
m ě s t a  Č e l á k o v i c

30 let svobody a demokracie str. 6–7
Velký rozhovor k výročí 30 let od sametové re-
voluce o současném životě města se staros-
tou Josefem Pátkem a místostarostou Petrem 
Studničkou.

Téma měsíce: 
Listopad 1989 ve městě str. 16–17
V listopadovém tématu měsíce vzpomíná jedna 
ze zakladatelek Občanského fóra v Čelákovicích 
a dlouholetá členka samosprávy města Jarmila 
Volfová na průběh listopadových dní roku 1989 
v našem městě.

z obsahu
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Slavnostní večer s předáním sedmé Výroční ceny města Čelákovic v pondělí 28. října v Kulturním domě, vyvrcholil koncertem Michala Prokopa & Framus Five. Foto: Jiří Suchý

Všem občanům města Čelákovic a místních  
částí Sedlčánky s Císařskou Kuchyní a Záluží  

přejeme krásný vstup do adventní doby a příjemně 
strávené období čtyř neděl před vánočními svátky. 
Těšíme se s vámi na setkání u příležitosti rozsvícení 
vánočních stromů v Sedlčánkách a v Záluží v pátek 
29. listopadu a v Čelákovicích na náměstí 5. května 

již po dvacáté třetí v sobotu 30. listopadu.
Josef Pátek, starosta Petr Studnička, místostarosta I
Nikola Ottl, místostarostka II Miroslav Opa, místostarosta III
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úvodník Respondeo, z. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

tel./fax: 325 511 148 (kancelář Nymburk)
mobil: 775 561 848 (pí Zajíčková)
e-mail: poradna@respondeo.cz
            info@respondeo.cz
http://www.respondeo.cz
Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné pro-
fesionální poradenství je poskytováno každou  
1. středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. 
v budově radnice na náměstí 5. května (vedle 
podatelny). Více informací na uvedených kon-
taktech.

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

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

Reklamace roznosu
Zpravodaje

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

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
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 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

30 let svobody  
a demokracie

Měsíc listopad je v roce 2019 bohatý na řadu 
významných akcí. Tou nejvýznamnější je připo-
mínka 30 let svobody a demokracie na území na-
šeho státu. Těmto oslavám věnujeme pozornost 
i v Čelákovicích. Městské muzeum v Čelákovicích 
připravilo na 288 stranách výpravnou, velmi kva-
litně zpracovanou publikaci „V naději: Čelákovic-
ký rok 1989–1990“. Vřele doporučuji, abyste si ji 
pořídili! V prodeji bude v Městském muzeu od  
17. listopadu.
Všichni, kteří se podíleli na založení a činnosti Ob-
čanského fóra v Čelákovicích, budou oceněni v den 
státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii 
17. listopadu. V tento den budou rovněž odhaleny 
dvě pamětní desky věnované zakladatelům Občan-
ského fóra a obětem nesvobody. Jejich autorem 
je Jakub Vlček. Jedna z desek bude umístěna na 
ohradní zdi nádvoří tvrze, druhá z desek bude za-
věšena na budovu sousedící s radnicí na náměstí 
5. května. Ve večerních hodinách dne 17. listopadu 
bude v Kulturním domě promítnut krátký dokument, 
následovat bude dvojkoncert Ondřej Fencl Trio 
a Spirituál kvintet. Jste srdečně zváni!
Ve dnech 15. a 17. listopadu se koná ve městě již 
45. ročník Večerního běhu městem Čelákovice – 
Memoriálu Rudolfa Vichery. U této příležitosti ne-
chalo město vyrobit reflexní závodní čísla, aby se 
zvýšila bezpečnost běžců všech věkových katego-
rií ve večerním období v ulicích.
Jsem velmi rád, že se v tomto kalendářním roce 
zahájila realizace tří největších investičních akcí fi-
nancovaných z rozpočtu města v jeho historii. Jed-
ná se o dostavbu pavilonu v areálu Základní školy 
v Kostelní ulici, výstavbu kanalizace do místní části 
Záluží a zahájení rekonstrukce staré zástavby v Ji-
řině. Vedle těchto náročných investic probíhá celá 
řada menších stavebních prací. Jedná se o rekon-
strukci haly Bios, výstavbu dvou lávek přes Čelá-
kovický potok v Sadech 17. listopadu nebo dílčí 
opravy v objektech jednotlivých příspěvkových 
organizací zřízených městem Čelákovice. 
Ve čtvrtek 31. října byla oficiálně zahájena jedna 
z největších investičních akcí na území našeho 
města externím subjektem, Správou železniční do-
pravní cesty. Ta za téměř 2 miliardy korun optima-
lizuje úsek železniční trati mezi Lysou nad Labem 
a Čelákovicemi. Jednoznačně nejviditelnější změ-
nou bude náhrada současného železničního mostu 
přes řeku Labe za most nový.
Dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozval jak na 
připomínku státního svátku Dne boje za svobodu 
a demokracii v neděli 17. listopadu, tak na rozsví-
cení vánočních stromů v Sedlčánkách a v Záluží 
v pátek 29. listopadu a na čelákovickém náměstí 
s bohatým kulturním programem v sobotu 30. lis-
topadu. Těším se s vámi na viděnou!

