým. Dne 25. října za účasti pana 
velvyslance J. E. Petra Kubernáta, honorární 
konzulky paní Ivy Mrázkové, primátorky města 
Lucemburku paní Lydie Polfer a řady dalších 
čestných hostů proběhlo její slavnostní odhalení 
v nově otevřené škole, nesoucí jméno českého 
krále a římského císaře Karla IV., na které jsme 
přijali pozvání a zúčastnili se ho.

• Vyšší Hrádek, p. s. s.

Za finanční podpory města Čelákovic, 20 000 
Kč, obnovil Vyšší Hrádek, poskytovatel so-
ciálních služeb, materiální vybavení ve dvou 
domácnostech v Čelákovicích. V rámci projektu 
bylo podpořeno 16 uživatelů, kteří se snaží při-
blížit běžnému životu a odpovědnosti za sebe. 
Za poskytnuté finanční prostředky velmi dě-
kujeme a velice si vážíme spolupráce při pomo-
ci sociálně slabým uživatelům a zároveň kvality 
sociálních služeb.

• Dagmar Horáčková, ředitelka MŠ Rumunská

Děkujeme Spolku včelařů v Čelákovicích za 
med, který prostřednictvím jednatele pana 
Mrňavého darovali naší mateřské škole pro děti. 
Medem slazený čaj bude jistě dětem chutnat 
a podpoří i jejich zdraví.

• majitelé garáží u haly Vikomt

Děkujeme Městské policii za vzornou a rychlou 
pomoc s neukázněnými řidiči.

• Vladimír Duník, MO KSČM Čelákovice

Děkujeme voličům za podporu a jejich hlasy ve 
volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR.
Všem spoluobčanům přejeme klidné a spo-
kojené prožití vánočních svátků, zdraví, pohodu 
a mnoho úspěchů v novém roce 2018.

Dne 25. října byla ve městě Lucemburk prostřednictvím 
Asociace Čechů a Slováků předána tamní škole replika 
busty Karla IV. zhotovená Milanem Tichým z Čelákovic. 
Foto: archiv JŠ



str. 13www.celakovice.cz

DOPISY, INZERCE
K Domu seniorů

• Oldřich Šareš

V zářijovém čísle Zpravodaje byl občanům města 
představen záměr postavit v ulici U Kovárny 
Dům seniorů. Postavit takové zařízení je jistě 
chvályhodné, bohužel jeho umístění v této loka-
litě se z mnoha důvodů jeví jako nevhodné.
Území mezi ulicemi Kostelní, Rybářskou, Na 
Hrádku a U Kovárny je nejstarší městskou 
částí s většinou přízemními rodinnými domky. 
Samotná parcela, kde by měl být dům pro se-
niory postaven, byla mnoho století zahradou 
(do 70. let minulého století) a nikdy nebyla za-
stavěna. Postavit sem takto objemnou budovu 
nebo skupinu budov by znamenalo po stavbě 
KPŠ (nyní CMC) další necitlivý zásah do vzhle-
du této čtvrti a centra města. Parcela není navíc 
dostatečně velká, aby se sem vešla stavba 
o požadované kapacitě bez negativního vlivu na 
okolí a i pro jeho obyvatele by v bezprostřední 
blízkosti zbyl jen maličký soukromý venkovní 
prostor. 
Pozemek, kde má objekt stát, je ze tří čtvrtin 
obklopený soukromými zahradami. Dům se-
niorů by je významně zastínil, ať už z východu, 
jihu nebo západu. Něco takového lze, když se 
plánuje nová čtvrť a lidé se mohou svobodně 
rozhodnout, zda si pozemek v sousedství ta-
kového objektu koupí, nebo ne. Ale změnit 
životní podmínky již usazeným obyvatelům, 
kteří možnost volby nemají, a udělat jim ze ze-
lených zahrad temné dvorky? Mají teď místo 
rajčat a jabloní pěstovat houby? Nebo se mají 
rovnou odstěhovat? Stavební předpisy zastínění 
okolních pozemků zřejmě nezakazují, ale oprav-
du chceme, aby se k nám město chovalo ohle-
duplně, jen pokud to nařizuje zákon? 
Stavbou Domu seniorů zde by bylo zrušeno 
stávající velmi využívané parkoviště a výrazně 
by se zhoršila možnost parkování v centru. Dům 
seniorů by naopak potřeboval další parkovací 
místa. I kdyby bylo možné postavit podzemní 
parkoviště (zřejmě je tu vysoká spodní voda), 
náklady na stavbu by to dost zvýšilo a těžko lze 
předpokládat, že by kapacita byla dostatečná.
Několikapodlažní Dům seniorů by ještě více 
zhoršil příjem televizního signálu v nízko 
položené Kostelní ulici, kde už teď i při použití 
nejsilnějších antén a zesilovačů je umění chytit 
alespoň základní programy. Podobně by zde 

došlo i ke zhoršení signálu mobilních operátorů.
Věřím, že radní vyslyší hlasy okolních obyvatel 
a pro Dům seniorů vyberou jinou, méně proble-
matickou lokalitu.

Petice proti kácení lip 
v Kollárově ulici

• Petr Petřík, pověřený jednáním s městem

Dne 1. 3. 2017 byla městem Čelákovice podá-
na na OŽP MěÚ Čelákovice žádost o povolení 
kácení dvou lip srdčitých v Kollárově ulici. Dne 
5. 9. 2017 OŽP MěÚ Čelákovice vydal povo-
lení k pokácení těchto dřevin. Jedná se o dva 
nádherné a zdravé exempláře lip, které mají 
ustoupit novému chodníku. Domníváme se, 
že stavební úpravy chodníku lze řešit i tak, že 
oba exempláře lip budou zachovány. Za tímto 
účelem jsme odevzdali 9. 11. 2017 prvních 78 
podpisů pod petici, ve které žádáme vedení 

Věže a věžičky
• Ivan Vaňousek

Už jste někdy zkoušeli zjistit, kolik máme v Če-
lákovicích věží? To je jasné, řeknete, přece čtyři. 
Věž má radnice, kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie (NPM), Husův sbor a škola v Sedlčánkách. 
První tři byly až do 70. let minulého století jedi-
nými zdejšími dominantami. Dnes jim konkurují 
„věžáky“ a nezáleží na tom, ze které světové 
strany se na město díváte. Tedy žádné Čelá-
kovice stověžaté. To jistě ne, ale věží tu máme 
více než čtyři. Zvlášť když se započítají zvonice, 
respektive věžičky. Tu mají kaple sv. Jana Křti-
tele v Sedlčánkách, kaple Panny Marie v Jiřině 
a kaple sv. Václava v Císařské Kuchyni. A to 
není všechno. Můj dům, můj hrad, řekli si asi 
někteří z lidí, co ve 20. letech minulého století 
zvolili Čelákovice za svůj domov a postavili na 
pozemcích západně od nádraží dvě vily s vě-
žemi. No a už jsme u devíti „kusů“. To by bylo, 
abych se nedopočítal deseti věží. O desáté vím 
už od klukovských let. Stojí na zahradě jedné ro-
dinné vilky Za Dráhou a není to žádný „trpaslík“. 
Vyfotil jsem ji bez souhlasu majitele – omlouvám 
se mu.
Na závěr trochu čísel a jedno překvapení. Výš-
ku věže kostela NPM odhaduji okem architek-
ta na nějakých 26 m, včetně krovu, makovice 
a kříže na jejím vrcholu, přičemž přesný údaj 
mám o výšce od země ke koruně zdiva – 19,5 m. 
Věž Husova sboru měří od paty po vrchol kali-
cha něco málo přes 19 m. A překvapení? Má-
li Praha 1,5 mil. lidí a naše město asi 12 tis., 
jsou na tom Čelákovice v přepočtu na jednoho 
obyvatele co do věží lépe než stověžaté hlavní 
město. Případná další vámi nalezená věž by 
tento poměr ještě zlepšila v náš prospěch. Přeji 

vám hezké Vánoce.

Hradní – zahradní věž Za Dráhou. Foto: -iv-

chodíme kolem nich

O autorce vánočních 
ilustrací

• red

Anna Radová, roz. 
Poloprutská, se na-
rodila 20. listopa-

du 1990 v Praze. 
V Čelákovicích vy-
rostla a nyní tu žije, 
skautuje a tvoří. 
Studovala ve třídě 
s rozšířenou este-
tickou výchovou 
Gymnázia Na Pra-
žačce. Po maturitě 
odložila svou tvorbu „do šuplíku“ a vystudovala 
Předškolní a mimoškolní pedagogiku na VOŠ 
Dejvická a Sociální pedagogiku na Husitské 
teologické fakultě UK. V současnosti dokončuje 
magisterské studium Sociální pedagogiky na Fi-
lozofické fakultě UK.
Ke kreslení se vrátila až s narozením syna a ná-
stupem na rodičovskou dovolenou. Spojila 
své výtvarné a pedagogické zkušenosti a vy-
tvořila sérii omalovánek s luštěním o význam-
ných církevních reformátorech (Mistr Jan Hus 
2015, Jeroným Pražský 2016, Martin Luther 
2017). Nyní pracuje na dalších omalovánkách 
a ilustracích pro Církev československou hu-
sitskou.

Anna Radová. Foto: soukro-
mý archiv 

města Čelákovic, aby žádost o povolení ke ká-
cení těchto stromů stáhlo a navrhlo jiné stavební 
úpravy pro rozšíření chodníku tak, aby stromy 
zůstaly zachovány i pro příští generace. Pode-
pisovat můžete např. v Galerii U Radnice nebo 
odkazuji na stránky Okrašlovacího spolku www.
celakovice.org. Děkujeme všem podporovate-
lům a jedeme dál!
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DOPISY

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

V Čelákovicích

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ – kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle 24. 12. 2017 Štědrý den (vigilie, možnost vzít si Betlémské světlo) 16.30 hod.
pondělí 25. 12. 2017 Boží hod vánoční 9.30 hod.
úterý 26. 12. 2017 sv. Štěpána (mše a zpívání dětí u jesliček) 9.30 hod.
středa 27. 12. 2017 sv. Jana apoštola (žehnání vína a agapé) 17.30 hod.
čtvrtek 28. 12. 2017 svatých Betlémských dětí, mučedníků 17.30 hod.
pátek 29. 12. 2017 sv. Tomáš Becket 17.30 hod.
neděle 31. 12. 2017 svátek sv. Rodiny (obnova manželských slibů) 9.30 hod.
pondělí 1. 1. 2018 Nový rok – slavnost Matky Boží Panny Marie 9.30 hod.
středa 3. 1. 2018 mše svatá 17.30 hod.
pátek 5. 1. 2018 mše svatá 17.30 hod.
sobota 6. 1. 2018 slavnost Zjevení Páně, Tři králové 9.30 hod.
neděle 7. 1. 2018 Křest Páně – konec vánoční doby 9.30 hod.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ – Husův sbor

neděle 24. 12. 2017 štědrovečerní bohoslužba 22.00 hod.
pondělí 25. 12. 2017 Boží hod vánoční 9.30 hod.

neděle 31. 12. 2017 rozloučení se starým rokem 9.30 hod.
pondělí 1. 1. 2018 novoroční pobožnost 15.00 hod.

