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Rok 1918 v Čelákovicích  str. 3 a 8
V říjnu 1918 vznikla republika. Ředitel Městské-

ho muzea David Eisner přibližuje dobu před 100 

lety v našem městě v rámci cyklu osmičková 

výročí.

Koncepce rozvoje  str. 4
V návaznosti na zvyšování kapacit školských 

a volnočasových zařízení byla zpracována kon-

cepce rozvoje a propojení Kollárovy ulice se 

Sady 17. listopadu.

Jak přišla do Čelákovic republika str. 12–13 
V říjnu si připomínáme 100. výročí vzniku samo-

statného československého státu. Téma  měsí-

ce je zaměřeno na tuto významnou  událost a je 

vztaženo k našemu polabskému městu.

Týden knihoven 2018 str. 20
V rámci 22. ročníku celostátního Týdne kniho-

ven, který probíhá od 1. do 5. října, připravila 

Městská knihovna Čelákovice program ve zna-

mení celostátních oslav vzniku státu.

Nabídka MDDM str. 21
Městský dům dětí a mládeže představuje zá-

jemcům nabídku celoroční činnosti v zájmových 

kroužcích, kurzech a klubech pro školní rok 

2018/2019.

Omalovánka str. 22
Říjnový Zpravodaj je mimořádně doplněn u pří-

ležitosti 100 let od vzniku republiky tematickými 

ilustracemi od místní obyvatelky Kateřiny Bar-

tošové.

z obsahu
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Ústavní soud potvrdil, že škodu nespáchal sta-

rosta či členové Rady města, ale administrátor 

veřejné zakázky, po kterém město bude nadá-

le soukromoprávní cestou vymáhat způsobe-

nou škodu. Tento rozsudek není důležitý jen 

pro město Čelákovice, ale je precedentem pro 

všech 6 258 obcí v České republice. Veřejné vy-

hlášení nálezu přednesl soudce zpravodaj pro-

fesor Jan Filip.

Ústavní soud se zabýval ústavní stížností proti 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. června 

2017, rozsudku Městského soudu v Praze ze 

dne 1. listopadu 2016 a rozsudku Obvodní-

ho soudu pro Prahu 1 ze dne 23. února 2016. 

Stěžovatel, kterým je město Čelákovice, je toho 

názoru, že nelze celou problematiku vykládat 

extrémně formalistickým způsobem tak, jak to 

učinily obecné soudy, když nerespektovaly vůli 

smluvních stran, které jednoznačně vymezily 

smluvní povinnosti a důsledky plynoucí z jejich 

nesplnění. Stěžovatel také vyjadřuje nesouhlas 

s kvalifikací jeho dovolacích námitek Nejvyš-

ším soudem jako námitek výlučně skutkových. 

Ústavní soud dal městu Čelákovice za pravdu.

Josef Pátek, starosta,

Petr Studnička, místostarosta II

NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU
JEDNOZNAČNĚ VE PROSPĚCH 

MĚSTA ČELÁKOVIC!

V rámci oslav 145. výročí železniční trati Praha – Čelákovice – Nymburk přijela v sobotu 8. září do Čelákovic v rámci Dne PID parní lokomotiva Šlechtična řady 475. Parní vlak 

byl veden přes žst. Čelákovice celkem čtyřikrát v průběhu oslav Dne Pražské integrované dopravy. Foto: Jana Vondráčková

Ústavní soud České republiky se jednoznačně 11. září zastal zájmů města Čelákovic v soud-

ním sporu se společností ML Compet ve věci náhrady škody při administraci veřejné zakázky 

Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích a zrušil usnesení Nejvyššího soudu v plném 

rozsahu. Město Čelákovice neodpovídá za škodu, která vznikla, ale po právu se náhrady škody 

domáhá u společnosti ML Compet.

SLAVNOSTNÍ VEČER U PŘÍLEŽITOSTI
UDĚLENÍ VÝROČNÍ CENY
MĚSTA ČELÁKOVIC 2018
Jiřímu Balounovi
Neděle 28. října v Kulturním domě
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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 pro-
fesionální poradenství je poskytováno každou 
1. středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. 
v budově radnice na náměstí 5. května (vedle 
podatelny). Více informací na uvedených kon-
taktech.

Kalendář akcí na webu města
Na titulní stránce webových stránek města Čelákovic – www.celakovice.cz je Kalendář akcí

ve městě, který informuje o akcích, jež aktuálně ve městě probíhají. Pro zveřejnění svých akcí

v tomto kalendáři můžete zaslat informace na e-mail: kalendar@celakovice.cz nebo

se zaregistrovat na stránkách města a poté si akce sami přidávat a popřípadě i editovat.

Reklamace roznosu
Zpravodaje

Vážení čtenáři, protože redakční rada 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 
zpravodaj@celakovice.cz 
adresu, kam nebyl Zpravodaj dodán.
Redakce bude mít jasnou představu o rozsahu 
stížností a zároveň je předá zodpovědné osobě, 
která zajistí nápravu.
Děkujeme za pochopení.

Na náměstí 5. května!
Internetové připojení zdarma je dostupné na 

ploše náměstí pod názvem NAMESTI_free.

Je omezeno vždy na dobu jedné hodiny, a to 

pod uživatelským jménem: celakovice a hes-

lem: celakovice.

KATALOG místních
podniků, firem,

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

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

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: pscelakovice@volny.cz, www.pscelakovice.cz 

Vážení a milí spoluobčané,

dovolte, abych vám všem popřál hezké podzimní dny 

a vše dobré v měsíci říjnu. Ve dnech 5. a 6. října máte 

možnost využít svého volebního práva a zúčastnit se 

voleb do Zastupitelstva města Čelákovic. Naše město 

je rozděleno do 11 volebních okrsků a celkem kandi-

duje letos 9 volebních stran. S ohledem na stanovený 

počet 21 členů Zastupitelstva města ve volebním obdo-

bí 2018–2022 se jedná o 189 žen – kandidátek a mužů 

– kandidátů. Tématu komunálních voleb se nelze nevy-

hnout. Každý si jistě udělá úsudek sám, kdo a přede-

vším jak zamýšlí další rozvoj města, a proto vám přeji 

šťastnou ruku při zodpovědné volbě. Důležité je se vo-

leb zúčastnit, protože o volebním výsledku rozhodujete 

jen vy sami, voliči.

Závěr měsíce se ponese ve slavnostním duchu. Bude-

me si připomínat 100 let od vzniku samostatného čes-

koslovenského státu. Členové redakční rady Zpravodaje 

velmi dbají na obsahovou i jazykovou správnost perio-

dika. A zajímavý je i vývoj označení státu, který v roce 

1918 vznikl. Architekt Ivan Vaňousek, dlouholetý člen 

redakční rady a aktivní dopisovatel Zpravodaje, k tomu 

uvádí: „Prvním používaným názvem byl »samostatný 

stát československý« (zákon č. 11 ze dne 28. října 1918 

o zřízení samostatného státu československého). Od té 

doby až do roku 1920 se používaly polooficiální názvy 

»Československý stát«, nebo »Česko-Slovenský stát«. 

Teprve zákon č. 121 ze dne 29. února 1920, kterým se 

uvozuje ústavní listina československé republiky, zave-

dl názvy »Československá republika« nebo »republika 

Československá«.“ 

Říjnové oslavy vyvrcholí v neděli 28. října v den státního 

svátku a řádového dne. V 10 hodin budou položeny věn-

ce u pomníku padlých na náměstí 5. května a od 19 ho-

din se v Kulturním domě uskuteční slavnostní večer spo-

jený s udílením Výroční ceny města Čelákovic. Zahraje 

Orchestr Bohumíra Hanžlíka. Výtěžek ze vstupného bude 

darován obecně prospěšné společnosti Post Bellum.

V závěru volebního období za uplynulé čtyři roky uvá-

dím pouze tři zásadní body jako odkaz pro budoucí 

samosprávu města, která bude město do roku 2022 

spravovat:

• Město Čelákovice je zcela oddlužené – za uplynulé 4 

roky bylo splaceno na úvěrech a úrocích z nich ply-

noucích téměř 35 milionů korun;

• město Čelákovice zvyšuje průběžně hodnotu svého 

vlastního majetku – za uplynulé 4 roky se hodnota 

majetku zvýšila o 300 milionů na 2,1 miliardy korun;

• město Čelákovice získalo rekordní dotaci – za uply-

nulé 4 roky se podařilo získat letos objemově nejvyšší 

dotaci 75 milionů korun na dostavbu Základní školy 

v Kostelní ulici.

A dvě důležité informace pro rodiče dětí v našem městě 

– zápisy do mateřských škol zřízených městem Čeláko-

vice se uskuteční ve dnech 2.–3. května 2019 a zápisy 

do základních škol zřízených městem Čelákovice se ko-

nají ve dnech 4.–5. dubna 2019.

Děkuji všem věrným a pozorným čtenářům Zpravodaje 

města Čelákovic za důvěru a přeji jim mnoho zajíma-

vých informací v dalších vydání „našeho“ měsíčníku. 

Petr Studnička,

předseda redakční rady Zpravodaje města Čelákovic

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

SEPARUJTE TYTO

PLASTY A NÁPOJOVÉ

KARTONY VE ŽLUTÝCH

KONTEJNERECH NA PET
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osmičková výročí v dějinách Čelákovic

ROK 1918 V ČELÁKOVICÍCH
První světová válka byla skutečným rozhraním 

dvou historických epoch. Rakousko-Uhersko 

uvolnilo hlavní spouštěcí mechanismus této vál-

ky, kterým byl mocenský nátlak na Srbsko v létě 

1914. Mnohonárodnostní monarchie od války 

v roce 1914 očekávala posílení mocenské po-

zice a vyřešení hlubokých vnitřních problémů, 

vyvolaných především rostoucím antagonismem 

svých národů. Ve stále silnějším vleku Německa 

spoluutvářela jádro Centrálních mocností. I když 

lze více než čtyřleté válečné úsilí vyvinuté habs-

burskou monarchií označit za pozoruhodné, vý-

sledek – rozpad říše v roce 1918 – byl tragický. 

Zahraniční akce, která usilovala o samostatný 

československý stát, získávala půdu pod nohama 

přesně v ty okamžiky, kdy ji Rakousko-Uhersko 

ztrácelo. Od konce června do počátku října 1918 

byla Československá národní rada, vrcholný or-

gán zahraničního odboje, uznána postupně za 

československou vládu ze strany klíčových států 

Dohody. Došlo k reorganizaci Národního výboru 

ve vrcholný orgán domácího odboje. Dne 14. října 

1918 bylo dohodovým státům oznámeno ustave-

ní prozatímní česko-slovenské vlády. Nezávisle 

téhož dne Socialistická rada, společný orgán le-

vicových stran v Národním výboru, zorganizovala 

generální stávku proti vývozu potravin. I když byl 

lokálně vyhlašován samostatný československý 

stát již tehdy, státní orgány ještě dokázaly situ-

aci ustát. Ne nadlouho. Federalizační snahy ra-

kouského císaře Karla I. byly představiteli budou-

cích nástupnických států pochopeny jako stimul 

k rozvolnění monarchie, vedoucí až k jejímu roz-

padu. Dne 18. října 1918 byla v Paříži zveřejněna 

tzv. Washingtonská deklarace, která proklamo-

vala demokratický československý stát s repub-

likánským akcentem. O deset dnů později, 28. říj-

na 1918, Národní výbor v Praze převzal politickou 

moc. Československo se stalo skutečností.

Až do 19. století byly Čelákovice malým měs-

tem, jehož obyvatelé se živili polním hospo-

dařením a košíkářstvím. Na rozvoj silniční sítě 

a přivedení železnice navázal vznik čelákovic-

kého hutnického a strojírenského průmyslu 

počátkem 20. století. Během první dekády 20. 

století počet obyvatel vzrostl téměř o tisíc na 

3 036. Vznikla měšťanská škola a v jejím sou-

sedství nová radniční budova. U vlakového ná-

draží se zformovala vilová čtvrť. Ve stejné době 

byla postavena škola v Sedlčánkách. První 

světová válka růstové tempo sice zbrzdila, ale 

během první československé republiky se po-

pulační dynamika obnovila. 

V létě 1918 válka vstoupila do svého pátého roku. 

Mobilizace veškerých zdrojů v zájmu vedení války 

přivedla společnost na pokraj hladomoru. Sku-

tečnosti výmluvně popsal sedlčánský kronikář 

Josef Klicpera, starosta obce, v obecní kronice 

k 16. srpnu 1918: „Bída v Praze je hrozná, už 

nedávají žádný chleba ani mouku, ti lidé se vrhají 

všichni na venkov na brambory, každým vlakem 

jich přijede kolik set, zde v Selčánkách se to po-

dobá nějakému táboru, sta lidu přijedou každý 

den večerním vlakem a pak jsou u kapličky do 

rána, to je něco hrozného, nevídaného a zdejší 

lidi nechtějí už vybírati, mají žně v plném proudu. 

Ve Vestci jednoho Pražáka postřelili, ale vystůně 

se, každý den jsou někde brambory potahané…“ 

K 3. říjnu 1918 Klicpera poznamenal: „O uhlí je 

veliká nouze, nikde v továrnách ho nemají, dnes 

mají cukrovary začínati kampaň a všude ticho jako 

v hrobě, ani řípa se nedělá, ani nevozí, lid nemá 

čím topit, dříví je moc drahé a není, jak to bude 

v zimě, ví P. Bůh? Není čím topit, není čím svítit, 

není čím se odívati, není nic, ačkoli Čechy tím vším 

oplývají a vyvážejí, tím vším dnes slavná vláda platí 

v cizině, naše papíry nikde nechtějí, jen zboží a lid 

si bere ze slavné vlády příklad, ovšem nepěkný, 

každý chce za jisté zboží zase jiné…“. Sedlčán-

ský kronikář realisticky završil, že „dříve si dělali 

Pražáci z venkova blázny, dnes se stal pravý opak, 

dnes je venkov zásobitelem měst a Prahy, dnes 

každý Pražák vidí, že nejprvnější je opovrhovaný 

rolník a pak přijde průmysl a jeho dělnictvo“.

Orgány čelákovické samosprávy se celý rok 

1918 intenzivně zabývaly zásobováním (aprovi-

zací), dodávkami elektřiny z továrny Stabenow 

a založením nového hřbitova. Válečné odvody 

způsobovaly úbytek pracovních sil, ztěžovaly 

chod jednotlivých hospodářství a v neposlední 

řadě vedly k rodinným tragédiím, když se mnozí 

rekruti z fronty vraceli poznamenaní válečným 

zraněním, nebo se nevrátili vůbec. Civilnímu 

obyvatelstvu klesaly příděly, nebylo potravin ani 

strategických surovin a i z toho mála, co k dis-

pozici bylo, se muselo odevzdávat ve prospěch 

války. Válečné rekvizice, tj. zabírání přebytků 

a komodit nezbytných pro vedení války z moci 

úřední, se stěží mohly stát populárním opat-

řením. Do válečného zásobování potravinami 

velmi často vstupoval militarizovaný stát, kte-

rý vydával nepřehledně četná nařízení. Životní 

úroveň obyvatelstva nezadržitelně klesala, stej-

ně jako kvalita dodávaného zboží. Základním 

úkolem obce bylo plynulé zajišťování dodávek, 

jejich distribuce mezi obchodníky, kteří zboží 

prodávali potřebným kupujícím. Ceny potra-

vin a strategických surovin či komodit rostly, 

navzdory prvopočátečním a nakonec vždy ne-

úspěšným pokusům o zavedení maximálních 

cen. Za takové ceny zboží jednoduše nebývalo 

k mání, za výrazně vyšší než maximální ceny 

je bylo ovšem možné koupit na černém trhu, 

který kvetl navzdory sankcím ze strany státu. 

Již v počátcích války byl regulérní volný prodej 

vytlačován systémem potravinových lístků. Ty 

byly předmětem podvodných machinací a samy 

o sobě nezaručovaly, že se jejich držitel dostane 

ke kýžené komoditě. 

Zápisy z jednání čelákovické zásobovací (apro-

vizační) komise ukazují na kritický nedostatek 

základních potravin a jiných surovin. V roce 

1918 jimi byly jmenovitě sůl, chléb, mouka, sád-

lo, margarín, dříví, uhlí, mýdlo, soda, brambory, 

maso, boty, ošacení. Práce členů zásobovací 

komise byla náročná a pramálo záviděníhod-

ná a vynaložená snaha neměla, či ani nemohla 

mít jednoznačné výsledky. Komise pracova-

la pod svědomitým vedením Josefa Lhotáka, 

jejím členem byl i starosta Čelákovic Jindřich 

Čurda. S nedostatkem ruku v ruce koexistovaly 

různé podvody v zásobování. Komise například 

4. srpna 1918 rozhodla: „Jelikož paní Klusáčko-

vá prohřešila se nedovoleným způsobem proti 

povinnosti jí uložené při prodeji chleba, totiž že 

nemůže vykázat po kontrole ztrátu 60 chlebů, 

jakož i byla usvědčena z rozmnožování lístku/,/ 

kde lístky byl/y/ stříhány/,/ tak že moučný lístek 

s polovičným ustřiženým lístkem chlebovým čí-

tala za celý lístek, odstřižky pak ze dvou chlebo-

vých lístků slepila v jeden lístek chlebový a takto 

lístky rozmnožovala. Tím usnáší se zásobovací 

komise,… že při různých jiných provinění/ch/ 

byla napomenuta i pokutována a posledně i p. 

předsedou dne 29. VII t. r. znova varována po-

sledně, se jí prodej chleba tento týden odebí-

rá, a usnáší se jednohlasně komise, aby prodej 

chleba vzat byl do vlastní režie.“ Vznik samo-

statného Československa na podzim 1918 sa-

mozřejmě neprovázelo mávnutí kouzelným 

proutkem, které by nedostatek proměnilo v do-

statek. Zásobovací těžkosti pokračovaly do dal-

ších let. 

Pokračování na str. 8

Čelákovice během války plnily zásobovací povinnosti ke spokojenosti vyšších úředních orgánů. Dokladem je děkov-

né uznání, které podepsal český místodržitel hrabě Max Julius Coudenhove. Zdroj: sbírka muzea
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Pojďme se podívat, jak to ve městě chodí…

Úvod

Lidská sídla žijí s jejich obyvateli, proměňují se 

s vývojem jejich potřeb, s rozvojem poznání 

společnosti. Stejně tak se vyvíjelo zadání a roz-

sah Koncepce rozvoje a propojení ul. Kollárova 

– Sady 17. listopadu. Nejprve nás pan starosta 

pověřil přípravou podkladů pro výběr architekta, 

který připraví architektonickou studii nové budo-

vy Základní umělecké školy Jana Zacha (ZUŠ) 

v domě na nároží ulic U Podjezdu a Masaryko-

vy, který město koupilo v roce 2017. Takto jsme 

k zadání přistoupili koncem minulého roku.

Ovšem již při zahájení průzkumů bylo zřejmé, 

že nová budova ZUŠ bude mít větší potenciál 

a přesah směrem k celému městu a téměř ke 

všem jeho obyvatelům. Základní otázky na sebe 

začaly vrstvit další otázky (výzvy) k řešení, které 

by bylo vhodné se záměrem rozšíření umělec-

kého vzdělávání a oživení kulturního života ve 

městě spojit.

Bezpečný pohyb po městě, nové trasy pro pěší 

z vlakového nádraží směrem do města, možnost 

založení nového parkoviště, úprava parteru Sadů 

17. listopadu nebo „další“ bydlení pro seniory.

Ze standardního zadání rekonstrukce nárožního 

domu vznikla koncepce, která představuje mož-

ný rozvoj města v budoucích osmi letech.

Zachův dům

Na křižovatce Masarykova – U Podjezdu se 

otevírá možnost pro velkorysý městský objekt, 

který vznikne na místě přestavovaných domů 

z konce předminulého století. Provoz v původní 

budově ZUŠ Jana Zacha je již řadu let na svém 

kapacitním i profesním maximu. Proto v nové 

budově vzniknou plnohodnotné zkušebny, ateli-

éry, sálky pro umělecké vzdělávání s přesahem 

pro tvoření každého, kdo má o umění zájem.

