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Jízdní řád 2019 str. 3
V neděli 9. prosince vstupuje v platnost nový Jízd-

ní řád 2019. Spojení Čelákovic s Prahou bude za-

jišťovat oběma směry rekordní počet 101 vlaků. 

Počet vlaků se zvýší i na lokální trati do Brandýsa 

nad Labem. U autobusové dopravy (linky 655, 

662, 443, 427) nedochází k zásadním změnám.

Ustavující Zastupitelstvo města str. 6
Ve středu 7. listopadu se uskutečnilo ustavu-

jící zasedání Zastupitelstva města Čelákovic 

pro VIII. volební období v letech 2018–2022. 

V dvaceti jedna členném Zastupitelstvu jsou 

zastoupeny 3 politické subjekty, Rada města je 

tvořena sedmi členy. Zřízeny byly i čtyři výbory 

Zastupitelstva – finanční, kontrolní a dva osadní.

Žádosti o dotace v roce 2019 str. 8
Žádosti o individuální dotace na celoroční čin-

nost v roce 2019 mohou žadatelé podávat v ter-

mínu od 10. prosince 2018 do 11. ledna 2019. 

Ostatní žádosti o individuální dotace je možné 

podávat od 1. ledna do 31. října 2019. Žádosti 

o programové dotace na podporu poskytova-

telům sociálních služeb bude možné podávat 

v průběhu měsíce února 2019.

Advent 2018 a vánoční bohoslužby  str. 16–18
V sobotu 1. prosince byl v Čelákovicích zahájen 

advent a rozsvícen vánoční strom na náměstí. 

Termíny vánočních bohoslužeb v Čelákovicích 

a v Lysé nad Labem naleznete na str. 18.

z obsahu
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V sobotu 1. prosince Čelákovice rozsvítily vánoční strom na náměstí 5. května. Kulturní program vyvrcholil koncertem Petra Koláře s kapelou. Foto: Jiří Suchý

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Jménem Zastupitelstva města a Městského úřadu přejeme všem obyvatelům 
Čelákovic a místních částí Sedlčánky s Císařskou Kuchyní a Záluží klidné pro-
žití adventních dnů, šťastné prožití svátků vánočních a úspěšný vstup do nové-
ho roku 2019 ve zdraví a rodinné pohodě. V novém roce vám přejeme hodně 
úspěchů jak v osobním, tak v pracovním životě!

Josef Pátek, starosta                                           Petr Studnička, místostarosta I

Nikola Ottl, místostastarostka II                                Miroslav Opa, místostarosta III

Ondřej Přenosil, tajemník Městského úřadu
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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 

Vážené čtenářky
a vážení čtenáři

Zpravodaje města,
dostává se vám do rukou prosincové vydání 

Zpravodaje města Čelákovic, které je tradičně 

doplněno vánočně a zimně laděnými ilustracemi 

od místního výtvarníka Davida Skuhravého. 

Toto číslo pro vás poprvé připravovali noví čle-

nové redakční rady, kterými Rada města jmeno-

vala Martina Bajera, Jindru Chourovou, Roma-

na Štěrbu, Vladislava Švestku, Ivana Vaňouska 

a Jana Volína. Já mám i nadále tu čest být před-

sedou redakční rady našeho městského perio-

dika. Těším se s novými členy redakční rady na 

konstruktivní spolupráci a jsem rád, že ke změně 

nedochází ani na postu tajemnice redakční rady 

a redaktorky Zpravodaje, kterou nadále zůstává 

Dagmar Vitáčková z odboru školství, informací 

a kultury Městského úřadu.

Uplynuly téměř dva měsíce od komunálních 

voleb a na ustavujícím zasedání Zastupitelstva 

města, které se uskutečnilo 7. listopadu, bylo 

zvoleno nové vedení města. Podrobnější infor-

maci o novém složení kolektivních samospráv-

ných orgánů města naleznete na str. 4–6.

Věřím, že jste si užili v pořadí 22. městskou slav-

nost spojenou se Zahájením adventu ve městě, 

na které vystoupili mimo jiných Petr Kolář s ka-

pelou, žáci Základní umělecké školy Jana Zacha 

nebo skupiny Neřež a Druhej dech Ládi Weyrost-

ka. Jsem rád, že město v první prosincový den 

žilo nejen na náměstí, ale i na dalších místech. 

Zároveň se těším s vámi na viděnou v úterý 

11. prosince v Kulturním domě na koncertu měs-

ta pod názvem České Vánoce s vystoupením 

Orchestru Bohumíra Hanžlíka.

O den později bude zasedat Zastupitelstvo měs-

ta Čelákovic a nejdůležitějším bodem programu 

bude návrh rozpočtu města pro rok 2019. Záro-

veň budou probíhat volby předsedy kontrolního 

výboru Zastupitelstva a všech členů výborů, kte-

ré Zastupitelstvo zřídilo – finančního, kontrolní-

ho a dvou osadních pro Sedlčánky s Císařskou 

Kuchyní a Záluží.

Do roku 2019 přeji městu Čelákovice úspěšný 

rozkvět, spokojené občany, minimum krizových 

a mimořádných situací a stabilitu v rozhodování 

Rady a Zastupitelstva města. Zároveň děkuji jmé-

nem vedení města za spolupráci kolegyním zastu-

pitelkám a kolegům zastupitelům, zaměstnancům 

Městského úřadu, všech příspěvkových organizací 

města, Městské policie, Jednotky sboru dobrovol-

ných hasičů a společnosti Q-Byt v roce letošním.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019 přeje ze 

srdce všem občanům města

Petr Studnička, místostarosta I

 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

POZOR NA UZÁVĚRKU ZMČ!
Uzávěrka lednového čísla (1–2019) Zpravodaje je již ve středu 12. 12. 2018. Předpokládané vydání 
pak 8. 1. 2019.
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Zdroj: Jízdní řád 2019

Osobní vlaky na trati 074 Čelákovice – Neratovice (S 23) mají zajištěn v Čelákovicích přestup na vlaky 

linky S 2 ve směru Praha a Kolín. Mezi Čelákovicemi a Brandýsem nad Labem je zajištěn celotýden-

ně 60minutový takt. Všechny spoje zastaví i v zastávce Čelákovice zastávka. Ve večerních hodinách 

budou vlaky odjíždět z Čelákovic do Brandýsa nad Labem v 22.37 a nově i ve 23.44. Poslední vlak 

z Brandýsa nad Labem do Čelákovic bude odjíždět i ve 23.00.

Zdroj: Jízdní řád 2019

Na trati 233 Čelákovice – Mochov (S 24) bude zachován dosavadní rozsah vlakových spojů, přičemž 

2 páry vlaků budou jezdit v ranní špičce a 4 páry vlaků budou jezdit v odpolední podvečerní špičce 

pracovních dnů. Na rozdíl od předchozích dvou tratí, na kterých budou provoz zabezpečovat České 

dráhy, bude v tomto úseku zabezpečovat provoz společnost KŽC Doprava.

V jízdních řádech autobusové dopravy (linky 655, 662, 443, 427) nedochází k zásadním změnám. 

ŽELEZNICE PŘED 100 LETY A DNES

Před sto lety každý Čechoslovák podnikl 13 cest vlakem a ročně ujel 475 km. Železnice neměla v té 

době téměř žádnou konkurenci. Služeb československé železnice využilo 174 milionů osob, které 

ujely 6,5 miliardy kilometrů. Dnes cestuje na železnici 183 milionů osob, které ujedou 9,5 miliardy 

kilometrů ročně. To odpovídá 18 cestám a 950 kilometrům na jednoho obyvatele. Na tratích v okolí 

v Prahy jezdily vlaky v hodinových či dvouhodinových intervalech, dnes zde jezdí až každou čtvrt-

hodinu. Zatímco z Prahy do Kolína přes Český Brod jezdilo tehdy 11 osobních vlaků, dnes je to 

62 zastávkových vlaků. Z Prahy hl. n. do Čelákovic jezdilo před sto lety 7 vlaků denně s odjezdem 

Čelákovice XX.37 XX.17

Čelákovice zastávka XX.40 XX.13

Lázně Toušeň XX.44 XX.09

Brandýs nad Labem XX.55 XX.00

Trať 074                         TAM                                           ZPĚT

Čelákovice-Jiřina  XX.00, XX.30 XX.00, XX.30 XX.53, XX.23 XX.53, XX.23

Čelákovice  XX.03, XX.33 XX.03, XX.33 XX.50, XX.20 XX.50, XX.20

Praha-Vysočany  XX.23, XX.53 XX.23, XX.53 XX.30, XX.00 XX.30, XX.00

Praha Masarykovo n. XX.31, XX.01 XX.31, XX.01 XX.22, XX.52 XX.22, XX.52

Trať 231

 TAM ZPĚT

Pracovní dny
Víkendy

a státní svátky
Pracovní dny

Víkendy
a státní svátky

Nový jízdní řád 2019: Mezi Čelákovicemi a Prahou 
rekordních 101 vlaků v obou směrech

Od neděle 9. prosince 2018 do soboty 14. prosince 2019 bude platit jízdní řád 2019 v železniční 

a veřejné autobusové dopravě. V návrhu rozpočtu města je na dopravní obslužnost autobusovou 

dopravou vyhrazeno 1,6 milionu korun, což je historicky nejvyšší částka. Železniční spojení mezi 

Prahou a Čelákovicemi, které hradí Středočeský kraj, bude v pracovní dny obousměrně zajišťo-

vat rekordně nejvyšší počet 101 vlaků, z toho 49 z Prahy do Čelákovic a 52 v opačném směru. 

V Praze ujedou vlaky v novém jízdním řádu 5,8 milionu kilometrů, to je proti současnému jízd-

nímu řádu nárůst o 8 %. Ve Středočeském kraji ujedou za rok 16,8 milionu kilometrů, což je 

nárůst o 4,8 %.

Nový železniční jízdní řád obsahuje celkem 9 509 pravidelných a 152 příležitostných vlaků 13 různých 

dopravců. Z pravidelných spojů je 704 dálkových a 8 805 regionálních. Jízdní řád sestavuje Správa že-

lezniční dopravní cesty na základě požadavků dopravců a orgánů státní správy (Ministerstvo dopravy) 

v případě dálkové dopravy či krajské samosprávy v případě regionální dopravy, přičemž pro dopravní 

obslužnost Čelákovic jsou stěžejní Středočeský kraj a hl. m. Praha. K posílení železniční dopravy do-

chází zejména v brzkých ranních a v pozdních nočních hodinách, a to jak na trati 231, tak na trati 074. 

Po celou dobu platnosti budou všechny rychlíky (nově shodně pojmenované Hradečan) v úseku Praha 

– Nymburk vedeny odklonem mimo žst. Lysá nad Labem. Na trati 231 Praha – Čelákovice – Kolín (S 2, 

S 9, S 22) nově pojede první ranní posilový vlak v pracovní dny v úseku Lysá nad Labem – Strančice 

z Čelákovic-Jiřiny již ve 4.46 a z Čelákovic o 3 minuty později s příjezdem do Prahy-Vysočan v 5.08 

a na pražské hlavní nádraží v 5.15. Zároveň nový osobní vlak bude odjíždět celotýdenně z Prahy hl. n. 

v 23.53 s příjezdem do Čelákovic v 0.20 a do Čelákovic-Jiřiny v 0.23. Vlaky jedoucí z Prahy h. n. celo-

týdenně v 0.30 a v sobotu a v neděli v 2.30 zůstávají zachovány beze změny. Jízdní doba vlaků zůstává 

stejná a činí v obou směrech mezi Čelákovicemi a Prahou Masarykovým nádražím na 27 km dlouhé tra-

se 28 minut. Půlhodinový interval vlaků mezi Prahou a Čelákovicemi bude v obou směrech celotýdenně 

zajištěn přibližně od 4.00 do půlnoci. Všechny osobní vlaky obslouží bez výjimky i železniční zastávku 

Čelákovice-Jiřina. V žst. Lysá nad Labem je na vybrané přímé vlaky jedoucí do/z Milovic zajištěn přípoj 

ve/ze směru Nymburk hl. n. a Poděbrady. Novinkou bude zastavování většího počtu osobních vlaků 

v žst. Mstětice, kde by měl být nově zajištěn přípoj na novou autobusovou linku 688 z/do Nehvizd.

NA VEŘEJNÉ
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
středa 12. prosince 2018

v Kulturním domě

Aktuální program ZM

bude zveřejněn týden

před zasedáním na úřední desce města 

a na webových stránkách města.

pozvánka

v 5.40, 8.14, 11.43, 13.23, 16.08, 18.20 a 20.12 

a cesta jim zabrala 60–65 minut. Vlaky mezi Pra-

hou a Čelákovicemi zastavovaly na zastávkách 

Karlín, Vysočany, Libeň, Chvaly-Počernice, Ze-

leneč a Mstětice-Lázně Ostrov.                                                                           

Petr Studnička, místostarosta I

Kanalizace do Záluží má 
stavební povolení

Město po mnoha letech příprav konečně získa-

lo stavební povolení na obě stavby, které zajistí 

odkanalizování Záluží. Stavební povolení má 

tedy jak hlavní stoka – vedoucí z ulice S. K. Ne-

umanna, přes Cihelnu k železniční trati 231, tak 

i navazující část výstavby stok ve vnitřním Zálu-

ží. Se zahájením stavby se počítá v roce 2019, 

za předpokladu, že Zastupitelstvo města schválí 

rozpočet, ve kterém je zahájení stavby pokryto 

finančními prostředky.

Na stavbu ve vnitřním Záluží je přislíbena dota-

ce, pod podmínkou, že dojde k navýšení finanč-

ních prostředků v dotačním programu.

Stavby budou zahájeny nultou etapou v ulici S. 

K. Neumanna, kde dojde k obnově kanalizační 

stoky a vodovodu. Následovat bude první etapa 

– hlavní stoka a kanalizační přivaděč. Předpo-

kládáme, že nultá etapa bude provedena v roce 

2019 a první etapa bude v roce 2019 zahájena.

Druhá etapa – Záluží, bude bezprostředně nava-

zovat na etapu první s odhadem zahájení stavby 

v roce 2020.

Josef Pátek, starosta
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Josef Pátek (ODS), starosta

e-mail: josef.patek@celakovice.cz

Petr Studnička (ODS), místostarosta I

e-mail: petr.studnicka@celakovice.cz

Nikola Ottl (ODS), místostarostka II

e-mail: nikola.ottl@celakovice.cz

Miroslav Opa (ODS), místostarosta III

e-mail: miroslav.opa@celakovice.cz

Z A S T U P I T E L É  M Ě S T A  Č E L Á K O V I C

Ondřej Holzman (ODS), radní

e-mail: ondrej.holzman@celakovice.cz

Marek Skalický (ANO 2011), radní

e-mail: marek.skalicky@celakovice.cz

Jarmila Volfová (ODS), radní

e-mail: jarmila.volfova@celakovice.cz

Jindra Chourová (ODS), zastupitelka

e-mail: jindra.chourova@celakovice.cz

Aleš Kužílek (ODS), zastupitel

e-mail: ales.kuzilek@celakovice.cz

Jiří Hanzl (ODS), zastupitel

e-mail: jiri.hanzl@celakovice.cz

Petr Kabát (ODS), zastupitel

e-mail: petr.kabat@celakovice.cz
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Martin Spilka (ODS), zastupitel

e-mail: martin.spilka@celakovice.cz

Markéta Reisiegelová (ODS), zastupitelka

e-mail: marketa.reisiegelova@celakovice.cz

Kamila Douděrová (ODS), zastupitelka

e-mail: kamila.douderova@celakovice.cz

Jana Vondráčková (ODS), zastupitelka

e-mail: jana.vondrackova@celakovice.cz

P R O  V O L E B N Í  O B D O B Í  2 0 1 8 – 2 0 2 2

Marek Tichý (PRO Č), zastupitel

e-mail: marek.tichy@celakovice.cz

Martin Bajer (ANO 2011), zastupitel

e-mail: martin.bajer@celakovice.cz

VEDENÍ MĚSTA ČELÁKOVIC

S ohledem na zvyšující se agendu, která spadá do kompetence obcí, i na rozsáhlé 

investiční projekty, pro které získalo město Čelákovice již stavební povolení či do-

konce dotační prostředky, je vedení města tvořeno nově třemi místostarosty Petrem 

Studničkou, Nikolou Ottl a Miroslavem Opou. Oba místostarostové jsou neuvolnění, 

místostarostka je pro výkon funkce uvolněna. Starosta Čelákovic Josef Pátek byl do 

funkce zvolen již ve třetím volebním období.                                       Foto: Jiří Suchý

Pavel Jindřich (ODS), zastupitel

e-mail: pavel.jindrich@celakovice.cz

Milena Přívozníková (ODS), zastupitelka

e-mail: milena.privoznikova@celakovice.cz

Miloš Bukač (PRO Č), zastupitel

e-mail: milos.bukac@celakovice.cz

Zdeňka Tichá (PRO Č), zastupitelka

e-mail: zdenka.ticha@celakovice.cz
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Ustavující zasedání
Zastupitelstva města

7. listopadu 2018
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Čelákovic se konalo ve středu 

7. listopadu a zúčastnilo se ho 20 nově zvolených zastupitelek a zastupite-

lů města. Ti projednali v rámci programu zasedání všech 19 předložených 

bodů. Starostou města Čelákovic byl počtem 17 hlasů zvolen pro VIII. vo-

lební období v letech 2018–2022 Josef Pátek.

Všech 20 členů Zastupitelstva města, kteří reprezentují tři volební strany 

ODS, PRO Č – Pro Čelákovice a ANO 2011, složilo zákonem předepsaný 

slib. Jedna zastupitelka byla ze zdravotních důvodů omluvena a slib slo-

ží na nejbližším zasedání Zastupitelstva města. Hlasování o jednotlivých 

funkcionářích probíhala formou tajné volby.

Zastupitelé zvolili nové vedení města, které bude pracovat ve složení sta-

rosta Josef Pátek, místostarosta I Petr Studnička, místostarostka II Nikola 

Ottl a místostarosta III Miroslav Opa. Funkce starosty a místostarostky 

II budou vykonávány jako uvolněné, funkce místostarostů I a III a všech 

ostatních členů Rady a Zastupitelstva budou vykonávány jako neuvolně-

né. Zbývajícími třemi členy Rady města byli zvoleni Ondřej Holzman, Ma-

rek Skalický a Jarmila Volfová.

Místostarosta I má ve své kompetenci agendu školství, kultury, dopravy 

a územního plánování a řízení příspěvkových organizací v oblasti školství 

a kultury. Místostarostka II má ve své kompetenci agendu sociálních věcí, 

zdravotnictví, bytové politiky, protidrogové prevence, sportu a řízení pří-

spěvkových organizací Pečovatelská služba Čelákovice a Čelákovická 

sportovní. Místostarosta III má ve své kompetenci agendu investic a Měst-

ského stadionu Čelákovice.

Do funkce předsedkyně finančního výboru Zastupitelstva byla zvolena 

Markéta Reisiegelová. Do funkce předsedy kontrolního výboru Zastupitel-

stva byl navržen Miloš Bukač, který vyslovil nesouhlas s touto nominací, 

a volba předsedy kontrolního výboru byla odložena na prosincové zase-

dání Zastupitelstva města. Předsedou osadního výboru Sedlčánky byl 

zvolen Petr Kabát a předsedou osadního výboru Záluží byl zvolen Roman 

Přívozník. Kontrolní výbor a osadní výbor Záluží budou pracovat v počtu 

pěti členů, finanční výbor bude mít sedm členů a osadní výbor Sedlčánky 

bude tvořen jedenácti členy. Členové všech výborů budou voleni na příš-

tím zasedání Zastupitelstva.