Josef Pátek, starosta

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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Prezentace Základní umělecké školy 
Jana Zacha v Maďarsku

V rámci realizace projektu na podporu vzdělávání v oblasti hudby, který byl podpořen Me-
zinárodním visegrádským fondem, vystoupili žáci Základní umělecké školy Jana Zacha Če-
lákovice, příspěvková organizace, na společném koncertu žáků států Visegrádské skupiny 
v maďarském městě Halásztelek.

Akce probíhala od 10. do 13. října. V první den 
se uskutečnil koncert hudebníků ze školy Bocs- 
kai István Református Oktatási Központ, kte-
rá je koordinátorem celého projektu. V pátek 
se konal česko-slovenský a maďarsko-polský 
koncert a společný koncert žáků ze států Vise-
grádské skupiny. V sobotu byl připraven dopro-
vodný program pro žáky, pedagogy a zástupce 
jednotlivých měst do Budapešti. Účastníci na-
vštívili Budínský hrad nebo budovu parlamentu. 
V neděli se všichni zúčastnění rozloučili s tím, že 
další společné koncerty se uskuteční ve dnech 
7.–10. listopadu v polských Myslowicích. 
Závěr společného projektu se uskuteční ve 
druhém prosincovém týdnu v Čelákovicích. 

Na snímku jsou účastníci koncertu v maďarském městě Halásztelek v pátek 11. října. Z žáků Základní umělecké školy 
Jana Zacha Čelákovice byli přítomni Tomáš Bodlák, Jiří Dlouhý, Kristýna Dohnálková, Eliška Gabrielová, Dalibor 
Kolínko, Alžběta Pádivá, Marie Rýdlová, Victor Sánchez, Claudie Štroblová, Roman Toml, z řad pedagogů Viktorija 
Hanžlíková Kraf, Jan Bláha, Šárka Gabrielová, Jan Šturm, Ladislava Šťastná, za město Čelákovice Josef Pátek, Petr 
Studnička a za Velvyslanectví České republiky v Maďarsku v Budepešti Olga Šmejkalová Pittnerová a Milan Šimko. 
Foto: Velvyslanectví České republiky v Maďarsku v Budapešti

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

POZOR NA UZÁVĚRKU 
ZMČ!

Uzávěrka lednového čísla (1–2020) Zpravo-
daje je již ve středu 10. 12. 2019. Předpoklá-
dané vydání pak 8. 1. 2020.

Společný koncert žáků ze států Visegrádské 
skupiny proběhne ve čtvrtek 12. prosince od 19 
hodin v Kulturním domě. Slavnostní závěrečný 
koncert za účasti Orchestru Bohumíra Hanžlíka 
se uskuteční v pátek 13. prosince od 19 hodin 
v Kulturním domě. Na obě akce je veřejnost sr-
dečně zvána! Sobotní doprovodný program se 
uskuteční v Praze.
Realizace projektu č. 21830319 „V4x4 in mu-
sic education“ probíhá od 15. února 2019 do  
14. února 2020 a je finančně podpořena Mezi-
národním visegrádským fondem.

