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Povinné označování psů str. 5
Od 1. ledna 2020 vzniká nová povinnost ozna-
čovat psy na území České republiky mikroči-
pem. Povinností je, aby v dokladu o očkování 
proti vzteklině (očkovací průkaz, pas psa) bylo 
uvedeno číslo mikročipu. Více k tématu novely 
veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. naleznete 
v příspěvku místostarostky.

Téma měsíce: 
Městská policie Čelákovice  str. 8-9
Velitel Městské policie Čelákovice Marek Drob-
ný čtivou formou seznamuje čtenáře Zpravoda-
je s rozsahem působnosti městských strážníků 
v říjnovém tématu měsíce.

Záchranný archeologický 
výzkum na Kamence str. 14–15
Pavel Snítilý, archeolog Městského muzea v Če-
lákovicích, které provádělo záchranný archeolo-
gický výzkumu při dostavbě pavilonu základní 
školy v Kostelní ulici, informuje o nejvýznamněj-
ších nálezech v dotčené lokalitě.

z obsahu
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OBJÍZDNÁ TRASA 
AUTOBUSOVÉ LINKY 655

V sobotu 14. září uspořádal osadní výbor Sedlčánky v lokalitě Zájezd ve spolupráci s Armádou ČR, složkami Integrovaného záchranného systému, Městskou policií Čelákovice 
a Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Čelákovice v pořadí 4. ročník Vzpomínky na prázdniny. Za slunečného počasí se akce zúčastnilo více než 3 000 osob. Během dne byl 
odhalen pamětní kámen na počest všech obětí Armády ČR a složek Integrovaného záchranného systému. Foto: Michaela Jindřišková

Při uzavírce silnice č. III/2455 mezi Čelákovicemi 
a Zálužím pojede linka 655 od nádraží, otočí se 
na okružní křižovatce u čerpací stanice a dále 
pojede přes Mochov a okolo rozvodny do Zálu-
ží. V obráceném směru pojede z Nehvizd okolo 
rozvodny do Záluží a přes Nehvízdky zpátky na 
Mochov a do Čelákovic k nádraží (opět s oto-
čením u čerpací stanice). Přestup z vlaku na 
autobus bude zachován v zastávce Čelákovice, 
žel. st. V uzavřeném úseku se nachází zastáv-
ka „Čelákovice, Záluží, Cihelna“, která bude po 
dobu uzavírky bez náhrady zrušena. 
Předpokládané datum zahájení uzavírky 
krajské silnice č. III/2455 je 14. října 2019 
a předpokládané datum ukončení uzavírky 

a objízdné trasy autobusu je 30. dubna 2020, 
s předpokládaným termínem přerušení pra-
cí v termínu 20. prosince 2019 až 29. února 
2020.
Objízdnou trasou autobusové linky dojde k na-
výšení nákladů na provoz autobusové dopravy. 
Vyčíslené navýšení nákladů bylo předloženo 
organizací ROPID a činí za jeden pracovní den 
objížďky 12 566 Kč a za jeden víkendový den 
2 144 Kč. Tyto prostředky budou hrazeny z roz-
počtu města.
Omlouváme se všem cestujícím za vzniklé ne-
příjemnosti!
 Petr Studnička, místostarosta I,
 Miroslav Opa, místostarosta III

V souvislosti s výstavbou vodovodního přivaděče DN 100 a kanalizační stoky DN 300 do místní 
části Záluží bude nutná uzavírka krajské silnice č. III/2455 Zálužská v úseku mezi Čelákovicemi (od 
železničního přejezdu) a Zálužím (ke křižovatce s ulicí U Tratě). Pro autobusovou linku PID č. 655 
bude zřízena objízdná trasa ulicí Haškovou k rozvodně ČEPS a dále přes Mochov do Čelákovic.
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ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 41 (rok 2019), číslo 10. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, www.celakovice.cz,  
IČO 240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 6 100 kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice,  
náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice, Dagmar Vitáčková – redakce, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Petr Studnička – předseda, Martin Ba-
jer, Jindra Chourová, Roman Štěrba, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca 1 500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, není-li 
na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf –  
www.celakovice.cz, oddíl Informace, sekce Zpravodaj. Tiskne: Iva Vodáková – Durabo, Na Stráni 1301, 250 88 Čelákovice, IČO 12229385, www.durabo.cz. Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí 
nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 2. 10. 2019 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 11/2019 je 15. 10. 2019.

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.

str. 2 prosinec 2016

Vánoce přicházejí
Zase po roce tu máme pro mnohé to nejkrás-
nější období roku. Vstupujeme do adventního 
času, který neomylně hlásí, že přichází Štědrý 
den. Přeji proto všem úspěšně zvládnutý ad-
vent, který bude jistě plný stresu ze zařizování 
pohodových a klidných Vánoc.
Prosinec je také obdobím, kdy bilancujeme 
uplynulý rok a chystáme si plány na rok příští. 
Pokud mám bilancovat za město rok 2016, tak 
jsem spokojený, i když některé věci se nepo-
dařilo dotáhnout do konce. Velkou radost mám 
z realizovaných investičních akcí, protože jsou 
velmi potřeba a jistě řada občanů je vítá. Taktéž 
mám radost z toho, že naše město žije velkým 

množstvím kulturních, sportovních a společen-
ských akcí. Na těchto akcích se společně po-
tkáváme a vždy diskutujeme aktuální problémy 
nejen města, ale i vaše osobní pocity ze života 
ve městě. Za tuto zpětnou vazbu moc děkuji, 
protože je velmi cenná.
Naopak nejsem spokojen s rychlostí příprav vel-
kých investičních akcí, jako je kanalizace Záluží 
nebo rekonstrukce městské části Jiřina. Věřím, 
že na konci příštího roku už budu o těchto dvou 
tématech psát v pozitivním smyslu.
Po loňském zkušebním provozu jsme i letos pro 
naše nejmenší připravili umělé kluziště na ná-
městí. Tentokráte bude o něco větší a bude na 
náměstí delší dobu.
V závěru roku také nechybí krásné adventní 
a vánoční koncerty, a to jak v Kulturním domě, 
tak v Městském muzeu. Na všechny tyto akce 
vás srdečně zvu.

Přeji vám klidné prožití vánočních svátků 
a úspěšný vstup do roku 2017.

Váš starosta
Josef Pátek

ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE

ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 38 (rok 2016), číslo 12. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, www.celakovice.cz, IČ 
240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 5 800 kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice, náměs-
tí 5. května 1, 250 88 Čelákovice, Dagmar Vitáčková – redakce, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Petr Studnička – předseda, Adéla Dvořáko-
vá, Richard Nejman, Jana Poklopová, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca 1 500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, není-li 
na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf –  
www.celakovice.cz, oddíl Informace, sekce Zpravodaj. Tiskne: CALAMARUS, s. r. o., Pod Táborem 54/10, 190 00 Praha 9, IČ: 48536181, www.calamarus.cz. Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí 
nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 30. 11. 2016 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 1/2017 je již 12. 12. 2016.

 úvodník

Na náměstí 5. května!
Internetové připojení zdarma je dostupné 
na ploše náměstí pod názvem NAMESTI_free.
Je omezeno vždy na dobu jedné hodiny, a to 
pod uživatelským jménem: celakovice
a heslem: celakovice.

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

tel./fax: 325 511 148 (kancelář Nymburk)
mobil: 775 561 848 (pí Zajíčková)
e-mail:  poradna.nymburk@opnymburk.cz; 

info@opnymburk.cz
http://www.opnymburk.cz
Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné pro-
fesionální poradenství je poskytováno každou  
1. středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. v bu-
dově radnice na náměstí 5. května (vedle poda-
telny). Více informací na uvedených kontaktech.

KATALOG místních 
podniků, firem, podni-
katelů, služeb apod.

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY VE ŽLUTÝCH

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

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Mochovská č. p. 116, 250 88 Čelákovice

tel.: 326 992 682

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

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA ČELÁKOVIC
NABÍDKA SLUŽEB

Využijte poskytovaných služeb Pečovatelské služby – pedikúra, masáže, parafínové zábaly, 
odvoz autem např. k lékaři, na úřad nebo kamkoli i mimo Čelákovice.

V případě zájmu ji kontaktujte denně v době od pondělí do pátku mezi 7.30 a 16.00 hod.
Kostelní 26, 250 88 Čelákovice, tel.: 326 999 801, 721 361 041, 

e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz, www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce Sociální péče – Pečovatelská služba

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.

POZOR
NA UZÁVĚRKU ZMČ!
Uzávěrka lednového čísla (1–2017)

Zpravodaje je již v pondělí 12. 12. 2016.
Předpokládané vydání pak 2. 1. 2017.

V pátek 23. prosince 2016 
NENÍ na Městském úřadě 

v Čelákovicích ÚŘEDNÍ DEN.

upozornení
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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

Vážení spoluobčané,

vstoupili jsme do podzimního období a je před 
námi poslední čtvrtletí letošního roku. Nezapomeň-
te si v neděli 27. října přetočit hodinky o 60 minut 
zpět, neboť ve 3.00 hod. ráno končí letní čas a za-
číná na dobu pěti měsíců zimní čas.
Nejvýznamnější říjnovou akcí v Čelákovicích je 
oslava státního svátku a řádového dne 28. října. 
V Čelákovicích se ve sváteční pondělí uskuteční na 
náměstí 5. května v 10 hod. slavnostní shromáž-
dění občanů u pomníku padlých. Od 19 hod. bude 
v Kulturním domě probíhat slavnostní večer s kon-
certem Michala Prokopa & Framus Five u příleži-
tosti udělení Výroční cena města Čelákovic 2019. 
Letos bude tato cena udělena posedmé. Výtěžek 
ze vstupného bude věnován na charitativní účely, 
nadaci Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.
Na území města je realizována řada investičních 
akcí. V souvislosti s optimalizací železniční trati 
v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice byl schvá-
len zhotovitel veřejné zakázky Sdružení „Jiřina“ na 
rekonstrukci přečerpávací stanice odpadních vod 
v Jiřině, souvisejících objektů a stokové sítě. V ná-
vaznosti na tuto investici budou moci být zahájeny 
jednotlivé etapy rekonstrukce staré zástavby v Jiři-
ně. V brzké době budou zahájeny práce na vybu-
dování vodovodního řadu a kanalizační stoky do 
místní části Záluží.
V objektu Základní školy v ulici J. A. Komenské-
ho proběhla výměna 10 oken ve velké tělocvičně. 
Kompletní rekonstrukce probíhá v podatelně Měst-
ského úřadu Čelákovice. Schválena byla i dotace 
SK Union Čelákovice na revitalizaci části sportov-
ního areálu U Hájku. Velmi rozsáhlé stavební práce 
probíhají v tělocvičně Bios a v areálu Základní ško-
ly v Kostelní ulici v souvislosti s dostavbou nové-
ho pavilonu. Opraven byl dvorek v areálu Základní 
umělecké školy Jana Zacha ve Vašátkově ulici.
Samosprávné orgány schválily i zpracování pro-
jektových dokumentací – na výstavbu parkovacího 
domu u žst. Čelákovice, výstavbu letního tábora 
Miličín, výstavbu chodníku podél silnice č. III/2454 
či výstavbu hřiště pro psy. 
Z výše uvedeného výčtu akcí je zřejmé, že město 
Čelákovice věnuje nejen investiční činnosti, ale i re-
konstrukcím a opravám svého majetku zvýšenou 
pozornost. Je zřejmé, že postesknutí jedné volební 
strany v zářijové Zastupitelské aréně není vůbec 
na místě. Jsem rád, že veřejné finanční prostředky 
z rozpočtu města jsou vynakládány účelně, efektiv-
ně a hospodárně.
Závěrem bych rád poděkoval osadnímu výboru 
Sedlčánky pod vedením předsedy Petra Kabá-
ta všem jeho členům a dalším dobrovolníkům 
a účastníkům z řad Armády ČR a Integrovaného 
záchranného systému za velmi úspěšnou akci 
Vzpomínka na prázdniny, které se 14. září zúčast-
nilo více než 3 000 osob.

 Miroslav Opa, místostarosta III

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

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

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 
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MĚSTO ČELÁKOVICE ZVE
28. října 1918 vznikla

Československá republika.
U příležitosti výročí vzniku
samostatného státu budou 

v pondělí 28. 10. v 10.00 hod.
za účasti zástupců města

položeny květiny  
u pomníku padlých 

na náměstí 5. května.

Setkání českých a maďarských partnerských obcí  
a měst v Budapešti

Ve čtvrtek 5. září se uskutečnilo na Velvyslanectví České republiky v Maďarsku v Budapešti 2. se-
tkání českých a maďarských partnerských obcí a měst. Setkání se zúčastnilo více než 100 zástup-
ců z obou států. Město Čelákovice ve spolupráci s maďarskou stranou prezentovalo jeden ze tří 
příkladů dobré praxe, a to realizaci projektu podpořeného Mezinárodním visegrádským fondem.

Projekt zaměřený na popularizaci vzdělává-
ní v oblasti hudby č. 21830319 „V4x4 in music 
education“ je realizován od 15. února 2019 do 
14. února 2020 a jsou do něj zapojeny čtyři in-
stituce – Bocskai István Református Oktatási 
Központ, Halásztelek (HU), Základní umělecká 
škola Jana Zacha, Čelákovice (ČR), Základná 
umělecká škola, Dolný Štál (SK) a Stowarziszenie 
Amadeusz, Myslowice (PL). 
V nejbližších týdnech se uskuteční workshopy 
a společné koncerty žáků a pedagogů ze stá-
tů Visegrádské skupiny v Maďarsku (10.–13.  
října), v Polsku (7.–10. listopadu) a v Česku 
(12.–15. prosince).
Akce se zúčastnili v souvislosti s předsednictvím 
České republiky státům Visegrádské skupiny 
mimo jiných i předseda vlády ČR Andrej Babiš, 
místopředsedkyně vlády ČR a ministryně financí 
Alena Schillerová, český velvyslanec v Maďarsku 
Tibor Bial a maďarský velvyslanec v Česku Miklós 
Boros. Z okolních měst byli přítomni zástupci 
Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi či Milovic.
V odpoledních hodinách byla připravena prezen-
tace Zlínského kraje jako významné destinace 
cestovního ruchu. Zástupci města Čelákovic se 
setkali s hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čun-
kem a radním pro cestovní ruch Janem Pijáčkem.
 Josef Pátek, starosta,
 Petr Studnička, místostarosta I

Společné jednání starostů a místostarostů z Čelákovic 
a Gyömrö ve věci možné partnerské spolupráce obou 
měst. Zdroj: Velvyslanectví ČR v Maďarsku

Setkání starosty Čelákovic Josefa Pátka a místostarosty 
Čelákovic Petra Studničky s velvyslancem České repub-
liky v Maďarsku Tiborem Bialem. Zdroj: Velvyslanectví 
ČR v Maďarsku

Soutěž Nejkrásnější nádraží ČR 2019
Železniční stanice Čelákovice byla vybrána mezi deset finalistů 13. ročníku soutěže Nejkrásnější 
nádraží ČR 2019. Celkem bylo letos nominováno 66 železničních stanic a zastávek z celé republiky. 
Hlasovat je možné až do čtvrtku 10. října na internetovém odkazu www.nejnadrazi.cz nebo prostřed-
nictvím tištěných archů.
Soutěž probíhá od roku 2007 a představuje dobré příklady v péči o prostředí železničních stanic 
a zastávek – budov, ostatních stavebních objektů i jejich okolí. Do finále postoupila letos tato nádraží 
– Božejovice, Čeladná, Čelákovice, Frýdlant nad Ostravicí, Harrachov, Kouty nad Desnou, Kynšperk 
nad Ohří, Rozsochy, Slezské Rudoltice a Železná Ruda-Alžbětín. Soutěž organizují Asociace Entente 
Florale CZ – Souznění a spolek ŽelPage a vyhlášení výsledků se uskuteční v Senátu Parlamentu ČR 
v úterý 12. listopadu.
 Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta I

Investiční akce Modernizace žst. Čelákovice byla realizována od ledna 2017 do července 2019 a náklady na stavbu 
byly financovány Správou železniční dopravní cesty. Železniční stanice Čelákovice patří mezi 50 nejvytíženějších 
v celém Česku. Zdroj: SŽDC

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
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o čem jednali zastupitelé a radní města

Prodej obecních bytů v Milovicích
Zastupitelstvo města schválilo v souladu s pravidly 
postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice vymezených v domech 
č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, 
prodej níže uvedených bytových jednotek:
č. 501/12; 19; 26; č. 502/8; 18; 34; 35; 44; č. 606/2; 
10; 14; 27; 45 a č. 621/10; 17; 18; 19; 29; 34; 38.