CÍRKEV BRATRSKÁ – modlitebna ve Vašátkově ulici č. p. 288

neděle 17. 12. 2017 Vánoční koncert v Kulturním domě 17.00 hod.
neděle 24. 12. 2017 vánoční bohoslužba 9.30 hod.
neděle 31. 12. 2017 bohoslužba na závěr roku 9.30 hod.

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

neděle 10. 12. 2017 2. adventní neděle s bohoslužbou 14.00 hod.
pondělí 25. 12. 2017 bohoslužba s večeří Páně 14.00 hod.

V Lysé nad Labem

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ –
kostel na náměstí B. Hrozného

neděle 10. 12. 2017 2. adventní neděle s bohoslužbou 9.00 hod.
neděle 17. 12. 2017 3. adventní neděle s dětskou vánoční slavností 9.00 hod.
neděle 24. 12. 2017 4. adventní neděle se štědrovečení bohoslužbou 9.00 hod.
pondělí 25. 12. 2017 bohoslužba s večeří Páně 9.00 hod.
neděle 31. 12. 2017 silvestrovská bohoslužba s večeří Páně 9.00 hod.

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV – modlitebna v Poděbradově ulici č. p. 117

neděle 24. 12. 2017 vánoční bohoslužba 10.00 hod.

Anděl Páně
• Miloslav Kolínko

„A pastýři byli v krajině té… A aj, anděl Páně po-
stavil se podlé nich, a sláva Páně osvítila je. I báli 
se bázní velikou. Tedy řekl jim anděl: nebojtež 
se…“ (Lukáš 2; 8, 9)
Tuto příhodu zpracoval Lewis Wallace v románu 
Ben Hur (Vyšehrad, 1969, str. 50) takto:
„Pojednou se světlo oslnivě rozzářilo, pastýři si 
zakryli oči a klesli na kolena. Jejich duše se chvě-
ly bázní a oni padli na tváře oslepeni a ohromeni. 
Byli by strachem zemřeli, kdyby k nim nezazněl 
hlas: Nebojte se! Hlas lahodnější a mírnější než 
lidský, hluboký a zvučný, pronikal celou jejich 
bytostí a naplnil je důvěrou. Vstali na kolena 
a zbožně se dívajíce viděli uprostřed velké záře 
zjev anděla oděného běloskvoucím rouchem. 

Oprava fasády Husova 
sboru v Čelákovicích

• Rada starších CČSH

Rada starších náboženské obce Církve česko-
slovenské husitské v Čelákovicích děkuje všem, 
kteří v letošním roce i předcházejících letech 
přispěli na náhradu původní, již zchátralé omít-
ky Husova sboru omítkou novou. Díky i vašim 
finančním příspěvkům jsme loni opravili západní 
průčelí. V letošním roce jsme mohli opravit 
severní průčelí a věž. Současně jsme provedli 
odborné ošetření dřevěných konstrukcí otvo-
rových výplní a oplechování.
Věříme, že se nám v roce 2018 podaří s vaší 
podporou opravit poslední, východní průčelí 
budovy. Do budoucna bude moci tato opravená 
a udržovaná budova, která je jednou z dominant 
našeho města, dále sloužit i k veřejně spole-
čenským účelům, jako jsou koncerty, přednáš-
ky, výstavy, a jako civilní obřadní síň. 
Nastává doba adventu a vánočních svátků. 
Dovolte, abychom vám popřáli poklidné 
prožití Vánoc a do nového roku 2018 pevné 
zdraví a spokojenost.

Nad rameny mu vyčnívaly kraje lesklých perutí, 
které byly složeny… Jeho tvář byla jasná a bož-
sky krásná… jeho křídla se pohnula, pomalu 
a majestátně se rozevřela, nahoře bílá jako sníh 
a dole jako perletí vykládaná. Plně rozevřená 
byla delší než jeho postava. Lehce vzlétl a zmizel 
v dálce… zírali na sebe zaraženě, až jeden z nich 
pravil: To byl Gabriel.“
Co by se ale stalo s pastýři pana Wallace, když 
je nechal málem umřít při spatření tak krásné-
ho anděla, kdyby se podle nich postavil anděl, 
kterého potkala Manuova žena (Kniha Soudců 
13; 6 až 24):
„Muž Boží přišel ke mně, jehož obličej byl jako 
obličej anděla Božího, hrozný velmi… a on divnou 
věc učinil… když vystupoval plamen s oltáře 
k nebi, vznesl se anděl Hospodinův v plameni 
s oltáře… Manue pak a manželka jeho vidouce 
to, padli na tvář svou na zemi… Tedy porozuměl 

Manue, že to byl anděl Hospodinův… A tak žena 
ta porodila syna a nazvala jméno jeho Samson.“
Šťastná to žena, neboť pastýři pana Wallace by 
nepochybně dopadli daleko hůř. Z toho plyne 
poučení, že není anděl jako anděl.

Foto: archiv sboru

husuv sbor°
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KULTURA

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

Advent v knihovně
• Lenka Herčíková

S rozsvícením vánočního stromu na čelá-
kovickém náměstí a s prvními svíčkami na ad-
ventním věnci bude i knihovna svátečně vyzdo-
bena a dýchne na vás kouzlem Vánoc. Přijďte 
si vybrat za doprovodu koled a vánočních me-
lodií knížky, které vám zpříjemní předvánoční 
čas a třeba ulehčí přípravu na Vánoce. Najdete 
v nich inspiraci na výzdobu domova, výrobu 
jednoduchých ozdob a adventního věnce. Ani 
zabalení dárků nebude problém. S kuchařský-
mi knihami si připravíte vánoční cukroví i štěd-
rovečerní menu. V dětském oddělení zkrátíme 
dětem čekání na Ježíška pohádkami s vánoční 
tématikou. 

UPOZORNĚNÍ
Od pátku 22. prosince do pátku 29. prosince 
bude v knihovně zavřeno. Prosíme, navštivte 
knihovnu do čtvrtku 21. prosince včetně a vy-
berte si včas knihy na vánoční svátky. Budeme 
se na vás těšit od úterý 2. ledna 2018.

TIPY NA VÁNOČNÍ DÁREK

VSTUPENKA NA NOVOROČNÍ KONCERT
Město Čelákovice a Kulturní dům Čelákovice, 
p. o., pořádají v úterý 13. února 2018 v 19.00 
hod. „Novoroční koncert města Čelákovic“. 
V Kulturním domě v Čelákovicích vystoupí 
Komorní filharmonie Pardubice s dirigentem 
Chuhei Iwasakim a sólistou Vladimírem Brable-
cem – klarinet. Zazní Symfonie pro smyčce B 
dur Jiřího Antonína Bendy, Koncert pro klari-
net a orchestr A dur K 622 Wolfganga Amadea 
Mozarta, Triumfální symfonie E dur op. 6 – 3. 
Scherzo Bedřicha Smetany a Česká suita D dur 
op. 39 Antonína Dvořáka. 
Vstupenky v ceně 280 Kč je možné již nyní 
zakoupit na www.smsticket.cz či v kanceláři 
KD. Více informací na www.kdcelakovice.cz.

PŘEDPLATNÉ DO KNIHOVNY
Darujte roční předplatné svým blízkým do Měst-
ské knihovny Čelákovice, p. o. Ve výpůjčních 
hodinách vám vystaví darovací certifikát.
Více na informací v pobočkách knihovny 
nebo na http://knihovna.celakovice.cz

STOLNÍ KALENDÁŘ MĚSTA 2018
Město Čelákovice vydálo stolní kalendář na 
blížící se rok 2018. Zdobí jej nové snímky, po-
řízené výhradně technologií HDR – vysokého 
dynamického rozsahu, oblíbené fotografky Jany 
Vondráčkové. Cena 100 Kč.

PUBLIKACE O ČELÁKOVICÍCH
V tomto roce byly vydány dvě vázané publika-
ce dokumentující proměny našeho města, a to 
„Čelákovice na pohlednicích 19. a 20. století“ 
a „Čelákovice – Domov na Labi“, současnost na 
snímcích Kamila Voděry. Každá v ceně 150 Kč.

V prodeji v informačním centru města 
v Městském muzeu v Čelákovicích, www.
celmuz.cz. Muzeum je otevřeno shodně 
s infocentrem po celý rok denně, 9.00–12.00 
a 13.00–17.00 hod., s výjimkou 24. 
a 31. prosince, kdy bude otevřeno pouze 
dopoledne, 9.00–12.00 hod.

2 0 1 8

V duchu Vánoc
• Tomáš Staněk, ředitel

Prosincový program Kulturního domu se nese v 
duchu tradičních vánočních akcí. Velké divácké 
přízni se již dlouhá léta těší Vánoční koncert 
města Čelákovic s Orchestrem Bohumíra Hanž-
líka, který se uskuteční v úterý 12. prosince.
Za mladou tradici, tentokrát ve čtvrtek 21. 
prosince, lze považovat uvedení České mše 
vánoční Jakuba Jana Ryby v podání souboru 
Dykyta z Přerova nad Labem a smíšeného pě-
veckého sboru Vox Nymburgensis z Nymburka. 
Tento krásný vánoční pořad s názvem „Hej 
mistře!“ má na programu také koledy české, 
valašské i portugalské.
Za tradiční akci lze považovat i Tancování pod 
stromečkem, v pondělí 25. prosince, letos s 
vánoční disco retro besídkou – podtitul „návrat 
do budoucnosti“. Známý DJ Štěpo z rádia Kiss 
Delta zahraje hity 80., 90. a nultých let.
Poslední akcí letošního roku bude „Silvestr na 
nečisto“ v sobotu 30. prosince. K tanci a posle-
chu hrají F Band M. Ferlese a Dekameron.

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

Sady 17. listopadu 1380
Čelákovice

            

Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po–čt 14.00–

16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupenky rezervujeme 

48 hodin, pak je vracíme znovu do prodeje! Při ceně 

vstupného nad 100 Kč mají senioři nad 70 let po před-

ložení OP slevu 50 %. Tato sleva platí pouze pro akce, 

které pořádá Kulturní dům napřímo. V případě, že je 

pořadatelem externí agentura a KD pouze pronajímá 

sál, slevu nelze uplatnit. Vstupenka je nepřenosná. 

V den konání kulturní akce není předprodej vstupenek. 

Pokladna otevřena hodinu před začátkem každého 

představení. Prodej vstupenek také on-line na kdcela-

kovice.cz a v síti smsticket (www.smsticket.cz).

°

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.
Foto: archiv knihovny
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ADVENT
ZAHÁJENÍ ADVENTNÍHO ČASU VE MĚSTĚ

sobota 2. prosince 2017

Slavnostní večer na náměstí završilo vystoupení zpěvačky Anny K.

Městský vánoční strom tentokrát darovali manželé 
Charvátovi.

Na náměstí se prezentovaly i dobrovolní hasiči a zá-
kladní školy města.

Přání klidného adventního a vánočního času od vedení města a společné rozsvícení stromu.

Adventní trh na náměstí.
I tentokrát ozdobily malé vánoční stromky některé míst-
ní spolky, mateřské a základní školy.
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ADVENT

Vystoupení skupiny Druhej dech Ládi Weyrostka.