V Zachově domě bude realizován první koncertní 

sál ve městě. Vznikne tady auditorium s odpoví-

dajícími akustickými a prostorovými standardy, 

kde se budou konat nejen koncerty skladeb na-

šeho barokního skladatele, ale třeba i filmové pro-

jekce, protože funkční kinosál dnes ve městě není.

Zásadním rysem Zachova domu bude velkory-

sost parteru; tedy propojení objektu s veřejným 

prostorem. Před vstupem do domu vzniknou 

bezpečné rozptylové plochy, místo pro krátko-

dobé parkování, nebo podzemní podlaží pro za-

parkování osobních automobilů.

Samotný architektonický návrh Zachova domu 

předpokládáme prověřit několika architektonický-

mi koncepcemi spojenými s výběrem architekta.

Bytový dům pro seniory

Při hledání základního hmotového řešení Zacho-

va domu se nabízí rekonstrukce sousední nemo-

vitosti, která je rovněž v majetku města. Místo 

v centru města je vhodné pro záměr bytového 

domu pro bydlení seniorů, resp. zřízení lékařské 

ordinace a dalších prostor pro sociální a zdravot-

ní péči v komfortní dostupnosti.

Právě synergie obou záměrů umožní realizaci vel-

korysé hmoty, která bude v návaznosti na stavby 

z 1. poloviny minulého století rozvíjet charakter 

čelákovické městské třídy – Masarykovy ulice.

Zklidnění křižovatky Masarykova – U Podjezdu

V návaznosti na parter nového Zachova domu 

a s ohledem na zvýšený pohyb žáků ZUŠ mezi 

původní a novou budovou lze předpokládat změ-

nu dopravního režimu na křižovatce Masarykova 

– U Podjezdu. Dopravní parabolické zrcadlo, kte-

ré uspokojivě řídilo provoz v průběhu minulého 

století, bude nahrazeno světelným signalizačním 

zařízením. Světelné semafory vybavené inteli-

gentní automatizací s možností detekce nutnosti 

řízení budou doplněny vodorovným značením di-

menzovaným v souladu s důležitostí trasy.

Nová trasa pro pěší – nádraží – Masarykova

Nový chodník, který byl vybudován souběžně 

s železničním tělesem mezi nádražím a pod-

chodem v ulici Kollárově, již slouží svému účelu, 

včetně lávky přes ulici U Podjezdu. Tento počin 

byl impulzem k úvahám nad rehabilitací parteru 

ulice Kollárovy, která historicky spojovala Čelá-

kovice napřímo s Mochovem.

Parkoviště

Propojení vybízí k novému využití dvora na kon-

ci ulice Kollárovy, který byl používán dříve jako 

uhelný sklad, stavební dvůr.

Nové parkoviště v ulici Kollárově

Za dnešním plechovým plotem pustne plocha 

s potenciálem asi 70 odstavných stání osobních 

automobilů v docházkové vzdálenosti nádraží. 

Odstranění plotu, zkultivování plochy, revize 

městské zeleně je logickým pokračováním revi-

talizace železniční trati. Chcete-li, konverzí mini-

-brownfieldu v centru města.

Úprava parkoviště Sady 17. listopadu

V konceptu propojení „znovuzrození ulice“ 

a Sadů 17. listopadu se analogicky nabízí obno-

va, resp. vybudování plnohodnotného veřejného 

parkoviště v blízkosti základní školy, Kulturního 

domu a Městského bazénu. Nové parkoviště 

v této lokalitě kapacitně odpovídá asi 50 od-

stavným stáním, která budou doplněna o poho-

tovostní odstavná stání v místě upraveného ná-

břeží Čelákovického potoka v ulici V Rybníčkách.

Celá tato oblast tak bude upravena pro kom-

fortní odstavení vozu v blízkosti centra města. 

Místo se stane výchozím bodem pro příjezd 

dětí k Základní škole. Parkoviště bude sloužit 

pro návštěvníky Kulturního domu, bazénu nebo 

MDDM v Havlíčkově ulici.

Propojení Kollárova – Sady 17. listopadu

Dílčí urbanistické a architektonické počiny popsa-

né výše se v různé míře přimykají k ose mezi Sady 

17. listopadu a ulicí Kollárovou, zlepšují prostup-

nost území, vytváří bezpečné propojení, křížení 

a činí pohyb v této části města bezpečnějším.

Přímo v Sadech 17. listopadu dojde k výstavbě 

nové lávky z materiálu UHPC, která ústí do ulice 

Vašátkovy, a dále bude realizována již vyprojek-

tovaná lávka spojující parkoviště, pěší trasu pří-

mo s areálem MDDM v Havlíčkově ulici.

Dalším významným počinem při propojení těch-

to částí města bude veřejný a průchozí parter 

Zachova domu, který chodce, cyklistu bezpeč-

ně přivede až na nový chodník vedoucí podél 

železnice do ulice Kollárovy.

Městský dům dětí a mládeže Kollárova

V ulici Kollárově již pomalu vzniká další záměr, 

který ulici jistě oživí. Záměrem města je rekon-

strukce chátrajícího domu na konci ulice pro po-

třeby MDDM. Vznikne tak další prostor pro vyu-

žití volného času dětí všech věkových kategorií.

Závěr

Koncepce nepředstavuje pouze jednotlivé zá-

měry, plány a výhledy města Čelákovic na vnitř-

ní rozvoj této části města, ale každý záměr je 

možné konfrontovat se záměrem sousedním 

a všechny záměry navzájem. Nyní je čas na pře-

mýšlení o realizaci koncepce, stanovení priorit, 

harmonogramů a rozpočtů.

Tak to ve městě chodí.

Josef Zumr, 

autor koncepce, architekt Zumr architekti

Koncepce rozvoje a propojení ulice Kollárovy se Sady 17. listopadu

Koncepce rozvoje a propojení ulice Kollárovy se Sady 17. listopadu. Zdroj: Zumr architekti
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Veřejné setkání občanů 
z Dělnických domků

Na základě spolupráce města Čelákovic s Agen-

turou pro sociální začleňování bylo uspořádáno 

ve čtvrtek 13. září veřejné setkání občanů z Děl-

nických domků v Křižíkově ulici k vybudování 

vodovodu a kanalizace. Z celkového počtu 56 

trvale hlášených obyvatel se předmětné akce 

v sále Jana Zacha v Městském muzeu zúčast-

nilo 7 osob, které projevily zájem o podrobné 

informace k technickému řešení i ekonomic-

kým nárokům na jednotlivé bytové jednotky. 

Program rozvoje vodovodu a kanalizace Stře-

dočeského kraje předpokládá vybudování 250 

metrů nového vodovodního řadu a 150 metrů 

nové kanalizační stoky. V nově připravovaném 

Územním plánu Čelákovic je tato lokalita vyme-

zena jako plocha pro bydlení. Zpracovatelem 

technickoekonomické variantní studie provedi-

telnosti je společnost Vodohospodářský rozvoj 

a výstavba. Předmětné setkání bylo organizová-

no v návaznosti na Plán vzdálené dílčí podpory.

Petr Studnička, 

místostarosta II, předseda koordinační skupiny

Schéma navržené kanalizace (červeně) a vodovodu 

(modře) v lokalitě Dělnické domky. Zdroj: Vodohospo-

dářský rozvoj a výstavba, a. s.

Město musí zásadně investovat do školských
a volnočasových zařízení

S ohledem na demografický vývoj a stoupající počet obyvatel v našem městě je nutné zvy-

šovat investice do rozvoje školských a volnočasových zařízení. V loňském roce byla zvýšena 

kapacita mateřských škol otevřením nové budovy Sluníčko v ulici J. A. Komenského. Vedle 

dostavby Základní školy v Kostelní ulici – Kamenky – se jedná především o zvýšení kapacit 

Základní umělecké školy Jana Zacha (ZUŠ) a Městského domu dětí a mládeže (MDDM).

Město Čelákovice již koupilo pro rozšíření kapacit ZUŠ od soukromého vlastníka ideální polovinu 

domu na rohu ulic Masarykovy a U Podjezdu. Stejně tak je již odsouhlasen Správou železniční do-

pravní cesty prodej domů v Kollárově ulici, které by sloužily pro potřeby MDDM. Současná kapacita 

ZUŠ je 855 žáků a je zcela vyčerpána, do aktivit MDDM se zapojuje celkem 1 019 dětí, případně 

dospělých osob. 

K rozvoji kapacit vzdělávacích institucí zřizovaných městem Čelákovice bylo zadáno místní spo-

lečnosti Zumr architekti zpracování koncepční studie rozvoje a propojení ulic Kollárovy se Sady 

17. listopadu, na jejímž zpracování probíhaly práce od dubna do září letošního roku.

Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta II

Ve městě bude probíhat celoroční měření ovzduší
Středočeský kraj ve spolupráci s městem Čelákovice a Českým hydrometeorologickým ústavem 

spustí od 1. ledna 2019 kontinuální měření ovzduší ve městě, které potrvá minimálně jeden rok. 

V pátek 14. září proběhlo místní šetření zástupců města, Krajského úřadu a hydrometeorologického 

ústavu, byla vytipována vhodná lokalita, ve které bude měření probíhat. Měření se zaměří na PM10 

(jemný prach), PM2,5 a benzo(a)pyren. Měření pojme tři významné zdroje znečištění, a to dopravu, 

průmysl a lokální topeniště. Mobilní měřicí stanici se podařilo umístit v Čelákovicích i na základě 

petice občanů města.                                                    Josef Pátek, starosta, Marek Skalický, radní

Pro pohodlný přístup k nově budovaným nástupištím železniční stanice Čelákovice byla provedena oprava stávají-

cího chodníku v části ulice Sedláčkovy a v celé Kollárově ulici. Doplněna byla podélná parkovací stání a zároveň byl 

opraven povrch příjezdové komunikace ke stavebninám. Rovněž byla provedena oprava veřejného osvětlení. Zdroj: 

odbor správy majetku a investic

Realizované investice ve městě v roce 2018
Objem investičních prostředků nejen z rozpočtu města, ale i dalších organizací je v letošním roce 

v Čelákovicích rekordně vysoký. Jen Správa železniční dopravní cesty investovala do moderniza-

ce žst. Čelákovice 800 milionů korun, desítky milionů korun jdou do návazných investic realizova-

ných městem Čelákovice. Jedná se především o opravu vodohospodářské infrastruktury a opravu 

živičných povrchů vybraných částí ulic Rooseveltovy, Čelakovského, Sedláčkovy a v přípravě ulic 

Mochovské, Jiřinské, J. Zacha, Zálužské, Masarykovy a U Podjezdu. Rovněž se podařilo získat do-

taci z Integrovaného regionálního operačního programu na zateplení bytových domů v ulici J. A. 

Komenského č. p. 1645–1648. Stavební práce v současné době probíhají. Vedle zateplení zde bu-

dou vybudovány i nové rampy usnadňující přístup do suterénu domů, resp. umožňující bezbariérový 

přístup do 1. nadzemního podlaží. Dokončena byla rekonstrukce zázemí Městského hřbitova včetně 

vybudování nového sociálního zařízení. Otevřen byl již víceúčelový sportovní areál v Záluží, který je 

určen nejen dětem, ale i dospělým. Dokončeny byly stavební práce v Kollárově ulici a opraven byl 

i roh ulic Kollárovy a Sedláčkovy.

Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta II
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INFORMACE REDAKCE
Ve Zpravodaji města Čelákovic od čísla 5/2018 

s ohledem na obecné nařízení GDPR platné od 

25. května 2018 je možné publikovat zdarma gra-

tulaci pouze s vlastnoručním písemným souhla-

sem publikované osoby. 

senioři

Pro další informace sledujte vývěsní skříňku 

pro seniory, která je umístěná mezi okny na 

obchodě v Masarykově ulici č. p. 226. Z ní se 

dozvíte, kdy a kde se co koná.

KONTAKTY

Anděla Nosková,

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

nebo seniori@celakovice-mesto.cz, 

PC – e-mail: pcpomsen@seznam.cz, 

tel.: 777 020 721,

odbor pro občanské záležitosti (sociální věci 

a zdravotnictví) Městského úřadu,

tel.: 326 929 118 – 119

Jsme tady!
Za pár let budou senioři nejpočetnější skupinou 

obyvatelstva v naší zemi. Co je pro ně cestou ke 

spokojenosti a plnému využívání života? Je to 

právě jejiích zapojení v seniorských aktivitách, 

orientace v současné době, možnost předávat 

své nabyté zkušenosti a být potřebný pro dru-

hé. Dejte možnost společnosti, aby si uvědomi-

la, kolik skvělých a senzačních seniorů žije v ní. 

Což by nebylo od věci připomenout našim ko-

munálním politikům, kteří budou o nás rozhodo-

vat v příštím volebním období. Nelze než si přát, 

aby to bylo alespoň jako doposud.

Jaké aktivity v našem městě můžete absolvo-

vat, píši skoro v každém Zpravodaji. Nebojte se 

vyzkoušet svoje možnosti a strávit tak hodinku 

se svými vrstevníky. Přijdete na jiné myšlenky 

a pobavíte se.

Nebojte se požádat druhé o pomoc, jistě se na-

jde někdo, kdo vám pomůže. Přes léto jsem po-

znala, že nářky na mladé, kteří nechtějí seniory 

pochopit, nejsou vždy na místě. I mezi mladými 

jsou hodní a seriózní lidé. Píši vám do senior-

ského e-mailu, byla bych ráda, kdybyste mi od-

povídali a psali svoje názory.

Za chvíli se nám rozběhne kurz počítačové gra-

motnosti. Ještě jsem nedostala od nikoho při-

hlášení, otázky k tématu či problém, na který se 

chcete zeptat. Kurz není z nejlevnějších, a pro-

to by byla škoda ho nevyužít a pro malý zájem 

ho odříci. Jistě máte něco, s čím si v mobilu 

nebo počítači nevíte rady. Využijte proto tuto 

možnost. V září se nám také rozběhlo cvičení, 

za které vám vaše tělíčko poděkuje. Paměť za-

číná ukazovat drápky, a pokud se jí nebudete 

věnovat, ukáže, co dovede, a nebude to nic 

veselého.

Na další aktivity jedna hlava nestačí. Napište 

mi prosím svoje nápady, co byste ještě rádi ab-

solvovali, případně čím byste se rádi bavili. Jde 

přece o to, abychom svůj život dožili v pohodě. 

Protože smích a dobrá nálada, to je naše zdra-

ví. Mějte se hezky, buďte mladí srdcem i myslí 

a opět, vše můžeme, nic nemusíme!

Anděla Nosková

zprávy z radnice / informace

Město Čelákovice se zapojilo 15. září do celosvětové aktivity Ukliďme svět – Ukliďme Česko! Dobrovolníci uklidili 

levý břeh řeky Labe a prostor podél cyklostezky spojující Čelákovice a Lázně Toušeň v lokalitách Mezi Mosty a Mal-

víny. Nejvíce sebrali dobrovolníci PET lahví, plechovek, plastů a oblečení. Likvidaci odpadu zabezpečily Technické 

služby Čelákovice. Všem patří velké poděkování! Foto: Jana Vondráčková

MĚSTO ČELÁKOVICE ZVE
28. října 1918 vznikla

Československá republika.

U příležitosti výročí vzniku
samostatného státu budou 
v neděli 28. 10. v 10.00 hod.
za účasti zástupců města

položeny květiny 
u pomníku padlých 

na náměstí 5. května.

Den s českými vlajkami
„Chceme vyjádřit, že vše, co je společné, nám 

není lhostejné, že cítíme sounáležitost. Česká 

vlajka je spojujícím symbolem. Chceme zahrát 

na strunu národní hrdosti. Je nač být hrdí! Dnem 

„D“ je 28. říjen 2018. Vyvěsme vlajky!“

Naše město se zapojí do projektu nejvíc čes-

kých vlajek – více na www.nejvicvlajek.cz – tím, 

že všechny příspěvkové organizace vyzdobí 

exteriéry i interiéry státními vlajkami a k vlajkám 

již instalovaným na veřejném osvětlení přibude 

na náměstí „strom republiky“ – s vlajkami v co 

největším počtu :). Vy, občané, se můžete zapo-

jit také. Státní vlajku v rozměru 60 x 40 cm mů-

žete např. od září zakoupit v informačním centru 

v Městském muzeu (www.celmuz.cz).        -red-
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KONEC LETNÍHO ČASU
neděle 28. října 2018
ve 3.00 na 2.00 hod.

Tištěný přehled akcí
„ZIMA v Čelákovicích“

POZOR, BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „ZIMA v Če-

lákovicích“ (plakát; Zpravodaj města) obsahují-

cí akce od čtvrtka 6. prosince 2018 do pátku 

8. března 2019 je v pondělí 12. listopadu 2018.

Informace o akcích zasílejte na e-mail: 

kalendar@celakovice.cz.

Dodané informace jsou také publikovány na 

webových stránkách města v „Kalendáři akcí ve 

městě“.

OTEVŘENÍ BYTU

V pátek 31. 8. v 12.36 hod. telefonicky oznámil 

občan ze Stankovského ul., že má obavy o zdra-

ví své sousedky (89 let), která si nevyzvedla jídlo, 

které jí před dveřmi nechala pečovatelská služba. 

Na jeho zazvonění a klepání paní reaguje slovy, že 

nemůže vstát. Hlídka MP proto po ověření ozná-

mení kontaktovala linku 150 s žádostí o otevření 

bytu a také Zdravotnickou záchrannou službu, 

Policii ČR a dceru staré paní. Zámečnická firma 

z Kostelce nad Labem byt otevřela a paní byla 

pro pohybové potíže převezena do nemocnice. 

KRÁDEŽ

Ve čtvrtek 13. 9. v 17.30 hod. bylo hlídce MP 

oznámeno ze supermarketu Albert, že zadrželi 

neplatícího zákazníka. Hlídka MP muže ztotožnila. 

Ten uvedl, že se na adrese trvalého pobytu v ul. 

J. A. Komenského, Čelákovice, nezdržuje. Hlíd-

ka provedla osobní kontrolu, jestli nemá u sebe 

další zboží. Nalezla pouze dvě injekční stříkačky, 

které odborně zlikvidovala. Hlídka poté provedla 

lustraci prostřednictvím obvodního oddělení PČR 

Čelákovice a dozvěděla se, že muži již byl uložen 

podmíněný trest za předchozí krádeže. OO PČR 

Čelákovice požádala hlídku MP o převoz muže na 

OO PČR Čelákovice, které případ dále řeší.

HLASITÁ HUDBA

V pondělí 17. 9. ve 22.05 hod. telefonicky ozná-

mil občan ze Stankovského ul., že naproti přes 

ulici někdo pouští hlasitou hudbu. Hlídka se do-

stavila na místo, ale u domu ani v okolí žádný 

hluk nezaznamenala. Dalším šetřením se po-

dařilo zjistit, že hudbu si pouštěl řidič kamiónu, 

který odpočíval na parkovišti před bývalou vrát-

nicí objektu TOS. Hlídka následně s řidičem pol-

ské národnosti hovořila a poučila ho o chování 

v době nočního klidu. Řidič poučení porozuměl 

a šel odpočívat do vozidla již bez hudby.

DOPRAVNÍ NEHODA

V úterý 18. 9. ve 20.30 hod. obdržela hlídka MP 

žádost od OO PČR Čelákovice o asistenci při 

dopravní nehodě na křižovatce náměstí 5. květ-

na a Rybářské ul. Vozidlo přibrzdilo kvůli nájezdu 

do křižovatky, cyklista za ním nedobrzdil kolo, 

naboural zezadu do vozidla a rozbil zadní okno. 

Nehoda se obešla bez zranění. Případ řeší PČR.

SLOUPEK

V úterý 18. 9. v 10.45 hod. obdržela hlídka MP 

oznámení od řidiče osobního automobilu o po-

škození části plotu areálu TOSu na rohu ulic 

Stankovského a V Prokopě. Bylo způsobeno 

nákladním automobilem, který se tam otáčel. 

Hlídka řidiče zastihla v areálu TOSu a požáda-

la ho o podání vysvětlení. Přiznal, že během 

otáčení pravděpodobně o něco zavadil. Hlídka 

společně s řidičem ohnutý sloupek plotu pro-

hlédla a bylo dohodnuto, že bude o případu in-

formovat vedení firmy, kam jel řidič pro náklad.

