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SVÚM oslavil 70 let existence str. 10
Společnost SVÚM, která sídlí ve Vědecko-tech-

nickém parku v Tovární ulici v Čelákovicích, 

oslavila sedm desetiletí své činnosti. Od roku 

2017 se jedná o jednu z výzkumných organizací, 

která sídlí v našem městě.

Třídění odpadů ve městě str. 12–13
Radní Marek Skalický a vedoucí odboru životní-

ho prostředí Městského úřadu Lenka Rašínová 

připravili přehled, jak správně vytřídit komunální 

odpad. Součástí srpnového vydání Zpravodaje je 

mapa se všemi sběrnými místy na území města.

Martin Buchta 
na olympiádě dětí a mládeže str. 18
Na Letních olympijských hrách dětí a mládeže 

v Libereckém kraji uspěl za čelákovickou atletiku 

Martin Buchta. Ve finále běhu na 60 m překážek 

zaběhl v osobním maximu skvělé čtvrté místo. 

Mistrovství ČR jednotlivců 2019 
v nohejbale str. 18
V sobotu 29. června zvítězil mezi singlisty v ka-

tegorii mužů v Čelákovicích Michal Kolenský z TJ 

Spartak Čelákovice A. Srdečně blahopřejeme 

a děkujeme organizátorům za přípravu akce.

z obsahu
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SLAVIA OPĚT V ČELÁKOVICÍCH!
Na stadionu U Hájku se uskutečnil ve středu 26. června fotbalový zápas mezi celky Slavia Praha a Dynamo České Budějovice. Foto: Jan Tauber

Po tříleté přestávce, která uplynula od zatím po-

sledního ročníku letního mezinárodního turnaje 

prvoligových týmů o „Ministerský pohár“, se 

na stadionu U Hájku v Čelákovicích na sklonku 

června představil jeho vítěz – fotbalisté pražské 

Slavie.

Čerstvý český mistr a vítěz národního poháru 

zde odehrál první přípravné utkání na novou 

sezonu s nováčkem nejvyšší soutěže Dynamem 

České Budějovice, který překvapivě zvítězil 

2:0. Podle očekávání provázel zápas enormní 

zájem fotbalových fanoušků z širokého okolí, 

takže perfektně připravený trávník byl obležený 

stovkami diváků, další sledovali duel na tribuně, 

která po instalaci nových sedaček a jejich čísel-

ném označení prošla premiérovou zatěžkávací 

zkouškou. Návštěvnosti nijak neublížilo, že byl 

dva dny před zápasem jeho původní výkop kvůli 

tropickému vedru posunutý o půl druhé hodi-

ny. Od slavnostního otevření stadionu U Hájku 

po jeho rekonstrukci počátkem 90. let, kdy zde 

hrála Viktorka Žižkov, se sešlo nejvíc diváků 

v ochozech, a ještě k tomu ve všední den.

„Myslím si, že jsme tento logisticky náročný zá-

pas po pořadatelské stránce velmi dobře zvládli, 

a byla to opět pozitivní prezentace nejen naše-

ho klubu, ale celého města, protože se vysílal 

v přímém internetovém přenosu a podrobné 

zpravodajství z něj přinesla všechna celostátní 

média včetně televizních stanic,“ shrnuje Vác-

lav Tichý, předseda Sportovního klubu UNION 

Čelákovice, který byl pořadatelem tohoto atrak-

tivního utkání, a přidává další organizační po-

drobnosti: „Museli jsme ale preventivně početně 

posílit najatou bezpečnostní agenturu, která se 

specializuje na sportovní podniky. Pomohla nám 

i úzká součinnost s vedením radnice, jejímž pro-

střednictvím jsme oslovili s žádostí o spolupráci 

Městskou policii a zdejší Sbor dobrovolných ha-

sičů. Škoda jen, že jsme se dostali do termínové, 

a hlavně časové kolize s jednáním Zastupitelstva 

města Čelákovic, takže tím pádem se pan sta-

rosta i místostarostové nemohli této vydařené 

akce osobně zúčastnit. Všem, kteří se zasloužili 

o její zdárný průběh, patří naše velké poděková-

ní, zvlášť když jsme se museli vypořádat s ma-

sivním příjezdem fanoušků Slavie těsně před za-

čátkem zápasu, neboť odpolední vlakové spoje 

od Prahy nabraly téměř hodinové zpoždění kvůli 

vzniklému problému na této frekventované trati.“

Zbývá jen dodat, že tímto utkáním SK UNION

odstartoval blížící se oslavy sta let své existen-

ce, které vyvrcholí v letních měsících roku 2021.

Milan Šikl, SK UNION Čelákovice
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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

Milí čelákovičtí spoluobčané,

již po osmé máte možnost otevřít samostatné 

srpnové vydání Zpravodaje. V roce 2010, kdy 

jsem se stal předsedou redakční rady Zpravo-

daje města Čelákovic, jsem inicioval vydávání 

městského periodika každý měsíc, tedy 12x 

ročně. S výjimkou přelomu let 2013/2014, kdy 

jsem nepůsobil v redakční radě (jejími před-

sedy byli v té době Vladimír Pavlovič a Bar-

bora Jungerová), tak od roku 2011 nevychází 

v Čelákovicích letní dvoučíslo, jak je obvyklé 

v okolních městech, ale dvě standardní vydání 

v červenci i v srpnu (vyjma roku 2014). 

S ohledem na množství informací a především 

na jejich aktuálnost považuji toto rozhodnutí 

za zcela správné! Již patnáct let máte možnost 

nahlížet i do elektronické verze Zpravodaje, 

které jsou od roku 2004 dostupné na interne-

tových stránkách www.celakovice.cz. Od loň-

ského roku jsou zároveň informace o vydání 

aktuálního čísla publikovány na oficiálním pro-

filu města Čelákovice na sociální síti facebook.

Na tomto místě bych rád ocenil mimořádné 

úsilí radního Marka Skalického, který ve spolu-

práci s odborem životního prostředí Městské-

ho úřadu Čelákovice připravil souhrnné a uce-

lené informace o třídění odpadů ve městě. 

Součástí srpnového Zpravodaje je přehledná 

mapa s rozmístěním míst, na kterých je možné 

tříděné odpady odevzdávat. Již nyní pro vás 

připravuje místostarostka Nikola Ottl mapu, 

která bude zaměřena na umístění ordinací lé-

kařů na území města s potřebnými kontakty. 

V srpnu vás srdečně zvu na Čelákovické filmo-

vé léto. Ve dnech 15. a 16. srpna na čeláko-

vickém náměstí a 17. srpna v parku u Městské 

knihovny. Sobotní večery před Kulturním do-

mem jsou obohaceny o hudební vystoupení. 

A zářijové soboty budou rovněž atraktivní – 

7. září na náměstí proběhne Festival sportu 

a v areálu Městského domu dětí a mládeže 

oslava 30 let jeho existence v rámci Festivalu 

volnočasových aktivit. Dne 14. září se usku-

teční v lokalitě Zájezd v Sedlčánkách oblíbená 

Vzpomínka na prázdniny za účasti Armády ČR 

a složek IZS.

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 

2. září. Přeji tímto všem prvňáčkům úspěš-

né zahájení povinné školní docházky. Město 

Čelákovice pro ně připravilo dárek v podobě 

kufříku se školní výbavou, který všichni ob-

drží v první školní den. Zároveň přeji všem 

pedagogickým i nepedagogickým pracovní-

kům, ale i dětem, žákům a studentům klidný 

průběh celého školního, resp. akademického 

roku a mnoho úspěchů v jejich vzdělávacím 

procesu.

Přeji všem čtenářkám a čtenářům čelákovic-

kého Zpravodaje krásné letní dny!

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

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 

Tištěný přehled akcí „Podzim v Čelákovicích“. POZOR, BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „Podzim v Čelákovicích“ (plakát; Zpravodaj města) obsahující

akce od čtvrtku 5. září do neděle 8. prosince je v pátek 9. srpna 2019. Informace o akcích zasílejte 
na e-mail: kalendar@celakovice.cz. Dodané informace jsou také publikovány na webových 

stránkách města v „Kalendáři akcí ve městě“.
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Obec Tomášikovo je známá díky vodnímu kolovému mlýnu. Jednalo se o jednu ze zastávek v rámci doprovodného 

programu, který byl pro účastníky projektu připraven. Zdroj: ZUŠ Dolný Štál

Žáci ZUŠ Jana Zacha vystoupili na koncertu 
ve slovenské obci Dolný Štál

Ve dnech 20.–23. června se uskutečnil v pořadí první koncert žáků ze čtyř států Visegrádské 

skupiny v rámci projektu zaměřeného na popularizaci vzdělávání v oblasti hudby. První hos-

titelskou zemí bylo Slovensko a organizací zabezpečující čtyřdenní program byla Základní 

umělecká škola Dolný Štál.

Město Čelákovice reprezentovalo osm žáků 

a pět pedagogů Základní umělecké školy Jana 

Zacha a zástupci vedení města. Vedle zahajova-

cího koncertu připraveného hostitelskou orga-

nizací vystoupilo na společném koncertu v obci 

Dolný Štál více než 40 žáků z Česka, Slovenska, 

Maďarska a Polska. Čelákovičtí žáci pod vede-

ním zkušených pedagogů předvedli excelentní 

výkony, za které si zaslouží všichni zúčastnění 

uznání a poděkování!

Připraven byl doprovodný program pro účast-

níky akce. Nechyběla návštěva vodního díla 

Gabčíkovo, k vidění byl vodní kolový mlýn To-

mášikovo a připraven byl i program v akvaparku 

Thermal Corvinus Veľký Meder.

Další vystoupení žáků ze všech států Visegrád-

ské skupiny, které v období od 1. července 2019 

do 30. června 2020 předsedá Česká republika, 

se uskuteční od 10. do 13. října v maďarském 

městě Halásztelek, od 7. do 10. listopadu v pol-

ských Myslowicích a ve dnech 12.–15. prosin-

ce v Čelákovicích. Koncert žáků se bude konat 

ve čtvrtek 12. prosince, slavnostní závěrečný 

koncert se uskuteční v pátek 13. prosince. Oba 

Čelákovickou ZUŠ Jana Zacha reprezentovali na Slo-

vensku žáci Eliška Gabrielová, Alžběta Pádivá, Alžběta 

Luhanová, Marie Rýdlová, Jiří Dlouhý, Klaudie Štroblo-

vá, Tomáš Bodlák a Dalibor Kolínko (není na snímku) za 

přítomnosti ředitelky školy Viktorije Hanžlíkové Krafové. 

Zdroj: Éva Csicsay Földes

koncerty se budou konat od 19 hodin v Kultur-

ním domě Čelákovice.

Projekt č. 21830319 „V4x4 in music educati-

on“ je podpořen Mezinárodním visegrádským 

fondem a jeho realizace probíhá v letech 2019–

2020.

Josef Pátek, starosta,

Petr Studnička, místostarosta I

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA

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

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

důchodce/další pes. Sazba v rodinném domě: 

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

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

Poplatek byl splatný do 31. března 2019.

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY

Za provoz systému shromažďování, sběru, pře-

pravy, třídění, využívání a odstraňování komu-

nálních odpadů je stanoven roční poplatek za 

osobu nebo nemovitost, byt v roce 2019 ve výši 

552 Kč, který byl splatný do 30. června 2019.

n VODNÉ a STOČNÉ

pro rok 2019 v Čelákovicích:

vodné = 39,71 Kč/m3 bez DPH

stočné = 36,45 Kč/m3 bez DPH

celkem 76,16 Kč/m3 bez DPH

celkem 87,57 Kč/m3 vč. DPH

(rok 2018: vodné 41,45 Kč/m3 bez DPH, stočné = 31,94 

Kč/m3 bez DPH, celkem 73,39 Kč/m3 bez DPH, cel-

kem 84,40 Kč/m3 vč. DPH; rok 2017: vodné 41,45 Kč/

m3 bez DPH, stočné 36,36 Kč/m3 bez DPH, celkem 

77,81 Kč/m3 bez DPH, celkem 89,48 Kč/m3 vč. DPH; 

rok 2016: vodné 38,56 Kč/m3 bez DPH, stočné 34,66 

Kč/m3 bez DPH, celkem 73,22 Kč/m3 bez DPH, cel-

kem 84,20 Kč/m3 vč. DPH; rok 2015: vodné 42,29 Kč/

m3 bez DPH, stočné 30,82 Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 

73,11 Kč/m3 bez DPH, 84,08 Kč/m3 vč. DPH)

informace

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO 
ROKU 2019/2020

Období školního vyučování ve školním roce 
2019/2020 začne ve všech základních ško-
lách, středních školách, základních umě-
leckých školách a konzervatořích v pondělí 
2. září 2019.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno 
ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního 
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 
v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 
29. a středu 30. října 2019. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 
23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. led-
na 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 
2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 
pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro 
Čelákovice stanoveny od pondělí 2. do pátku 
8. března 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 
9. dubna 2020. Hlavní prázdniny budou tr-
vat od středy 1. července 2020 do pondělí 
31. srpna 2020.

Období školního vyučování ve školním roce 
2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.
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Dotace města

Rada města udělila výjimku z čl. 4.4 Zásad pro 

poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic 

I/6/2018 ze dne 27. 11. 2018 k žádosti o dotaci 

z rozpočtu města podané Sportovní akademií 

Čelákovice, z. s.

Rozhodla o poskytnutí individuálních dotací 

níže uvedeným žadatelům a schválila uzavření 

příslušných veřejnoprávních smluv:

n Sportovní akademie Čelákovice, z. s. 

(SML/2019/130/DI-SPP8), 30 000 Kč – na 

náklady spojené s účastí na Mistrovství světa 

v nizozemském Leidenu;

n fyzické osobě R. V. (SML/2019/134/DI-SPP9), 

30 000 Kč – na náklady spojené s uspořádá-

ním běžeckého závodu „Čelákovická hodi-

novka 2019“.

Dále se Rada města seznámila se zápisem 

č. 1/2019 z jednání pracovní skupiny k návrhu 

systému přerozdělení dotací z rozpočtu města 

ze dne 17. 6. 2019 a uložila místostarostovi I 

a místostarostce II posoudit předložené návrhy 

pracovní skupiny ve spolupráci s vedoucími od-

borů školství, informací a kultury, pro občanské 

záležitosti, finančního a plánovacího a interní 

auditorkou a dle možností je zapracovat do ná-

vrhu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu 

města pro rok 2020 v termínu do 31. 8. 2019.

Finanční záležitosti

RM schválila účetní závěrky za rok 2018 všem 

13 příspěvkovým organizacím města a také 

rozpočtová opatření – změny rozpočtu města 

Čelákovic 2019 č. 6 a 8. Dále vzala na vědo-

mí přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 

3314, 3392, 3412, 3421 a 4351 rozpisu rozpoč-

tu města 2019 provedené k 30. 4. 2019 a 3419, 

3541, 4351 a 6171 provedené k 31. 5. 2019. 

Doporučila ZM vyjádřit souhlas s celoročním 

hospodařením města Čelákovic za rok 2018 bez 

výhrad.

Zvýšení sazby

Radní rozhodli o zvýšení sazby za pronájem 

sloupů veřejného osvětlení pro umístění směro-

vých tabulí k označení komerčních cílů o rozmě-

ru 1 x 0,2 m na 3 000 Kč za rok + platná saz-

ba DPH a o zvýšení sazby za pronájem sloupů 

veřejného osvětlení pro umístění reklamního 

zařízení o rozměru 0,6 x 0,9 m na 5 000 Kč za rok 

+ platná sazba DPH, s účinností od 1. 7. 2019. 

Označení komerčních cílů. Foto: -dv-

Větrání sálu ZUŠ

RM schválila uzavření a text smlouvy o dílo 

s Air-Luft, s. r. o., jako zhotovitelem veřejné za-

kázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVI-

CE – ZUŠ Jana Zacha – větrání společenského 

sálu“, v celkové ceně 1 860 974 Kč včetně DPH.