Do Tří králů bude k vidění na náměstí nový figurový 
3D betlém. Jeho autorem je Roman Kříž z Hostína 
u Mělníka. 

Koncert skupiny Neřež.

Foto na stranách 18–19: Jiří Suchý a -dv-
Další fotografie z 21. ročníku rozsvícení vánočního stromu naleznete na webových stránkách města ve fotogalerii.

Na nádvoří ZUŠ Jana Zacha je k vidění výstava kera-
mických prací žáků výtvarného oboru „BETLÉM“, a to 
do 6. 1. 2018.

Domeček Ve Skále uspořádal staročeský divadelní jarmark.

Focení se sněhuláky na náměstí.

Farní zahradu zaplnil adventní trh a dílničky.

V Městském muzeu byly řemeslné dílny s MDDM.

Sbor Základní umělecké školy Jana Zacha.

Staročeský loutkový betlém Ve Skále.
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ŠKOLSTVÍ
Slavnostní galakoncert Základní umělecké školy Jana Zacha

Taneční vystoupení žákyň třídy Aleny Smržové.

V sobotu 7. listopadu se v Kulturním domě uskutečnil Galakoncert 2017 Základní umělecké školy Jana Zacha, 
v historii školy v pořadí druhý. 
Ne náhodou v době, kdy si škola připomíná sedmdesáté výročí znovuotevření. Společně zazpívaly pěvecké sbory 
Trianglíček, Činelky a Zelenčata.

Vystoupení pěveckého sboru Triangl sbormistryně Ladislavy Šťastné za doprovodu Komorního souboru Bohumíra 
Hanžlíka. Foto na stránce: Vojtěch Gabriel

Ukázka z inscenace Kytice v podání literárně-drama-
tického oboru s vedoucím Janem Helešicem.

Závěrečná děkovačka.

Smyčcový soubor s vedoucím Tomášem Krejbichem.
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ŠKOLSTVÍ

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

J. A. Komenského 414
Čelákovice

Český lev se probouzí
• Marie Svobodová a účastníci exkurze

Tak se jmenuje program, který pro své mladé 
návštěvníky připravili pracovníci Národního 
muzea v prostorách Národního památníku na 
Vítkově. Žáci šestých tříd ZŠ J. A. Komenské-
ho se zde jednoho listopadového dne společně 
se symbolickou figurkou lva vydali za poznáním 
starší i nové české historie – zopakovali si zná-
mé pověsti, pochlubili se svými znalostmi sym-
boliky našeho státu, řešili dějepisné úkoly, luštili 
hádanky. Zároveň měli možnost prohlédnout 
si jednotlivé sály památníku, navštívili zázemí 
někdejšího mauzolea, obdivovali Kafkovu jez-
deckou sochu Jana Žižky.
Domů se vraceli s pamětním listem a vědomím, 
že se příjemnou formou dozvěděli něco nového.

Národní památník na Vítkově. Foto: archiv školy

Projekt setkávání
podruhé

• Marta Kosobudová, učitelka

V posledním Zpravodaji jsme vás seznámili se 
školním projektem, v rámci kterého se naši žáci 
setkávají s lidmi, jejichž zařazení do společnosti 
je o poznání složitější než pro nás.
V rámci tohoto projektu jsme se setkali na 
společné besedě s žáky 9. tříd naší školy. Té-
matem besedy byly mé zkušenosti a postře-
hy coby bývalé ředitelky dětského domova 
v Dolních Počernicích. Vyprávěla jsem našim 
žákům o životě dětí v náhradní péči, o živo-
tě v dětských domovech. Snažila jsem se jim 
alespoň zčásti předat své zkušenosti a upravit 
mylné představy, které nejen děti o dětských 
domovech mají. Po mé přednášce bude za pár 
týdnů následovat beseda s krátkými filmy ze 
života dětí v náhradní péči a posléze jsem zpro-
středkovala návštěvu několika dnes už dospě-
lých klientů dětského domova, pro které jsem 
zůstala stále tetou. S osudy těchto – tenkrát dětí 
– jsem naše žáky seznámila také. Ačkoliv jejich 

cesta do života byla o mnoho složitější, dnes 
jsou dospělí lidé s vlastním zázemím, úspěšní 
ve svých povoláních. Završením pak bude naše 
lednová návštěva výše jmenovaného dětského 
domova.
Věřím, že pro děti je tento projekt poučný hned 
v několika směrech – při rozmýšlení o volbě po-
volání, o významu vlastní rodiny, při vytváření 
zodpovědného místa ve společnosti a také pro 
rozvoj jejich vlastní empatie, tolik potřebné pro 
mezilidské vztahy v jejich současných a samo-
zřejmě i budoucích rodinách. Úryvky ze slo-
hových prací deváťáků mě přesvědčily, že se to 
podařilo:
„…přednáška na mě působila hezky, ale 
i smutně. Smutné bylo, že se děti rodí do rodin, 
které je nechtějí. Hezké pak bylo poslouchat, 
co všechno pro ně vychovatelky v dětských 
domovech dělají a že většině dětí se podaří najít 
novou rodinu…“
„…přednáška byla dojemná. Moc mě dojal do-
pis, který nám paní Kosobudová ukazovala. 
Hlavně jedna věta, kde stálo: Moc děkuji za rodi-
nu. Moc oceňuju, že je paní učitelka s těmi dětmi 
v kontaktu pořád, to je obdivuhodné…“
„…bylo to velmi zajímavé, někdy se tomu ne-
chtělo ani věřit. Bylo pro mě tak těžké si to vů-
bec představit, ale bylo to něco, co se jen tak 
nedozvíte. Chtělo si mi brečet…“
„…už se těším, až budeme mít besedu s nevi-
domým klukem z dětského domova a taky na 
to, až se do Dolních Počernic všichni podíváme. 
Zaujalo mě, že každý, kdo jde adoptovat dítě, 
chce malé děti, ne ty větší třeba v pubertě. Paní 
učitelka se i rozbrečela, když na to vzpomínala. 
Děkuji. Úžasné to bylo…“

Pražský hrad otevřel 
dveře návštěvníkům

• Marie Svobodová a žáci 2. stupně

Stalo se tak v pátek 3. 11. 2017 a my jsme tam 
samozřejmě nesměli chybět! Pražský hrad sice 
známe z fotografií, knih, televize i rodinných pro-
cházek, ale tentokrát měla veřejnost možnost 
vstoupit i do míst, která nejsou běžně přístupná. 
Naše očekávání bylo velké, zvědavost ještě 
větší – a nebyli jsme zklamáni!
Hned na začátku nás doslova ohromily Španěl-
ský sál a Rudolfova galerie, kde se pravidelně 
konají významné společenské akce, plesy či 
koncerty. Ochotní průvodci nás podrobně infor-
movali o různých zajímavostech a vedli nás 
dalšími salony, salonky a sály. Obdivovali jsme 
historický nábytek, obrazovou výzdobu, bohaté 
květinové dekorace a vnímali nádherný výhled 
na Prahu.
V komentářích pracovníků Kanceláře prezidenta 
republiky před námi defilovaly osudy panovníků, 
prezidentů a dalších vládních činitelů. Nahlédli 
jsme do míst, kde probíhají oficiální jednání, kde 
jsou přijímáni velvyslanci a jmenováni ministři. 
Viděli jsme též, jak nechával prostírat stůl T. G. 
Masaryk i jak vypadá aranžmá stolu současné-
ho prezidenta.
Dojem z návštěvy by nebyl úplný, kdybychom 
společně s ostatními neabsolvovali důkladnou 
bezpečnostní prohlídku.
Domů do Čelákovic jsme se vraceli nadšeni. 
Nikdo z nás určitě nelitoval, že školní akce 
skončila o něco později než obvyklé páteční 
vyučování.

Mateřinkový jarmark
• Dagmar Horáčková, ředitelka

V letošním roce jsme již po šesté v areálu školky 
rozsvítili vánoční stromeček a uspořádali „Mate-
řinkový jarmark“.
Společná akce zaměstnanců školy, rodičů a dětí 
nám každoročně připomíná, jak je příjemné se-
tkat se v předvánočním čase, zapívat si koledy a 
vidět nadšení dětí, když se tmou rozzáří barevná 
světýlka vánočního stromečku.
Každá třída má na jarmarku svůj stánek. Drobné 
dárečky, které děti se svými učitelkami vyro-
bily, jsou pohlazením po duši a potěšením pro 
všechny maminky, tatínky, babičky i dědečky. 
A když začne přituhovat, je připraven teplý čaj, 
káva i malé občerstvení na zahřátí. Troufám si 
za všechny paní učitelky říci, že nejvíc zahřeje, 
když se nikomu nechce domů, přestože už ze-
bou nohy. A když při odchodu uslyší, že tohle 
odpoledne bylo vážně moc krásné.

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

Rumunská 1477
Čelákovice

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

J. A. Komenského 414
Čelákovice

gymnázium

Už jsme to rozjeli
• Pavla Černá

S velkým úsilím jsme dne 4. září zahájili školní 
rok v opravených prostorách Gymnázia Čelá-
kovice v ulici J. A. Komenského. A začátek to 
byl úspěšný. Hned od prvních týdnů nového 
školního roku jsme se zapojili do všech soutěží, 
závodů a olympiád. V in-line bruslení v krajském 
finále studentka Klára Kokešová (tercie) obsa-
dila krásné druhé místo. Jen jednu příčku za ní 
skončila Karolína Drmotová (kvinta). Úspěchy 
jsme zaznamenali v logických soutěžích. Druž-
stvo chlapců ve složení Vojtěch Rubeš (ter-
cie), Lukáš Bajer (tercie), Martin Sedmihradský 
(sekunda) a Adam Kořínek (sekunda) obsadili 
třetí místo v regionálním kole družstev v šachu. 
A ani místní historie není našim studentům cizí. 
Druhé místo v soutěži Staroboleslavský klíč ob-
sadila Hana Kalábová (tercie). 
A že to u nás žije? V říjnu k nám na naše pozvání 
zavítal pěvecký sbor z Kolumbie, který rozvlnil 
naše chodby španělskými rytmy. Ve čtvrtek 
16. listopadu jsme oficiálně přivítali naše 
nové studenty v Kulturním domě Čelákovice 
na imatrikulaci. Adventní čas jsme zahájili 
v sobotu  2. prosince tradiční akcí „Vánoční 
setkání“.

ˇ

fax: 326 995 959

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

Havlíčkova 691
Čelákovice

mddm

tel.: 326 991 217 

POZVÁNKY
• Veronika Kratochvílová

Andělské tvoření
V adventní neděli 10. 12. vás zveme na Anděl-
ské tvoření do klubovny MDDM v Kulturním 
domě. Nalaďte se vánočně s výtvarnicí Lu-
cií Třešňákovou a vydechněte si při výrobě 
Andělského svítidla z papíru Maché. Od 14.00 
do 18.00 hod., cena 200 Kč, pro děti i dospělé.