Dotace města
Zastupitelsvo města rozhodlo o poskytnutí indivi-
duální dotace a schválilo uzavření příslušné veřej-
noprávní smluvy – Sportovnímu klubu UNION Če-
lákovice, z. s. (SML/2019/184/DI-SPP10), 255 000 
Kč – na náklady spojené s rekonstrukcí a výměnou 
plotu mezi stadionem „U Hájku“ a parkem.
Výběr z usnesení ZM č. 6/2019.

Pronájem stánkového místa při adventním trhu 
na náměstí
Rada města schválila uzavření a text vzorové 
smlouvy na rok 2019 o nájmu prodejního místa na 
pronájem pozemků v souvislosti s konáním ad-
ventních trhů, a to pro stánkové místo:
n  v sektoru A s možností odběru el. energie za 

cenu 2 200 Kč;
n  v sektoru B s možností odběru el. energie za 

cenu 600 Kč;
n  v sektoru B, B1 bez možnosti odběru el. energie 

za cenu 500 Kč;
n  v sektorech C, D, E, F, G bez možnosti odběru 

el. energie za cenu 2 200 Kč.
Dále Rada města svěřila působnost ve věci uza-
vírání těchto smluv starostovi a místostarostce II 
a působnost ve věci odstoupení od uzavřených 
smluv Městské policii Čelákovice.

Finanční záležitosti
RM schválila rozpočtové opatření – změnu rozpoč-
tu města Čelákovic 2019 č. 10.

Dotace města
Rada města schválila Zásady pro poskytování do-
tací z rozpočtu města Čelákovic I/7/2019.
Dále rozhodla o poskytnutí individuálních dotací 
níže uvedeným žadatelům a schválila uzavření pří-
slušných veřejnoprávních smluv:
n  Spolek pro varhanní hudbu (SML/2019/193/DI-

-SPR4), 29 000 Kč – na náklady spojené s uspo-
řádáním koncertu dne 9. 11. 2019 v Kostele Na-
nebevzetí Panny Marie v Čelákovicích;

n  fyzické osobě J. B. (SML/2019/182/DI-SPR3), 
20 000 Kč – na náklady spojené s natočením 
prezentačního CD dcery M. B.

Rooseveltova ulice – chodník podél silnice
Radní souhlasili s cenovou nabídkou společnosti 
CR PROJEKT, s. r. o., na vypracování projektové 
dokumentace na akci „Čelákovice – zpracování PD 
– Rooseveltova ul. – chodník podél silnice III/2454“ 
pro společné územní a stavební řízení stavby, včet-
ně inženýrské činnosti, dokumentace pro provede-
ní stavby a položkového rozpočtu nákladů.
Následně schválili zadání uvedené veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby postupem dle čl. 3 odst. 
1 Směrnice č. I/11/2018 k zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu této společnosti včetně 
uzavření a textu příslušné smlouvy o dílo v celkové 
ceně 333 947,90 Kč včetně DPH.

Záluží – vodovodní přivaděč, kanalizační stoka
Rada města schválila uzavření a texty příkazních 
smluv:
n  s LTM stavební, s. r. o., jako příkazníkem na pl-

nění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„ČELÁKOVICE – TDS a BOZP – Splašková ka-
nalizace v městské části Záluží“ v hodinových 
sazbách za TDS ve výši 833,69 Kč včetně DPH 
a za BOZP ve výši 712,69 Kč včetně DPH;

n  s NDCON, s. r. o., jako příkazníkem na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČE-
LÁKOVICE – TDS a BOZP – Obnova vodovodu 
a kanalizace v ulici Sukova“ v hodinových saz-
bách za TDS ve výši 968 Kč včetně DPH a za 
BOZP ve výši 242 Kč včetně DPH.

Vodovod a kanalizace v ulici S. K. Neumanna
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
s 1. SčV, a. s., jako zhotovitelem na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE 
– S. K. Neumanna, vodovod a kanalizace“ v celko-
vé ceně 7 219 438,38 Kč včetně DPH.

Rekonstrukce podatelny Městského úřadu
Rada města schválila uzavření a texty smluv o dílo 
se zhotoviteli:
n  firmou Milan Řehák na plnění veřejné zakázky 

malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – sta-
vební úpravy – rekonstrukce podatelny Měst-
ského úřadu v Čelákovicích“ v celkové ceně 
195 112,50 Kč včetně DPH;

n  firmou Iva Švejdová na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – do-
dávka drobného vybavení a koordinace akce – 
rekonstrukce podatelny Městského úřadu v Če-
lákovicích“ v celkové ceně 125 680 Kč;

n  firmou David Beran na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – 
elektro – rekonstrukce podatelny Městské-
ho úřadu v Čelákovicích“ v celkové ceně 
216 676,52 Kč.

Úpravy v ZUŠ Jana Zacha
RM schválila uzavření a texty smluv o dílo se zho-
tovitelem DIS Praha, s. r. o., na plnění veřejných 
zakázek malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVI-
CE – rekonstrukce dlažby – dvorek ZUŠ Jana Za-
cha“ v celkové ceně 330 987,99 Kč včetně DPH 
a „ČELÁKOVICE – rekonstrukce části chodníku 
z ul. Vašátkova k ZUŠ Jana Zacha“ v celkové ceně 
276 941,94 Kč včetně DPH.

Rekonstrukce v Jiřině
Radní rozhodli o výběru pro město nejvhodnější 
nabídky podané účastníkem řízení pod názvem 
Sdružení „Jiřina“ (1. společník – ZEPRIS, s. r. o., 
2. společník – 1. SčV, a. s.) na plnění nadlimit-

ní veřejné zakázky na dodávky „Rekonstrukce 
PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové 
sítě“ za cenu 32 417 165,55 Kč včetně DPH. Ná-
sledně schválili uzavření a text příslušné smlouvy 
o dílo.

Inventarizační komise
Vzhledem k personálním změnám Rada města od-
volala Kateřinu Kandlovou z funkce předsedkyně 
Ústřední inventarizační komise pro provedení in-
ventur majetku a závazků města Čelákovice a jme-
novala jejím předsedou Jana Flakse.

Obědy pro žáky ze sociálně slabých rodin
RM souhlasila s přijetím účelově určených peněži-
tých darů Základní školou v ulici J. A. Komenské-
ho na obědy pro žáky ze sociálně slabých rodin 
od o. p. s. WOMEN FOR WOMEN, a to ve výši 
20 250 Kč na první pololetí roku 2019/2020 a výši 
30 000 Kč na pololetí druhé.

ČOV
Rada města schválila uzavření a text smlou-
vy o dílo s PROVOD – inženýrská společnost, 
s. r. o., jako zhotovitelem na plnění veřejné za-
kázky malého rozsahu na zpracování projektové 
dokumentace k akcím s názvem „ČELÁKOVICE 
– ČOV – Obnova vírového lapáku písku a dosazo-
vacích nádrží“ a „ČELÁKOVICE – ČOV – Dostav-
ba přístřešku pro kontejnerové stání na vylisova-
ný kal“ v celkové ceně 371 470 Kč včetně DPH.

Táborová základna Miličín
Radní schválili zadávací dokumentaci podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Let-
ní tábor Miličín – Rekonstrukce hlavní budovy na 
pozemku p. č. 357“.

Záluží – vodovod a kanalizace
Rada města rozhodla o výběru pro město nejvhod-
nější nabídky podané účastníkem řízení Horák – 
stavební a obchodní společnost, s. r. o., na plnění 
nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Če-
lákovice – Záluží, vodovodní přivaděč, kanalizač-
ní stoka“ za cenu 38 223 868,54 Kč včetně DPH 
a schválila příslušnou smlouvu o dílo.

Prodej obecních bytů v Milovicích
Rada města schválila v souladu s pravidly postu-
pu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Če-
lákovice v obci Milovice vymezených v domech 
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. 501/7 – 1 749 000 Kč;
č. 501/8 – 1 115 400 Kč;
č. 501/16 – 1 923 900 Kč;
č. 501/28 – 1 818 300 Kč;
č. 501/29 – 1 139 600 Kč;
č. 501/37 – 1 818 300 Kč;
č. 501/39 – 1 773 000 Kč;
č. 501/40 – 1 818 300 Kč;
č. 501/44 – 1 139 600 Kč;
č. 501/46 – 1 818 300 Kč;
č. 501/47 – 1 139 600 Kč;
č. 501/48 – 1 950 300 Kč;
č. 502/14 – 1 125 300 Kč;

Uzavírka ulice S. K. Neumanna. Foto: -dv-

Pokračování na str. 5
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PODZIMNÍ SVOZ
TŘÍDĚNÉHO

KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Technické služby Čelákovice budou pořá-
dat svoz tříděného komunálního odpadu. 
Vytříděný komunální odpad z domácností 
bude možné zdarma odevzdat na uvede-
ných místech v následujících sobotách 
vždy od 8.00 do 12.00 hod.

5. října
ulice 28. října u hřiště „U Hájku“
ulice Polská na křižovatce s Lidickou
12. října
ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského
a Jungmannovou
19. října
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u pobočky knihovny

Na uvedených místech v určeném čase 
mohou občané zdarma odevzdat tyto dru-
hy vytříděného komunálního odpadu: Papír, 
sklo, plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, 
textil, kompostovatelný odpad ze zahrad. Lze 
zde odevzdat i velkoobjemový odpad z do-
mácností, který nelze umístit do popelnice.
Z technických důvodů nelze vybírat nebez-
pečný odpad, suť, stavební odpad a zemi-
nu! Současně zde lze odevzdávat elektroza-
řízení jako zpětný odběr – lednice, sporáky, 
pračky, televize, monitory, výpočetní tech-
niku a podobně. Uvedené komodity lze prů-
běžně odevzdat celý rok i na sběrném dvoře 
„Na Špičce“, Mochovská 116.
www.celakovice-mesto.cz/ts/

Povinné označování psů od 1. ledna 2020
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost 
povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Od tohoto data by měl být na 
území České republiky označený každý pes.

Povinné očkování psa proti vzteklině bude plat-
né pouze v případě, že je pes označený mikro-
čipem. Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v době prvního očkování proti vztekli-
ně, tedy nejpozději v půl roce věku. Mikročipem 
nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné 
tetování provedené před 3. červencem 2011.
Zavedení povinného označení všech psů na 
území České republiky by mělo být přínosem 
zejména v těchto oblastech:
n  zjištění identity psa v případě potřeby kontrol-

ních orgánů (Státní veterinární správa, Policie 
České republiky, Celní správa, obce atd.);

n  účinnější monitoring chovů a kontrola dodržo-
vání stanovených pravidel a předpisů (např. 
počtu držených zvířat, jejich věku, vakcinace, 
dodržování zoohygienických podmínek, zajiš-
tění pohody zvířat) a postih chovatelů v přípa-
dě týrání zvířat;

n  umožnění kontroly při prodeji psů prostřed-
nictvím obchodníků jak z hlediska veterinár-
ních, tak z hlediska finančních předpisů;

n  bude možné prokázat vlastnictví psa, což 
je velmi důležité v případě odcizených psů 
i v případě postihu vyplývajícího ze zodpo-
vědnosti za psem způsobenou škodu (např. 
případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu, 
psi pytláci atd.);

n  zatoulané řádně označené a evidované zvíře 
má podstatně větší naději, že se vrátí ke své-
mu původnímu majiteli, jeho návrat je opera-
tivnější.

Označení psů mikročipem provádějí soukromí 
veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat 
veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou 

registrováni u Komory veterinárních lékařů ČR).
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 
120 a 450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku 
si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho apli-
kaci. Ceny jsou smluvní. Dozorovým orgánem je 
Státní veterinární správa. Za psa bez označení 
bude od roku 2020 hrozit správní řízení s ulože-
ním pokuty až ve výši 20 000 Kč, protože na psa 
bude pohlíženo, jako by neměl platné očkování 
proti vzteklině.
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s in-
jekční aplikací. Mikročip o délce asi 1 cm je 
umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován 
do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben 
z biokompatibilních materiálů, na které organi-
smus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Mik-
ročip je pouze pasivním nosičem informace, ne-
obsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat 
mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.
Příslušná novela veterinárního zákona 
č. 166/1999 Sb. nezavádí povinný zápis do jaké-
hokoli registru psů. Povinností je, aby v dokladu 
o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím prů-
kazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo mikročipu. 
Obec si však může povinnost evidence stanovit 
vyhláškou. V současné době není zatím řešena 
oblast jednotné celostátní evidence psů. Novela 
veterinárního zákona zavádí povinné označení 
pouze u psů. Situace je však odlišná, pokud se 
svým zvířetem plánujete cestovat do zahraničí. 
V takovém případě se povinnost označení zvířete 
mikročipem stanovená evropskou legislativou již 
řadu let vztahuje nejen na psy, ale také na kočky 
a fretky.
 Nikola Ottl, místostarostka II

Městská zeleň – koncepce a územní plán
Otázka pro tzv. zastupitelskou arénu pro aktuální vydání Zpravodaje zněla: „Jste pro zpracování kon-
cepce městské zeleně pro další období?“ Kromě odpovědi limitované počtem znaků, která je zveřej-
něna na pravidelném místě, si dovolujeme zveřejnit náměty, které by měly být v souvislosti s tématem 
diskutovány, abychom si uvědomili širší souvislosti tématu a jeho dopady.
Koncepce zeleně je v širším měřítku generel zeleně, který stanoví a měl by řešit územní plán.
Pokud chce město řešit zeleň ve větší podrobnosti, je třeba vyjít ze zásad v územním plánu, prioritně 
zpracovat tzv. pasport zeleně, tj. přehled zejména vzrostlých stromů, jejich stáří a perspektivy růstu 
(dendrologické posouzení), ploch trávníků a keřových podrostů a stanovit plán obnovy, dosadeb 
a výměn – tuhle agendu by měl řešit odbor životního prostředí.
Úskalí celé práce je v tom, že kvalita zeleně je svou povahou proměnná v čase, tj. pasport se musí 
pravidelně obnovovat, jinak expiruje v čase, a infomace z něj jsou nepoužitelné. 
 Miloš Bukač, Zdeňka Tichá, Marek Tichý, zastupitelé za PRO Č

č. 502/17 – 1 125 300 Kč;
č. 502/25 – 1 799 600 Kč;
č. 502/27 – 1 977 800 Kč;
č. 502/30 – 1 780 000 Kč;
č. 502/43 – 1 789 700 Kč;

č. 606/13 – 1 951 400 Kč;
č. 606/16 – 1 951 400 Kč;
č. 606/17 – 1 425 600 Kč;
č. 606/21 – 1 835 900 Kč;
č. 606/25 – 1 716 000 Kč;
č. 606/26 – 1 168 000 Kč;
č. 606/29 – 1 425 600 Kč;
č. 606/37 – 1 835 900 Kč;
č. 606/39 – 1 951 400 Kč;
č. 606/40 – 1 835 900 Kč;
č. 606/41 – 1 425 600 Kč;
č. 606/42 – 1 951 400 Kč;
č. 606/44 – 1 425 600 Kč;

č. 621/5 – 3 313 500 Kč;
č. 621/23 – 3 375 900 Kč;
č. 621/24 – 3 628 900 Kč;
č. 621/30 – 3 628 900 Kč;
č. 621/31 – 2 270 400 Kč.
Výběr z usnesení RM č. 19–22/2019.

-dv-

Pokračování ze str. 4
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Otázka  

????