Monitorovací kampaň v povodí a ve stokové 

síti

Rada města schválila uzavření a text smlouvy 

o dílo s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, ka-

tedra zdravotního a ekologického inženýrství, 

jako zhotovitelem veřejné zakázky malého roz-

sahu s názvem „ČELÁKOVICE – monitorovací 

kampaň v povodí a ve stokové síti města Čelá-

kovice“ v celkové ceně 588 060 Kč včetně DPH.

Výměna oken v tělocvičně ZŠ

Radní schválili jako pro město nejvhodnější na-

bídku firmy DAFE-PLAST Jihlava, s. r. o., pro 

realizaci výměny 10 ks oken v tělocvičně ZŠ 

J. A. Komenského, včetně alternativní dodáv-

ky 10 ks parapetů pro stávající okna, v celko-

vé ceně 445 961,23 Kč DPH a také příslušnou 

smlouvu o dílo.

Hasičský žebřík

Radní schválili smlouvu o dílo mezi městem Če-

lákovice a zhotovitelem Fire & Systems, spol. 

s r. o., na plnění veřejné zakázky malého roz-

sahu s názvem „ČELÁKOVICE – uvedení au-

tomobilového žebříku DLK 37 CC na provozní 

standard, SDH Čelákovice“, v ceně 1 192 776 Kč 

včetně DPH.

Záluží – vodovodní přivaděč a kanalizační 

stoka

Rada města rozhodla o výběru pro město nej-

vhodnější nabídky podané účastníkem řízení 

ALSTAP, s. r. o., na plnění nadlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce „Čelákovice – Záluží, 

vodovodní přivaděč, kanalizační stoka“ za cenu 

32 669 152 Kč včetně DPH a schválila přísluš-

nou smlouvu o dílo.

Hala BIOS

Rada města rozhodla o výběru pro město nej-

vhodnějších nabídek na plnění podlimitních 

veřejných zakázek na stavební práce, a to 

a. s. PSG Construction na „Provedení opravy 

stropního pláště tělocvičny a odstranění stá-

vající podlahy v hale BIOS v Čelákovicích“ za 

cenu 20 363 585,56 Kč včetně DPH a dobou 

výstavby 119 dní a dále také na „Pořízení nové 

sportovní podlahy v hale BIOS v Čelákovicích“ 

za cenu 4 963 166,46 Kč včetně DPH a dobou 

výstavby 89 dní. Zároveň schválila příslušné 

smlouvy o dílo.

Komise města

Radní určili tajemnicí komise bytové a sociální, 

pro záležitosti sociální, referentku odboru pro 

občanské záležitosti Janu Šmejkalovou, a to 

s účinností od 4. 7. 2019.

Dále odvolali ke dni 9. 7. 2019 členku povod-

ňové komise Kateřinu Kandlovou a jmenovali ke 

stejnému datu novým členem Jana Flakse.

Stanoviště pro třídění odpadu

Rada města schválila zřízení dalšího stanoviště 

pro třídění odpadu, a to v lokalitě Před Labem 

v Sedlčánkách.

Obnova technologie kotelny

Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 

mezi městem Čelákovice a TZB Kladno, s. r. o., 

jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky ma-

lého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – obnova 

technologie kotelny K50“ v ceně 6 654 939 Kč 

včetně DPH.

Prodej obecních bytů v Milovicích

Rada města schválila v souladu s pravidly po-

stupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 

Čelákovice v obci Milovice, vymezených v do-

mech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, 

jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový 

prostor, záměry na prodej za minimální částky 

bytových jednotek:

č. 501/3 – 1 845 800 Kč;

č. 501/4 – 1 749 000 Kč;

č. 501/8 – 1 115 400 Kč;

č. 501/10 – 1 749 000 Kč;

č. 501/12 – 1 933 800 Kč;

č. 501/16 – 1 923 900 Kč;

č. 501/19 – 1 749 000 Kč;

č. 501/20 – 1 014 000 Kč;

č. 501/22 – 1 749 000 Kč;

č. 501/26 – 984 000 Kč;

č. 501/29 – 1 139 600 Kč;

č. 501/41 – 1 036 000 Kč;

č. 501/42 – 1 773 000 Kč;

č. 501/44 – 1 139 600 Kč;

č. 501/45 – 1 773 000 Kč;

č. 501/46 – 1 818 300 Kč;

č. 501/47 – 1 139 600 Kč;

č. 501/48 – 1 950 300 Kč;

č. 502/3 – 1 651 000 Kč;

č. 502/4 – 1 753 000 Kč;

č. 502/8 – 1 023 000 Kč;

č. 502/14 – 1 125 300 Kč;

č. 502/18 – 1 753 000 Kč;

č. 502/25 – 1 799 600 Kč;

č. 502/29 – 1 029 000 Kč;

č. 502/30 – 1 958 000 Kč;

č. 502/31 – 1 627 000 Kč;

č. 502/34 – 1 627 000 Kč;

č. 502/35 – 1 131 900 Kč;

č. 502/39 – 1 780 000 Kč;

č. 502/41 – 1 029 000 Kč;

č. 502/43 – 1 789 700 Kč;

č. 606/2 – 1 168 000 Kč;

č. 606/17 – 1 425 600 Kč;

č. 606/10 – 1 774 000 Kč;

č. 606/14 – 1 296 000 Kč;

č. 606/27 – 1 631 000 Kč;

č. 606/39 – 1 951 400 Kč;

č. 606/45 – 1 774 000 Kč;

č. 621/5 – 3 313 500 Kč;

č. 621/23 – 3 375 900 Kč;

č. 621/30 – 3 628 900 Kč;

č. 621/31 – 2 270 400 Kč;

č. 621/38 – 2 915 000 Kč;

č. 621/24 – 3 628 900 Kč;

č. 606/13 – 1 951 400 Kč;

č. 606/16 – 1 951 400 Kč;

č. 606/21 – 1 835 900 Kč;

č. 606/25 – 1 716 000 Kč;

č. 606/29 – 1 425 600 Kč;

č. 606/37 – 1 835 900 Kč;

č. 606/40 – 1 835 900 Kč;

č. 606/41 – 1 425 600 Kč.

Výběr z usnesení RM č. 10–14/2019.        -dv-
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Odpadová bilance města za rok 2018
Produkce všech komunálních odpadů, tj. včetně vytříditelných složek, činila v roce 2018 v Čelákovi-

cích celkem 5 164 tun. K tomuto musíme ještě připočítat asi 812 t jiných než komunálních odpadů, 

což jsou z velké části odpady stavební. V přepočtu tak připadá v průměru 487 kg všech odpadů, 

resp. 421 kg komunálních odpadů, na každého jednoho obyvatele našeho města. 

Téměř polovinu (asi 2 400 t, což je více než 46 %) ze všech komunálních odpadů zaujímala v roce 

2018 produkce směsného komunálního odpadu (SKO), tedy toho, který nebyl vytříděn a skončil 

v černých popelnicích nebo kontejnerech ke skládkování – v přepočtu na 1 obyvatele to činí 195 

kg. Další významný podíl komunálních odpadů v Čelákovicích tvoří biologicky rozložitelný odpad – 

bioodpad, a to ve výši 26 %. Následuje podíl vytříděných využitelných složek ve výši téměř 13 % 

– nejvíce co do váhy vytřídíme papíru, skla a plastu.

Komodita                                         Celková produkce [t/rok] 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

papír 189,6 177,3 169,2 188,1 192,4 185,3 217,7

plast 113,1 115,4 112,9 127,4 133,8 137,1 152,3

sklo 146,8 144,1 147,6 148,8 147,1 162,8 170,0

Celková produkce odpadů v Čelákovicích za rok 2018 klesla v porovnání s rokem 2017 o 263 t, což 

činí pokles asi o 4 %. Jak je z níže uvedeného grafu patrné, v posledních letech mírně klesá produk-

ce směsného komunálního odpadu (v meziročním porovnání 2018/2017 poklesla o 6 %) a naopak 

produkce využitelných/vytříděných složek komunálních odpadů mírně roste.

Veškerý směsný komunální odpad je z Čelákovic odstraňován skládkováním, a to na dvou zabezpe-

čených skládkách, v Benátkách nad Jizerou a Radimi. Odstraňována spalováním je jen velmi malá 

část vybraných druhů nebezpečných odpadů. Vytříděný komunální odpad je předáván k recyklaci 

či dalšímu využití.

Marek Skalický, radní

střípky z činnosti 
městské policie

V př ípadě  potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Strážníci MP přijali oznámení, že v okrajové 

části města střílí dvě osoby. Naštěstí šlo o air-

softové zbraně a střelbu na vytvořené terče. Na 

místě nebyly nalezeny žádné zbraně podléhající 

registraci. Muži byli poučeni a odkázáni na bez-

pečné místo, kde lze takovou zábavu provádět. 

Oba tuto výzvu uposlechli. 

Strážníkům MP bylo oznámeno, že se na břehu 

Labe nachází divoká kachna zamotaná v rybář-

ském vlasci. Tuto kachnu se po nějaké době 

podařilo nalézt, odchytit a vysvobodit z klubka 

vlasce. Protože kachna byla nezraněná, byla vy-

puštěna do volné přírody. 

V polovině července byla Městská policie infor-

mována o krádeži horského jízdního kola ze sto-

janu pro jízdní kola v Jiřině. Strážníci využili po-

pis odcizeného kola a pátrali v lokalitách, kde se 

kriminálně závadové osoby pohybují. Odcizené 

jízdní kolo se jim podařilo nalézt a podezřelou 

osobu předali Policii ČR k podání vysvětlení. 

V poslední den školního roku bylo na služebnu 

Městské policie odevzdáno několik nalezených 

mobilních telefonních přístrojů. Telefony patřily 

dětem, které se už zřejmě viděly na prázdni-

nách. Strážníkům se podařilo dohledat všech-

ny majitele a předat jim jejich přístroje. Některé 

děti však hned po obdržení vysvědčení odjely 

s rodiči na dovolenou a své telefony si přišly 

vyzvednout až po dovolené, což jejich rodičům 

„udělalo radost“.

Začátkem července řešila hlídka Městské poli-

cie kuriózní případ pomoci občanům. Jeden ro-

dinný příslušník druhému dole hodil z okna bytu 

obálku s větší finanční hotovostí. Tato obálka 

však spadla k sousedovi bydlícímu níže, avšak 

ten právě nebyl doma. Strážníkům se pomocí 

poblíž nalezené spadlé větve podařilo obálku 

shodit dolů a předat majiteli. Ten uvedl jedno-

značné údaje o jejím obsahu, a nebylo tedy po-

chyb o vlastnictví obálky.

V době svého osobního volna si jeden ze stráž-

níků MP Čelákovice povšiml osoby, o které ví, 

že nesmí řídit motorová vozidla, neboť má ně-

kolik platných zákazů řízení. Strážníci konající 

službu vozidlo zastavili a řidiče zkontrolovali. 

Potvrdilo se, že kontrolovaná osoba nesmí řídit 

motorová vozidla a v blízké době má nastoupit 

do výkonu trestu odnětí svobody. Byla proto 

předána PČR k dalšímu opatření.

Na služebnu MP se opět dostavil poctivý občan, 

který přinesl peněženku s finanční hotovostí 

a doklady, kterou nalezl ve vlaku. Podle nale-

zených dokladů strážníci vyrozuměli majitele, 

který – i když nebyl z Čelákovic – si s radostí 

udělal výlet do našeho města pro své doklady 

i nemalou finanční hotovost.

Stanoviště tříděného odpadu. Foto: archiv OŽP
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výběrová řízení a obsazení pracovních pozic

Úředník – referent/ka sociálních věcí 
a referent/ka společné státní správy 
a samosprávy, odbor pro občanské zá-
ležitosti MěÚ Čelákovice

Pracovní poměr: na dobu URČITOU po dobu 

mateřské a rodičovské dovolené (lze i na zkrá-

cený úvazek).

Místo výkonu práce: Městský úřad Čelákovice.

Platové zařazení: 9. platová třída dle NV

č. 222/2010 Sb. a 341/2017 Sb., v plat. znění.

Termín nástupu: 1. září 2019 nebo dohodou.

Předpoklady:

n stanovené § 4 zákona 312/2002 Sb., („zákon 

o úřednících“);

n stanovené § 110 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách (plná svéprávnost, bez-

úhonnost, zdravotní způsobilost a odborná 

způsobilost podle tohoto zákona).

Kvalifikační předpoklady:

n vyšší odborné vzdělání získané absolvováním 

vzdělávacího programu akreditovaného po-

dle zvláštního právního předpisu v oborech 

vzdělání zaměřených na sociální práci a soci-

ální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociál-

ní a humanitární práci, sociální práci, sociálně 

právní činnost, charitní a sociální činnost.

Výhodou při výběrovém řízení je:

n zkouška zvláštní odborné způsobilosti v soci-

álních službách;

n zkouška zvláštní odborné způsobilosti při vý-

konu veřejného opatrovnictví;

n znalost právních předpisů souvisejících 

s charakteristikou vykonávané práce; 

n znalost problematiky samosprávy a státní 

správy (zákon o soc. službách, obcích, správ-

ní řád).

Další požadované dovednosti a schopnosti:

n empatie a sociální cítění s ohledem na klienty 

veřejného opatrovnictví;

n asertivní jednání, komunikativnost, příjemné 

vystupování;

n organizační schopnosti; časová a pracovní 

flexibilita;

n uživatelská znalost MS Office;

n řidičský průkaz sk. B.

Charakteristika vykonávané práce:

n výkon státní správy na úseku sociální a zdra-

votní péče;

n sociální práce na obci, činnosti sociální práce 

vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace 

a k sociálnímu začleňování osob;

n výkon opatrovníka občanů s omezenou způ-

sobilostí soudně svěřených do opatrovnictví 

městu;

n spolupráce s Pečovatelskou službou Čeláko-

vice, p. o.;

n sociální poradenství a různorodá pomoc sta-

rým a zdravotně postiženým občanům v sou-

ladu s právními předpisy.

Přihlášky je nutno doručit: nejpozději do pát-

ku 16. srpna 2019, 11.00 hod.

Kontakt + další informace: Radka Körnerová, 

vedoucí OOZ, tel.: 326 929 148.

Úředník – referent/ka odboru stavební-
ho úřadu MěÚ Čelákovice

Pracovní poměr: na dobu neurčitou (možno 

i zpočátku na zkrácený úvazek).

Místo výkonu práce: Městský úřad Čelákovice.

Platové zařazení: 10. platová třída dle NV 

č. 222/2010 Sb. a 341/2017 Sb., v plat. znění.

Termín nástupu: 1. září 2019 nebo dohodou.

Předpoklady:

n stanovené § 4 zákona 312/2002 Sb., („zákon 

o úřednících“).

Kvalifikační předpoklady:

n vysokoškolské vzdělání v bakalářském studij-

ním programu nebo vyšší odborné vzdělání 

v oboru stavebnictví.

Výhodou při výběrovém řízení je:

n praxe v oboru stavebnictví;

n zkouška odborné způsobilosti při územním 

rozhodování a při rozhodování na úseku sta-

vebního řádu a vyvlastnění;

n znalost zákona o územním plánování a sta-

vebním řádu (stavební zákon);

n řidičský průkaz sk. B.

Další požadované dovednosti a schopnosti:

n uživatelská znalost MS Office + pozitivní 

vztah k PC;

n spolehlivost;

n pečlivost a příjemné vystupování.

Charakteristika vykonávané práce:

n výkon stavebního úřadu.

Přihlášky je nutno doručit: nejpozději do pát-

ku 23. srpna 2019, 11.00 hod.

Kontakt + další informace: Ilona Luštincová, 

vedoucí OSÚ, tel.: 326 929 135; Ondřej Přeno-

sil, tajemník MěÚ, tel.: 326 929 160.