Plstěný šperk
Máte rádi originální šperky? V sobotu 20. 1. 
2018 máte příležitost si vyrobit plstěné šperky 
dle vaší fantazie. Plstěním šperků vás provedou, 
cennými radami přispějí Saša a Irena z Ateliéru 
6stej smysl. Kurz se koná v klubovně MDDM 
v KD od 14.00 do 18.00 hod., cena je 200 Kč, 
kurz je určený dětem i dospělým. Start mužů 17. listopadu 2017. Foto: Pavel Dufek

Úspěch kroužku „Hraboši“ – betlém v Bet-
lémské kapli
Řezbářský kroužek „Hraboši“ se může pyšnit 
úspěchem v podobě nádherné ruční prá-
ce – vyřezávaného betlému, který je vystaven 
v podzemních prostorách v Betlémské kapli 
(Betlémské nám. 256/5, Praha – Staré Město) 
v rámci výstavy „Jak se kdysi vařilo“. Exponáty 
budou vystaveny do 2. 1. 2018.

Vánoční laťka a vánoční přebor v plavání
MDDM ve spolupráci se ZŠ J. A. Komenské-
ho pořádají v prosinci již tradiční přebor ve 
skoku vysokém „Vánoční laťku“. Ve čtvrtek 7. 
12. se v tělocvičně školy utkají chlapci a dívky 
základních škol a osmiletých gymnázií. V úterý 
12. 12. pak pro žáky základních škol a gym-
názií pořádá MDDM Vánoční přebor v plavání 
města Čelákovic. Mladší žáci a žákyně plavou 
50 m prsa a volný způsob a štafetu 4 x 50 m 
prsa a volný způsob. Starší kategorie pak mají 
ještě navíc 25 m znak a polohovou štafetu 3 
x 50 m (znak, prsa, kraul). Obě soutěže bývají 
velmi oblíbené mezi mladými sportovci, a tak se 
i letos těšíme na hojnou účast dětí ze všech če-
lákovických škol. 

Jarní prázdniny
MDDM pořádá o jarních prázdninách kromě 
lyžařského tábora, turisticko-lyžařského tábo-
ra i příměstský tábor s bohatým poznávacím 
programem. Na děti čeká výlet do Zoo Chle-
by, návštěva svíčkárny, čokoládovny, Botanicu 
v Ostré. V ceně 1 750 Kč jsou zahrnuty vstupy, 
náklady na dopravu, oběd a odpolední sva-
činka. Program příměstského tábora bude za-
jištěn v termínu jarních prázdnin (pondělí 19. – 
pátek 23. 2. 2018).
Podrobné informace o všech plánovaných tá-
borech naleznete na našich webových strán-
kách (kontakty viz výše). Neváhejte a zajistěte si 
místo na táboře pro vaše děti již nyní, kapacita 
je omezena.

Z naší činnosti
• Veronika Kratochvílová

Vánoční návody pro žáky ZŠ
Již tradičně pořádáme v předvánoční čas 
„Vánoční návody“ pro žáky čelákovických zá-

kladních škol. Prvních čtrnáct dní v prosinci je 
proto u nás pěkně živo. Děti si zde za doprovo-
du učitelů vyrobí s naší pomocí plstěnou mo-
chomůrku, ozdobí věneček ze šišek, vymalují 
papírovou hvězdu a ozdobí chutný perníček.

Ukázka věnečku z šišek na Vánoční návody pro žáky 
ZŠ. Foto: Michal Š. z kroužku Fotodesign 

Večerní běh města Čelákovic – Memoriál Ru-
dolfa Vichery
Ve dnech 16. a 17. 11. se uskutečnil 43. ročník 
běžeckého závodu. Navzdory chladnějšímu 
počasí se jej zúčastnilo 321 dětských a 141 
dospělých závodníků. Vítězem hlavního závodů 
mužů do 39 let se stal Lukáš Olejníček z klubu 
X-PARK Františkov. S nejlepším časem hlavní-
ho závodu žen doběhla ukrajinská závodnice 
Svietlana Olinyk.
MDDM velice děkuje všem závodníkům za vy-
nikající atmosféru závodu, městu Čelákovice 
a sponzorům za podporu a všem organizátorům 
za skvěle odvedenou práci! 

Městský dům dětí a mládeže, p. o., děkuje 
všem svým příznivcům za podporu v celém 
loňském roce. Mnoho krásných akcí by se 
neobešlo bez dobrovolníků, externistů, kteří 
ve svém volném čase spolu s námi obětavě 
plánují, připravují tábory, vedou zájmové 
kroužky pro děti a pomáhají nám tím plnit 
poslání naší organizace. Přejeme vám krásné 
prožití vánočních svátků a mnoho radosti 
v nadcházejícím roce 2018 pro vás i vaše 
děti a doufáme, že i v roce 2018 budeme této 
radosti součástí. Váš tým MDDM.



str. 23www.celakovice.cz

VOLNÝ CASˇ

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

Náš kompletní program včetně kontaktů 
pro rezervace míst naleznete na webových 
stránkách (viz výše).

Stolohraní – vyzýváme ke hře, Veronika 
Beldíková, čtvrtek 7. 12., 13.00–17.00 hod., 
Jurta.

Setkání osvojitelů a zájemců o osvojení, Lucie 
Hájková, pátek 8. 12., 15.00–19.00 hod. v MC.

Adventní setkání v Routě aneb Mikuláš a tra-
dice v adventní době, Lucie Hájková, sobota 
9. 12., v 15.00 hod., zahrada Routy.

Izrael – stát milovaný i nenáviděný, úterý 
12. 12., 18.00–20.00 hod. Přednáška novináře, 
spisovatele a VŠ učitele B. Turečka, který za 
svou knihu Nesvatá válka o Svatou zemi obdržel 
prestižní cenu E. E. Kische.

Háčkování pro začátečníky i pokročilé, Klá-
ra Hanušová, úterý 12. 12., 10.00–12.00 hod. 
v Jurtě.

Kavárnička s tvořením pro malé i velké – vy-
rábění vánočních ozdob z korálků, Martina Cer-
manová, čtvrtek 14. 12., 10.00–12.00 a 16.30–
18.30 hod. v Jurtě.

Poslední volná herna v MC v letošním roce, 
pátek 15. 12., 9.00–12.00 hod., po prázdninách 
otevíráme 4. 1. 2018.

Roční období v nás – naučné dílny, každé úterý 
v 12.00–18.30 hod., tematická vzdělávací a tvo-
řivá 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 seniora 
v domácím prostředí, každou středu v 11.00–
12.00 hod.

Peříčkárna aneb Ženy sobě, čtvrtek 7. a 21. 12.
Klubík pro děti NEZBEDA, každé úterý 
v 15.00–16.00 hod. pro děti 4–15 let. Hry, tvo-
ření, trocha sportování, aktivity na zahradě, 
předškolní příprava, pomoc s domácími úkoly, 
doučování, prostor pro další dětské aktivity.

ReStartuj kariéru s ROUTOU! Motivačně-
vzdělávací projekt pro zvýšení kompetencí na 
trhu práce. Termíny aktivit prvního pololetí 2018 
již k dispozici na www.restarujkarieru.cz! Vy-
bíráme: 24. 1. 2018 v 8.30 hod. seminář Jak hle-

dat a najít zaměstnání, 10. 2. 2018 v 8.30 hod. 
seminář Jak slaďovat úspěšně rodinný a pra-
covní život, 16. 2. 2018 startuje jarní Manažer-
ská akademie pro ženy – intenzivní vzdělávací 
program pro ženy pracující, chystající se na prá-
ci ve vedoucích pozicích. Jazykové a IT kurzy 
budou probíhat po celý rok 2018. Přihlašujte se 
již nyní, kapacita se rychle plní. Účast zdarma, 
hlídání dětí zajištěno. Aktivity jsou určené pro 
rodiče dětí do 15 let, zaměstnané i na MD/RD, 
ženy nezaměstnané a pro všechny, kteří hledají 
či chtějí měnit práci. Přihlášky a informace: Info-
centrum Kariérový ReStart, tel.: 608 723 465, 
restart.routa@gmail.com, www.restartujkarieru.
cz, FB @restartujkarieru.

Přejeme všem malým i velkým klidné advent-
ní dny, krásné vánoční svátky a jen to dobré 
v roce 2018.

Naše první „Strašidlení“
• Andrea Pencová

Poslední říjnový podvečer patřil zejména straši-
dlům a dětem. Komunitní centrum Routa, ve 
spolupráci s městem, MŠ Přístavní a Spolkem 
Dělnické domky, připravilo akci s názvem 
„Strašidlení v kolonce“. V pět hodin večer se 
před branami zmíněné školky sešel natěšený 
dav rodičů a dětí. Podle instrukcí na letáku byla 
většina přítomných vybavena světýlky a ba-
terkami. Ačkoli strašidelný kostým nebyl pod-
mínkou, mnozí jím perfektně oživili atmosféru. 
Průvod se pod vedením čerta a lesní žínky vydal 
ulicí Přístavní a skončil v jedné ze zahrad ulice 
Křižíkovy, kde u ohniště a lucerniček číhala ča-
rodějnice a její pomocníci kostlivci. Magické 
bytosti se tak setkaly se smrtelníky. A večer 
to byl strašidelný se vším všudy! Zlobiví skřítci 
totiž strašidlům nachystali všemožné nástrahy, 
aby k setkání vůbec nedošlo. Popletli bludičku 
tak, že opravdu zabloudila a nenašla kolonku. 
Nakazili Frankensteina trudomyslností a ten na 
poslední chvíli odřekl účast. Jedna z koster měla 
automobilovou nehodu – naštěstí bez následků. 

Skřítkové také našeptali větru, aby sfoukl polovi-
nu svíček… Inu, zbylá strašidla se pěkně zapo-
tila. Avšak nakonec vše dopadlo na výtečnou! 
Speciální poděkování patří Městské policii, která 
dohlížela na bezpečnou cestu. Co říci závěrem? 
Tým strašidel vzkazuje, že je připraven jít do 
akce znovu. Nápady a dobrovolníci jsou vítáni. 
Tak tedy příští rok na shledanou v kolonce!

Nadační fond Tesco 
podpořil ROUTU

• Rodinné centrum ROUTA

Naše organizace předložila projekt na podpo-
ru rodin a náhradních rodin v našem regionu 
do programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ 
Nadačního fondu Tesco. Odborná komise na-
dačního fondu posoudila přínos projektu a po-
sunula ho do semifinále, ve kterém o konečném 
vítězi hlasovali zákazníci Tesco Čelákovice. 
Příznivci naší činnosti rozhodli, že grant vyhraje 
právě náš spolek, který občanům Čelákovic na-
bízí již několik let odbornou pomoc a podporu, 
pravidelné volnočasové a komunitní aktivity.
Dne 27. 11. předala ředitelka Tesco Čelákovice 
Markéta Novotná gestorce komunitní sociální 
práce RC Routa Pavlíně Janáčové za přítom-
nosti starosty města Čelákovic Josefa Pátka 
symbolický šek v hodně 30 000 Kč. Děkujeme 
za významnou podporu.