V př ípadě  potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

střípky z činnosti 
městské policie

Čelákovičtí hráči
nohejbalu vycestují do 

Jižní Koreji
Určitě jste zaznamenali, že v Čelákovicích pro-
běhl v sobotu 14. července historicky první 
turnaj v jokgu (korejský národní sport obdob-
ný nohejbalu), který na evropské scéně sklidil 
ovace. Celý turnaj byl hrazen ze sponzorských 
darů a rozdíl ve výši pouhých 5 260 Kč pokry-
la Čelákovická sportovní. Korejští představitelé 
jokgu a zástupci jihokorejského velvyslanectví 
byli z celé akce ohromeni a nadšeni. Na základě 
této skutečnosti čelákovičtí organizátoři dostali 
pozvánku do Jižní Koreje. Čtyři hráči extraligo-
vého týmu a čtyři hráči dorosteneckého oddílu 
nohejbalu poletí reprezentovat Čelákovice v ko-
rejském národním sportu jokgu na přelomu mě-
síců října a listopadu letošního roku. Jsem rád, 
že celá akce sklidila úspěch a věřím, že za pod-
pory města Čelákovic budeme moci akci opět 
zopakovat. Na tomto místě bych rád poděkoval 
řediteli Čelákovické sportovní Petru Bambaso-
vi, členům komise pro přípravu turnaje v jokgu, 
všem dobrovolníkům, sponzorům a dalším, kteří 
pomohli úspěšně zrealizovat mezinárodní spor-
tovní turnaj. I město velikosti Čelákovic umí bez 
drahých agentur uspořádat turnaj světového 
formátu. Sportu zdar!

Martin Flekač, 

předseda komise pro přípravu turnaje v jokgu

Město uvažuje
o výstavbě psího hřiště

V České republice žije v přepočtu na jedno-
ho obyvatele nejvíce psů v rámci celé Evropy. 
Ve zhruba 4,5 milionech domácností žijí téměř 
2 miliony psů. Česko se také v celosvětovém 
měřítku řadí mezi špičku států s nejdelší kyno-
logickou tradicí. Roční výnos místního poplatku 
za psy dosahuje v Čelákovicích přibližně 300 
tisíc korun. V současné době jsou vytipovány 
dvě vhodné lokality na území města, kde by psí 
hřiště mohlo vzniknout. Psí hřiště by mělo být 
bezpečným prostorem pro volný pohyb psů, 
kde by mělo docházet k podpoře výcviku, vý-
chovy a socializace psů. Oplocení hřiště je za-
jištěno pletivem z pevného žárově zinkovaného 
ocelového drátu, který je potažen extrudova-
ným plastem. Výška oplocení je 150 nebo 170 
cm a barva pletiva je tmavě zelená. Pořizova-
cí náklady hřiště o rozměrech 30 x 20 m jsou 
odhadovány ve výši 0,5 mil. Kč. Hřiště by bylo 

vybaveno mimo jiných A-stěnou, kladinou, hou-
pačkou pro psy, kruhem či tyčemi na slalom.

Josef Pátek, starosta

 

Jeden z možných prvků na psím hřišti označovaný jako 

kruh vyrobený z uzavřených ocelových profilů o rozmě-

rech 1 580 x 1 500 x 950 mm. Zdroj: Trade Space

U železniční zastávky Čelákovice-Jiřina na rohu ulic 

28. října a Alej J. Wolkera byla instalována 19. září ka-

mera, která monitoruje stojan na jízdní kola i část ná-

stupiště. Důvodem instalace byly časté krádeže kol 

v dotčené lokalitě. Foto: -jp-
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n VODNÉ a STOČNÉ

pro rok 2018 v Čelákovicích:

vodné = 41,45 Kč/m3 bez DPH

stočné = 31,94 Kč/m3 bez DPH

celkem 73,39 Kč/m3 bez DPH

celkem 84,40 Kč/m3 vč. DPH

(rok 2017: vodné 41,45 Kč/m3 bez DPH, stočné 

36,36 Kč/m3 bez DPH, celkem 77,81 Kč/m3 bez DPH, 

celkem 89,48 Kč/m3 vč. DPH; rok 2016: vodné 38,56 

Kč/m3 bez DPH, stočné 34,66 Kč/m3 bez DPH, celkem 

73,22 Kč/m3 bez DPH, celkem 84,20 Kč/m3 vč. 

DPH; rok 2015: vodné 42,29 Kč/m3 bez DPH, stočné 

30,82 Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 73,11 Kč/m3 bez 

DPH, 84,08 Kč/m3 vč. DPH)

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA

Základní sazba: 1 000 Kč/první pes, 1 200 Kč/

další pes, 200 Kč/důchodce/první pes, 300 Kč/

důchodce/další pes. Sazba v rodinném domě: 

200 Kč/první pes, 400 Kč/další pes, 100 Kč/dů-

chodce/první pes, 150 Kč/důchodce/další pes. 

Poplatek byl splatný do 31. března 2018.

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY

Za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-

munálních odpadů je stanoven poplatek na rok 

2018 ve výši 528 Kč/osoba, který byl splatný do 

30. června 2018.

informacePokračování ze str. 3

Dalším důležitým svědectvím jsou zápisy 

z obecního trestního senátu, které pro roky 

1917 a 1918 zaznamenávají poměrně velké 

množství přestupků a následně uložených po-

kut za drobné krádeže, zejména zemědělských 

komodit z polí, luk a sadů nebo dřeva. 

Na schůzi zastupitelstva 8. března 1918 radní 

Jan Lokaj pronesl projev souhlasu s deklarací 

generálního sněmu českých poslanců říšských 

i zemských z Čech, Moravy i Slezska konaného 

dne 6. ledna 1918 v Obecním domě v Praze. 

Zastupitelstvo s obsahem projevu vyjádřilo jed-

noznačný souhlas. Městská rada se 11. dubna 

1918 usnesla „podati protest… proti nemíst-

nému nařčení českého národa a urážky jeho 

ministrem zahraničních věcí. Protestní schůze 

v Praze pořádané českým poslaneckým sva-

zem v repres. domě v též záležitosti zúčastní 

se p. starosta a p. r. Čihák“. Na protestní schůzi 

pořádané dne 13. dubna 1918 v Praze v Obec-

ním domě čeští političtí činitelé podle slov če-

lákovické městské kroniky „přísahali, že vytrvají 

v zápase za národní samostatnost, pokud ne-

zvítězí. Přísahu tu předčítal Alois Jirásek...“.

Podle čelákovické městské kroniky „vrchní 

poštmistr pan Otakar Kamarád dostal dne 14. 

října z Brandýsa nad Labem předčasnou tele-

fonickou zprávu, že byl prohlášen samostatný 

Československý stát. Nemeškal proto, a sňal 

ihned z poštovního úřadu rakouského dvouhla-

vého orla, a měl radost, že více nebude hano-

bit štít jeho úřadu. Radost tato byla předčasná, 

neboť druhého dne se přesvědčil, že nebyla 

zpráva pravdivá a státní znak musel přijíti na 

své místo, třeba už jen na krátko. Měl z toho 

ještě značné nepříjemnosti se státními úřady. 

Již před 28. říjnem se tušilo, že ve vedení války 

nastane nějaký velký obrat. Den 28. října míjel 

jako ostatní dni… K večeru se však donesla do 

města někým zvěst, že je proveden státní pře-

vrat a že byl prohlášen samostatný Českoslo-

venský stát. Byli zde ihned pohotoví studenti, 

kteří… uspořádali průvod městem. Vojáci, kteří 

dleli v Čelákovicích… odhazovali ze svých stej-

nokrojů odznaky monarchie, připínali si stužky 

v národních barvách a přidávali se k průvodu… 

Našli se přirozeně i mnozí, kteří tomu nevěřili 

a napomínali k opatrnosti“. 

Schůze zastupitelstva svolaná na 29. října 1918 

proběhla radostně. „Ve slavnostně vyzdobe-

né síni zasedací – dekorací barev národních, 

českými velikány a překrásnou bohatou kvě-

tinovou výzdobou a vyplněnou četným poslu-

chačstvem – zahajuje starosta tuto slavnostní 

schůzi...“. Všemi přítomnými 25 zastupitelskými 

hlasy byli na návrh rady města čestnými měšťany 

zvoleni spisovatel Alois Jirásek a významní čeští 

politici Karel Kramář, Václav Klofáč, František 

Staněk a Gustav Habrman. Dále byl schválen fi-

nanční dar na Národní divadlo v Brně. Výsledek 

schůze radní Čihák posléze oznámil několikati-

sícovému zástupu před radnicí, „který pak dal 

se pochodem vyzdobeným městem, s hudbou 

a za zpěvu národních písní a s četnými prapory 

– oslavuje tak nadšeně osvobození své vlasti – 

nezávislý československý stát…“. Další schůze 

zastupitelstva přinesla návrat k běžné agendě.

Obraz roku 1918 v Čelákovicích by nebyl úpl-

ný bez zmínky o legionářích, bojujících za sa-

mostatné Československo, byť se jejich vliv na 

život v Čelákovicích, v Sedlčánkách a v Záluží 

plně projevil až po válce v souvislosti s promy-

šleným budováním československé státotvorné 

tradice. Legionářů, kteří zde měli domovskou 

příslušnost před válkou či bydliště po válce, 

bylo přibližně 137. Kromě legionářů byli nositeli 

československé ideje i členové Sokola.

Je přitom zajímavé, že Čelákovice užívaly ná-

zvu „královské komorní město“ ještě dlouho 

v roce 1919, ačkoli jejich političtí představitelé 

pohotově vítali vznik československého státu 

v říjnu 1918. Až obecní zastupitelstvo 29. srpna 

1919 odhlasovalo změnu. Čelákovice, Sedlčán-

ky a Záluží v roce 1918 navzdory mohutnému 

průmyslovému růstu Čelákovic v desetiletí před 

válkou byly spíše zemědělské obce a jejich oby-

vatelé ve své většině projevovali konzervativní 

smýšlení. Nebýt zásobovací krize a hmotné 

nouze, jistě by jejich loajalita k císaři a státu 

zůstala relativně pevná až do konce roku 1918. 

Monarchie však v očích společnosti ztrácela 

schopnost postarat se o vlastní obyvatelstvo. 

Vznik Československé republiky byl proto přiví-

tán s nadějí na lepší budoucnost.

David Eisner,

ředitel Městského muzea v Čelákovicích

Kovový dvoumiskový kalamář vyrobený z hlavic granátů 

dokládá dobovou militarizaci civilního života. Válka byla 

všudypřítomná, nebylo před ní úniku. Zdroj: sbírka mu-

zea

Neznámý voják v rakousko-uherské uniformě s po-

známkou o úmrtí 28. 10. 1918. Dožil se vzniku Česko-

slovenska, nikoli však konce války. Z pozůstalosti po 

Josefu Lokajovi. Zdroj: sbírka muzea

PODZIMNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Technické služby Čelákovice budou pořá-

dat svoz tříděného komunálního odpadu. 

Vytříděný komunální odpad z domácností 

bude možné zdarma odevzdat na uvede-

ných místech v následujících sobotách 

vždy od 8.00 do 12.00 hod.

6. října

ulice 28. října u hřiště SK Union

ulice Polská na křižovatce s Lidickou

13. října

ulice Jiráskova

parčík mezi ulicemi Majakovského

a Jungmannovou

20. října

Záluží u hřiště

Císařská Kuchyně u pomníčku

Sedlčánky u pobočky knihovny

Na uvedených místech v určeném čase 

mohou občané zdarma odevzdat tyto dru-

hy vytříděného komunálního odpadu: Papír, 

sklo, plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, 

textil, kompostovatelný odpad ze zahrad. Lze 

zde odevzdat i velkoobjemový odpad z do-

mácností, který nelze umístit do popelnice.

Z technických důvodů nelze vybírat nebez-

pečný odpad, suť, stavební odpad a zemi-

nu! Současně zde lze odevzdávat elektroza-

řízení jako zpětný odběr – lednice, sporáky, 

pračky, televize, monitory, výpočetní tech-

niku a podobně. Uvedené komodity lze prů-

běžně odevzdat celý rok i na sběrném dvoře 

„Na Špičce“, Mochovská 116.

www.celakovice-mesto.cz/ts/
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Slavnostní vylosování 
soutěže Fextovo území 

se blíží
Třetí ročník turistické soutěže Fextovo území 

se pomalu blíží ke konci. Kdo ještě neodevzdal 

hrací arch do slosování, má šanci přesně do 

konce října. V listopadu čeká všechny účastníky 

i širokou veřejnost velká slavnost, kam se do-

staví bájné postavy z okolí i z daleka.

I v říjnu můžete sbírat nálepky do hracího archu, 

který je k dostání v infocentru. Nálepky pak zís-

káte na zajímavých místech ve městě i v blíz-

kém okolí. Pokud jich stihnete nasbírat deset, 

což jde poměrně snadno, můžete se zúčastnit 

velkého listopadového slosování.

Losování o ceny bude součástí celodenního 

zábavního programu pro děti i pro rodiče, který 

se uskuteční v neděli 11. listopadu. Na bran-

dýském zámku se sejdou strašidelné i historic-

ké postavy, aby účastníky soutěže ještě trochu 

potrápily, než se hlavní hrdina soutěže Fext pro 

letošek definitivně stáhne z boje.

Strašidelná stezka, která vás provede zámkem, 

má omezenou kapacitu, proto si zamluvte své 

místo s dostatečným předstihem na www.po-

labsketoulky.cz. Část míst je vyhrazena absol-

ventům soutěže Fextovo území, ale přihlásit se 

může až do zaplnění všech míst každý. 

Součástí programu bude také vyhlášení výsled-

ků soutěže o nejhezčí kresbu Fexta, která stále 

ještě probíhá v zámecké kočárovně v Brandýse 

nad Labem.                    Veronika Kubrichtová

Do středního Polabí míří 
dalších 10 milionů

MAS – Střední Polabí úspěšně rozšířila strate-

gii CLLD o čtvrtý programový rámec věnovaný 

životnímu prostředí, což přinese do regionu 

dalších 10 milionů korun navíc. Peníze jsou 

určené na zeleň ve městech a obcích 

a vybudování územních systémů ekologické 

stability. První výzva bude vyhlášena během 

podzimu.

„Nový programový rámec je určený zejména ob-

cím. Žádat ale mohou například i církve, nezis-

kové organizace a podnikatelé,“ říká projektová 

manažerka Eva Neubergová.

První z výzev bude zaměřená na realizaci územ-

ních systémů ekologické stability, které jsou vy-

mezené v územních plánech obcí. Těšit se na ni 

můžete během podzimu. Projekty mohou získat 

až 100% dotaci včetně příspěvku na následnou 

tříletou péči a v území středního Polabí jsou pro 

ně vyčleněny 4 miliony korun.

Druhá výzva je v plánu na začátek roku 2019. 

Žádat můžete na projekty zaměřené na zeleň ve 

městech a obcích, podpořit lze hlavně výsadbu 

nových a údržbu stávajících dřevin, zakládání 

trávníků a výsadbu trvalkových záhonů. Mezi 

podporovaná opatření patří mj. i tvorba ma-

lých vodních prvků, osazení mobiliáře, likvidace 

nepropustných ploch a zakládání nebo rekon-

strukce cest a pěšin z propustných nebo polo-

propustných materiálů. Projekty mohou získat 

MAS – Střední Polabí až 60% dotaci a v území je pro ně vyčleněno 6 

milionů korun.

„Všem zájemcům o dotaci doporučuji konzul-

tovat své záměry co nejdříve, protože příprava 

žádosti zabere dost času,“ doplňuje Eva Neu-

bergová na závěr.       MAS Střední Polabí, z. s.

Vzpomínka na prázdniny
Na sobotu 1. září byl připraven v parku Na Zá-

jezdě osadním výborem Sedlčánky za podpo-

ry města Čelákovic a ochotných dobrovolníků 

a sponzorů již třetí ročník akce „Vzpomínka na 

prázdniny“ za účasti příslušníků Armády ČR 

a dalších složek Integrovaného záchranného 

systému. Pozvání na tuto akci platilo nejen pro 

děti školou povinné, ale také pro jejich rodiče, 

babičky a dědečky, kteří mají zájem seznámit 

se s činností bezpečnostních složek ČR, které 

každodenně zabezpečují naši ochranu.

Této akce se zúčastnili příslušníci AČR s použí-

vanou technikou z 24. základny dopravního le-

tectva (vrtulník W3A Sokol – seskok výsadkářů 

a transport osoby v podvěsu), 4. brigády rych-

lého nasazení (obrněné vozidlo Pandur II 8x8, 

Land Rover Kajman), Zdravotnického zařízení 

MV, Policie ČR (oddělení jízdní policie KŘP hl. m. 

Prahy, mělničtí policisté z oddělení služební ky-

nologie KŘP Středočeského kraje). Akční zákrok 

proti dvěma nebezpečným ozbrojeným pachate-

lům předvedli policisté Zásahové jednotky Stře-

dočeského kraje. Dále se představili příslušníci 

poříčního oddělení Labe s motorovým člunem 

a následovaly statické ukázky dopravní policie, 

cizinecké policie, výjezdového vozidla kriminalis-

tického technika, policejního dronu a další. Dále 

se zúčastnili strážníci Městské policie a členové 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů z Čeláko-

vic, kdy děti provedly ukázku požárního útoku.

Vzhledem k nepříznivému počasí tento den 

byly na území města Čelákovic organizátory 

zrušeny další akce. Přesto se akce „Vzpomín-

ka na prázdniny“ v Sedlčánkách zúčastnilo asi 

1 150 návštěvníků, 104 účinkujících a 60 členů 

osadního výboru, osob zajišťujících občerstvení 

a dobrovolných pořadatelů.

Na závěr akce byl v parku na Zájezdě zasa-

zen pamětní strom na počest příslušníků AČR 

a všech záchranných sborů, kteří zahynuli při 

výkonu služby. Starosta města zajistí zhotove-

ní pamětní desky a o strom se zavázali pečovat 

členové osadního výboru.

Touto cestou děkujeme všem spoluobčanům 

podílejícím se na zabezpečení průběhu této 

akce.                                                     osadní výbor 

osadní výbor Sedlčánky
informuje

Lysá nad Labem – psí 
útulek

Na jednom ze zasedání osadního výboru v roce 

2017 navrhly Vlasta Žebráková, Alena Kabáto-

vá a Zlatka Chourová, abychom ocenili dobrou 

spolupráci s psím útulkem v Lysé nad Labem. 

Při akcích, které osadní výbor v Sedlčánkách 

pořádal, se postupně přidali další spoluobčané 

a vznikla krásná tradice podpory pejsků v útulku.

V září se nejen členové osadního výboru, ale 

i další spoluobčané složili na nákup konzerv, 

granulí a dalších pamlsků pro pejsky. Dále ně-

kteří spoluobčané v den konání akce „Vzpomín-

ka na prázdniny“ byli ochotni přinést nepotřebné 

deky, hračky a další pomůcky pro pejsky.

Veškeré nakoupené krmení, darované věci byly 

dne 12. září předány pracovnicím psího útulku 

v Lysé nad Labem. Po velkém překvapení nad 

množstvím darovaných věcí pracovnice útulku 

poděkovaly přítomným a všem spoluobčanům 

ochotným pomoci s podporou pejsků umístě-

ných v útulku.            Petr Kabát a Aleš Nekola

Autorka ilustrací
V Čelákovicích žiji od 

narození. Měla jsem 

jen půlroční přestáv-

ku, kdy jsem bydlela 

na Žižkově, ale už tři 

roky jsem zpět v jed-

nom z čelákovických 

bytečků. V Čelákovi-

cích mimo jiné půso-

bím ve skautském středisku a vedu družinku 

skautek.

Mám vystudovanou knižní grafiku na Hellichov-

ce, na VOŠce u ak. mal. Milana Erazima. Nau-

čila jsem se celý proces tvorby knih, od návrhu 

přes ilustrace a sazbu až po různé techniky tisku 

a způsoby vazby. Tato práce se postupně stala 

mojí láskou.