Úředník – referent/ka odboru správy 
majetku a investic MěÚ Čelákovice

Pracovní poměr: na dobu neurčitou (možno 

i zpočátku na zkrácený úvazek).

Místo výkonu práce: Městský úřad Čelákovice.

Platové zařazení: 9. platová třída dle NV 

č. 222/2010 Sb. a 341/2017 Sb., v plat. znění.

Termín nástupu: ihned nebo dohodou.

Předpoklady:

n stanovené § 4 zákona 312/2002 Sb., („zákon 

o úřednících“).

Kvalifikační předpoklady:

n vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání 

s maturitní zkouškou.

Výhodou při výběrovém řízení je:

n vzdělání stavebního-technického směru;

n praxe v oblasti investiční činnosti;

n praxe ve státní správě-samosprávě;

n administrativní schopnosti; 

n znalost zákona o zadávání veřejných zakázek 

a stavebního zákona;

n řidičský průkaz sk. B.

Další požadované dovednosti a schopnosti:

n uživatelská znalost MS Office + pozitivní 

vztah k PC;

n organizační a komunikační schopnosti;

n vysoká flexibilita a spolehlivost;

n pečlivost a příjemné vystupování.

Charakteristika vykonávané práce:

n příprava nebo realizace jednotlivých investic 

menšího rozsahu nebo částí velkých investic;

n příprava výběrových řízení investičních akcí 

po věcné stránce;

n příprava a zajišťování dokumentace pro řízení 

se stavebním úřadem a realizaci akcí;

n příprava, správa a udržování aktuálnosti pa-

sportů majetku.

Přihlášky je nutno doručit: nejpozději do pát-

ku 30. srpna 2019, 11.00 hod.

Kontakt + další informace: Jan Flaks, vedoucí 

OSMI, tel.: 326 929 152; Ondřej Přenosil, tajem-

ník MěÚ, tel.: 326 929 160.

Přihlášky s požadovanými doklady (podrobně viz 

webové stránky města) a určené formě je nut-

no doručit nejpozději do stanovených termínů 

– osobně do podatelny MěÚ Čelákovice, nebo 

poštou na adresu MěÚ Čelákovice, náměstí 

5. května 1, 250 88 Čelákovice.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tato výbě-

rová řízení kdykoliv v jejich průběhu nebo nevy-

brat žádného uchazeče.

Slavnostní večer
s koncertem

Michala Prokopa 
& Framus Five

Pondělí 28. října 2019
od 19 hodin

Kulturní dům

VÝROČNÍ CENA MĚSTA ČELÁKOVIC
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zprávy z radnice

Otázka
????????????? ?

Prostor u lávky přes Labe je v současné době 

nevyužitý, ale skrývá v sobě obrovský poten-

ciál. Město aktuálně není 100% vlastníkem 

daného prostoru a než se přistoupí k realizaci 

nějakého návrhu, je třeba celý prostor získat 

do vlastnictví. Podle mého názoru by se dalo 

navázat na studii, která vznikla společně 

s Ředitelstvím vodních cest. Tato předpo-

kládala využití prostoru od ulice Jiřinské, kde 

se řeší příjezd do prostoru lávky a parkování 

vozidel. Druhou částí je tzv. pobytová louka 

přímo u cyklostezky. Zde studie umožňuje 

vznik malé restaurace, volné louky například 

pro slunění, grillpoint a také prostor pro 

sportovní aktivity. Sportovní aktivitou v tomto 

prostoru by mohlo být například cvičení jógy, 

tak jako je tomu například u Dunaje v Brati-

slavě, nebo zázemí pro malou plovárnu, jako 

mají například ve Strakonicích. Možností je 

velká řada a je nutné si také odpovědět na 

základní otázku. Chceme tento prostor oživit, 

nebo máme raději u Labe klid? Neváhejte 

a napište mi svůj názor.

Josef Pátek, zastupitel

Prostor u lávky je místem s velkým rekreač-

ním potenciálem. Tento prostor jsme v minu-

losti kompletně projekčně připravili za vedení 

města B. Klicperou. Základem by se zde měla 

stát kvalitní městská infrastruktura, k níž patří 

pobytové trávníky se stromy, vymezení ploch 

pro příležitostná či sezonní sportoviště, místa 

zastavení na cyklostezce s přístřešky a lavič-

kami. Vše by mělo být připraveno i s ohledem 

na budoucí přístaviště, s úvahou, že lokalita 

nebude městem přímo provozována, ale 

připravena pro budoucí služby (půjčovny, 

občerstvení apod.). Lokalitou u lávky nábřeží 

Čelákovic nekončí. Městu důstojné nábřeží – 

s tímto heslem šlo sdružení PRO Č do voleb. 

Celé nábřeží by se mělo zkulturnit a propojit 

až do míst, kde se pohybuje velké množství 

lidí, tj. od zdymadel ke sportovištím. Téma 

jsme podrobně popsali ve volebním programu 

a vyzývali vedení města k vyčlenění finanč-

ních prostředků. Nemusí jít o velké částky, jde 

o velký posun v kvalitě tohoto výjimečného 

veřejného prostoru u řeky.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

Místo kolem lávky je ideální pro procházky 

a aktivní odpočinek. Asi nejvíce by tomu-

to prostoru slušel park se zelení, stínem, 

přírodními hracími prvky pro děti a lavičkami, 

sloužící k odpočinku jak pěším, tak cyklis-

tům. Vzhledem k tomu, že ale ne všechny 

pozemky kolem lávky patří městu, je tato my-

šlenka spíše otázkou jednání města s majiteli 

dotčených pozemků o využití tohoto prostoru. 

Vybudování menšího odpočinkového místa se 

stojany na kola, lavičkami a s trochou stínu, 

jaké můžeme podél cyklostezek vidět, by této 

turistické křižovatce jistě pomohlo.

Martin Bajer, zastupitel

Čím byste zpestřili prostor u lávky přes Labe?

ODS ANO 2011PRO Č

V souladu s pravidly rubriky Zastupitelská aréna položila otázku volební strana ODS.

PROJEKT BEZPEČNÉ MĚSTO
Na začátku letošního roku podepsal vedoucí Územního odboru policie Pra-

hy venkov – východ Rostislav Šlajs s městem Čelákovice koordinační doho-

du o vzájemné spolupráci. Uzavřením dohody se město zapojilo do projektu 

Policie Středočeského kraje „Bezpečné město“. Cílem celého projektu je 

společný postup při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti v daném 

teritoriu, boj proti kriminalitě za využití prostředků, metod a kompetencí za-

interesovaných subjektů a zejména zvýšení pocitu bezpečí obyvatel.

V rámci projektu byly vytvořeny internetové stránky www.bezpecnecelako-

vice.cz, prostřednictvím kterých jsou sdělovány aktuální informace. Součástí webu jsou kontakty 

na obvodní oddělení Čelákovice Policie České republiky i na Městskou policii Čelákovice. Nalez-

nete zde informace o činnosti policistů i strážníků, dále informace o hledaných osobách i vozidlech 

a zajímavá je Mapa kriminality. Každý měsíc jsou v ní zveřejňovány informace o trestných činech 

a přestupcích na území Čelákovic. Například z posledních dostupných údajů za měsíc červen 2019 

vyplývá, že ve městě bylo řešeno 6 trestných činů (5x krádež a poškození, 1x krádež vloupáním) 

a 5 přestupků.                                                                                                            Josef Pátek, starosta

ZTRÁTY A NÁLEZY

Přijímáním nálezů na území města Čeláko-

vice je pověřena Městská policie Čelákovi-

ce, kterou je možné kontaktovat na telefo-

nu: 731 136 156 nebo na e-mailu: mestska.

policie@celakovice.cz. Evidencí, vydáváním 

a likvidací nálezů na území města Čelákovic 

je pověřen odbor správy majetku a investic 

Městského úřadu Čelákovice. Kontaktní oso-

bou, u které se mohou v provozní době úřa-

du o své věci osobně nebo telefonicky hlásit 

majitelé ztracených věcí, je Lucie Nešněrová, 

e-mail: lucie.nesnerova@celakovice.cz, tele-

fon: 326 929 153. 

Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, 

nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů 

a nálezného. Nálezné činí desetinu ceny nálezu. 

Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, 

kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží ná-

lezci nálezné podle slušného uvážení.

Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrá-

cena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, ozná-

mí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, 

na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří 

dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově 

nebo ve veřejném dopravním prostředku, ode-

vzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, 

který se zachová podle jiných právních předpisů, 

a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od 

vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná 

osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí 

jako poctivý držitel. Spočívá-li však nález v pe-

nězích, mohou je tyto osoby jen užívat; to platí 

i o výtěžku za věc strženém.

Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její 

vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vy-

hlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlá-

šení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za 

ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do tří let od vyhlá-

šení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná 

osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo 

k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Seznam nalezených věcí je doplňován a prů-

běžně aktualizován na internetových stránkách 

https://www.celakovice.cz/cs/informace/ztra-

ty-a-nalezy/, po určitou dobu jsou informace 

o nalezených věcech zveřejňovány i na úřední 

desce města. K datu 14. července bylo evido-

váno 37 nalezených věcí, z toho bylo 13 jízdních 

kol nebo 7 peněženek s hotovostí. 

Nikola Ottl, místostarostka II
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Historie autobusové 
dopravy ve městě

První doložená veřejná doprava ve městě byla, stejně jako v řadě dalších měst, železnice. 

Provoz na trati Praha – Čelákovice – Nymburk byl zahájen 4. října 1873. Vlaky mají dodnes 

pro dopravní obslužnost města Čelákovic zásadní význam. První autobusová linka zahájila 

svůj provoz 6. června 1940, a to do Prahy k Ústavu národního zdraví ve Vysočanech. Dnes 

zabezpečují autobusy především dopravní obslužnost s okolními obcemi.

Pro rozvoj veřejné dopravy byla stěžejní že-

leznice

Podíváme-li se do historie, tak necelých deset 

let po zahájení provozu na hlavní železniční 

trati byl 11. ledna 1883 zahájen provoz na trati 

mezi Čelákovicemi a Brandýsem nad Labem. 

Díky vybudování zastávky Čelákovice zastávka 

u sídliště V Prokopě lze toto spojení považovat 

za první místní čelákovickou dopravu. K datu 

10. prosince 2006 byla zprovozněna nová za-

stávka Čelákovice-Jiřina, díky které je možné 

vlaky používat k přepravě osob po městě.

Osobní doprava na lokální trati do Mochova 

byla zahájena 14. května 1939, především kvůli 

Mochovským mrazírnám. Zatímco na zbýva-

jících dvou železničních tratích funguje osob-

ní doprava bez omezení, na trati do Mochova 

byla v období od 10. prosince 2006 do 3. dubna 

2018 osobní doprava s výjimkou turistických 

vlaků KŽC Doprava zastavena.

Místní železniční doprava je dnes tarifně zařaze-

na do Pražské integrované dopravy (PID). První 

linkou v systému PID se stala 9. prosince 2007 

S2 jedoucí po trati 231 v úseku Praha – Čeláko-

vice – Lysá nad Labem – Stratov. Po elektrifikaci 

tratě číslo 232 Lysá nad Labem – Milovice byl 

zahájen provoz na lince S20 v trase Praha – Če-

lákovice – Lysá nad Labem – Milovice. První 

a zároveň jedinou železniční linkou PID nejezdící 

z Čelákovic do Prahy se pak stala 11. prosince 

2011 linka S23 v trase Čelákovice – Lázně Tou-

šeň – Brandýs nad Labem – Neratovice na trati 

074. Od 3. dubna 2018 jezdí i linka S24 na trati 

233 Čelákovice – Mochov. 

Rozvoj silniční dopravy na území okresu Pra-

ha-východ

Naším územím procházely tři důležité cesty – 

Lipská (Drážďany – Brandýs nad Labem – Če-

lákovice – Kolín). Čilý dopravní ruch ochromila 

nejen třicetiletá válka, ale i po roce 1750 dosta-

věná státní silnice Praha – Kolín. Další důležitou 

komunikací byla Pražská silnice, která spojovala 

Brandýs nad Labem s pražskými městy asi od 

roku 1560. S Lipskou cestou se v Toušeni kři-

žovala cesta Slezská (zvaná též Polská), která 

zanikla v druhé polovině 18. století, kdy byla do-

stavěna cesta z Prahy na Sadskou. Železniční 

síť nemohla propojit všechny lokality, proto část 

výkonů převzaly autobusy. Nejstarší autobu-

sová linka Brandýs nad Labem – Praha jezdila 

v úseku Sudovo Hlavno – Praha, náměstí Re-

publiky. Další linka vedla z Čelákovic přes Mo-

chov do Českého Brodu. V polovině 20. let 20. 

století zřídila železniční správa (ředitelství Pra-

ha-jih) autobusové spojení Praha – Poděbrady 

po státní silnici, jehož zastávky byly na křižovat-

kách u Jiren a u Nehvizd. V 30. letech minulé-

ho století se zvažovalo i zavedení linky Praha, 

Klánovice – Jirny – Mstětice – Zápy – Brandýs 

nad Labem a Čelákovice – Nehvizdy – Praha, 

nicméně zřízeny nakonec nebyly a stěžejní úlo-

ha zůstala na železniční dopravě.

První autobusové linky

První autobusová linka z Čelákovic zahájila svůj 

provoz 6. června 1940, a to do Prahy k ÚNZ 

ve Vysočanech. Linka do Českého Brodu pak 

zahájila provoz 1. září 1947. Ani jedna neměla 

zásadní význam pro místní přepravní vztahy, 

jednotlivé místní části Sedlčánky s Císařskou 

Kuchyní a Záluží začaly být obsluhovány až 

později. 

První doloženou autobusovou linkou, význam-

nou pro místní přepravu, je v roce 1956 linka 

01664 Toušeň – Čelákovice, Továrna obrábě-

cích strojů – Čelákovice, náměstí – Čelákovi-

ce, V Hájku – Sedlčánky, rozcestí – Přerov nad 

Labem – Hradištko – Sadská – Nymburk. O tři 

roky později je pak doloženo zrušení zajíždění 

do Toušeně a obsluha obce byla zajištěna re-

gionální linkou do Brandýsa nad Labem a že-

leznicí. Mezi léty 1960–1962 byla linka přečís-

lována na 01784 a současně došlo k zavedení 

zajíždění až na náves v Sedlčánkách, jak uvádí 

autor Pavel Hypš na portálu Dopravní webovka.

V roce 1966 je doložena linka 01046B jedoucí 

v trase Čelákovice, náměstí – Čelákovice, V Háj-

ku – Sedlčánky. I přesto, že se jednalo pouze 

o jeden pár školních spojů, lze ji označit za prv-

ní místní autobusovou linku a současně vlastně 

i jedinou, protože i v budoucnu byly veškeré 

místní přepravní vztahy zajišťovány regionální-

mi autobusy. V roce 1972 došlo k přečíslování 

autobusových linek ČSAD, a proto se obě lin-

ky uvádí s novým označením: 17840 (původně 

01784) a 10462 (01046B). Jejich trasy zůstaly 

stále stejné. 

Období let 1990–2019

Po privatizaci závodů ČSAD v 90. letech 20. 

století je pak doložena v tomto směru již jen 

jedna linka označená číslem 270840. Jedná se 

o stejnou trasu jako u její předchůdkyně 17840. 

Školní spoje původní linky 10462 byly bez ná-

hrady zrušeny.

PID změnila autobusový provoz v Čelákovicích 

od 10. června 2001. K tomuto datu byla regio-

nální linka z Čelákovic přes Záluží a Lázně Tou-

šeň do Brandýsa nad Labem označena číslem 

405. Od 12. prosince 2003 byla regionální lin-

ka 270840 nahrazena linkou PID 443. Nezačí-Karosa ŠD 11 Tourist – nástupce vozu Škoda 706 RTO. Foto: -dv-

Základní data o vývoji veřejné hromadné dopravy v Čelákovicích a okolí

 Termín Provoz

4. října 1873 Zahájení provozu na železniční trati v úseku Praha – Lysá nad Labem

23. září 1875 Zahájení provozu na první lince koněspřežné tramvaje (Od tohoto data se tradičně

   odvozují počátky městské hromadné dopravy v Praze.)