Předání šeku se uskutečnilo v Jurtě. Foto: -dv-
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• Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek, Spolek 
houbařů Čelákovice

V pokračování v sérii článků o vzácných druzích 
hub Čelákovicka se budeme věnovat vzácnému 
teplomilnému druhu bedly. 
Bedla Badhamova tvoří menší a středně 
velké plodnice. Klobouk o velikosti 3–8 cm je 
pokryt červenohnědými až hnědými drobnými 
šupinkami. Lupeny jsou skoro u všech bedel bílé.
Třeň je bílý, na bázi narezavělý, šupinkatý, 
s drobným prstenem. Všechny části plodnice 
po dotyku ihned velmi intenzivně červenají. Asi 
po 5 minutách začíná červená přecházet do 
hnědé a později do černé. Červenání je velmi 
intenzivní – při manipulaci s plodnicí zůstává 
červená barva na rukou. Díky této vlastnosti je 
docela snadno identifikovatelná.
V  našich podmínkách je vzácná, typická je 
spíše v jižní části Evropy. Vyrůstá od května do října 
z opadu listnáčů. Najít ji lze spíš v zahradách 
a parcích než v normálním lese. Je jedovatá. 
Patří do příbuzenstva taktéž vzácné bed-
ly Bresadolovy, o které jsme psali v říjnovém 
Zpravodaji.
Na závěr poznámka k aktuálnímu houbaření. Pro 
prosinec je typický růst hlívy ústřičné, pařezníku 
pozdního, penízovky sametonohé někdy také i či-
růvky dvoubarvé. Za příznivých podmínek může 
začátkem prosince přijít ještě i  vlna růstu 
podzimních druhů, např. hřibu hnědého. Při sbě-
ru těchto druhů je třeba dát pozor na přemrzlé 
plodnice – jejich konzumace může způsobit 
nepříjemné zažívací potíže.

ZAMYKÁNÍ LESA
• Miroslav Rudolf, Spolek houbařů Čelákovice

Dovolujeme si pozvat všechny přátele přírody, 
lesa a houbaření na již tradiční akci „Zamykání 
lesa“. Tentokráte do lesů mezi Lysou nad 
Labem a Čelákovicemi.
Termín: 29. 12. 2017, odjezd v 9.51 hod. z nádraží 
vlakem do Lysé nad Labem. Odtud pojedeme 
vlakem s odjezdem 10.18 hod. do Dvorců (první za-
stavení vlaku). Asi v 10.30 hod. vyrazíme z Dvorců 
pěšky lesem k ermitáži u sv. Václava a dále Lipo-
vkou do Čelákovic. Po cestě prozkoumáme zdejší 
převážně dubové a borové porosty, pokusíme se 
zdokumentovat aktuální růst hub. Výpravu zakon-
číme v  čelákovické restauraci v  Kostelní ulici 
posezením a krátkou demonstrací nalezených hub.
Kontak e-mail: spolekhoubomil@seznam.cz

Vzácné druhy hub –
 bedla Badhamova

Bedla Badhamova, Čelákovice, 21. 10. 2017. Foto: 
Miroslav Rudolf

ˇ
Junák – český skaut středisko Čelákovice, z. s.

• Bětka Svobodová a Jarka Lencová

Výprava světlušek do Srbska u Berouna
Ve dnech 20.–22. října se uskutečnila výprava 
světlušek do Srbska u Berouna. Světlušky si uží-
valy podzimního barevného listí a mlhy v okolí 
vechtrovny, kde přespávaly. Vyráběly a pouštěly 
draky a také si udělaly výlet na Karlštejn.
Výprava skautek do Jičína
O podzimních prázdninách se uskutečnily dokon-
ce dvě výpravy. Obě družiny skautek jely do Jičí-
na. Odtud chodily na výlety do přírody i do města. 
Večery trávily hraním společenských her, procvi-
čováním první pomoci, psaním scénáře ke krátké-
mu filmu a plánováním dalších akcí.
Výprava vlčat
O tomto prodlouženém víkendu na výpravu jela 
i vlčata. Vypravila se na Sázavu. Podívala se ke 
srubu Boba Hurikána, skauta, trampa, písničkáře 
a spisovatele. Jeho kniha Hoši divočiny je inspi-
rovala k některým akcím na výpravě, jako byla 
soutěž zaměřená na bystrost zraku. Druhý den 
dopoledne lilo, a tak následovaly další soutěže – 
zrak, sluch, hmat. Odpoledne zamířila přes kop-
ce na nákup do Čerčan, cestou prošla několika 
místy, o kterých kniha mluví. Domů se vrátila vlakem. Třetí den naopak vyjela vlakem do Sázavy, 
navštívila pár zajímavých míst, hlavně klášter, kde se hledaly hvězdičky na věži, a pak se vydala 
pěšky zpátky. Poslední den přinesl překvapení. Kolem neprojel od rána jediný vlak. A na nádraží 
nevěděli, kdy a zda vůbec něco pojede. Naštěstí se ozvala Čuďo s velkým autem a pro vlčata přijela 
a odvezla je domů.
Halloween
V pátek 3. listopadu se v klubovně uskutečnila tradiční dívčí akce – Halloween. Program, který byl 
především pro světlušky, připravovaly mladší skautky Lasičky. Po odehrání oblíbené hry na upíra 
jsme ve sklepě objevily ošuntělý deník, plyšového medvídka a staré fotky čtyř dětí. Po přečtení 
deníku jsme zjistily, že medvídka nalezly děti z fotografií ve křoví a musíme jej vrátit člověku, kterému 
dřív patřil. Nejprve jsme ale dohrály rozehrané hry, které děti opustily a ony nám za odměnu pomoh-
ly najít místo, kam jsme medvídka odložily, a kde si jej vyzvedl člověk, jemuž dříve patřil. Skautky 
v klubovně zůstaly i po skončení programu, zahrály si pár her a přespaly do dalšího dne. Děkujeme 
všem, kdo se podíleli na organizaci.
Následující akce
V neděli 17. prosince se uskuteční vánoční besídka. Letos se nebude konat v Kulturním domě, jak 
bylo již několik let zvykem, ale v klubovně a také v sálku patřícímu k faře.

Svojsíkovo srdce –
nejoblíbenější skaut okresu Praha-východ

• Natálie Bulvasová – Naty

V sobotu dne 21. října se uskutečnilo finále soutěže pro rovery 
a rangers z okresu Praha-východ Svojsíkovo srdce. Sešli jsme se 
ve skautské klubovně v Jirnech a zhlédli tři soutěžní videa. První 
soutěžící byla Anna Sýkorová – Anča, slečna, která stíhá spolu se 
skautováním v klecanském středisku ještě dorovolničit nebo třeba 
darovat krev. Druhé video nám představilo Petra Figalu – Chřástala 
ze střediska Willi Líbeznice. Poslední krásně umělecky zpracované 
video prezentovalo Vlčí babičku Jarku Lancovou z Čelákovic. 
Všichni, kteří se zúčastnili slavnostního ukončení, měli možnost hla-
sovat. Po odhlasování nás čekalo povídání s Vezírem, který za námi 
přijel až z Liberce. Vyprávěl o svých vzorech a osobnostech, které 
ve skautingu potkal, a o tom, co všechno se v něm dá zažít.
Soutěž nakonec vyhrál, a stal se tedy nejoblíbenějším skautem okresu Praha-východ, Petr Figala alias 
Chřástal ze střediska Willi Líbeznice. Tým, který o něm video připravil, tvořili TB, Čoky, Čičila a Papoušek. 
Chřástal dostal spolu s nášivkou jako všichni soutěžící a jejich týmy také originální ručně vyšívaný šátek 
ve vyšívané dřevěné krabičce z výtvarné dílny Výtvarka v kuchyni.
Po vyhlášení začalo také na Facebooku hlasování o nejlepší video. V této kategorii s největším po-
čtem lajků zvítězila Vlčí babička Jarka z Čelákovic.
Po oficiální části soutěže jsme si šli na oheň opéct klobásky a poté si zahráli roverskou hru na téma 
Jára Cimrmann.
Výhercům gratulujeme, děkujeme Vezírovi za návštěvu a největší dík patří samozřejmě organizační-
mu týmu této originální a milé soutěže – Fredovi, Míše, Tomášovi a Jáje.
Videa a podrobné informace o soutěži Svojsíkovo srdce najdete na www.svojsikovosrdce.skauting.cz.

Jarka Lencová. Foto: archiv Ju-
nák, středisko Čelákovice

houbařské okénko
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Sportovní hala Vikomt

• Petr Bambas, ředitel

Sportovní hala Vikomt vstoupila do letošní 

hlavní sezony ve zbrusu novém kabátě. Po 

předchozích etapách rekonstrukce, kdy byly 

v létě 2015 opraveny šatny a v létě 2016 došlo 

na rekonstrukci druhé části zázemí, došlo letos 

mezi červnem a zářím k nejzásadnější etapě re-

konstrukce. I díky dotaci od SFŽP se podařilo 

kompletně vyměnit střechu a obvodové stěny, 

díky čemuž se výrazně snížila neúnosná ener-

getická náročnost budovy. Instalována byla 

nová vzduchotechnika s rekuperací a ohřevem 

vzduchu a došlo i na výměnu nevyhovujícího 

osvětlení.

Čtveřice z pěti největších sportovních klubů 

v Čelákovicích (Orka florbal, z. s., TJ Spartak 

Čelákovice, z. s., Volejbalový sportovní club 

Čelákovice, z. s., a Patriot Čelákovice, spolek) 

a školy z blízkého i vzdálenějšího okolí (ZŠ 

Kostelní Čelákovice; SOŠ Čelákovice, s. r. o., 

a ZŠ Tuklaty) tak získaly moderní a přívětivé 

prostředí pro sport.

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 – – 11.00–21.00 

 (9.00–11.00 senioři/ZTP)

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

ZMĚNY V OTEVÍRACÍ DOBĚ

pá 22. 12. 6.15–7.45 14.00–15.00 17.00–21.30

so 23. 12. – 11.00–21.00

  (9.00–11.00 senioři/ZTP)

ne 24. 12.  ZAVŘENO

po 25. 12.  ZAVŘENO

út 26. 12. – – 16.00–21.00

st 27. 12.  – – 16.00–21.00

čt 28. 12. – 16.00–19.00 20.00–21.00

pá 29. 12. – – 16.00–21.00

so 30. 12. – 11.00–21.00

  (9.00–11.00 senioři/ZTP)

ne 31. 12. – 11.00–16.00

  (9.00–11.00 senioři/ZTP)

po 1. 1. – – 16.00–21.00

út 2. 1. – – 17.00–21.30

Pozn.: V průběhu otevírací doby pro veřejnost může být 

kdykoli jedna plavecká dráha vyhrazena k jiným účelům. 

Volná místa – plavecký kurz
Plavecký kurz pro děti 5–15 let (pátek 15.00–
15.50 hod.)
Kurz obsahuje 7 lekcí (+1 náhradní) v termínu od 
5. ledna do 23. února 2018, cena 1 050 Kč (150 
Kč/lekce).