Nyní studuji VOŠ textilních řemesel v Praze 

a zároveň v kombinované formě textilní techno-

logie a nanomateriály na Technické univerzitě 

v Liberci. Sem tam pracuji pro nějaká nakla-

datelství nebo v tiskárně a krom toho se věnuji 

vlastní tvorbě. Mým snem je založit si jednou 

vlastni maličké, nejspíš i poněkud alternativní 

nakladatelství.

V blízké době bych ráda udělala výstavu černo-

bílých analogových fotografií, jen zatím hledám 

vhodný prostor.

Má další tvorba je k nalezení na instagramu pod 

jménem lotty.na nebo na stránce lottyna.tumblr.

com.                          Kateřina Lotty BartošováFoto: archiv OV

Foto: archiv OV
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Regionální den PID v Čelákovicích se konal v sobotu 8. září u příležitosti 145. výročí železniční trati 

Praha – Čelákovice – Nymburk a představení nově zmodernizované železniční stanice Čelákovice. 

Akce přilákala velké množství zájemců, kteří se mohli svézt parním vlakem taženým lokomotivou 

Šlechtičnou, retro vlaky v podobě elektrické pantografové jednotky řady 451 nebo soupravy dvou-

podlažních vagonů v čele s lokomotivou nesoucí název Bobina. Mezi Čelákovicemi a Mochovem 

jezdil motorový vůz řady 830 známý pod označením Kredenc. Do skanzenu v Přerově nad Labem 

a na zámek v Brandýse nad Labem jezdily historické autobusy, typy Karosa ŠD 11 a Škoda 706 RTO. 

Děti i dospělí obdivovali modelové kolejiště, nechyběl ani bohatý kulturní program, který vyvrcholil 

vystoupením skupiny Banjo Band Ivana Mládka. Na uspořádání akce se podílelo město Čelákovice 

ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi hl. m. Prahy a Středočeského kraje, ROPID a IDSK.

V sobotu 15. září se uskutečnil historicky poprvé Festival sportu na čelákovickém náměstí. Prezen-

tovala se zde řada sportovních subjektů působících ve městě a naplňujících Zastupitelstvem města 

schválený Plán rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 2030. Vedle sportovních aktivit připravených 

pro děti byl připraven i bohatý kulturní program, v jehož rámci vystoupil Jaroslav Uhlíř se svou ka-

pelou nebo Čiperkové. S ohledem na návštěvnost, jež předčila očekávání pořádajících organizací, 

kterými byly Čelákovická sportovní a Kulturní dům Čelákovice, bude Festival sportu tradiční čeláko-

vickou akcí. Příští ročník se uskuteční v sobotu 7. září 2019.

Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta II

Regionální den PID v Čelákovicích i Festival sportu se vydařily 
– atmosféra na akcích byla fantastická

U příležitosti Regionálního dne PID, na jehož organizaci se podílelo město Čelákovice, ROPID a IDSK, byla představena veřejnosti i nově zmodernizovaná železniční stanice Če-

lákovice. Investorem stavby byla Správa železniční dopravní cesty. Zhotovitelem stavby společnost Elektrizace železnic Praha. Městem projížděly parní a retro vlaky i historické 

autobusy. Celá akce byla doplněna kulturním programem u příležitosti oslav 145 let železniční trati Praha – Čelákovice – Nymburk. Foto na stránce: Jana Vondráčková a -dv-
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Historicky poprvé uspořádaly Čelákovická sportovní ve spolupráci s Kulturním domem Čelákovice Festival sportu na čelákovickém náměstí. Součástí sportovně zaměřené akce 

byl i kulturní program. Zájemci si mohli vyzkoušet různé sporty a disciplíny. Příští rok se Festival sportu uskuteční o týden dříve. Patronem akce byla Denisa Rosolová. Obě 

akce moderoval Karel Kašák. Foto na stránce: Jana Vondráčková
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Jak přišla do Čelákovic
republika

Dvacátého osmého října devatenáct set osmnáct 

přeraziv spár, jenž mě svíral, spár ptáka, jenž říkal si orel, ale byl sup,

já národ československý stanul jsem mezi národy svobodnými…

Tuto báseň Stanislava Kostky Neumanna jsme se jako žáci druhé třídy Národní školy ještě 

v Masarykově, zanedlouho pak Hakenově ulici (nynější Kostelní) učili přednášet zpaměti. 

To byl v roce 1950 ještě 28. říjen státním svátkem hlavně jako den vzniku samostatné Čes-

koslovenské republiky. O pár let později v první řadě už Dnem znárodnění. Vzpomínka na 

osamostatnění ustoupila až na druhé místo, později zcela vyšla z módy. Od jisté doby jsme 

se k ní vátili a to je dobře.

V tomto tématu se nezabýváme událostmi, jimiž 

se Československo v říjnu před sto lety stalo 

jedním z nástupnických států Rakousko-Uher-

ské monarchie, ani tím, co všechno se v oněch 

dnech v této souvislosti událo v Čelákovicích. 

To už před námi učinili jiní. Budeme se věnovat, 

obrazně řečeno, přicházení republliky do měs-

ta a odcházení monarchie, respektive tomu, co 

nový stát do města krátce po vzniku přinesl a co 

odešlo. Jen připomínáme, že řádný profesor 

české Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, 

filosof, politik, poslanec říšské rady a české-

ho zemského sněmu Tomáš Garrigue Masaryk 

opouštěl myšlenku možnosti přetvoření mnoho-

národnostní monarchie na svazek autonomních 

zemí postupně od rakouské anexe (připojení) 

Bosny a Hercegoviny v roce 1908 až do po-

čátku světové války v červenci 1914. Tehdy se 

původní zastánce austroslavismu definitivně 

rozhodl k otevřené přípravě vystoupení českého 

a slovenského národa ze svazku „domu habs-

bursko-lotrinského“. V červenci 1915 prohlásil 

v Ženevě: „Odsuzujeme násilí, nechceme a ne-

budeme ho užívat. Avšak proti násilí budeme se 

hájiti třeba železem.“ Za pár měsíců musel mo-

narchii opustit, aby unikl zatčení. Francie, Velká 

Británie, Rusko ani USA nebyly myšlenkou záni-

ku říše a vzniku nových států v Evropě, včetně 

Československa, zprvu nijak nadšeny. Teprve 

až koncem války je Masaryk spolu s Benešem 

a Štefánikem přesvědčil. Jedním z argumentů 

bylo tehdy už československé vojsko – legie, 

bojující téměř na všech frontách Evropy.

Vystřízlivění

V posledních letech monarchie žilo v Čeláko-

vicích (včetně Jiřiny) jen něco kolem 3 040 lidí 

(katolíků 2 436, evangelíků 47, izraelitů 17), 

z toho 16 Němců (převážně asi zaměstnanců 

firmy Stabenow). Místní sedláci měli počátkem 

války téměř 90 koní a 230 ks hovězího dobytka. 

Po loukách za humny se pásávalo asi 190 koz 

a po dvorech se prohánělo 2 700 slepic a 270 

husí. Košíkáři pletli nejen košíky, nůše a ošatky, 

ale také proutěné „futrály“ na náboje pro c. k. 

artilerii. Kromě tří cihelen a firmy Stabenow už 

se „točila kola“ továrniček pánů Volmanů (Jo-

sefa a Antonína), Červinky a také „velkošev-

covny“ pana Holuba, zásobujícího bagančaty 

c. k. infanterii. V mnohých domácnostech ještě 

svítili petrolejovými lampami, telegraf a telefonní 

stanice byly jen na poště, radnici a v četnické 

stanici. Čelákovice měly 6 ulic a náměstí, tehdy 

Komenského. Purkmistrem (starostou) byl oblí-

bený, pokrokový a vzdělaný český sedlák pan 

Jindřich Čurda, vyznamenaný zlatým Záslužným 

křížem v šedesátém roce (1908) panování Jeho 

Veličenstva. Zpočátku (od roku 1901) „třímuž-

ná“ četnická stanice (velitel – četnický strážmis-

tr a četnický závodčí + 1) sídlila ve staré rychtě 

na Stankovského ulici. V této souvislosti stojí za 

zmínku, že už v roce 1915 (23. srpna) velitel této 

stanice strážmistr Václav Šulc upozornil Ed-

varda Beneše na nebezpečí zatčení, načež ten 

krátce potom tajně emigroval do Paříže. Územ-

ně a správně náleželo město k okresu Brandýs 

n. L. – c. k. okresnímu hejtmanství. „Pták, jenž 

říkal si orel“, padl v Čelákovicích sice už v roce 

1897 (smetla ho z radniční věžičky vichřice a na-

hradil ho český lev), ale část obyvatelstva byla 

možná loyální říši ještě nedlouho před válkou. 

Jejím vyhlášením se lidé cítili podvedeni a pro-

klínali stařičkého mocnáře za to, že podlehl tla-

ku svých bojechtivých rakouských a pruských 

kumpánů. Pokud nějaká loyalita zbyla, rychle 

mizela. U odvedenců určitě po prvním ostrém 

střetu s napadenými Srby. V zázemí, respektive 

mezi lidmi s přibývajícím počtem padlých a ra-

něných, s rekvizicemi dobytka, barevných kovů 

(mosazných hmoždířů z domácností, kostelních 

zvonů atd.), se zavedením povinnosti odvádět 

„eráru“ část úrody, s rostoucími cenami a nedo-

statkem všeho, co lidé potřebovali k životu. 

Na křídlech Sokola, se zbraní v ruce a v hle-

dáčku policie vstříc republice

V 60. letech 19. století vznikla tělovýchovná or-

ganizace Sokol. Do Čelákovic „přiletěl“ tento 

vítaný pták až v roce 1893. Zakladatelé nijak ne-

tajili jeho polovojenský charakter s cílem připra-

vit každého českého muže k branné povinnosti. 

Rakouské úřady proto před válkou činnost So-

kola tolerovaly jen s určitou opatrností. Přesto 

marně. Již mezi českými dobrovolníky roty Na-

zdar cizinecké legie, kteří se osvědčili v bojích 

u francouzského Arrasu v květnu 1915, bylo ne-

málo vycvičených sokolů. S nimi i čelákovický 

rodák Václav Záruba, který tam bohužel padl. Na 

předválečnou sokolskou přípravu nezapomněla 

ani velká část příslušníků československých 

legií (včetně dalších, téměř 80 mužů, kteří po-

stupně odešli na bojiště 1. světové války z Če-

lákovic, Sedlčánek, Císařské Kuchyně a Záluží 

bojovat původně „za císaře pána a jeho rodinu“) 

a nešlo přitom jen o převzetí sokolského názvo-

sloví (oslovení „bratr“ a pozdrav „Nazdar!“). To 

rakouské úřady tušily a také v Čelákovicích pát-

raly po korespondenci a archivu místní sokolské 

jednoty. Také marně. Čelákovických legionářů 

– sokolů se nedopočítaly. Úřady zajímala i pod-

pora, kterou místní poskytovali zoufalým hlado-

vým Pražanům, dezertérům z front, uprchlíkům 

ze zajateckého tábora v Milovicích nebo čes-

ké domácí politické opozici. V této souvislosti 

byl například v roce 1917 vyšetřován tajemník 

městského úřadu pan Jaroslav Baiza za finanční 

podporu rodiny vězněnho politika Václava Klo-

fáče (pozdějšího ministra národní obrany ČSR). 

O propojení Sokola s historií československých 

legií svědčí mimo jiné také Masarykova slova: 

„Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo 

Československa.“

Lidé ve městě v říjnu 1918 už samozřejmě tuši-

li, že se blíží toužebně očekávaný konec války, 

pád monarchie a vymanění ze „spáru černého 

ptáka“. Noviny byly sice cenzurovány, ale leda-

cos se z nich dalo vyčíst, zprávy se šířily také 

šeptandou a infomace přinášeli i představitelé 

města jako účastníci protestních protirakous-

kých akcí v Praze. Přes napětí, které muselo 

„viset ve vzduchu“, charakterizoval městský 

kronikář s odstupem zdejší atmosféru slovy: 

„Den 28. října míjel jako ostatní dni, ve stejných 

starostech a stejné práci. K večeru se však do-

nesla do města někým zvěst, že je proveden 

státní převrat a že byl prohlášen samostatný 

československý stát … Dlouho do noci bylo ve 

městě hlučno.“ Méně hlučně, i když asi s uleh-

čením přijali tuto zprávu také lidé, kteří někoho 

Tzv. malý státní znak ČSR z roku 1920. Zdroj: Internet

Československá vlajka v období 1918–1920. Zdroj: 

Internet



kultura

říjen 2018 / 13

ztratili ve válce. A nebylo jich málo. V rodinách 

čelákovických občanů už tehdy chybělo přes 90 

mužů, což bylo více než 7 % z jejich celkového 

předválečného počtu.

Atributy

Nástup republiky po 28. říjnu se postupně pro-

jevil v několika jejích viditelných charakteristic-

kých znacích (atributech). Mezi prvními, s nimiž 

se obyvatelé našeho města v běžném životě 

mohli setkat, byl název státu, jeho symboly, 

poštovní známky a bankovky. To všechno bylo 

v počáteční fázi tak trochu prozatímní, někdy až 

ukvapené, což dnes už málokdo ví a je to po-

chopitelné. Prvním názvem Československa byl 

„samostatný stát československý“ (Zákon č. 11 

z 28. října 1918 o zřízení samostatného státu 

československého). Od té doby až ro roku 1920 

se používaly polooficiální názvy „Českosloven-

ský stát“, nebo „Česko-Slovenský stát“. Teprve 

„Zákon č. 121 z 29. února 1920, kterým se uvo-

zuje ústavní listina československé republiky“ 

zavedl názvy „Československá republika“, nebo 

„republika Československá“. Od 29. října 1918 

až do roku 1920 mělo Československo vlajku 

v heraldických barvách, odvozených ze znaku 

zemí Koruny české. Červená – barva štítu a bílá 

– symbolizující stříbrného lva. Bílo-červené čes-

ké praporce jsou známé již ze 13. století a české 

zemské prapory (horní pás bílý, spodní červený) 

byly běžné od poloviny 19. století. Používaly je 

v různých obměnách i československé legie. 

Trochu pikantní bylo, že stejnou národní vlajku 

mělo i Polsko. Jenže to se tehdy ještě neřešilo. 

Obtížněji vznikala podoba státního znaku. Na-

vrhovaná improvizace v podobě legionářského 

emblému nebyla akceptována a v květnu 1919 

přijala vláda prozatímní návrh založený na sty-

lizaci znaku českého státu z období posledních 

přemyslovských panovníků. Teprve od roku 

1920 (zákon 252/1920 Sb., z 30. března) mělo 

Československo státní znak popsaný takto: „Na 

červeném štítě stříbrný dvouocasý lev ve skoku 

vpravo hledící, úst rozžhavených, s jazykem vy-

plazeným, drápy s čelenkou (korunkou – pozn. 

autorů), vše zlaté, nesoucí na svých prsou čer-

vený štítek s třemi modrými vrchy, z nichž na 

prostředním vyšším vztyčen jest stříbrný kříž pa-

triarší.“ Autorem této podoby znaku, vycházející 

se stylizace renesanční podoby českého lva, 

byl výtvarník František Kysela. V souvislosti se 

státními symboly se dále nezabýváme dělením 

státních znaků na malý, střední a velký, které 

vzniklo také v roce 1920. Teprve na těchto zna-

cích (středním, respektive velkém) se objevily 

samostatně symboly českých zemí (Čech, Mo-

ravy, Slezska), Slovenska, Podkarpatské Rusi 

a na velkém též Těšínska a Ratibořska.

Lze si představit, že po vyhlášení samostanosti 

se lidé nejen v Čelákovicích, ale v celé republi-

ce zajímali hlavně o to, čím budou platit a jaké 

budou ceny, protože v oběhu byly peníze Ra-

kousko-Uherska. Bankovky, jimž se říkávalo 

úplavice – a mince. Pokud chtěla republika 

uniknout z inflace, musela rychle zavést vlastní 

měnu. O to se postaral první československý 

ministr financí Alois Rašín, již v noci z 25. na 26. 

února 1919. Po uzavření státní hranice zahájily 

uřady kolkování (dosud neobvyklé) rakousko-

-uherských bankovek, protože československé 

dosud nebyly vytištěny. Kolkované bankovky 

byly pak po několika měsících stahovány a na-

hrazovány těmi našimi. Zústalo přitom u názvu 

koruna přesto, že se objevily návrhy historizující 

(denár, groš), nebo vlastenecky komické (říp, lev 

či sokol). Za další z atributů, s nímž se obyva-

telé Čelákovic nedlouho po vyhlášení republiky 

v běžném životě setkali, byly zcela nepochybně 

první československé poštovní známky, vydané 

již 18. prosince 1918. Jejich autorem byl, jako 

u bankovek vyšších hodnot, také Alfons Mu-

cha – malíř, grafik a dnes bychom řekli desig-

nér. V oběhu byly také úřední i neúřední přetisky 

rakousko-uherských známek, které mladá Čes-

koslovenská pošta po určitou dobu tolerovala. 

Když už jsme se krátce zmínili o viditelných 

znacích příchodu republiky do našeho města, 

musíme připomenout také jeden z výrazně sly-

šitelných. Možná už 29. října na slavnostním 

jednání městského zastupitelstva a pak v prů-

vodu městem, zazněla česká píseň „Kde domov 

můj…“ z roku 1834, už ne jako národní, ale jako 

zatím neoficiální hymna státní. Až po dvou le-

tech přibyla k její první sloce část slovenské pís-

ně z roku 1844 „Nad Tatrou sa blýska…“

Pouhé dva měsíce po vzniku republiky přišla vý-

znamná demokratická změna v podobě Zákona 

č. 75 z 31. ledna 1919 o volebním řádu v ob-

cích: „Právo voliti do obecního zastupitelstva 

přísluší všem občanům… bez rozdílu pohlaví, 

kteří překročili 21. rok věku, bydlí v obci volby 

aspoň tři měsíce, počítajíc zpět ode dne vyložení 

voličských seznamů, a kteří nejsou tímto záko-

nem výslovně vyloučeni z práva voliti… Každý 

volič je povinen volby se zúčastniti.“ Povinnost 

se nevztahovala na lékaře, osoby starší sedm-

desáti let, nemocné nebo s tělesnou vadou, na 

lidi, kteří se z neodkladných povinností nemohli 

k volbám dostavit nebo kteří byli od místa vol-

by vzdáleni minimálně 25 km. Jistě vám neušlo 

spojení „bez rozdílu pohlaví“. Poprvé v historii 

českých zemí se totiž voleb zúčastnily ženy. Ak-

tivně – právem volit i pasivně – právem být vo-

leny. Do obecních zastupitelstev se volby v celé 

zemi uskutečnily 15. června 1919. V Čelákovi-

cích v nich zvítězili sociální demokraté sedmi 

sty jedenácti hlasy. Na druhém místě národní 

socialisté s pěti sty deseti hlasy. Zvoleno bylo 

28 zastupitelů (8 z „předrevolučních“) a 2 za-

stupitelky. Čelákovický lékař pan Václav Došek 

volit nemusel, ale zvolen byl. Starostou města 

se pak stal sociální demokrat František Kašák, 

tehdy strojník káranské vodárny. Jeho zkušený 

a vážený předchůdce pan Jindřich Čurda do 

zastupitelstva zvolen nebyl, možná ani nekandi-

doval – škoda, bylo mu teprve 66 let. Kolik če-

lákovických žen k volbám přišlo, nevíme. Celo-

státně ale byla jejich účast hodnocena ještě jako 

nízká. První parlamentní volby v nové republice 

byly až o necelý rok později v dubnu 1920 (do 

té doby bylo zákonodárným sborem Revoluční 

národní shromáždění vytvořené z českých po-

slanců, zvolených do Říšské rady v roce 1911). 

Do Poslanecké sněmovny volilo tehdy v Čeláko-

vicích už 931 žen, do Senátu 831 (v obou pří-

padech více než mužů). Tyto volby se nekonaly 

v územích, o jejichž připojení k Československu 

nebylo ještě definitivně rozhodnuto (např. na 

Těšínsku, slovenské Spiši a na Podkarpatské 

Rusi).