Josef Pátek, starosta
Petr Studnička, místostarosta I

Svoz BIO odpadu z rodinné 
zástavby v listopadu

Svoz hnědých nádob na BIO odpad od ro-
dinných domů probíhá do konce listopadu, 
tedy naposledy budou popelnice na BIO od-
pad svezeny dle pravidelného harmonogramu 
lichý/sudý týden a den svozu pondělí/úterý 
podle konkrétní svozové oblasti ve dnech: 
18., 19., 25. a 26. listopadu.
Plán svozu je k nahlédnutí na: https://www.ce-
lakovice.cz/cs/mesto/zivotni-prostredi/odpady/
plan-svozu-popelnic-z-rodinne-zastavby.html.

V roce 2020 bude pravidelný svoz zahájen 
v pondělí 6. dubna (první termíny vývozu jsou 
tedy 6., 7., 13. a 14. dubna 2020) a bude opět 
probíhat až do konce listopadu.
V průběhu zimních měsíců je možné BIO od-
pad odevzdávat ve sběrném dvoře.
Nádoby v sídlištní zástavbě budou od 
1. 12. 2019 do 31. 3. 2020 vyváženy v interva-
lu 14 dní.

Lenka Rašínová, 
vedoucí odboru životního prostředí
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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. 501/7; 39; č. 502/30; č. 606/26 a č. 621/11.

Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozbor 
hospodaření města Čelákovic za období od 
1. 1. do 30. 6. 2019 a schválilo rozpočtové 
opatření – změnu rozpočtu města Čelákovic 
2019 č. 11.
Výběr z usnesení ZM č. 7/2019.

Finanční záležitosti
Rada města vzala na vědomí rozpočtová 
opatření – přesuny mezi položkami v rámci 
paragrafů 3429, 3745 a 5311 rozpisu rozpoč-
tu města 2019 provedené k 31. 8. 2019.

Rekonstrukce kotelny v ZUŠ
Rada města schválila uzavření a text smlou-
vy o dílo mezi městem Čelákovice a TZB 
Kladno, s. r. o., jako zhotovitelem na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„ČELÁKOVICE – rekonstrukce kotelny v ZUŠ 
Jana Zacha, p. o.“ v celkové ceně 947 164 Kč 
včetně DPH.

Navýšené náklady linky 655
Radní schválili částku úhrady navýšených 
nákladů za jeden pracovní den objížďky 
12 566 Kč a za jeden víkendový den 2 144 Kč 

autobusové linky PID č. 655, a to z důvodu 
objízdné trasy vyvolané realizací kanalizace 
v Záluží.

Změny v komisích
Rada města vzala na vědomí rezignaci čle-
na redakční rady Zpravodaje města Čeláko-
vic Martina Bajera s účinností k 30. 9. 2019 
a jmenovala její novou členkou s účinností od 
1. 10. 2019 Andreu Wolfovou.

Dotace města – odvod
Rada města stanovila odvod z dotace města 
za porušení rozpočtové kázně:
p. R. K., a to ve výši 50 % ze skutečně čerpa-
né dotace, tj. 7 654,50 Kč.

Hala BIOS
Radní schválili uzavření a text smlouvy 
o dílo mezi městem Čelákovice a JIKA-CZ, 
s. r. o., jako zhotovitelem na vypracování 
PD pro obnovu obvodového pláště haly 
BIOS v celkové ceně 468 270 Kč včetně 
DPH, dále vypracování PD světel a podhledu 
v ceně 58 080 Kč včetně DPH a další úkony 
související s akcí za cenu 1 512,50 včetně 
DPH za hodinu.

Mobilní rozhlas
Rada města schválila smlouvu o poskytování 
služeb platformy Mobilní rozhlas (Neogenia, 
s. r. o.) od 1. 10. 2019 za cenu 53 880 bez 
DPH za rok.

Prodej obecních bytů v Milovicích
Rada města schválila v souladu s pravidly po-
stupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice vymezených v do-

mech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, 
jejichž způsob využití je byt nebo jiný neby-
tový prostor, záměry na prodej za minimální 
částky bytových jednotek:
č. 501/18 – 1 933 800 Kč;
č. 501/22 – 1 923 900 Kč;
č. 501/24 – 1 933 800 Kč;
č. 501/25 – 1 817 200 Kč;
č. 501/28 – 1 818 300 Kč;
č. 501/30 – 1 950 300 Kč;
č. 501/31 – 1 818 300 Kč;
č. 501/37 – 1 818 300 Kč;
č. 501/46 – 1 818 300 Kč;