Čelákovičtí zastupitelé nominovali do Výboru Místní akční skupiny Střední 

Polabí zastupitele Martina Bajera. Jako zastupitel určený k pořízení Územ-

ního plánu Čelákovic byl Zastupitelstvem stanoven místostarosta I Petr 

Studnička. Na valnou hromadu obchodní společnosti Zdroj pitné vody 

Kárány, ve které má město Čelákovice majetkovou účast, byl Zastupitel-

stvem delegován starosta Josef Pátek.

V závěru tříhodinového zasedání Zastupitelstvo města Čelákovic schválilo 

a vydalo svůj nový jednací řád, který bude platný již od dalšího zasedání – 

tedy od středy 12. prosince 2018.

Petr Studnička, předseda redakční rady Zpravodaje

Sedmičlenná Rada města byla zvolena na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města 

dne 7. listopadu. Je tvořena šesti zastupiteli zvolenými za ODS a jedním zastupitelem 

za ANO 2011. Cílem bylo zvýšit v Radě města zastoupení žen a zapojit do rozhodo-

vání samosprávy města věkově mladší zastupitele. Zatímco průměrný věk členů Rady 

města v minulém volebním období byl 48 let, nyní je o sedm let nižší. Foto: Jiří Suchý
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v sobotu 10. listopadu 2018

Dorota Mahutová, Kristýna Katrenčíková, Ema Rysová,

Kristýna Turková, Matěj Fiala, Ema Šonská, Karin Brabcová,

Jáchym Kovalčík, Ivo Hain a Janek Jandura. 

v sobotu 24. listopadu 2018

Kristýna Procházková, Anna Szabová,

Lída Vašicová, Žofie Kalábková, Emma Nováčková, Michele Rýva, Martin Haramul,

Martin Lánský, Emma Mrskošová, Filip Hudeček a Rosa Martinez. 

Foto na stránce: Jiří Suchý

Přivítáni do života byli  tito noví občánci města Čelákovic
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o čem jednali radní města

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Z ROZPOČTU MĚSTA ČELÁKOVIC PRO ROK 2019 
na účel určený žadatelem v žádosti (dále „individuální dotace“) 

I. Úvodní ustanovení

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

cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a Zásadami pro poskytování do-

tací z rozpočtu města Čelákovic I/6/2018 ze dne 27. 11. 2018, právnické i fyzické osoby (dále 

„žadatel“), především spolky, působící v oblasti sociálních a preventivních programů, ochrany 

životního prostředí, výchovy, vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových a společensky 

prospěšných aktivit, které mají sídlo nebo vykonávají činnost na území města Čelákovic nebo 

poskytují služby pro občany s trvalým pobytem na území města Čelákovic, k podávání žádostí 

o individuální dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2019 na účel určený žadatelem v žá-

dosti.

2. Tato výzva není určena pro žadatele o veřejnou podporu v režimu de minimis a vyrovnávací plat-

by za výkon služeb obecného hospodářského zájmu.

II. Podmínky pro poskytování dotací

1. Dotaci lze poskytnout na základě úplné žádosti předepsané poskytovatelem v souladu s § 10a 

odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění poz-

dějších předpisů, a uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Če-

lákovic v souladu s § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Žádosti o individuální dotaci s účelem podpory celoroční činnosti budou poskytovatelem přijí-

mány v období od 10. 12. 2018 do 11. 1. 2019. Ostatní individuální žádosti lze podávat v průbě-

hu celého roku.

3. Žádosti o individuální dotaci musí být doručeny poštou nebo osobně do podatelny Městského 

úřadu Čelákovice v jednom podepsaném originálu v listinné podobě včetně příloh.

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

250 88 Čelákovice.

III. Závěrečné ustanovení

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/6/2018 schválené Radou města 

usnesením č. 27/2018/6.1 dne 27. 11. 2018 a formulář žádosti včetně povinných příloh naleznou 

žadatelé o dotaci na internetových stránkách města Čelákovic www.celakovice.cz.

Výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2019 na účel určený žada-

telem v žádosti („individuální dotace“) byla schválena Radou města usnesením č. 27/2018/6.2 dne 

27. 11. 2018.

V případě dotazů k vyplnění žádosti kontaktujte pí Janu Pezlovou, odbor školství, informací 

a kultury, tel.: 326 929 109, e-mail: jana.pezlova@celakovice.cz.

Finanční záležitosti

Rada města vzala na vědomí rozpočtová opat-

ření – přesuny mezi položkami rozpisu rozpočtu 

města 2018 v rámci paragrafů č. 2212, 3399, 

3429 a 6112 provedené k 30. 9. 2018. Dále 

Rada města schválila rozpočtová opatření – 

změny rozpočtu města Čelákovic 2018 č. 17 

a 18.

Zateplení fasády ZŠ

Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 

mezi městem Čelákovice a BF Stavitelství, s. r. o., 

jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky 

malého rozsahu na akci „Čelákovice – zateplení 

fasády – ZŠ J. A. Komenského 414, p. o.“ v cel-

kové ceně 283 178,72 Kč včetně DPH.

Dotace města

Rada města rozhodla o poskytnutí individuál-

ních dotací níže uvedeným žadatelům a schvá-

lila uzavření příslušných veřejnoprávních smluv:

n zákonnému zástupci N. Š. pí M. Š. (SML/

2018/336/DI-SPP7) 20 664 Kč – na náklady 

spojené s účastí na závodech MS ve spor-

tovním a fitness aerobiku v Nizozemsku ve 

dnech 16.–19. 10. 2018;

n p. R. K. (SML/2018/337/DI-SPP8) 15 500 Kč 

– na náklady spojené s pořádáním „Regionál-

ního přeboru školních družstev v šachu“ dne 

7. 11. 2018 v Čelákovicích.

Významné příležitosti a občanské obřady

Rada města určila s účinností od 14. 11. 2018, 

že:

n úředním místem určeným k uzavření man-

želství je – obřadní místnost v budově rad-

nice Městského úřadu Čelákovice, náměstí 

5. května, č. p. 1/11, a Městské muzeum 

v Čelákovicích – nádvoří a Síň Jana Zacha 

(v případě uzavírání sňatku v Městském mu-

zeu se platí pronájem na základě dohody se-

psané s ředitelem Městského muzea v Čelá-

kovicích, p. o.);

n dnem určeným k uzavření manželství je pátek 

(mimo státem uznávané svátky);

n doba určená k uzavření manželství je mezi 

9.00 až 13.00 hod.

Schválila s účinností od 14. 11. 2018 výši pro-

vozního poplatku za svatební obřad mimo úřed-

ně stanovené místo, a to 1 000 Kč.

Dále Rada města s účinností od 14. 11. 2018 

pověřila, kromě starosty a místostarostů I, II 

a III, k provádění občanských obřadů tyto za-

stupitele: Jindru Chourovou, Jarmilu Volfovou, 

Pavla Jindřicha, Marka Skalického a Ondřeje 

Holzmana. I jim Rada města stanovila právo uží-

vat závěsný odznak při významných příležitos-

tech a občanských obřadech.

Komise a pracovní skupiny města

Rada města s účinností od 14. 11. 2018 zřídila:

n Komisi redakční rada Zpravodaje města Če-

lákovic s počtem 7 členů ve složení – Petr 

Studnička (předseda), Martin Bajer, Jindra 

Chourová, Roman Štěrba, Vladislav Švestka, 

Ivan Vaňousek a Jan Volín. Tajemnicí komise 

určila Dagmar Vitáčkovou.

n Komisi bytovou a sociální s počtem 7 členů 

ve složení – Hana Machálková (předsedkyně), 

Petr Kabát, Ivana Kalibová, Alexej Nejman, 

Jaroslav Pittner, Antonín Procházka a Václa-

va Snítilá. Tajemnicemi komise určila Šárku 

Lindovou a Janu Prchalovou.

n Pracovní skupinu pro poskytování dotací 

z rozpočtu města s počtem 11 členů ve slo-

žení – Petr Studnička (předseda), Pavel Jin-

dřich, Radka Körnerová, Karel Majer, Petr 

Matyáš, Michal Novotný, Veronika Pařezová, 

Jana Pezlová, Martin Spilka, Václav Tichý 

a Monika Žatečková. Tajemnicí pracovní sku-

piny určila Janu Pezlovou.

n Pracovní skupinu pro prevenci rizikového 

chování dětí a mládeže s počtem 7 členů ve 

složení – Nikola Ottl (předsedkyně), Marek 

Drobný, Radka Körnerová, Naděžda Po-

korná, Miloslav Rychetský, Ivana Sekyrová 

a Petr Studnička. Tajemnicí pracovní skupiny 

určila Marii Vávrovou.

n Pracovní skupinu pro zajištění a přípravu 

podkladů pro schvalování účetní závěrky pří-

spěvkových organizací města s počtem 5 čle-

nů ve složení – Josef Pátek (předseda), Petr 

Studnička, Nikola Ottl, Miroslav Opa a Mar-

kéta Reisiegelová. Tajemníkem pracovní sku-

piny určila Karla Majera.

Výběr z usnesení RM č. 25–26/2018.          -dv-
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Oprava výpravní budovy a výstavba cyklověže
V rámci stavební akce Modernizace žst. Čelákovice bude historicky popr-

vé v Česku dokončena modernizace nejen samotného kolejiště, ale i opra-

va výpravní budovy včetně jejího osazení novým mobiliářem. Tyto návazné prá-

ce je možné realizovat díky sjednocení vlastnických poměrů jak u železniční dopravní 

cesty, tak u výpravních budov. 

Investice roku 2018
V roce 2018 byla dokončena výstavba nového 

víceúčelového sportovního areálu v Záluží, je-

hož součástí je hřiště o rozloze 539 m2, dětské 

hřiště o rozloze 289 m2, venkovní posilovna a in-

-line dráha o rozloze 346 m2. V dotčené lokali-

tě byly nalezeny vzácné archeologické nálezy. 

Tento areál se nachází v sousedství fotbalo-

vého hřiště, na kterém byla nově vybudována 

závlaha. 

V návaznosti na realizovanou investiční akci 

Modernizace žst. Čelákovice zabezpečilo město 

opravu stávajícího chodníku v části Sedláčkovy 

ulice a v celé Kollárově ulici. Doplněna zde byla 

nová parkovací stání a byl opraven povrch pří-

jezdové komunikace vedoucí ke stavebninám. 

Postavena byla opěrná zídka, která tvoří ohrani-

čení rampy a vyrovnávacího schodiště na rohu 

ulic Masarykovy a Sedláčkovy. Provedena byla 

oprava veřejného osvětlení. V návaznosti na sta-

vební práce spojené s peronizací čelákovického 

nádraží byly opraveny vodovodní řady a kana-

lizační stoky ve vybraných ulicích a položeny 

nové živičné povrchy v části ulic Sedláčkovy, 

Rooseveltovy, Mochovské, Zálužské a v ulicích 

Čelakovského a Kozovazské.

V průběhu roku probíhaly práce spojené s úpra-

vami zázemí na čelákovickém hřbitově. Zde 

bylo vybudováno nové sociální zařízení, byla re-

alizována obnova interiéru čekárny a smuteční 

obřadní síně včetně vybavení audiotechnikou 

a opraveny byly fasády a střešní krytiny staveb-

ních objektů včetně vstupní brány. 

Strojnětechnologické úpravy byly provedeny 

v čistírně odpadních vod, aby byla zajištěna 

dostatečná kapacita pro zpracování odpadních 

vod. Dokončena byla výstavba nového parkoviš-

tě v ulici Na Švihově pro více než 40 osobních 

automobilů. Opraveny byly archivy Městského 

muzea. Nově byl položen chodník na severní 

straně v ulici J. Zeyera. Práce pokračovaly na 

obnově sekčních šoupat uzavíracích uzlů vodo-

vodního řadu města Čelákovic. Zahájeny byly 

práce na zateplení bytových domů č. p. 1645–

1648 v ulici J. A. Komenského, které jsou spo-

lufinancovány z dotačního titulu IROP. Veřejné 

osvětlení bylo opraveno ve vybraných částech 

staré zástavby Jiřiny.

Miroslav Opa, místostarosta III

Ve čtvrtek 22. lis-

topadu se usku-

tečnila závěrečná 

pochůzka v prostoru železniční stanice před 

zimním obdobím. Broušení kolejnic probíhalo 

ve dnech 24. a 25. listopadu. Na konci měsí-

ce listopadu byly realizovány opravy živičných 

povrchů v ulicích Čelakovského, Mochovské, 

Zálužské a Kozovazské. Stejně tak byly do-

končeny stavební práce na nástupištích. Práce 

na výpravní budově budou částečně probíhat 

i v období zimních měsíců. Nový mobiliář (la-

vičky, odpadkové koše atp.) bude osazen v žst. 

Čelákovice nejpozději před vánočními svátky. 

Dílčích oprav se dočkal i železniční přejezd na 

silnici č. III/2455 Cihelna mezi Čelákovicemi 

a Zálužím v žkm 0,213, jehož opravu zabezpe-

čoval vlastník, resp. provozovatel vlečky. K datu 

30. listopadu byla vypovězena nájemní smlouva 

na pronájem parkovacích ploch u průmyslové-

ho areálu Kovohutí v Křižíkově ulici. Plně zpro-

vozněna je již bezbariérová rampa u podchodu 

spojujícím ulice Mochovskou a Kollárovu. Scho-

diště k ulici U Podjezdu bude opraveno v jar-

ních měsících roku 2019. Návrh rozpočtu města 

pro rok 2019 počítá rovněž s výstavbou nového 

bezbariérového klesajícího chodníku z Kollárovy 

ulice do ulice U Podjezdu podél areálu staveb-

nin.

Výstavba cyklověže s dřevěným obložením 

bude zahájena v březnu a dokončena do konce 

měsíce května 2019. Celková kapacita cyklově-

že nové generace čítá 118 jízdních kol. Město 

Čelákovice zároveň realizuje kroky, aby vybu-

dování nového parkoviště pro 48 osobních au-

tomobilů bylo zařazeno do dotační výzvy ITI na 

výstavbu parkovišť P+R. Oficiální termín ukon-

čení stavby Správy železniční dopravní cesty 

Modernizace žst. Čelákovice je stanoven k datu 

31. července 2019.

Josef Pátek, starosta, 

Petr Studnička, místostarosta I 

Město zvýší dotační podporu na sociální služby
Zatímco v letošním roce bylo vyčleněno v rozpočtu města na podporu sociálních služeb půl 

milionu korun, návrh rozpočtu pro rok 2019 předpokládá zvýšení dotačních prostředků o dvě 

stě tisíc na 700 tisíc korun. Program na podporu poskytovatelům sociálních služeb bude pro-

jednáván na prosincovém zasedání Zastupitelstva města.

Dotace do sociální oblasti administruje odbor pro občanské záležitosti Městského úřadu a posuzuje 

komise bytová a sociální. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města platné pro rok 2019, kte-

ré schválila Rada města na své schůzi 27. listopadu, předpokládají, že dotaci je možné poskytnout 

fyzickým a právnickým osobám, které mají sídlo nebo vykonávají činnost na území města Čelákovic 

nebo poskytují služby pro občany s trvalým pobytem na území města Čelákovic. Tím je naplněna 

specifičnost sociálních služeb, kdy bude nově možné podpořit i subjekty pečující o občany našeho 

města, kteří jsou umístěni v léčebnách dlouhodobě nemocných či hospicích mimo Čelákovice. 

V rozpočtu města jsou rovněž vyčleněny dostatečné finanční prostředky na realizaci projektu Pre-

vence rizikového chování dětí a mládeže ve školním roce 2018/2019. Tento ucelený projekt je rea-

lizován na obou základních školách ve spolupráci s odborníky. Zapojeny jsou do aktivit i Městský 

dům dětí a mládeže a Městská policie. Vyhodnocením uceleného tříletého projektu se bude zabývat 

pracovní skupina zřízená Radou města.                                                  Nikola Ottl, místostarostka II

Vizualizace cyklověže v blízkosti výpravní budovy žst. Čelákovice v Masarykově ulici. Zdroj: Studio Plusko, mmcité, 

Laboro Atelier
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Zpráva o čerpání dotace 
města Čelákovic

za rok 2018
Dotace města Čelákovic v částce 9 000 Kč 

byla čerpána v plné výši. Dopravu autobusy na 

tři zájezdy v částce 27 225 Kč využilo celkem 

122 osob, z toho 81 osob z Čelákovic. Zájez-

dů se zúčastnili senioři a osoby se zdravotním 

postižením. Výlety byly jednodenní a přizpůso-

beny účastníkům. Navštívili jsme dva zámky, tři 

muzea, skanzen a sklárnu AJETO. Zájezdy byly 

hodnoceny kladně jak organizačně, tak zážit-

kově. Děkujeme městu Čelákovice za finanční 

podporu.

Lidmila Kobosová, Jindřiška Šeráková,

SONS OO Praha-východ

Zabezpečte své vodoměry před mrazem
S příchodem prvních mrazíků upozorňují vodohospodáři odběratele na zabezpečení vodoměrů a vo-

dovodních přípojek. Lze tak předejít jejich poškození. Teploty klesající pod nulu mohou způsobit 

nemalé komplikace, a to od zamrznutých a prasklých víček vodoměrů, až po vytopený sklep. Prove-

dená preventivní opatření majitelům ušetří peníze za případné škody.

Před nástupem nejchladnějšího období v roce je tak vhodné zkontrolovat, zda je vodoměr umístěn 

ve vytápěné místnosti. Teploty by se měly pohybovat nad nulou, okna by měla být zavřená a potrubí 

obaleno nesavým izolačním materiálem. Pokud jsou vodovodní přípojky mimo objekt, například ve 

vodoměrné šachtě, je třeba je zabezpečit polystyrénovou deskou nebo pytlem s drceným polysty-

rénem. Šachta musí být navíc pečlivě uzavřena, aby ji nemohla zaplavit povrchová voda. Náchyl-

né k zamrznutí jsou vodoměry zejména v místě, kde potrubí vychází z objektu. Často se stává, že 

při stavbě objektu nebyla dodržena potřebná hloubka uložení a zamrznutí vody je tak při silnějších 

mrazech velice pravděpodobné. Vyplatí se průběžně kontrolovat i vodovodní zařízení, které máme 

na chatách a chalupách. V případě, že jsou odběry vody minimální nebo dokonce žádné, je nutné 

rozvody vody úplně vypustit.                                                                                                1. SčV, a. s.

1. SčV, a. s., je provozovatelem vodovodů a kanalizací v majetku města. K lepší a dostupnější 

informovanosti zákazníků slouží zákaznické centrum v Čelákovicích a nepřetržitá zákaznická 

linka 840 111 322 nebo 601 275 275, www.1scv.cz.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY ZE ZÁLUŽÍ
– změna dne svozu odpadů na PONDĚLÍ LICHÉ

S novým rokem 2019 dochází ke změně ve svozových trasách pro obsluhu popelnic na směsný ko-

munální odpad i biologicky rozložitelný odpad od rodinných domů – v místní části Záluží bude nově 

probíhat svoz každé liché pondělí.

Zavedením obsluhy Záluží v liché pondělky dojde k vyrovnanějšímu rozložení počtu obsluhovaných 

popelnic ve všech svozových dnech v rámci celého města.