Vhodná koncepce týkající se zeleně je přínos-
ná pro rozvoj města. Vždyť stromy, keře či jen 
volné zatravněné plochy jsou plícemi, které 
potřebuje každý z nás. A nejde jen o to, že 
rostlinstvo dodává kyslík. Jde i o to, že doká-
že absorbovat spoustu vody, a tím zpomalit 
výpar v horkých letních dnech. Stromy posky-
tují stín, který nás ochlazuje, a také duševní 
energii, kterou z nich čerpáme. Nezapomí-
nejme na živočichy, kteří s námi žijí, mnohdy 
jsou to zajímavé druhy a zeleň jim poskytuje 
domov, útočiště a zdroj potravy. Kvalitní kon-
cepce městské zeleně musí zahrnout všechny 
důležité aspekty – vytipování lokalit a výsad-
bu vhodných druhů stromů, keřů a okrasných 
květin, údržbu travnatých ploch s ohledem na 
počasí, lokalitu a živočichy, zachování části 
rumišť či náletových dřevin, budování jezírek 
coby vodních rezervoárů. Městská zeleň musí 
připomínat velkou zahradu, kde obyvatelé 
mohou odpočívat a při procházkách obdivo-
vat její krásu. Zpracování koncepce městské 
zeleně jednoznačně podpoříme!
 Pavel Jindřich, zastupitel

Vzhledem k tomu, že s pasportizací a plány 
údržby městské zeleně máme letité zkuše-
nosti, troufáme si tvrdit, že otázka není srozu-
mitelná a zpracovatel vlastně neví, na co se 
ptá. Zpracování koncepce zeleně má smysl, 
jen pokud město současně stanoví a bude 
v čase obnovovat její pasportizaci a zeleň 
podle koncepce spravovat. Jinak jsou to 
zbytečně vynaložené prostředky. Smysluplné 
je stanovit interval dendrologické kontroly 
a stavu zeleně jednou za tři roky a aktualizaci 
plánování obnovy zhruba stejně. Při každé 
aktualizaci by se do pasportu a plánu obnovy 
měly propsat nové věci z investic (to nyní není 
v Čelákovicích vzhledem ke stavu investic 
aktuální). S koncepcí zeleně dnes úzce souvi-
sí tzv. „water harvesting“, tj. hospodaření se 
srážkovou vodou, která se zadržuje v místě 
spadu a používá na závlahy, a tím prodlužuje 
perspektivu růstu a stavu zeleně vzhledem ke 
změnám klimatu. Sledujte náš FB: PRO Č – 
Pro Čelákovice. Vaši PROČáci.
 Zdeňka Tichá, zastupitelka

Ano. Koncepce zeleně městu chybí, před-
cházet by jí měl detailní pasport zeleně, ze 
kterého se bude následně vycházet v kon-
cepci a plánu na další období. Čelákovice 
jsou bezpochyby dost „zeleným“ městem, 
stačí se podívat na letecké snímky. Nicméně 
se zeleň u nás neřeší jako celek, pouze po 
jednotlivých lokalitách ad hoc, což přináší 
jistou rozpolcenost a ne vždy dobrou a smys-
luplnou kompatibilitu. Na zvážení je zavedení 
městského architekta zeleně, který by město 
po této stránce dokonale znal a odborně 
se vyjadřoval jak k novým výsadbám, tak 
ke kácení, obměnám a úpravám městských 
zelených ploch. Zvláště teď, v době měnícího 
se klimatu, kdy má zeleň nezastupitelnou roli 
nejen při stínění, ale také při zadržování vody 
v krajině.
 Marek Skalický, zastupitel

Jste pro zpracování koncepce městské zeleně pro další období?

ODS ANO 2011PRO Č

V souladu s pravidly rubriky Zastupitelská aréna položila otázku volební strana ANO 2011.

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města 2020

V roce 2020 je předpokládáno rozdělení 5 mil. Kč 
z rozpočtu města na podporu sportovních sub-
jektů, spolků a organizací působících v sociální 
oblasti. Nově je podmínkou k poskytnutí dotace 
nejen sídlo, ale i vykonávání činnosti žadatele na 
území města Čelákovic. Závazně jsou stanovena 
kritéria pro dělení dotací na sportovní činnost, 
u ostatní zájmové činnosti dochází k zastropování 
maximální výše dotace, o kterou lze žádat. Po-
skytovatel dotace zároveň vyhověl požadavkům 
a prodloužil dobu pro finanční vyúčtování dotací 
od roku 2021 až do posledního dne měsíce února. 

Rada města svým usnesením č. 19/2019/6.4 dne 20. srpna schválila Zásady pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Čelákovic I/7/2019. Zásady budou účinné od 1. prosince a byly do 
nich zapracovány náměty členů pracovní skupiny tak, aby přerozdělení veřejných finančních 
prostředků bylo ještě více spravedlivé. 

Dotace pro rok 2019 na celoroční činnosti je však 
nutné vyúčtovat nejpozději do 31. ledna 2020!
S ohledem na změny v Zásadách je připraven 
opět seminář pro žadatele, který bude zaměřen 
na aktuální změny, nejčastější chyby a vzorové 
vyplnění žádosti o poskytnutí dotace.
Seminář se uskuteční ve středu 20. listopadu 
od 18.00 hodin v obřadní síni historické budo-
vy radnice.
Těšíme se na vaši účast!
 Petr Studnička, místostarosta I,
 Nikola Ottl, místostarostka II

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)
Ve čtvrtek 31. října bude oficiálně zahájena stavba Správy železniční dopravní cesty nesoucí oficiální 
název „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“, která bude 
probíhat až do roku 2022.
Zhotovitelem stavby je společnost „Lysá“ ve složení vedoucí společník EUROVIA CS a další společ-
níci GJW Praha a Elektrizace železnic Praha. Vysoutěžená cena veřejné zakázky je 1,47 mld. Kč bez 
DPH a financována bude z programu Evropské unie CEF (Connecting Europe Facility).
Díky vybudování provizorního přemostění přes Labe nebude omezen provoz osobních vlaků v dotče-
ném úseku a jízdní doba mezi Čelákovicemi a Lysou nad Labem zůstane zachována v délce 6 minut. 
Omlouváme se tímto za všechny způsobené komplikace spojené se stavební činností!
 Petr Studnička, místostarosta I,
 Miroslav Opa, místostarosta III

Tištěný přehled akcí 
Zima v Čelákovicích. 

POZOR, 
BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA

Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „Zima v Če-
lákovicích“ (plakát; Zpravodaj města) obsahu-
jící akce od čtvrtka 5. prosince 2019 do pon-
dělí 9. března 2020 je v pondělí 12. listopadu 
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“.

Foto: Kamil Voděra
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Září víno vaří, říjen víno pije
No vidíte, i pranostika říká, že většina lidí má ráda víno a také ho pije. Samozřejmě střídmě, aby nebyl 
karambol. No a my se sejdeme Na Nové 14. října od 15.00 hod. a také si jistě dáme ten skleničku vína, 
nebo pívínko. Těšíme se na vás.
V září začala většina našich aktivit. Ale ještě stále je dost času, najít si některou, kterou budete chtít 
vyzkoušet. Třeba se vám mezi námi zalíbí a budete chodit pravidelně.
V říjnu od 3., 15.10 hod., začíná pokračování počítačového kurzu na ZŠ v ulici J. A. Komenského. 
Toto datum je pro 1. skupinu, to jsou začátečníci. Pokud budete chtít přijít, nemusíte se přihlašovat, 
prostě přijďte. Přineste si přezouvačky, abychom tam dětem nepřinesli špínu, a jděte do prvního 
patra. Počítačová třída je hned jako první. Za týden, tj. 10., 15.10 hod., přijde druhá skupina.
Jinak vše poběží podle plánu. Jen místo konání se změnilo na děkanství vedle Kamenky. Rozvrh 
aktivit je v naší vývěsní skříňce.
Vypadá to, že by mohla být nová aktivita, a to muzikoterapie. Máme volný pátek, tak bychom zkusili 
ten pátek. Zatím bychom potřebovali vědět, jaký by byl zájem. Pokud máte náš společný e-mail: 
seniori@celakovice-mesto.cz, napište mi prosím, kdo by měl zájem.
Město bude opět pořádat náš společný večer. Jistě opět přijdete v obvyklém počtu.
No a na závěr bych chtěla říci všem seniorům, kteří se našich aktivit nezúčastňují. Nebojte se přijít 
mezi nás. Však za zkoušku nic nedáte. Nikdo vás k ničemu nenutí, ale je škoda sedět doma a po-
malu si stárnout. Třeba najdete nové kamarády a popovídáte si o tom, co vás baví. Nebo přijdete 
s novým nápadem, jak bychom se mohli zabavit nebo si pomoci. Slovo stáří je relativní, někdo je 
starý ve čtyřiceti, a někdo mladý v sedmdesáti. Nejsou mezi námi jen už staří, jak někdy slyším. Tak 
se mějte hezky a stáří vpřed.

Anděla Nosková

senioři

Pro další informace sledujte vývěsní skříňku pro seniory, která je umístěná mezi okny na obchodě 
v Masarykově ulici č. p. 226. Z ní se dozvíte, kdy a kde se co koná.

KONTAKTY
Anděla Nosková, e-mail: anybety@seznam.cz, nebo seniori@celakovice-mesto.cz, 
tel.: 608 750 633
PC, e-mail: pcpomsen@seznam.cz, tel.: 777 020 721
odbor pro občanské záležitosti Městského úřadu, tel.: 326 929 118

Vážení občané,
z důvodu rekonstrukce prostor stávající podatelny Městského úřadu Čelákovice je podatelna 
přesunuta do kanceláře odboru pro občanské záležitosti – sociální záležitosti a zdravotnictví  
v přízemí budovy radnice. Dokončení rekonstrukce je plánováno na polovinu října 2019. 
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace.

Martin Chramosta, vedoucí odboru organizačního

Město Čelákovice bude letos ve spoluprá-
ci s ČVUT v Praze hledat nové využití budovy 
bývalé školy v Sedlčánkách. Zadání pro re-
konstrukci bude vycházet z mapování potřeb 
občanů i doporučení odborníků ČVUT. Cílem je 
nalézt řešení, které nabídne pestré využití a kte-
ré bude zároveň respektovat historickou kvalitu 
budovy.
Na podzim tohoto roku budou výzkumníci zjiš-
ťovat potřeby a přání obyvatel, spolků a orga-
nizací v Čelákovicích. Do projektu se můžete 
zapojit prostřednictvím ankety, která je již nyní 
dostupná na webu a facebookových stránkách 
města a v papírové podobě také v podatelně 
Městského úřadu. Obyvatelům Sedlčánek bude 
navíc anketa s pozvánkou doručena přímo do 
poštovních schránek.
Obyvatele Sedlčánek i další zájemce z Čelákovic 
zveme na diskusní setkání, které proběhne ve 
čtvrtek 24. října od 18.00 hod. v Restauraci Na Vo-
šverku. Zájemce prosíme, aby se hlásili prostřed-
nictvím facebookové události, e-mailové adresy: 
vyzkum@uceeb.cz nebo na tel.: 774 868 589.

střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Koncem srpna přijala hlídka MP oznámení 
z OOP PČR Čelákovice, že bylo právě odcizeno 
nové dámské elektrokolo. Strážníci se vydali do 
míst, kde se zdržují kriminálně závadové osoby. 
Při příjezdu si všimli muže, jak po spatření hlíd-
ky MP ujíždí na elektrokole; poté z něj seskočil 
a chtěl utéct. Strážníci ho však nalezli schova-
ného v křoví. Při zadržení pachatele byly použity 
donucovací prostředky. Podařilo se zjistit, že se 
skutečně jedná o právě odcizené jízdní kolo. Na 
místo byla přivolána hlídka PČR a věc si pře-
vzala, včetně zadrženého pachatele. Nalezené 
elektrokolo bylo vráceno šťastné majitelce. 

Koncem srpna v časných ranních hodinách 
našla hlídka MP mladíka ležícího na ulici. Měl 
obličej od krve a řekl, že byl přepaden nějakými 
mladíky. Byla přivolána zdravotnická záchranná 
služba (ZZS) a hlídka PČR. Při ošetření mladík 
uvedl, že si zranění způsobil sám pádem na 
zem, ale za chvíli prohlásil, že byl přepaden. 
Vzhledem k nejasnostem se případem nadále 
zabývá PČR. 

Začátkem září si strážníci povšimli kriminálně 
závadové osoby, o které věděli, že po ní pátrá 
PČR. Jelikož tato osoba přebývala v provizor-
ním příbytku, kde byly nalezeny věci sloužící 
ke krádežím vloupáním a různé věci sloužící 
k výrobě a aplikaci omamných látek, včetně 
neznámých chemikálií, byla přivolána kriminální 
služba PČR k odbornému posouzení a převzetí 
hledané osoby včetně místa činu. 

MP byla požádána PČR o kontrolu údajného 
požáru na ostrůvku u mlýna. Ten byl zamořen 
štiplavým dýmem. Strážníci nalezli ohníček, 
zřejmě zapálený lidmi bez domova, kteří zde 
pálili plasty a další odpad. Strážníci oheň uhasili 
vodou z mlýnského náhonu. Ani při opakované 
noční kontrole zde nikoho nenašli. 

MP byla přivolána s žádostí o pomoc do Domu 
s pečovatelskou službou a do rodinného domu 
kvůli pádu starších lidí. Hlídka poskytla první po-
moc a přivolala ZZS.

Hlídka MP přijala oznámení o pohřešování star-
ší osoby, která odešla z domu neznámo kam. 
V blízkém okolí se pohřešovanou osobu nepo-
dařilo nalézt, proto se pátrání rozšířilo. Tu se 
podařilo nalézt a byla převezena do svého by-
dliště. 

Bylo oznámeno, že před školou leží elektrická 
koloběžka. Koloběžku LIME, již si lze zapůjčit 
v Praze, firma skutečně postrádala. 

Odbor životního prostředí MÚ předal MP rybář-
ské doklady nalezené u Labe. MP informovala 
pražskou místní organizaci a příští den si rybář 
své doklady vyzvedl.

Zapojte se do projektu rekonstrukce bývalé  
školy v Sedlčánkách

Výzkumníci ČVUT budou v dalších týdnech 
provádět rozhovory s občany města i zástup-
ci spolků a organizací, aby na začátku příštího 
roku představili k diskusi návrh řešení rekon-
strukčního záměru. O této i dalších akcích bu-
deme včas informovat prostřednictvím komuni-
kačních kanálů města.

Tomáš Vácha, ČVUT

Budova bývalé školy v Sedlčánkách. Foto: ML
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Činnost Městské policie 
Čelákovice

Obecně činnost městské policie upravuje zákon č. 553/1991Sb., o obecní policii, v platném 
znění. Městská policie Čelákovice (dále také MP) byla zřízena Zastupitelstvem města Če-
lákovic v roce 2004 na základě obecně závazné vyhlášky E 1/2004. Řízením MP je vždy ze 
zákona pověřen starosta města, nebo jiný pověřený člen zastupitelstva.

Počet přijatých oznámení od občanů za prvních 
šest měsíců roku 2019 přesáhl 800. V denní 
i noční dobu je občanům k dispozici pouze jed-
na hlídka MP pro celé Čelákovice. Díky zlepšují-
cí se personální situaci bude v budoucnu možné 
určité posílení, které je nezbytné s navyšujícím 
se počtem oznámení i činnostmi, které MP za-
jišťuje.

Přehled za první pololetí roku 2019
n  60x výjezd na hlášení o narušení objektu, 

součinnost u požáru nebo dopravní nehody;
n  110x odchyt volně pobíhajících psů, který byl 

49x úspěšný. S tímto souvisí umístění od-
chyceného psa do kotce, krmení, šetření ke 
zjištění majitele, včetně zveřejnění na sociál-
ních sítích. Pokud se nepodaří zjistit majitele, 
strážníci psa odvezou do smluvního útulku 
do Lysé nad Labem. Strážníci v mnoha pří-
padech provedli i odchyt zraněného ptactva, 
které je převáženo do smluvní stanice v Bran-
dýse nad Labem. Výjimkou není ani odchyt 
hada, divočáka, netopýra, papouška a asis-
tence při odchytu rojů včel;

n  12x likvidace nalezených injekčních stříkaček 
po drogově závislých (celkem asi 200 ks);

n  2x strážníci nalezli vlastním pátráním na úze-
mí Čelákovic odcizené vozidlo;

n  15x strážníci nalezli vlastním pátráním na úze-
mí Čelákovic osobu hledanou Policií ČR;

n  60x při výkonu služby strážníci zjistili závadu 
na majetku města, která byla předána Tech-
nickým službám k opravě (nefunkční osvětle-
ní, poškozené odpadkové koše, poškozené 
a špatně viditelné dopravní značení atd.);

V současné době pracuje u naší MP 12 stráž-
níků. Do konce letošního roku ještě nastoupí 2 
strážníci, a tím se naplní určený početní stav. 
Krizová personální situace z přelomu letošního 
roku je tedy zažehnána a nebude se již stávat, 
že celou 12hodinovou službu bude vykonávat 
pouze jeden strážník nebo že NONSTOP služ-
bu bylo možné zajišťovat jen díky přesčasovým 
hodinám. Nedostatek strážníků v okolí Prahy je 
způsoben výrazně lepšími platovými podmínka-
mi a bonusy v hlavním městě Praze. Denní smě-
ny strážníků trvají od 7.00 do 19.00 hod. a noční 
směny od 19.00 do 7.00 hod. Vlastní hlídková 
činnost je prováděna pěší nebo motorizovanou 
hlídkou. MP má v současné době k dispozici 
dvě vozidla v barevném provedení. Jedná se 
o vozidlo Škoda Octavia a VW Caddy, které je 
uzpůsobeno pro převoz odchycených psů, pře-
voz „botiček“, nalezených jízdních kol atd.