1. listopadu 1883  Zahájení provozu na železniční trati v úseku Čelákovice – Brandýs nad Labem

14. května 1939 Zahájení provozu osobní dopravy na železniční trati v úseku Čelákovice – Mochov 

6. června 1940 Zahájení provozu autobusové linky v úseku Čelákovice – Praha Vysočany, ÚNZ

1. září 1947 Zahájení provozu autobusové linky v úseku Čelákovice – Český Brod

1. června 1956 Zahájení provozu autobusové linky v úseku Toušeň – Čelákovice – Přerov nad

   Labem – Sadská – Nymburk 

Zdroj: Historie a současnost podnikání – Praha-východ, 2007

Autobus Škoda 706 RTO. Foto: -dv-
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nala však u továrny, namísto toho u železniční 

stanice vyčkávala příjezdů vlaků od Prahy. Ke 

stejnému datu zde byla zřízena ještě linka 412 

z Čelákovic do Českého Brodu, která však zís-

kala místní význam pro Čelákovice až později. 

Při zahájení provozu měla totiž jedinou zastávku 

na náměstí.

Po necelých třech měsících, 29. února 2004, 

byla obsluha Sedlčánek těmito linkami prohoze-

na. Linka 412 sem začala zajíždět při cestě mezi 

Čelákovicemi a Mochovem, naopak na lince 

443 zůstala zachována pouze zastávka Čeláko-

vice, rozcestí Sedlčánky.

Významná změna místních autobusů zatím pro-

běhla 26. února 2006. K tomuto datu byla linka 

412 navrácena do původní trasy z roku 2003 

a obsluhu Sedlčánek nově zajistila linka 427 

prodloužená z Vykáně do Čelákovic. Dodnes je 

vedena v trase Čelákovice, TOS – Čelákovice, 

náměstí – Čelákovice, U Hájku – Čelákovice, 

Sedlčánky – Mochov – Vyšehořovice – Vykáň 

– Kounice – Poříčany, železniční stanice. V celé 

trase není veden žádný spoj, jedná se o směs 

různých místních a školních spojů, včetně pů-

vodních školních spojů jedoucích pouze z Če-

lákovic do Sedlčánek.

Současné trasy autobusových linek projíždě-

jících Čelákovicemi

Linka Trasa

655 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav –  

 Čelákovice – Úvaly 

662 Čelákovice – Český Brod – Kouřim 

443 Nymburk – Sadská – Čelákovice 

427 Čelákovice – Vyšehořovice – Kounice

Zdroj: ROPID, 2019

Začlenění do PID a přečíslování linek

Železniční linky byly zaintegrovány do PID 

v úseku Praha – Čelákovice, Čelákovice – 

Neratovice a Čelákovice – Mochov shodně 

k 1. lednu 1996, plná integrace byla realizová-

na postupně počínaje hlavní železniční tratí od 

15. prosince 2002. První autobusovou linkou, 

která se stala součástí PID, byla linka 405 (dnes 

655), a to od 10. června 2001. Jistou kuriozitou 

téma

bylo, že z původní linky byla nejprve integro-

vána jenom část mezi Brandýsem nad Labem 

a Čelákovicemi, takže autobusy pokračovaly 

dále pod jiným označením. Zbytek linky (v úse-

ku Čelákovice – Úvaly) byl do PID začleněn až 

od 30. září 2001, kdy vzniklo i napojení linky PID 

na vlaky v žst. Čelákovice.

29. dubna 2017 došlo k přečíslování nejen regi-

onálních autobusových linek. S postupující inte-

grací spojů do systému PID přestala postupně 

čísla linek postačovat. Ve Středočeském kraji 

jsou vydané licence na celkem 750 autobuso-

vých linek. Linky 401–405 byly přečíslovány na 

linky 651–655, linky 409–415 se staly nově lin-

kami 659–665.

Finanční nároky a základní statistiky

ROPID realizuje průběžně přepravní průzkumy 

vytíženosti autobusových linek a využitelnos-

ti autobusových zastávek. Z hlediska města je 

nejvytíženější autobusová linka 655. Nejvyuží-

vanější zastávky jsou na náměstí, u železniční 

stanice a Rumunská v Sokolovské ulici. V uply-

nulých letech byly zprovozněny na území města 

Čelákovic autobusové zastávky v Toušeňské 

ulici (u obchodní zóny, v provozu od 28. srpna 

2016) a v Jiřinské ulici (v provozu od 10. říj-

na 2016). Z hlediska organizace jízdních řádů 

má linku 655 na starost Regionální organizátor 

Pražské integrované dopravy (ROPID), zatímco 

linky 662, 443 a 427 spravuje Integrovaná do-

prava Středočeského kraje (IDSK). Vztah mezi 

oběma organizacemi je znázorněn ve schématu.

Na rozdíl od železniční dopravy, kde prokaza-

telnou ztrátu dopravci hradí Středočeský kraj, 

hradí v autobusové dopravě prokazatelnou ztrá-

tu na zajištění ostatní dopravní obslužnosti ob-

jednatelé, kterými jsou obce. Pro představu jsou 

uvedeny měsíční částky na úhradu prokazatelné 

ztráty čtyř autobusových linek, které jsou hra-

zeny z rozpočtu města Čelákovic v roce 2019.

Výše měsíční úhrady prokazatelné ztráty 

z rozpočtu města Čelákovic dopravcům

Linka Dopravce Měsíční úhrada

  ztráty v Kč

655 ČSAD Střední 

 Čechy, a. s. 88 945,80

662 Okresní autobusová 

 doprava Kolín, s. r. o. 5 903,10

443 Okresní autobusová 

 doprava Kolín, s. r. o. 17 528,80

427 Okresní autobusová 

 doprava Kolín, s. r. o. 8 500,20

Zdroj: město Čelákovice, 2019

Na základě přepravního průzkumu, který prová-

děla organizace ROPID v roce 2016 (aktuálnější 

ucelené údaje nejsou k dispozici, pozn. autora), 

má město Čelákovice detailní přehled o vytíže-

nosti jednotlivých autobusových linek. Nejvytí-

ženější je linka 655, naopak nejméně vytížená je 

linka 427 (viz tabulku). 

Vytíženost autobusových linek projíždějících 

městem Čelákovice

Linka Počet cestujících (osob) v průběhu 

 1 pracovního dne na území města

 Výstup Nástup Obrat

655 603 595 1 198

662 115 130 245

443 204 227 431

427 93 67 160

Zdroj: ROPID, 2016

Vedle veřejných autobusových linek projíždějí 

městem Čelákovice i neveřejné autobusové lin-

ky. Jejich přehled není registrován, na tyto linky 

nejsou vydávány žádné licence a zpravidla se 

jedná o linky zabezpečující dopravu zaměstnan-

ců do průmyslových areálů ve městě a v jeho 

okolí (např. TOS Čelákovice – Slovácké strojír-

ny, ČEROZFRUCHT).

Regionální Den PID

V sobotu 8. září 2018 se uskutečnil v Čelákovi-

cích Regionální den PID. Jeho cílem bylo připo-

menout 145. výročí železniční trati mezi Prahou, 

Čelákovicemi a Nymburkem a pro návštěvníky 

byly připraveny zvláštní jízdy historických vlaků 

nebo tradiční historické autobusy. Z Čelákovic 

do Přerova nad Labem jezdil autobus Škoda 

706 RTO, do Brandýsa nad Labem jezdil auto-

bus Karosa ŠD 11 Tourist. Přeprava v autobu-

sech byla pro cestující zcela zdarma.

Téma zpracoval

Petr Studnička

Spolupráce organizátorů ROPID a IDSK na integraci veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji. Zdroj: ROPID, 

IDSK, 2017

Současné autobusy. Foto: -dv-
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chodíme kolem nich

Letopočty na budovách
Mnohé budovy, selská stavení, nájemní a rodin-

né domy bývají na více či méně viditelných mís-

tech označeny letopočty založení, dokončení 

nebo významných změn. Tento zvyk nám často 

pomáhá orientovat se v historii. V našem městě 

je takto datována např. budova bývalého Zálož-

ního spolku v Sedláčkově ulici (1862), v Masa-

rykově ulici sokolovna (1925) a dům s hodinář-

stvím pana Turečka (1924), Husův sbor (1935) 

v jeho ulici, činžovní dům ve stylu obloučkového 

Společnost SVÚM, a. s.,
 oslavila 70 let existence

Ve čtvrtek 30. května přijelo do areálu SVÚM, 

a. s., v Čelákovicích přes padesát gratulantů, 

zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, 

města Čelákovic, podnikatelské sféry, vyso-

kých škol a výzkumných organizací. Mimo 

jiné se akce zúčastnili Martin Švolba, ředitel 

odboru průmyslového výzkumu a vývoje Mi-

nisterstva průmyslu a obchodu, Pavel Švejda 

ze Společnosti vědecko-technických parků 

ČR, prezident Asociace výzkumných organi-

zací Libor Kraus nebo Josef Pátek, starosta 

města Čelákovic.

Po celou dobu se SVÚM zabývá výzkumem 

a vývojem kovových materiálů, plastů a kom-

pozitů a zkoušením vlastností v akreditovaných 

laboratořích. Historie společnosti sahá až do 

roku 1949, kdy pod hlavičkou „Výzkumných 

ústavů československého strojírenství“ vznikl 

„Ústav pro výzkum materiálu“ jako odborná po-

moc průmyslovým podnikům v oblasti zkoušení 

materiálů a jejich dalšího vývoje. Důležitým mil-

níkem v historii byl rok 1965, kdy došlo ke druhé 

změně názvu, a to na „Státní výzkumný ústav 

materiálu“ (zkráceně SVÚM) a bylo vytvořeno 

nové logo organizace. V roce 1989 zaměstnával 

SVÚM ve svých odděleních na různých místech 

Československa přes 850 zaměstnanců.

V roce 1994 byl SVÚM zprivatizován a zaregist-

rován jako akciová společnost. Jediným akcio-

nářem společnosti se stal Jiří Krejčík. V té době 

došlo k postupnému štěpení výzkumného ústa-

vu a výraznému snižování počtu zaměstnanců. 

Přesto se podařilo společnost stabilizovat a za-

chovat koncepci původního zaměření ústavu 

a činností hlavních výzkumných oddělení.

V květnu 2009 se vlastníkem organizace stala 

společnost NACE Global, s. r. o. V následujícím 

roce společnost obdržela Rozhodnutí Minister-

stva průmyslu a obchodu o dotační podpoře 

v Operačním programu Prosperita na výstavbu 

Vědecko-technického parku v Čelákovicích. Vý-

stavba byla zahájena v roce 2012 a v září roku 

2013 byl Vědecko-technický park slavnostně 

otevřen. V průběhu let 2013 a 2014 do něj byla 

přesunuta téměř všechna oddělení z původní 

budovy v Praze-Běchovicích. 

kubizmu ve Stankovského ulici, některé vilky 

v Palackého ulici a zcela nově moderní lávka 

přes Labe. Méně nápadné či viditelné jsou na-

příklad letopočty následující:

1579 – reliéfní nápis v horní části vrcholového 

kamenného klenáku západní brány tvrze. Přípo-

míná obnovu areálu tvrze a přestavbu do rene-

sanční podoby. Zasloužil se o ni císařský úřed-

ník Jan Habartický z Habartic, jeden z majitelů, 

v jejichž držení postupně byla poté, co se Čelá-

kovice s Hrádkem v roce 1547 staly majetkem 

české královské komory.

Nápis v horní části vrcholového kamenného klenáku 

západní brány tvrze. Foto: -iv-

1887 – na západním průčelí jedné z budov čelá-

kovického mlýna. Letopočet uzavřený v kruhu, 

po jehož stranách jsou písmena F R – vše ve 

štukovém provedení, dnes již značně zchátralé. 

Připomíná někdejšího mlynáře Františka Říhu. 

Mlýn byl v majetku jeho potomků až do znárod-

nění vyhláškou ministryně výživy L. Jankovcové 

z 3. července 1948.

 

Průčelí jedné z budov čelákovického mlýna. Foto: -iv-

1910 – reliéfní nápis na štukové čabrace (stylizo-

vaná pokrývka s postranními šálami, zakončený-

mi střapci) v jihozápadním nároží budovy radnice 

ve výši 1. patra. Připomíná pravděpodobně rok 

zrodu návrhu nové radnice (zahájení stavby na 

jaře 1911, slavnostní otevření 28. září 1911).

Ivan Vaňousek

Nároží budovy radnice ve výši 1. patra. Foto: -iv-

Dalším významným milníkem bylo na základě 

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tě-

lovýchovy zapsání SVÚM, a. s., v roce 2017 do 

seznamu výzkumných organizací České repub-

liky. V období let 2014–2018 společnost inves-

tovala do nového přístrojového vybavení a také 

zakoupila nové pozemky a halu v sousedství. 

Do tohoto objektu bude přesunuta zbývající la-

boratoř CREEP z Prahy-Běchovic.

Petr Studnička, 

předseda redakční rady Zpravodaje

Předseda představenstva SVÚM, a. s., Ivo Hain v závě-

ru akce uvedl: „Díky modernímu vybavení a vlastnímu 

zázemí se cítíme ve skvělé formě a jsme připraveni pra-

covat pro naše partnery, nabízet jim nová materiálová 

a technologická řešení včetně transferu znalostí a být 

v budoucnosti stále vyhledávaný a spolehlivý partner.“

Foto: archiv SVÚM

Výzva 
občanům – zahrádkářům
Základní organizace Českého zahrádkářského 

svazu dostala nabídku na nájem většího pozem-

ku v oblasti bývalého zahradnictví. Jednalo by 

se o vybudování nové osady včetně plotu, stud-

ny, vodovodních nádrží, rozvodů a přívodu elek-

třiny. Pozemky by mohly být o velikosti 250–400 

m2 v ceně nájmu asi 10–15 Kč/m2. Akce by pro-

běhla pravděpodobně v roce 2020.

Vyzýváme zájemce o zahrádkářskou činnost 

o předběžnou registraci u naší zahrádkářské 

organizace nebo u jednotlivých předsedů osad. 

Rozhodnutí o nájmu bude provedeno podle 

zájmu občanů o tuto činnost a bude uveřejněno 

ve Zpravodaji.

Dále pořádáme pro své členy v úterý dne 

17. září zájezd na Zahradu Čech Litoměřice za 

obvyklých podmínek. Odjez bude v 7.00 hod. 

z náměstí.

Jaromír Kurka, předseda ČZS Čelákovice

Foto: archiv SVÚM
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Dne 5. srpna oslaví 55. naro-

zeniny paní Radmila KOLEN-

SKÁ.

Hodně štěstí, zdraví a stále 

dobrou náladu Ti přejí kama-

rádky.

Dne 24. srpna 2019 uplyne 15 

let od úmrtí paní Věry ČEJ-

KOVÉ, roz. Heřmánkové.

Vzpomínají děti Jirka a Mar-

tina s rodinami.

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. 

Známka
Přišla nám pohlednice od vnučky z letního tá-

bora. Byla na ní nalepená poštovní známka. 

Ale jaká známka! Místo dnes obvyklého A na ní 

bylo 19 Kč. Vzpomněl jsem si na svá mladá léta 

a na starou krabici se známkami. Hle, co jsem 

v ní našel: známku s rakouským císařem v ceně 

5 h. Tehdy byla ještě tvrdá měna. Hašek píše, 

že v roce 1911 nejdražší doutník stál 70 h a že 

v roce 1914 si dr. Šviha poslal redakčního po-

slíčka pro šunku za 60 h a 40 h mu dal od cesty. 