č. 502/12 – 1 928 300 Kč;
č. 502/14 – 1 125 300 Kč;
č. 502/17 – 1 125 300 Kč;
č. 502/27 – 1 977 800 Kč;
č. 502/31 – 1 789 700 Kč;
č. 502/43 – 1 789 700 Kč;

č. 606/13 – 1 951 400 Kč;
č. 606/16 – 1 951 400 Kč;
č. 606/21 – 1 835 900 Kč;
č. 606/25 – 1 716 000 Kč;
č. 606/29 – 1 425 600 Kč;
č. 606/30 – 1 951 400 Kč;
č. 606/37 – 1 835 900 Kč;
č. 606/40 – 1 835 900 Kč;
č. 606/41 – 1 425 600 Kč;
č. 606/44 – 1 425 600 Kč;
č. 606/47 – 1 425 600 Kč;
č. 621/6 – 2 465 100 Kč;
č. 621/24 – 3 628 900 Kč;
č. 621/33 – 3 628 900 Kč.
Výběr z usnesení RM č. 23–25/2019. 

-dv-

výběrové řízení na pracovní pozici

Vedoucí – odboru správy majetku  
a investic MěÚ Čelákovice

Pracovní poměr: na dobu neurčitou.
Místo výkonu práce: Městský úřad Čelákovice.
Platové zařazení: 11. platová třída dle NV
č. 222/2010 Sb. a 341/2017 Sb., v plat. znění.
Termín nástupu: ihned nebo dohodou.

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

o úřednících“);
n  stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., kterým 

se stanoví některé další předpoklady pro vý-
kon některých funkcí ve státních orgánech 
a organizacích České a Slovenské Federa-
tivní republiky, České republiky a Slovenské 
republiky, v platném znění.

Kvalifikační předpoklady:
n  vysokoškolské vzdělání v magisterském stu-

dijním programu nebo vysokoškolské vzdělá-
ní v bakalářském studijním programu.

Výhodou při výběrovém řízení je:
n praxe ve státní správě/samosprávě;
n praxe ve vedoucí funkci;

n  schopnost konstruktivní spolupráce s orgány 
územní samosprávy;

n zkouška odborné způsobilosti; 
n řidičský průkaz sk. B.

Další požadované dovednosti a schopnosti:
n  schopnost samostatného rozhodování a ře-

šení problémů;
n vysoká flexibilita a spolehlivost;
n komunikativnost v jednání s lidmi;
n uživatelská znalost MS Office;
n pečlivost a spolehlivost;
n příjemné vystupování.

Charakteristika vykonávané práce:
n  komplexní správa majetkových souborů města;
n  příprava, zadávání a kontrola veřejných zaká-

zek malého rozsahu;
n  zajišťování přípravy investičních akcí, zpra-

covávání investičních záměrů podle zadání, 
způsobů financování, projektové přípravy 
apod.; 

n  posuzování technickoekonomických zadání 
investic z hlediska finančního zajištění.

Přihlášky je nutno doručit: nejpozději do
pátku 29. listopadu 2019, 11.00 hod.

Kontakt + další informace: Ondřej Přenosil, ta-
jemník MěÚ, tel.: 326 929 160.

Přihlášky s požadovanými doklady (podrobně viz 
webové stránky města) a určené formě je nut-
no doručit nejpozději do stanovených termínů 
– osobně do podatelny MěÚ Čelákovice, nebo 
poštou na adresu MěÚ Čelákovice, náměstí 
5. května 1, 250 88 Čelákovice.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tato výbě-
rová řízení kdykoliv v jejich průběhu nebo nevy-
brat žádného uchazeče.

POLABSKÉ FARMÁŘSKÉ
TRHY

Upozornění pro občany – Polabský farmářský 
trh na náměstí 5. května se v sobotu 30. lis-
topadu 2019 neuskuteční. Důvodem je koná-
ní tradiční akce Zahájení adventního času ve 
městě.
Dle sdělení provozovatele trhů, budou tyto 
probíhat v měsíci prosinci třikrát – až do 21. 
V lednu 2020 pak od poloviny měsíce. 
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Tobiáš Dymák, Martin Korenko, Adam Bařina, Klára Špičanová,

Adam Němeček, Barbora a Karolína Kuželovy, Tristan Hájek, Daniel Kolenský,

Claudie a Tomáš Kasaličtí, Sabina Vašková, Štěpán Rak a František Hrach.