MP zabezpečuje místní záležitosti veřejného 
pořádku v rámci působnosti města Čelákovice 
a plní další úkoly stanovené zákonem, včetně 
zákonem stanovené spolupráce s Policií České 
republiky, státními orgány a orgány územních 
samosprávných celků. Tato působnost může 
být na základě veřejnoprávních smluv rozšířena 
i na obce, které nemají obecní/městskou po-
licii. MP Čelákovice takto plní jí svěřené úkoly 
i v Přerově nad Labem a v Lázních Toušeni. 
V těchto obcích bylo za první pololetí roku 2019 
odslouženo více než 400 hodin. V minulých le-
tech byly tyto úkoly plněny i v obci Mochov, ale 
v letošním roce v březnu byla tato spolupráce 
ukončena.

n  2x strážníci použili defibrilátor při pokusu 
o záchranu lidského života;

n  120x byla hlídka MP požádána obvodním od-
dělením Policie České republiky Čelákovice 
o prověření nějaké události, pomoc na místě 
činu nebo o součinnost;

n  33x pomoc občanům (senioři, osoby pod vli-
vem alkoholu, zabouchnuté dveře atd.);

n  26x součinnost s Městským úřadem Čeláko-
vice (neoprávněné skládky, zeleň v křižovat-
kách, pálení odpadů, nadměrný hluk, neo-
právněné zábory, dopravní značení, volby do 
Evropského parlamentu);

n  součinnost při akcích – např. branné a do-
pravně-bezpečnostní dny ZŠ, průvod měs-
tem, BESIP, orientační běh v centru Čelá-
kovic, Setkání na náměstí, taneční soutěž 
Čelákovická duběnka, pálení čarodějnic atd.;

n  Strážníci též zjistili pachatele – poškození 
lamp veřejného osvětlení na náměstí, po-
škození odpadkových košů v parku, krádeže 
jízdních kol (2x), rvačky a ublížení na zdraví 
v baru, krádeže finanční hotovosti, rozbitého 
okna u firemní prodejny či řidiče pod vlivem 
alkoholu.

Dle statistiky nápadu trestné činnosti a dle reak-
cí občanů jsou z hlediska bezpečnostních rizik 
ve městě nadále největším problémem krádeže 
jízdních kol a užívání psychotropních látek. Ov-
šem MP nemá v drogové problematice skoro 
žádné pravomoci a veškeré informace jsou pře-
dávány PČR. MP se spíše potýká s následky 
chování jejich uživatelů budících veřejné pohor-
šení nebo jinak narušujících občanské soužití 
a veřejný pořádek.
Při vyšetřování krádeží jízdních kol věnují stráž-
níci pozornost kriminálně závadovým osobám 
(stejná skupina osob jako uživatelé drog), pro-
vádějí jejich kontroly, včetně fotodokumentace 
jízdních kol, která mají u sebe. Tímto způsobem 
se podařilo v několika případech dohledat odci-
zená jízdní kola. Zvýšené kontroly těchto osob 
mají pozitivní vliv na nápad trestné činnosti i po-
čet problémových osob zdržujících se v Čeláko-
vicích.
Při zabezpečování místních záležitostí veřejné-
ho pořádku MP přispívá k ochraně majetku. Dle 
tohoto ustanovení ze zákona o obecní policii 
MP provádí kontroly městských objektů, které 
jsou napojeny na pult centrální ochrany. Těchto 
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objektů je v současnosti přibližně 15, jedná se 
o školy, muzeum, knihovnu atd. Letos do sprá-
vy MP přibyla i cyklověž (Biketower) u nádraží, 
kam si cyklisté mohou uschovat svá jízdní kola 
i další věci do úložných boxů. Na místě se na-
chází i převlékárna pro cyklisty. Strážníci každý 
den také zajišťují zamykaní a odemykání dět-
ských hřišť a hřbitova. 
MP se v zákonem stanoveném rozsahu podílí 
na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu 
na pozemních komunikacích. Tato oblast, díky 
řidičům, kteří nedodržují dopravní předpisy, za-
ujímá velkou část náplně strážníků. Převážně se 
jedná o špatně parkující vozidla a nedodržení 
maximální povolené rychlosti. Za prvních šest 
měsíců roku 2019 strážníci řešili více než 500 
přestupků. Velkým problémem je též parkování 
v označeném placeném prostoru v ulici Sed-
láčkově bez zaplacení stanoveného poplatku. 
Strážníci proto provádí namátkové kontroly par-
kování každý den. Zároveň MP zajišťuje výběry 
finanční hotovosti, kontrolu a servis tohoto par-
kovacího automatu. 
Každý školní den zajišťují strážníci v době 
7.30–8.00 hod. určené přechody pro chodce 
z důvodu bezpečnosti školáků. Rád bych požá-
dal všechny „spěchající“ řidiče vezoucí své dítě 
na poslední chvíli do školy, aby dodržovali do-
pravní předpisy a chovali se ohleduplně převáž-
ně k malým dětem jdoucím do školy. Ani vám. 
„spěchající“ řidiči. by se nelíbilo, kdyby vaše 
dítě ohrozil bezohledný řidič s tvrzením „dokaž-
te mi to“, „já vím, my jsme zaspali“ atd.
Dalším negativním trendem dnešní doby jsou 
chodci, včetně dětí, kteří nesledují dopravní si-
tuaci a věnují se mobilnímu telefonu. I zde bych 
rád požádal rodiče o osvětu u svých dětí, vždyť 
v loňském roce takto bylo usmrceno 113 lidí, 
na což i reaguje kampaň BESIP – nepozornost 
zabíjí! Strážníci se setkávají i s případy, že dítě 
jdoucí do školy s mobilním telefonem v ruce 
se sluchátky v uších narazí hlavou do dopravní 
značky atd. 
V náhodně vybraných dnech MP provedla šet-
ření, kolik rodičů v době od 7.30 do 8.00 hod. 
doveze své dítě vozidlem před ZŠ v ulici J. A. 
Komenského. Vždy se jednalo o asi 110 až 130 
osobních vozidel, která v této ulici zákonitě způ-
sobují dopravní komplikace. Vážení rodiče, je 
vždy nezbytně nutné vozit své děti každý den 
před „dveře školy“?
Mezi další činnosti strážníků vyplývající ze záko-
na patří dohled nad dodržováním pravidel ob-

čanského soužití. Zde se setkáváme převážně 
s problémy v sousedském soužití. Sousedé na 
sebe oznamují jakoukoliv maličkost, dělají si na-
schvály a spory se vlečou dlouhou dobu.
Další velkou oblastí činnosti strážníků je agenda 
ztrát a nálezů. Zde bych velmi rád poděkoval 
slušným občanům, kteří v mnoha desítkách pří-
padů poctivě odevzdali hodnotné mobilní tele-
fony i peněženky obsahující doklady s finanční-
mi prostředky dosahujícími i tisíců korun. Skoro 
ve všech případech se u hodnotných věcí a do-
kladů podařilo strážníkům zjistit a kontaktovat 
majitele a předat jim jejich věci. V několika pří-
padech byla využita i spolupráce s kolegy z ji-
ných městských policií v rámci ČR. V rámci této 
agendy bych rád upozornil občany, aby se v pří-
padě odcizení svého jízdního kola informovali na 
MP, zda jejich kolo nebylo nalezeno. V mnoha 
případech je nalezeno starší jízdní kolo, avšak 
nikdo nenahlásí jeho ztrátu, a tak je uloženo po 
zákonem stanovenou dobu ve skladu Městské-
ho úřadu.
Další oblastí ve správě strážníků je městský 
kamerový systém, který je využíván jak MP, 
tak Policií ČR. Strážníci na základě žádostí od 
PČR provádějí výstupy z tohoto systému, čímž 
se podařilo odhalit a ztotožnit několik pachatelů 
trestné i přestupkové činnosti. Snahou MP bude 
tento již zastaralý systém v nejbližší možné 
době modernizovat a rozšířit, neboť je to velký 
pomocník při práci MP.
Strážníci MP jsou též pověřeni likvidací kadáve-
rů, neboli uhynulých/přejetých zvířat. Kadáver je 
potřeba uložit do igelitových pytlů a převézt na 
smluvní veterinární stanici k odborné likvidaci. 
Tato činnost je velmi nepříjemná, a to hlavně 
v letních měsících, kdy v mnoha případech jsou 
uhynulá zvířata ve značném stádiu rozkladu.
Nelze zapomenout na administrativní činnost, 
která je spojena se všemi činnostmi strážníků 
a je velmi časově náročná. Jedná se o kom-
plexní personalistiku včetně všech proškole-
ní, plánování služeb, přípravy podkladů pro 
mzdové oddělení, zpracování metodických 
pokynů a směrnic, komplexní servis a údržbu 
služebních vozidel včetně zařízení důležitých 
pro činnost strážníků, evidenci činnosti stráž-
níků, evidenci ujetých kilometrů a času stráve-
ného na veřejnoprávních smlouvách, evidenci 
blokových pokut, včetně příprav podkladů pro 
exekuce a vymáhaní pro celní úřad, komplexní 
činnost v oblasti materiálního vybavení včet-
ně ústroje a výzbroje a s tím související evi-

dence faktur atd. Ze zákona je též Městská 
policie povinna poskytovat statistické údaje Mi-
nisterstvu vnitra.
Každý měsíc též pověřený strážník připravuje 
podklady do Zpravodaje města Čelákovic, rub-
riky Střípky z činnosti Městské policie. 
Závěrem již ve stručnosti uvedu další činnos-
ti strážníků: Dohled nad dodržováním obecně 
závazných vyhlášek a nařízení města (volné po-
bíhání psů, konzumace alkoholu na veřejnosti), 
podílení se na dodržování právních předpisů 
o ochraně veřejného pořádku a čistoty na veřej-
ných prostranstvích, včetně dodržování nočního 
klidu, dohled nad kulturními, sportovními a spo-
lečenskými akcemi s větší koncentrací občanů. 
Důležitá je i prevence kriminality, a to na vytipo-
vaných místech, jako je nádraží, nákupní cent-
rum, benzínové čerpací stanice atd.
Rád bych poděkoval všem spolupracujícím 
subjektům i občanům, bez kterých by se čin-
nost MP neobešla. Velké poděkování také patří 
vedení města za maximální podporu a službě 
kriminální policie a vyšetřování Policie ČR za vý-
bornou spolupráci při realizaci několika případů.

Téma zpracoval
Marek Drobný,  

velitel Městské policie Čelákovice

NON-STOP 

731 136 156

Foto: archiv MP
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Dne 22. října oslaví moje mi-
lovaná maminka Štěpánka 
PUPÁKOVÁ 90. narozeniny.
Hodně zdravíčka a lásky do 
dalších let přeje dcera Anna, 
vnoučata Gábi s manželem, 
Marcel a Anička s manže-
lem, pravnoučata David, Ni-
cole a Mia.

Dne 10. října 2019 by se dožil 
80 let pan Jiří NOVOTNÝ, če-
lákovický rodák.
Vzpomíná rodina a přátelé.

Dne 29. října 2019 by se doži-
la 90 let paní Marta ŠEBES-
TOVÁ, rozená Ledecká.
Zemřela 5. března letošního 
roku.
Vzpomínají Jan Šebesta, syn 
s rodinou.

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. 

Poděkování
Sezona roku 2019 se nám překlopila do svého 
závěru a Vyšší Hrádek, p. s. s., si velice váží 
rozhodnutí zastupitelů města Čelákovic pod-
porovat finančními dotacemi rozvoj a činnost 
sociálních služeb – velmi děkuje za poskytnuté 
finanční prostředky ve výši 42 010 Kč.
Všechny poskytnuté finance byly použity na 
nákup materiálového vybavení, které slouží 
především k rozvoji schopností a dovedností 
uživatelů žijících v domácím prostředí. Vyba-
vení umožňuje snadnější manipulaci s uživateli 
s vyšší hmotností, dlouhodobě ležících nebo 
trvale upoutaných na lůžku. Dále slouží k bez-
pečným a pohodlným přesunům i pro optimální 
podporu uživatelů. Je tak velkým pomocníkem 
asistentům při jejich každodenní práci.
 Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb

Ušlechtilá zábava
Také tak rádi nakupujete v supermarketu jako 
já? Je to vzrušující, zvlášť v poslední době. Aby 
se nakupování i pro vás stalo vzrušující zába-
vou, musíte chodit do jednoho supermarketu 
pravidelně. Pro náhodného zákazníka to žádná 
zábava není. Hraje se tam totiž pro stálé zákaz-
níky taková hra, která spočívá v tom, že věci 
mění zcela nepředvídatelně své místo. Se ženou 
se vždy například sázíme, jestli bude mléko tam 
co minule, nebo jestli bude mouka ještě tam, co 
byl předtím čaj, nebo olej tam, co byla čočka. 
Zatím jsme vždy oba prohráli. Tuhle jsme chtěli 
koupit nakládané cibulky, které byly minule ve-
dle hořčice, a musel jsem udělat dřep, abych je 
vyšťáral z nejspodnější přihrádky. Nebyly tam. 
Zaradovali jsme se, jak se hra pěkně vyvíjí, a za-
hájili jsme pátrání. Objevila je žena a mávala na 
mne, zatímco prováděla cosi, co z dálky vypa-
dalo jako pokus o nízký skok do výšky, neboť 
cibulky se nalézaly skoro u stropu, na posled-
ní polici. Protože jsem o hlavu vyšší, pohodlně 
jsem pro ně doskočil. Jak vidíte, ta hra nepůsobí 
příznivě jenom na mozek, ale i na tělo. Ve zdra-
vém těle zdravý duch se nalézá a naopak. Devět 
z deseti penzistů udává, že tak uniklo Alzhei-
merovi i Parkinsonovi. Vliv na demenci zkoumají 
nyní dementologové. Já osobně mohu potvrdit 
příznivý vliv na fyziologické funkce, především 
na močové cesty. Po dřepech a skocích, zkrát-
ka po zdravém pohybu po supermarketu, se 
tyto cesty zaplnily, což nasměrovalo mé kroky 
k místu úlevy, které tam ještě minule bylo, a ří-
kal jsem si, že jestli bude jinde, že to už nebude 
žádná hra. Dopadlo to ale k oboustranné spo-
kojenosti, proto budeme do našeho supermar-
ketu chodit dál jako jeho stálí a věrní zákazníci.
 Miloslav Kolínko

Chodníky
Tentokrát to nebude kolem nich, ale po nich. 
Součástí investičních akcí, jimiž se nyní pyšní 
naše město, jsou rekonstrukce povrchu pěších 
komunikací. Na mnoha místech totiž dosluhují 
betonové desky pokládané často občanskou 
svépomocí v 70. a 80. letech minulého století. 
Už se kolébají, jsou polámané, poškozené zim-
ním solením a v prohlubních se drží voda. Chů-
ze po chodnících s takovým povrchem začíná 
být obtížná a někdy i nebezpečná. Přesto jsme 
za tyto desky bývali vděční, protože ještě v 60. 
letech se lidé na mnoha chodnících, zejména 
v okrajových částech města, po deštích, v zim-
ních a jarních oblevách brodili v blátě. Pouze 
střed města měl chodníky dlážděné.

Například v dnešní Masarykově ulici pamatuji 
mozaikovou dlažbu ze sliveneckého mramoru 
skládanou do geometrických vzorů. Tuto úpra-
vu si město pořídilo někdy ve 30. letech. Vzala 
za své pokládáním různých sítí do chodníků od 
60. let (kanalizace, voda, elektro, telefonní roz-
vody atd.), přičemž se většina šedých a bílých 
kostek poztrácela ve výkopech. Pak přišel as-
falt, na němž bývalo po deštích plno vody, a po 
něm ony betonové dlaždice dnes nahrazované 
zámkovou dlažbou. Na náměstí, ve Stankovské-
ho a dnešní Kostelní ulici měly chodníky povrch 
betonovaný na místě, členěný pouze dilatační-
mi spárami a zdobený nakoso vyrytými čtverci. 
Tyto chodníky provedla firma Josefa Honse také 
ve 30. letech, částečně jako pomoc nezaměst-
naným. Je až neuvěřitelné, že torzo tohoto po-
vrchu se včetně zašlého loga firmy zachovalo 
až do dnešních dnů v Kostelní ulici. Je to část 
chodníku na dosud nevábném přístupu k zá-
kladní škole, které se říká Kamenka.

Ivan Vaňousek

Logo firmy Josefa Honse, otištěné v betonové dlažbě. 
Foto: soukromá sbírka

MAS Střední Polabí, z. s.