Dále jsem vytáhl známku s Masarykem z roku 

1935 za 1 Kč, s Fügnerem z roku 1938 za 50 h, 

známku s lipovými listy „Böhmen und Mähren“ 

za 60 h, s Benešem (?) za 1,50 Kč, s Gottwaldem 

z roku 1949 za 1,50 Kčs, se Svobodou z roku 

1968 za 30 h a z roku 1969 za 50 h, s Husákem 

z roku 1983 za 50 h a s Néhrúem z roku 1989 

za 50 h. Pak jsem ještě našel dva korespon-

denční lístky. Jeden z roku 1998 s natištěnou 

známkou 4 Kč a druhý z roku 2005 se znám-

kou 7,50 Kč. Pokud se nepletu, tak „korespon-

ďák“ býval se známkou 20 h (nebo 40 h?) a na 

pohlednici se lepila známka 50 h. Já jsem

našel pohlednici z roku 2008 se známkou

10 Kč. A teď, roku 2019, ukládám do krabice 

známku za 19 Kč. Kolik stojí známka s A sice 

nevím, ale stejně čekám, že inflace z A brzy 

učiní B.

Miloslav Kolínko

Zkušenost s cyklověží 
a InKartou

Zlákán články v květnovém a červencovém 

Zpravodaji o nové cyklověži jsem se rozhodl, že 

na nádraží začnu jezdit více na kole. 

Bylo oznámeno, že k bezplatnému uložení kola 

stačí InKarta. Ta se dá pořídit již od 100 Kč. Ne-

bylo co řešit – kartu jsem si objednal. Její vydání 

sice trvá asi 3 týdny, ale dráhy nabízejí dočas-

nou InKartu, tedy na papíře vytištěný QR kód. 

Zvolil jsem tedy počáteční datum hned na druhý 

den.

U cyklověže nastal problém. InKarta se načí-

tá přiložením plastové kartičky ke čtečce RfID. 

Kód z papíru není kde načíst. Navíc se v ná-

vodu na stěně dozvídám, že bezplatné uložení 

není vázané na InKartu samu, ale na nahranou 

slevovou aplikaci. Jinými slovy, koupit InKartu 

nestačí, jsou nutné další výdaje.

V jiném regionu bych slevovou aplikaci zřejmě 

měl, ale v dosahu Pražské integrované dopravy 

není tarif ČD výhodný. To by došlo na slova kla-

sika: „Nechci slevu zadarmo.“ Za další peníze 

bych kupoval nárok na slevu, přestože jízdné 

mám s tarifem PID výhodnější – vždyť platí i po 

Praze.

Moje shrnutí pro ostatní. InKarta vám bránu cy-

klověže neotevře, to až aplikace na ní nahraná. 

A pokud si budete kartu nově pořizovat, posuň-

te si počáteční datum až za zmíněné tři týdny. 

S kódem náhradní karty nepochodíte.

Nechci vyznít negativně. Cyklověž je dob-

rý počin, který si jistě najde své příznivce. 

Jakýkoli pokrok v rozvoji zdravé dopravy se 

počítá. A snad tento článek přispěje k tomu, že 

další zájemci o uložení kola přijedou ke věži po-

učeni.

Tomáš Jeřábek

Rekreační pobyt SONS 
Praha-východ

Byla sobota 22. čevna, kdy nás 46 osob nastou-

pilo do autobusu směr Deštné v Orlických ho-

rách. Pobyt se uskutečnil v chatě Deštná. První 

zastávka byla na zámku v Novém Městě nad 

Metují. Po zhlédnutí zámeckých interiérů a od-

počinku v zahradě, jsme pokračovali do místa 

pobytu. Následovala nedělní Dobruška, domek 

F. L. Věka, radniční věž a obrazy Františka Kup-

ky. Odpoledne pak soukromý zámek manželů 

Nováčkových – Potštejn, s mladým šestnácti-

letým průvodcem v dobovém kroji a vtipnými 

komentáři. 

Třetí den jsme navštívili alpinum bývalého horo-

lezce pana Grulicha s rozsáhlou zahradou, kde 

jsme se ve 30 °C trochu ochladili. V automobil-

ce Kvasiny nás čekal tříhodinový maraton, a tak 

mnozí po návratu skončili ve venkovním bazénu 

chaty. Jako ostatně každodenně. Přesto, že de-

seti účastníkům bylo víc než 80 let, výstup na 

1019 m vysoký Šerlich zvládli všichni. Tentýž 

den odpoledne jsme ještě stihli muzeum Boženy 

Němcové v České Skalici. Domek spisovatelky, 

hrob Viktorky a betlém pana Utze nás čekal dal-

ší den. 

Pátý den pobytu následoval výlet do lázeňského 

městečka Kudowa Zdroj a samozřejmě na tržni-

ci, kde bylo opravdu za co utrácet. 

Poslední den jsme v Rychnově nad Kněžnou 

navštívili zámek Kolowrat – Krakowských s roz-

sáhlou sbírkou vzácných obrazů. 

Týden byl horký a náročný, ale stačili jsme i ran-

ní rozcvičky a výuku chůze s bílou holí. Taneční 

večer a grilované selátko byla milá pozornost 

majitele chaty. Řidič p. Svoboda s námi v poho-

dě ujel 900 km.

Děkujeme městu Čelákovice za finanční pomoc.

Jindřiška Šeráková, Lidmila Kobosová, 

Sjednocená organizace nevidomých 

a slabozrakých ČR, 

oblastní odbočka Praha-východ

na kole kolem Čelákovic

Naše druhá výprava povede proti proudu říč-

ky Výmoly. Trasa je jednoduchá – najdeme, 

kde se říčka vlévá do Labe a pak pojedeme 

proti proudu až do Úval. Upozorňuji, že je 

opět nutno trasu nastudovat předem podle 

mapy a navigace alespoň v mobilu je vhod-

ná, ne-li nutná. 

Trasa 2 – Úvalské Stonehenge

Start je na náměstí v Čelákovicích. Vyrážíme 

Rybářskou ulicí k Labi a dál proti proudu až do 

Sedlčánek. Tam v chatové osadě Zájezd najde-

me ústí Výmoly do Labe. Zde říčka asi po 32 km 

svůj tok končí. Vydáváme se proti proudu Výmo-

ly a hned po sto metrech přejíždíme po můstku 

na pravý břeh a vpravo po polní cestě podle říč-

ky přijedeme k silnici Čelákovice-Přerov, kterou 

přejedeme na další polní cestu k lesíku Borek. 

Za ním budeme trochu hledat cestičku (pěši-

nu) přes pole (asi 300 m) na další polní cestu 

dolů k říčce a můstku, přejedeme na druhý břeh 

a dostáváme se na silnici Nehvizdy-Sadská. Sil-

nici opatrně přejdeme a polní cestou zamíříme 

k Mochovu kolem hřbitova až k mostu na silnici 

k Českému Brodu, který nepřejíždíme, ale po-

kračujeme vpravo nejdříve podle toku, pak dále 

k železniční stanici Mochov, odtud přes pole 

k mlýnu Chudomel, podle mlýnského rybníku 

na silnici ke Kozovazům. V první kozovazské 

zatáčce v kopci odbočíme doleva na cestu do 

Župavy, tam doprava na náves Vyšehořovice. 

Zde kolem kostela po čtyřech schůdcích a úz-

kým průchodem nejdřív doleva a pak doprava 

přes louku a pole, u lesa se točíme doleva a pak 

doprava do lesíka a z kopce sjíždíme do údo-

lí k Výmole. Před sebou máme Horoušanský 

potok, který se zde vlévá do Výmoly. Postupu-

jeme proti jeho toku a vzápětí objevujeme pě-

šinu vedoucí k ukrytému můstku a prosekanou 

pěšinou v hustém křoví se dostáváme na cestu 

mířící ke mlýnu u Tlustovous. Zde po asfaltové 

silnici odbočíme doprava a po sto metrech do-

leva na zpevněnou cestu na Úvaly. Cesta vede 

mezi poli a zakrátko se blížíme k samotě Hodov. 

Po asfaltové cestě sjedeme k Výmole a přes 

lávku přejdeme do malého stoupání na pěšinu, 

kde se vydáme vpravo a stoupáme na Stone-

henge, kde najdeme kamenné monolity sesta-

vené v kruhu. Odtud pokračujeme neznačenou 

pěšinou po okraji lesa až pod rozhlednu, na kte-

rou je možno vystoupit. Zde po zelené značce 

sjedeme ke škole a kostelu v Úvalech.

Vracet se budeme po proudu opět po pravém 

břehu Výmoly k mlýnu Prokůpek a dále po le-

vém břehu ke koupališti. Za ním se napojíme na 

cestu, kterou už známe. Z Kozovaz se dáme po 

silnici do Mochova a Čelákovic.Trasa tam a zpět 

měří asi 40 km a počítejte s asi 3,5 až 4 hod.

Ladislav Čermák, Naše Čelákovice

Úvalské Stonehenge. Foto: internet
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odpady

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ MÁ SMYSL… JAK ALE SPRÁVNĚ TŘÍDIT?
Čelákovice se řadí k městům, kde je možné třídit odpad v širokém spektru komodit. Je prokazatelné, že separace odpadů jednoznačně přispívá 

ochraně životního prostředí – jednak se tím nezatěžují místa, kde se odpad musí odstraňovat (skládky, spalovny), jednak jeho recyklací dochází 

k významnému šetření neobnovitelných přírodních zdrojů.

Důsledné třídění odpadů je nezbytné i z důvodu, že v nejbližších letech se bude výrazně zvyšovat poplatek za ukládání odpadů na skládky 

a dopad této změny se bude muset promítnout do zvýšení místního poplatku za odpady pro občany. Čím více odpadu se vytřídí, o to méně se 

bude muset místní odpadový poplatek zvyšovat!

Na území města Čelákovic se včetně sběrného dvora aktuálně nachází celkem 85 sběrných míst (viz mapa třídění odpadů), což je v průměru jedno 

sběrné místo na zhruba 145 obyvatel. Město má prostřednictvím kontejnerů a popelnic zavedený tříděný sběr papíru, plastů a nápojových kartonů, skla, 

bioodpadu, textilu, elektrozařízení, jedlých olejů a tuků a nově také kovů.

Jak komunální odpad správně vytřídit a jak se s ním dále v případě Čelákovic nakládá

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (bioodpad) – hnědá popelnice o objemu 240 l 
nebo hnědý kontejner o objemu 1 100 l

Vhazujte: zbytky z ovoce a zeleniny, pečiva, obilovin, vajec, rostlin, trávu, květiny, slámu, seno, plevel, listí, piliny a hobliny, 

drcené větve, čajový a kávový odpad – bez sáčků a dalších obalů, ve kterých odpad přinesete.

Nepatří sem: zbytky vařených jídel, kosti, maso, oleje a tuky, uhynulá zvířata, podestýlka z chovu zvířat, biologicky nerozložitelné 

odpady, pleny, popel, potravinové obaly a ostatní odpady jako sklo, papír, kovy, plast…

Jak se s ním nakládá? Bioodpad odváží v Čelákovicích 1x týdně, resp. 1x za 14 dní firma AVE CZ odpadové hospodářství, 

s. r. o., a kompostuje ho. Vzniká tak hnojivo pro zemědělce, které vrací živiny do půdy.

Kovový odpad – šedý kontejner („zvon“)

Vhazujte: plechovky od potravin, nápojů, krmení pro domácí mazlíčky, alobal, kovové tuby a další drobnější ko-

vové předměty jako zátky, hřebíky apod.

Nepatří sem: kovové obaly znečištěné zbytky jídla nebo nebezpečných látek, tlakové nádoby, domácí spotřebiče či jiná 

vysloužilá elektrozařízení.

Jak se s ním nakládá? Šedé kontejnery obsluhuje 1x měsíčně společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., 

svezený kovový odpad přetřídí a předá jej k recyklaci na opětovné využití.

Jedlé oleje a tuky – zelená popelnice o objemu 240 l, víko opatřeno kruhovým vhozem

Vhazujte: použitý kuchyňský olej nebo potravinářský tuk v dobře uzavřené PET láhvi nebo jiném vhodném plastovém 

obalu, který lze dobře uzavřít, aniž by hrozilo, že se jeho obsah v popelnici vylije.

Nepatří sem: kuchyňský olej či tuk bez nádoby, oleje a tuky odlišného původu.

Jak se s ním nakládá? Jedlé oleje a tuky odváží dle potřeby společnost EKO-PF, s. r. o., a recykluje je.

Plasty a nápojové kartóny – žlutý kovový kontejner

Vhazujte: fólie, sáčky, plastové tašky, PET lahve, obaly od pracích, čisticích a kosmetických pří-

pravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží a další výrobky 

z plastů, menší kusy pěnového polystyrénu, kartony od nápojů a dalších potravin.

Nepatří sem: mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích přípravků, obaly od žíravin, barev 

a jiných nebezpečných látek, sáčky od různých potravin v prášku, podlahové krytiny, novodurové trubky.

Úprava plastů před vhozením:

• PET lahve i nápojové kartony je nutné sešlápnout, aby se jejich objem zmenšil na minimum, etikety není třeba odstraňovat;

• z kelímků od jogurtů a dalších mléčných výrobků důkladně vyškrábejte jejich obsah;

• šampóny, krémy apod. před vyhozením obalu zcela spotřebujte;

• mastné plastové obaly (např. od oleje) vymyjte vodou se saponátem; 

• nevymyté patří do směsného odpadu, stejně jako plastové obaly, ve kterých zůstávají zbytky barvy, pasty, krému.

Jak se s ním nakládá? Plasty svážejí dle potřeby Technické služby Čelákovice do sběrného dvora, kde odpad přetřídí na třídicí lince a podle druhů 

předávají dále. Z PET lahví se vyrábí vlákna, která slouží jako výplň zimních bund a spacáků, zátěžové koberce, vázací pásky atd. Z fólií se vyrábějí fólie 

a pytle, z dalších plastů například díly na stavbu plotu nebo zahradní nábytek. Nápojové kartony se předávají papírnám, kde se z nich po úpravě vyrobí 

buničina či papír, mohou být i surovinou pro výrobu stavebních desek.
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Další odpad je možné odevzdat do sběrného a separačního dvora
Mochovská č. p. 116, 250 88 Čelákovice, tel.: 326 992 682, web: ts.celakovice-mesto.cz

• nebezpečný odpad (provozní kapaliny z motorových vozidel, autobaterie, prostředky na hubení 

plevele, hmyzu a další domácí chemikálie, lepidla, barvy, rozpouštědla a obaly od nich);

• objemnější kovový odpad;

• dřevo a objemný bioodpad;

• velkoobjemový odpad (nábytek, podlahové krytiny, sanitární keramika, polystyrén apod.); 

• nepoužitá léčiva (možné odevzdat také do lékárny);

• stavební odpad je možné ve sběrném dvoře uložit za poplatek.

Papír – modrý kontejner o objemu 1 100 l

Vhazujte: časopisy, noviny, letáky, kancelářský papír (i skartovaný), sešity, krabice, papírové obaly, knihy 

bez vazby.

Nepatří sem: mokrý, mastný nebo jakkoli znečištěný papír.

Úprava před vhozením: 

• krabice před vhozením rozložte nebo sešlápněte, abyste zmenšili jejich objem;

• drátky ze sešívačky není třeba odstraňovat.  

Jak se s ním nakládá? Papír svážejí 2x týdně Technické služby města Nymburka a následně předávají další spo-

lečnosti k přetřídění a zajištění recyklace pro nový papír.

Sklo – zelený kontejner o objemu 1 100 l

Vhazujte: barevné i bílé sklo – láhve od alkoholických i nealkoholických nápojů (vratné zálohované sklo 

vracejte zpět do obchodu), skleněné nádoby od kečupů, kompotů, zavařenin, přesnídávek apod., rozbité 

skleničky, tabulové sklo z oken a dveří.