Foto: Jiří Suchý

v sobotu 5. října 2019

Maxmilián Rosecký, Jakub Vondráček, Jakub Mucha, Ondřej Horňák,

Jan Kopal, David Král, Ema Nedbalová a Petr Moravec.

v sobotu 19. října 2019

Pozvánka na seminář pro žadatele
o dotace z rozpočtu města 2020

Město Čelákovice zve žadatele o dotace z rozpočtu města Čelákovic pro 
rok 2020 na seminář, pořádaný dne 20. listopadu 2019 od 18.00 hod. 
v obřadní síni radnice. 
V rámci semináře bude upozorněno na nejčastější chyby při vyplňování 
žádostí o dotaci a ve finančním vyúčtování dotace.
Seminář se netýká žadatelů o veřejnou podporu de minimis a vyrovnáva-
cí platby za výkon služeb všeobecného hospodářského zájmu.

odbor školství, informací a kultury

Tištěný přehled akcí Zima v Čelákovicích. 
POZOR, BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA

Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „Zima v Čelákovicích“ (plakát; Zpra-
vodaj města) obsahující akce od čtvrtka 5. prosince 2019 do pondělí 
9. března 2020 je v pondělí 12. listopadu 2019. Informace o akcích za-
sílejte na e-mail: kalendar@celakovice.cz. Dodané informace jsou také 
publikovány na webových stránkách města v „Kalendáři akcí ve městě“.

Přivítáni do života byli tito noví občánci města Čelákovic
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Pane starosto, jak si Čelákovice připomenou 
oslavy 30 let svobody a demokracie?
JP: „Oslavy listopadových událostí připravujeme 
téměř rok a jejich garantem je pan místostarosta 
Studnička, do jehož kompetence spadá agenda 
kultury. V Městském muzeu bude připravena vý-
stava V naději – události let 1989 a 1990. Vydá-
na bude i publikace, o které se zmiňuji ve svém 
úvodníku. Oceníme zakladatele a činovníky Ob-
čanského fóra v našem městě, odhalíme dvě 
pamětní desky, byl natočen s pamětníky krátký 
dokument a státní svátek 17. listopadu vyvrcholí 
dvojkoncertem v Kulturním domě. Více podrob-
ností bych nechal na panu místostarostovi.“
PS: „Městské muzeum připravilo velmi pěknou 
publikaci o 288 stranách a autorský kolektiv pod 
vedením editorů Davida Eisnera a Jana Her-
gesella ji pojmenoval V naději: Čelákovický rok 
1989–1990. Autorem obou pamětních desek 
je akademický sochař Jakub Vlček a na jejich 
tvorbě se podílel od počátku letošního roku. Asi 
nejvýstižněji lze obě desky charakterizovat jeho 
slovy – Umění má povzbuzovat, pozvedat lidské-
ho ducha k lepšímu. V Kulturním domě vystoupí 
na dvojkoncertu Ondřej Fencl Trio a Spirituál 
kvintet.“

Pane místostarosto, připravujete podobné 
akce i v dalších letech?
PS: „Aktuálně dokončujeme práce na brožuře, 
která bude obsahovat seznam nejvýznamnějších 
akcí v roce 2020 a bude distribuována společ-
ně s lednovým vydáním Zpravodaje. Zaměřit 
se chceme na zavedené kulturní akce v našem 
městě, ale přibydou i některé nové. Těšit se mů-
žete na Novoroční koncert 17. ledna, na kterém 
vystoupí Pavel Šporcl, výstavou si připomeneme 
100 let místní organizace Českého rybářského 
svazu a 100 let Městské knihovny, 6. června 
proběhne Setkání na náměstí spolu s Vinným 
koštem. Vystoupí David Koller nebo Berenika 
Kohoutová. Na podporu sportu a trávení vol-
ného času uspořádá Městský dům dětí a mlá-
deže organizačně náročnou, ale veřejností jistě 
oceňovanou akci – Dětské olympijské hry, a to 
v první polovině června. Proběhnou v předsti-
hu Letních olympijských her 2020 v japonském 
Tokiu. Zahájení adventního času nebude chybět 
ani v roce 2020 a proběhne v sobotu 28. listo-
padu s koncertem skupiny No Name. Podobně 
máme rozplánován již rok 2021, kdy si připo-
meneme výročí 110 let budovy radnice. Zde 
dochází k postupné rekonstrukci prostor, jako 
jsou velká obřadní síň nebo podatelna. A v roce 
2022 připravujeme kulturní akce s ohledem na 
přelom volebního období. Na tomto místě bych 
chtěl poděkovat jak kolegyním z odboru školství, 
informací a kultury Městského úřadu, se kterými 
přípravu akcí koordinujeme, tak všem příspěv-
kovým organizacím, které nám s organizací akcí 
velmi pomáhají.“ 