Co ještě zbývá na závěr toho, co jsme si sta-

novili jako obsah tohoto tématu. Snad jen ně-

kolik doplňujících informací. Hned druhý den 

po vyhlášení samostanosti prohlásili čelákovičtí 

zastupitelé pět významných mužů domácího 

odboje čestnými měšťany. Jejich jména dnes 

již mnohým nic neříkají, ale pro naše předky 

byla důležitá. Pojďme si je připomenout. Byli to: 

spisovatel Alois Jirásek; Karel Kramář – politik, 

odsouzený k trestu smrti za velezradu, amnes-

tován císařem Karlem I. v roce 1917, první před-

seda vlády ČSR; Václav Klofáč – politik, vězně-

ný za velezradu, amnestován Karlem I. v roce 

1917, první ministr obrany ČSR; František Sta-

něk – agrární politik, v Říšské radě se odvážně 

a otevřeně vyslovil pro českou samostatnost, 

a Gustav Habrman – sociálně demokratický po-

litik, vězněný za velezradu, později ministr vlád 

ČSR. Bylo to určité vlastenecké gesto, protože 

kromě pana Klofáče (viz text výše) neměli ostat-

ní z nich žádný vztah k našemu městu.

S monarchií odešly z učeben čelákovické 

měšťanské školy na náměstí a z obecné školy 

v Kostelní ulici krucifixy a portréty císaře Karla 

I., kterému čeští posměváčci koncem války ří-

kávali Karel poslední. Jeho portréty vystřídaly 

reprodukce obrazu tatíčka Masaryka od Maxe 

Švabinského z roku 1919, které byly pak po-

stupně i ve veřejných místnostech a na úřadech 

nahrazeny oficiálními fotoportréty.

Na srpnové schůzi v roce 1919 nové zastupitel-

stvo rozhodlo, „že se nebude nadále užívati titu-

lu královské komorní město Čelákovice, protože 

se to příčí republikánskému režimu“. Zajímavou 

informací pro mnohé nové Čelákováky může 

být také to, že republika „přivanula“ na dohled 

od našeho města jednoho z tak zvaných mužů 

28. října, politika, novináře a účastníka protira-

kouského odboje, později zatracovaného Jiřího 

Stříbrného. V říjnových dnech před sto lety jeho 

zásluhou nezasáhla uherská posádka Prahy 

proti probíhajícímu převratu. Spolu s dalšími 

čtyřmi (Aloisem Rašínem, Antonínem Švehlou, 

Františkem Soukupem a Vavrem Šrobárem) 

pak podepsal Provolání o samostanosti Čes-

koslovenska, následný zákon a od listopadu 

1918 vedl ministerstvo pošt a telegrafů. Jeho 

vila dosud stojí při okraji lesa Lipovka, nedaleko 

od bředu jednoho z labských ramen, které kdy-

si tvořily ostrov, na němž se rozkládalo slavné 

České Grado.

Téma zpracovali

Ivan Vaňousek s Jaroslavem Špačkem

téma

První československá jednokorunová bankovka z roku 

1919. Foto: J. Špaček

První československé poštovní známky od A. Muchy. 

Foto: J. Špaček
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Dne 29. října 2018 by se do-

žil náš tatínek pan Rudolf 

RICHTER 100 let.

S láskou vzpomíná Jaroslava 

a Radek s celou rodinou.

Prosím, vzpomeňte s námi. 

Děkuji.

dopisy

společenská kronika

chodíme kolem nichSíla statistiky
První století třetího tisíciletí by mohlo být směle 

nazváno stoletím statistiky. Je všude. V televi-

zi, rozhlase, novinách, časopisech, v příbalo-

vých letácích. Ze statistických dat se dovídáme 

spoustu užitečných věcí. Například v televizi 

jsem se dověděl, že 13,2 % lidí by volilo piráty, 

v příbalovém letáku, že 10 % pacientů (1 z 10) 

může z toho léku dostat průjem, a v nedělní 

příloze MF DNES roku 2011 jsem četl, že podle 

BÚ AVČR přežvykuje 73,4 % hovězího dobytka 

s hubou namířenou k severu. A v článku „Církve 

a sekty ve městě“ z 12. čísla Zpravodaje 2017 

jsem zjistil, že podle městské kroniky žilo roku 

1921 v Čelákovicích 3 170 obyvatel, z nichž 

1 362 se hlásilo k církvi katolické (43 %) a 1 138 

k církvi československé (35,9 %), takže zde bylo 

78,9 % věřících. Dnes tu máme 11 526 občanů, 

4 církve a Svědky Jehovovy, ale o počtu věří-

cích v kronice není nic, protože v článku jsou 

jen kusé údaje. U církve římskokatolické se uvá-

dí, že na nedělních bohoslužbách bývá asi 100 

osob (0,87 % občanů) a u Církve českosloven-

ské husitské, že nedělních bohoslužeb se zú-

častní za rok 830 věřících, takže na jednu boho-

službu přijde 16 věřících (0,14 %). K Svědkům 

Jehovovým prý na dvě shromáždění v týdnu 

přijde asi 70 lidí, takže na jednom jich bývá asi 

35 (0,3 %). O církvi Apoštolské se píše pouze to, 

že se věřící scházejí v jednom rodinném domku, 

takže jich nemůže být mnoho. Řekněme, že jich 

je dvanáct jako apoštolů (0,1 %). Zato Církev 

bratrská eviduje 40 členů (0,35 %) a Církev čes-

kobratrská evangelická 42 (0,36 %). Za věřící 

lze tedy považovat 245 občanů (2,1 %). Podle 

sčítání lidu 2011 však bylo v ČR 21 % věřících, 

tedy 10x víc. Z toho si ale nemusíme dělat vrás-

ky, když si vzpomeneme, že jsou tři stupně lži: 

lež, sprostá lež a statistika.

Miloslav Kolínko

n Velmi děkujeme městu Čelákovice za po-

skytnutou finanční podporu v roce 2018 ve výši 

36 840 Kč. Za tuto finanční dotaci jsme pořídili 

jedno polohovací lůžko Etude Medley a jednu 

antidekubitní matraci pro uživatele s pobytem 

v domácnosti v Čelákovicích. Velice si vážíme 

spolupráce při pomoci sociálně slabým uživate-

lům a vylepšení kvality sociálních služeb.

Vyšší Hrádek, p. s. s.

n První místní výstava drobného zvířectva 

a burza se nám v novém prostředí ve dnech 

14. a 15. září velmi vydařily. Děkujeme touto 

cestou vedení města za poskytnutí areálu, pří-

spěvkové organizaci města Pečovatelská služ-

ba za pomoc s dodávkou pitné vody a Městské 

policii za monitorování vystavených zvířat v noč-

ních hodinách. Díky takovéto pomoci může náš 

spolek dále existovat.

Na další, již větší výstavu vás všechny zveme 

– sledujte kalendář akcí, kde se termín dozvíte.

Český svaz chovatelů, ZO Čelákovice

n Chtěla bych tímto poděkovat hlídce městské 

policie, která mi dne 11. 9. pomohla zprovoznit 

automobil Toyotu Yaris před kruhovým objez-

dem u Billy.                                Marie Bradnová

poděkování

Čelákovické observatoře
V červenci a srpnu letošního roku byly mimo-

řádně příznivé podmínky nejen k vrcholícímu 

připomínání osmičkových výročí, ke koupání 

ve sluncem prohřáté vodě, ale i k pozorování 

úkazů na noční obloze. Úplného, tentokrát tzv. 

krvavého, dříve obávaného zatmění měsíce, 

které prý bude z našeho domova na Labi vidi-

telné zase až v příštím století. Přiblížení plane-

ty Mars k Zemi, respektive k našemu městu na 

méně než „pouhých“ 58 mil. km pak sledovali 

možná někteří také s obavami, neboť jak zná-

mo, Mars je odedávna symbolem války a jeho 

blízkost by prý nemusela věstit nic dobrého. Ať 

tak či onak, byly velké, nejen české observatoře 

zejména v noci z 27. na 28. července obleženy 

diváky podobně jako koupaliště ve dne. Rovněž 

noc z 12. na 13. července prožili mnozí zájemci 

o úkazy na obloze s napětím v očekávání boha-

tého roje meteoritů Perseid. 

Také v Čelákovicích je jedna observatoř. Na 

ostrůvku mezi mlýnským náhonem a Labem, 

nedaleko zdymadla. Postavil ji na střeše své 

chaty před necelými třemi lety pan Poupě z Pra-

hy. Milý člověk, který mi své království, z ně-

hož pozoruje hvězdy a Slunce, ochotně ukázal 

i zevnitř. Soukromá observatoř snadno unikající 

pozornosti chodců a cyklistů je jakýmsi nástup-

cem vyhlídkové věžičky, která zanikla někdy na 

přelomu 20. a 21. století při rekonstrukci jedné 

patrové vily v Rybářské ulici. Z věžičky na vr-

cholu střechy této vily totiž ve 30. letech minu-

lého století pozoroval okolní krajinu a hvězdnou 

oblohu přírodovědec a pedagog pan Gustav 

Daněk, původem snad z nedalekého Mochova.

Z uvedeného mimo jiné vyplývá, že observatoř 

není neslušné slovo, ale místo pro pozorování 

pozemských a nebeských jevů. Je totiž odvoze-

no z latinského observantia – pozornost.

Ivan Vaňousek

Malá observatoř na ostrůvku. Foto: -iv-

Poznámka (oprava)

V zářijovém Zpravodaji došlo v mém příspěvku 

s názvem „Pomuk, či Nepomuk?“ v této rubrice 

k omylu v přepisu dat z konceptu do podkladu 

pro tisk. Správný text zní: „…Průběh jeho svato-

řečení v 18. století (1729)…“ Omlouvám se. 

I. Vaňousek 

Rekondiční pobyt
Sjednocená organizace nevidomých a slabo-

zrakých Brandýs nad Labem uspořádala ve 

dnech 2.–8. září za finanční podpory města 

Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi rekon-

diční pobyt v Úborsku u Klatov. Zúčastnilo se 

celkem 39 členů, převážně z Čelákovic. Navští-

vili jsme vodní hrad Švihov, Chodské muzeum 

v Domažlicích, vystoupali jsme na rozhlednu 

Markéta. Do dětských let jsme se vrátili s prů-

vodcem skřítkem Šumavousem v pohádkové 

chalupě v Mlázovech. V Klenové jsme se po-

dívali na hrad a zámek, včetně tamní obrazové 

galerie. Zámek v Chudenicích nás překvapil 

svým vnějším vzhledem, o to víc jsme byli nad-

šeni jeho interiéry. V Železné Rudě jsme vyjeli 

lanovkou na Špičák a někteří z nás si nenechali 

ujít výstup na jeho rozhlednu. Další den nás pan 

sládek provedl svým pivovarem v Bezděkově 

a večery nám zpestřil místní harmonikář a na 

kytaru nám zahrál a zazpíval řidič Pepa. Majitel 

nám poutavě povyprávěl o historii 200 let staré 

hospody, která vždy patřila jeho rodině, dnes 

penzion s bazénem a vířivkou, kterou jsme také 

využili. Komentovaná prohlídka Klatov ukončila 

náš pobyt v tomto kraji. Počasí nám přálo a tě-

šíme se na příští rok do Deštného v Orlických 

horách.

Lidmila Kobosová a Jindřiška Šeráková 

Bývalá Daňkova vila v Rybářské ulici. Foto: archiv 

Městského muzea
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Podzim plný koncertů v KD
Tento podzim bude v čelákovickém Kulturním 

domě také velmi bohatý na koncerty. Nabídka 

žánrů je velmi rozmanitá. Ve středu 17. října při-

jede herec a písničkář Jiří Schmitzer se svým re-

citálem. Prvním listopadovým koncertem bude 

v pátek 2. aktuálně největší hvězda českého 

rapu Marpo&TroubleGang. Přiznivci dobrého 

bigbeatu si přijdou na své hned 3krát, a to v pá-

tek 9. listopadu, kdy k nám zavítají Michal Am-

brož s Hudbou Praha, Krausbery a Schodiště. 

Na festivalové léto můžete zavzpomínat v pátek 

16. listopadu s tradičními učastníky populárních 

festivalů Vypsanou fixou a Mňágou a Žďorp. 

Koncert se koná. Téměř vyprodaný je koncert 

skupiny 4TET s Jiřím Kornem v čele. Pokud 

máte jejich vokální tvorbu rádi, neváhejte s ná-

kupem vstupenek na 23. listopad.

Tradiční koncert Václava Hybše je vyprodám 

každoročně, tentokrát se uskuteční v pondělí 

26. listopadu, a doporučuji tedy neváhat s poří-

zením vstupenek. Další rockový nášup vás čeká 

na taneční bigbeatové zábavě v pátek 30. listo-

padu, kde s legendární partou Dekameron vy-

stoupí host Marty a jako další vystoupí i skupina 

Sací bagři, což je revival populárních Tří Sester. 

V předvánočním čase si budete moci vychutnat 

tradiční Vánoční koncert města Čelákovic v po-

dání Orchestru Bohumíra Hanžlíka.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Tomáš Staněk, ředitel

AFFETTO – koncert
 k výročí vzniku

Československé republiky
K akcím, které v Čelákovicích připomínají 

100. výročí vzniku Československé republi-

ky, chce Spolek pro varhanní hudbu ve spo-

lupráci s radou starších Církve českosloven-

ské husitské přispět slavnostním koncertem 

v neděli 7. října v 18.00 hod. v Husově sboru.

K účinkování jsme pozvali vokálně experimen-

tální soubor AFFETTO, jinak též pěvecké kvarte-

to – ve složení Jan Mikušek, Marek Olbrzymek, 

Vladimír Richter, Aleš Procházka – společně 

s varhaníkem Martinem Jakubíčkem.

V Čelákovicích soubor vystoupil již v roce 2015 

v rámci Husova roku s programem čerpajícím 

ze staročeských kancionálů, černošských spiri-

tuálů a lidových písní. Tehdy velmi zaujal svým 

originálním a současně velmi vytříbeným inter-

pretačním přístupem. Affetto pracuje s emoce-

mi, barvou zvuku, s akustikou daného prostoru 

– také s profesionální samozřejmostí a velkým 

muzikantským entuziasmem. Takto působivě 

přibližuje skladby nejrůznějších historických 

období i uměleckých žánrů. Soubor ovšem 

nezaujal jen v Čelákovicích. Vystupuje u nás 

i v zahraničí, na kontě má několik CD, spolupra-

cuje s dalšími výraznými osobnostmi současné 

hudební scény – např. se zmiňovaným varha-

níkem Martinem Jakubíčkem (affetto.cz, www.

martinjakubicek.cz). Program k výročí republiky 

obsahuje písně z období národního obrození, 

připomene čas budovatelských úspěchů i díla 

významných osobností, které ovlivnily naši kul-

turu, a to nejen hudební.

Věříme, že slavnostní koncert bude dalším ze 

série výjimečných uměleckých zážitků, kterými 

Affetto obohacuje naši každodenní skutečnost.

Koncert je realizován s podporou města Čelá-

kovic. Těšíme se na vaši návštěvu.

Spolek pro varhanní hudbu 

a Husův sbor Čelákovice

Vokální soubor Affetto. Foto: archiv pořadatelů

Pozvánka na výstavu
do Galerie v altánu

Galerie v altánu, Vašátkova č. p. 818, Čeláko-

vice, pořádá výstavu Ezoterické obrazy Jany 

Janouchové.

Nejvyhledávanější malířka ezoterických obra-

zů a mandal v současnosti Jana Janouchová 

z Kytína představí své duchovní obrazy a man-

daly. Výstava je přístupná od 1. října do 31. lis-

topadu od 12.00 do 17.00 hod. Vernisáž výstavy 

proběhne ve středu 3. října od 14.00 hod.

Na vernisáži se dozvíte, jak vznikají osobní man-

daly, jak vnímat ezoterické obrazy a také důvody 

zvýšeného vyhledávání duchovních věcí u Če-

chů. Výstava je prodejní, info: www.few.web-

node.cz. Srdečně vás zveme!     Irina Füzéková

Obraz Jany Janouchové

Poděkování za uklizené 
město

Velké poděkování všem, kteří se v sobotu 

15. září připojili k mezinárodní akci Ukliďme 

svět, a kterou jsme v našem městě organizovali 

již po desáté. Okolí Dělnických domků se zača-

lo pod vedením pí Pencové uklízet v 9.00 hod. 

a uklizené bylo přibližně za hodinu. V Sadech 

17. listopadu již touto dobou pilně uklízeli rybáři 

z MO Českého rybářského svazu v čele s p. Jin-

dřichem a od 13.00 hod. navázala naše skupin-

ka. Úklidu se v těchto lokalitách zúčastnilo cel-

kem 26 osob, z toho osm dětí. Vysbíralo se 13 

pytlů odpadu, což je méně odpadků a výrazné 

zlepšení oproti minulému roku! Kromě klasické-

ho odpadu typu papíry, plechovky, PET lahve 

a nespočet nedopalků ani letos nebyla nouze 

o jiné „poklady“.

Účastníci úklidu u Dělnických domků. Foto: archiv 

pořadatelů

Speciální poděkování náleží p. Janákovi, který 

ještě před zahájením úklidu odvezl zraněnou 

paní do nemocnice. O odvoz odpadu se posta-

raly Technické služby, kterým také děkujeme, 

zvlášť s přihlédnutím k tomu, že jsou na podzim 

svozové dny. Svoji práci také skvěle odvedli pří-

slušníci Městské policie, kteří zlikvidovali použi-

tou injekční stříkačku nalezenou v parku. Úklidu 

zdar a příští rok jdeme do toho znovu, za Čelá-

kovice čistější!

Petr Petřík, Okrašlovací spolek čelákovický, 

a Andrea Pencová, Dělnické domky, z. s.
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Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po–čt 

14.00–16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupen-

ky rezervujeme 48 hodin, pak je vracíme znovu 

do prodeje! Při ceně vstupného nad 100 Kč mají 

senioři nad 70 let po předložení OP slevu 50 %. 

Tato sleva platí pouze pro akce, které pořádá 

Kulturní dům přímo. V případě, že je pořadate-

lem externí agentura a KD pouze pronajímá sál, 

slevu nelze uplatnit. Vstupenka je nepřenosná. 

V den konání kulturní akce není předprodej vstupe-

nek. Pokladna otevřena hodinu před začátkem kaž-

dého představení. Prodej vstupenek také on-line na 

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

úterý 9. 10. 9.30 hod.

JAK SE ČERTI ŽENILI

Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 

40 Kč.

středa 17. 10. 19.00 hod.

JIŘÍ SCHMITZER

vstupné: 260 Kč v předprodeji

neděle 28. 10. 19.00 hod.

VÝROČNÍ CENA MĚSTA

Slavnostní večer u příležitosti udělení a předá-

ní „Výroční ceny města Čelákovic“ panu Jiřímu 

Balounovi s koncertem Orchestru Bohumíra 

Hanžlíka. Vstupné: 150 Kč – výtěžek ze vstup-

ného bude předán o. p. s. Post Bellum. Pořádá 

město Čelákovice.

pátek 2. 11. 20.00 hod.

MARPO A TROUBLEGANG

vstupné: 399 Kč v předprodeji

 

úterý 6. 11. 9.30 hod.

ČERT A KÁČA

Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 

40 Kč.

pátek 9. 11. 19.00 hod.

ČELÁKOVICKÝ BIGBEAT

Schodiště, Michal Ambrož & Hudba Praha 

a Krausberry, vstupné: 290 Kč.

čtvrtek 22. 11. 17.30 a 20.00 hod.

PARTIČKA

vstupné: 480 Kč v předprodeji

pátek 16. 11. 20.00 hod.

TUGEDR TŮR MŇÁGA A ŽĎORP A VYPSA-

NÁ FIXA

vstupné: 270 Kč v předprodeji

pátek 23. 11. 19.00 hod.

4TET

vstupné: 590 Kč v předprodeji

pondělí 26. 11. 19.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HYBŠE

vstupné: 300 Kč v předprodeji

do neděle 30. 12.

Městské muzeum

SÍLA LEGIONÁŘSKÉ TRADICE V ČELÁKOVI-

CÍCH

Výstava pořádaná k 100. výročí vzniku Česko-

slovenska přístupná ve výstavní síni muzea den-

ně 9.00–12.00 hod. a 13.00–17.00 hod.

do neděle 30. 12.