Nepatří sem: keramika a porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla.

Jak se s ním nakládá? Sklo odvážejí Technické služby města Nymburka 1x za 3 týdny. Sebrané sklo je předáváno 

k dalšímu zpracování – rozdrcení a přimíchání do směsi pro výrobu nového skla, např. lahví na minerálky, pivo, 

skleněných obalů atd.

Baterie a drobné elektrozařízení – červený kovový kontejner 

Vhazujte: baterie a drobná elektrozařízení (kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, telefony, elektro-

nické hračky apod.).

Nepatří sem: televizory, monitory, zářivky a úsporné žárovky (obsahují rtuť, odevzdejte je v prodejnách elektro nebo 

ve sběrném dvoře), tonery, CD, videokazety a jiná záznamová média ani větší domácí spotřebiče (ledničky, pračky 

apod.) – to vše patří do sběrného dvora.

Jak se s ním nakládá? Tyto kontejnery obsluhuje společnost ASEKOL, a. s. Z baterií se získávají kovy, nejčastěji 

zinek, mangan, železo, nikl a měď. Z vysloužilých elektrospotřebičů se po rozebrání dále využívá sklo, plast, železo, 

barevné kovy atd.  

 

Textil – světle zelený kovový kontejner s pákou

Vhazujte: zavázané igelitové tašky či jiné uzavřené obaly, které textil ochrání před navlhnutím a znečištěním, obsa-

hující – košile, trička, mikiny, svetry, šaty, sukně, kalhoty, tepláky, pyžama, saka, kabáty, bundy, utěrky, ručníky, ložní 

prádlo, bytový textil, spárovanou obuv, kabelky, tašky, batohy, hračky.

Nepatří sem: koberce, matrace, netextilní materiály, silně znečištěné nebo mokré textilie.

Jak se s ním nakládá? Obsluhu kontejnerů na textil zajišťuje společnost KOUTECKÝ, s. r. o., která také vybraný textil přetří-

dí. Zachovalý textil je dále využíván na dobročinné účely, nenositelný textil poslouží po zpracování např. jako úklidový textil, 

výplňový textil, náplně polštářů a autosedaček, izolace, přikrývky apod. 

Marek Skalický, radní, Lenka Rašínová, vedoucí odboru životního prostředí

PROVOZNÍ DOBA

po – –

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

ne – –

Kompletní seznam vybíraných odpadů na sběrném dvoře najdete na webových stránkách p. o. Technické služby Čelákovice.
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kam ve volném čase

do pátku 23. 8.

Městská knihovna

POZOR, V KNIHOVNĚ JE KOCOUR!

Výstava ilustrací z knihy spisovatelky Kláry 

Smolíkové a ilustrátora Vojtěcha Šedy.

do pátku 30. 8.

Městská knihovna

MOTOCYKLY S VŮNÍ DÁLEK

Výstava fotografií motocyklového novináře, foto-

grafa, cestovatele a dobrodruha Jaroslava Šímy.

do neděle 29. 9.

Městské muzeum

DÁVNÍ SOUSEDÉ

Výstava ze sbírek muzea, které v Záluží provedlo 

řadu archeologických výzkumů, přístupná ve vý-

stavní síni denně 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

do úterý 31. 12.

Městské muzeum

OD UPÍRŮ K POPRAVIŠTI

Menší expozice v podzemí čelákovické tvrze 

přístupná denně 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

čtvrtek 15. – pátek 16. 8. 21.00 hod.

náměstí 5. května

ČELÁKOVICKÉ FILMOVÉ LÉTO

filmy: Dědictví aneb Kurvahošigutentag a Na 

střeše

sobota 17. 8. 21.00 hod.

park Na Hrádku

ČELÁKOVICKÉ FILMOVÉ LÉTO

film Ženy v běhu

sobota 17. 8. 9.00 hod.

Městský bazén a okolí

LABEMÁNEK 2019

Čelákovický triatlon pro děti ve věku 6–9 let (pla-

vání 25 m, kolo 1 000 m, běh 500 m), více infor-

mací na www.celakovice-patriot.cz.

sobota 17. 8. 13.00 hod.

levý břeh Labe pod zdymadly

LABEMAN 2019

Čelákovický triatlon pro muže, ženy, rodiče s dí-

tětem do 14 let (plavání 230 m, kolo 17 000 m, 

běh 5 000 m), více informací na www.celakovi-

ce-patriot.cz.

neděle 18. 8. 8.00–11.00 hod.

Kostelní 22, vchod z ulice U Kovárny

PRODEJNÍ BURZA 

především akva-tera, s možností využít chova-

telské poradny

neděle 25. 8. 16.00 hod.

Městské muzeum

JITKA VRBOVÁ A LTW TRIO

Koncert představitelky žánru trampské a count-

ry hudby, ale i jazzu a swingu, s triem LTW Mu-

sic (Lorenc, Tomek, Waters).

pátek 30. 8. 14.00–16.15 hod.

Městské muzeum

ČELÁKOVICEMI ZNÁMÝMI I NEZNÁMÝMI

komentovaná procházka

sobota 31. 8. 14.00–24.00 hod.

Irish music Pub

STATEK FEST

tradiční hudební festival

pátek 6. – sobota 7. 9. 8.30–17.30 hod.

Kostelní 22, vchod z ulice U Kovárny

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

soutěžní výstava Českého svazu chovatelů

sobota 7. 9. 14.00–18.00 hod.

náměstí 5. května

FESTIVAL SPORTU

Prezentace místních sportovních klubů. Pro-

gram pro děti: Čiperkové (14.00–14.30), Muser 

Timmy White (15.00–16.00), Vojta D (16.30–

17.15), Zdeněk Polach & Matýsek (17.30–18.00).

sobota 7. 9. 14.00–17.00 hod.

zahrada MDDM

FESTIVAL VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Oslava 30. výročí vzniku MDDM, prezentace 

kroužků (tradiční, stávající i nové zajímavé útva-

ry), po celé odpoledne zajištěn kulturní program 

a občerstvení, vstup zdarma.

kulturní dům
Sady 17. listopadu 1380, Čelákovice
tel.: 326 991 358
e-mail: info@kdcelakovice.cz
http://www.kdcelakovice.cz

Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po–čt 

14.00–16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupen-

ky rezervujeme 48 hodin, pak je vracíme znovu 

do prodeje! Při ceně vstupného nad 100 Kč mají 

senioři nad 70 let po předložení OP slevu 50 %. 

Tato sleva platí pouze pro akce, které pořádá 

Kulturní dům přímo. V případě, že je pořadate-

lem externí agentura a KD pouze pronajímá sál, 

slevu nelze uplatnit. Vstupenka je nepřenosná. 

V den konání kulturní akce není předprodej vstupe-

nek. Pokladna otevřena hodinu před začátkem kaž-

dého představení. Prodej vstupenek také on-line na 

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

sobota 3. 8. 18.30 hod.

FEFERON

koncert před Kulturním domem

sobota 10. 8. 18.30 hod.

DEKAMERON

koncert před Kulturním domem

sobota 24. 8. 18.30 hod.

F. BAND MÍLY FERLESE

koncert před Kulturním domem

pátek 30. 8. 18.30 hod.

MUZIKA V NÁLADĚ

koncert před Kulturním domem

sobota 31. 8. 18.30 hod.

DRUHEJ DECH

koncert před Kulturním domem

pondělí 23. 9. 19.00 hod.

JOSEF FOUSEK – ZKRÁTKA BEZ POZLÁTKA

Recitál svérázného básníka, písničkáře a 

humoristy, o životě, láskách, strastech, udá-

lostech smutných i radostných, s nezaměni-

telným nadhledem a citem pro výjimečnost 

okamžiku. Vstupné: 240 Kč – platí ZTP a se-

nior sleva. 

středa 9. 10. 19.00 hod.

MŮŽEM I S MUŽEM

Vtipná autorská feérie 4 žen, 4 archetypů a 

jedna velká touha po lásce. Hrají: Kateřina Kai-

ra Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jitka Sed-

láčková, Dáša Zázvůrková. Vstupné: 320 Kč.

pondělí 28. 10. 19.00 hod.

VÝROČNÍ CENA MĚSTA ČELÁKOVIC 2019

Slavnostní večer s koncertem Michala Proko-

pa & Framus Five u příležitosti udělení „Výroč-

ní ceny města Čelákovic 2019“ paní Jarmile 

Volfové. Předprodej: kancelář KD nebo on-line 

www.smsticket.cz, vstupné: 150 Kč – výtěžek 

ze vstupného bude věnován na dobročinný účel 

pro Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

neděle 3. 11. 19.00 hod.

HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK

vstupné: 690 Kč, 590 Kč, 490 Kč

úterý 12. 11. 19.00 hod.

DVA NAHATÝ CHLAPI

Bláznivá komedie, hrají: Martin Zounar, Ro-

man Vojtek/Martin Kraus, Lucie Benešová, 

Daniela Šinkorová, vstupné: 360 Kč a 320 Kč, 

platí ZTP a senior sleva. 

neděle 17. 11. podvečer

Promítání dokumentárního filmu o období: 

podzim 1989 až první volby v Čelákovicích, 

s rozhovory přímých účastníků a zakladatelů 

místního Občanského fóra.

19.00 hod.

SPIRITUÁL KVINTET

koncerty skupin Ondřej Fencl Trio a Spirituál 

kvintet

pondělí 25. 11. 19.00 hod.

POSLEDNÍ VÁNOČNÍ KONCERT V. HYBŠE

úterý 26. 11. 19.00 hod.

VANDRÁCI

Talk show s herci Pavlem Liškou, Honzou Ré-

vaiem a režisérem Hynkem Bernardem, cestu-

jících tři měsíce po Střední Americe, vstupné: 

290 Kč.

čtvrtek 12. 12. 19.00 hod.

KONCERT ŽÁKŮ

v rámci projektu Mezinárodního visegrádské-

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

městské muzeum
Na Hrádku 464, Čelákovice
tel.: 326 991 556, fax: 326 991 192
e-mail: info@celmuz.cz
http://www.celmuz.cz

kultura / volný čas

ČAJ O PÁTÉ… s knihou
aneb Čtenářský klub 

pro dospělé
Také jste vždy chtěli být členy čtenářského klu-

bu? Dozvědět se o zajímavých knihách nebo se 

podělit o své dojmy z přečtených knih? Sezná-

mit se s dalšími lidmi, kteří mají stejného koníč-

ka jako vy?

Nyní máte možnost! Těšit se můžete na přátel-

ské setkání a povídání o knihách. Setkávat se 

budeme několikrát do roka v prostorách Měst-

ské knihovny Čelákovice.

První setkání našeho čtenářského klubu se 

bude konat ve středu 2. října od 17.00 hod. Vy-

braná kniha pro první setkání: románové dílo dle 

vlastního výběru.

Další předpokládané termíny schůzek našeho 

klubu vycházejí na 13. listopad a v roce 2020 na 

8. leden, 26. únor, 1. duben a 20. květen.

Přihlásit se můžete osobně v knihovně nebo na 

kontaktech výše.

Zdenka Citriaková

Knihovna V Prokopě
Dne 1. září 1992 byla na okraji města Čelákovic 

zřízena nová pobočka Městské knihovny. Dnes 

je pro čtenáře otevřená každé první úterý v mě-

síci, a to od 9.00 do 11.00 hod., a každý týden 

ve čtvrtek od 13.00 do 18.00 hod. Pobočka po-

skytuje kromě množství knih pro děti a dospě-

lé také informační službu, a to prostřednictvím 

internetu a elektronického katalogu. Nabídka 

knihovny je pravidelně obnovována a doplňová-

na množstvím novinek ze žánru beletrie i naučné 

literatury. Velký zájem o knihy v poslední době 

vzrostl také mezi dětskými čtenáři. Na pobočku 

V Prokopě č. p. 1349 pracovnice knihovny pra-

videlně donášejí čtenářům požadované knihy, 

aby i ve vzdálenější části města měli k dispozici 

všechny knihy čelákovické knihovny.

Těšíme se na vás!

Jindřiška Kvasničková

Interiér pobočky Městské knihovny V Prokopě. Foto: 

archiv knihovny

Léto v knihovně
Knihovna má v srpnu z důvodu čerpání dovo-

lených zavřeno do pátku 9. srpna. Od pondělí 

12. srpna se na vás knihovnice těší jak v obou 

odděleních v hlavní budově Na Hrádku, tak na 

pobočkách V Prokopě a v Sedlčánkách.

V oddělení pro dospělé pokračuje do konce srp-

na úspěšná výstava Jaroslava Šímy Motocykly 

s vůní dálek a v dětském oddělení k výstavě 70 

let Albatrosu přibyla ještě výstava spisovatelky 

Kláry Smolíkové a ilustrátora Vojtěcha Šedy ke 

knize Pozor, v knihovně je kocour!, která zde 

bude do 23. srpna. Po prohlídce výstavy můžete 

ještě luštit a doplňovat úkoly o historii českých 

knihoven.

Naděžda Picková, ředitelka

Vernisáž výstavy Dávní 
sousedé 13. 7. 2019

Je za námi podařená prázdninová vernisáž vý-

stavy o středoevropsky významném archeolo-

gickém výzkumu v Záluží u Čelákovic. Ačkoli 

výzkum pohřebiště z mladší doby železné pro-

běhl relativně nedávno, v roce 2018, podařilo 

se v krátké době připravit zajímavou výstavu. 

Je opravdu cenné, podaří-li se veřejnosti s mini-

málním zpožděním předložit ucelené výsledky, 

byť ne ještě zcela úplné, z výzkumu, který byl 

hrazen z veřejných finančních prostředků. Ob-

vykle se to v takové rychlosti nedaří. Vernisáž 

navštívilo téměř 40 zájemců z řad archeologů, 

ale také i z širší veřejnosti, pro kterou je vlastně 

výstava určena. Mimořádným prvkem byla mód-

ní přehlídka ošacení, výzbroje a výstroje z doby 

železné. Figuranti byli nepochybně povolanými 

osobami. Hovořili a vysvětlovali Viktorija Čisťa-

kova (Národní muzeum v Praze) a restaurátor 

Petr Ondroušek, dále vystoupili Zdeněk Beneš 

(Ústav archeologické památkové péče střed-

ních Čech Praha) a zaměstnanci našeho muzea 

Věra Bodláková, Radka Ječná a Petr Válek. Vý-

stava trvá do 29. září. Srdečně vás zveme na 

návštěvu do našeho muzea!

David Eisner, ředitel

houbařské okénko

Houby Čelákovicka – 
bedla zahradní

Již několik let zažíváme v letním období výrazné 

teplo a především sucho. V našem okolí – vy-

sušeném středním Polabí – v letních měsících 

o čerstvé plodnice hub prakticky nezavadíme. 

Jednou z mála výjimek jsou pak zahrady, pří-

padně parky, kde jsou záhonky alespoň občas 

zalévány. Můžeme zde najít především různé 

druhy pečárek, ale také bedlu zahradní.

Bedla zahradní (v atlasech také uváděna jako 

bedla červenající česká) má klobouk zpočátku 

kulovitý, poté polokulovitý, později plošně vy-

klenutý, od třeně snadno oddělitelný. Velmi malé 

a mladé plodnice mohou mít povrch klobouku 

zpočátku hnědý, postupně však od okraje roz-

pukává do poměrně velkých, okrově hnědých 

šupin na dosti kontrastně bílém podkladě. Šířka 

klobouku je 8–20 cm. Lupeny jsou odsedlé a i ve 

stáří prakticky bílé. Třeň je relativně mohutný, vál-

covitý, 8–18 cm vysoký, na bázi rozšířený. Často 

s výraznou odsedlou hlízou, bělavý nebo nahněd-

lý, v dospělosti dutý. V horní části zůstává poměr-

ně tuhý bělavý prsten. Dužina klobouku i třeně na 

poranění slabě červená, později hnědne.