Jaké investiční akce město Čelákovice aktu-
álně realizuje?
JP: „Jsem velmi rád, že za uplynulých 30 let za-
hájilo letos město největší investiční akce hraze-
né z rozpočtu města v jeho historii. V areálu Ka-
menky probíhá dostavba nového pavilonu školy 
pro 360 žáků. Vybudována zde bude i nová tě-
locvična a sportovní hřiště. Zapomenout nesmí-
me na kompletní nové vybavení. To vše je výdaj 
přibližně 130 milionů korun, z toho na stavbu sa-
motnou obdržíme dotaci zhruba 73 mil. Kč. Stej-

ně tak byla zahájena výstavba kanalizační stoky 
a vodovodního přivaděče do místní části Záluží 
a v příštím roce bude probíhat vybudování ka-
nalizačních přípojek ve vnitřním Záluží. Odhado-
vané investiční náklady jsou zhruba 90 mil. Kč, 
přičemž z dotace obdržíme na část stavebních 
prací přibližně 20 mil. Kč. Zahájena byla i rekon-
strukce staré zástavby v Jiřině. Zde jsou práce 
rozděleny do osmi etap a odhadované náklady 
jsou 250 mil. Kč. Aktuálně probíhají takové prá-
ce, abychom nekomplikovali činnosti spojené 
s optimalizací železniční trati a výměnou želez-
ničního mostu přes Labe. Probíhá i celá řada 
menších investičních akcí. Zmíním rekonstrukci 
kotelny v Základní umělecké škole, celkovou re-
konstrukcí prošla podatelna v historické budově 
radnice, dokončena byla obnova technologie 
v kotelně K 50…“
A které investiční akce jsou v projektové pří-
pravě a v plánu k realizaci?
JP: „Samozřejmě se mi nepodaří uvést komplet-
ní výčet, ale zmíním ty zásadní. V příštím roce 
chceme kompletně zmodernizovat sportovní 
areál u Základní školy v ulici J. A. Komenského. 
Tím, že slouží více než 1 000 žáků a je v centru 
města, si to tento prostor bezesporu zaslouží. 
Odhadované náklady jsou 25 mil. Kč. Upravu-
jeme projekt Domova pro seniory tak, aby spl-
ňoval podmínky žádosti o dotaci. Především se 
sníží jeho celková kapacita. Projekčně se připra-
vuje výstavba nového bytového domu. Jakmile 
bude dokončen převod budovy v Kollárově ulici, 
rádi bychom rohový dům přestavěli pro potřeby 
Městského domu dětí a mládeže. V plánu jsou 
i další stavby, jako je dokončení kompletní re-
konstrukce haly BIOS, výstavba hřiště pro psy, 
oprava vodovodu v Sukově ulici, obnovení něko-
lika menších sportovních hřišť ve městě a mno-
ho dalších. Obyvatele našeho města bude až do 
roku 2022 omezovat optimalizace železniční trati 
mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi. Tuto 
investici však plně financuje Správa železniční 
dopravní cesty.“
PS: „Já bych doplnil, že podnikáme všechny 
administrativní kroky nezbytné k výstavbě nové 
sportovní haly v Čelákovicích. Jsem rád, že Za-

Velký rozhovor se starostou Čelákovic Josefem Pátkem 
a místostarostou města Petrem Studničkou k výročí 30 let od sametové revoluce
V listopadu 2019 si nejen Čelákovice připomínají 30 let svobody a demokracie. Proto jsem požádala o odpovědi na otázky z života našeho 
města představitele vedení města Čelákovic, starostu Josefa Pátka (JP) a místostarostu Petra Studničku (PS).