Projekt MAP II  
pro Brandýsko. O co jde?
MAS – Střední Polabí, z. s., ve výzvě MAP II 
zpracovala a podala žádost za celý správní 
obvod obce s rozšířenou působností Brandýs 
nad Labem – Stará Boleslav, kam spadají i Če-
lákovice. Do projektu MAP II se zapojilo 80 % 

všech základních a mateřských škol z území 
ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a tak 
MAP II pro Brandýsko přinese do regionu nece-
lých 16 mil. Kč. 
Navrhované aktivity pro školy v rámci projektu 
ZDARMA:
n  pravidelná aktualizace investic – možnost 

čerpat z EU nebo národních peněz;
n  pravidelná setkávání ředitelů škol v ORP a in-

formace o dění ve školství;
n  účast na dvoudenní prázdninové škole pro 

pedagogy;
n  účast na odborných seminářích v rámci pro-

jektu a výjezdních zasedáních pedagogů 
a ředitelů škol;

n  sdílení odborníků v rámci projektu pro školy 
(např.: logoped, speciální pedagog, expert na 
inkluzi, odborník na informační technologie);

n  možné projekty spolupráce, např.: Post Be-
llum – příběhy našich sousedů, přírodovědné 
procházky Polabím, vzdělávání žáků v měk-
kých dovednostech, projekty v místní historii, 
ochrana životního prostředí;

n podpora spolupráce knihoven a škol;
n pravidelná setkávání výchovných poradců;
n síťování pedagogických pracovníků;
n  komunitní vzdělávací akce a projekty, regio-

nální prezentace a výstavy;
n soutěže škol s různým zaměřením.
 Emilie Koťátková

Strašidelný zámek  
ukončí turistickou soutěž 

středního Polabí
Čelákovice jsou už čtvrtým rokem součástí sou-
těže Fextovo území, která provází soutěžící po 
středním Polabí. Slavnostní vylosování se letos 
uskuteční na akci Strašidelný zámek v Brandýse 
nad Labem, a to v neděli 10. listopadu. Akce je 
otevřená i široké veřejnosti.
Soutěžící, kterým se podaří nasbírat alespoň 
10 nálepek Fextova území, si kromě zážitků 
odnesou ze Strašidelného zámku i věcné ceny. 
Soutěž probíhá až do konce října, je proto stále 
šance se do ní zapojit. Hrací sešit je k dispozici 
v infocentru čelákovického muzea. Podrobnosti 
najdete na www.polabsketoulky.cz
 Veronika Kubrichtová
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informace 

VZPOMÍNKA NA PRÁZDNINY – SOBOTA 14. ZÁŘÍ

V parku na Zájezdě v Sedlčánkách se uskutečnil čtvrtý ročník „Vzpomínky na prázdniny“, kterou s příslušníky Armády České republiky a složek Integrovaného záchranného 
systému pořádá místní osadní výbor. Videozáznam z akce najdete na webových stránkách či YouTube města.

Foto na stránce: -dv-
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kam ve volném čase

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).

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 
Kaira Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jit-
ka Sedláčková, Dáša Zázvůrková. Vstupné: 
320 Kč.

pondělí 28. 10. 19.00 hod.
VÝROČNÍ CENA MĚSTA ČELÁKOVIC
Slavnostní večer s koncertem Michala Prokopa 
& Framus Five, vstupné: 150 Kč – výtěžek ze 
vstupného bude věnován na dobročinný účel 
pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové.

do pátku 11. 10.
Městská knihovna
ZTRACENO V ČASE
Výstava historických a současných fotografií 
Čelákovic, přístupná ve výpůjčních hodinách 
knihovny.

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.

sobota 5. 10. – neděle 3. 11.
Městské muzeum
ARCHITEKTURA VE FOTOGRAFII JIŘÍHO 
ČERMÁKA
Výstava přístupná ve výstavní síni denně 9.00–
12.00 a 13.00–17.00 hod.
V sobotu 5. 10. od 10.00 do 12.00 hod. vernisáž 
výstavy.

sobota 5. 10. 10.15 hod.
fotbalové hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union A hostí tým SK Dolní Bousov.

sobota 5. 10. 16.00 hod.
Městské muzeum
CANTO CORNO CON VERA
R. Kyralová: mezzosoprán, V. Trojanová: klavír, 
T. Kyral: lesní roh; zazní skladby G. Verdiho, 
F. Strausse a dalších.

neděle 6. 10. 13.00 hod.
Městský stadion
ČELÁKOVICKÁ HODINOVKA
57. ročník legendárního běžeckého závodu – 
start 14.30 hod. Doprovodný program pro děti, 
občerstvení a živá hudba.

neděle 6. 10. 14.00–16.00 hod.
nádvoří tvrze
VEJŠLAP ZA POLABSKÝMI STRAŠIDLY
Procházka po Čelákovicích s úkoly a povídáním 
o strašidlech Polabí pro nejmenší. Zakončení 
putování do starých časů je v loděnici, kde si 
děti a jejich doprovod můžou upéct buřty.

pondělí 7. 10. 18.30 hod.
Městská knihovna
PRIMA SEZÓNY 1924–2012
beseda o Josefu Škvoreckém s autorem knihy 
Václavem Krištofem

čtvrtek 10. 10. 18.00 hod. 
Městské muzeum
SAMETOVĚ S LOUTNOU A AKORDEONEM
…aneb O třech desítkách let. 
Pásmo hudby a slova k připomínce výročí pře-
lomových událostí z konce roku 1989 a založení 
České a Slovenské federativní republiky. Akor-
deon: Jitka Baštová, loutna: Jindřich Macek. 
V pořadu zazní skladby V. Trojana, L. Chuťko-
vé, J. Macka, R. Turovského, O. Máchy a dal-
ších.

pátek 11. 10. 8.30–20.00 hod.
Městská knihovna 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

úterý 15. 10. 17.00 hod.
Kostelní 43/6
MÉNĚ ZNÁMÉ JEDLÉ HOUBY
Přednáška přední české mykoložky Terezy Tej-
klové z mykologického oddělení Muzea východ-
ních Čech v Hradci Králové.

úterý 15. 10. 15.00 hod.
Kaple Panny Marie, Ruská ulice
POUTNÍ MŠE
Při příležitosti církevního svátku Panny Marie 
Růžencové, celebruje P. Sebastian Kopeć.

sobota 19. 10. 10.15 hod.
fotbalové hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union A hostí tým FC Mělník.

neděle 20. 10. 8.00–11.00 hod.
Kostelní 22, vchod z ulice U Kovárny
PRODEJNÍ BURZA 
především akva-tera, s možností využít chova-
telské poradny

neděle 20. 10. 14.00 hod.
restaurace Na Vošverku
PODZIMNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
tradiční posezení

pátek 25. 10. 14.00–16.15 hod.
Městské muzeum
ČELÁKOVICEMI ZNÁMÝMI I NEZNÁMÝMI
komentovaná procházka

pátek 25. 10. 17.30 hod.
kaplička v Jiřině
STRAŠIDLENÍ V JIŘINĚ
Krátká procházka se zakončením v zahradě MŠ 
Přístavní plné strašidel.

sobota 26. 10. 10.15 hod.
fotbalové hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union A hostí tým Český Brod B.

pondělí 28. 10. 10.00 hod.
náměstí 5. května
SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ OBČANŮ
U příležitosti výročí vzniku samostatného státu 
zástupci města položí květiny u pomníku pad-
lých.

pátek 1. – pátek 29. 11.
Městská knihovna
KNIHY ZA OHRADOU
Výstava knih přístupná ve výpůjčních hodinách 
knihovny.

středa 6. 11. 19.00 hod.
Městské muzeum
JANA KOUBKOVÁ 
Koncert jazzové zpěvačky za klavírního dopro-
vodu Ondřeje Kabrny.

sobota 9. 11. 14.00–17.00 hod.
klubovna MDDM v KD
MARTIN NA BÍLÉM KONI
výtvarná dílna
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neděle 3. 11. 19.00 hod.
HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK
koncert, vstupné: 690, 590 a 490 Kč

pátek 8. 11. 18.00 hod.
SPOLEČENSKÝ VEČER ZAHRÁDKÁŘŮ
tradiční ukončení sezony

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. 

streda 13. 11. 9.30 hod.
PEJSEK A KOČIČKA
Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 
50 Kč.

pátek 15. 11. 20.00 hod.
WALDA GANG + ALKEHOL
koncert, vstupné: 390 Kč

neděle 17. 11. 19.00 hod.
SPIRITUAL KVINTET + ONDŘEJ FENCL TRIO
koncert dvou skupin, vstupné: 250 Kč

pondělí 25. 11. 19.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HYBŠE
vstupné: 300 Kč

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. Cestopis-
ný večer s vandráky, kteří na své přednášce 
představí i to, co se nevešlo do jejich cesto-
vatelsko-zábavného pořadu, vstupné: 290 Kč.

pátek 6. 12. 19.00 hod.
SEBASTIAN + PAVEL CALLTA
koncert, vstupné: 280 Kč

neděle 8. 12. 15.00 hod.
KOUZELNÁ ŠKOLKA – MICHAL NA HRANÍ
dětské představení Michala Nesvadby, vstup-
né: 169, 189 a 200 Kč

pondělí 16. 12. 19.00 hod.
ZŮSTANE TO MEZI NÁMI
talk show s Evou Holubovou a Bobem 
Kleplem, vstupné: 390 Kč

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

Týden knihoven 2019
Městská knihovna 
Čelákovice půjču-
je knihy, e-knihy, 
audioknihy a ča-
sopisy, pořádá be-
sedy, přednášky, 
workshopy, různé 
formy práce s dět-
mi, spolupracuje 
se školami nejen 
v Čelákovicích, 

ale i v Lázních Toušeni, Nehvizdech, Mochově 
a Vyšehořovicích. 
Akce knihovny pravidelně zveřejňujeme na 
webové stránce, facebooku, v ZMČ a na vývěs-
kách na náměstí a v sídlišti. K návštěvě knihov-
ny zveme i ty, kteří zatím našich služeb nevy-
užívají, do 18.00 hodin máme otevřeno třikrát 
týdně – v pondělí, úterý a ve čtvrtek. 
Stalo se již tradicí, že první říjnový týden v ČR 
patří knihovnám – probíhá celostátní akce Týden 
knihoven. V této době se knihovny zaměřují na 
prezentování regionální historie a důležitost uvě-
domovat si vlastní kořeny. V naší knihovně již 23 
let pořádáme v rámci TK výstavy výrobků, ob-
razů a věcí našich čtenářů na různá témata. Ta 
letošní s názvem Ztraceno v čase je opět zamě-
řena na naše město. Můžete zhlédnout fotogra-
fie a obrázky města z dob minulých a porovnat 
je se současností. Výstavu je možné navštívit ve 
výpůjčních hodinách knihovny a v pátek 11. října 
o Dnu otevřených dveří mimořádně až do 20.00 
hodin. Prezentace z našich výstav najdete na 
našem webu v sekci „ke stažení“.
V rámci TK vás také zveme v pondělí 7. října 
od 18.30 hod. na přednášku Václava Krištofa 
o Josefu Škvoreckém podle knihy Prima sezóny 
1924–2012.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Naděžda Picková, ředitelka

Pozvánka na  
Pouť u kapličky Panny 

Marie Růžencové v Jiřině

Srdečně vás zveme na v pořadí již třetí pouť 
u kapličky Panny Marie Růžencové, která je spo-
jena se mší svatou a s přátelským setkáním všech 
poutníků. Samozřejmě nebude chybět ani poutní 
občerstvení, které k tomu patří. Pouť je spojena ku 
příležitosti církevního svátku Panny Marie a koná 
se v sobotu 15. října v 15.00 hodin u kapličky 
v Ruské ulici v Čelákovicích. Mši bude celebrovat 
administrátor římskokatolické farnosti P. Sebas-
tian Kopeć. Srdečně zveme všechny, kteří mají 
zájem společně s námi strávit krásné odpoledne. 

Adéla Dvořáková a Růžena Bodláková

Foto: archiv AD

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.

na kole kolem Čelákovic

Trasa 4 – Ke svatému Martinu údolím Šembery
Na cestu se vydáme z Čelákovic do Mochova 
a Vykáně, kde u prodejny potravin směřuje-
me silnicí k východu podle Country hospody. 
V polích se napojíme na trasu 8208 a přijedeme 
k Týnickému rybníku. Zde pokračujeme cestou 
na Kounice po naučné stezce. V Kounicích je-
deme podle značení NS kolem nové školy až 
k lesu, kde na rozcestí odbočíme doprava ke 
kounickému rybníku (Cihelně), a dále podle 
Kounického potoka až do Českého Brodu (teď 
už po neznačených polních cestách, ale stále se 
držíme potoka). V Českém Brodě se napojíme 
na červeně značenou turistickou cestu a po-
kračujeme na Zahrady již údolím Šembery stále 
po červené. Na rozcestí Na Šembeře se dáme 
vpravo po červené a vjedeme do žulového 
údolí, kde se cesta stává nesjízdnou. Nesjízd-

ný úsek převedeme, je to ostatně jen asi 350 
m, a pokračujeme dál údolím Šembery. Ces-
ta vede už jen mírným stoupáním kolem chat 
a na rozcestí Pod sv. Martinem se napojíme na 
zeleně značenou cestu ke svatému Martinovi. 
Vrátíme-li se zpět na červenou, můžeme pokra-
čovat ještě ke Kozojedskému rybníku, kde je 
kiosek s občerstvením. Na počítači km máme 
poctivých 30 km a domů doporučuji vydat se 
stejnou cestou. Občerstvení na zpáteční cestě 
jistě oceníte v Kounicích. Cestu si předem pro-
hlédněte a jistě najdete místa, která si přidáte 
do svého cestovního plánu.
Přeji vám pěkné svezení a příjemné zážitky při 
cestování na kole krásnou krajinou.

Ladislav Čermák, Naše Čelákovice

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

Architektura ve fotografii 
Jiřího Čermáka

V sobotu 5. října od 10.00 hod. se uskuteč-
ní vernisáž výstavy fotografií Jiřího Čermá-
ka, kterou je možné ve výstavní sini muzea 
zhlédnout do neděle 3. listopadu, a to denně 
9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.
„Narodil jsem se v roce 1958 v Mělníku, kde 
žiji. Povoláním jsem podnikatel v oboru projek-
tování pozemních staveb. Fotografií jsem se in-
tenzivněji začal zabývat v roce 1999. Vzhledem 
k mému povolání zpočátku převažovalo fotogra-
fování architektury. Později jsem začal fotogra-
fovat i krajinu a přírodu. Mezi moje dlouholeté 

ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM  
PŘI DOSTAVBĚ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI

Městské muzeum v Čelákovicích má ve svých archivech dokumentaci 
z minulých archeologických výzkumů na lokalitě a také většinu z nich pří-
mo provádělo. V našich depozitářích uchováváme pro budoucí generace 
také velké množství artefaktů, které byly získány při našich výzkumech 
nebo při náhodných nálezech. V roce 2005 Městské muzeum v Čeláko-
vicích prozkoumalo v trase rekonstruovaného teplovodu na nádvoří školy 
doklady lidské činnosti zejména v době bronzové. To byly zásadní důvody 
pro jednání s představiteli města Čelákovic o našem zájmu i připravenosti 
provést záchranný archeologický výzkum při dostavbě Kamenky. Jednou 
z priorit našeho muzea je doplňování informací z dlouhodobě sledovaných 
lokalit a zároveň zhodnocování archeologické sbírky muzea. S potěše-
ním jsme tedy přijali nabídku města na realizaci akce a 13. května 2019 
jsme mohli zahájit archeologický dohled při přípravě stavby. V pondělí 20. 
května byla příprava dokončena a staveniště předáno Městskému muzeu 
v Čelákovicích. Dobu trvání archeologického výzkumu pod novou budo-
vou školy jsme odhadovali na 40 pracovních dní. 
Před zahájením každého archeologického výzkumu musíme zvolit vhod-
nou metodu, jakou bude výzkum prováděn. Na stavbách, kde není zemní-
mi pracemi ohroženo celé staveniště, je archeologický výzkum prováděn 
pouze v místech, které stavba zničí (tímto způsobem byl například Arche-
ologickým ústavem Akademie věd ČR proveden archeologický výzkum 
pod rekonstruovaným náměstím v Čelákovicích). Dostavbou Kamenky ne-
budou zničeny archeologické terény v celé ploše a my je můžeme s klid-
ným svědomím ponechat budoucím generacím v netknutém stavu pod 
novou budovou školy.
Téměř v celém zkoumaném prostoru jsme nalezli pozůstatky po intenziv-
ním osídlení zejména v době bronzové. Sloupové jámy (relikty po nadzem-
ních konstrukcích z dřevěných kůlů), zásobní jámy (pravěké „spižírny“), 
propálené vrstvy a další objekty. To vše dokládá velmi intenzivní činnost 
našich předků. Prozkoumali jsme celkem 158 objektů, zdokumentova-
li na 160 metrů profilů s kulturními souvrstvími. Zajímavých situací jsme 
v průběhu archeologického výzkumu našli velké množství. Například jsme 
postupně odkryli dvě zásobní nádoby, které bude možné z velké části 
v laboratoři zrekonstruovat. Nádoby mohly obsahovat sypké nebo teku-
té potraviny (například obilí nebo mléko). V obydlí byly umístěny tak, aby 
byla potravina neustále „při ruce“. Do země se zásobní nádoby zapouš-
těly pravděpodobně proto, aby je nikdo nepřevrhl, a možná také proto, 
aby byly některé druhy potravin uloženy v chladnějším prostředí. Velmi 
zajímavým objevem byla mezi zlomky jedné ze zásobních nádob naleze-
ná část tenkostěnné misky. S trochou fantazie se můžeme domnívat, že Výzkum z ptačí perspektivy. Foto: archiv Muzea

zájmy patří folklor, proto se zabývám i focením 
reportáží z této oblasti. Také se věnuji počítačo-
vým úpravám fotografií (fotografika). V poslední 
době zkouším i fotografování aktů. Pravidelně se 
účastním výstav zejména v mém městě, ale i na 
jiných místech ČR. Mnoho fotografií bylo pub-
likováno, zejména se jedná o publikace o měs-
tě Mělník. Podílel jsem se např. na publikacích 
o obnově kostela sv. Vavřince po povodni v roce 
2002, publikaci o stavbě nových varhan v koste-

le sv. Petra a Pavla a dalších. Jedná se o foto-
grafování postupu prací v průběhu i několika let. 
Dále moje fotografie jsou používány na tvorbu 
pohlednic, propagačních předmětů apod. Fo-
tografie mám i ve sbírkách soukromých osob 
v USA, Indii, Švédsku a dalších zemích.
Jsem členem Sdružení výtvarníků České republiky. 
Moje fotografická výbava je zaměřena na výrob-
ky značky Canon.“