Roste od června do listopadu na okrajích list-

natých nebo smíšených lesů, v parcích a zahra-

dách, také na kompostech nebo ve sklenících.

Co se jedlosti týče, je to složitější. V atlasech 

je většinou udávána jako jedovatá, v některých 

ale jako jedlá. Ve skutečnosti u ní žádný proka-

zatelný jed nebyl zjištěn. Obsahuje však látky, 

které u citlivějších jedinců způsobují nepříjemné 

alergické reakce spojené s různými projevy, jako 

jsou žaludeční problémy, otoky či dušnost. Tak-

že i když se jedná o velmi chutnou houbu, není 

její konzumace v současné době většinou z opa-

trnosti doporučovaná. Stejná situace je ostatně 

i u dvou blízkých příbuzných – bedly červenají-

cí a bedly šedohnědé, u kterých byly alergické 

reakce zaznamenány také. Za tyto dva druhy 

bedel bývá ostatně bedla zahradní nejčastěji 

zaměňována. Tyto druhy rostou ale spíše v lese, 

na poranění dužiny více červenají a barva šupin 

a podkladu na klobouku je méně kontrastní.

Na závěr: milovníky a příznivce hub zveme na 

tradiční výstavu hub plánovanou v termínu

19.–21. září v Kostelní ulici č. p. 43/6. Otevřeno 

od 9.00 do 17.00 hod. Všichni jsou srdečně zváni.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek, 

Spolek houbařů Čelákovice

Bedla zahradní, Čelákovice, září 2018. Foto: Miroslav 

Rudolf

Vernisáž výstavy o středoevropsky významném arche-

ologickém výzkumu v Záluží se uskutečnila v sobotu 

13. července 2019. Foto: archiv muzea



16 / zpravodaj města čelákovic

volný čas / sportvolný čas / sport

fotbal

Letní přestávka fotbalových týmů uteče jako 

voda a nový ročník 2019/2020 klepe na dveře. 

Losovací aktiv potvrdil obsazení jednotlivých 

soutěží na krajské úrovni. Co to znamená pro 

Union? Mužstvo hraje ve stejné skupině, ve kte-

ré došlo k několika změnám. Do Středočeského 

přeboru postoupila tři mužstva – Kosmonosy, 

Lysá n. Labem, Vlašim B, do nižší soutěže se-

stoupily dva celky, a to Semice a Úvaly. Těch-

to pět účastníků bylo nahrazeno postupujícími 

z I. B třídy (Fotbal Hlízov, SK Sokoleč, FC Měl-

ník, SK Slavia Jesenice) a přeřazen byl k nám 

Spartak Průhonice. Ostatní týmy zůstávají a bu-

dou i v novém ročníku našimi soupeři. Nejdelší 

trasou zůstává cesta do Divišova, nejblíže bude 

Český Brod a Záryby. Union bude hrát svá utká-

ní vždy v sobotu od 10.15 hod.

Na úrovni kraje budou startovat i další mužstva. 

Dorost se přihlásil do Středočeského přeboru 

a bude startovat starší i mladší dorost. Sou-

těž se bude hrát ve dvou skupinách po deseti 

účastnících a tříkolově. Soupeři jsou tradiční: 

Nymburk, Poděbrady, Kutná Hora a podobně. 

Pro dorost bude hrací den neděle dopoledne. 

Rovněž starší a mladší žáci budou účastníky 

středočeského přeboru a jejich hrací den bude 

sobota dopoledne. Soutěž má dvě skupiny po 

16 mužstvech a bude se hrát stejný systém jako 

v uplynulém ročníku, tzn. s nástavbou. Příprav-

ky na úrovni okresu rovněž budou hrát podle 

loňského modelu.

Vraťme se ještě k A-mužstvu. Trenér Radek 

Skuhravý již nebude mít v mužstvu bratry Vlčky 

a končícího dorostence Brodského, kteří odešli 

do Nehvizd, jinak zatím nikdo neprojevil zájem 

změnit dres. Uvítal jednu novou (no, novou?), 

spíše staronovou, a to odchovance klubu Jirku 

Dalekoreje, který by měl vylepšit kombinační 

stránku naší hry. V době, kdy vznikají tyto řád-

ky, zbývá ještě měsíc do zahájení soutěže a lze 

předpokládat nějaké posílení. Součástí přípravy 

budou zápasy, které jsou zatím naplánovány tři. 

Soupeři TJ Praga (I. B třída), Spartak Průhonice 

(I. A třída) a AFK Milovice (I. B třída) a poté již 

úvodní kolo v Divišově.

Dorost by měl zvládnout zápasy na dvou fron-

tách, což má zajistit příchod končících starších 

žáků a dvou hráčů z okolí. U starších žáků bude 

asi trochu problém, neb přechází z mladších 

slabší ročník a hrozí nedostatek hráčů. 

Závěrem bych připomněl několik čísel z uply-

nulé sezony. Dospělí sehráli za celý soutěžní 

ročník celkem (včetně přátelských) 40 utkání 

(15–8–17) při skóre 88:68.

Nejvíce zápasů odehráli Vacek 39, Bílek 37, 

Matějka, Bařina Pavel 36 atd. Nejplatnějším 

hráčem v mistrovské soutěži byl Matějka, který 

odehrál 2 528 minut, dále Vacek 2 445 minut, 

Bařina Pavel 2 340 min., Bařina Petr 2 250 min. 

atd. Králem střelců nejen v Unionu, ale také v B 

skupině I. A třídy se stal Honza Kadeřábek s 22 

brankami. Následují Petr Pánek, Náhlovský s 8 

góly, Sabol se 7 góly atd. Kadeřábek si během 

sezony připsal dvakrát hattrick a brankář Bařina 

celkem 11 čistých kont. 

V dorostu byli nejplatnějšími hráči brankář Jan-

da, dále Buriánek a Hromas, kteří nastoupili ve 

všech mistrovských zápasech. Střelecký primát 

SK UNION – na prahu nové sezony
patří Linkovi se 16 góly následovanému Burián-

kem, který má jen o branku méně. Starší žáci po 

nadstavbové části obsadili celkově 10. místo 

z 23 účastníků. Ve všech zápasech nastoupili 

Fadrhons a Sebera. Střelecky se prosadil Kra-

tochvíl se 16 góly před Lopatářem s 12 bran-

kami. V týmu mladších žáků odehráli všechna 

mistrovská utkání Pařízek a Gaži, střelecky se 

dařilo Koderovi s 35 góly. 

Sezona 2018/2019 skončila a jsme v očekávání, 

co přinese ta nová. Zatím se podívejte na rozpis 

mistrovských zápasů A-mužstva:

 1. kolo UNION–DIVIŠOV

 2. kolo PŠOVKA–UNION

 3. kolo UNION–MN. HRADIŠTĚ

 4. kolo PĚČICE–UNION

 5. kolo UNION–SK REJŠICE

 6. kolo JESENICE–UNION

 7. kolo UNION–LUŠTĚNICE

 8. kolo PRŮHONICE–UNION

 9. kolo UNION–DOL. BOUSOV

 10. kolo ZÁRYBY–UNION

 11. kolo UNION–FC MĚLNÍK

 12. kolo UNION–ČES. BROD B

 13. kolo ČÁSLAV B–UNION

 14. kolo UNION–HLÍZOV

 15. kolo SOKOLEČ–UNION

Takhle tedy vypadá „jízdní řád“ podzimu 2019 

pro Union. Vedení klubu se těší na vaši návštěvu 

při zápasech fotbalistů SK Union Čelákovice.

Milan Šikl

Z utkání Slavia – České Budějovice. Foto: Jan Tauber

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

Jurta, provozní doba v srpnu: po–pá 10.00–

–18.00 hod., každý čtvrtek integrační den.

Opékání buřtů, úterý 6. a 27. 8., 18.00–20.00 

hod., zahrada Routy, buřtíky s sebou.

Velký závod malých kaček, sobota 31. 8., 

16.00–19.00 hod., u areálu vodáků, tradič-

ní benefiční závod pořádaný se sdružením 

Dlouhá cesta, start v 17.00 hod. Doprovodný 

program: kolodovádění – vlastní kola s sebou, 

vysokozdvižná plošina, večer promítání filmu 

Špunti na vodě.

PŘIPRAVUJEME V ZÁŘÍ

Dětský bazárek, pátek 20. 9. v 9.00–18.00 

hod. a sobota 21. 9. v 9.00–12.00 hod., MC, 

tradiční bazárek s příjmem věcí ve čtvrtek 

19. 9. od 17.00 hod., info Jitka Fořtová, e-mail: 

jitka.fortova@gmail.com.

Angličtina s rodilými mluvčími 2019/2020, 

pro děti 6–15 let, starší děti mají většinou kon-

verzaci, RC Routa.

Dále v nabídce angličtina v MŠ J. A. Komen-

ského a MŠ Rumunská: 1x týdně, ve skupi-

ně 8 dětí, 16 lekcí za pololetí, 60 minut lekce, 

2 200 Kč.

V prostorech dětského klubu probíhá dopole-

dní anglická školička v pondělí nebo ve stře-

du, 1x týdně.

Info a přihlášky www.rc-routa.cz, e-mail: 

routa-anglictina@seznam.cz, tel.: 721 355 798.

Němčina 2019/2020, 3 skupiny po 6–7 dětech, 

pátek, 16 lekcí za pololetí, 60 minut lekce, 2 200 

Kč, info a přihlášky www.rc-routa.cz, e-mail: 

routa-nemcina@seznam.cz, tel.: 721 355 798.

Novinka od října – příprava pro žáky 9. tříd 

k přijímacím zkouškám na střední školy 

z matematiky a českého jazyka, kurzy bu-

dou probíhat každé úterní odpoledne od října 

2019 do dubnové zkoušky 2020, lektorky: čes-

ký jazyk Vratislava Tomášková, matematika 

Petra Imlaufová, celkem 20 vyučovacích bloků 

v prostorách RC Routa, info a přihlášky Moni-

ka Žatečková, tel.: 728 660 493.

Kurz A, pro max. 6 žáků, 2 x 60 min. (+ 15 

min. přestávka), úterý 15.30–17.45 hod., cena: 

4 600 Kč, kurz bude otevřen při minimálním 

počtu 5 žáků.

Kurz B, pro max. 12 žáků, 2 x 60 min. (+ 15 

min. přestávka), úterý 15.30–17.45 hod., cena: 

3 800 Kč, kurz bude otevřen při minimálním 

počtu 10 žáků.
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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.

DĚTI NA STARTU – již 
5. ročník

Výrazným a úspěšným projektem naší Sportov-

ní akademie Čelákovice, z. s., jsou Děti na star-

tu. Do tohoto celorepublikového projektu jsme 

vstoupili jako pilotní klub za podpory Minister-

stva školství, mládeže a tělovýchovy a města 

Čelákovic v září 2015. Jeho podstatou je přinést 

dětem jak talentovaným, tak netalentovaným ra-

dost z pohybu a bez stresu z očekávaných vý-

konů. V tomto školním roce byla kapacita míst 

zcela naplněna a velmi nás potěšilo, jak skvě-

le se děti zapojily a s jakým elánem a radostí 

prováděly všechna cvičení. Celý projekt splnil 

naše očekávání a opět jej hodnotíme jako velmi 

úspěšný. Navíc se sešla skvělá parta jak dětí, 

tak rodičů, kteří své děti výborně podpořili.

Kdo jsou děti na startu? Všechny děti ve věku 

4 až 9 let – malé, velké, subtilní či s nadváhou, 

děti sportovně založené nebo i méně pohybově 

nadané. 

Podstatou tohoto projektu je všeobecná po-

hybová příprava dětí předškolního a mladšího 

školního věku, zaměřená na rozvoj základní po-

hybové motoriky, koordinace, obratnosti, rych-

losti a síly. Především se zaměřujeme na to, jak 

děti naučit základy ovládání vlastního těla, jak 

správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat 

nebo se nebát míče. Právě všeobecná sportov-

ní průprava děti komplexně připraví na pozdější 

zvládání specializovaných sportovních disciplín 

a sport je přitom nepřestane bavit. Výuka je 

pestrá a zábavná. Malí sportovci se nejdříve vě-

nují atletice, pak gymnastice, v půlce hodiny se 

přejde na míčové hry, motorická cvičení a na zá-

věr nechybí ani soutěže. Děti zde cvičí s rados-

tí, s nadšením a bez stresu z výkonů. Rádi by-

chom touto cestou přivedli ke sportu co nejvíce 

dětí. Kurzy kopírují školní rok (září–leden a únor–

červen) a 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. Po letních 

prázdninách odstartujeme již 5. ročník, a to 

11. září 2019 (přihlášky přijímáme nejpozději do

9. září). Z důvodu kapacity přijímáme děti dle

dříve zaslaných přihlášek.

Bližší informace naleznete na www.detinastartu.

cz, www.sportovni-akademie.com, e-mail: deti-

nastartu@email.com nebo na tel.: 776 635 588,

777 065 089.

Rádi bychom touto cestou poděkovali městu 

Čelákovice za podporu a rodičům z minulého 

ročníku za skvělou spolupráci.

Vlaďka Barešová, Markéta Linhartová, 

Helena Dozorcová

Nominace na MS 
potvrzena

Ukončení závodní jarní sezony doprovodily 

skvělé výsledky závodnic ze Sportovní akade-

mie Čelákovice, z. s., jak v Lounech, tak v Mla-

dé Boleslavi.

Nela Vohradská a Anna Špitálská. Foto: archiv spolku

Ve dnech 18. a 19. května proběhl třetí nomi-

nační závod ve sportovním aerobiku v Lou-

nech na MS v kategorii dospělých. Náš klub 

reprezentovaly v kategorii dua Nela Vohradská 

a Anna Špitálská s velmi náročnou dvoumi-

nutovou závodní sestavou a umístily se tak na 

krásném 2. místě. S tímto skvělým výsledkem 

potvrdily svou nominaci na Mistrovství světa, 

které proběhne v říjnu v nizozemském Leidenu. 

Kromě účasti na MS si Nela Vohradská vybo-

jovala také 2. místo na MČR v SAMC, které se 

vyhlašuje 1x ročně Českým svazem aerobiku 

a fitness v kategorii komerční aerobik. Na toto 

mistrovství se kvalifikují závodnice ze všech kra-

jů z celé České republiky během celého roku. 

Z několika postupových kol se do finálového 

kola MČR dostane pouze 15 nejlepších závod-

nic.

V polovině června se také uskutečnil poslední 

závod v Mladé Boleslavi mladších dívek v kate-

gorii 11–13 let. I zde se opět zadařilo naší nej-

lepší závodnici Janě Vavřičkové, která potvrdila 

svou dominanci, a tak jako v celé jarní sezoně 

obhájila své prvenství.

Děti na startu – minulý ročník. Foto: archiv spolku

Jana Vavřičková. Foto: archiv spolku

Tímto bychom rádi poděkovali městu Čelákovi-

ce za úžasnou podporu, rodičům za trpělivost 

a spolupráci a dívkám za výbornou reprezentaci 

klubu a města.

Vlaďka Barešová
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ODDÍL ATLETIKY
Velké oddílové závody

Ukončení školního roku je vždy v našm oddílu 

atletiky spojeno s Velkými oddílovými závody, 

které se tentokrát konaly 26. června na Měst-

ském stadionu. Mladí atleti si mohli porovnat 

svoje výkony ve třech disciplínách – v hodu ra-

ketkou, skoku do dálky a v běhu na 50 metrů. 

I přes tropické teploty, které atakovaly 35 °C, 

jsme si závody díky velkému množství vody, 

zmrzliny a her pořádně užili. Každý sportovec na 

konci závodů dostal medaili, diplom a současně 

jsme rozdali přes 250 voucherů do zábavních 

parků a zážitkových akcí.