Na náměstí 5. května č. p. 2 bude instalována paměstní 
deska Obětem nesvobody. Foto: -dv-

Podatelna Městského úřadu v budově radnice je po 
rekonstrukci. Foto: -dv-

Čelákovické nádraží. Foto: -dv-

Starosta Josef Pátek a místostarosta I Petr Studnička. 
Foto: Jana Vondráčková
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střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Koncem září přijala hlídka MP oznámení, že 
v jednom z místních barů došlo ke zranění oso-
by při rvačce více osob. Po příjezdu na místo 
se hlídka MP pokusila celou situaci uklidnit, ale 
marně. Při zákroku byl jeden ze zasahujících 
strážníků fyzicky napaden a musel vyhledat lé-
kařské ošetření. Vzhledem k tomu řeší incident 
OOP PČR Čelákovice, jehož hlídka se na místo 
také dostavila.

Strážníci MP přijali koncem září v dopoledních 
hodinách oznámení o osobě ležící na ulici, 
zřejmě podnapilé, což se potvrdilo. Muž uvedl, 
že byl kolem půlnoci přepaden a zbit a více si 
nepamatuje. Stěžoval si na bolest břicha a trž-
nou ránu v obličeji. Strážníci proto přivolali 
ZZS a PČR, která dále šetřila, zda muž mluvil 
pravdu.

Strážníci MP byli požádáni dozorčí službou 
PČR o součinnost při pátrání po pachateli 
trestné činnosti, který se měl pohybovat v oko-
lí náměstí 5. května. Zároveň několik občanů 
oznámilo pohyb podezřelé osoby v této loka-
litě, která bezdůvodně zvoní na jejich domov-
ní zvonky. Společným pátráním MP a PČR se 
podařilo osobu vypátrat. Podezřelý se však dal 
na útěk a k jeho zadržení došlo až po krátkém 
pronásledování.

V polovině září si strážníci povšimli kriminálně 
závadové osoby, která přebývala v provizorním 
příbytku. Nalezla v něm box se sušinou připo-
mínající marihuanu. Proto byla na místo přivo-
lána hlídka PČR, která osobu vyzvala k podání 
vysvětlení. Jednalo se o 96 g marihuany.

Začátkem října přijala MP ve 4 hod. ráno hlá-
šení o napadení jednoho z městských objektů, 
a to mateřské školy. Strážníci dorazili během 
několika minut a na zahradě zastihli neznámého 
muže. Naštěstí to byl jen pracovník pekařství, 
který přivezl čerstvé pečivo.

MP přijala oznámení o neshodách v jedné re-
stauraci. Zákazník byl nespokojen s teplotou 
pokrmu, a tak jej hodil po obsluze. Vzhledem 
k tomu, že nikdo z účastníků nechtěl věc dál 
řešit, strážníci jen ztotožnili osoby pro případné 
dodatečné oznámení.

MP bylo oznámeno, že v jednom z místních 
obchodů byla odcizena peněženka. Kamerový 
záznam ukázal, že nakupující zapomněl peně-
ženku na pultě a další zákazník si ji přisvojil. 
Dle markantů ho vytipovali a poté také našli. 
Muž však podezření razantně odmítl. Druhý 
den se ale dostavil za poškozeným s omluvou 
a předal mu jeho peněženku. I přes vrácení 
odcizené věci byl případ oznámen přestupko-
vé komisi.

stupitelstvo města schválilo zadání 5. změny 
Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice. 
Cesta k samotné výstavbě zabere ještě řadu mě-
síců, ale díky aktivitě komise pro výstavbu spor-
tovní haly je této investici věnována zvýšená po-
zornost. Zároveň předpokládám, že v roce 2020 
bude Zastupitelstvu předložen ke schválení nový 
Územní plán Čelákovic, na kterém byly zahájeny 
práce v roce 2013. Naopak podstatně dále jsme 
s přípravou výstavby nového parkovacího domu 
P+R v blízkosti železniční stanice Čelákovice 
v Masarykově ulici pro 97 aut. Věřím, že se nám 
podaří získat dotaci až 90 % z uznatelných ná-
kladů projektu, tj. asi 80 mil. Kč, v rámci podpory 
ITI. V rámci projektu Technologické agentury ČR 
probíhají i projekční práce vedoucí k rekonstruk-
ci budovy bývalé školy v Sedlčánkách.“