Po dohodě se svozovou společností, která město o změnu požádala, budou popelnice na směsný 

komunální odpad v pondělí poprvé obslouženy 31. prosince 2018, popelnice na BIO odpad pak 

v pondělí 8. dubna 2019.

Při svozu dne 18. prosince 2018 bude svozová společnost distribuovat informační letáčky do schrá-

nek v této části města.

Všem občanům Záluží děkujeme za pochopení.                                        odbor životního prostředí

Třídění biologicky rozložitelného odpadu
Svoz BIO odpadu z rodinné zástavby byl pro letošek ukončen. Za šest měsíců jeho fungování bylo 

svezeno více než 400 tun biologicky rozložitelného odpadu. 

V roce 2019 bude pravidelný svoz zahájen v pondělí prvního dubna (první termíny vývozu jsou tedy: 

1., 2., 8. a 9. dubna 2019). 

Výdej nových nádob je pro zimní období pozastaven a bude opět zahájen poslední březnový týden 

roku 2019.

V průběhu zimních měsíců je možné BIO odpad z domácností bezplatně odevzdávat ve sběrném 

dvoře. Nádoby v oblastech s bytovou zástavbou budou nyní obsluhovány s nižší frekvencí.

Děkujeme všem občanům za aktivní třídění!                                              odbor životního prostředí

Ilustrační foto: archiv města

Oddělený sběr
potravinářských olejů

V průběhu Vánoc bývají kanalizační systémy 

a procesy probíhající na čistírnách odpadních 

vod zatěžovány nadměrným množstvím olejů 

a tuků více než v jiných obdobích roku. Dochází 

tím nejen k ohrožení průběhu čištění odpadních 

vod, ale také proto, že se tuky v kanalizaci po 

ochlazení vysráží, dochází k zamezování prů-

chodnosti kanalizace.

Proto bych vám rád připomněl, že v našem 

městě je umístěno celkem 9 zelených popelnic 

na oddělený sběr použitých potravinářských 

olejů a tuků. Tyto tekutiny stačí slít do vhodné 

plastové nádoby, dobře ji uzavřít a odložit do 

jedné z těchto popelnic umístěných: 

• V Prokopě u hřiště; 

• v ulici Rumunské proti MŠ;

• v ulici Na Stráni poblíž bytového domu č. p. 

1658;

• mezi bytovými domy č. p. 1584 a 1585 v ulici 

Stankovského;

• na sběrném dvoře;

• na Mírovém náměstí v Sedlčánkách;

• v ulici Haškově v Záluží;

• v ulici Spojovací na kraji parkoviště poblíž 

Penny Marketu;

• na křižovatce ulic Jaselské a Jilmové.

Prosím, zapojte se do třídění potravinářských 

olejů a tuků a tyto nádoby využívejte, pomáhá-

te tím i bezproblémovému chodu kanalizačního 

systému ve městě.

Za sebe i za odbor životního prostředí vám 

přejeme klidné svátky vánoční a úspěšný vstup 

do nového roku.              Marek Skalický, radní
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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

ODCHYT KONÍ

V pondělí 22. 10. v 12.38 hod. dostala Městská 

policie zprávu, že v Sedlčánkách v lokalitě Zá-

jezd pobíhá 6 koní. Hlídka MP našla u čerpací 

stanice pro závlahu stádo 7 koní. Hlídka obvolala 

vytipované osoby, které by mohly majitele koní 

znát. Po chvíli se podařilo majitelky dopátrat. 

Hlídka MP prozatím navlékla vodítko přes krk 

jednoho koně a vyčkala do příjezdu majitelky.

POŠKOZENÁ VOZIDLA

Ve čtvrtek 8. 11. ve 21.38 hod. přijala hlídka MP te-

lefonické oznámení od občana z Rumunské ulice, 

že v této ulici způsobil řidič stříbrné Škody Octa-

vie nehodu a že z místa ujel. Octavia poškodila 

4 zaparkovaná vozidla. Hlídka MP projela město 

a v Palackého ulici našla vozidlo odpovídající po-

pisu. Přiložila na ně technický prostředek k za-

bránění odjezdu vozidla. Na místo byla přivolána 

hlídka DI PČR, která si následně celou záležitost 

převzala. Podle sdělení svědkyně cestovali ve vo-

zidle 4 muži a 1 žena. Přes pátrání v blízkém okolí 

a nočních podnicích nebyly hledané osoby nale-

zeny. Hlídka DI PČR upozornila MP Čelákovice, že 

pokud kdokoliv požádá o odstranění „botičky“ ze 

zmíněného vozidla, je to nutno neprodleně ohlásit 

hlídce DI PČR nebo OO PČR Čelákovice.

POŽÁR

V sobotu 10. 11. v 17.20 hod., krátce poté, co do-

šlo ve městě k výpadku elektřiny, telefonicky ozná-

mil občan hlídce MP Čelákovice, že v ulici K Borku, 

za odbočkou na Sedlčánky, hoří vedení vysokého 

napětí. Hlídka nahlásila událost na telefonní číslo 

150 a vyrazila na místo. Našla tam dohořívající izo-

látor vedení nízkého napětí. Vyčkala příjezdu Sboru 

dobrovolných hasičů a Hasičského záchranného 

sboru, které navedla na místo, a poté se souhlasem 

velitele zásahu pokračovala v hlídkové činnosti.

OPILÝ MUŽ

V sobotu 17. 11. v 20.39 hod. byla hlídka MP Čelá-

kovice spojena s linkou 156 z Prahy, na níž operač-

ní hlídce sdělil, že má nějakého pána na telefonu. 

Oznamovatel nahlásil, že u „malého tunýlku“ leží na 

zemi muž. Bojí se, že kdyby zde usnul, tak do rána 

přimrzne k chodníku. Hlídka MP nalezla na místě 

muže v silně podnapilém stavu. Ten byl při vědo-

mí a s hlídkou komunikoval. Poté bylo zjištěno, kde 

přebývá, a na toto místo byl hlídkou doveden.

KRÁDEŽ A MARIHUANA

Ve čtvrtek 22. 11. v 14.30 hod. byla hlídka MP 

přivolána ostrahou supermarketu Albert ke krá-

deži v prodejně. Zadržená žena se ke krádeži 

zboží v hodnotě 220 Kč přiznala. Dále byla vy-

zvána, aby předložila ke kontrole obsah kabelky, 

aby se zjistilo, zda nemá u sebe ještě další od-

cizené zboží. V kabelce hlídka nalezla tři pytlíky 

s marihuanou a jednu „tabatěrku“ také s marihu-

anou. Nález byl ihned oznámen OO PČR Čelá-

kovice a žena byla na její služebnu převezena.

V př ípadě  potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

střípky z činnosti 
městské policie

Končíme,
abychom mohli začít

Ano, končíme tento rok, a tak si pojďme říci, 

jaký byl. Jistě, každý měl svoje starosti a radosti 

osobní a rodinné. Ale já mám na mysli náš spo-

lečný život. Tento rok jsme si udělali dva výlety. 

Jeden na jaře a druhý na začátku podzimu. Di-

vadlo nám na jaře zrušili, s náhradou na podzim 

a v zimě.

No, ale aktivity jsme si rozdělili pěkně na celý tý-

den. To proto, abychom měli stále na co myslet 

a co dělat. Aby nám hlavička nezahálela. V pon-

dělí se dělíme na dvě cvičení. Na židlích a na ží-

něnkách, v úterý někteří jezdí do Prahy do školy 

– Centra celoživotního vzdělávání, ve středu se 

dělíme na dvě skupiny, protože je nás hodně, a to 

chodíme trénovat mozek do Routy, ve čtvrtek 

opět některé ženy jdou dopoledne cvičit a pak, 

kdo chce, jde odpoledne do Kamenky na počí-

tačový kurz. V pátek ti šikovní chodí tvořit krá-

su z keramiky. Tak vidíte, že kdo se chce nějak 

zabavit, tak může. Pravda je, že toto vše je pro 

ty, kteří jsou mobilní. A také vím, že je ve městě 

mnoho seniorů, kteří se našich aktivit zúčastňovat 

ani nechtějí. Mají třeba svoje skupiny a svoje pro-

gramy. A o tom to je. My jsme tu pro ty, kteří nás 

chtějí. Musím také zmínit pěkné programy v Rou-

tě, na které jsme také chodili, a byly moc dobré.

A jsme v příštím roce. Stávající aktivity budou po-

kračovat, jen počítačový kurz se přesune z mobi-

lu na počítač. V minulém Zpravodaji jsem nabíze-

la kurz pro ty, kteří si chtějí počítač teprve pořídit 

a učit se s ním pracovat od samého počátku. 

Zatím se přihlásili dva zájemci. A to je málo. Ne-

zapomeňte využívat e-mail na pomoc při řešení 

obtíží na počítači, je to: pcpomsen@seznam.cz.

Vážení, chtěla bych vám všem popřát Vánoce 

klidné, radostné a pohodové. Pokud to jen pů-

jde, užijte si je s rodinou a svými kamarády.

Anděla Nosková

Cyklus procházek
přiblížil účastníkům 

kouzlo polabské přírody
Až se po chladné zimě dočkáme prvních jarních 

paprsků slunce, zkuste se vydat do lesa. Možná 

zaslechnete praskání, jako když se vyrábí pop-

corn. To se otevírají šišky, aby do světa vypus-

tily semínka budoucích stromů. Když vydržíte 

ještě pár měsíců, poznáte krásu polabské příro-

dy v plné síle. Kolem Labe poletují jiřičky i racci 

chechtaví a při troše snahy zahlédnete vzácné 

modrásky bahenní. 

Cyklus přírodovědných procházek Polabské 

toulky přírodou, který se letos konal ve středním 

Polabí poprvé, přiblížil všem zájemcům místní 

přírodu. Účastníky zavedl i do okolí Čelákovic. 

Dvě z procházek vedli členové Okrašlovacího 

spolku Čelákovice Petr Petřík a Petr Jiras.

Petr Petřík zavedl výpravu do okolí Přerova nad 

Labem, kde přiblížil specifika polabské květeny. 

Petr Jiras se vydal do Brandýsa nad Labem – 

Staré Boleslavi, aby účastníkům představil pa-

mátné i významné stromy. 

Ornitolog Libor Praus zasvětil účastníky do tajů 

ptačích zpěvů a vysvětlil, kam mizí jiřičky a rac-

ci chechtaví. Jiřičky jsou plně závislé na lidech, 

na jejichž domech si stavějí svá hnízda. Nové 

stavební materiály a někdy i lidé samotní jim to 

však znemožňují. Zároveň ubývá i bláta, které ji-

řičky ke stavbě hnízda potřebují. O pokles počtu 

racků chechtavých se pro změnu postarala che-

mizace zemědělství, jež má za následek úbytek 

žížal, hlavní potravy pro racčí mláďata. V našem 

regionu je jich naštěstí zatím dost díky kolonii 

u Lázní Toušeně.

Petr Krejčík zavedl účastníky do říše hmyzu. 

Hlavním hrdinou byl vzácný modrásek bahenní, 

který žije v okolí Labe díky přítomnosti krvavce 

totenu, temně červené květiny, na které jsou zá-

vislé jeho housenky. 

Eva Neubergová vysvětlila příchozím, k čemu je 

nám voda v krajině a kam mizí. Není to tak dlou-

ho, co se lidé ze všech sil snažili vodu z krajiny 

odvést pryč, až je jí najednou málo. Probíhají 

proto intenzivní práce na úpravě vodních ploch 

a toků, aby se voda vrátila do krajiny zpět. Jak 

ale upozornila Eva Neubergová, pozornost by-

chom měli věnovat především půdě zeměděl-

ské, která tvoří 54 % plochy naší republiky. 

Cyklus přírodovědných procházek je u konce, 

ale s velkou pravděpodobností nachystá MAS – 

Střední Polabí v příštím roce opakování.

Veronika Kubrichtová, MAS Střední Polabí, z. s.

Ilustrační foto: archiv pořadatele

MAS
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Historie pohostinství
ve městě

Přestože pojem pohostinství není jednoznačně definován, v širším slova smyslu v sobě 

zahrnuje poskytování stravovacích a ubytovacích služeb. V České republice zařazujeme 

poskytování ubytovacích služeb mezi živnosti ohlašovací volné a hostinská činnost náleží 

mezi živnosti ohlašovací řemeslné. Aktuálně je evidováno na našem území přibližně 9 000 

hromadných ubytovacích zařízení s 525 tisíci lůžky, 21 000 individuálních ubytovacích zaří-

zení a 41 000 stravovacích zařízení s 2 miliony míst u stolu.

Historický vývoj

Počátky pohostinství spadají do starově-

ku a první pohostinské domy začaly vznikat 

v Řecku. K rozmachu poskytování ubytovacích 

a stravovacích služeb došlo v době římského 

impéria. Ve středověku byly typické venkovské 

hostince, které měly prosté zařízení, a městské 

hostince, které byly větší a honosnější a dě-

lily se na panské, střední a zájezdní. Později 

dochází k prudkému rozmachu hotelnictví 

a gastronomie. 

Na našem území vznikaly ubytovny ve 12.–13. 

století a dělily se na špitály, které měly chari-

tativní povahu, a hospody pro pocestné, které 

sloužily obchodním cestujícím (v Praze např. 

Ungelt). K ubytování též sloužily tzv. komendy, 

což byly útulky s řádovými sídly a špitály pro 

nemocné. Ve 14. století začaly vznikat zájezdní 

hostince a rychle se rozvíjely ubytovací kapaci-

ty v přístavech (např. v Hamburku nebo Benát-

kách). 

Zajímavé je, že na našem území byla celosvěto-

vě poprvé zavedena tzv. Kurtaxe (lázeňská daň), 

která sloužila pro budování kolonád a udržování 

vřídel v Karlových Varech. První hotely začaly 

vznikat v pol. 19. století, a to především v lázeň-

ských místech, horských střediscích, u vodních 

ploch a ve městech. V českém jazyce zdomác-

nělo slovo hotel kolem roku 1880, do té doby se 

označoval tento druh ubytovacích zařízení jako 

velkohostince. Ve 30. letech 20. století zahajo-

valy provoz hotely evropského standardu v Pra-

ze (např. Šroubek, Alcron).

Významných změn se obor dočkal v roce 1948 

po znárodnění podnikání a zrušení soukromého 

podnikání. To mělo dvě základní formy – ko-

merční (otevřenou), pod kterou spadaly Jedno-

ta, Včela, Restaurace a jídelny (RaJ) a Interho-

tely Čedok, a nekomerční (uzavřenou), kterou 

tvořily zotavovny ROH, vojenské zotavovny 

a institucionální stravování (školní, závodní, ne-

mocniční apod.). První mezinárodní hotelová 

společnost Intercontinental Hotels Group začala 

působit na našem území v roce 1967 a o sedm 

let později otevřela v Praze svůj první hotel. Po 

roce 1989 vstoupily na trh tuzemské hotelové 

řetězce (Orea Hotels, CPI Hotels), zahraniční 

hotelové řetězce (Hilton Worldwide, Marriott 

International, Accor Hotels) a nadnárodní stra-

vovací řetězce (McDonald´s, KFC, Starbucks).

Současný stav

Dle kategorizace oborů ekonomických činnos-

tí spadá obor Ubytování do skupiny CZ-NACE 

I-55 a obor Stravování a pohostinství do skupi-

ny CZ-NACE I-56. V těchto oborech je v Čes-

ku oficiálně zaměstnáno zhruba 110 000 osob, 

z toho na stravovací zařízení připadá zhruba 

77% podíl. Největší část osob připadá na Pra-

hu (21 %) a Středočeský kraj (10 %). Z makro-

ekonomického hlediska se jedná o ekonomicky 

málo významný obor, který se podílí na tvorbě 

celkové přidané hodnoty celé české ekonomiky 

přibližně 1,8 %. To představuje 7. nejmenší obor 

v České republice. 

Obor je zajímavý z hlediska velikosti podniků. 

Přes 90 % subjektů jsou malé a střední podniky, 

nejčastěji se však jedná o mikropodniky, které 

zaměstnávají maximálně 10 osob. Zároveň se 

uvádí, že v oboru ubytování a stravování a po-

hostinství je z hlediska oborů ekonomických 

činností v Česku vykazován 4. nejvyšší podíl stí-

nové ekonomiky a nevykázaných příjmů, které 

jsou odhadovány ve výši 20 mld. Kč ročně. Tato 

skutečnost byla jedním z významných důvodů, 

proč stát pro obory CZ-NACE 55 a 56 zavedl 

jako první elektronickou evidenci tržeb.

Historie čelákovického pohostinství

Kořeny disciplíny označované jako pohostin-

ství spojené s konzumací jídel a nápojů sahají 

v našem městě až do 15. století. V Čelákovické 

městské knize, založené v roce 1366, je zmín-

ka o místním sladovníku Křížkovi. A kde mají 

sladovníka, mají obvykle pivovar a samozřej-

mě hospodu. Náš první pivovar stával odedáv-

na až do roku 1845 uprostřed náměstí a ještě 

v 16. století neměl v nejbližším okolí vážného 

konkurenta. Pivo z brandýského a přerovského 

pivovaru stačili totiž vypít tamní „spotřebitelé“. 

V našem pivovaru se ve vaření piva a jeho če-

pování střídali tzv. právováreční měšťané. Který 

z nich právě vařil a pak také pivo ve svém domě 

čepoval, vyvěsil na něm chmelový věnec. Po 

roce 1553 se zdejší pivo čepovalo už také přímo 

na radnici v tamním šenku na rohu rynku a Ry-

bářské ulice. Pivo a jiné lihoviny se ale nesměly 

prodávat o nedělích před mší svatou. Na tomto 

opatření se usnesli místní konšelé v roce 1593. 

To bývaly za český stříbrný groš necelé 4 litry 

piva. 

Po přestavbě tvrze v roce 1579 si tam brandýs-

ká vrchnost zřídila hostinec, který mohl čepovat 

jen její pivo. Ve třicetileté válce nebývalo zvykem 

vojsk (císařských – tedy „našich“, ani nepřátel-

ských – saských, švédských a jiných) táhnou-

cích českou krajinou ničit pivovary a hospody. 

Prozíraví velitelé totiž počítali s tím, že se mohou 

na stejná místa vracet a žoldnéři bez ohledu na 

příslušnost měli vždy hlad a žízeň. Bylo proto 

vhodnější pivovar a hospodu vypít „do dna“ než 

zničit. Čelákovický pivovar byl z tohoto hlediska 

výjimkou. Obnoven byl až v roce 1655, po sed-

mi letech od ukončení války, a sládkovi nařídili 

vést evidenci o spotřebě piva několika místních 

hostinců. Ty postupně přibývaly. Od 18. stole-

tí byly dva nové hostince na náměstí. U Bílého 

koníčka přibližně v místě dnešního Obecního 

domu (původní budova byla zbořena v roce 

1985) a zájezdní hostinec – předchůdce dneš-

ních motelů (později zvaný U Tykačů) v objektu 

dnešní pojišťovny Kooperativy. Také mimo střed 

města v Jiřině bývala od 18. století hospoda 

Václava Bodláka s rybárnou.

Šenk, hospoda či hostinec nebývaly jen místy 

pouhé konzumace. Lidé si tam chodívali pro 

informace o zkušenostech v hospodaření, o po-

Hostinec „Na Růžku“, číslo popisné 45, byl původně přízemní dům. Budova byla zbořena v únoru 1930. Zdroj: 

archiv Městského muzea v Čelákovicích, p. o.
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litickém dění, domlouvat obchody nebo služ-

by řemeslníků, za zábavou, jakou byly karetní 

hry, lidové tancovačky s doprovodem místních 

muzikantů, ochotnická divadelní představení 

a podobně. To bývalo často jen při pivu, buř-

tech s cibulí nebo utopencích v dobách bez te-

legrafu, rádia, televize, internetu a mobilů velmi 

užitečné. 