Jiří Čermák

Zámek Hluboká Pohled na Mělník
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tato miska mohla v minulosti sloužit k nabírání uskladněné potraviny ze 
zásobní nádoby. Můžeme také zmínit v kulturní vrstvě nalezená tak zvaná 
„drtidla“ na obilí společně s částí keramické misky. Ve starších obdobích 
pravěku se zrnka obilí nemlela v mlýnech nebo mlýncích, ale roztírala na 
speciálně upravených kamenech. Na plochý kámen z vhodného materi-
álu (například z hrubozrnného pískovce) se nasypalo zrní a pomocí dal-
šího kamene se drtilo na mouku. Ta pak sloužila k přípravě pokrmů, tře-
ba kaše nebo placek. Pro naše předky bylo asi docela nepříjemné, že se 
z takovýchto „drtidel“ při výrobě mouky uvolňovaly částečky kamene. Na 
základě antropologických informací z prozkoumaných pohřebišť to může-
me téměř s jistotou tvrdit proto, že lidé v pravěku měli mnohem zdravější 
chrup než my (neměli možnost si v cukrárně koupit sáček bonbónů…), ale 
jejich zuby byly po celý život velmi silně obrušovány. Mezi archeology se 
pro výjimečné nálezy používá termín „špek“. Toto slovo má pro nás při 
svačině význam obvyklý, ale při odkrývání minulosti znamená něco úplně 
jiného. „Špekem“ označujeme nález, který mezi běžnými nálezy vyčnívá. 
Při výzkumu archeologických památek z doby bronzové je důležitý každý 
zlomek bronzového artefaktu. A archeolog samozřejmě září štěstím, když 
se mu podaří najít bronzový předmět kompletní. Navíc jsou kovové arte-
fakty chronologicky velmi citlivé. Zejména ozdoby podléhaly, stejně jako 
dnes, módním trendům a měnily svou podobu. Jsou pro nás tedy velmi 
cenným pramenem pro datování archeologických situací. Bronzové před-
měty získané při archeologickém výzkumu na Kamence můžeme předběž-
ně zařadit na konec střední a do mladší doby bronzové (přibližně 1500 až 
800 před Kristem). Nejzajímavějším nálezem, tedy „špekem“, je předmět, 
vyrobený ze zdobeného bronzového plechu.  Artefakt, který mohl být vy-
užíván jako prsten. Zaslouží si určitě naši zvýšenou pozornost, analýzy 
a konzultace s odborníky. 
Přestože nám občas nepřálo počasí a při přívalovém dešti byla dokonce 
přibližně v polovině výzkumu část terénních situací zničena, podařilo se 
nám během 35 pracovních dnů archeologický výzkum pod přístavbou ško-
ly dokončit. Staveniště bylo předáno zpět zhotoviteli stavby 15. července 
2019. Prozkoumán byl prostor vymezený základy stavby a vše pečlivě zdo-
kumentováno. Další čas si vyžádá zpracování dokumentace, laboratorní 
zpracování nalezených artefaktů, zejména zlomků keramiky, a také analýzy 
a konzervace nalezených kovových artefaktů. V současné době archeolo-
gický výzkum v terénu nadále probíhá zejména v trasách inženýrských sítí. 
Naši práci je však v dalších etapách možné provádět současně se zemními 
pracemi, a není tedy třeba stavbu přerušovat.
Podrobné informace o archeologickém výzkumu na Kamence naleznete 
na webových stránkách www.celmuz.cz.

Pavel Snítilý, archeolog Městského muzea v Čelákovicích

Pečlivé očišťování zbytků zásobní nádoby. Foto: archiv Muzea

Vyjímání zlomků další zásobní nádoby ze dna jámy. Foto: archiv Muzea

Intenzivní pravěké osídlení vyžaduje také intezivní nasazení archeologů. Foto: archiv 
Muzea

Spínadlo oděvu a zároveň ozdoba – Jehlice z konce střední doby bronzové. Foto: 
archiv Muzea

Pohárek z období mohylové kultury doby bronzové. Foto: archiv Muzea

Voda a bahno v sondách XX. a XXI. Foto: archiv Muzea

kultura
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Podzimní prázdniny 
v Sedloňově

V období podzimních prázdnin 25.–30. října po-
řádáme již tradiční podzimní tábor v krásně zaří-
zené chatě Roubence v Orlických horách v Sed-
loňově. Tábor je vhodný i pro začínající táborníky. 
V ceně 2 100 Kč je zahrnuta doprava autobusem 
tam a zpět, ubytování, celodenní strava a pitný 
režim, vstupy, ostatní požitky. Čeká nás celo-
táborová hra na téma Ve stopách české histo-
rie, vycházky, výlety, sportovní klání, diskotéka, 
noční hra a další. Více informací hlavní vedoucí –  
tel.: 777 268 885.

Martina Slováková

gymnázium
J. A. Komenského 414, Čelákovice
tel.: 326 929 011
e-mail: info@gcelakovice.cz
http://www.gcelakovice.cz

Nový školní rok  
na Gymnáziu

Náš nový školní rok na Gymnáziu Čelákovice za-
čal v pondělí 2. 9. 2019. S tímto novým školním 
rokem byla jmenována na naší škole nová ředi-
telka – Barbara Holubcová. Už od prvního dne 
jsme mohli vidět na naší škole změny. Bezpo-
chyby tam bylo čistší prostředí nežli minulý rok. 
Veškeré seschlé rostliny, které tam stály, necha-
la paní ředitelka vyměnit za nové a lepší. Také 
je nyní místo učebny informatiky učebna cizích 
jazyků. Máme nové webové stránky a logo, které 
se vyskytuje na školních sešitech a na studijním 
průkazu. Co se týče učitelů, tak jich k nám mno-
ho přistoupilo, a proto doufám, že dostaneme 
tento rok lepší vzdělání. A tak přeji našemu gym-
náziu co nejvíc štěstí v rozvoji školy.

studentka tercie

Tak jako asi každého deváťáka, tak i mě letos 
čekalo těžké rozhodnutí o další etapě mého 
života. Obtížný výběr mezi spoustou druhů za-
měření. Protože ještě nevím, čím se chci v bu-
doucnu zabývat, a byla jsem rozhodnuta, že 
chci chodit do školy mimo Prahu, rozhodla jsem 
se podat přihlášku na Gymnázium Čelákovice.
Když jsem 2. září vkročila do třídy plné nových 
lidí, bála jsem se, že do již založeného kolekti-
vu nezapadnu. Teď už vím, že mé obavy byly 
zbytečné. Mí spolužáci jsou milí a pohodoví lidé 
a přijali mě i ostatní nové spolužáky s úsměvem 
na tváři. Ve třídě je nás málo, tudíž máme v ho-
dinách více času na konzultování našich otázek. 
Celá výuka probíhá v příjemné atmosféře bez 
zbytečných obav.
Sice jsem na nové škole pouze druhým týdnem, 
ale už teď se zde cítím dobře a o to víc jsem si 
jistá, že mé rozhodnutí bylo správné.

studentka kvinty

Oslavy 25 let Gymnázia 
Čelákovice

Výzva pro absolventy 
Gymnázia Čelákovice  

a obyvatele města
Gymnázium Čelákovice připravuje oslavu 25 let 
od založení školy v rámci imatrikulace a chce 
připomenout svůj vývoj v uplynulém čtvrtstoletí. 
Pro tuto oslavu potřebuje co nejvíce fotografií 
či jakýchkoli dokumentů vztahujících se k his-
torii Gymnázia od bývalých studentů, učitelů, 
ale i obyvatel města. Organizátory oslav můžete 
kontaktovat prostřednictvím e-mailu: info@gce-
lakovice.cz či telefonicky 326 929 011. Oslavy 
se uskuteční 19. listopadu 2019. Pro více infor-

mací sledujte webové stránky školy www.gcela-
kovice.cz. Děkujeme.

vedení gymnázia

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

Nabídka volných míst  
v kroužcích

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY  
A DESKOVÝCH HER
Budeme spolu hrát stolní, deskové a karetní hry, 
během kterých si děti rozvinou logické, strate-
gické a kreativní myšlení. Samozřejmostí je tý-
mová spolupráce, vyjednávání a další sociální 
dovednosti. Budou se např. hrát Carcassone, 
Dixit, Settlers: Zrod Impéria a další klasické 
a moderní hry. Středa a pátek, 13.00–15.30, 
klubovna MDDM v KD. Klub je hrazen z projek-
tu Evropské unie Šablony II a je pro účastníky 
zcela zdarma. Kapacita omezena. Zájemci se 
mohou hlásit v MDDM. 

AEROBIK PRO NEJMENŠÍ
Rytmické cvičení na hudbu pro předškoláky 
a školáky. Základní kroky, sestavičky, zákla-
dy gymnastiky, posilování, hry. Začátečníci. 
Čtvrtek, 16.30–17.30 hod., tělocvina u Frigosů 
v Kostelní ulici.

FRISBEE a DISC-GOLF
Zábavný týmový sport pro všechny holky a klu-
ky (6–14 let). Součástí kroužku budou zábavná 
a průpravná cvičení, chycení, zpracování disku, 
přihrávky, různé techniky hodu diskem, správné 
držení těla při hodu a běhu, pravidla hry. Pátek, 
18.00–19.00 hod., tělocvična Mills. Zájemci se 
mohou hlásit v MDDM. 

POKÉMON GO
Hra založená na rozšířené realitě, k jejímu hraní 
stačí chytrý telefon. Hra rozšiřuje kreativitu dítě-
te, logické myšlení, představivost, myšlenkové 
schopnosti, sociální dovednosti a vztah k příro-
dě. Schůzky se konají venku, hledají se a chytají 
pokémoni. Středa, 16.00–17.00 hod., zahrada 
MDDM.

KUTIL – EKODÍLNA
Cílem je děti seznámit přirozenou cestou s růz-
nými druhy materiálů, nářadím, náčiním. Roz-
víjet estetické cítění. Podporovat rozvoj jemné 
motoriky, tvořit z přírodnin, recyklovat. Úterý, 
14.00–15.00 hod. (předškoláci, 1. třída), 15.30–
16.30 hod. (2.–9. třída), klubovna MDDM v KD. 

KORÁLKOVÁNÍ
Víkendová dílnička ve vybraných termínech pro 
šikovné holky a kluky, kteří rádi vyrábí z korálků 
nejrůznější tvary zvířátek, kytek a dalších deko-
rací, jako jsou přívěsky, šperky apod. Zájemci 
se mohou hlásit v MDDM, podrobné informace 
o vypsaných termínech budou zveřejněny na 
našich webových stránkách.

EKOŠKOLÁK
Kroužek, kde se děti zábavnou a hravou for-
mou naučí, jak se stát aktivním a zodpovědným 
člověkem v oblasti životního prostředí a mezi-
lidských vztahů. Snaha a motivace ke změně 
k lepšímu, chyba není chybou, ale naopak je  
to cesta k získání nových zkušeností. Důležitá 
je motivace a snaha přispět samostatně v rám-
ci jednotlivých projektů. Středa, 14.30–15.30 
hod. (1.–9. třída), klubovna MDDM v KD.

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
Hravou a zábavnou formou základy angličtiny. 
Jednoduchá slovíčka, slovní spojení, písničky, 
obrázky. Čtvrtek, 15.00–16.00 hod. (1.–2. třída), 
MDDM.

FRANCOUZŠTINA
Pro začátečníky a mírně pokročilé, děti 2. stup-
ně, mládež, dospělí. Výuka konverzace slovem 
i písmem. Úterý, 16.00–17.00 hod., MDDM.

Veronika Kratochvílová

Festival volnočasových 
aktivit – poděkování

Oslava 30 let založení MDDM Čelákovice, která 
proběhla na zahradě v MDDM začátkem září, se 
velmi vydařila. Celou akci navštívil rekordní po-
čet návštěvníků z řad dětí, rodičů, současných 
i bývalých zaměstnanců a externistů. Děkujeme 
městu Čelákovice za podporu a všem zaměst-
nancům, externistům i návštěvníkům za skvěle 
vydařené odpoledne.

Veronika Kratochvílová

Festival volnočasových aktivit, vystoupení skupiny Art-
mosféra. Foto: archiv MDDM
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rc routa + 
mateřské centrum
Sedláčkova 107, Čelákovice 
Stankovského 1650, Čelákovice 
(zadní vchod budovy pošty)
tel.: 739 033 163
e-mail: info@rc-routa.cz
http://www.rc-routa.cz
fb: Mateřské centrum Čelákovice a RC Routa

Taneční workshop, sobota 5. 10., dopoledne 
pro děti 7–10 let, odpoledne pro děti 10–15 let, 
Spring centrum, vyzkoušíme si step, břišní ta-
nec, locking a hip hop s profesionály, přihláš-
ky a informace – e-mail: routa.zemlickova@
seznam.cz.

První pomoc u dětí, pondělí 7. 10., 18.00 
hod., RC Routa, seminář pro širokou veřejnost 
se záchranářem Martinem Vyskočilem, při-
hlášky a informace – e-mail: routa.zateckova@
seznam.cz.

Opékání buřtů, úterý 8. 10., 17.00–19.00 
hod., zahrada Routy, buřtíky s sebou.

Rozdíly ve výchově dívek a chlapců, úterý 
15. 10., 18.00 hod., RC Routa, seminář – lek-
torka M. Macounová, přihlášky a informace – 
e-mail: routa.zateckova@seznam.cz.

Bubnování pro děti a rodiče pod vedením 
Jany Vachkové, Jurta, středa 16. 10., 10.00–
11.00 hod.

Virtuální světy našich dětí, pondělí 21. 10., 
18.00 hod., RC Routa, seminář – lektor Mar-
ko Zekič, přihlášky a informace – e-mail:  
routa.zateckova@seznam.cz.

Jižní Thajsko nejsou jenom pláže, úterý 
22. 10., 18.00–20.00 hod., RC Routa, vyprávě-
ní doprovázené fotografiemi manželů Šnoblo-
vých o cestování po známých i nepříliš turisty 
navštěvovaných částech v oblasti Krabi.

Strašidlení v Jiřině, pátek 25. 10., 17.30 hod., 
sraz před kapličkou v Jiřině. Vydáme se na 
krátkou procházku a vrátíme se zpět do zahra-
dy MŠ Přístavní plné strašidel. 

Kurzy předporodní přípravy v kombina-
ci se cvičením pro těhotné, 15. a 22. 10., 
5. a 12. 11., čtyři dvouhodinové lekce (vhodné 
i pro páry) pod vedením porodní asistentky 
a laktační poradkyně Karolíny Švechovičo-
vé, přihlášky a informace – tel.: 731 310 509,  
e-mail: svechovicova@centrum.cz.

Klub náhradních rodin – víkendový vzdělá-
vací pobyt pro pěstouny, 11.–13. 10., penzi-
on Černá říčka Desná, téma Arteterapie aneb 
Pracujeme s příběhem přijatého dítěte kreativ-
ně a s citem, lektor Gabriela Adášková, infor-
mace – Lenka Slováková, tel.: 603 568 763, 
e-mail: slovakova.routa@seznam.cz.