Městské muzeum

VÁLEČNÝ LAZARET – PODZEMNÍ INSTALA-

CE VE TVRZI

Výstava u příležitosti stého výročí od konce Vel-

ké války 1914–1918. Sklep muzea adaptovaný 

na válečný lazaret z první světové války je veřej-

nosti přístupný zdarma denně 9.00–12.00 hod. 

a 13.00–17.00 hod.

pondělí 1. – pátek 5. 10.

Městská knihovna

TÝDEN KNIHOVEN

Výstava Retro, besedy pro 2. stupeň základních 

škol „Jak se žilo v roce 1918“.

pondělí 1. – úterý 30. 10.

Městská knihovna

VÝSTAVA RETRO – JAK SE ŽILO ZA PRVNÍ 

REPUBLIKY

Výstava ze sbírek čtenářů ve výpůjčních hodi-

nách knihovny.

pondělí 1. – pátek 30. 11.

Galerie v altánu, Vašátkova 818

EZOTERICKÉ OBRAZY JANY JANOUCHOVÉ

Vernisáž výstavy ve středu 3. 10. v 14.00 hod.

úterý 2. 10. 9.00–16.00 hod.

Gymnázium Čelákovice

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

čtvrtek 4. 10. 18.30 hod.

Městská knihovna

ROK 1918 V ČELÁKOVICÍCH

Přednáška Romana Kolka, ředitele Státního 

okresního archivu Praha-východ.

pátek 5. 10. 8.30–20.00 hod.

Městská knihovna

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

sobota 6. 10. 15.00 hod.

kaple Panny Marie, Ruská ulice

POUTNÍ MŠE U KAPLIČKY V JIŘINĚ

Při příležitosti církevního svátku Panny Marie 

Růžencové, celebruje P. Sebastian Kopeć.

neděle 7. 10. 14.00–16.00 hod.

nádvoří tvrze

VEJŠLAP ZA POLABSKÝMI STRAŠIDLY

Procházka po Čelákovicích s úkoly a povídáním 

o strašidlech Polabí pro nejmenší. Zakončení 

putování do starých časů je v loděnici, kde si 

děti a jejich doprovod můžou upéct buřty.

neděle 7. 10. 18.00 hod.

Husův sbor

AFFETTO

Koncert ke stému výročí republiky.

pátek 12. 10. 19.30 hod.

Městské muzeum

KDE DOMOV MŮJ?

Komponovaný hudební pořad – uctění hudeb-

ního symbolu české státnosti na počest stého 

výročí vzniku Československa.

sobota 13. 10. 10.15 hod.

stadion U Hájku

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

SK Union hostí FK Čáslav.

neděle 14. 10. 14.00 hod.

Restaurace Na Vošverku

PODZIMNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

Tradiční posezení seniorů při hudbě, sledování 

připravených videoprezentací a diskusi.

neděle 21. 10. 8.00–11.00 hod. 

Kostelní 22, vchod z ulice U Kovárny (dům Čeň-

ka Jandy)

PRODEJNÍ BURZA

především akva-tera, s možností využít chova-

telské poradny

úterý 23. 10. 18.30 hod.

Městská knihovna

CESTA

Beseda s Lukášem Zajíčkem o jeho cestě ve-

doucí od úpatí Pyrenejí do města Santiago de 

Compostela.

sobota 27. 10. 10.15 hod.

stadion U Hájku

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

SK Union hostí TJ Pšovka Mělník.

neděle 28. 10. 10.00 hod.

náměstí 5. května

SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ OBČANŮ

U příležitosti výročí vzniku samostatného státu 

zástupci města položí květiny u pomníku pad-

lých.

neděle 28. 10. 14.00 hod.

Městský stadion

VELKÁ CENA ČELÁKOVIC V BĚHU HODINO-

VÉM

56. ročník, pro děti připraven atletický koutek, 

občerstvení, k poslechu zahraje New Banjo trio. 

sobota 3. 11. 16.00 hod.

Husův sbor

KONCERT VARHANNÍ HUDBY A ZPĚVU

s J. Prokopem, A. Brožkovou a jejich hosty

úterý 6. 11. 9.00–16.00 hod.

Gymnázium Čelákovice

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

kam ve volném čase

neděle 9. 12. 16.00 hod.

KOUZELNÁ ŠKOLKA – MICHAL K SNÍDANI

vstupné: 169 Kč v předprodeji

pondělí 17. 12. 19.00 hod.

PERFECT DAYS

vstupné: 360 Kč v předprodeji

kultura
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Antonín Košťák
(1884–1973)

Depozitář historické sbírky Městského mu-

zea v Čelákovicích (MMČ) ukrývá desítky tisíc 

předmětů, které zde byly a jsou systematicky 

shromažďovány. Mezi nimi lze objevit nejedno 

překvapení a dokumenty značné hodnoty. Rela-

tivně ucelený soubor tvoří ty, které se týkají oso-

by Antonína Košťáka. Jde o více než tři kartony 

listin úřední povahy, soukromé korespondence, 

značného množství fotografií, map, knih s vo-

jenskou tematikou, osobních dokladů a dalšího. 

A. Košťák se narodil 10. 5. 1884 Josefu a Albí-

ně Košťákovým v obci Libáň (okres Jičín), a ač 

se v meziválečném období v dotaznících hlásil 

k pravoslavnému náboženství, byl o čtyři dny 

později pokřtěn jako katolík. V Libáni navště-

voval obecnou školu a z dokumentů je patr-

né, že v roce 1903 byl zapsán jako posluchač 

České vysoké školy technické v Praze v oboru 

stavební inženýrství, ale už další rok byl veden 

jako studující na německé vysoké škole báň-

ské v Příbrami. O rok později (1905) začal školu 

studovat při zaměstnání a do konce války ji ne-

dokončil. Podle vojenského výkazu roku 1905 

vstoupil do armády a žil v Březových Horách 

u Příbrami, kde také sloužil. 

Pravděpodobně v tomto období ve svých dva-

ceti dvou letech zažil první kontakt s politikou. 

Z roku 1906 pochází jeho legitimace Národní 

strany svobodomyslné (mladočeši). Další do-

kumenty o politickém životě se až do konce 

jeho života neobjevují. V Březových Horách se 

seznámil se svojí ženou Růženou Janákovou, 

se kterou se 5. 5. 1913 oženil. Mladému man-

želství však nebylo přáno mnoho klidu, protože 

za necelý rok a půl ho v Příbrami zastihlo vy-

hášení první světové války a A. Košťák odjíždí 

na východní frontu v hodnosti poručíka jako 

příslušník 89. pěšího pluku. Na východní frontě 

byl poblíž města Zborov 5. 2. 1915 zajat a až 

do července 1916 pobývá v zajateckém táboře 

u města Jelabuga. Do československých legií 

se přihlásil 22. 7. 1916 v Jekatěrinburgu. Ab-

solvoval sibiřskou anabázi jako legionář a na 

cestu do vlasti vyplul z Vladivostoku 23. 4. 1920 

v rámci 22. transportu na lodi Amerika, která do 

přístavu v italském Terstu dorazila počátkem 

června. Košťák, v době návratu major, zůstal 

v armádě. Rok poté definitivně dokončil studi-

um na vysoké škole báňské v Příbrami a stal se 

inženýrem. Působil u posádky v Čáslavi, kde byl 

v prosinci roku 1922 povýšen na plukovníka. 

V té době byl držitelem celé řady vyznamenání. 

Mezi nejvýznamnější patřil Československý vá-

lečný kříž, anglický válečný kříž, Řád M. R. Šte-

fánika nebo řád svatého Stanislava III. stupně 

s meči a stuhou. 

Do roku 1927 sloužil v Čáslavi, krátce ve Vyso-

kém Mýtě, poté v letech 1928 až 1932 ve slo-

venském Ružomberku a jeho posledním půso-

bištěm byl Liberec, kde byl velitelem posádky. 

Antonín Košťák v době působení na Slovensku. Zdroj: 

archiv Městského muzea

Především z doby jeho působení v Příbrami 

a Čáslavi se dochovalo množství dokladů a ko-

respondence, které dokládají, že žil bohatým 

společenským životem. 

V lednu 1939 prodělal mozkovou mrtvici a ná-

sledně byl poslán do výslužby. Jako své bydliš-

tě v době války uváděl adresu Praha-Bubeneč. 

V době války se ze zdravotních důvodů nezapojil 

do odboje, jak uvedl v poválečné koresponden-

ci. Delší dobu se také vyhýbal totálnímu nasa-

zení, kdy byl v roce 1942 a 1943 povolán úřa-

dem práce, ale vždy uznán práce neschopným. 

V tomto období ho zasáhla smutná zpráva, pro-

tože jeho manželka dne 22. 5. 1943 zemřela. Již 

25. 3. roku následujícího uzavřel sňatek s Marií. 

Nutno zmínit, že první manželství bylo bezdětné 

a druhým sňatkem A. Košťák získal nevlastního 

syna Jiříka, kterého si osvojil. Mladý Jiří navště-

voval školu v Čelákovicích. V této době se do 

tohoto města stěhuje i Košťák a setrvá zde až 

do své smrti. Do konce války ale krátce působil 

jako domácí dělník v továrně na pletené zboží 

Dorka ve Spálené ulici. 

Po osvobození v květnu 1945 nebyl z důvodu 

vysokého věku zařazen do aktivní služby a dle 

údajů z roku 1953 mu byl vyměřen důchod 

6 024 Kčs. Košťákova manželka pracovala 

jako pokladní a později jako vedoucí kina Svět 

v Čelákovicích. Léta odpočinku lze dokumen-

tovat také z dochovaných fotografií. A. Košťák 

se stýkal s mnoha svými kolegy a účastnil se 

akcí Československé obce legionářské. Znal 

se s předními osobnostmi vojenského života 

meziválečného Československa. Na jedné z fo-

tografií je zachycen po boku gen. Otakara Hu-

sáka. Významnější angažmá po roce 1948 bylo 

pro bývalého rakouského důstojníka, legionáře 

a plukovníka prvorepublikové armády jen těž-

ko možné. V roce 1967 daroval MMČ množství 

svých odznaků, fotografií a listin. Zemřel v po-

žehnaném věku 89 let 8. 1. 1973.

Martin Dolejský, kurátor muzea

Upíři v Čelákovicích
Během čtvrtečního večera 6. září byla v muzeu 

slavnostně vypravena knížka o proslulém če-

lákovickém pohřebišti z vrcholného či pozdní-

ho středověku, kde byly v roce 1966 nalezeny 

nepietně uložené lidské ostatky. Naleziště bylo 

původně interpretováno jako pohřebiště s pro-

tivampyrickými zásahy. Byla to senzace, která 

nalezla svůj odraz ve zvýšeném mediálním zá-

jmu, neboť problematika revenantů či upírů se 

odedávna těší zvýšené lidské pozornosti. Če-

lákovice se proslavily, zažívaly a někdy ještě 

zažívají svůj druhý život – nadsazeně řečeno 

– „města upírů“. Věda se však vyvíjí, „neusnula 

na vavřínech“ a postupem času došlo k posu-

nu a rozšíření interpretace naleziště. A o tom 

je právě tato rozsahem sice nevelká, ale pře-

hledně, systematicky zpracovaná a grafickou 

přílohou bohatě vybavená knížka, která si nepo-

chybně nalezne cestu k mnoha čtenářům.

Slavnostního křtu se kromě editorů, autorů a té-

měř 40 dalších návštěvníků zúčastnili vzácní 

hosté, především autor rozsáhlého a evropsky 

významného díla o dějinách pozdního stře-

dověku, zejména husitství, František Šmahel 

a archeolog, historik zabývající se středověkou 

církevní a duchovní kulturou, též nositel nejvyš-

šího českého vědeckého vyznamenání Česká 

hlava za rok 2017, Petr Sommer. Oba pánové 

zastupovali Centrum medievistických studií 

Filosofického ústavu Akademie věd České re-

publiky a Univerzity Karlovy, které na vzniku 

výstavy i publikace spolupracovalo. Za město 

Čelákovice, které výstavu i publikaci finančně 

podpořilo, při křtu promluvil místostarosta Petr 

Studnička.

Knížka, která navazuje na stejnojmennou výsta-

vu muzea z přelomu let 2016 a 2017, je k do-

stání v našem infocentru za 90 Kč pod názvem 

„Byli v Čelákovicích upíři? Půlstoletí od me-

diálně proslulého archeologického výzkumu“. 

Zájemce si dále může zakoupit originální dřevě-

nou záložku s vyobrazenou rekonstrukcí podo-

by jednoho z „upírů“ od brazilského designéra 

Cícera Moraese za 40 Kč.

V září 2018 uplynulo 115 let od založení muzea. 

K této příležitosti je v muzeu k dostání výroční 

turistická vizitka za 15 Kč.

David Eisner

Slavnostní křest publikace „Byli v Čelákovicích upí-

ři?…“ Foto: -dv-
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Loni stezka,
letos jarmark

Možná to vypadá předčasně, ale už nyní se za-

čínáme připravovat na velký vánoční jarmark, 

který se uskuteční ve čtvrtek 29. listopadu. 

Nastavené pravidlo – uspořádat jeden rok mi-

kulášskou stezku, druhý rok velký jarmark, se 

nám osvědčilo, a tak letos přivítáme širokou 

veřejnost právě při této příležitosti. Jelikož je 

nás ve škole stále víc a víc – letos nastoupilo 

do školy o 20 dětí více než loni a zvýšil se i po-

čet tříd z 29 na 30, i jarmark čekají organizační 

změny. Pěvecká vystoupení dětí se budou tento 

den cyklicky opakovat venku před vchodem do 

školy, tedy nikoliv uvnitř v jídelně. Školní jídelna 

bude vyhrazena jen dobrému jídlu a pití, příjem-

nému setkávání s přáteli a učiteli u kávy nebo 

čaje. Občerstvení jako obvykle zajistí pracov-

nice školní jídelny a sekundovat jim budou žáci 

nejvyšších ročníků, kteří si zde i letos otevřou 

svou pomyslnou kavárnu a čajovnu. 

Stánky s výrobky dětí budou rozmístěny v are-

álu celé školy – v přízemí i v 1. patře. V prosto-

rách před ředitelnou navíc bude instalována 

výstava k 100. výročí české státnosti. Výstavu 

pojmeme trochu jinak, a přesto bude důstoj-

ně mapovat české úspěchy uplynulého století. 

Děti 1. stupně zde vystaví své práce, na kterých 

zachytí podobu ryze českých pohádkových 

postav. Zejména těch, které náš stát prosla-

vily i v zahraničí a které milují v Čechách malí 

i velcí – Krtečka, Rumcajse, Spejbla a Hurvínka 

a mnoha dalších. Žáci 2. stupně se zaměří na 

zaznamenání úspěchů výrazných sportovních 

a kulturních osobností uplynulého století – jejich 

pojetí bude různé – kresby, koláže, komiksy, 

to už bude záležet na fantazii každého autora. 

Kurátorkou celé školní výstavy se stane naše 

výtvarnice a učitelka výtvarné výchovy Bára Ko-

šatová. V prostorách u jídelny se objeví panely 

výstavy k výročí roku 1968, na které spolupra-

covala tři středoevropská muzea. Tuto výstavu 

nám zapůjčilo čelákovické muzeum. 

Následující sobotu po jarmarku, kdy bude slav-

nostně rozsvěcen městský vánoční strom na 

náměstí, nás nezapomeňte navštívit u stánku 

Základní školy J. A. Komenského. Rádi se s vámi 

setkáme i tady, opět budeme v rámci charity 

podporovat nějaký projekt, stále vybíráme, s kým 

letos navážeme spolupráci. Sbírkou se budeme 

snažit podpořit kočičí útulek v Mochově, nabíd-

neme vánoční výrobky našich dětí a nebude chy-

bět ani loni tak oblíbený Kapsář štěstí, který bude 

ukrývat dárek úplně pro každého. 

Na jaro roku 2019 budeme směřovat hlavní 

oslavu 50. výročí založení naší základní ško-

ly. Chystáme několik velkých akcí, o kterých 

budeme veřejnost včas informovat nejen na 

stránkách Zpravodaje, ale i na našich stránkách 

www.zs.celakovice.cz nebo na školním face-

booku. 

vedení školy

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

Svatojakubská cesta
Stačil jeden dárek, který všechno změnil. Dárek, 

který si Lukáš dal sám sobě. Ke svým 30. na-

rozeninám si Lukáš dal závazek, že se vypraví 

do Španělska na Camino de Santiago. Na cestu 

dlouhou necelých 800 km, která vede z malého 

městečka Saint-Jean-Pied-de-Port pod úpatím 

Pyrenejí do města Santiago de Compostela. Na 

Svatojakubskou cestu, jednu z historické sítě 

dvanácti poutních cest, které vedou ke hrobu 

svatého Jakuba. 

Přijďte si poslechnout do Městské knihov-

ny poutavé vyprávění Lukáše Zajíčka spojené 

s promítáním mnoha fotografií z cesty v úterý 

23. října od 18.30 hod.

Lenka Herčíková

Španělsko. Foto: Lukáš Zajíček

Týden knihoven 2018
Na 22. ročník celostátního Týdne knihoven, kte-

rý letos proběhne v týdnu od 1. do 5. října, pro 

vás připravujeme stejně jako každý rok zajímavý 

program. Letos ve znamení 100 let od vzniku 

republiky.

Výstava Jak se žilo za první republiky

Výstava, kterou můžete navštívit v knihovně po 

celý říjen, vás zavede zpět do období, kdy se 

naši předkové vzpamatovávali z útrap 1. světo-

vé války a zároveň radovali ze samostatné – ko-

nečně své republiky. Co je zajímalo, co četli, jak 

se strojili, jakou hudbu poslouchali, jak stolovali 

a jaké nové technické aj. vybavení jim zlepšo-

valo život, ale i s jakými hračkami si hrály děti – 

o tom všem je říjnová výstava na uvedené téma. 

Slova, která kdosi moudrý řekl, že bez minulos-

ti by nebylo budoucnosti, nás vedou k pokoře 

k těm, kdo dali životy nám a také nakročili k naší 

budoucnosti. Přijďte si zavzpomínat do knihov-

ny, nebudete litovat. A věříme tomu, že stejné 

rodinné poklady, jako tu uvidíte, vám mnohým 

někde doma dělají radost a naplňují vás pýchou, 

že se pro vás dochovaly.

Přednáška na téma Rok 1918 v Čelákovicích

Ve čtvrtek 4. října v 18.30 hod. vás zveme na 

přednášku Romana Kolka, vedoucího Státního 

okresního archivu Praha-východ. Podklady pro 

svou přednášku připravuje Roman Kolek ve 

spolupráci s Městským muzeem v Čelákovicích.

Den otevřených dveří

Týden knihoven zakončí tradiční páteční Den 

otevřených dveří spojený s výstavou Retro – Jak 

se žilo za první republiky, kterou si budou moci 

návštěvníci prohlédnout v 8.30–20.00 hod.

Na návštěvu knihovny vás srdečně zveme.

tým knihovny

Novinka knihovny
Novinkou, jako dárkem čtenářům naší knihovny 

k Týdnu knihoven, je zavedení internetu a pro-

dloužení výpůjčních hodin na pobočce knihovny 

V Prokopě. Nově se tam rozšiřují výpůjční ho-

diny o hodinu navíc ve čtvrtek na 13.00–18.00 

hod. Tím se srovnává odpolední výpůjční doba 

ve všech 3 provozech knihovny, kam chodíte 

za knihami právě ve stejnou dobu: 13.00–18.00 

hod. Internet máte k dispozici rovněž všude 

– v Městské knihovně Na Hrádku, V Prokopě 

i Sedlčánkách. Na všech uvedených místech 

vám platí stejná průkazka a těší se na vás vaše 

knihovnice.

Soňa Husáriková, ředitelka

Foto: archiv knihovny
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Podzimní prázdniny
v Sedloňově

Na podzimní prázdniny, v termínu 26.–30. 10.,

připravujeme tradiční tábor v Sedloňově, 

v Orlických horách. Ubytování je zajištěno 

v plně vybavené a moderní Roubence, strava 

formou plné penze. Pro děti je připraven boha-

tý program v duchu táborové hry „Ve stopách 

české historie“, sportovní klání, túry a výlety. 