Šachový klub
TJ Spartak Čelákovice

• Libor Mrozinski

Dne 22. 10. jsme se již tradičně zúčastnili akce 
Turnaj 4 měst (čtvrtý obnovený ročník), kterým 
navazujeme na tradici našich šachových před-
chůdců z 50. let minulého století. Díky výkonům 
celého družstva, ale zejména Mirka Drábka, 
Martina Sedlatého a Pavla Horkého, jsme tento 
ročník vyhráli.
V soutěžích družstev SŠS se nám naopak ne-
dařilo. V krajské soutěži prohrálo naše „áčko“ 
dne 5. 11. s celkem Šachklub města Dobrovi-
ce B v poměru 3:5. V regionálním přeboru pro-
hrálo „béčko“ dne 29. 10. s celkem TJ Sokol 
Sendražice B v poměru 3½ : 4½ a dne 12. 
11. s celkem Sparta Kutná Hora B v poměru 
5½ : 2½. V regionální soutěži prohrálo „céčko“ 
dne 5. 11. s celkem Karbo Benátky nad Jize-
rou B v poměru 1 : 4.
V regionálním přeboru mládeže dne 4. 11. 
v Milovicích jsme naopak slavili řadu úspěchů. 
V kategorii starších žáků jsme z 26 účastníků 
obsadili v kategorii H16 3. místo (Vojtěch Ru-
beš), v kategorii H14 všechna tři medailová 
místa (1. Daniel Kubíček, 2. František Zelený, 
3. Zuzana Jandová). V kategorii mladších žáků 
zvítězil v kategorii H12 Tomáš Sedmihradský 
a v kategorii D10 Linda Kubíčková.

Tomáš Sedmihradský zvítězil v kategorii mladších žáků 
H12 regionálního přeboru mládeže v Milovicích. Foto: 
Peter Janda

Ve druhém kole regionálního přeboru mládeže 
v Poděbradech dne 11. 11. jsme nasadili 15 
našich mladých šachistů a výsledek byl opět 
vynikající. V jednotlivých kategoriích se na me-
dailových místech umístili Tomáš Sedmihrad-
ský, Linda Kubíčková, Kryštof Pechánek, Lukáš 
Janda, Daniel Kubíček, Zuzana Jandová, Hana 
Jankovská a Tereza Hladká. 
Dále jsme se podíleli na organizaci a realizaci 
regionálního přeboru školních družstev v šachu 
dne 2. 11. V kategorii 1. stupně obsadila ZŠ 
J. A. Komenského Čelákovice „A“ druhé místo, 
v kategorii 2. stupně zvítězila ZŠ Kostelní Če-
lákovice „A“ a Gymnázium Čelákovice obsadilo 
3. místo. 
Začátkem listopadu jsme rovněž zahájili nový 
ročník přeboru šachového klubu, kterého se 
účastní 10 členů ŠK.
Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic 
a blízkého okolí mohou získat další informace na 
www.sachycelakovice.cz.

šachy

Foto: archiv ČeSpo
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Sekáč Lafata „U Hájku“

• Milan Šikl

Historicky nejlepší střelec samostatné české ligy 

a šestinásobný král ligových kanonýrů David 

Lafata zavítal na čelákovický stadion „U Hájku“ 

v poněkud netradiční roli, byť s fotbalem také 

souvisela. Natáčel zde totiž reklamní spot na 

špičkové sekačky světoznámé firmy. Asistovali 

mu u toho kluci i děvčata z mládežnických týmů 

SK Union, pro které to byl samozřejmě velký zá-

žitek, stejně jako pro jejich doprovázející rodiče 

a sourozence.

Bývalý reprezentační útočník a kapitán pražské 

Sparty si s nimi také na výborně upraveném 

trávníku zakopal. Téměř dvouhodinovou velmi 

neformální a příjemnou akci snímaly jak kamery 

či fotoaparáty, tak i nad nimi létající dron. V je-

jím závěru došlo i na společné snímky a selfie, 

o autogramech na fotografie, kopačky nebo 

ruce ani nemluvě, neboť David Lafata ochotně 

všem vyhověl. Tréninky s dětmi nejsou pro 

něj navzdory vytížení prvoligového fotbalisty 

nic nového a neznámého, neboť v jihočeském 

Olešníku vede přípravku, za kterou nastupuje 

i jeho sedmiletý syn Tonda.

„Byl to pro mě příjemně strávený čas a zpestření 

před odpoledním tréninkem Sparty na Strahově, 

na který ale musím přijet včas,“ pochvaloval si 

„Lafy“ krátkodobý pobyt v Čelákovicích a zá-

roveň svému okolí tím naznačoval pádný důvod 

svého odjezdu do hlavního města za fotbalový-

mi povinnostmi.

David Lafata při autogramiádě. Foto: Vlastimil Vacek

Nejen bezpečné branky

• Milan Šikl

Mistrovské soutěže uzavřely již svoji podzimní 

část sezony, ale fotbalové kluby se již chystají 

jak na vyplnění zimní přestávky, tak na jarní od-

vety a turnaje nebo vylepšení svého zázemí či 

vybavení. SK Union není pochopitelně výjimkou 

ve všech těchto oblastech činnosti včetně té 

poslední.

„Díky dotaci, kterou v říjnu schválila Rada 

města, jsme si mohli pořídit dvě nové „bez-

pečné branky“, které budou od jara sloužit k tré-

ninkům a zápasům našich nejmladších družstev. 

Jsme rádi, že vedení města dlouhodobě sport 

a jednotlivé subjekty v Čelákovicích nejrůz-

nějšími formami podporuje, a věříme, že tomu 

tak bude i v příštích letech,“ říká předseda SK 

Union Čelákovice Václav Tichý.

Klub chce zvýšit bezpečnost na svém stadionu 

„U Hájku“ ještě jiným způsobem. „Zábradlí po-

dél hrací plochy bohužel není dostatečně dale-

ko, aby nehrozila zranění v případě nekoordi-

novaných pádů po osobních soubojích nebo při 

nešťastných uklouznutích. Máme proto v plánu 

postupně na všech čtyřech stranách instalovat 

reklamní panely, které by výrazně toto riziko sní-

žily,“ prozrazuje šéf klubu.

Závěr podzimní části 
soutěže SK Unionu

• Milan Šikl

V závěrečných zápasech podzimu se SK Unio-

nu vrací forma z úvodu soutěže. Po porážce 

v Poděbradech následovala serie tří utkání bez 

porážky, která posunula tým na 5. místo prů-

běžné tabulky, kde chybí ještě výsledky po-

sledního kola.

BOHEMIA PODĚBRADY–SK UNION 2:0

V 11. kole polabského derby šli domácí do ve-

dení již ve 13. min. z velmi přísné penalty. Další 

průběh utkání byl celkem vyrovnaný bez vý-

raznější šance. Vývoj utkání rozhodla 75. min., 

kdy domácí zachytili naši nepřesnou rozehrávku 

a skórovali.

SK UNION–JAWA DIVIŠOV 5:0

Branky: Szabo, Kadeřábek, Homola, Vacek, 

vlastní.

SK Union vstoupil do utkání úspěšně – v 6. min. 

Szabo střelou ze 40 m překvapil brankaře hostí. 

Dále měli domácí několik šancí, leč skóroval až 

ve 42. min. Kadeřábek. Po přestávce SK Union 

kontroloval hru a přidal další tři branky, z toho 

proměnil Vacek pokutový kop. Naprosto zaslou-

žené vítězství.

MNICHOVOHRADIŠTSKÝ SK–SK UNION 1:3

Branky: Vacek 2, Parůžek.

První podzimní výhra na půdě soupeře. Již od 

úvodního hvizdu byli hosté lepším týmem, Ka-

deřábek trefil dvakrát tyč, ale branky přišly až po 

přestávce. Nejprve utekl obraně domácích Ka-

deřábek a našel volného Parůžka – 0:1 a další 

dvě branky si připsal Vacek, obě také po při-

hrávce Kadeřábka. 

SK UNION–SK KOSMONOSY 1:1

Hráči SK Unionu se rozloučili s diváky kvalitním 

výkonem v zápase dobré úrovně. V prvním polo-

čase měli oba soupeři několik šancí, ale žádná 

neskončila gólem. Ve druhé části otevřel skóre 

hlavičkou Homola, soupeř vyrovnal a další gól 

již nepadl. O premiovém bodu pro Kosmonosy 

rozhodly penalty, které se nepodařily.

Poslední podzimní zápas se hraje ve Velimi.

DOROST se usadil uprostřed tabulky a jeho 

současné výsledky jsou uspokojivé.

SK UNION–SOKOL KOSTOMLATY 8:0, 

branky: Kostolány, Prel 2, Vlček L., Choura, 

Brodský, Pánek. VIKTORIA VELKÝ OSEK–SK 

UNION 3:1, branka: Kostolány. SK UNION–FK 

LOUČEŇ 13:0, branky: Sládek 4, Buriánek, Pá-

nek 2, Brodský, Vlček M., Kostolány, Drbohlav, 

Sergejenko. FK ČERVENÉ PEČKY–SK UNION 

0:7, branky: Brodský, Kostolány 2, Sládek,

Vlček M., Buriánek. Zbývá sehrát poslední 

utkání s Vrdy.

STARŠÍ ŽÁCI si v tabulce krajského přeboru 

nevedou nejlépe a mají blíže k sestupovým mís-

tům. 

SK UNION–SK KOSMONOSY 2:1, branky: 

Hála, Pitrůn. FK PŠOVKA–SK UNION 5:1, 

branka: Šamša. SK UNION–AFK PEČKY 2:2, 

branky: Nepivoda, Linka. Zbývá ještě odehrát 

dvě utkání (Poděbrady a Kosmonosy).

MLADŠÍ ŽÁCI se udržují na předních místech 

v průběžné tabulce.

SK UNION–SK KOSMONOSY 3:0, branky: 

Fantík Jiří 2, Špaňhel. FK PŠOVKA–SK UNION 

3:0. SK UNION–AFK PEČKY 2:3, branky: 

Skuhravá, Fantík Jiří.

PŘÍPRAVKY hrají svá utkání okresního přeboru 

turnajovým způsobem v šestičlenných skupi-

nách. Po podzimní části je umístění našich cel-

ků následující: starší „A“ 4. místo, starší „B“ 6. 

místo, mladší „A“ 2. místo, mladší „B“ 5. místo.

Vedení SK UNIONU ČELÁKOVICE děkuje 

všem fandům a příznivcům klubu za pod-

poru v roce 2017 a současně všem přeje 

klidné Vánoce a hodně zdraví, spokojenosti 

a osobní pohody v roce 2018.

Momentka z utkání Poděbrady–SK Union zachycuje 
souboj Matějky a Javorka. Foto: Vl. Malinovský
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• Petr Flekač

Ve hře zbyl jen A-tým, který postoupil z třetí 

příčky do play-off. Po vyřazení Českého Brodu 

ve čtvrtfinále 2:0 mu los v semifinále přisou-

dil družstvo TJ Avia Čakovice, které obsadilo 

druhou příčku. Ve vyrovnané sérii se nakonec 

musel A-tým sklonit před uměním soupeře a po 

prohře 1:2 tak přivítal v boji o třetí příčku muž-

stvo Modřic, které prohrálo svůj souboj o finále 

se Vsetínem také 1:2.