Počet pohostinských zařízení a jejich význam 

rostl s počtem obyvatel nebo v závislosti na 

přitažlivosti místa. Kdysi se říkávalo, že 8 až 

10 „štamgastů“ uživí jednu hospodu. Ideální 

bývalo spojení hospody a řeznictví pod jednou 

střechou. Taková spojení bývala v Čelákovicích 

nejméně tři. V polovině 19. století zde žilo asi 

1 450 lidí a hospod bylo šest. To už stál v Ry-

bářské ulici nový pivovar, postavený v letech 

1846–1849 nákladem 9 000 rakouských zlatých 

ve stříbře. Váženým sládkem tohoto pivovaru 

býval později František Šulc. Čelákovičtí šenkýři 

a sládkové byli vážení lidé. Např. šenkýř Fran-

tišek Fiala zvolený v roce 1855 purkmistrem, 

později členem představenstva. Pan Josef Ty-

kač býval radním, již jmenovaný sládek Fran-

tišek Šulc od roku 1918 zastupitelem. V roce 

1865 zařadil čelákovický purkmistr a lékař 

Antonín Žebrák dům Václava Patočky s kořa-

lečním šenkem na severní straně náměstí pod 

radnicí mezi deset nejvýznamnějších stavení 

města.

Emanuel Vlasák uvádí ve své knize o Čelákovi-

cích, že v roce 1937 bylo ve městě 17 hostin-

ců, včetně hotelů. V té době tu žilo necelých 

5 300 lidí. Pokusili jsme se tuto informaci ověřit 

s následujícím výsledkem. Nádražní restaurace, 

hotel Grado a restaurace „U Najmanů“ v Masa-

rykově ulici. Restaurace „Na Růžku“ a dnešní 

Pivnice Mušketýr také ve spojení s řeznictvím, 

nazývaná kdysi štamgasty „U Efouše“ v Sedláč-

kově ulici. Restaurace „U Tykačů“, „U Bohusla-

vů“ (od roku 1907) a Hotel Filip (název od roku 

1937) na náměstí. Pivovarská hospoda, neda-

leká „Bosna“ v Rybářské ulici a hostinec „Ve 

Tvrzi“ Na Hrádku. Moravěnka ve Stankovského 

ulici. Hospody „Na Požárech“ a „U Řežábků“ 

Za Drahou. Hospody „U Přívozu“, „U Kubelků“ 

a hotel Pecka (později Vokálek) v Jiřině. Počet 

„sedí“ – 17 zařízení. 

Vznik zdejších hotelů je pravděpodobně spojen 

s obdobím popularity slunečních lázní České 

Grado na labském ostrově ve 20. a 30. letech 

20. století. Své hostince pochopitelně měly 

v minulosti i obce Sedlčánky s Císařskou Ku-

chyní a Záluží připojené v 60. letech minulého 

století k našemu městu. Počet hostinských zaří-

zení a jejich názvy se měnily a mění se dodnes. 

Těsně před okupací v roce 1939 jich stejný au-

tor uvádí již o tři méně. Po roce 1948 se zdej-

ší restaurace, hostince a hotely staly součástí 

komplexu Restaurace a jídelny (zkratka RaJ). 

Zmíněná živá hudba nebyla v některých z nich 

přesto ještě v poměrně nedávné době výjimeč-

ná. Byla to např. hudební skupina pánů Veselé-

ho a Pavlíčka (heligonka a vozembouch). Podle 

aktuálních údajů Českého statistického úřadu 

jsou v Čelákovicích evidována čtyři hromadná 

ubytovací zařízení, tedy ta, která disponují více 

než pěti pokoji nebo deseti lůžky. Dále se zde 

nachází dvě desítky stravovacích zařízení.

 Téma zpracovali

Petr Studnička a Ivan Vaňousek

téma

Pánská společnost na předzahrádce Pivovarské restaurace v Rybářské ulici. Zdroj: archiv Městského muzea 

v Čelákovicích, p. o.

Hostinec býval v čelákovické tvrzi do roku 1945  Zdroj: archiv Městského muzea v Čelákovicích, p. o.

Pivovarská restaurace v Rybářské ulici. Zdroj: soukromá sbírka



14 / zpravodaj města čelákovic

Dne 6. prosince 2018 osla-

ví naše maminka, babička 

a prababička paní Terézia 

KOVÁČOVÁ krasných 85 let.

Přejeme pevné zdraví a spous-

tu elánu do dalších let.

dcera Lenka s manželem 

a vnučka Lucie s rodinou

V sobotu 10. listopadu ve 

večerních hodinách nás na-

vždy opustil kamarád a přítel 

pan Vladislav ŠVESTKA. Do 

posledních dnů, jak mu čas 

a zdraví dovolilo, se s úcty-

hodným zápalem více než tři 

desetiletí věnoval shromaž-

ďování podkladů dokumentujících historii na-

šeho města a okolí zejména v 1. polovině 20. 

století. Několik let byl také jedním z významných 

aktivních spolupracovníků Městského muzea.

Vláďo, nikdy na Tebe nezapomeneme!

J. Špaček, I. Vaňousek a J. Strach

Dne 13. listopadu jsme se na-

vzdy rozloučili s panem Jose-

fem VOKÁČKEM.

Tímto chceme za celou rodi-

nu všem moc poděkovat za 

poslední rozloučení a minutu 

ticha 11. 11. před fotbalovým 

utkáním.

syn Josef Vokáček s manželkou

Čas stále plyne dál, ale vzpo-

mínka v našich srdcích zůstá-

vá. Dne 15. prosince uplyne 

20 let, kdy nás navždy opustil 

náš milovaný tatínek a děde-

ček pan Václav JUNEK.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte 

s námi.                                     dcery s rodinami

Dne 19. prosince tomu bude 

10 let, co nás navždy opustil 

manžel, otec, děda a bratr

pan Milan KLÍMA.

Stále vzpomínají manželka, 

synové Milan a Tomáš s ro-

dinou.

dopisy

společenská kronika

KSČM

Reakce na článek
„Čelákovické zastupitelstvo bez KSČM“

(uveřejněný v listopadovém čísle

Zpravodaje města Čelákovic)

Paní (slečno) Petro Holubová,

pro vaši informaci vám připomínám, že KSČM 

je demokratická, řádně zaregistrovaná politická 

strana. Svým hanlivým, nenávistným článkem 

sama popíráte princip demokracie, na niž se 

odvoláváte, a urážíte tak nejen členy KSČM, ale 

i své spoluobčany, kteří mají důvěru v kandidáty 

KSČM a podpořili je ve volbách svými hlasy.

To, zda v Zastupitelstvu města má, či nemá KSČM 

své zastupitele, nemá pro fungování skutečné de-

mokracie, nikoliv té vaší, naprosto žádný vliv.

Můžete nám odpovědět na konkrétní otázku?

„Co jste jako občanka města ve svém životě 

udělala ve prospěch ostatních spoluobčanů na 

rozdíl od mnoha vámi opovrhovaných, uráže-

ných komunistů?“

Děkuji za odpověď jménem členů městské or-

ganizace KSČM Čelákovice.      Vladimír Duník

Přání
Krásné, pohodové Vánoce a úspěšný rok 2019 

všem svým spoluobčanům přejí členové Komu-

nistické strany Čech a Moravy v Čelákovicích.

Svátek má Adam
Každý rok 24. prosince zpíváme „Narodil se 

Kristus Pán, veselme se“. Kdyby nebylo Ada-

ma, nezpívali bychom. Nebylo by o kom. Nebýt 

Adama, nebylo by žebro pro Evu, nebyl by Noe 

ani zvěř a ptáci, kteří s ním byli v arše. Nebyl by 

Abraham ani Jákob řečený Izrael, ani král David, 

ani Jozef a Marie z Nazaretu. Nebyl by Jan Křti-

tel a nenarodil by se Ježíš v Betlémě ani nikde 

jinde. Nebylo by křesťanství ani Vánoce, ani ta 

píseň by nevznikla. Měli bychom tedy také zapět 

alespoň jednou Adamovi k svátku, i když jeho 

jméno původně ani nebylo jménem, podobně 

jako není jménem člověk či homo sapiens. Slovo 

„adam“ se odvozuje od hebrejského „adama“, 

hlína, takže do češtiny by se měl Adam překlá-

dat jako Hliník, nebo Zahradník, neboť ryl hlínu 

v zahradě, které se říkalo staročesky ráj. Adam 

s Evou byli jediní dva lidé, kteří žili ve skuteč-

ném zemském ráji, a ne v ráji jen na pohled, jako 

země česká, domov můj. Biblický ráj byl poze-

mek obdělávaný Adamem ve východním Turec-

ku u pramenů Eufratu a Tigridu na území, které 

tehdy neslo jméno Eden a sousedilo s Asýrií, 

zemí Hevilah, Chus a Nód. Měl se Adam v ráji 

jako v ráji? Podle Slovníku spisovné češtiny „mít 

se jako v ráji“ znamená žít v štěstí a blahobytu. 

V Edenu byl Adam jen chudým zahradníkem, 

musel se celé dny rýpat v hlíně a nevydělal si ani 

na slušné oblečení. Musel pracovat nahý a živil 

se jen ovocem a zeleninou. Jak to měl s bydle-

ním, se neví. Takže nic moc. Zato v zemi Hevilah, 

jak se dovídáme z 1. knihy Mojžíšovy, měli zlato, 

bdelium a kámen onychin. Proč Adam s Evou 

nemigrovali z ekonomických důvodů nelegálně 

do Hevilah, aby se tam Adam stal zlatokopem, 

je dnes nepochopitelné.          Miloslav Kolínko

Děkujeme Městské policii Čelákovice za rychlé 

a profesionální řešení situace s neukázněnými 

řidiči, kteří nám blokují vjezdy do jednotlivých 

garáží.

Vážíme si vaší nelehké práce a přejeme hezké 

a klidné prožití Vánoc a mnoho zdraví do nastá-

vajícího roku 2019.

majitelé garáží u haly Vikomt

poděkování

David Skuhravý. Foto: soukromý archiv

Autor vánočních ilustrací
David Skuhravý se narodil v Brandýse nad 

Labem a žije a bydlí v Čelákovicích. Jak říká: 

„První seznámení s výtvarným uměním a jeho 

základy, v mých čtyřech letech, mi poskytl můj 

dědeček Karel Neuhold. Byl to akvarelista kraji-

nář. Rád vzpomínám na všechny ty prokreslené 

a promalované noci. Také má dvouletá návštěva 

lidové školy umění v Čelákovicích byla pro mě 

samozřejmě povinnost. Jinak jsem v podstatě 

autodidakt. Z tvorby se asi nejvíce zaměřuji na 

portréty (většinou na zakázku), ale maluji i kra-

jiny, města, snové výjevy a experimentuji s ab-

straktní a expresivní malbou. Jako médium po-

užívám převážně olejové barvy, akryl a pastel. 

Svou tvorbou se snažím přinutit diváka přemýš-

let, a někdy i provokovat. Maluji ale i běžné věci, 

kterým pak ve spojení s jinými, dávám určitou 

novou uměleckou hodnotu. Jinak mám rád ži-

vot, rodinu, svoji dceru Sáru a lidi, kteří se umějí 

správně dívat. Přeji všem čtenářům Zpravodaje 

krásné Vánoce.“

Kontaktovat jej můžete na e-mailu: 

raziel100@seznam.cz.                                                     red
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dopisy

chodíme kolem nich

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. 

ŽUDRO
Divné slovo, které by mnozí možná hledali ně-

kde u národů bývalé Jugoslávie (např. u Srbů, 

Chorvatů nebo Slovinců) s tím, že by mohlo jít 

o nějakou jejich gastronomickou specialitu. Jíst 

se to ale nedá a budete možná překvapeni (po-

kud zrovna nepocházíte z Moravského Slovácka 

nebo z jeho sousedních oblastí), že je to název 

pro jeden z typických prvků tamní lidové archi-

tektury. Žudro je totiž klenuté, mělce předsa-

zené a kulatými sloupky často orámováné krytí 

vstupu venkovského stavení v některých jme-

novaných oblastech Moravy. Někdy je bohatě 

barevně zdobené lidovými ornamenty. Takto prý 

ovšem nazývali ochranu vstupů do svých domů 

nejen Moravané, ale i Češi už ve středověku. 

Pak na žudro zapomněli a nahradili je zádveřím, 

většinou bez fantazie. Pokusy o využití prvků 

lidové tvořivosti v architektuře (včetně zdobe-

ných vstupů do bytových domů) v období tzv. 

socialistického realismu v 50. letech 20. stol. se 

neujaly. Bylo to někdy komické. Představte si 

činžovní dům s malovaným žudrem. O dvacet 

let starší, ale decentní příklad využití tohoto prv-

ku lidové architektury máme v našem městě. Od 

30. let 20. stol. chrání vstup do bývalé rodinné 

vily čelákovického mlynáře Františka Říhy, dnes 

Městské knihovny.

Ivan Vaňousek

Detail slováckého malovaného žudra. Zdroj: internet

Žudro čelákovické knihovny. Foto: -iv-

Parník Vyšehrad v Čelákovicích. Foto: Kateřina Zubrová

Parník VYŠEHRAD viděn
v Čelákovicích!

Jednou takhle při podzimní vycházce kolem 

řeky Labe v odpoledních hodinách, těsně před 

západem slunka, konkrétně 7. listopadu mezi 

16.00–16.30 hod., se mi naskytl pohled na par-

ník vyplouvající z čelákovické komory, mířící dál 

po proudu řeky Labe. Tato nádherná 62 metrů 

dlouhá a 6 m široká loď – parník Vyšehrad  – je 

nejen nejstarší a největší parník na Vltavě, ale 

je také posledním ze dvou historických koleso-

vých parníků u nás vůbec. Postaven byl jako loď 

určená pro osobní přepravu v meziválečném 

období, které paroplavbě přálo.

Ale co dělá u nás na Labi?! Napadlo mě v ten 

moment… a tak jsem neváhala a zjišťovala, 

pročpak se k nám na řeku tato loď zatoulala. 

Měla namířeno do Chvaletic na technickou pro-

hlídku trupu lodi, na kterou stejně nedoplula 

z důvodu technické závady zdvižného stroje, 

a vrátila se tedy zpět do svých doků v Praze. 

Dozvěděla jsem se, že takto brázdí řeku Labe 

každé čtyři roky, a to především do Děčína, kam 

nyní nejsou dobré podmínky pro plavbu, proto 

nyní vyrazila do Chvaletic. Nejbližší termín, kdy 

bude znovu proplouvat Čelákovicemi, je po 

13. lednu 2019.

Vyšehrad je využíván zejména jako restaurační 

parník, který pluje na okružních plavbách po 

Praze, ale i mimo ni. Můžete s ním plout napří-

klad do pražské zoo, na celodenní výlet na Měl-

ník či si vybrat plavbu na Slapy.

O lodi:

n 1938 poprvé vyplula z doku v ústecké lodě-

nici, je tak nejstarším kolesovým parníkem 

u nás;

n prošla 4 rekonstrukcemi a zejména ta posled-

ní, kompletní v roce 2018 mu navrátila původ-

ní ráz;

n strojovnu parního stroje je možné si prohléd-

nout při některých plavbách;

n 2013 prohlášen kulturní památkou a je tak 

chráněn;

n hlavní salon je klimatizovaný, loď má i dolní 

salonek a otevřenou slunnou palubu;

n na palubě najdete restauraci, kavárnu, vinár-

nu a bar;

n na velké otevřené palubě je možné grilovat;

n výkon parního stroje je 165 kW (220 k);

n maximální kapacita je 350 osob.

Je to krásná loď a vidět ji u nás, v našem městě, 

na našem kousku řeky Labe, byl pro mě pěkný 

zážitek.

Kateřina Zubrová

Čelákovický pozdrav 
dětem z Kambodže

V srpnu tohoto roku vyrazili dva kamarádi, 

jmenovitě Richard Tyrok a David Nechvátal, 

na opakovaný výlet do Kambodže. Jednalo se 

o cestu do provincie Siem Reap, která se roz-

kládá kolem stejnojmenné řeky ústící do nej-

většího jezera jižní Asie s názvem Tonlé Sap. 

Kolem tohoto obrovského jezera se nachází 

množství vesniček. A ne ledajakých! Jedná se 

o plovoucí útvary, které se řídí obdobím dešťů 

a posunují se kvůli rybolovu. Výletníci danou 

oblast poprvé navštívili již předminulý rok, a to 

v rámci výpravy Thajsko–Kambodža. Tehdy je 

zaujala zejména plovoucí škola a nuzná vybave-

nost tamních učeben. V oblasti chybí infrastruk-

tura a silnice, cestovalo se z Bangkoku vlakem 

na hranice a dále pak už jen stopem, pochyb-

nými taxíky a pomocí tuk-tuků. V provincii pa-

nuje chudoba a díky nedávné genocidě vede-

né Rudými Khméry v každé rodině nějaký člen 

chybí. Plovoucí vesničky jako takové jsou velmi 

působivé a zcela přizpůsobené tamním pod-

mínkám. Běžné je plovoucí kadeřnictví, herny 

na vodě a restaurace. Všudepřítomná chudoba 

se však nedá přehlédnout. V roce 2017 se muži 

ještě vydali na cestu do Nepálu, ale s pevným 

přesvědčením, že se do kambodžské provincie 

za dětmi vrátí. A to se letos povedlo! Dobrodruzi 

se rozhodli, že budou nejen cestovat, ale také 

zkusí zpropagovat Čelákovice a přidají i nějaký 

ten dobrý skutek. Díky drobným pozornostem 

od města v podobě balónků, sešitů a paste-

lek mohli udělat alespoň symbolickou radost 

ve dvou třídách. Výletníci by touto cestou rádi 

poděkovali městu za poskytnutí propagačních 

předmětů pro děti. Jsou rozhodnuti opět provin-

cii navštívit a ani tentokrát nepojedou za dětmi 

s prázdnou. Do daleké Kambodže samozřejmě 

cestoval i čelákovický Zpravodaj.

Richard Tyrok, David Nechvátal 

a Andrea Pencová

Foto: archiv cestovatelů
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Čelákovice vstoupily do období adventu
Již 22x se uskutečnila oblíbená akce „Zahájení adventu ve městě“, která je spojena s tradičním roz-

svícením vánočního stromu na náměstí 5. května. Město Čelákovice připravilo na sobotu 1. prosince 

bohatý kulturní program ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi. Kulturní akce zabezpečovaly 

i další spolky působící ve městě. Na podiu vystoupili žáci Základní umělecké školy Jana Zacha, sku-

piny Druhej dech Ládi Weyrostka a Neřež a program vyvrcholil koncertem Petra Koláře s kapelou.

Rozsvícení vánočních stromů se uskutečnilo v pátek 30. listopadu i v obou místních částech. Zde 

zabezpečují organizaci akce osadní výbory. Pro občany obou místních částí má město Čelákovice 

dva vánoční dárky – v Záluží byl uveden do provozu víceúčelový sportovní areál a v Sedlčánkách 

byla památkově chráněná historická budova bývalé školy zahrnuta do projektu podpořeného Tech-

nologickou agenturou ČR „Kvalitní a udržitelná veřejná výstavba: funkční specifikace, rozhodování 

a komunikace ve stavebních projektech“. Ve městě bude největší investiční akcí v roce 2019 do-

stavba nového pavilonu Základní školy v Kostelní ulici s odhadovými náklady ve výši přibližně 110 

milionů korun.

Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta I

Vystoupení žáků Základní umělecké školy Jana Zacha.

Skupina Neřež.

Petr Kolář

Vystoupení Ládi Weyrostka se skupinou Druhej dech.

Rozsvícení městského vánočního stromu.



prosinec 2018 / 17

advent

Adventní jarmark na děkanství.

Adventní trh na náměstí 5. května. Foto na str. 16, 17: Jiří Suchý a -dv- Focení s maskoty.

Kovář před stánkem Městského domu dětí a mládeže.

Stánky místních základních škol zřízených městem.

Staročeský divadelní jarmark Ve Skále.
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
V Čelákovicích

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ – kostel Nanebevzetí Panny Marie

pátek 7. 12. 2018 mše svatá a zahájení duchovní obnovy 17.30 hod.

pondělí 24. 12. 2018 dětská mše svatá – vigilie 16.00 hod.

 půlnoční bohoslužba 24.00 hod.

úterý 25. 12. 2018 Boží hod vánoční 9.30 hod.

středa 26. 12. 2018 Svatoštěpánská mše 9.30 hod.

neděle 30. 12. 2018 svátek sv. Rodiny 9.30 hod.

pondělí 31. 12. 2018 mše na závěr občanského roku 17.30 hod.

úterý 1. 1. 2019 Nový rok – slavnost Matky Boží Panny Marie 17.30 hod.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ – Husův sbor

neděle 23. 12. 2018 4. adventní bohoslužba 9.30 hod.

pondělí 24. 12. 2018 štědrovečerní bohoslužba 22.00 hod.

úterý 25. 12. 2018 Boží hod vánoční s večeří Páně 9.30 hod.

neděle 30. 12. 2018 nedělní bohoslužba s večeří Páně 9.30 hod.

pondělí 31. 12. 2018 díkůvzdání na závěr roku 15.00 hod.

úterý 1. 1. 2019 novoroční pobožnost 15.00 hod.

CÍRKEV BRATRSKÁ – modlitebna v Masarykově ulici č. p. 2083

sobota 15. 12. 2018 vánoční koncert – vystoupení dětí a biblické zamyšlení 17.00 hod.

neděle 23. 12. 2018 vánoční bohoslužba 9.30 hod.

pondělí 24. 12. 2018 půlnoční bohoslužba – písně a biblické zamyšlení 23.00 hod.

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

neděle 9. 12. 2018 2. adventní neděle s bohoslužbou 14.00 hod.

úterý 25. 12. 2018 bohoslužba s večeří Páně 14.00 hod.

V Lysé nad Labem
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ – kostel na náměstí B. Hrozného

neděle 23. 12. 2018 dětská vánoční slavnost spojená s nadílkou pro děti 9.00 hod.

pondělí 24. 12. 2018 zpívání koled, evangelium, Betlémské světlo z Izraele 16.00 hod.

úterý 25. 12. 2018 bohoslužba s večeří Páně 9.00 hod.

neděle 30. 12. 2018 koncert pro trubku a varhany 18.00 hod.

 – Domov Na Zámku

středa 26. 12. 2018 bohoslužba s večeří Páně 10.00 hod.

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

neděle 23. 12. 2018 vánoční bohoslužba 10.00 hod.

Tříkrálová sbírka
V prvních lednových dnech proběhne 19. ročník celostátní akce Tříkrálová sbírka.

Skupinky koledníků budou procházet městy, městysi a obcemi celé ČR. Naši koledníci se zúčastní 

sbírky od 3. do 11. ledna 2019.

Farní charita tímto děkuje všem, kteří koledníky vlídně přijmou a přispějí do jejich pokladniček.

Miloslava Machovcová, ředitelka FCH Neratovice

Den pro potřebné
Farní charita Čelákovice pořádá v pondělí 

17. prosince předvánoční besídku pro lidi bez 

domova, lidi opuštěné a potřebné, a to v areálu 

děkanství, Kostelní č. p. 455, od 10.00 do 14.00 

hod. Bude spojena s vydáváním teplého obleč-

ní, obuvi, čepic, teplých rukavic, dek a spacích 

pytlů. Připravujeme i malé pohoštění (vánoční 

polévka, cukroví). Přijďte všichni, kteří se cítíte 

osamoceni a kteří nabídnuté věci upotřebíte.

Melánie Skalická

Štedrý den v psím útulku
Na Štědrý den je psí útulek v Lysé nad Labem 

otevřen od 9.00 do 13.00 hod.

Svou návštěvou a dárkem v podobě krmiva mů-

žete pomoci opuštěným pejskům, zpříjemnit jim 

i dlouhé čekání na nový domov. Krmivo je mož-

né zakoupit na místě v prodejním stánku.

Přivítáme vás malým občerstvením a pravou 

vánoční atmosférou. Předem děkujeme za  

vaši pomoc a přejeme vám krásné prožití vá-

nočních svátků – www.pejscilysa.wz.cz, tel.:

723 342 174.          Psí útulek Lysá nad Labem

Finanční pomoc pro rodiny
 s vážně nemocným dítětem
Tři rodiny z Čelákovic a dalších devadesát 

šest rodin z Prahy-východ již dostalo finanční 

podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá 

také rodinám, v nichž se dítě potýká s váž-

ným onemocněním. Díky každoměsíčním 

příspěvkům dárců mohou všechny těžkosti 

zvládat lépe alespoň po finanční stránce.

„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by 

potřebovaly finanční podporu, je mnohem více. 

Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek 

požádat. Naší snahou je, aby se tato informace 

co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluza-

kladatel nadace Dobrý anděl. 

Komu nadace pomáhá? Dobří andělé pravidelně 

každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými 

dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typic-

ky se jedná o onkologické onemocnění, selhání 

orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká kom-

binovaná postižení, svalovou dystrofii Duchenne, 

cystickou fibrózu, nemoc motýlích křídel. Mimo 

vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci 

dětem, které se potýkají se vzácnými onemoc-

něními a s těžkými kombinovanými poruchami 

(mentálními, smyslovými, tělesnými). Kromě dět-

ských pacientů podporují také rodiny s dětmi, 

v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů.

Jak můžete pomoci právě vy? Pokud máte ve 

svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dí-

tětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. 

Staňte se i vy Dobrým andělem. Stačí krátká 

registrace na www.dobryandel.cz a můžete 

začít přispívat. Vaše finanční pomoc bude 

rodinám odeslána do posledního haléře.

Markéta Křížová, nadace Dobrý anděl
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skládačka
sobota 12. 1. – ned

le 3. 3. / M
stské m

uzeum

ŽENY Z DEPOZITÁ
 M

UZEA
Výstava z bohatých sbírek m

uzea ve výstavní síni m
uzea p

ístupná denn
 

9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.
V sobotu 12. 1. od 10.00 hod. vernisáž výstavy. 

sobota 12. 1. / 20.00 hod. / Kulturní d
m

PLES FLORBALU A NOHEJBALU

úterý 15. 1. / 19.00 hod. / Kulturní d
m

NOVORO
NÍ KONCERT M

STA 
ELÁKOVIC

Vystoupí Pražská kom
orní  lharm

onie, vstupné: 350 K
.

tvrtek 17. 1. / 18.30 hod. / M
stská knihovna

CESTA
Beseda s Lukášem

 Zají
kem

 o jeho cest
 do m

sta Santiago de Com
postela.

sobota 19. 1. / 20.00 hod. / Kulturní d
m

HASI
SKÝ PLES

K tanci a poslechu hraje Dekam
eron band a Feferon. 

úterý 22. 2. / 9.30 hod. / Kulturní d
m

 

O STATE
NÉM

 KOVÁ
I M

IKEŠOVI
Po

ad pro M
Š a voln

 p
íchozí, vstupné: 50 K

.

ned
le 27. 1. / 15.00 hod. / Kulturní d

m
 

PRINCEZNA ZE M
LEJNA

Velká m
uzikálová pohádka pro voln

 p
íchozí, vstupné: 120 K

.

pond
lí 28. 1. – 

tvrtek 28. 2. / M
stská knihovna

D
TI FOTÍ D

TI
Výstava fotogra

 í Judith, Esther, a Bena Frinkových ze Senegalu ve výp
j

ních 
hodinách knihovny.

úterý 29. 1. / 18.30 hod. / M
stská knihovna 

NA CEST
 PO SENEGALU S D

TM
I

Cestopisná beseda m
anžel

 Frinkových o cestování s d
tm

i, m
kkém

 turism
u, 

dobrovolnictví a hledání 
eské stopy v Senegalu s prom

ítáním
 fotogra

 í.

tvrtek 31. 1. / 19.00 hod. / Kulturní d
m

VZTAHY NA ÚROVNI
Svižná m

oderní kom
edie ze zákulisí vysoké politiky, která nevynechává ani 

m
ilostný život m

už
 sedících na vlivných k

eslech v Evropské obchodní kom
isi, 

v hlavní roli Lukáš Vaculík, vstupné: 320 K
.

pátek 1. 2. / 9.00–16.00 hod. / klubovna M
DDM

DIVADELNÍ POLOLETKY
sobota 2. 2. / 20.00 hod. / Kulturní d

m

M
ATURITNÍ PLES

O
bchodní akadem

ie Lysá nad Labem

sobota 9. 2. / 14.00–17.00 hod. / klubovna M
DDM

VALENTÝNSKÉ VYRÁB
NÍ

sobota 9. 2. / 20.00 hod. / Kulturní d
m

PLES OKRESNÍCH M
YSLIVC

pond
lí 11. 2. / 19.00 hod. / Kulturní d

m

M
ANŽELSKÝ 

TY
ÚHELNÍK

Divadelní zt
ešt

ná kom
edie o rozdílném

 pohledu m
už

 a žen na to, co život 
p

ináší, o hovorech m
už

 o ženách a žen o m
užích i o tom

, že opa
né pohlavní 

je pro nás stále ne
ešitelnou záhadou. Prost

: m
uži jsou z M

arsu a ženy z Venuše, 
hrají: Dana Hom

olová, M
ichaela Badinková, Daniel Rous, M

artin Kraus.

pátek 15. 2. / 20.00 hod. / Kulturní d
m

PLES M
Í

OVÝCH KOUZELNÍK
sobota 16. 2. / 20.00 hod. / Kulturní d

m

M
ATURITNÍ PLES

Gym
názia 

elákovice

tvrtek 21. 2. / 19.00 hod. / Kulturní d
m

OSKAR PETR A M
ARSYAS BAND + 5P LUBOŠE 

POSPÍŠILA
koncert legend 

eského bigbeatu

sobota 23. 2. / 19.30 hod. / Kulturní d
m

PLES RYBÁ
pátek 1. – pátek 29. 3.

B
EZEN – M

SÍC 
TENÁ

Výstava na tém
a 70. výro

í vzniku nakladatelství Albatros ve výp
j

ních 
hodinách knihovny.

sobota 2. 3. / 10.00 hod. / Sedl
ánky

M
ASOPUSTNÍ VESELÍ

5. m
asopustní pr

vod ulicem
i Sedl

ánek a Císa
ské Kuchyn

 za doprovodu 
harm

oniká
e.

sobota 2. 3. / 14.00 hod. / M
DDM

 – sraz a cíl v Havlí
kov

 ulici

M
ASOPUST

m
asopustní pr

vod m
stem

úterý 5. 3. / 9.30 hod. / Kulturní d
m

P
ÍHODY M

AXIPSA FÍKA
Po

ad pro M
Š a voln

 p
íchozí, vstupné: 50 K

.

sobota 9. 3. / 19.00 hod. / Kulturní d
m

V. REPREZENTA
NÍ PLES M

STA 
ELÁKOVIC

Big band Felixe Slová
ka, p

edtan
ení profesionálních pár

.

2018
 

2019

ZIM
A

 
V 

ELÁKOVICÍCH

Zm
na program

u vyhrazena!
Aktuáln

 na w
w

w.celakovice.cz (kalendá
 akcí ve m

st
)
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Čelákovice
na křižovatkách dějin

Slavnostního uvedení publikace „Čelákovice na 

křižovatkách dějin“ se v muzeu 17. listopadu od 

17.00 hodin zúčastnilo přibližně 70 zájemců. Ta-

kový zájem ze strany veřejnosti sice nebyl oče-

káván, rozhodně však potěšil autory publikace. 

Po milém hudebním vystoupení žáků místní 

Základní umělecké školy a několika proslovech 

přišla řada na neformální část, zahrnující i ob-

čerstvení v podobě ochutnávek dortu ozdobe-

ného do podoby státní vlajky. 

Publikace na 128 stranách kromě úvodního 

a závěrečného slova přibližuje osudové doteky 

velkých dějin v Čelákovicích, a to v 6 kapito-

lách, z nichž každou napsal jiný autor: Roman 

Kolek (Čelákovice během třicetileté války), Ivan 

Vaňousek (Čelákovice v revolučním roce 1848), 

David Eisner (Čelákovice v roce 1918), Mirko 

O pohodě v čase Vánoc
Po zádumčivém a posmutnělém čase Dušiček 

přichází advent a zase se nám o kousek přiblíží 

vánoční čas. Je to roční období, ve kterém se 

snažíme naladit na sváteční strunu, a v našich 

domovech začínají radostné, ale také náročné 

přípravy. 

Vedle obvyklých činností se režim rodinného 

života rozšiřuje o další aktivity. Děti mají ve ško-

lách vánoční jarmarky, besídky a vystoupení, 

na které se musí pilně připravovat, a mnohdy 

je nutná součinnost i rodičů a prarodičů. Nedej 

Bože, aby v tomto hektickém čase někdo one-

mocněl, nebo vypovědělo službu auto. 

Kromě toho je stále v našich krajích zvykem vel-

ké gruntování a pečení cukroví. Potom přichází 

na řadu vánoční výzdoba domovů a konečně 

nákupy potravin a příprava tradičních pokrmů. 

A to nemluvíme o nakupování dárků, které mno-

zí čím dál víc nechávají na poslední chvíli.

K vánoční pohodě je ale nejpotřebnější a nej-

užitečnější, abychom my sami „byli v poho-

dě“. A tak uklízejme s rozumem a velký úklid 

nechme raději na jaro, protože náš uklizený 

byt stejně vezme za své v důsledku mnohých 

návštěv, zvláště s dětmi a psy. A místo haldy 

dárků si raději nadělme právě tu pohodu, vlíd-

nost a vzájemnou lásku. Udělejme si víc času 

na poklidnou procházku zimní přírodou nebo 

vánočně osvětleným městem, podívejme se 

s dětmi v kostele na betlém, navštivme adventní 

bohoslužby a koncerty, zajděme na „Půlnoční“ 

a hlavně buďme co nejvíc s našimi nejbližšími. 

Společně prožité sváteční chvíle jsou dárkem 

trvalé hodnoty.

Milí spoluobčané, přejeme vám požehnané, po-

hodové a ničím nerušené Vánoce a těšíme se na 

vaši návštěvu.

Rada starších

náboženské obce CČSH v Čelákovicích

V Husově sboru můžete v rámci projektu Křes-

ťanské Vánoce navštívit tyto kulturní programy:

n MIKULÁŠSKÉ ZPÍVÁNÍ, čtvrtek 6. prosince 

v 17.00 hod.

 Koledy a vánoční písně v podání souboru 

AniMuk. Mikuláš, který přinese dětem tradiční 

nadílku. Malá výstava domácích betlémů.

n ČELÁKOVICKÝ BETLÉM, od 6. prosince 

2018 do 6. ledna 2019.

 Malá výstava domácích betlémů přístupná 

každou středu, sobotu, neděli a ve sváteční 

dny v 10.00–17.00 hod.

n VELKÝ ADVENTNÍ KONCERT, neděle 

9. prosince v 16.00 hod.

 Koncert A. Corelliho, francouzská lidová pí-

seň Betlémskými pastvinami a Česká mše 

vánoční J. J. Ryby, účinkují: Chrámový sbor 

Václav ze Staré Boleslavi, brandýský pěvecký 

sbor Bojan, pěvecký sbor Pro radost z Lysé 

nad Labem, Komorní orchestr „FAR MUSI-

CA“ z Brandýsa nad Labem a sólisté. Koncert 

se uskuteční za finanční podpory města Čelá-

kovic.

Nosek (Čelákovice a rok 1938), Martin Dolejský 

(Čelákovice a únor 1948), Jan Hergesell (Čelá-

kovice v roce 1968). Obsahuje rovněž ilustrace 

Markéty Stanko a bohatou obrazovou přílohu, 

která bezpečně dokládá zajímavou minulost na-

šeho města. Editory se stali David Eisner a Petr 

Válek. Knížku lze koupit za 150 Kč v infocentru.

Kromě výše uvedené publikace je v infocentru 

k dostání celá řada suvenýrů souvisejících s Če-

lákovicemi. Konkrétně například vydavatelský 

počin Městského muzea z letošního měsíce 

září, kterým byla publikace „Byli v Čelákovicích 

upíři? Půlstoletí od mediálně proslulého archeo-

logického výzkumu“, je k dostání za 90 Kč. Zá-

jemci mohou dále zakoupit stolní kalendář Čelá-

kovice 2019 s fotografiemi Michaely Jindřiškové 

za 100 Kč.

Těšíme se na vaši návštěvu!

David Eisner, ředitel

Foto: -dv-

Tatabánya ´56 – Čeláko-
vice ´68 – Levice ´68

Výstavu Tatabánya ´56 – Čelákovice ´68 – Levi-

ce ´68, která ukazuje krize komunistických reži-

mů pohledem zdola na příkladu tří středoevrop-

ských měst, letos společnými silami připravila 

muzea v Čelákovicích, Tatabányi a v Levicích. 

Česká verze výstavy byla přístupna v Městském 

muzeu od srpna do počátku září letošního roku. 

Maďarská verze výstavy je nyní v Tatabányi pří-

stupna až do konce roku 2018.

David Eisner, ředitel

Maďarská verze výstavy Tatabánya ´56 – Čelákovice ´68 

– Levice ´68. Foto: archiv muzea v Tatabányi

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

gymnázium
J. A. Komenského 414, Čelákovice
tel.: 326 929 011
e-mail: info@gymnacel.cz
http://www.gymnacel.cz
Fakultní škola FF UK

V plné práci i před Vánoci
Blížící se Vánoce se ve školách nesou ve zname-

ní příprav, výzdoby, shonu a těšení se na Štědrý 

den. Letos k tomu přibyly ještě další akce.

Naše výtvarnice Bára Košatová instalovala na 

chodbě před ředitelnou dvě výstavy, které se 

tematicky váží k 100. výročí republiky. Jak jsme 

již avizovali, děti 1. stupně zde vystavují kresby 

českých pohádkových bytostí, které si oblíbi-

ly i děti za hranicemi naší země. Žáci druhého 

stupně již měli zadání svých prací náročnější – 

postava českých dějin, dávných i těch nedáv-

ných, nebo dokonce žijící v současnosti, která 

se proslavila ve světě. Koláže, výtvarné projek-

ty, práce libovolnou technikou – to všechno teď 

můžete před ředitelnou vidět i vy. Snad jste se 

tedy nezapomněli 29. 11. mezi 16. a 19. hodi-

nou – když probíhal jarmark, zastavit v prvním 

patře a obě naše výstavy si v klidu prohlédnout. 