V ceně 1 800 Kč je zahrnuto ubytování, strava, 

pitný režim, doprava busem, vstupy, odměny 

a další požitky. Vzhledem k délce pobytu je tá-

bor vhodný pro začínající táborníky. Kapacita 

omezena. V případě zájmu se hlaste na e-mailu: 

martina.slovakova@mddmcelakovice.cz.

Podzimní sportovní akce
S podzimem vrcholí celá řada sportovních klání. 

MDDM Čelákovice, p. o., je pořadatelem mnoha 

sportovních soutěží, na které se sjíždějí děti ze 

základních škol z celého okresu či kraje. 

Dne 13. září proběhlo velmi úspěšné okres-

ní kolo XII. ročníku středočeské In-line brusle, 

na kterou přijelo téměř sto dětí ze základních 

a středních škol Středočeského kraje. Závodi-

lo se na cyklostezce u Labe na tratích v délce 

500–1 500 m ve čtyřech věkových kategoriích.

Dne 26. září se konal krajský závod atletického 

čtyřboje v Houštce. Ve čtvrtek 11. října se usku-

teční okresní kolo minifotbalu a 18. října pak 

okresní kolo ve stolním tenisu.

Pro veřejnost v listopadu pořádáme tradiční, 

velmi oblíbený Večerní běh městem Čeláko-

vice – Memoriál Rudolfa Vichery. Tentokrát již 

44. ročník! Srdečně zveme všechny nadše-

né sportovce a běžce. Děti vyběhnou v pátek 

16. listopadu a běh pro dospělé se koná v sobotu 

17. listopadu. Více informací naleznete na na-

šich webových stránkách.

Akce k výročí 100 let 
vzniku republiky

6. 10. Plackování – soutěž o nejhezčí  

 návrh u příležitosti oslav

26.–30. 10. Podzimní prázdniny v Sedloňově –  

 Ve stopách české historie

27.–28. 10. Tiffany – víkendová výtvarná dílna

28. 10. Velká cena Čelákovic v běhu  

 hodinovém

16. 11. Večerní běh – dětské kategorie

17. 11. Večerní běh – dospělé kategorie

Veronika Kratochvílová

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, p. o.
NABÍDKA CELOROČNÍ ČINNOSTI
(zájmové kroužky, kurzy, kluby)

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
SPORT A TURISTIKA

Pohybové hry 3–4leté děti st 15.30–16.15 hod. (malá tělocvična ZŠ J. A. Komenského)

Pohybové hry 5–6leté děti, 1. třída st 16.30–17.30 hod. (malá tělocvična ZŠ J. A. Komenského)

Plavání I a II pro začátečníky a pokročilé pá 15.15–16.00 a 16.15–17.00 hod. (Městský bazén)

Atletika I předškoláci, 1.–9. třída,  st a pá 17.00–19.00 hod. (tělocvična ZŠ J. A. Komenského)

 mládež

Atletika II předškoláci, 1.–3. třída út a čt 15.00–16.00 hod. (sokolovna)

Atletika II děti od 4. třídy út a čt 16.00–17.30 hod. (sokolovna)

Florbal předškoláci, 1.–3. třída út 16.00–18.00 a pá 13.30–15.30 hod. (tělocvična ZŠ 

  J. A. Komenského)

BOCCE zdravotně znevýhodnění:  st 16.00–17.00 hod. (tělocvična MILLS)

 děti od 2. třídy, mládež, 

 dospělí 

Orienťáček děti 1.–6. třída st 15.00–16.30 hod. (MDDM Havlíčkova)

Medvíďata děti 1.–2. třída čt 17.00–18.00 hod. (MDDM Havlíčkova)

Medvědi děti 3.–9. třída čt 17.00–19.00 hod. (MDDM Havlíčkova)

Táborové muzicírování děti 2.–9. třída, mládež,  ne 16.00–18.00 hod. ve vybraných termínech

 dospělí (MDDM Havlíčkova)

TANEČNÍ
Street Dance I děti 1.–9. třída, mládež st 17.00–18.00 hod. (tělocvična MILLS)
Street Dance II děti 1.–9. třída, mládež st 18.00–19.00 hod. (tělocvična MILLS)
Street Dance III děti od 1. třídy, mládež st 19.00–20.00 hod. (tělocvična MILLS)
TK – A je to! děti 4.–7. třída pá 15.00–16.00 hod. (tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
TK – Lentilky děti 8.–9. třída pá 17.00–18.00 hod. (tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
TK – Storm mládež pá 18.00–19.00 hod. (tělocvična ZŠ J. A. Komenského)

ŘEMESLNÉ
Hraboši I děti od 4. třídy, mládež po 15.00–17.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
Hraboši II děti od 4. třídy, mládež st 15.00–17.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
Pletení košíků I pokročilí: dospělí so 8.45–14.00 hod. ve vypsaných termínech 
  (klubovna MDDM v KD)
Pletení košíků II začátečníci a pokročilí:  ne 8.45–14.00 hod. ve vypsaných termínech (klubovna  
 dospělí MDDM v KD)
Košíkování I děti 3.–9. třída, mládež ne 10.00–13.15 hod. ve vypsaných termínech (klubovna  
  MDDM v KD)
Košíkování II děti 3.–9. třída, mládež ne 15.00–18.15 hod. ve vypsaných termínech (klubovna  
  MDDM v KD)
Korálkování děti, mládež, dospělí ne 14.00–16.00 hod. ve vypsaných termínech 
  (MDDM Havlíčkova)
Paličkování děti od 5. třídy, mládež,  út 17.00–18.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
 dospělí 

VÝTVARNÉ KROUŽKY
Výtvarka pro školáky I děti 1.–9. třída čt 13.15–14.05 hod. (klubovna MDDM v KD)
Výtvarka pro školáky II děti 1.–9. třída čt 14.15–15.15 hod. (klubovna MDDM v KD)
Kutílek I předškoláci, 1.–4. třída po 15.00–16. 00 hod. (klubovna MDDM v KD)
Kutílek II děti 1.–5. třída po 16.15–17.15 hod. (klubovna MDDM v KD)
Kutil – Ekodílna děti od 2. stupně út 15.30–17.00 hod. (klubovna MDDM v KD)
Tvořílek předškoláci, děti do 3. třídy pá 14.00–15.00 hod. (klubovna MDDM v KD)

ESTETIKA A VZDĚLÁVÁNÍ
Foto design děti od 6. třídy, mládež st 15.30–17.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
Žonglování POI děti 3.–9. třída, mládež st 18.00–19.30 hod. (sálek – učiliště SOŠ Čelákovice)
Žonglování POI mládež, dospělí po 19.00–20.30 hod. (sálek – učiliště SOŠ Čelákovice)
Angličtina pro děti I, II děti 4.–9. třída po 15.30–16.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
Divadlo „Od paty až k hlavě“ děti, mládež čt 15.30–17.00 hod. (klubovna MDDM v KD)
Angličtina I pokročilí: mládež, dospělí út 16.30–18.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
Angličtina II více pokročilí: mládež,  út 18.30–20.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
 dospělí 
Hrajeme si s krtkem 3–4leté děti, dospělí čt 8.00–11.30 hod. (klubovna MDDM v KD)
Šachy pokročilí: děti 3.–8. třída pá 16.00–18.00 hod. (klubovna v MDDM v KD)
Magic karetní klub děti 4.–9. třída, mládež  st 18.00 hod. (klubovna MDDM v KD)
 a dospělí 
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rc routa +
mateřské centrum
Sedláčkova 107, Čelákovice
Stankovského 1650, Čelákovice
(zadní vchod budovy pošty)
tel.: 739 033 163
e-mail: info@rc-routa.cz
http://www.rc-routa.cz
fb: Mateřské centrum Čelákovice a RC Routa

Bubnování v Jurtě nebo zahradě Routy dle 

počasí pro všechny volně příchozí každé úte-

rý, 15.00–15.45 hod. pro děti, 16.00–16.45 

hod. pro dospělé, bubny máme .

Váš podvečer – opékání buřtů, čtvrtek 

4. 10., 18.00–20.00 hod., zahrada Routy.

Klub náhradních rodin: víkendový vzdělá-

vací pobyt 5.–7. 10., penzion Sport Frýdštejn, 

téma „Život v pěstounské rodině – užít si, nebo 

přežít?“, 24 vzdělávacích hodin, lektor Jana 

Frantíková, info: L. Slováková, e-mail: slova-

kova.routa@seznam.cz, tel.: 603 538 763.

Háčkování pro začátečníky i pokročilé, úte-

rý 9. 10., 10.00–12.00 hod., Jurta.

Dopolední relax v Jurtě, čtvrtek 11. a 25. 10., 

dopoledne ve stylu odpočinku, hudby, tance, 

pohody.

Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme?, 

čtvrtek 11. 10., 17.00 hod., Routa, přednáška 

Andora Šandora, brig. gen. v záloze, který je 

uznávaným odborníkem na otázky bezpečnos-

ti, hrozby terorizmu a krizový management. 

Setkání osvojitelů a zájemců o osvojení, 

pátek 12. 10, 15.00–19.00 hod., MC (zadní 

vchod do budovy pošty).

Cukrárna u Šilhavého Jima, představení Di-

vadla Čučka, neděle 14. 10., 14.00 hod., Jurta. 

Epesní podívaná pro děti a rodiče, ušlechtilý ty-

játr, akční zpracování literárních titulů, rodinné 

představení ve westernovém stylu. Účinkují spi-

sovatel M. Toman a E. Vaníčková Makosová.

Kurzy předporodní přípravy, 4 setkání vždy 

v úterý, začínáme 16. 10., 17.30 hod., MC. 

Každé setkání na 2 hod. s tématy: 1. porod, 

2. kojení, 3. šestinedělí a péče o miminko, 4. 

očkování, alternativní přístupy, aromaterapie, 

homeopatie, možné domluvit šátkování, látko-

vé pleny. Info: K. Švechovičová, tel.: 731 310 

509, e-mail: svechovicova@centrum.cz.

Začínáme s němčinou, od 5. 10., 2 skupiny 
dětí po 6–7, 14.00–15.00 hod., začátečníci 
5. a 6. třída, 15.00–16.00 hod., 7. třída, 16 lekcí 
za pololetí, 60 minut lekce, 2 200 Kč. Přihlášky 
na webu, více informací e-mail: routa-nemci-
na@seznam.cz, tel.: 721 355 798.

Mimiklub pro zvídavé maminky a hravé děti, 
každé pondělí, MC, 13.00–18.00 hod., ote-
vřena volná herna, 14.00–16.00 hod., besedy 
a semináře.

OMALOVÁNKA

V sobotu 8. září se ve dvoře U Najmanů uskutečnil další 

ročník CZELA.FESTU. Foto: -dv-

Zlatý double pro Kapříky
Ve dnech 14.–16. září se konalo mistrovství ČR 

ve feederu na kanále v Račicích. Čelákovičtí 

Kapříci, jako již pět sezon předtím, se mistrov-

ství účastnili a měli co obhajovat. Z předešlých 

pěti mistrovství vždy přivezli titul. Letošním vítěz-

stvím tak potvrdili svoji formu a připravenost, o 

kterou se starají vedoucí a trenér Václav Špitál-

ský st., Vratislav Kapusta a letos nově i další člen 

realizačního týmu Roman Kotek. Mladí kapříci 

potvrdili pozici lídra ČR v juniorské části feederu.

Michal Zumr a Lukáš Kapusta, již ostřílení zá-

vodníci a Vojta Kotek coby nováček v týmu, 

vlétli do závodu jak uragán. Michal po dvou-

denním závodu získal 1. místo, Lukáš vybojoval 

bronz a Vojta se umístil na 4. místě v kategorii 

kadet do 15 let. V kategorii juniorů do 18 let titul 

juniorského mistra ČR vybojoval Václav Špitál-

ský ml., taktéž člen MO ČRS Čelákovice a od-

chovanec Kapříků. Je s potěšením, že ač nám 

dýchal na záda výborný tým juniorů ze Žatce a 

mnoho dalších, jsme dosáhli takového úspěchu. 

Vyplatila se však dobrá příprava závodníků, je-

jich zkušenosti, práce trenérů a přispění SÚS 

ČRS, města Čelákovic a sponzorů, kteří dlou-

hodobě podporují práci s mládeží v naší místní 

organizaci. Děkuji všem a gratuluji k zisku titulů.

Václav Špitálský st., MO ČRS Čelákovice

Účastníci mistrovství ČR ve feederu. Foto: archiv 

kroužku

rybáři
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S číslem sedm běží zakladatel čelákovické atletiky Ru-

dolf Vichera, na jeho počest se běhá Večerní běh Čelá-

kovicemi. Foto: kronika TJ Spartak Čelákovice

Hodinovka zpátky
v Čelákovicích – 28. října
V rámci oslav 100. výročí založení republiky po-

řádá TJ Spartak Čelákovice, z. s., ve spolupráci 

s Městským domem dětí a mládeže Čelákovice, 

p. o., „Velkou cenu Čelákovic v běhu hodino-

vém“. Přijďte fandit, nebo se zúčastnit v neděli 

28. října na Městský stadion v Čelákovicích, kde 

se od 14.00 hod. poběží 56. ročník. Navazujeme 

na tradici od roku 1955 a vracíme tento běh zpět 

do našeho města. Posledních 29 let se každo-

ročně konal ve Staré Boleslavi, pořadatelem byl 

z. s. TJ Spartak Čelákovice. Na prvním roční-

ku v Čelákovicích v roce 1955 byly překonány 

hned dva světové rekordy na 15 mil a 25 km, 

a to nikým jiným, než naším nejlepším běžcem 

historie Emilem Zátopkem. 

Po dlouhých letech máme v Čelákovicích krás-

nou novou dráhu, kterou k tréninku využívají 

reprezentanti z dalekého okolí. Akce je určena 

pro celou rodinu a pro všechny, kteří mají rádi 

běh na jakékoliv úrovni. Dětem bude připraven 

atletický koutek, kde si mohou vyzkoušet růz-

né disciplíny. Nebude chybět ani občerstvení 

a k příjemné atmosféře (běhu) bude hrát New 

Banjo Trio. 

Běh je omezen počtem startujících, aby mohly 

být dosaženy co nejlepší výkony. Při velkém zá-

jmu bude přidán ještě jeden běh od 15.30 hod. 

Registrace k tomuto závodu je nutná na www.

atletikacelakovice.cz.

Miroslav Šup, 

oddíl atletiky TJ Spartak Čelákovice, z. s.

Nábor nových členů 
pro atletiku

Náš atletický oddíl uskutečnil na začátku září 

nábor nových členů. Skutečnost, že atletika pa-

tří mezi „královnu“ sportu, potvrdil i zájem o ná-

bor, kdy na stadion dorazilo 90 zájemců různých 

věkových kategorií. Děti si vyzkoušely skutečný 

atletický trénink v mnoha disciplínách, ať už se 

jednalo o běh, skok do dálky nebo hod. Na zá-

kladě náboru bylo nakonec přijato celkem 77 

nových atletů. Náš oddíl tak získal posilu 44 dětí 

z řad mini přípravky, 28 sportovců přípravky a 5 

nových atletů ve věkové skupině žactvo.

Na co se noví atleti mohou těšit? Během tréninků 

se hraje mnoho her, které se zaměřují na koor-

dinaci. Dále děláme zábavné a speciální cvičení 

vycházející z přirozených pohybů ovlivňujících 

celkovou zdatnost. Samozřejmě nechybí osvo-

jení si základních pohybů v atletických disciplí-

nách, jako jsou hod, skok, běh. Není náhodou, 

že atletika je základem pro všechny sporty, ale je 

také samostatným sportovním odvětvím, které 

má své důležité místo ve světě sportu. Do konce 

kalendářního roku kromě pravidelných tréninků 

připravujeme cvičení rodičů s dětmi, orientační 

běh městem (rodič + mladý atlet). 

S novým školním rokem jsme zprovoznili nové 

webové stránky www.atletikacelakovice.cz, kde 

najdete veškeré podrobné informace o proběh-

lých i připravovaných akcích. Najdete nás i na 

sociální síti facebook nebo youtube. 

Radim Vysloužil, 

oddíl atletiky TJ Spartak Čelákovice, z. s.

Středočeská soutěž 
atletických přípravek

Za ideálního atletického počasí se 14. září ko-

nalo na čelákovickém Městském stadionu po-

slední, 4. kolo středočeské soutěže atletických 

přípravek, kde TJ Spartak Čelákovice, z. s., 

pořádal všechna kola. Jedná se o soutěž dese-

tičlenných družstev, kde spolu závodí kluci i dív-

ky ročníku 2007 a mladší. Naši atleti se účastní 

teprve druhým rokem a v nabité konkurenci 

špičkových oddílů kraje se neztratili a obsadili 

6. místo z patnácti zúčastněných družstev.

Miroslav Šup, 

oddíl atletiky TJ Spartak Čelákovice, z. s.

4. kolo atletických přípravek v Čelákovicích. Foto: archiv oddílu

houbařské okénko

Houby Čelákovicka – 
trsnatec lupenitý

V pokračování série o jedlých nebo léčivých 

a zároveň méně známých houbách z oblasti Če-

lákovicka se vrátíme k jedlým chorošům. 

Trsnatec lupenitý: vytváří jednoleté asi 25–50 

cm široké trsy, které se skládají z klínovitých 

až polokruhovitých jednostranných jemně 

vláknitých masitých klobouků-lupenů. Barva 

klobouků je zprvu šedá, později nahnědlá. Až 

4 cm tlustý a větvený třeň je bělavý. Ač je ná-

zvem „lupenitý“, nemá ze spodní strany lupeny, 

ale velmi drobné bílé rourky, které po otlačení 

nemění barvu. Roste nepříliš hojně (je zařazen 

v Červeném seznamu ohrožených hub v ka-

tegorii „téměř ohrožený“) od srpna do října na 

bázích živých kmenů, ale i na pařezech listnáčů, 

zejména dubů a habrů. 

V okolí Čelákovic je nacházen relativně pravidel-

ně, ale nehojně. Je zaměnitelný za mnohem hoj-

nější vějířovec obrovský (jedlý), který vytváří větší 

plodnice a po otlačení černá, nebo za ještě vzác-

nější choroš oříš (jedlý), který vytváří drobnější 

a kruhovitější klobouky. Zaměnitelné jsou v obou 

případech především velmi mladé plodnice.

Jedná se o velmi dobrou jedlou houbu, která 

však díky své tužší konzistenci vyžaduje delší 

tepelnou úpravu. Je použitelná především do 

dršťkové polévky a gulášů. Lze ji použít i v kom-

binaci s masem nebo nakládat. Je považovaná 

za léčivou s mnohými léčivými účinky. V asijské 

medicíně je používána více než 3 tisíce let (ja-

ponská tančící houba – Maitake). V asijských 

zemích je dodnes vysoce ceněna a pěstována 

uměle v množství desítek tisíc tun ročně. Ostat-

ně i v ČR je zařazena mezi kodexové (tj. obcho-

dovatelné) pěstované houby. Doplňky stravy 

vyrobené z trsnatce lupenitého jsou u nás běž-

ně dostupné, od jejich použití odrazuje pouze 

relativně vysoká cena.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek, 

Spolek houbařů Čelákovice

Trsnatec lupenitý. Foto: Miroslava Horáková

Trsnatec lupenitý, pohled zespodu. Foto: Miroslav 

Rudolf
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Orka zahájila novou
sezonu

Orka vstoupila do nové sezony hned v úvodu 

září, jelikož se soutěže posunuly o dva týdny 

dříve kvůli mistrovství světa ve florbale, které se 

pořádá v prosinci v Praze. Na sezonu přišlo ně-

kolik posil v čele s našimi odchovanci Jakubem 

Čápem  a Ondrou Špalkem. Ambice v Národní 

lize tak máme opět o něco výše.