Angličtina s rodilými mluvčími 2019/2020, 
nabízíme volná místa v MŠ J. A. Komenského 
a v RC Routa, pondělí 15.00–16.00 hod. pro 
5. tř., 16.00–17.00 hod. pro 8. –9. tř. konverza-
ce; pátek 14.00–15.00 hod. pro 2. tř. a 15.00–
16.00 hod. pro 3. tř. Lekce trvá 60 min., 16 lek-
cí za pololetí, cena kurzu 2 200 Kč. Převody 
z družiny a zpět jsou možné za poplatek 500 
Kč za pololetí. Informace – Dominika Fijalová, 
tel.: 721 355 798.

skauti

Učily jsme Švýcary 
tančit polku

Toto léto se konalo World scout Jamboree 
v Americe, přesněji v kempu v Západní Virgi-
nii. I přes velkou vzdálenost se 500 českých 
skautů rozhodlo zúčastnit, a reprezentovat tak 
naši zemi, kulturu a historii. Mezi nimi byly i dvě 
skautky z Čelákovic, Vanda Kšánová a Zuzka 
Kyselová, skautským jménem Smiley.
„Když jsme přijeli, zrovna začalo pršet. Naši sou-
sedé, skauti z Floridy, nám ale pomohli postavit 
všechny stany a dali nám dokonce i snídani. Tak 
jsme si během prvních minut na Jamboree už 
našli kamarády, s kterými jsme do teď v kontak-
tu.“ Vzpomíná Smiley.
Za své motto si Češi zvolili heslo Unbreakable 
(Nezlomný). Jeho ambicí bylo představit celému 
světu historickou zkušenost českého skautin-
gu, zakázaného nejdříve nacisty a poté dvakrát 
komunisty. Na základě motta si vybrali patrony 
jednotlivých jamoddílů (skupin, v nichž na Jam-
boree fungovali) nebo aktivity, které jako jedna 
z dvanácti vybraných zemí připravili pro ostatní 
účastníky. Stejně jako na předchozích Jambo-
ree se Češi prezentovali také českou raritou 
– podsadovými stany, které do USA dovezla 
v kontejneru nákladní loď.
„Během Culture day si každý oddíl ze všech zemí 
připravil ve svém kempu program, hudbu, výstavu 
nebo i tradiční jídlo pro ostatní skauty. My jsme 
měli v plánu udělat bramboráky, ale nezbyly na 
nás brambory, takže jsme improvizovali a obložili 
chlebíčky. Kromě toho jsme učili naše náštěvníky 
polku, hráli karetní hru „prší“ a vyprávěli naše zá-
žitky z táborů a výprav. Nejvíce je udivovaly naše 

stany a to, kolik dobrodružství za jeden tábor za-
žijeme. Když jsme se pak podívali k ostatním, bylo 
neuvěřitelné, kolik lidí si s sebou bralo tradiční 
kroj. Měli jsme pocit, jako by někdo nacpal celou 
zeměkouli do jednoho kempu,“ vypráví Vanda.
24. Světové skautské jamboree organizovaly 
společně Mexiko, Kanada a Spojené státy ame-
rické, a to ve skautské „rezervaci“ The Summit 
Bechtel Reserve. Na ploše 57 kilometrů čtvereč-
ních patřících organizaci Boy Scouts of America 
tu na skauty a skautky čekalo kromě nejrůzněj-
ších sportovních aktivit také prohlubování zna-
lostí a schopností.
„Kromě stanů s expozicemi o nejrůznějších stá-
tech jsme mohly navštívit foodhouses, kde se 
prodávala tradiční jídla, vyzkoušet si aktivity jako 
potápění nebo Spartan Race či navštívit stánek 
s náboženstvími. Vyzkoušely jsme si tak medita-
ci, čajový rituál, tradiční tetování hennou, tančily 
jsme mexické tance a kolumbijskou salsu, proje-
ly jsme se na zip lane, raftech i paddleboardech. 
Také jsme byly u videohovoru s astronautem ve 
vesmíru a povídaly si s vědcem z NASA, ale i tak 
to není ani setina všeho, co jsme zažily,“ dodá-
vají dívky.
Na Světové skautské jamboree se skauti sjíždí 
každé čtyři roky, v roce 2023 bude akci hostit 
Jižní Korea. Účastníkem Jamboree (14–17 let) je 
možné být pouze jednou za život, na akci lze ale 
také pomáhat jako dospělý dobrovolník – těch 
bylo v USA 9 tisíc.
Skauti na Jamboree ukazují celému světu zá-
kladní myšlenky skautingu – dialog a přátelství 
bez ohledu na národnost, jazyk, kulturu, víru 
nebo náboženství.

Zuzka Smiley Kyselová

Vanda při rozhovoru s vědcem z NASA. Foto: Dominik 
David

Opening ceremony, Smiley vlajkonošem. Foto: David 
Sochor 

Culture day, Smiley učí skauta ze Švýcarska polku. 
Foto: Jakub Ambrozek
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houbařské okénko

„Voňavý vetřelec“ – 
květnatec Archerův

V případě procházky lesem často narážíme na 
houby, které jsou dříve cítit než vidět. Mnohdy 
je dokonce jenom cítíme. Asi nejčastějším pří-
padem je hadovka smrdutá, která vyrůstá z va-
jíčka a v dospělosti má tvar falus – odtud i její 
latinský název Phallus impudicus. Vydává velmi 
intenzivní zápach – náprstkovitý klobouk má 
pokryt zeleným silně zapáchajícím slizem plným 
výtrusů. Tato houba (a její další příbuzné) ve své 
rozmnožovací strategii, tj. ve snaze rozšířit své 
výtrusy co nejvíc a co nejdál, využívá hmyzu, 
pro který je vůně (tj. zápach vydávající zelený 
sliz) velmi lákavý. Hmyz pak na svém těle roz-
náší výtrusy i do vzdálenějšího okolí. Stejně jako 
hadovka smrdutá postupují i její blízké příbuzné, 
jako je hadovka valčická a několik druhů psivek. 
Do stejné čeledi, tj. čeledi hadovkovitých, patří 
i houba, která je hlavním tématem tohoto článku 
– květnatec Archerův.

Květnatec Archerův, 7. září 2019. Foto: Miroslav Rudolf

Ve dvoře restaurace Babiččina plotýnka pro-
běhla ve dnech 19.–21. září již 59. výstava hub 
v Čelákovicích. Letošní klimatické podmín-
ky panující v našem okolí nebyly pro růst hub 
opět nijak příznivé. Ale díky obětavosti našich 
členů a přátel se počet vystavovaných druhů 
hub vyšplhal na 212, tj. o 65 více než v loňském 
roce. Mezi vystavenými houbami byly i některé 
vzácnější druhy jako hřib plavý, muchomůrka 
ježohlavá, outkovka polní, kyj Herkulův, lupe-
nopórka červenožlutá, hadovka valčická a liška 
Friesova. Expozice byla doplněna obvyklou vý-
stavou jiřinek od paní Jany Čermákové z Čeče-
lic a výstavou místních včelařů s informačními 
panely a proskleným úlem.
Výstavu navštívilo více než 30 školních výprav 
(634 dětí s pedagogickým doprovodem) z Čelá-
kovic i blízkého okolí a řada individuálních ná-
vštěvníků, a to jak dospělých, tak dětí. Celkem 
výstavu zhlédlo asi 1 100 osob.
SHČ děkuje za pomoc všem, kdo se podíleli na 
sběru hub, přípravě i průběhu výstavy. Děku-

59. výstava hub  
v Čelákovicích

Vejšlap za polabskými 
strašidly

Ve spolupráci s Městským muzeem v Čelákovi-
cích jsme připravili na neděli 6. října procházku 
pro nejmenší (2–9 let) po Čelákovicích s poví-
dáním o strašidlech Polabí. Nastudovali jsme 
z místních zdrojů, která „strašidla“ a postavy 
z historie se týkají našeho města a okolí. Na tra-
se děti doprovázejí bezhlavý rytíř, bludičky, vod-
ník aj. U každé postavy se plní úkol, který vy-
chází z pověsti o této postavě, např. tancování, 
hledání pokladu. Zakončení našeho putování do 
starých časů je u nás v loděnici V Nedaninách, 
kde si děti a jejich doprovod můžou opéci buřty 
pod dohledem ohnivého mužíka.
Zároveň byla vyhlášena výtvarná soutěž na téma 
strašidla. Obrázky si děti v klidu namalovaly doma 
a přinesou je na start. V 16.30 hod. bude vyhlá-
šení výtvarné soutěže a vystavení všech obrázků 
v naší klubovně. Odměny za výtvarnou soutěž bu-
dou dětem předány, jak budou docházet do cíle. 
Start 14.00–16.00 hod. na nádvoří Městského 
muzea v Čelákovicích, cíl po 15.00 hod. v areálu 
loděnice V Nedaninách.

Veronika Pařezová, 1. Čelákovický klub  
vodních sportů, z. s.

Tento druh vyrůstá z kožovitého vajíčka částeč-
ně skrytého pod povrchem půdy. Obal vajíčka 
později puká a objevuje se slizovitá vrstva se 
zeleným jádrem, z nějž následně vyrůstá 3–8 
červených ramen dlouhých 5–10 cm. Ramena 
jsou uvnitř komůrkovitá, na povrchu pokrytá 
kapkami tmavě zeleného, až černého slizu za-
páchajícího po zkaženém mase.
Roste od května do listopadu v listnatých a smí-
šených lesích, na loukách i v zahradách.
Jedná se o druh, který byl v první polovině mi-
nulého století zavlečen z Austrálie do západní 
Evropy.  Postupně se rozšířil i do ČR. Ještě re-
lativně nedávno byly jeho nálezy vzácností, ale 
v poslední době jej nacházíme stále častěji, a to 
jak v nížinách, tak i ve vyšších polohách. Jedná 
se o nejedlý druh.

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

Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

po 6.15–7.30 – 19.00–21.30
út – – 17.15–21.30
 (18.00–19.00 pronájem 2x dráha)
st 6.15–7.30 14.00–15.00 19.00–21.30
 (18.00–19.00 pronájem 2x dráha)
čt – – –
pá 6.15–7.30 14.00–15.00 17.00–21.30
so 11.00–12.00 16.00–21.00

(9.00–11.00 senioři/ZTP)
ne 11.00–12.00  16.00–19.30

(9.00–11.00 senioři)

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

jeme školám, učitelům i návštěvníkům za jejich 
zájem. Také děkujeme městu Čelákovice za 
významnou finanční podporu, díky které bylo 
možné výstavu uskutečnit.
Těšíme se příští rok na 60., jubilejní výstavu hub 
v Čelákovicích.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek, 
Spolek houbařů Čelákovice

Výstava hub 2019. Foto: Miroslav Rudolf

Pozvánka na přednášku
Milovníky a příznivce hub zveme na přednáš-
ku na téma „MÉNĚ ZNÁMÉ JEDLÉ HOUBY“, 
která se uskuteční dne 15. října od 17.00 hod. 
v restauraci Mount Club (Kostelní ulice 43/6). 
Přednášet bude přední česká mykoložka Tereza 
Tejklová z mykologického oddělení Muzea vý-
chodních Čech v Hradci Králové.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek,  
Spolek houbařů Čelákovice
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FESTIVAL SPORTU – SOBOTA 7. ZÁŘÍ

První sobotní odpoledne v září se na náměstí 5. května prezentovaly místní sportovní kluby. I druhý ročník „Festivalu sportu“ provázevo pěkné počasí. V rámci doprovodného 
programu se na podiu vystřídali Čiperkové, muser Timmy White, Vojta D nebo Zdeněk Polach & Matýsek. 

Foto na stránce: -dv-
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Tradičně třetí sobotu v srpnu se uskutečnily triat-
lony Labeman a Labemánek. Byl to již 5. ročník 
triatlonu Labeman a 2. ročník triatlonu Labemá-
nek pro děti od 6 do 9 let. Triatlonu Labeman se 
v tomto roce zúčastnilo 34 závodnic a závod-
níků, triatlon Labemánek absolvovalo 13 dětí. 
U obou triatlonů narostl počet účastníků. Skvělé 
bylo, že se v triatlonu Labeman, vyjma standard-
ních kategorií žen a mužů, účastnily i 3 dvojice 
rodičů s dětmi. Budeme rádi, když se právě této 
kategorie rodičů s dětmi v příštím ročníku zú-
častní více závodníků.
Počasí se opět vydařilo a všichni účastníci obou 
triatlonů v pořádku závod dokončili.
Tratě obou triatlonů byly stejné jako v předcho-
zích ročnících.
Při triatlonu Labeman přeplaveme Labe tam 
a zpět asi 280 m pod zdymadly. Na kole jede-
me po cyklostezce směrem na Lázně Toušeň, 
přes lávku do Káraného, okolo kaple sv. Václava, 
do Byšiček, zpět k Labi, přes lávku v Čelákovi-
cích na levý břeh s dojezdem do závodnického 
depa u beachvolejbalových kurtů v ulici Na Ná-
břeží. Běžíme rovněž po cyklostezce až do Lázní 
Toušeně, kde se u ulice Káranské otočíme po-
dél fotbalového hřiště směrem na Čelákovice, 
pokračujeme podél jezera Mezi Mosty zpět na 
cyklostezku s cílem opět u beachvolejbalových 
kurtů v ulici Na Nábřeží.
Děti při triatlonu Labemánek plavou v Městském 
bazénu jednu délku bazénu. Startují buď z blo-
ků, nebo přímo z vody a mohou mít plavecké 
pomůcky i asistenci rodičů. Na kole jedou na 
značeném okruhu v Sadech 17. listopadu s jed-
ním okruhem na školním hřišti. Běží rovněž na 
značeném okruhu v Sadech 17. listopadu. Závo-

sport

Účastníci Labemánka 2019. Foto: archiv spolku

Foto: archiv školy

I v letošním školním roce Škola Taekwon-Do 
Dan-Gun otevírá třídu pro děti ve věku 6–12 
let v ZŠ J. A. Komenského 414/7, Čelákovice. 
Náplní tréninků jsou kromě cvičení Taekwon-
-Do i hry a soutěže a rozvoj všeobecné motori-
ky. Tréninky jsou každé úterý 17.30–18.30 hod. 
a první hodina je zdarma.
Škola Dan-Gun pod vedením hlavního trenéra 
Petra Poklopa (VII. Dan) patří mezi největší školy 
v ČR a má ve svých řadách členy české repre-
zentace, mistry světa i mistry České republiky.
Pro více informací kontaktuje trénéra dětské 
přípravky: Pavel Procházka, tel.: 777 318 374, 
nebo Petr Poklop, tel.: 603 246 433, e-mail: 
dan-gun@volny.cz, www.dangun.cz.

Pavel Procházka

vodáci

Nová vodácká sezona
Na první závod nové sezony 2019/2020 na-
stoupily Čelákovice v hojném počtu i přes ne-
příznivé zářijové počasí. V každé kategorii jsme 
měli jednu posádku, takže dohromady celkem 
šest posádek. V sobotu jsme se hned z rána 
vypravili na 13kilometrový sjezd, což nebylo 
vůbec lehké, a tak se poté všichni závodníci 
zaslouženě najedli a napili ve stánku, který byl 
připraven pořadateli východočeského marato-
nu. Také tam byl stánek s domácími buchtami, 
což všem po závodě opravdu bodlo. V neděli 
se jely dva sprinty a pár hodin poté se konalo 
vyhlášení výsledků. Juniorky si statečně dojely 
pro zlatou medaili, junioři se snažili, co jim síly 
stačily, a nakonec si vymakali stříbro. Mladší 
žáci pořádně makali a dojeli si pro zlato, star-
ší žáci překonali sami sebe a nakonec si dojeli 
pro čtvrté místo. Posádka mužů si dojela pro 
páté místo a ženy jely na maximum a nakonec 
měly zaslouženě třetí místo. Všem moc gratu-
lujeme a těšíme se na další závody, snad už ve 
větším teple na jaře!

Karolína Drmotová

Junioři na bedně. Foto: Monika Chybová

Další zlato pro juniorky. Foto: Monika Chybová

Posádka mladších žáků. Foto: Monika Chybová

dící děti jsou po celou dobu závodu na dohled 
rodičům.
Stupně vítězů: Labemánek – 1. Šárka Horáková, 
2. Aneta Šupová, 3. Marek Soukup, Labeman, 
kategorie jednotlivci ženy: 1. Běla Steinbachová, 
2. Lucie Kainová, 3. Petra Žampová, kategorie 
jednotlivci muži: 1. Martin Ocelák, 2. Václav Kain, 
3. Matěj Pertlík, kategorie rodinné dvojice: 1. Klá-
ra Kobková a Josef Kobek, 2. Adéla Soukupová 
a Luboš Soukup, 3. Filip Manhart a Petr Manhart.
Děkujeme všem účastníkům, rodičům dětí za po-
moc při organizaci a městu Čelákovice, které při-
spělo na pořádání obou triatlonů finanční dotací.
Těšíme se na všechny závodnice a závodníky 
i v roce 2020 opět třetí sobotu v srpnu, tedy 15. 8.