Jarmark se konal po roční odmlce a věříme, že 

se nám podařilo odstranit malé nedostatky z mi-

nulosti. Doufáme, že se vám líbily dětské výrob-

ky, že jste si pochutnali v improvizované kavár-

ně a čajovně v jídelně školy na dobrotách, které 

připravily pracovnice školní jídelny. Setkávali 

jsme se s vámi u jednotlivých stánků, ale také 

při pravidelně se opakujících vystoupeních žáků 

před vstupem do školy. Zněly tu vánoční písně 

a atmosféra Vánoc na nás dýchla plnou silou. 

Dne 1. prosince jsme se setkali s příznivci naší 

školy a širokou veřejností na náměstí u příleži-

tosti rozsvěcení vánočního stromu.

vedení školy

Školní psycholog
Jmenuji se Iveta Vrbová a již druhým rokem pů-

sobím na ZŠ J. A. Komenského v Čelákovicích 

jako školní psycholog. Současně také pracuji 

jako psycholog v pedagogicko-psychologickém 

poradenství ve vedlejším městě. 

Za tuto dobu se mi snad podařilo získat si důvě-

ru nejen rodičů, ale i žáků. Vždyť jen za minulý 

školní rok jsem realizovala asi 200 konzultací 

s rodiči, pedagogy a žáky (včetně pravidelných 

individuálních setkávání s některými z nich).

Obtíže, se kterými se na mne rodiče nejčastěji 

obracejí, spadají např. do oblasti rodinné proble-

matiky, výchovných a výukových potíží dětí, na-

plňování rodičovských rolí a kompetencí apod. 

Děti mne pak navštěvují se svými starostmi, po-

city, v nichž se nedokážou orientovat, svěřují se 

mi s trémou, úzkostí či napětím, řeší vztahy se 

spolužáky, v rodině, neúspěch ve škole apod. 

Někdy se objevují i velmi silná témata, společně 

se však vždy snažíme o nalezení vhodné cesty, 

navození změny, díky které se dítě či rodič po-

stupně naučí zvládat své problémy, naučí se jim 

čelit. Rodiče, stejně jako děti samy, totiž často 

potřebují jen najít způsob, jak posílit své kompe-

tence a objevit své vnitřní zdroje. 

Mimo to se také věnuji práci s třídními kolektivy, 

dle potřeby uskutečňuji hospitace ve třídách, 

nabízím a realizuji program na rozvoj pozornosti 

KUPOZ, stimulační program Maxík. Bude-li to 

časově a organizačně možné, ráda bych také 

zprovoznila tzv. růstové skupiny – skupinový 

program zaměřený na rozvoj sociálních kompe-

tencí.

Velkou odměnou a potvrzením smyslu mé prá-

ce je fakt, že se stále častěji děti chodí svěřovat 

i s tím, co se jim povedlo, a chtějí svou velkou 

radost sdílet se mnou. 

Mým cílem je i nadále vytvářet ve škole příjem-

né prostředí a pozitivní atmosféru, ve které se 

budou cítit dobře všichni – jak žáci, tak i peda-

gogové a rodiče. 

Na závěr bych ráda citovala slova J. W. Goetha: 

„Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: 

kořeny a křídla. Kořeny směřující do minulosti 

a křídla, volnost a svobodu, mířící k zodpovědné 

budoucnosti.“

ZŠ J. A. Komenského, 1. patro, chodba D, dve-

ře č. 144, e-mail: psycholog@zscelakovice.cz, 

konzultační dny: úterý a pátek 7.30–15.00 hod.

Iveta Vrbová, školní psycholog

Netradiční pohled na 
Vánoce, a to z pohledu 

kapra
(slohová práce)

…Rodiče mi chytili minulý rok, bratra minulý tý-

den. Teď jsem tady zůstal pouze s mojí malou 

sestrou. Ještě včera tady byla i babička, ale bo-

hužel nastaly zlé časy a rybáři zapomněli udě-

lat díru na zamrzlém rybníku a ona to nezvlád-

la. Teď v zimě málo lidí hází rohlíky, tudíž dost 

hladovíme. Se sestrou se obden střídáme, kdo 

poplave najít nějakou potravu. Zrovna se vracím 

do našeho úkrytu v břehu s nepořízenou. Se-

stra už spí, jsem rád, protože nemusím hledět 

do jejích hladových očí. Ukládám se také ke 

spánku. Z dáli se ozývají nějaké rány a snažím 

se usnout. Ráno mě vzbudí křik. Uvědomím si, 

že je to má sestra! Vyplaval jsem ven a uviděl, 

jak má ústa napíchnutá na prut. Hbitě jí plavu 

na pomoc a vyprošťuji jí zaseknutý háček. Jsem 

pyšný, že jsem jí zachránil. Z ničeho nic cítím 

obrovskou bolest na zadní ploutvi. Najednou se 

velkou rychlostí ocitnu nad hladinou. Poslední, 

co jsem slyšel, bylo zavolání chlapce: „Mami, 

chytil jsem kapra na večeři!“

Eduard Picek, student kvarty 2017/2018

Hrdličkovo muzeum
člověka

Dne 19. září naše třída navštívila Hrdličkovo mu-

zeum člověka na Přírodovědecké fakultě UK. 

Poté, co jsme objevili vchod, nás uvítala milá 

průvodkyně, a když jsme si odložili naše zava-

zadla, začala poutavou přednášku o antropo-

logii. Nejprve nám pověděla něco o zakladateli 

muzea – panu Aleši Hrdličkovi, dále nás zaujala 

svým výkladem o evoluci člověka, vývoji věd 

o lidském těle a o různých poruchách růstu. Vše 

doprovázela popisem vystavených exponátů, 

které nám krásně pomáhaly dotvářet náš obraz 

o daných tématech.

Po přednášce jsme si mohli muzeum projít sami, 

prohlédnout si všechny vystavené kousky a pří-

padně se doptat na další informace. Z vystave-

ných exponátů nás například zaujaly egyptské 

mumie, vývoj kostry lidského plodu a mimo jiné 

i kompletní lidská střeva, která určitě patří k jed-

něm z těch věcí, které si dokážeme plně před-

stavit, až když je uvidíme.

V muzeu se pro porovnání nacházely i kost-

ry jiných živočišných druhů, například drobné 

kostry žab, ptáků, hadů, a samozřejmě v muzeu 

člověka nepostradatelné kostry opic a lidoopů. 

Po projití muzea jsme poděkovali za přednášku; 

kdo chtěl, mohl si vzít magazín Přírodovědec-

ké fakulty UK a vydali jsme se na cestu zpět do 

Čelákovic, kde jsme pak ve škole navázali od-

poledním vyučováním.

Myslím, že většině z nás se přednáška i muze-

um moc líbily, a jsme rádi, že nám byl tento zá-

žitek umožněn.

H. Pijálková, 7. A

Naše cesta k symfonii č. 5
Dne 5. října jsme se vydali do Rudolfina na sym-

fonii č. 5 „Osudovou“ od Ludwiga van Beetho-

vena. Tato symfonie, ve které dává Beetho-

ven důraz na svůj psychický stav a postupné 

ohluchnutí, patří mezi nejhranější skladbu kla-

siky. 

Symfonický orchestr pod vedením Marka Ivano-

viče nám nejprve zahrál symfonii po jednotlivých 

větách, představil nám některé nástroje, které 

hrají těžké party nebo u kterých bychom měli 

pozorně poslouchat, protože nesly hlavní me-

lodii trošku odlišně od ostatních. Padly i otázky 

na mladé muzikanty, co se jim nejvíce líbí a proč 

nebo které úseky jsou pro ně těžké. Tyto nám 

pak i zahráli. 

Po přestávce následovala celá symfonie v plné 

parádě. Je to nádherná kompozice, která vás 

nechá se vznášet výš a výš. Vše je neskutečně 

procítěné a na člověka to velmi dobře zapůsobí. 

Myslím, že můžu mluvit za všechny, když řeknu, 

že se nám to moc líbilo, a vůbec by nám nevadi-

lo chodit častěji na takovéto akce.

Judith Frink, III. A

Portrét Jana Zrzavého. Autor: František Tichý, 9. A 
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Taneční obor
Na konci října se konala pod záštitou Minister-

stva kultury v Městském divadle v Jablonci nad 

Nisou Celostátní přehlídka scénického tance 

mládeže a dospělých „Tanec, tanec…2018“. 

ZUŠ Čelákovice postoupila s choreografií „Re-

kviem za sen“ z krajské přehlídky, která se ko-

nala v květnu 2018 v Praze.

Choreografie v interpretaci Radka Stránského 

byla jednou ze šesti oceněných skladeb dvou-

denní přehlídky. Získala speciální cenu poroty 

za individuální taneční výkon. Choreografie je 

nominována i na Mezinárodní přehlídku scénic-

kého tance SIRAEX 2019. Gratulujeme!

Alena Smržová, vedoucí tanečního oboru

Interpretace Radka Stránského. Foto: Anna L. Helešic

základní umělecká
škola jana zacha

Vašátkova 343, Čelákovice
tel.: 326 991 260
e-mail: info@zuscelakovice.cz
http://zus.celakovice.cz

Hasičský ples
Zveme vás na Hasičský ples, který se uskuteční 

v sobotu 19. ledna 2019 od 20.00 hod. v Kul-

turním domě Čelákovice. K tanci a poslechu 

zahrají skupiny Dekameron band a Feferon. 

Dar na pomoc hasičce Míše – z každé proda-

né vstupenky ve výši 200 Kč přispějeme 20 Kč. 

Předprodej vstupenek byl zahájen v listopadu 

a probíhá každé pondělí od 17.00 do 18.00 hod. 

v prostorách čelákovické hasičské zbrojnice. 

Mimo tuto dobu u pí Šturmové na tel.: 774 885 

100. Těšíme se na vaši návštěvu.

Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice

n Pátek 28. prosince v 19.00 hod. uvádí Diva-

delní spolek Lázně Toušeň fantasy komedii 

Terryho Pratchetta „MORT“ v sokolovně 

Lázně Toušeň, vstupné 100 Kč, předprodej 

v brandýském infocentru, možnost rezervace 

vstupenek na www.dslt.cz.

n Do neděle 30. prosince je přístupná v Po-

labském národopisném muzeu Přerov nad 

Labem tradiční vánoční výstava „Lidové 

Vánoce v Polabí“, a to v celém areálu skan-

zenu s bohatým doprovodným programem. 

Pro veřejnost otevřeno: pátek až neděle od 

9.00 do 16.00 hod. (poslední vstup v 15.00 

hod.), 24. a 25. prosince – zavřeno, více na 

www.polabskemuzeum.cz.

n Neděle 30. prosince v 18.00 hod. „Koncert 

pro trubku a varhany“ v Lysé nad Labem 

přinese sváteční atmosféru i před koncem 

roku. Na trubku hraje Karel Mužátko, na var-

hany Matěj Bok, evangelický kostel „V zahra-

dách“, nám. B. Hrozného, Lysá nad Labem, 

vstupné dobrovolné.

Zahrádkářské ohlédnutí
Letošní zahrádkářský rok s velmi teplým průbě-

hem počasí pomalu končí, zahrádkáři využívají 

poslední příznivé dny k přípravě zahrádek na 

zimu a všichni očekávají vydatné srážky v jaké-

koli formě. Zahrady se pomalu ukládají k zimní-

mu spánku. Zahrádkáře čeká poslední rytí zá-

honů, výsadba ovocných stromů, přikrytí méně 

odolných rostlin rostlin a hlavně nekonečné hra-

bání listí. 

Podzim je také vhodnou dobou pro vápně-

ní půdy, nejlépe dolomitickým vápencem, aby 

se udrželo optimální rozmezí PH, přihnojujeme 

ovocné stromy hnojivem s vyšším obsahem 

draslíku. 

Uklizená zahrada poskytuje majiteli uspokoje-

ní, bohužel mnohdy nedostižné, protože stále 

máme pocit, že by mohla být čistější a krásnější.

I v době podzimních prací si však členové naší 

základní organizace našli čas na slavnostní 

ukončení zahrádkářské sezony, které letos pro-

běhlo již 26. října společenským večerem v Kul-

turním domě. Večer se vydařil, Muzika v náladě 

pana Švancara nám opravdu rozproudila dob-

rou náladu a lidé se dobře bavili. Velmi zdařilá 

byla výstava výpěstků našich členů, která ozdo-

bila sál Kulturního domu včetně stolů.

Hned druhý den jsme se vypravili na zájezd 

do Pěnčína na tradiční svátek jablek. Vystave-

no bylo mnoho odrůd tradičního ovoce jablek 

a hrušek, ale i plody rakytníku, mini kiwi, kaki 

a dalších exotických druhů ovoce. Součástí 

výstavy byla expozice okrasného ptactva, kde 

jsme obdivovali švitořící a krásně vybarvené an-

dulky, rosely, amazoňany, zebřičky a další malé 

ptactvo. Včelaři nabízeli prosklené úly k na-

hlédnutí do života včel a navíc si zájemci mohli 

nakoupit med nebo jen tak ochutnat medovinu 

a drobné pečivo s medem. 

Také myslivci se chlubili svými trofejemi a na 

vystavených fotografiích dokládali, jak vycho-

vávají mladou generaci k lásce k přírodě. Před 

odjezdem si ještě mnozí nakoupili krásná jablka 

a hrušky.

Všechny tyto akce, jarní zájezd do Chotovin 

či nákup hnojiva pro členy ZO, jsme pořádali 

a spolufinancovali ve spolupráci základní orga-

nizace ČSZ s dotacemi města.

Jaromír Kurka, předseda ČSZ Čelákovice, 

Alena Šaníková, hospodářka

zahrádkáři

pozvánky do okolí

městská knihovna
Na Hrádku 1092, Čelákovice
tel.: 326 991 515, 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://knihovna.celakovice.cz

Advent v knihovně
A je tu zase advent, čas předvánoční, který 

s sebou přináší očekávání, zklidnění a rozjímání. 

Současně s ním nás v této době ale čeká také 

příprava a shon před vánočními svátky. Knihov-

na pro vás a vaše děti připravila několik akcí, 

které vám na chvíli dovolí zastavit se a zároveň 

přinesou inspiraci k oživení klasických Vánoc.

„Za korálky do knihovny“ – ve čtvrtek 6. prosin-

ce se koná od 14.00 do 17.00 hod. předvánoční 

tvořivé odpoledne. S Boženou Kruchinovou si 

můžete v této době vyrobit se svými dětmi v dět-

ském oddělení hvězdičku nebo vlastní náramek 

z korálků. Ve čtvrtek 13. prosince proběhne od 

14.00 do 17.00 hod. předvánoční tvořivé odpo-

ledne na pobočce knihovny V Prokopě.

Děti z 1. a 5. tříd ZŠ se mohou těšit na besedy 

připravené dětským oddělením. Všechny prv-

ňáčky čeká pásmo pohádek a básniček „Se-

tkání pod stromečkem“ a 5. třídy „Duch Vánoc 

s Charlesem Dickensem“.

Po celou dobu adventu vás v knihovně bude 

provázet sváteční výzdoba a nálada a rovněž 

nabídka vánočních certifikátů v podobě zápis-

ného na celý příští rok. Knihovnice vám jako 

vždy ochotně pomohou s výběrem knih. 

Přejeme vám krásné Vánoce a vše nejlepší v no-

vém roce!                               kolektiv knihovny

Upozornění z knihovny
Posledním výpůjčním dnem letošního roku 

bude pátek 21. prosince 2018. Prosíme, na-

vštivte včas knihovnu a vyberte si knihy na vá-

noční svátky. Budeme se na vás těšit od čtvrtka 

3. ledna 2019! K vrácení knih můžete jako vždy 

využít bibliobox umístěný u budovy knihovny.
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mddm
Havlíčkova 691, Čelákovice
tel.: 326 991 217, fax: 326 995 959
e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz
http://www.mddmcelakovice.cz

Večerní běh městem
Čelákovice a Memoriál 

Rudolfa Vichery
Ve dnech 16. a 17. listopadu se uskutečnil 

44. ročník Večerního běhu městem Čelákovice, 

Memoriál Rudolfa Vichery. Večerní běh už je 

mnoholetou tradicí a nás velmi těší, že si stále 

nachází své nové příznivce, o čemž svědčí vy-

soká účast dětských závodníků od nejmladších 

kategorií. Za podpory sponzorů jsme mohli ob-

darovat děti i dospělé lákavými cenami, za což 

jim patří velký dík! Večerního běhu se v letoš-

ním roce zúčastnilo 420 dětských a 160 dospě-

lých závodníků. Vítězem hlavního závodu mužů 

(6 500 m) do 39 let se stal ukrajinský závodník 

Pawlo Wiretsky s časem 20:08. Z čelákovických 

doběhl na 8. místě Petr Luhan s časem 22:12.

S nejlepším časem 11:01 hlavního závodu žen 

na 3 000 m doběhla Valentina Kyliarska z Ukra-

jiny, nejrychlejší ženou Čelákovic s časem 12:51 

(5. místo) se stala Pavlína Klimešová.

Fotogalerii z letošního závodu naleznete na na-

šich webových stránkách.

MDDM děkuje všem závodníkům za vynikající 

atmosféru závodu, městu Čelákovice a sponzo-

rům za podporu a všem organizátorům za skvě-

le odvedenou práci! 

Naděžda Pokorná, ředitelka

Večerní běh městem Čelákovice. Foto: Pavel Dufek

Pozvánky
Andělské tvoření

V adventní neděli 9. prosince vás zveme na An-

dělské tvoření do klubovny MDDM v Kulturním 

domě. Nalaďte se vánočně s výtvarnicí Lucií 

Třešňákovou a vydechněte si při výrobě andě-

la. Od 14.00 do 18.00 hod., v klubovně MDDM 

v KD, cena 200 Kč, pro děti i dospělé. 

Úspěch kroužku „Hraboši“ – betlém ve 

Chvalském zámku

Řezbářský kroužek „Hraboši“ se může pyšnit 

úspěchem v podobě nádherné ruční práce vy-

řezávaného betlému, který je vystaven v rámci 

výstavy Staročeské Vánoce. Expozice jsou vy-

staveny od začátku prosince do 6. ledna 2019.

Vánoční návody pro žáky ZŠ

Již tradičně se v předvánočním čase uskuteční 

„Vánoční návody“ pro žáky čelákovických zá-

kladních škol. Prvních čtrnáct dní v prosinci je 

v Domě dětí a mládeže pěkně živo. Děti si zde 

za doprovodu učitelů mohou vyrobit plstěného 

anděla, pedigovou ozdobu, pomalovat voňavý 

perníček, umotat svíčku z plástve a nakreslit 

butonek s PF 2019. 

Vánoční laťka

Ve spolupráci se ZŠ v ulici J. A. Komenského 

pořádáme v prosinci již tradiční přebor ve skoku 

vysokém „Vánoční laťku“. Ve čtvrtek 6. prosin-

ce se v tělocvičně ZŠ J. A. Komenského utkají 

chlapci a dívky základních škol a osmiletých 

gymnázií.

Vánoční přebor v plavání

V pondělí 10. prosince se žáci základních škol 

a gymnázií utkají ve Vánočním přeboru v plavání 

města Čelákovic. Mladší žáci a žákyně plavou 

50 m prsa a volný způsob a štafetu 4 x 50 m 

prsa a volný způsob. Starší kategorie pak sou-

těží ještě navíc ve 25 m znak a v polohové šta-

fetě 3 x 50 m (znak, prsa, kraul). Obě soutěže 

bývají velmi oblíbené mezi mladými sportovci, 

a tak se i letos těšíme na hojnou účast dětí ze 

všech čelákovických škol. 