ORKA ČELÁKOVICE–TJ TURNOV 5:6p 

V úvodním zápase sezony jsme hned v úvodu 

prohrávali po dalekonosné střele hostí. První 

branku Orky po samostatném průniku zazna-

menal Jakub Doutnáč, hosté ale po naší chybě 

v obraně do přestávky opět skórovali. I druhou 

třetinu hosté vyhráli 2:1, a když hned v úvo-

du třetí části Turnov zvýšil na 5:2, vypadalo to 

s námi špatně. Zvýšenou aktivitou a hlavně pro-

duktivitou se nám podařilo třemi brankami stav 

zápasu srovnat a následně se šlo do prodlouže-

ní. To se hraje 3 na 3 a šance se střídaly na obou 

stranách, nakonec se trefili v páté minutě hosté. 

Z prvního zápasu jsme tak získali jeden bod.

FBC PLZEŇ–ORKA ČELÁKOVICE 2:11 

V Plzni se odehrál jednoznačný zápas, ve kte-

rém dominoval náš útok. Po úvodní části jsme 

vedli 2:0, rozhodující zlom přišel ve druhé třeti-

ně. Za deset minut jsme Plzni nasázeli pět bra-

nek a zápas rozhodli. V dobrém výkonu jsme 

pak pokračovali i po zbytek utkání a nakonec se 

skóre zastavilo na čísle 11. Nejvíce produktiv-

ní z našich útočníků byli Vojta Strnad a Jakub 

Čáp. Po dvou utkáních má Orka 4 body a v ta-

bulce jí patří čtvrté místo.

Do soutěžního ročníku vstoupilo i naše mužské 

béčko. V Kralupech jsme v poslepované sesta-

vě odehráli první dva zápasy a získali první bod. 

FBK BULDOCI RADOTÍN–ORKA ČELÁKOVI-

CE B 5:4pn

Vyrovnaný zápas skončil remízou v základní 

hrací době, na následné nájezdy vyhráli domácí.

ORKA ČELÁKOVICE B–FBC KRALUPY N. 

V 2:10 

Kralupy byly v zápase jasně lepší, o utkání roz-

hodla druhá třetina, kterou Kralupy vyhrály 5:0.

Mládežnické kategorie na začátku sezony řešily 

existenční otázky ohledně možnosti trénování 

po výpadku haly BIOS. To se naštěstí podařilo 

s některými omezeními vyřešit, a tak do soutěž-

ních ročníků opět vstupují všechny kategorie. 

Dorostenci absolvovali své první zápasy ve dru-

hé lize, ve kterých se projevilo hlavně tréninkové 

manko.

FC BUČIS TEAM–ORKA ČELÁKOVICE 8:2

Až do poloviny poslední třetiny to byl vyrovna-

ný souboj, pak ale Orce začaly docházet síly 

a Bučis pěti vstřelenými brankami nakonec jed-

noznačně vyhrál.

ORKA ČELÁKOVICE–FBC DRACI ŘÍČANY 

4:9

Po první třetině Orka vedla 2:0. V dalším průbě-

hu ale opět chyběly fyzické síly a Říčany zápas 

otočily ve svůj prospěch.

Starší žáci na svém turnaji vyhráli skupinu a ve 

finále se utkali s Black Angels, kterým nakonec 

po boji podlehli.

Pokračování na str. 25

florbal

Soutěž družstev babytenisu

Družstvo našich nejmenších tenistů se na konci 

školních prázdnin zúčastnilo závěrečných bojů 

o celkové umístění ve Středočeském kraji, a tím 

i o přímý postup na Mistrovství ČR družstev. Do 

těchto zápasů postoupilo z celkového počtu 64 

již pouze 8 nejlepších družstev. Po vyrovnaných 

zápasech a urputném boji jsme nakonec obsadili 

krásné čtvrté místo. Vítězem a účastníkem Mist-

rovství ČR v Prostějově se stal TK Neridé. Velmi 

děkujeme za reprezentaci našeho klubu všem 

našim hráčům i hráčkám a přejeme jim mnoho 

sportovních úspěchů v následujících letech.

18. ročník Pánkova memoriálu

V sobotu 8. září se při vzpomínce na Láďu Pán-

ka konala klubová soutěž ve čtyřhrách. Za krás-

ného počasí se memoriálu zúčastnilo celkem 

25 dvojic napříč všemi věkovými kategoriemi. 

Věříme, že Láďa by měl radost z předvedené 

hry, dobré nálady i řádné oslavy tohoto našeho 

tenisového svátku. Vítězi 18. ročníku se stala 

dvojice Luboš Soukup/Radek Bidzilia.

Více na klubových stránkách www.tkcelakovi-

ce.cz.

výbor klubu

Vítězná dvojice Pánkova memoriálu 2018. Foto: archiv 

TK Čelákovice

Ze soutěže družstev babytenisu. Foto: archiv TK Čelákovice

Tenisový klub Čelákovice

karate

Sportovní klub karate Dragon, TOP klub Čes-

kého svazu karate (olympijské karate), nejú-

spěšnější klub reprezentace ČR WUKF, klub 

mistrů světa 2018, pořádá v tělocvičně institutu 

MILLS, náměstí 5. května 2, Čelákovice (vchod 

z náměstí vedle MěÚ), stálý nábor nových členů 

do oddílů:

n Sportovní karate (od 7 let): určeno dětem, 

mládeži i dospělým, kteří mají zájem o karate, 

sebeobranu a kteří si chtějí zlepšit svou fyzic-

kou a psychickou kondici. Součástí výuky je 

rozvoj obratnosti, rychlosti a vytrvalosti.

n Sportovní přípravka (4–6 let): pro velký zájem 

jsme pro vás připravili cvičení zaměřené na 

obratnost a pohybové dovednosti těch nej-

menších dětí. Vše probíhá formou her, do 

kterých jsou průběžně zařazeny nenásilnou 

formou prvky karate. Postupná příprava na 

sportovní karate.

Nabízíme profesionální přístup trenérů s mnoha-

letou praxí. Výborný přátelský kolektiv. Vedení 

výuky školenými a zkušenými instruktory. Mož-

nost účasti na národních a mezinárodních sou-

těžích. Letní sportovní kemp. Jarní a podzimní 

soustředění. Specializace na děti a mládež.

Veškeré informace každé úterý v 17.30–19.00 

hod. v tělocvičně nebo na tel.: 721 363 179, pří-

padně na e-mailu: hel.brejchova@seznam.cz. 

SK karate Dragon Čelákovice

Stálý nábor nových členů
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nohejbal

Nohejbalový oddíl
TJ Spartak Čelákovice

MČR trojic mužů Český Brod

Za účasti osmnácti týmů se v Českém Brodě 

uskutečnilo 25. srpna padesáté MČR v nohej-

balu trojic. Čelákovice přihlásily tři formace. Tý-

mům „A“ a „C“ se bohužel nepodařilo postoupit 

ze základních skupin. A-tým se čtyřmi body ob-

sadil třetí příčku. C-tým nezískal ani bod a skon-

čil poslední. B-týmu pak stačily dvě výhry k po-

stupu z druhého místa do vyřazovacích bojů. 

Ve čtvrtfinále pak B-tým v kvalitním utkání zdo-

lal Modřice 2:1 a postoupil do semifinále, ani 

zde nenašel přemožitele v mužstvu Benešova 

a po výhře 2:1 postoupil do finále, kde ho čekal 

tým Čakovice B.

Čelákovičtí již nezopakovali výkony z přede-

šlých zápasů a soupeři podlehli poměrně hlad-

ce 0:2. Přesto je to ohromný úspěch této trojice 

a právem jim patří druhá příčka ve velmi silné 

konkurenci, která se na tomto mistrovství sešla.

Extraliga

ČELÁKOVICE A–NK CLIMAX VSETÍN 5:5

MNK SILNICE GROUP MODŘICE A–ČELÁ-

KOVICE A 6:3

II. liga

V posledních dvou zápasech uhrál B-tým v dru-

hé lize pouhý bod za domácí remízu 5:5 proti 

Vsetínu, ale i ten mu zaručoval konečné umístě-

ní na šesté pozici. Konečná porážka s poslední 

Pankrácí na tom nic neměnila.

Dorostenci

ČELÁKOVICE–UNITOP SKP ŽĎÁR N. S. 4:0

ČELÁKOVICE–SK LIAPOR WITTE K. VARY 

4:2

Dorostenecká liga pro Čelákovice skončila zá-

věrečnými zápasy play-out. Poslední dva týmy 

z obou skupin si to rozdaly mezi sebou o koneč-

né pořadí. Z těchto duelů vyšli domácí vítězně, 

když v prvním zápase porazili přesvědčivě tým 

Žďáru n. Sázavou 4:0. V druhém utkání to měli 

o poznání složitější, ale nakonec strhli vítězství 

na svou stranu v poměru 4:2. Naše sestava: Ne-

sládek, Hejtík, Seidl, Čuřík, Pěček, Svačina, T. 

Matura, D. Matura, Löffelmann – obsadila spod-

ní části ligové tabulky na 9. místě ze 12.

Krajský přebor

SK JIZERNÍ VTELNO–ČELÁKOVICE C 6:3

ČELÁKOVICE C–TJ SLAVOJ VRDY 6:3

C-tým obsadil v KP 6. příčku.

Okresní přebor

ČELÁKOVICE D–MK ČELÁKOVICE 6:2

NOHEJBAL KOUNICE–ČELÁKOVICE D 1:7

ČELÁKOVICE D–JORDÁN PODĚBRADY 4:4

V OP skončily Čelákovice na 2. místě s 22 body 

za Nymburkem B.

I. liga – ženy

ČELÁKOVICE Ž–TJ SLAVOJ Č. BROD 1:6

TJ SANTOŠKA–ČELÁKOVICE Ž 6:4

V posledním zápase základní soutěže podlehly 

Čelákovice týmu Santoška a obsadily 3. příčku 

s 19 body.

Další informace najdete na webových stránkách 

www.nohejbal-celakovice.cz.

Petr Flekač

D-tým čelákovického nohejbalového oddílu. Foto: 

archiv oddílu

Pokračování ze str. 24

ORKA ČELÁKOVICE–FLORBALOVÁ AKADE-

MIE MB 2:2

TECHNOLOGY FLORBAL MB–ORKA ČELÁ-

KOVICE 3:12

ORKA ČELÁKOVICE–BLACK ANGELS 2005 

3:6

Své první zápasy odehrály i naše mladší naděje, 

výsledky těchto utkání se ale nezveřejňují. Důle-

žitější než výsledky je radost ze hry.

Martin Bajer

Zápas Orky B s Radotínem. Foto: Pavel Čech

Triatlon Labeman
a Labemánek

Dne 18. srpna uspořádal spolek Patriot Čelá-

kovice, spolek, již 4. ročník triatlonu Labeman 

a 1. ročník dětského triatlonu Labemánek pro 

děti od 6 do 9 let. Na startu triatlonu Labeman 

bylo 20 závodnic a závodníků. Labemánka se 

zúčastnilo 8 dětí. Počasí nám přálo a všichni 

účastníci obou triatlonů v pořádku závod do-

končili.

triatlon

Labeman a Labemánek 2018. Foto: Radim Vysloužil

Labeman startuje přeplaváním Labe tam a zpět 

asi 280 m pod zdymadly. Trasa jízdy na kole 

vede po cyklostezce směrem na Lázně Tou-

šeň, přes lávku do Káraného, okolo kaple sv. 

Václava, do Byšiček, zpět k Labi, přes lávku 

v Čelákovicích na levý břeh s dojezdem do zá-

vodnického depa u beachvolejbalových kurtů 

v ulici Na Nábřeží. Běžecká trať vede rovněž po 

cyklostezce až do Lázní Toušeně, kde se u ulice 

Káranské otočí podél fotbalového hřiště smě-

rem na Čelákovice, pokračuje podél jezera Mezi 

Mosty zpět na cyklostezku s cílem opět u bea-

chvolejbalových kurtů v ulici Na Nábřeží.

Plavecká část Labemánka proběhla v Měst-

ském bazénu přeplaváním jedné délky bazénu. 

Cyklotrasa byla na značeném okruhu v Sadech 

17. listopadu s jedním okruhem na školním hři-

šti. Běh byl rovněž na značeném okruhu v Sa-

dech 17. listopadu. V průběhu celého závodu 

byli rodiče s dětmi.

Cílem uspořádání 1. ročníku dětského triatlonu 

Labemánek bylo především umožnit dětem si 

tento krásný sport vyzkoušet. Věříme, že si děti 

závod užily a triatlon se jim zalíbil.

Labemánek: 1. Aneta Bohuslavová, 2. Anna Ne-

hasilová,  3. Kateřina Šupová. Labeman: kate-

gorie ženy: 1. Lucie Kainová, 2. Anna Pačesová, 

3. Stanislava Boušková; kategorie muži: 1. Jan 

Král ml., 2. Václav Kain, 3. Martin Král.

Děkujeme všem účastníkům, rodičům dětí za 

pomoc při organizaci a městu Čelákovice, kte-

ré přispělo na pořádání obou triatlonů finanční 

dotací.                      Patriot Čelákovice, spolek
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fotbal

Fotbalové soutěže v kraji nabírají na obrátkách. 

Máme za sebou první šestinu soutěžního roč-

níku 2018/2019 a Union zatím působí dost roz-

pačitě. Po odehrání tohoto bloku má na svém 

kontě 5 bodů, a to není zrovna tolik, kolik jsme 

očekávali, a znamená to průběžné umístění ve 

druhé polovině tabulky. Zatím je těžké hledat 

adepty na postup do vyšší soutěže, na špici 

jsou týmy, které loni patřily spíše k průměru ta-

bulky a z nováčků jsou největší obavy z rezer-

vy Vlašimi a Čáslavi. Do konce soutěže je ještě 

mnoho času, a tak se jistě dočkáme nějakých 

překvapení.

Ohlédněme se za odehranými zápasy.

FC VLAŠIM B–SK UNION 4:0

Do 38. min. byl Union lepším týmem, ovšem bez 

výraznější brankové příležitosti. V této minutě 

nařídil sudí penaltu za podražení Bařinou a do-

mácí šli do vedení. Ještě do přestávky navýšili 

vedení na dvoubrankový rozdíl. V dalším průbě-

hu měli domácí více ze hry a přidali další branky. 

Nepodařený zápas 2. kola.

SK UNION–SOKOL PĚČICE 5:1

Branky: Kadeřábek 2, Filip, Pav. Bařina, Galovič

Již v 1. min. otevřel přesnou dorážkou skóre 

zápasu Kadeřábek. Další průběh utkání byl pod 

taktovkou domácích, další branku vsítil Filip po 

přihrávce Kadeřábka a ještě do přestávky se 

zapsal do listiny střelců přesnou hlavičkou Ba-

řina. Převaha pokračovala i ve druhé půli, kdy 

se podruhé prosadil Kadeřábek a skóre uzavřel 

v 85. min. Galovič.

SLOVAN LYSÁ–SK UNION 2:1

Branka: Petr Homola

Ve stejném složení nedokázal Union zopakovat 

výkon z minulého kola. První šanci neproměnil 

hostující celek, a tak šli do vedení domácí. Po ho-

dině hry zahrával Vacek rohový kop a míč usměr-

nil do sítě Petr Homola – 1:1. Radost netrvala 

dlouho, po naší nepřesné rozehrávce rozhodl 

o výhře soupeře Novák. Remíza by byla spraved-

livá, to bychom ale neměli dělat zbytečné chyby!

SK UNION–MNICHOVOHRADIŠTSKÝ SK 1:3

Branka: Kolovecký

Nevydařené utkání, ve kterém hosté získali za 

necelou půlhodinu tříbrankové vedení. Domá-

cí ještě do přestávky snížili, ve druhé polovině 

měl Union řadu šancí, ale brankový poměr se 

Po zranění nastoupil v dresu Unionu Náhlovský (vpravo). Foto: archiv M. Šikla

nezměnil. Hodně zbytečná porážka na domácím 

trávníku!

Byla rozehrána úvodní kola Poháru AGRO. Uni-

on zasáhl do soutěže 29. srpna. TJ LIBLICE–SK 

UNION 1:5, branky: Pikous, Buček, Vacek, Pá-

nek, Skuhravý; SK UNION–SOK. PRŮHONICE 

1:2, branka: Galovič. Poté byl Union z dalších 

pohárových zápasů vyřazen.

Zápasy v sobotu od 10.15 hod. na stadionu 

„U Hájku“:

13. 10. SK UNION–FK ČÁSLAV „B“

27. 10. SK UNION–TJ PŠOVKA MĚLNÍK

SOUTĚŽE MLÁDEŽE

Dorost – I. A třída, ve které startuje 14 týmů. 

Naše mužstvo pod vedením dvojice Fantík-Kujal 

rozšířilo svůj kádr o šest hráčů ze žáků. Zámě-

rem je umístění v horní polovině tabulky. První 

mistrovské utkání sehrál Union na půdě soupeře. 

SK BENÁTKY N. J.–SK UNION 3:2, branky: Bu-

riánek, Kostolány; SK UNION–AKUMA ML. BO-

LESLAV 3:1, branky: Hromas, Buriánek, Linka; 

SOKOL LIBIŠ–SK UNION 0:2, branky: Linka 2.

Starší žáci – krajský přebor, bude se i v tomto 

ročníku hrát na tři kola s nástavbou. SK UNI-

ON–SK ZELENEČ 0:12; FC MĚLNÍK–SK UNI-

ON 13:0; SK UNION–SK ČESKÝ BROD 6:0, 

branky: Homola, Kratochvíl 2, Janeba, Fantík.

Mladší žáci – zatím jsou úspěšnější než starší 

a nějaké body nastřádali. SK UNION–SK ZELE-

NEČ 2:4, branky: Pařízek, Flek; FC MĚLNÍK–SK 

UNION 4:10, branky: Kodera 5, Pařízek, Man-

hart 2, Mikoška; SK UNION–SK ČESKÝ BROD 

8:4, branky: Manhart 3, Bartoň 2, Mikoška, Ko-

dera, Pařízek.

Přípravky – zahájily soutěž prvním turnajem. 

Starší přípravka ve své skupině dvakrát vyhrála 

a třikrát podlehla. Mladší přípravka byla úspěš-

nější – čtyři výhry, jedna porážka. 

Něco pro pamětníky

V říjnu oslaví životní jubileum bývalý hráč druho-

ligového Spartaku Pepa „Fofr“ SVOBODA. Za 

všechny pamětníky přání pevného zdraví a ži-

votního optimismu do dalších let!

Milan Šikl

UNION PŘEŠLAPUJE

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

Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

po 6.15–7.30 – 19.00–21.30
út – – 17.15–21.30
 (18.00–19.00 pronájem 2x dráha)

st 6.15–7.30 14.00–15.00 19.00–21.30
čt – – –
pá 6.15–7.30 14.00–15.00 17.00–21.30
so – 11.00–12.00 16.00–21.00 

(9.00–11.00 senioři/ZTP)

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

Pozn.: V průběhu otevírací doby pro veřejnost může být 

kdykoli jedna plavecká dráha vyhrazena k jiným účelům.

Vejšlap za Polabskými 
strašidly

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

spolupráci s Městským muzeem v Čelákovicích 

a za podpory města Čelákovic zve děti ve věku 

2–10 let na netradiční výlet Čelákovicemi po 

stopách strašidel, která se v minulosti nachá-

zela v okolí našeho města. Tato akce se koná 

v neděli 7. října, start z nádvoří muzea mezi 

14.00 až 16.00 hod.

Na trase dlouhé asi 2,5 km budou děti plnit leh-

ké úkoly, za které dostanou odměnu. Cíl trasy je 

v loděnici V Nedaninách, kde je možnost opéci 

si přinesené buřty.

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

VÝROČNÍ CENA
MĚSTA 
ČELÁKOVIC

Slavnostní večer 
u příležitosti udělení
„Výroční ceny města
Čelákovic 2018“
s koncertem ORCHESTRU
BOHUMÍRA HANŽLÍKA

Neděle 28. října 2018 od 19 hodin
Kulturní dům, Sady 17. listopadu 1380, Čelákovice

Předprodej: kancelář KD nebo on-line www.smsticket.cz 
Vstupné: 150 Kč l Výtěžek ze vstupného bude věnován 
na dobročinný účel o. p. s. Post Bellum, www.postbellum.cz.
Pořádá město Čelákovice.
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