ČELÁKOVICE A–NK SILNICE GROUP MOD-

ŘICE A 5:1

Zápas o třetí místo přilákal 21. 10. do hlediště 

poměrně dost diváků, a tak mělo utkání pa-

třičnou diváckou kulisu. Oba týmy nastoupily 

v nekompletních sestavách. Domácím chyběl 

Spilka s Kaděrou a hostům Pelikán a vykar-

tovaný Pospíšil. Spartaku se konečně podařil 

úvod zápasu a vyhrál obě úvodní dvojky. Nejdří-

ve Kolenský s Kilíkem ve třech setech přejeli 

Müllera s Halvou 2:1 a poté Flekač se Součkem 

rozdrtili o třídu Pavelku s Rosenberkem po 

setech 10:3 a 10:8. Soupeř se nadechl k od-

vetnému útoku v prvním setu trojic, který vy-

hrála 8:10. Pak již válec v podání Kolenský, Kilík 

a Holas nenechal nikoho na pochybách, kdo je 

tady doma, a zbylé sety vyhrál v poměru 10:5 

a 10:7. Exkluzivní byl desátý bod Kolenského 

kraťasem po skvělé nahrávce Holase. Čestný 

bod si hosté uhráli v druhé trojce v poměru 0:2. 

Do nominace v singlu se vrátil již uzdravený 

Kolenský a proti mladému Hanusovi předváděl 

extraligový nohejbal. První set vyhrál naprosto 

jednoznačně 10:1 a v druhém praktikoval heslo 

rybářů povolit, zabrat. Výsledek 10:7 tak mohl 

vyznět pro čelákovické barvy. V odvetné trojce 

se odehrálo drama, když Čelákovičtí ve třech 

setech nakonec strhli vítězství na svou stranu. 

V prvním setu domácím vycházela taktika Kilíka 

nahazovat blokujícího Nováčka na saku a dávat 

mu to takzvaně do „baťůžku“. Soupeř srovnal 

na 1:1 výhrou v druhém setu. Ve třetím vedl 5:6, 

ale to se nezamlouvalo domácímu Kilíkovi, který 

otočil na 7:6. Modřičtí ještě dotáhli na 7:7, ale 

poslední slovo patřilo opět Kilíkovi, který ukáz-

kovým blokem zajistil desátý bod a bronzové 

medaile pro TJ Spartak Čelákovice.

„Neúčast Pospíšila s Pelikánem byla pro hosty 

větším hendikepem než naše oslabení. Konečně 

jsme zabrali v úvodu a vyhráli obě dvojky, což 

nastartovalo naše vítězné tažení. Bronzových 

medailí si velice cením a beru to jako odměnu za 

naši celoroční práci, kterou ocenil i trenér repre-

zentace Gulda povoláním Vojty Holase na sou-

středění národního týmu,“ řekl po utkání kapitán 

Čelákovic Martin Flekač.

V celoročním působení se v sestavě Čelákovic 

objevili tito hráči: Flekač, Šafr, Kilík, Holas, Sou-

ček, Bareš, Kolenský, Doucek, Spilka a Kaděra.

Projekt Working2Gether

 opět oživl

• Martin Spilka, předseda oddílu

Nohejbalisté TJ Spartak Čelákovice dne 2. 11. 

odlétli do Jižní Koreje. Hned po příletu byli na 

olympijském stadionu pro 80 000 diváků přiví-

táni prezidentem a sekretářem asociace jokgu.

Naši hráči se zúčastnili i několika tamějších 

turnajů hraných podle pravidel jokgu. Čtyři hráči 

v poli, nesmí se přijímat horní částí těla kromě 

hlavy a nesmí se blokovat. Míč je menší a těžší 

oproti našim balonům. 

Určitě si pamatujete, kdy na přelomu dubna 

a května navštívila Českou republiku, konkrétně 

Čelákovice, za sportovním účelem výprava 

z Jižní Koreje. Jihokorejští hráči okusili náš 

národní sport nohejbal. Celou akci jsme proto 

pojmenovali Working2Gether, kterou zaštítily TJ 

Spartak Čelákovice a město Čelákovice. 

Projekt Working2Gether dal o sobě opět vědět 

začátkem listopadu. Situace teď byla opačná. 

Členové nohejbalového oddílu TJ Spartak Če-

lákovice a zastupitelé města Josef Pátek a Petr 

Studnička uskutečnili návštěvu Jižní Koreje. Té-

matem této akce bylo poznat korejský národní 

sport jokgu, sehrát řadu sportovních utkání 

a poznat život v Jižní Koreji.

Po sportovní stránce jsme si vedli velice dob-

ře. Nohejbal a jokgu jsou na povrchu podobné 

sporty, ale v detailu jsou naprosto odlišné. 

Abychom co nejlépe pochopili jokgu, byla nám 

přidělena korejská legenda a trenér tohoto 

sportu. Vysvětlil nám nejdůležitější herní prvky. 

Den ode dne jsme byli lepší, získávali jsme 

zkušenosti z přátelských utkání, která se kona-

la v jednotlivých městech. Celé to vyvrcholilo 

závěrečným turnajem 12. listopadu v Busanu. 

Tým TJ Spartak Čelákovice nasadil dvě forma-

ce. Z 30 týmů jsme obsadili první a druhé místo, 

což byla naprostá senzace. Diváci i samotní 

hráči byli nadšeni z našeho herního projevu, 

protože jsme zakomponovali herní prvky nejen 

z jokgu, ale i z nohejbalu. 

Shrnuto a podtrženo – projekt Working2Gether 

se dále rozvíjí a může být na sebe hrdý.

Nic nekončí, projekt Working2Gether si vytyčil 

další odvážný cíl. Poprvé v České republice, 

konkrétně v našem městě, uskutečníme turnaj 

v jokgu. Máme přislíbenou účast korejské muž-

ské a dorostenecké reprezentace. Working2Ge-

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

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice

A-tým, který skončil v dlouhodobé části Extraligy na třetím místě. Horní řada zleva: hrající trenér Michal Doucek, 
Ján Kilík, Martin Flekač, Michal Kolenský, Radek Šafr, Michal Bareš. Dolní řada zleva: Vojtěch Holas, Lukáš Souček, 
Martin Spilka. Foto: Petr Flekač

Čelákovičtí nohejbalisté byli přivítáni v Jižní Koreji prezi-
dentem asociace jokgu. Foto: Petr Flekač

nohejbal
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Orka
• Martin Bajer

Národní liga pokračovala dalšími zápasy. Bohu-
žel mužům se dále výsledkově nedařilo a body 
do tabulky nezískali. 
ORKA ČELÁKOVICE–FORTEL TJ KOBYLISY 
7:12
Už první třetina naznačila, že obrana Orky nemá 
svůj den. V podstatě ze čtyř střel hosté vstře-
lili čtyři branky a ujali se výrazného vedení. Na 
začátku druhé třetiny Orka ožila a dokázala 
srovnat na 4:4. Poté ale nastal zlom a hosté pěti 
brankami v rozmezí deseti minut rozhodli utkání. 

V poslední části přidala obě družstva po třech 
brankách, což na vítězství hostů nic nezměnilo.
T.B.C. KRÁLŮV DVŮR–ORKA ČELÁKOVICE 
6:5
Jeden z nejlepších výkonů této sezony bohu-
žel nakonec body nepřinesl. Po vyrovnaných 
prvních dvou třetinách se ujala Orka vedení a to 
držela až do posledních minut zápasu. Bohužel 
se ale domácím podařilo dvě minuty před kon-
cem vyrovnat, a navíc minutu poté strhnout ve-
dení na svou stranu. Ani přes závěrečný nápor 
Orka již nevyrovnala, a těsné vítězství tak uhájili 
domácí.
ORKA ČELÁKOVICE–TJ TURNOV 7:9

Zápas rozhodla druhá třetina, ve které Orka ob-
držela šest branek a pouhé dvě vstřelila, i když 
po první části Orka vedla 2:1. Třetí část sice 
Orka opět vyhrála, nicméně to stačilo pouze na 
úpravu konečného výsledku. Cenné body tak 
odvezl Turnov.
FBC DDM KATI KADAŇ–ORKA ČELÁKOVICE 
9:8
Zápas výsledkově tří rozdílných třetin nako-
nec dopadl lépe pro domácí. Orka do zápasu 
vstoupila dobře a první třetinu jasně vyhrála tří-
brankovým rozdílem 4:1. V úvodu druhé části 
měli domácí pětiminutovou přesilovku, kterou 
dvakrát využili, a krátce po jejím skončení vy-
rovnali skóre na 4:4. Ani v dalším průběhu se 
Orce nedařilo, v polovině zápasu se Kadaň ujala 
vedení a v závěru druhé části následovalo opět 
pětiminutové oslabení a další dvě branky v síti 
Orky. Do poslední třetiny tak Orka vstupovala 
s tříbrankovým mankem, ale po deseti minutách 

bylo opět srovnáno. Domácím se ale nakonec 
podařilo tři minuty před koncem zápasu vstře-
lit rozhodující gól, na který Orka už zareagovat 
nedokázala.

Dalším turnajem pokračovala soutěž starších 
žáků. Kluci předvedli velmi dobrý výkon v čele 
s výborným brankářem, na zisk bodů to ale ne-
stačilo. I tak ale opět sklidili bouřlivý potlesk od 
tradičního kotle rodičů a příbuzných.
DDM HORNÍ POČERNICE ORKA–ORKA ČE-
LÁKOVICE 3:2
ORKA ČELÁKOVICE–FC BUČIS TEAM 2:4
WIZARDS DDM PRAHA 10–ORKA ČELÁ-
KOVICE 4:1

Mistři republiky mezi 
námi

• 1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s.