Tříkrálové vyrábění

V sobotu 5. ledna 2019 vás zveme na Tříkrálo-

vé vyrábění s Lucií Třešňákovou, podrobnosti 

o akci naleznete na našich webových stránkách. 

Jarní prázdniny

Na jarní prázdniny, v termínu 23. 2. – 2. 3. 2019, 

jsme připravili:

n Turistický tábor v Sedloňově aneb Putování po 

Orličkách, ubytování chata Roubenka Sedlo-

ňov v Orlických horách (www.chataroubenka.

cz), cena 3 500 Kč, v ceně je zahrnuto ubyto-

vání, doprava busem z Čelákovic a zpět, strava 

5x denně, pitný režim, ostatní požitky. Pobyt 

v zimní přírodě, „blbnutí“ na sněhu, vycházky, 

turistika, hry, turnaje, diskotéka. Pro zdatné 

lyžaře možnost lyžování. Vaříme z vlastních 

zdrojů, zajistíme i bezlepkovou dietu. Kapaci-

ta je omezena. Je nutné se včas přihlásit na 

e-mailu: martina.slovako@mddmcelakovice.cz, 

v MDDM nebo tel.: 777 268 885.

n Lyžařský kurz, ubytování je ve Strážném 

u Vrchlabí v chatě Vltava, cena 3 800 Kč, 

v ceně je ubytování, strava, pitný režim a do-

prava autobusem tam a zpět. Lyžování pro 

začátečníky i pokročilé lyžaře, večer zábavní 

program a na závěr je pro všechny účastníky 

uspořádán závod ve slalomu. Vyhodnocuje-

me vítěze etapové hry, nejlepší masky na kar-

nevalu a závodu ve slalomu. Tábor je určen 

dětem a mládeži (9–18 let). Podrobné infor-

mace na kontaktech výše. 

Veronika Kratochvílová

Přání krásných Vánoc
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, p. o., 

děkuje všem svým příznivcům za podporu v ce-

lém letošním roce. Mnoho krásných akcí by se 

neobešlo bez dobrovolníků, externistů, kteří ve 

svém volném čase spolu s námi obětavě plánu-

jí, připravují tábory, vedou zájmové kroužky pro 

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 .

Skupinové doučování, každý čtvrtek, 15.00–
16.30 hod., Routa.

Váš podvečer – Adventní čtení, čtvrtek 6., 
13. a 20. 12., 16.00–18.00 hod., Routa.

Zdravý životní styl – Cukroví bez mléka 
a lepku, neděle 9. 12., 14.00–17.00 hod., Dět-
ský klub – Rybářská 166. Příspěvek na suro-
viny. 

Beseda na téma Pěšky z Čech až k moři, 
úterý 11. 12., 18.00 hod., Routa, se svými zá-
žitky z cesty se podělí Vladislav Vik, nutná re-
zervace předem na e-mailu: routa.beldikova@
seznam.cz.

Dopolední relax v Jurtě, čtvrtek 13. 12., 
10.00–12.00 hod., dopoledne ve stylu odpo-
činku, hudby, tance, pohody.

Setkání osvojitelů a zájemců o osvojení, 
pátek 14. 12., 15.00–19.00 hod., Mateřské 
centrum.

Zdravý životní styl, „Jak dostat ovoce 
a zeleninu na sváteční stůl“, neděle 16. 12., 
13.30–16.30 hod., Dětský klub – Rybářská 
166. Příspěvek na suroviny. 

Mateřské centrum bude otevřeno do pátku 
14. prosince a těšit se na vás budeme opět 
v pondělí 7. ledna 2019. 
Krásné Vánoce všem malým i velkým a jen 
to dobré do celého roku 2019.      RC ROUTA

děti a pomáhají nám tím plnit poslání naší orga-

nizace. Přejeme vám krásné prožití vánočních 

svátků a mnoho radosti v nadcházejícím roce 

2019 pro vás i vaše děti a doufáme, že i v roce 

2019 budeme této radosti součástí.   tým MDDM

Kroužek Hraboši pod vedením pana Stracha s vlastními 

betlémy. Foto: archiv MDDM
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houbařské okénko

Houby Čelákovicka – líhy
V tomto článku chceme ukázat na skupinu ně-

kolika přehlížených druhů hub Čelákovicka s ro-

dovým jménem „líha“. 

Líha klubčitá a líha nahloučená: jedná se sice 

o dva samostatné druhy, které jsou ale mikro-

skopicky od sebe velmi obtížně rozlišitelné. 

Oba druhy vytvářejí lupenaté plodnice s klobou-

kem o velikosti 2–10, někdy až 15 cm. Barva 

klobouku je od šedohnědé do hnědé. Lupeny 

jsou připojené zoubkem, až krátce sbíhavé, bě-

lavé. Dužina vláknitá a dosti pružná – na omak 

jakoby „gumovitá“ – to je důležitý určovací znak 

líh. Líha klubčitá má mírně moučnou vůni. Líha 

nahloučená tuto vůni postrádá a také vytváří 

o něco větší a více do světlehněda zbarvené 

plodnice. Spolehlivost těchto rozlišovacích zna-

ků však závisí na stáří plodnice a vlhkosti a není 

nikdy zcela jistá.  Obě líhy rostou obvykle ve vel-

kých trsech na holé zemi v zahradách, parcích, 

ale i lesních pasekách. 

Jsou to dobré, jedlé, všestranně použitelné hou-

by – hodí se do polévek, pod maso, do čínských 

jídel a výborné jsou naložené ve sladkokyselém 

nálevu. Dokonce jsou řazeny mezi kodexové 

druhy hub. Rostou hlavně na podzim přibližně 

ve stejné době jako václavky. Ale za příznivých 

podmínek mají svoji jarní i letní růstovou vlnu. 

V Čelákovicích a blízkém okolí jsou při dosta-

tečné vlhkosti velmi hojné. Např. koncem září 

v roce 2013 vyrostlo několik velikých trsů líhy 

(asi stovky plodnic) v parku mezi CMC a býva-

lým košíkářským muzeem.

Zatímco výše uvedené líhy s hnědým nebo 

hnědošedým kloboukem jsou velmi dobré a ke 

sběru doporučované druhy, je třeba si dát po-

zor na líhu s kloboukem zbarveným do běla či 

do bělošeda. Jedná se o líhu srostlou. Stavbou 

plodnic a trsnatým růstem je velmi podobná 

líze klubčité/nahloučené. Roste i na podobných 

místech. Ač je ve starší literatuře uváděna jako 

jedlá, je dle aktuálních poznatků považována za 

jedovatou – hlavně při dlouhodobé konzumaci. 

V čelákovickém okolí je i ona dosti běžná, byť 

zdaleka ne tolik jako líha klubčitá a nahloučená.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek, 

Spolek houbařů Čelákovice

Pozvánka
na ZAMYKÁNÍ LESA

Spolek houbařů Čelákovice si dovoluje pozvat 

všechny přátele přírody, lesa a houbaření na již 

tradiční akci „Zamykání lesa“. Tentokráte do 

lesů v okolí Budečské hráze mezi Přerovem nad 

Labem a Čelákovicemi. 

Termín: pátek 28. 12. 2018. Odjezd busem čís-

lo linky 443 v 8.25 hod. od vlakového nádraží. 

Vystoupíme v 8.35 hod. na zastávce Přerov nad 

Labem – U Skanzenu. Projdeme částí Přerova 

k fotbalovému hřišti a vstupem do lesa u Babic-

ké tůně se vydáme po Budečské hrázi a jejím 

okolí do Čelákovic – Sedlčánek. Po cestě pro-

zkoumáme zdejší převážně listnaté, lužní a po-

lolužní porosty a pokusíme se zdokumentovat 

aktuální růst hub. Dle aktuálního počasí, mož-

ností a našich sil dojdeme buď na autobusovou 

zastávku v Sedlčánkách (Čelákovice – Rozcestí 

Sedlčánky) nebo až do Čelákovic. Výpravu za-

končíme v restauraci Mount Club v Kostelní ulici 

posezením a krátkou demonstrací nalezených 

hub.

Kontakt: M. Rudolf (604 836 690), J. Kadeřá-

vek (737 086 504), e-mail: spolekhoubomil@

seznam.cz.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek, 

Spolek houbařů Čelákovice

Líha klubčitá/nahloučená, 2016, Čelákovice. Foto: Mi-

roslav Rudolf

Líha srostlá, 2016, Čelákovice. Foto: Miroslav Rudolf

RCCC na Labi
Většina z vás, když se řekne RCCC, neví, co 

to vůbec znamená. Přesto věhlas, který v po-

slední době v rybářské obci získává, narůstá 

do obrovských rozměrů. RCCC neboli Regional 

carp clasic cup je klub rybářů, který organizu-

je charitativní akce, z jeho finančního výtěžku 

financuje hendikepované děti, děti z dětských 

domovů a rybářské kroužky v našem kraji. Jeho 

krédem a heslem je „velcí pomáhají malým“. Za 

dobu činnosti se finanční podpora, kterou zís-

kal a následně rozdal, vyšplhala na závratných 

940 tis. Kč. Již v loňském roce pořádal RCCC 

závod na Labi v Sedlčánkách, a protože se jim 

u nás zalíbilo, uspořádali u nás ve dnech 3.–7. 

října 2018 závod v lovu ryb, který svými para-

metry předčil největší závod v historii, dokonce 

i v Evropě. RCCC – Souboj rytířů, tak se jmeno-

val tento závod. Závod jednotlivců, bez pomo-

rybáři

ci druhého, 96 hodin nonstop lovu, a to vše na 

6 km úseku našeho Labe. Polovina závodníků 

se musela dopravit do svého sektoru více než 

24 km. Závodu se účastnilo 48 rybářů, vzdá-

lenost mezi jednotlivými závodníky byla 100 m 

a rozhodčí týmy byly od sebe 1,5 km. Přísná 

pravidla platila pro každého a rybáři museli lovit 

pouze dle regulí zákona o rybářství (s udělenou 

výjimkou na 24hodinový lov). Všechny bodované 

úlovky byly zdokumentovány (ryby přesahující 

5 kg) a s náležitou šetrností vráceny vodě. Lovci 

se mohli chlubit opravdu krásnými rybami, ryby 

s váhou 8 kg nebyly žádnou zvláštností. Nejtěžší 

rybou závodu byl kapr 16,6 kg a největší nebo-

dovaná ryba byl sumec 210 cm s váhou 42 kg. 

Škoda jen změny počasí. Počasí bylo pro ryby 

bohužel příliš letní a Labe vydalo pouhý zlomek 

toho, co ve skutečnosti schovává. Nicméně 

všichni závodníci byli spokojení a užívali krásné 

chvíle na březích Labe. Závěrečný ceremoniál 

byl v neděli a všichni se těšili na vyhodnocení 

závodu, kde každý závodník měl přichystanou 

nějakou cenu. Dárkové tašky, plakety a pohá-

ry se pomalu rozdaly a přišel čas na konečnou 

rekapitulaci. Letošní akce vynesly částku 100 

tis. Kč pro malého Ondru z Čelákovic. Dále pro 

malou Michalku z Třebechovic vydražení obra-

zu v hodnotě 25 tis. Kč, sbírka mezi závodníky 

22 tis. Kč a společně s financemi z doprovod-

ných akcí RCCC vybral pro Michalku částku 

75 tis. Kč. Vybral také spoustu dárků, pomů-

cek a rybářských potřeb pro rybářské kroužky 

v našem kraji. Zní to až neuvěřitelně, ale tito 

nadšenci dělají obrovskou a záslužnou činnost, 

která nemá obdoby. Já osobně mám radost, že 

si pro svůj závod vybrali naše Labe a již druhým 

rokem financují naše kroužky a naše děti. Příš-

tí rok se bude tato akce konat opět na našem 

úseku Labe. Líbí se jim naše město a okolí, naše 

vstřícnost a tolerantní přístup všech našich ob-

čanů. A tímto si vás dovoluji pozvat na jubilejní 

desátý ročník RCCC na Labi. Přijďte se podívat, 

jak to vypadá, když loví ryby mistři.

Pavel Jindřich, 

hospodář rybářského spolku Čelákovice

Úlovek – kapr 9,2 kg. Foto: archiv pořadatelů
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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
 (18.00–19.00 pronájem 2x dráha)

čt – – –
pá 6.15–7.30 14.00–15.00 17.00–21.30
so – – 11.00–21.00 

(9.00–11.00 senioři/ZTP)

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

Pozn.: V  průběhu otevírací doby pro veřejnost může 

být kdykoli jedna plavecká dráha vyhrazena k  jiným 

účelům.

ZMĚNY V OTEVÍRACÍ DOBĚ

so 22. 12. – – 11.00–21.00
  (9.00–11.00 senioři/ZTP)

ne 23. 12. – – 10.00–16.00
po 24. 12.  ZAVŘENO
út 25. 12.  ZAVŘENO
st 26. 12.  ZAVŘENO
čt 27. 12. – 16.00–19.00 20.00–21.00
pá 28. 12. – – 16.00–21.00
so 29. 12. – – 11.00–21.00

  (9.00–11.00 senioři/ZTP)

ne 30. 12. – – 11.00–21.00
  (9.00–11.00 senioři/ZTP)

po 31. 12. – – 12.00–18.00
út 1. 1. – – 16.00–21.00
st 2. 1. – – 14.00–21.00

Petr Bambas, ředitel

Plavci z Čelákovic
přivezli první medaile

Plavecký oddíl Patriot Čelákovice přivezl ze 

svých prvních oficiálních závodů hned dvě me-

daile! Zasloužili se o ně v krajské základní sou-

těži žactva zlatý Ondřej Šolc a bronzový Matyáš 

Válek, oba v závodě na 50 metrů prsa. Závody 

organizované středočeským krajským svazem 

ČSPS proběhly v sobotu 3. listopadu v pla-

veckém bazénu v Kutné Hoře za účasti plavců 

z Kralup nad Vltavou, Nymburka, Říčan nebo 

Neratovic. Velmi blízko medailím byli i další če-

lákovičtí plavci. Veronika Slováková byla čtvrtá 

v závodě na 50 metrů prsa, Ondřej Šolc skončil 

těsně pod stupni vítězů v závodě na 200 metrů 

prsa a Karolína Ostenová byla čtvrtá v závodě 

na 50 metrů motýlek. Jan Sobota a Veronika 

Slováková skončili ve svých kategoriích pátí 

v závodě na 50 metrů znak, Ondřej Šolc přidal 

páté místo na 100 metrů znak, Matyáš Válek ob-

sadil 6. místo v závodě na 100 metrů motýlek, 

v polohovém závodě na 100 metrů byl Ondřej 

Šolc pátý a Matyáš Válek šestý a Zuzana Jan-

dová byla v závodě na 50 metrů prsa sedmá.

Poděkování za vzornou reprezentaci města patří 

všem zúčastněným plavcům a také jejich trené-

rům, kterými jsou Alena Doušová, Anna Štefa-

nová a Jan Walter.

Plavecký oddíl Patriot Čelákovice trénuje čtyři-

krát týdně v Městském bazénu v Čelákovicích 

a uvítá případné další zájemce o závodní pla-

vání.

výbor spolku Patriot Čelákovice

Historicky první medaile pro plavecký oddíl Patriot Če-

lákovice přivezli z Kutné Hory zlatý Ondřej Šolc a bron-

zový Matyáš Válek. Foto: archiv spolku

šachy

Šachový oddíl
TJ Spartak Čelákovice

V soutěžích družstev SŠS dne 21. října v prv-

ním kole prohrálo naše béčko s celkem Sokol 

Bakov nad Jizerou C 2,5:5,5, ale druhé kolo již 

bylo pro naše družstva úspěšné. Dne 4. listopa-

du porazilo naše áčko celek ŠS Kostelec nad 

Černámi lesy B v poměru 6:2, naše céčko So-

kol Buštěhrad E v poměru 3,5:1,5 (z mladých 

šachistů výhrami přispěli Kryštof Pechánek 

a Antonín Pešek) a dne 11. listopadu porazilo 

naše béčko celek Šachklub města Dobrovice D 

v poměru 6:2 (z mladých šachistů výhrami při-

spěli Jana Hankovská, Tomáš Sedmihradský 

a Daniel Kubíček). 

Již potřetí, a tedy již tradičně konal regionální 

přebor školních družstev v šachu v Čelákovicích, 

a to 7. listopadu v Kulturním domě. Celkem se 

zúčastnilo 83 dětí. Mezi družstvy 1. stupně zís-

kalo medailové umístění družstvo „A“ čelákovic-

ké ZŠ J. A. Komenského (2. místo). Nejlepším 

hráčem první šachovnice byl Tomáš Sedmi-

hradský (7 ze 7) ze ZŠ J. A. Komenského, na 

druhé a třetí pak zástupci místní ZŠ Kostelní 

– Karin Nela Müllerová (6,5 ze 7) a Lukáš Če-

řovský (7 ze 7). Z družstev 2. stupně vybojova-

lo družstvo ZŠ J. A. Komenského „A“ 2. místo 

a družstvo ZŠ Kostelní 3. místo. Nejlepším hrá-

čem na první šachovnici byl Daniel Kubíček (ZŠ 

J. A. Komenského – 5 ze 6), na druhé šachovni-

ci Martin Sedmihradský (Gymnázium Čelákovi-

ce – 4,5 ze 7), na třetí šachovnici Adam Kořínek 

(Gymnázium Čelákovice – 4 ze 7). Na úrovni 

3. stupně bojovala pouze 2 družstva a Čelákovi-

ce zde neměly zastoupení.

Dne 10. listopadu se 16 našich mladých ša-

chistů zúčastnilo základního kola regionálního 

přeboru jednotlivců SD Polabí v Poděbradech, 

kde opět podali velmi pěkný výkon. V katego-

rii mladších žáků obsadili všechna 3 medailová 

místa v pořadí Adam Mrázek, Bruno Topenčík 

a Tomáš Sedmihradský. V kategorii starších 

žáků a juniorů jsme měli v první desítce hned 

3 hráče a i ostatní se umístili velmi dobře. 

Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic 

a blízkého okolí mohou získat další informace 

na www.sachycelakovice.cz.

Libor Mrozinski

FARNÍ CHARITA NERATOVICE 
U Závor 1458, 277 11 Neratovice

tel.: 315 685 190, fax: 315 685 190

 http://neratovice.charita.cz

e-mail: sekretariat@charita-neratovice.cz

Farní charita Neratovice v rámci zdravotní
péče poskytuje i ošetřování akutních

a chronických ran (bércové vředy, 
proleženiny apod.). 

Při léčbě komplikovaných,
chronických ran úzce spolupracuje 

s kožní lékařkou, která se specializuje 
na tuto léčbu.
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Slavíme třetí rok!
Spartan Race Training Group Čelákovice slaví 

už 3 roky fungování. Od listopadu 2015, kdy 

jsme začínali ve třech lidech, jsme pořádně vy-

rostli! Na tréninky se nás schází lehce pod 30 

a na závody často vyrážíme v počtu kolem 40 

lidí. Stále se snažíme vzdělávat, abychom pře-

dávali povědomí o zdravém pohybu. Díky pod-

poře města neustále zlepšujeme vybavení na 

tréninky, a můžeme je tak dělat pestřejší. Přijďte 

se sami přesvědčit – ukážeme vám, že zdravé 

cvičení nemusí být jen nudná dřina.