Radim Vysloužil, trenér

Velké oddílové závody, předávání diplomů, medailí 

a voucherů. Foto: Pavel Šťastný

Velké oddílové závody, potřebné osvěžení. Foto: Pavel 

Šťastný

Martin Buchta na olympiádě dětí a mládeže

Na Letních olympijských hrách mládeže, které 

se konaly před prázdninami v Libereckém kraji, 

měla čelákovická atletika zastoupení Martinem 

Buchtou. Čtyřdenní sportovní klání v mnoha 

sportech, které se koná jednou za dva roky, 

přenášela Česká televize v přímém přenosu. 

Martin, který byl reprezentantem Středočeské-

ho kraje, byl na ČT sport vidět hned několikrát. 

V běhu na 60 m postoupil v osobním rekordu 

do semifinále, z kterého se do finále už nepro-

bojoval. Chuť si spravil na 60 m překážek, kde 

už se do finále probojoval a zaběhl, jak jinak 

než v osobním maximu, skvělé čtvrté místo. Na 

závěr her ještě běžel smíšenou štafetu. Svými 

výkony pomohl výpravě Středočeského kraje 

k druhému místu v celkovém pořadí krajů.

Miroslav Šup, předseda oddílu a trenér

Více na www.atletikacelakovice.cz nebo 

facebook atletikacelakovice.

ŠACHOVÝ ODDÍL
Tradičním zakončením jarní části sezony je finá-

lový turnaj krajského přeboru. Na tento turnaj se 

probojovalo 8 našich chlapců a polovina z nich 

měla ambice na postup na MČR.

Děvčata se nechtěla nechat zahanbit a vyrazila 

ve trojici na lov krajských medailí. A jak to do-

padlo?

V kategorii do 10 let máme krajského přeborní-

ka! Bruno Topenčík od začátku turnaje ukazo-

val, proč je v regionu číslo jedna, a bez porážky 

dokráčel pro zlato a postup na MČR. V této ka-

tegorii se blýsklo ještě jednou. Linda Kubíčková 

přidala bronzovou medaili a mezi dívkami po-

tvrdila svou výkonnost, jako jediná je majitelkou 

cenného kovu z obou krajských přeborů. Gratu-

lujeme! Nejmladší z našich Vojta Sedmihradský 

po solidním výkonu obsadil 29. místo.

V kategorii do 12 let jsme věřili v postup alespoň 

jednoho z našich hochů. Po prvním dni to vypa-

dalo dokonce na postup všech tří, ale druhý den 

se již dařilo malinko méně. Výsledkem je krás-

né třetí místo Tomáše Sedmihradského. Adam 

Mrázek obsadil osmé, tedy poslední postupové 

místo a splnil svůj cíl postoupit na MČR. Viktor 

Meca jel hlavně sbírat zkušenosti. Hraje první 

rok a hned si vybojoval postup. Po slibném za-

čátku obsadil 23. místo. 

Následná kategorie do 14 let, zde jsme vsázeli 

na Tondu Peška, nasazené číslo 5, a tajně věři-

li, že Dan Kubíček proklouzne mezi postupují-

cí. Bohužel, klukům nevyšel turnaj podle jejich 

představ a obsadili 11. a 14. místo a nepostou-

pili. Co se nepovedlo klukům, povedlo se Zuza-

ně Jandové. Stabilním výkonem se protlačila na 

druhé místo v kraji a doplnila naši medailovou 

sbírku. Druhá z dívek, Karin Nela Müllerová, ob-

sadila 5. místo. 

Zástupcem v kategorii do 16 let byl Martin Sed-

mihradský, který tak doplnil bratrské trio, po-

stupové ambice jsme zde neměli a po několika 

smolných partiích obsadil 29. místo.

Turnaj byl pro naše barvy velmi povedený, vy-

bojovali jsme tři postupy na MČR a k této trojici 

se jistě připojí medailemi ověšená děvčata. Zá-

věrem snad pouze fakt, že jen my a Lysá nad 

Labem jsme získali 4 cenné kovy mezi 20 kluby, 

které přivezly své členy na tento přebor, výkon 

našich dětí se stále zlepšuje. Všem dětem přeje-

me hezkou druhou polovinu prázdnin!

Dospělá část klubu má přestávku mezi soutě-

žemi, ale zahrát si je možné každý pátek v klu-

bovně.

Noví zájemci z řad dětí a dospělých se mohou 

hlásit na tel.: 604 713 180.

Peter Janda

Bruno Topenčík. Foto: Peter Janda

MČR jednotlivců 2019 
v nohejbale

Slunce žhnulo a již brzy ráno dne 29. června 

na čelákovické tenisové a nohejbalové kurty 

vyběhlo celkem 93 účastníků – mužů, žen, do-

rostenců a starších žáků. A nejen Češi a Slováci 

v barvách tuzemských klubů. Formou hostování si 

český šampionát přišli vyzkoušet i cizinci mimo 

země bývalé československé federace (Rumun-

sko, Švýcarsko a Maďarsko). Samozřejmě nej-

větším lákadlem byla kategorie mužů, protože 

za domácí oddíl nastoupil Michal Kolenský.

Singlisté byli rozřazeni do osmi základních sku-

pin, ze kterých dva nejlepší postupovali do vyřa-

zovací části. Prvenství v nich nakonec vyválčil i 

náš Michal Kolenský.

Finále by asi za normálního počasí bylo hodně 

zajímavé, vlastně bylo i tak… Jenže na Stupá-

kovi ze Vsetína bylo přece jen vidět, že mele 

z posledního. Na do té doby pohodové výkony 

s minimem kiksů v rozhodujícím mači nenavá-

zal a kupil jednu nevynucenou chybu za druhou. 

Ani Kolenský se jich nevyvaroval, ale s přibýva-

jícím stavem byl obezřetnější a těžil z nepřes-

ností svého rivala. V prvním setu Stupák vedl 

5:3, ale kazil jeden servis za druhým. Kolenský 

naopak chyboval spíše při útocích po mezihře. 

Po dalších omylech vsetínského borce na útoku 

naběhly domácí modle v koncovce tři setbo-

ly. První odmítl Stupák nádhernou šlajspatou, 

další už neodvrátil. Do druhé sady ale vstoupil 

pravou nohou, vedl 3:0. Ale Kolenský se ještě 

na trojkách srovnal. Od stavu 5:5 už bylo vidět, 

že Stupák nemá z čeho brát síly a začal hrát na 

maximální riziko. Nepomohl ani oddechový čas, 

prohrával 5:8. Za stavu 8:6 Kolenský trefil skvě-

le zadní roh Stupákova hřiště a měl rázem čtyři 

mečboly. První znovu Stupák odvrátil, ale jeho 

riskantní podání skončilo těsně v autu. Domácí 

radost mohla vypuknout. Mí-ša, Mí-ša…

Stupně vítězů v jednotlivých kategoriích

Muži: 1. Michal Kolenský (TJ Spartak Čelákovi-

ce A), 2. Ladislav Stupák (NK CLIMAX Vsetín A), 

3. Tomáš Roba (TJ Sokol I Prostějov A).

Ženy: 1. Aneta Fojtíková (TJ Sokol Praha-Vršo-

vice II A), 2. Lucie Bálková (TJ SLAVOJ Český 

Brod B), 3. Veronika Malátová (TJ Útěchov A).

Dorostenci: 1. Dominik Veselý (TJ SOKOL 

Holice A), 2. Marc Bence (SK Jizerní Vtelno A), 

3. Václav Pohl (TJ Sokol Zbečník).

Starší žáci: 1. Lukáš Tolar (TJ Baník Stříbro A), 

2. Ondřej Fries (TJ Peklo nad Zdobnicí A), 3. Pa-

trik Kolouch (MNK Modřice, z. s., B).

Martin Flekač, pořadatel

Michal Kolenský na útoku při finálovém zápase. Foto: 

Michal Němec
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Na samém konci školního roku se v Bratislavě 

konalo Mistrovství světa v karate, pořádané 

jednou z největších světových federací WUKF. 

Šampionátu se zúčastnilo bezmála 2 400 zá-

vodníků ze 41 zemí.

Náš klub reprezentovalo, pod hlavičkou České 

asociace budo karate, 13 závodníků. Nominová-

ni byli Daniel Brejcha, Denisa Brejchová, Jakub 

Fidler, Eliška Fidlerová, Eliška Mihalčatinová, Vla-

dimír Fafek, Dominik Zachař, Štěpán Svoboda, 

Dalibor Kolínko, Rozálie Horadová, Linda Skalo-

vá, Michal Nosek, Matěj Lippert a reprezentační 

koučové Martin Brejcha a Helena Brejchová.  

Šampionát byl rozdělen do čtyř dnů a začal ve 

čtvrtek týmovými kategoriemi. Velice úspěšný 

byl kata team kadetů 14–15 let ve složení Brej-

cha-Lippert-Smutný, který ve velmi těžké kon-

kurenci vybojoval nádherné druhé místo. Stříbr-

né medaile dokázal získat i kata team kadetek 

14-15 let ve složení Brejchová-Mihalčatinová-

-Fidlerová. Rovněž kadeti 16–17 let ve složení 

Zachař-Fidler-Fafek zabojovali, avšak na stupně 

vítězů nedosáhli a získali nepopulární „brambo-

rovou“ medaili.

V pátek byly na programu individuální kategorie 

kata. Ve svých kategoriích nejlépe uspěli Štěpán 

Svoboda – 2. místo, Dalibor Kolínko – 4. mís-

to, Denisa Brejchová a Eliška Mihalčatinová – 

6. místo a Daniel Brejcha – 7. místo.

Sobota patřila individuálním kategoriím kumite. 

Výborné výkony předvedli Denisa Brejchová 

a Matěj Lippert, kteří se shodně probojovali ve 

svých kategoriích do čtvrtfinále a nakonec oba 

obsadili 5. místa. 

Osm medailí 
pro SK Karate Dragon 

na světovém šampionátu

Vyhlášení kategorie můžu a mistra ČR Michala Kolen-

ského (Čelákovice). Foto: Michal Němec

Společná fotografie oceněných – zleva kategorie 

dorostenců, žen, mužů a starších žáků. Foto: Michal 

Němec

V neděli se představili všichni finalisté junior-

ských a seniorských kategorií. Z našeho týmu 

uspěla juniorka Linda Skalová, která v kumite 

obsadila vynikající 3. místo. 

Velkou radost nám opět udělala speciální kate-

gorie kata tělesně postižených karatistů, v níž 

Michal Nosek vybojoval krásnou bronzovou 

medaili. 

Celkem jsme tedy ve světové konkurenci do-

sáhli na 8 medailí, z toho 6 stříbrných a 2 bron-

zové, a tímto výkonem jsme výrazně přispěli 

k celkovému šestému místu České republiky na 

tomto šampionátu.

Martin Brejcha, předseda

Úspěšní reprezentanti SK karate Dragon na světovém 

šampionátu v Bratislavě, kde vybojovali 8 medailí. Foto: 

archiv klubu

Štěpán Svoboda – vicemistr světa v kategorii kata. 

Foto: archiv klubu

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

Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST 

12. srpna – 1. září

po–so – – 16.00–21.00
ne – 11.00–12.00 16.00–20.00

  (9.00–11.00 senioři)

Od září obvyklá provozní doba viz webové stránky.

PLAVECKÉ KURZY
Městský bazén v Čelákovicích nabízí od září 

2019 oblíbené plavecké kurzy pro malé i větší 

dětí, plavecké kurzy pro dospělé, aquaaerobic, 

vodní pólo, přípravku plaveckého oddílu a do 

třetího roku fungování vstupuje také plavecký 

oddíl Patriot Čelákovice. Ceny zůstávají stejné 

jako v předchozích letech. Přihlašování do kurzů 

je možné od 17. srpna, tel.: 731 591 418, e-mail: 

info@sportcelakovice.cz.

PONDĚLÍ

Plavecký kurz pro děti do 4 let (13.55–14.25 

hod.). Do kurzu je možné nastoupit kdykoli 

v jeho průběhu. Platba při každé lekci, cena 180 

Kč/lekce. Začínáme 9. září 2019!

Plavecký kurz pro děti 5–7 let, začáteční-

ci (13.55–14.25 hod.). Kurz obsahuje 17 lekcí 

(+ 1 náhradní) v termínu 9. září 2019 – 27. ledna 

2020, cena 2 210 Kč (130 Kč/lekce).

Plavecký kurz pro děti 5–14 let (1/ 14.25–15.10 

hod.; 2/ 15.10–15.55 hod.). Kurzy obsahují 17 

lekcí (+ 1 náhradní) v termínu 9. září 2019 – 

27. ledna 2020, cena 2 550 Kč (150 Kč/lekce).

Přípravka plaveckého oddílu (15.45–16.45 

hod.). Kurz obsahuje 17 tréninků (+ 1 náhradní) 

v termínu 9. září 2019 – 27. ledna 2020, cena 

2 550 Kč (150 Kč/trénink).

Plavecký oddíl Patriot Čelákovice, z. s., 

(15.45–16.45 hod.).

ÚTERÝ

Plavecký kurz pro děti 5–7 let, začáteční-

ci (13.30–14.00 hod.). Kurz obsahuje 17 lekcí 

(+ 1 náhradní) v termínu 10. září 2019 – 28. ledna 

2020, cena 2 210 Kč (130 Kč/lekce).

STŘEDA

Vodní pólo (15.00–15.45 hod.). Kurz obsahuje 

17 lekcí (+ 1 náhradní) v termínu 11. září 2019 – 

29. ledna 2020, cena 2 550 Kč (150 Kč/lekce).

Plavecký kurz pro děti 5–7 let, začáteční-

ci (15.15–15.45 hod.). Kurz obsahuje 17 lekcí 

(+ 1 náhradní) v termínu 11. září 2019 – 29. ledna 

2020, cena 2 210 Kč (130 Kč/lekce).

Plavecký kurz pro děti 5–14 let (1/ 15.45–16.30 

hod.; 2/ 16.35–17.20 hod.; 3/ 17.20–18.05 hod.). 

Kurzy obsahují 17 lekcí (+ 1 náhradní) v termínu 

11. září 2019 – 29. ledna 2020, cena 2 550 Kč 

(150 Kč/lekce).

Přípravka plaveckého oddílu (18.00–19.00 

hod.). Kurz obsahuje 17 lekcí (+ 1 náhradní) 

v termínu 11. září 2019 – 29. ledna 2020, cena 

2 550 Kč (150 Kč/trénink).

Plavecký oddíl Patriot Čelákovice, z. s., 

(18.00–19.00 hod.).

ČTVRTEK

Plavecký oddíl Patriot Čelákovice, z. s., 

(6.00–7.00 hod.).

Aquaaerobic (19.05–19.50 hod.). Kurz obsa-

huje 12 lekcí (+ 1 náhradní) v termínu 12. září – 

5. prosince 2019, cena 2 160 Kč (180 Kč/lekce).

Plavecký kurz pro dospělé (1/ 19.55–20.40 

hod.; 2/ 20.40–21.25 hod.). Kurzy obsahují 10 

lekcí (+ 1 náhradní) v termínu 12. září – 21. listo-

padu 2019, cena 1 800 Kč (180 Kč/lekce).

PÁTEK

Plavecký oddíl Patriot Čelákovice, z. s., suchá 

příprava (15.00–16.00 hod.).

NEDĚLE

Aquaaerobic (20.05–20.50 hod.). Kurz obsa-

huje 12 lekcí (+ 1 náhradní) v termínu 15. září –

8. prosince 2019, cena 2 160 Kč (180 Kč/lekce).

Petr Bambas, ředitel



DOPROVODNÝ PROGRAM 

PRO DĚTI:

sobota 7. září 2019 • náměstí 5. května, Čelákovice • 14–18 hod. 

14:00–14:30

ČIPERKOVÉ
15:00–16:00

MUSEŘI
16:30–17:15

VOJTA D
17:30–18:00

ZDENĚK POLACH 
& MATÝSEK