Určitě všichni víte, že sport v Čelákovicích hraje 
velmi důležitou roli. Sportovní odvětví si každý 
může vybrat dle své chuti – od atletiky, přes mí-
čové hry až po gymnastiku. Významné úspěchy 
naši sportovci dosáhli kupříkladu v basketbalu, 
nohejbalu, fotbalu, florbalu, karate a dokonce 
i ve sportu rybářském. Naše město má zkrátka 
sport rádo. Co možná ale nevíte, je, že v letošní 
sezoně získal významné trofeje také vodácký 
sport.
Ano, vodáci kromě sjíždění řek jen tak pro zá-

bavu také závodí. Jejich disciplínou je tzv. 
vodácký víceboj, který zahrnuje sjezd řeky 
s vloženou střelbou (délka asi 10 km), sprint, 
slalom, maraton (asi 15 km) a plavání na čas. 
V tomto víceboji Českého poháru závodí vodáci 
z celé republiky. Čelákovice reprezentuje druž-
stvo mladších žáků (Dragoni), žáků (Bílí tygři), 
juniorek (Krindy Pindy), žen (Kokosy na vodě) 
a mužů (Nazdárci).
Český pohár obsahuje 6 závodů, přičemž jeden 
ze závodů je současně i mistrovstvím České 
republiky. V sezoně 2017 v jednotlivých zá-
vodech skončili třikrát juniorky na prvním místě 
a žáci dokonce pětkrát. Po součtu všech bodů 
ze všech závodů získaly v Českém poháru 2017 
juniorky ve složení Marie Kořínková, Aneta Hi-
mmelová, Barbora Ziková, Karolína Drmotová, 

Eliška a Jana Hellingerovy krásné 2. místo 
a žáci ve složení Adam Chyba, Petr Špitálský, 
Michael Charvát, Tadeáš Hrdina a Jakub Fol-
warczný získali s plným počtem možných bodů 
úžasné 1. místo.
Mistrovství ČR se tentokrát konalo u nás, v Če-
lákovicích, a to 9. až 11. června. Celkem 36 
družstev bojovalo o tituly mistra republiky. Naši 
domácí vodáci ukázali, co umí, a tituly získali 
hned dva – jeden družstvo Bílí tygři a druhý dívčí 
družstvo Krindy Pindy.
Všem závodníkům gratulujeme a do další se-
zony přejeme hodně úspěchů. Jejich trené-
rům a taktéž rodinám děkujeme za trpělivost 
a podporu, bez nichž by takové výsledky zajisté 
nebyly. Obyvatelům našeho krásného města 
přejeme klidný konec roku. Stavte se někdy za 
námi v loděnici, rádi vás uvidíme. Ahoj!

florbal

vodáci

Utkání mužů s Turnovem. Foto: Martin Bajer Turnaj starších žáků. Foto: Martin Bajer

Posádka žáků Bílí tygři. Foto: Miroslava Pokorná, Fo-
toateliér MIKEŠ

Posádka juniorek Krindy Pindy. Foto: Miroslava Pokorná, Fotoateliér MIKEŠ
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Další úspěchy Sportovní akademie Čelákovice
• Vlaďka Barešová

Dívkám ze Sportovní akademie Čelákovice se podařilo navázat na úspěšnou jarní sezonu 2017 
a opět získat plno medailí.
Nejúspěšnější z nich se stala juniorská závodnice Anna Špitálská, která se zúčastnila všech závodů 
celého roku a ve všech získala zlaté medaile. Její sestava byla dynamická, technicky velmi náročná 
a výborně zvládnutá. Další nadějnou juniorkou v této nabité kategorii dívek získala nejlepší umístění 

Úspěch na Mezinárodním mistrovství ČR
• Martin Brejcha, předseda a vedoucí trenér SK karate Dragon Čelákovice

Jednou z nejvýznamnějších soutěží letošního podzimu bylo Otevřené mezinárodní mistrovství České 
republiky ČABK 2017, které se konalo v nové pražské sportovní hale Jedenáctka. Tohoto mistrovství 
se zúčastnilo bezmála 400 závodníků ze 42 klubů z České republiky, Alžírska, Irska, Slovenska, Ru-
munska, Polska, Maďarska, Německa, Itálie, Malty, Dánska, Ruska a Velké Británie. 
Mistrovství se též jako čestný host zúčastnil Livio Crisan, prezident celosvětové asociace WUKF, 
a viceprezident Soren Helsted. Turnaj rozhodovali mezinárodní rozhodčí WUKF, která je jednou 
z největších světových organizací karate.
Reprezentanti našeho klubu zde vybojovali 25 medailí a v celkovém pořadí klubů jsme se opět stali 
jedním z nejúspěšnějších klubů soutěže. Toto mistrovství bylo zároveň nominačním turnajem na mi-
strovství světa, které se v příštím roce bude konat ve Skotsku.
Mistry ČR se stali Daniel Brejcha (kata a kata team), Jan Pajkrt (kata a kata team), Eliška Fidlerová 
(kata), Eva Skalová (kata), Michaela Hrušková (kata), Filip Janda (kumite), David Soběslavský (kumi-
te) a Matěj Lippert (kata team).
Vicemistry ČR se stali Eliška Mihalčatinová (kata a kata team), Denisa Brejchová (kata, kumite a kata 
team), Matěj Lippert (kata), Vladimír Fafek (kata team), Pavel Lippert (kata), Eliška Fidlerová (kata 
team), Jakub Fidler (kata team) a Matyáš Miller (kata team). 
Druhými vicemistry ČR se stali Dominik Zachař (kata a kumite), Matěj Lippert (kumite) a Veronika 
Kotlanová (kata).
Ve speciální kategorii Hendikepovaní mix open náš klub reprezentoval Michal Nosek, který bohužel 
na medailové umístění nedosáhl, ale vybojoval krásné 6. místo.
Tento turnaj patřil k nejlepším turnajům letošního roku, co se týká organizace a ocenění. Na zá-
vodníky čekaly nádherné ceny v podobě velkých pohárů a medailí. Celý tento sportovní zážitek byl 
natáčen Českou televizí a odvysílán v magazínu Bojových sportů na programu ČT sport. 
Všem závodníkům gratulujeme za dosažené výsledky, za reprezentaci klubu a města a přejeme 
hodně úspěchů do dalších soutěží.

aerobik

karate

na 4. místě Viktorie Krovozová a Romana Dráb-
ková, na 8. místě. V kategorii 11–13 let se nejlé-
pe vedlo Veronice Hylmarové, která jako Anna 
Špitálská získala všechna prvenství a je pro nás 
velmi talentovanou závodnicí. V této kategorii 
je také velmi skvělá a stále se usmívající Klá-
ra Havránková, které ze všech závodů pouze 
jednou uteklo první místo. Nejstarší a velmi zku-
šenou závodnicí našeho klubu je Nela Vohrad-

ská. Přestože závodí prvním rokem v kategorii 
dospělé ženy, podařilo se jí na MČR probojovat 
se do finálového kola a jen o kousíček jí unikla 
medailová pozice, a umístila se tak na skvělém 
4. místě.
V tomto roce 1. prosince slaví Český svaz ae-
robiku a fitness, pod kterým závodíme ve spor-
tovním aerobiku, 25 let od svého vzniku. Česká 
republika si dlouhodobě drží v tomto sportu 
pověst světové jedničky a sbírá zlaté medaile 
ve všech disciplínách. Výjimkou je pouze pres-
tižní kategorie žen, ve které má Česká republika 
pouze dvě zlata. První Češka, která jako první 
získala v roce 1997 světovou medaili, byla Olga 
Šípková. Její triumfální vítězství po 13 letech 
pokořila závodnice z našeho klubu Denisa Ba-
rešová, která jako jediná dosáhla stejně velkého 
úspěchu a získala v roce 2010 své první světové 
zlato. Kromě toho byla i trojnásobnou mistryní 
Evropy a několikanásobnou mistryní ČR. Vzhle-
dem k tomu, že doposud nebyla Denisa překo-
nána, můžeme trochu doufat, že světové zlato 
se podaří získat některé dívce z naší akademie 
:-).

Ráda bych tímto poděkovala všem rodičům 
za skvělou spolupráci a trpělivost, městu Če-
lákovice za podporu a dívkám za výbornou 
reprezentaci klubu.

Členové klubu. Foto: archiv SK Dragon

Anna Špitálská ze Sportovní akademie Čelákovice. 
Foto: archiv akademie



do neděle 21. 12. / M
ěstská knihovna

ADVENT V KNIHOVNĚ
setkání pod strom

ečkem
, pásm

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

 Dickensem
 pro 5. třídy ZŠ

do úterý 26. 12. / 9.00–21.00 hod. / nám
ěstí 

5. května
ČELÁKOVICE BRUSLÍ
bruslení pro veřejnost na um

ělém
 ledě

do neděle 28. 1. 2018 / M
ěstské m

uzeum
VÝSTAVA O JOSEFU ČAPKOVI
přístupná ve výstavní síni m

uzea denně 9.00–12.00 
a 13.00–17.00 hod.

do neděle 28. 1. 2018 / M
ěstské m

uzeum
M

ALÁ M
INERALO

GICKÁ VÝSTAVA
přístupná ve vstupní síni m

uzea denně 9.00–12.00 
a 13.00–17.00 hod.

čtvrtek 7. 12. / 9.30 hod. / Kulturní dům
LEGENDA O HVĚZDĚ
Pořad pro M

Š a volně příchozí s Evou Hruškovou a Janem
 

Přeučilem
, vstupné: 40 Kč.

čtvrtek 7. 12. / 14.00 hod. / Kulturní dům
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Vystoupí „M

UZIKA V NÁLADĚ“ s program
em

 písní lidových,  
ze Sem

aforu, z fi lm
ů a popu.

sobota 9. 12. / 21.00 hod. / Irish M
usic Pub

BEER BAND
koncert skupiny

úterý 12. 12. / 19.00 hod. / Kulturní dům
VÁNOČNÍ KONCERT M

ĚSTA ČELÁKOVIC
Tradiční vánoční koncert O

rchestru Bohum
íra Hanžlíka, 

vstupné: 180 Kč, platí sleva pro seniory.

sobota 16. 12. / 18.00 hod. / M
ěstské m

uzeum
VÁNOČNÍ KONCERT
Kom

orního souboru Bohum
íra Hanžlíka, vstupné: 

120 Kč.

sobota 16. 12. / 21.00 hod. / Irish M
usic Pub

OVČIE KIAHNE + HOSTÉ
koncert skupiny

neděle 17. 12. / 8.00–11.00 hod. / chovatelský areál, 
Stankovského 1774
PRODEJNÍ BURZA
především

 akva-tera, s m
ožností využít chovatelské poradny

neděle 17. 12. / 16.00 hod. / Husův sbor
ADVENTNÍ KONCERT
Adriana Brožková a Josef Prokop (varhany) a jejich hosté.

neděle 17. 12. / 16.00 hod. / M
ěstské m

uzeum
VÁNOČNÍ KONCERT
Kom

orního souboru Bohum
íra Hanžlíka, vstupné: 120 Kč.

neděle 17. 12. / 18.00 hod. / M
ěstské m

uzeum
VÁNOČNÍ KONCERT
Kom

orního souboru Bohum
íra Hanžlíka, vstupné: 120 Kč.

čtvrtek 21. 12. / 19.00 hod. / Kulturní dům
HEJ M

ISTŘE!
Na program

u Česká m
še vánoční J. J. Ryby v podání souboru 

Dykyta z Přerova nad Labem
 a sm

íšeného pěveckého sboru 
Vox Nym

burgensis z Nym
burka, koledy české, valašské i portu-

galské, vstupné: 240 Kč. 

neděle 24. 12. / 14.00 hod. / Sedlčánky
ZPÍVÁNÍ U KAPLIČKY
zpěv vánočních koled se skupinou „Nanovo“

pondělí 25. 12. / 21.00 hod. / Irish M
usic Pub

NĚCO
koncert skupiny

pondělí 25. 12. / 21.00 hod. / Kulturní dům
VÁNOČNÍ RETRO BESÍDKA
Disco s DJ Štěpo – Rádio Kiss Delta

čtvrtek 28. 12. / 19.00 hod. / M
ěstské m

uzeum
VÁNOČNÍ RECITÁL
m

ezzosopranistka Stanislava Jirků, klavíristka Lenka 
Navrátilová

sobota 30. 12. / 20.00 hod. / Kulturní dům
SILVESTR NANEČISTO
K tanci a poslechu hraje F Band M

. Ferlese a Dekam
eron, 

vstupné: 150 Kč. 

neděle 31. 12. / 21.00 hod. / Irish M
usic Pub

SILVESTROVSKÉ VESELÍ
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