Na Městském stadionu se nám podařilo s laska-

vým svolením města vytvořit příjemný prostor, 

kde stále budujeme nové překážky pro rozvoj 

mobility, rovnováhy a síly. Děkujeme všem, kteří 

naše hřiště využívají k tréninku a dodržují jeho 

pravidla.

Ačkoliv nejsme profesionální sportovci, ale jen 

parta přátel, která trénuje po práci, jsme rádi, že 

výsledky se dostavují! V letošní sezoně jsme se 

zúčastnili více než dvaceti závodů, kdy jsme se 

z převážné většiny umístili v TOP 5 a čtyřikrát na 

stupni nejvyšším!

Přidejte se k nám – ať už budete chtít závo-

dit nebo si jen zacvičit v přírodě s dobrou 

partou, jste vítáni! Stačí se na našem profilu 

www.facebook.com/srtgcelakovice přihlásit na 

událost a přijít. Hlavní je začít – se zbytkem už 

pomůžeme.

Jan Pfeffer

Spartan Race Training Group Čelákovice. Foto: archiv 

spolku

Sportovní akademie Čelákovice rozšířila své ak-

tivity kromě tréninků sportovního aerobiku také 

o celonárodní projekt Děti na startu. Jeho pod-

statou je přinést dětem jak talentovaným, tak

netalentovaným radost z pohybu a bez stresu

z očekávaných výkonů. Vzhledem k úžasnému

nadšení dětí a rodičů jsme otevřeli již 4. ročník,

který je jeden z nejúspěšnějších jak v počtu při-

hlášených dětí, tak i jejich přístupem a samot-

nou aktivitou.

Cvičení „Děti na startu“ je určeno pro děti od

4 do 9 let, ať už se jedná o děti malé, velké,

subtilní či s nadváhou, děti sportovně založené

nebo naopak – u všech dětí chceme probudit

radost z pohybu a to se nám daří. Především se

zaměřujeme na to, jak děti naučit základy ovlá-

dání vlastního těla, jak správně běhat, udělat

kotrmelec, skákat, padat nebo se nebát míče.

Všeobecná sportovní průprava děti komplexně

připraví na pozdější zvládání specializovaných

sportovních disciplín a sport je přitom nepřesta-

ne bavit. Výuka je pestrá a zábavná. Malí spor-

tovci se nejdříve věnují atletice, pak gymnastice, 

v půlce hodiny se přejde na míčové hry, moto-

rická cvičení a na závěr nechybí ani soutěže.

Děti zde cvičí s radostí a bez stresu z výkonů.

Rádi bychom touto cestou přivedli ke sportu co

nejvíce dětí.

Kurzy kopírují školní rok (září–leden a únor–

červen), v rámci desetiměsíčního tréninkového

bloku se uskuteční 40 lekcí (1x týdně 60 minut).

V našem případě se jedná o středu od 15.15 do

16.15 hod. ve sportovní hale Vikomt. Bližší infor-

mace naleznete na www.detinastartu.cz, www.

sportovni-akademie.com, nebo na tel.: 776 635

588, 777 065 089.

Rádi bychom touto cestou poděkovali městu

Čelákovice za podporu a rodičům za spolupráci.

Vlaďka Barešová, Helena Dozorcová, 

Markéta Linhartová

Cvičení „Děti na startu“. Foto: archiv akademie

Nohejbalový oddíl
TJ Spartak Čelákovice

Čelákovice vstoupily do vyřazovací části z tře-

tí pozice, a tak jim los přisoudil šesté mužstvo 

dlouhodobé části, a to byl Benešov. Duel zvlád-

ly a po dvou vítězstvích postoupily do semifi-

nále, kde je čekal tým Vsetína. Druhou dvojici 

tvořily Modřice a Karlovy Vary, které překvapivě 

přehrály Čakovice. V obou semifinálových due-

lech vyhráli favorité. Čelákovičtí ve třech zápa-

sech po vyrovnaných duelech podlehli Vsetínu 

1:2 a Modřice přejely Karlovy Vary 2:0. Ve finále 

pak Vsetín zdolal Modřice 5:4 a stal se mistrem 

extraligy.

V zápasech o sestup pak Český Brod nezvládl 

výhodu domácího třetího zápasu a po prohře 

1:2 opouští extraligový peloton. V nejvyšší sou-

těži naopak uvítáme nováčka ze Startu Praha, 

který v play-out vyřadil Modřice B 2:1.

Ve dnech 16.–18. listopadu se konalo MS v ru-

munské Kluži, kde jsme měli také své zastou-

pení. V širší nominaci ČR byl hráč Spartaku 

Michal Kolenský. Slovensko reprezentoval další 

hráč čelákovického klubu, a to Ján Kilík. Navíc 

Martin Spilka vzal roli hlavního trenéra korejské 

reprezentace. Na otázku, co ho vedlo k tomu, že 

přijal nabídku na vedení korejské reprezentace, 

odpověděl: „Těch důvodů je několik. Je to naše 

velice úzká spolupráce, která vyvrcholila v minu-

lém roce a přehoupla se i do letošního. Korejci 

věří, že jim můžu pomoci k lepším výkonům po 

sportovní stránce, a zároveň spoléhají na mé 

strategické pokyny. Přeci jen mám akce na je-

den dopad zvládnuté více než oni. Kdo zná ná-

turu Jihokorejců, tak ví, že starší mají u mladších 

velkou autoritu. Na minulém mistrovství v Brně 

byli mladší hráči nervózní a jejich trenér nebyl 

schopen na tento fakt reagovat. Doufají, že já 

budu umět správnou atmosféru navodit a hnát 

je ke stoprocentním výkonům.“

Další informace najdete na webových stránkách 

www.nohejbal-celakovice.cz.       Petr Flekač

Národní tým Jižní Koreje s trenérem Martinem Spilkou 

a vedoucím Ki Yong Hongem. Foto: archiv oddílu
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Závod v běhu hodinovém zpět na Městském stadionu v Čelákovicích. Foto: David Stella

Čelákovická hodinovka 2018
TJ Spartak Čelákovice s Městským domem dětí a mládeže Čelákovice, p. o., a za přispění spon-

zorů uspořádali po dlouhých 29 letech legendární Hodinovku v Čelákovicích. Současně jsme tímto 

závodem oslavili sté výročí české státnosti. I přes velkou nepřízeň počasí dorazili na Městský sta-

dion nejen běžci z blízkého okolí. Děkujeme všem, kteří se nezalekli zimy a deště a přesto přišli jak 

závodit, tak fandit. A i když rekord Emila Zátopka z roku 1955 ve výši 20 052,5 metru nepadl, tak tu 

padaly rekordy osobní. 

Absolutním vítězem se stal Jiří Čivrný, který za 60 minut uběhl krásných 17 330 metrů. V kategorii 

žen zvítězila naše trenérka Lenka Šupová s pěknými 11 979 metry. Celkové výsledky a kompletní 

fotogalerii naleznete na www.atletikacelakovice.cz.

Děkujeme také čelákovickému výrobci zrcadel za výrobu krásných, originálních skleněných medailí 

a poháru, dále hlavnímu partnerovi závodu, výrobci hliníkových konstrukčních systémů ze Záluží. Už 

teď se těšíme na příští ročník.

Radim Vysloužil, oddíl atletiky TJ Spartak Čelákovice, z. s.

florbal

I po další sérii zápasů zůstala Orka jako jediná 

neporažena v základní hrací době a v Národní 

lize florbalu drží první místo.

ORKA–FLORBAL TJ KOBYLISY 7:6p

Orka vstupovala do zápasu v roli favorita, první 

třetina tomu ale neodpovídala. Hosté byli lepším 

celkem a do přestávky vedli 3:2. Začátek druhé 

části byl ale již plně v naší režii a výsledkem byly 

čtyři branky v sítí hostujícího gólmana. Dob-

rý výkon nám ale dlouho nevydržel a Kobylisy 

se dvěma brankami dotáhly na jednobrankový 

rozdíl. Ihned po úvodním vhazování třetí třetiny 

bylo vyrovnáno a zápas se stal znovu dramatic-

kým. Pak ale vyhasl oběma mužstvům střelecký 

prach a do konce normální hrací doby již branka 

nepadla. Následovalo prodloužení, které roz-

Orka zůstává ve vedení Národní ligy

hodl v náš prospěch po dvou minutách Ondra 

Špalek.

ORKA–DDM SANEXCZ DĚČÍN IV 10:7

Ani v tomto zápase se nám nedařilo plnit roli 

favorita. Děčín se dvěma brankami ujal vedení 

v utkání, nám se podařilo do konce první třetiny 

stav srovnat. I ve druhé části hosté opět odsko-

čili na rozdíl dvou branek, do závěrečné třetiny 

se ale znovu šlo za nerozhodného stavu. V ní 

jsme ale již dokázali zúročit herní převahu a pěti 

brankami jsme strhli vítězství na svou stranu. 

Děčín dokázal již jen korigovat.

TJ SOKOL JAROMĚŘ–ORKA 9:8p

Přímý souboj o první místo v tabulce vyzněl 

nakonec pro domácí. První třetinu vyhráli 2:1, 

druhá část ale patřila Orce. Čtyřmi brankami 

jsme skóre otočili na svou stranu, v třetí třetině 

ale opět tahali za delší provaz domácí. Minutu 

před koncem se ujali jednobrankového vedení, 

při naší závěrečné hře bez brankáře ale dokázal 

srovnat čtyři vteřiny před koncem Čáp. V pro-

dloužení jsme bohužel promarnili jasné šance 

a Jaroměř se dočkala vítězné branky a dvou 

bodů. Orka i po tomto zápase zůstala v čele 

tabulky.

ORKA–FAT PIPE TRAVERZA MUKAŘOV 12:4

Proti poslednímu vítězi minulého ročníku se 

nám v základní části tradičně daří. Po vyrov-

nané první třetině jsme spustili ve druhé části 

kanonádu a sedmi brankami utkání v podstatě 

rozhodli. Jasně lepší a efektivnější jsme byli i ve 

třetí třetině a dokráčeli jsme si pro jasné vítězství 

a další tři body do tabulky. Třemi brankami se 

blýskli Jakub Čáp a Ondra Špalek.

V pátém kole poháru České pojišťovny se Orka 

utkala s extraligovým týmem Panthers Otroko-

vice. Po výborném výkonu nakonec padla v pro-

dloužení a s pohárem se loučí.

ORKA–PANTHERS OTROKOVICE 4:5p

Po zakřiknutém a opatrném úvodu byla Orka 

kupodivu lepším týmem a měla více ze hry. Prv-

ní se prosadil Jakub Čáp, těsně před koncem 

třetiny ale hosté srovnali. Druhá část zápasu 

se nám vůbec nepovedla a Otrokovice se třemi 

góly ujaly jasného vedení. Třetí třetina přinesla 

ve hře Orky viditelné zlepšení a oživení, hosté 

nestíhali a třikrát inkasovali. Za nerozhodného 

stavu utkání přešlo do prodloužení. V něm roz-

hodla přísná vyloučení, když jsme šli do tří hrá-

čů, čehož Otrokovice zkušeně využily a vstřelily 

vítěznou branku.

Ve třetí lize juniorů Orka třikrát jasně vyhrála 

a jedno utkání těsně v závěru ztratila. V průběž-

né tabulce soutěže patří juniorům 4. místo, mají 

ale dva zápasy k dobru.

ORKA–KOSTELEC NAD Č. L. 10:1

MĚLNÍK–ORKA 1:17

MLADÁ BOLESLAV–ORKA 4:7

ORKA–ŘÍČANY 4:5

Starší žáci zvítězili na turnaji v Praze, když vy-

hráli oba zápasy v základní skupině a vítězství 

vybojovali i ve finále.

ORKA–OLYMP FLORBAL ZEUS 6:1

ACEMA SPARTA PRAHA–ORKA 1:10

FBC KUTNÁ HORA–ORKA 3:4

Své další turnaje odehráli mladší žáci i elévové 

a opět se nám dařilo. Poděkování patří nejen 

hráčům a trenérům, ale hlavně naší fanouškov-

ské základně.

Martin BajerTurnaj mladších žáků v Praze. Foto: Vendula Horváthová
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Fotbalové soutěže na úrovni kraje mají za sebou 

první – podzimní – část. Union bude přezimovat 

na 6. místě s 24 body a skóre 30:21 a podle prů-

běhu odehrané části soutěže je umístění odpo-

vídající kvalitě týmu, kterému vyšel hlavně závěr 

podzimu, kdy měl sérii 4 zápasů bez porážky.

SK UNION–FK ČÁSLAV B 2:0, branky: Sabol 2

Od úvodního hvizdu měli domácí mírnou pře-

vahu a tu potvrdili ve 23´, kdy brankař soupeře 

vyrazil zakončení Vacka a dorážku poslal do sítě 

Sabol. Do druhé poloviny zápasu vstoupili lépe 

hosté, ale unionská obrana byla pozorná. S při-

bývajícím časem se prosazovali domácí, kteří 

druhou brankou zajistili zisk tří bodů.

TJ ZÁRYBY–SK UNION 1:0

Naprosto vyrovnané utkání, kdy na obou stra-

nách bylo několik možností skórovat. V první 

půli měl šanci v závěru Pánek – přestřelil. Utkání 

pokračovalo ve stejném duchu i po přestávce. 

V 68´ rozhodli domácí z penalty za nešťastnou 

ruku Bařiny. Remíza by byla zasloužená.

SK UNION–PŠOVKA MĚLNÍK 4:0, branky: Ba-

řina Pavel, Pikous, Homola Jiří, Homola Petr

V první části zápasu měli domácí mírnou pře-

vahu a po dvaceti minutách šli do vedení po 

hlavičce Bařiny. V samém závěru poločasu se 

přesně trefil Pikous na 2:0. I úvod druhé části 

vyšel lépe Unionu, když Jirka Homola hlavou 

navýšil skóre a konečnou podobu výsledku dal 

Petr Homola na 4:0.

AFK SEMICE–SK UNION 0:6, branky: Kadeřá-

bek 2, Pikous, Sabol, Galovič, Vacek

V „derby“ otevřel skóre již v 7. min. Pikous. Dal-

ší průběh byl celkem vyrovnaný, oba soupeři 

neproměnili několik šancí, až ve 41. min. navýšil 

vedení Unionu Kadeřábek. V úvodu druhé čás-

ti přidal třetí branku Sabol a poté získali hosté 

herní převahu, kterou vyjádřili dalšími góly, a tak 

se zrodil překvapivý a zasloužený výsledek.

SK UNION–SOKOL REJŠICE 3:1, branky: Ka-

deřábek 3

V prvním poločase se lépe dařilo hostím, kteří 

byli pohyblivější a dobře kombinovali. Výsled-

kem jejich snažení byla branka z 30. min. Do 

druhé půle poslal trenér na hřiště Pánka a ten 

dokázal hru „rozhýbat“. Tím se zvýraznila pře-

vaha domácích a Kadeřábkův hattrick zajistil 

důležité body.

SK KOSMONOSY–SK UNION 0:0, penalty 3:2

Kapitán Tomáš Matějka dovedl fotbalisty Unionu na šestou příčku podzimní tabulky. Foto: Lukáš Konečný

Poslední podzimní utkání přineslo vyrovnanou 

hru bez vážnější brankové příležitosti. Domácí 

hrozili zejména ze standardních situací, Union 

byl silnější na míči, ale se zakončením měly oba 

týmy problém. O dvou bodech pro domácí roz-

hodly penalty.

DOROST v závěru podzimu sehrál několik vy-

rovnaných zápasů. Největším nedostatkem bylo 

pro mužstvo proměňování šancí. Přesto uhájilo 

2. místo se ztrátou jednoho bodu na vedoucí

Benátky.

SK BAKOV–SK UNION 2:3, branky: Linka 2,

Šamša – vyrovnané utkání, ve kterém dokázali

hosté rozhodnout až v závěru.

SK UNION–FK BRANDÝS 2:1, branky: Hro-

mas, Pitrůn – domácí zahodili řadu šancí a o zis-

ku bodů rozhodla branka v 88. min.

SOKOL KOSTOMLATY–SK UNION 2:1, bran-

ka: Brodský – hosté se trefili již ve 4. min. a poté

již jen zahazovali šance.

SK UNION–DOLNOBOUSOVSKÝ SK 10:1,

branky: Linka 6, Janák 2, Buriánek, Konečný.

SK ZELENEČ–SK UNION 2:3, branky: Linka,

Choura, Buriánek – jasná převaha v prvním po-

ločase přinesla body, které si již hráči ohlídali.

STARŠÍ ŽÁCI budou přezimovat ve spodní po-

lovině tabulky středočeského přeboru. Mužstvo

provázely nevyrovnané výkony, a tak má jen 10

bodů, což stačí na 9. místo z 12 týmů.

SK UNION–FK BRANDÝS 1:2, branka: Vencl –

ve vyrovnaném utkání doplatili domácí na zaho-

zené šance a nedůraz.

FK PŠOVKA MĚLNÍK–SK UNION 1:4, branky:

Kratochvíl 2, Fantík Jiří, Janeba – dobrý výkon

a zasloužená výhra znamenala zisk bodů.

SK UNION–AFK PEČKY 2:7, branky: Krato-

chvíl, Homola – rozdílový hráč hostí vstřelil čtyři

branky a na další dvě nahrál.

AFK PEČKY–SK UNION 1:1, branka: Homola

– v odvetě si Union pohlídal rozdílového hráče

a byla tu zasloužená remíza.

MLADŠÍ ŽÁCI jsou nejúspěšnějším unionským

týmem a v podzimní tabulce atakují nejvyšší

příčky. Přezimovat budou na 3. místě s minimál-

ní ztrátou na dvojici Poděbrady – Český Brod.

SK UNION–FK BRANDÝS 5:0, branky: Ko-

dera 2, Bartoň, Pařízek, Placanda; FK PŠOV-

KA MĚLNÍK–SK UNION 1:3, branky: Kodera,

UNION V POLOVINĚ SOUTĚŽE Manhart, Pařízek; SK UNION–AFK PEČKY 5:2, 

branky: Kodera 3, Manhart 2; AFK PEČKY–SK 

UNION 2:3, branky: Kodera 3.

PŘÍPRAVKY: Starší je po skončení podzimní 

části ve své skupině na 5. místě. Mladší rovněž 

uzavřela podzimní část soutěže, a to na 4. místě 

ve své skupině. Nyní budou mužstva rozdělena 

do skupin dle umístění a odehrají „finálové jaro“.

Milan Šikl

SK UNION děkuje svým příznivcům za podpo-

ru během roku a současně přeje klidné Vánoce 

a úspěšný rok 2019.

Obracíme se zároveň na pamětníky se žádos-

tí o zapůjčení materiálů pro publikaci – alma-

nach, kterou připravujeme k vydání v roce 2021 

u příležitosti 100. výročí fotbalu v Čelákovicích.

Děkujeme. vedení klubu
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WOLFGANG AMADEUS MOZART DON GIOVANNI, PŘEDEHRA                                                     
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ SERENÁDA PRO SMYČCE C DUR                                                 
BOHUSLAV MARTINŮ SERENÁDA Č. 2 PRO DVOJE HOUSLE A VIOLU                                       
ANTONÍN DVOŘÁK ČESKÁ SUITA 

HRAJE PKO – PRAŽSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR

VSTUPNÉ 350 KČ
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA WWW.KDCELAKOVICE.CZ
A V KANCELÁŘI KULTURNÍHO DOMU

 Novoroãní koncert∂
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