Spolek Patriot Čelákovice

LABEMAN A LABEMÁNEK 2019

Účastníci Labemana 2019. Foto: archiv spolku

Škola Taekwon-Do
Dan-Gun
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Orka vstoupila do nové 
sezony vítězně

Soutěžní ročník začal a Orka vstoupila do ná-
rodní ligy zápasem s Litvínovem, který ještě 
loni hrál o soutěž výše. I proto byl Litvínov mír-
ným favoritem, utkání ale dopadlo jednoznačně 
pro nás.

SK BIVOJ LITVÍNOV–ORKA 3:10
První utkání v lize bylo v jasné režii Orky. V po-
lovině první třetiny jsme se dvěma brankami 
ujali vedení, které jsme zvýraznili ve druhé 
části a vypracovali jsme si rozhodující náskok. 
Třetí třetina se stala již naprosto jednoznač-
nou záležitostí, když jsme po šesti úspěšných 
trefách dokázali nasázet domácím populární 
desítku. Připsali jsme si tak první tři body do 
tabulky.
Rozehrál se i pohár, ve kterém jsme nastoupili 
jako nasazený tým do čtvrtého kola. Soupeřem 
nám byl tým Akademie Mladá Boleslav, papíro-
vé předpoklady favorizovaly Orku.
FA MLADÁ BOLESLAV–ORKA 3:11
První třetina utkání v podstatě rozhodla, nám 
se podařilo vstřelit čtyři branky, zatímco domá-
cí vyšli naprázdno. I další dvě třetiny byly plně 
v naší režii a v poklidu jsme si dokráčeli pro 
jasné vítězství a postup do dalšího kola. V něm 
nás bude čekat tým Orlicko-Třebovska.
Svou soutěž rozehráli i naši dorostenci. Většina 
kluků přišla do této kategorie ze starších žáků, 
tak jsme byli zvědaví, jak se s novou soutěží 
poperou. Kluci si vedli velmi dobře a díky dvě-
ma vítězstvím jsou na čele tabulky.
ORKA–PANTHERS PRAHA B 3:1
Od začátku jsme měli více ze hry, ale nějak 
nám vázla produktivita. Naše velké šance zů-
stávaly často nevyužity, i tak jsme ale zaslou-
ženě zvítězili.
ORKA–FLOOR MANIACS MĚLNÍK 14:0
Co se nám nedařilo v prvním utkání, tedy střílet 
góly, nám v druhém zápase již problém neděla-
lo a Mělník jsme jednoznačně porazili, navíc se 
nám podařilo udržet čisté konto.

Martin Bajer

TJ Spartak Čelákovice, z. s.

Nohejbalový oddíl
A-tým splnil očekávání a v dlouhodobé části 
obsadil čtvrtou příčku. Ve čtvrtfinále na něho 
čekalo mužstvo Vsetína s řadou reprezentantů. 
Brutovský, Stupák a spol. byli však nad jejich 
síly, i když v odvetném zápase jim to kluci ne-
dali zadarmo, ale co naplat, po porážkách 1:5 
a 3:5 mohou závěrečné boje sledovat jen z hle-
diště.
„Se sezonou jsem spokojen, zatím se držíme 
v horní části tabulky a doufám, že si nástupce 
vychováme, aby mohli pokračovat v námi na-
stolené úrovni,“ řekl závěrem skončeného roč-
níku kapitán Čelákovic Martin Flekač.
Dorost se v dlouhodobé části umístil na skvělé 
druhé pozici, což ho nastartovalo do play-off. 

Bohužel v dvojzápase se Zbečníkem nedo-
kázali prodat své umění a s průměrným muž-
stvem vypadli. Škoda, určitě měli na víc. 
Ženy v první lize po odchodu několika svých 
opor skončily na nelichotivé poslední příčce 
s jedním vítězstvím nad Čakovicemi.
B-tým si vede v krajském přeboru velmi dob-
ře a po dohrávce se Šacungem se umístil na 
druhé příčce finálové skupiny a již nemůže 
být předstižen. Na první Nymburk ztrácí jeden 
bod. 
V okresním přeboru skončily oba týmy ve svých 
finálových skupinách na předposledních mís-
tech.

TJ SPARTAK A–SK LIAPOR WITTE KARLO-
VY VARY 6:3
V posledním zápase dlouhodobé části šlo do-
mácím o potvrzení čtvrté příčky a výhodu do-
mácího zápasu v play-off, což se jim povedlo.
TJ SPARTAK A–NK CLIMAX VSETÍN 1:5
Až moc jednoduše odevzdali domácí body sou-
peři v prvním zápase play-off.
NK CLIMAX VSETÍN–TJ SPARTAK A 5:3
Dohráno, ani zlepšený výkon neodvrátil poráž-
ku, a tím i vyřazení ze soutěže.
NK LÍHA–TJ SPARTAK B 1:6
TJ SPARTAK B–TJ SOKOL ZVÁNOVICE 6:1
SK ŠACUNG BENEŠOV–TJ SPARTAK B 2:6
TJ SPARTAK B–SK ŠACUNG BENEŠOV 6:2

TJ SPARTAK D–TJ LOKOMOTIVA NYM-
BURK B 2:6
TJ SPARTAK E–TJ LOKOMOTIVA NYM-
BURK D 5:3

dorost
TJ SPARTAK–TJ SOKOL ZBEČNÍK 3:4
V oslabené sestavě odehráli domácí vyrovnaný 
zápas okořeněný notnou dávkou bojovnosti, 
ale jenom ta na soupeře nestačila.
TJ SOKOL ZBEČNÍK–TJ SPARTAK 4:1
Po domácí prohře 3:4 museli čelákovičtí vyhrát, 
aby si vynutili třetí utkání. To se nestalo, a tak 
jsou z dalších bojů vyřazeni.

ženy
TJ SOKOL PRAHA-VRŠOVICE II–TJ SPAR-
TAK 6:0
TJ AVIA ČAKOVICE–TJ SPARTAK 6:1
TJ SPARTAK–DTJ SANTOŠKA 1:6

Petr Flekač

Oddíl stolního tenisu
Sezona začala naplno
Po návratu z úspěšného soustředění mládeže 
v Jaroměři (viz minulé číslo Zpravodaje) jsme již 
trénovat nepřestali a poslední víkend jsme dě-
tem dopřáli i malý prázdninový tréninkový kemp 
s přátelským zápasem s celkem Všetat. Ten 
obě naše družstva zvládla v poměru 8:2 a 10:0 
a zdají se být na sezonu dobře připravena. 
O úspěch se zasloužili: Matěj Vlček, Josef Wolf, 
David Staněk, Jakub Novotný, Adam Michelčík 
a Tomáš Musil. 
V sobotu 7. září od 14.00 hod. jsme se souběž-
ně zúčastnili obou propagací čelákovického 
sportu – na náměstí i v MDDM a ve stejný den 
v sokolovně proběhla hned dvě kola náboru do 
nové přípravky. Musíme poděkovat za skvě-
lou spolupráci a podporu vedení TJ Spartak 

i MDDM. Podařilo se nám získat 18 nových dětí 
ve věku od 6 do 11 let a ihned jsme začali v so-
kolovně trénovat. Několik míst pro šikovné děti 
7–9leté ještě stále dokážeme najít. Věříme, že se 
jim u nás bude líbit, podle prvních ohlasů snad 
ano. V neděli 22. září se uskutečnilo v Nerato-
vicích první kolo krajského bodováku a zavázali 
jsme se v sezoně uspořádat i dvě kola okresní-
ho turnaje mládeže. Pro kvalitnější tréninky dětí 
i dospělých se nám podařilo zajistit sportovní 
atletické pomůcky, ale zejména jednoho z nej-
lepších robotů současnosti – DONIC 3050XL. 
Do konce roku určitě stihneme vánoční turnaj 
i pro příchozí.
Trénovat nepřestali ani dospělí, chystáme se na 
celkem 5 soutěží, včetně divize, která bude ve 
městě poprvé od roku 1999, tedy po 20 letech. 
Bohužel díky losu se doma poprvé představíme 
až 9. listopadu, tak věříme, že nás přijdete po-
vzbudit.
O prázdninách jsme významně vylepšili naše 
webové stránky www.stolniteniscelakovice.cz, 
kde naleznete nejen reportáže z akcí, ale zejmé-
na aktuální termínovou listinu všeho důležitého, 
co se u nás děje. Aktualitky pak publikujeme ze-
jména na našem facebookovém profilu.

Petr Dvořák, předseda oddílu

Šachový oddíl

Zdravím příznivce šachu. Máme po soustře-
dění, a tak jsme s napětím očekávali výsledky. 
A zadařilo se. Hned v prvním turnaji obhájila 
Hana Jankovská svou pozici v kraji a i pro další 
sezonu zůstala na listině talentů Středočeského 
kraje. Trojice, která si vybojovala přímý postup 
na MČR v rapid šachu – Daniel Kubíček, Karin 
Nella Müllerová, Adam Mrázek – se vrátila sice 
bez medailových úspěchů, ale s výkony nad 
očekávání kvalitními a jsou příslibem pro další 
sezonu.
Hlavní důraz na začátku září je vždy kladen na 
nábor dětí. Musím přiznat, že nečekaným pří-
jemným překvapením je, že si k nám našlo cestu 
i několik dětí předškolního věku.
Dospělá část klubu uzavřela sestavy pro týmo-
vé soutěže ročníku 2019/2020 ve vážném šachu 
a jako bonus připravila tým pod vedením Pavla 
Horkého, který se zúčastní MČR týmů v blesko-
vém šachu. Držíme palce!
Zájemci z řad dětí a dospělých se mohou hlásit 
na tel.: 604 713 180.

Peter Janda

Nábor při Festivalu sportu na náměstí 5. května. Foto: 
Peter Janda
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Fotbalové soutěže dospělých mají v době uzá-
věrky tohoto čísla odehraných pět kol. Odehra-
né zápasy svědčí o tom, že tento ročník bude 
náročný a o postup bude usilovat několik týmů, 
mezi nimi i nováčkové Hlízov, Jesenice či Soko-
leč. Byli bychom rádi, kdyby se do této společ-
nosti zařadil i Union, ale zatím to tak nevypadá. 
Po úvodním zápase s Divišovem 2:1 pokračova-
la soutěž zápasy:
PŠOVKA MĚLNÍK–SK UNION 0:0, penalty 4:2
V pouze průměrném utkání byla k vidění celá 
řada nepřesností obou týmů. V prvním poloča-
se měly oba celky po jedné šanci, po přestávce 
byli častěji u míče hosté, ale nedokázali vymys-
let nápaditou akci s přesným zakončením, a tak 
rozhodovaly pokutové kopy, které nejsou naší 
oblíbenou disciplínou, což se potvrdilo.

SK UNION–MNICHOVOHRADIŠTSKÝ SK 1:4
Branka: Dalekorej
O kvalitách soupeře se nepochybovalo, přesto 
se Union nechal zaskočit. Po úvodní čtvrtho-
dince, kdy byl Union aktivnějším celkem, počal 
přebírat iniciativu soupeř, a to potvrdil i vedoucí 
brankou. Po přestávce nápor hostí pokračoval 
a získali vedení až 3:0. Dalekorej sice snížil, leč 
to bylo ze strany Unionu vše.

SOKOL PĚČICE–SK UNION 2:1
Branka: Dalekorej
Hosté vstoupili do zápasu lépe a ve 14. min. Da-
lekorej otevřel skóre. V dalším průběhu byla hra 
vyrovnaná a po zaváhání hostující obrany bylo 
vyrovnáno. Ve druhé části domácí po rohovém 
kopu otočili skóre zápasu. Ve zbývající půlho-
dince se hosté snažili o vyrovnání, ale ukazatel 
skóre se již neměnil.

SK UNION–SK REJŠICE 1:0
Branka: Petr Homola
Utkání bylo v prvním poločase průměrné úrovně 
bez vážnější brankové příležitosti. Po přestávce 

se domácí zlepšili a z několika šancí se podařilo 
skórovat po rohovém kopu dorážkou Homoly. 
Šance měl i Pánek či Matějka, ale skóre se do 
konečného hvizdu nezměnilo – Union získal dů-
ležité body.

Pozvánka na zápasy, vždy od 10.15 hod., na 
stadionu „U Hájku“:
5. 10. SK UNION A–DOLNOBOUSOVSKÝ SK
19. 10. SK UNION A–FC Mělník
26. 10. SK UNION A–Český Brod B

Své soutěže odstartovala i mládež, a to v nej-
vyšší krajské soutěži. Dorost po sedmi letech 
vstoupil do krajského přeboru starších i mlad-
ších. To se podařilo díky společné snaze vedení 
mužstva Kujal-Fantík a vedení mládežnického 
úseku Skuhravý-Konečný. Oba dorosty měly 
„raketový start“.
Starší dorost: SK UNION–BOHEMIA PODĚ-
BRADY 5:2, branky: Janák 3, Linka, Hromas, 
SPARTA KUTNÁ HORA–SK UNION 1:2, branky: 
Buriánek, Linka, SK UNION–SOKOL KLECANY 
7:2, branky: Hromas 4, Nesládek, Pantrushev, 
vlastní, POLABAN NYMBURK–SK UNION 0:0.

Mladší dorost: SK UNION–BOHEMIA PODĚ-
BRADY 4:1, branky: Štrobl, Fadrhons, Linka, 
Homola, SPARTA KUTNÁ HORA–SK UNION 
0:5, branky: Lopatář 2, Hrdlic, Linka, Štrobl, SK 
UNION–SOKOL KLECANY 10:0, branky: Tůma 
3, Pitrůn, Červený 2, Hrdlic, Homola, Kratochvíl, 
POLABAN NYMBURK–SK UNION 0:0.

Starší žáci vstoupili do zápasů podzimu úspěš-
ně, i když kádr mužstva se změnil. AFK PEČ-
KY–SK UNION 0:2, branky: Sebera, Jiří Fantík, 
SK UNION–SS OSTRÁ 10:0, branky: Sebera 4, 
Kratzman, Lopatář 2, Čejka, Kubečka, SK ZE-
LENEČ–SK UNION 1:2, branky: Sebera, Kratz-
man, FK BRANDÝS–SK UNION 0:1, branka: 
Sebera.

fotbal

Fotbalové soutěže SK Unionu v plném proudu

Momentka z utkání starších žáků FK Brandýs–SK Union 0:1. Foto: Petr Konečný

Mladší žáci: AFK PEČKY–SK UNION 2:7, bran-
ky: Kodera, Kubečka, Kuchař 2, Pařízek, SK 
UNION–SS OSTRÁ 7:3, branky: Kodera, Pařízek 
3, Bartoň, SK ZELENEČ–SK UNION 4:4, branky: 
Kodera 2, Bartoň, Kubečka, FK BRANDÝS–SK 
UNION 1:2, branky: Pařízek, Kubečka.

Starší přípravka hrála svůj první turnaj – tři vý-
hry, dvě porážky a mladší přípravka v prvním 
turnaji jednou vyhrála a tři zápasy prohrála. 
Svoji činnost zahájila i „Unionská školička“ 
(narození 2013 a mladší), a to za přítomnosti 
reprezentanta Dana Pudila. Trenéry těch nej-
menších jsou Radek Skuhravý a Milan Arazim, 
kteří se se svými svěřenci scházejí každé úterý 
a čtvrtek na hřišti v Jiřině. Rádi uvítáme další 
zájemce o fotbal v našich řadách, a to i starších 
věkových kategorií. Kontakt na sekretáře mlá-
deže: Petr Konečný, tel.: 602 366 509.

Milan Šikl

tenis

Dominik Hozman, 
vicemistr ČR

Hráč našeho klubu Dominik Hozman se zúčast-
nil MČR starších žáků v Jablonci nad Nisou a po 
vyrovnaném finále získal 2. místo. Dále ve čtyř-
hře společně s Janem Kusým (LTC Modřany) 
vybojovali 3. místo.
Gratulujeme k získání titulu vicemistra ČR a pře-
jeme hodně dalších tenisových úspěchů.

výbor Tenisového klubu Čelákovice

Dominik Hozman. Foto: archiv TK Čelákovice
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Pondělí 28. října 2019 od 19 hodin
Kulturní dům, Sady 17. listopadu 1380, Čelákovice

Předprodej: kancelář KD nebo on-line www.smsticket.cz 
Vstupné: 150 Kč | Výtěžek ze vstupného bude věnován  
na dobročinný účel pro Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.
Pořádá město Čelákovice

Slavnostní večer
s koncertem  
Michala Prokopa  
& Framus Five

VÝROČNÍ CENA 
MĚSTA ČELÁKOVIC