Pane místostarosto, zmínil jste výzkumné 
projekty. Do jakých projektů je město Čelá-
kovice v současné době zapojeno?
PS: „Město je zapojeno aktivně do dvou projektů 
financovaných Technologickou agenturou ČR. 
Jeden z projektů je zaměřen na kvalitní a udrži-
telnou veřejnou výstavbu a je ověřován na zmí-
něné budově bývalé školy v Sedlčánkách. Druhý 
z projektů, a jsem moc rád, že Čelákovice jsou 
jedním z pěti měst do 15 000 obyvatel v Česku, 
které bylo do řešení zahrnuto, je věnován odha-
du trendů na příkladu měst naší velikosti v násle-
dujících 20 letech. Na výběru měst se podílelo 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí 
ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Národní 
síť MAS. Typově bylo vybráno pět druhů měst – 
v blízkosti velkého města, v mezilehlém prosto-
ru, nacházející se na periferii, s významnou ori-
entací na cestovní ruch a s dobrými zkušenostmi 
se strategickým plánováním. Vedle výzkumných 
projektů jsme zapojeni prostřednictvím Základní 
umělecké školy Jana Zacha i do realizace vzdě-
lávacího projektu, který je zaměřen na populari-
zaci vzdělávání v oblasti hudby. Tento projekt byl 
podpořen Mezinárodním visegrádským fondem, 
podílí se na něm všechny čtyři státy Visegrád-
ské skupiny a dvěma koncerty v Kulturním domě 
vyvrcholí realizace projektu v Čelákovicích ve 
dnech 12. a 13. prosince. Česká republika byla 
na závěr vybrána záměrně, neboť až do června 
2020 předsedá státům Visegrádské skupiny. Na 
oba koncerty jste srdečně zváni!“

Jak hodnotíte současné fungování samo-
správy a státní správy v Čelákovicích?
JP: „Státní správa vykonává činnosti dle svě-
řených kompetencí a rozhodně si cením práce 

všech úředníků v čele s panem tajemníkem On-
dřejem Přenosilem za práci, kterou vykonávají ve 
prospěch občanů. Je třeba si uvědomit, že stát 
postupně převádí na obce řadu nových agend. 
Co se týče samosprávy, tak vyjadřuji velkou 
spokojenost. Až na jednotlivce, které lze spo-
čítat maximálně na prstech jedné ruky, funguje 
Zastupitelstvo skvěle. Rada v současném slože-
ní pracuje velmi efektivně a snaží se naplňovat 
priority ve shodě jejích členů. Současnou stabi-
litu považuji za mimořádně důležitou při realizaci 
velmi náročných investičních akcí.“
PS: „Poradní a iniciativní orgány, komise a vý-
bory, nepolitikaří, ale snaží se řešit skutečné 
a konkrétní problémy a jsou nápomocny Radě 
a Zastupitelstvu v jejich práci. Kolektivní, samo-
správné orgány, Rada a Zastupitelstvo, průběžně 
informují o své činnosti na webových stránkách 
města. Z každé schůze a zasedání jsou zveřejňo-
vány usnesení, zápisy i stručné zprávy o nejdůle-
žitějších rozhodnutích. Snažíme se být maximálně 
transparentní. Za prvních deset měsíců letošního 
roku vyřídil Městský úřad více než 20 žádostí o po-
skytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
Aktivity, které děláme, vycházejí z volebních pro-
gramů, se kterými jsme šli před více než rokem do 
komunálních voleb. Osobně bych rád poděkoval 
všem těm zastupitelům města, kterým jde o roz-
květ Čelákovic bez žabomyších válek.“

Co byste popřáli městu do roku 2049, tedy 
v následujících 30 letech?
JP a PS: „Věříme, že i nadále bude samosprá-
va města uvážlivá. Stejně tak, jako tomu bylo 
v uplynulých 30 letech. Nikdy by neměla dovolit 
nekontrolovatelný, rychlý rozvoj města s inten-
zivní a developerskou výstavbou, ale měla by 
myslet na budoucí generace a rozvíjet město 
udržitelným způsobem. Čelákovice by neměly 
být „satelitem k přespání“, ale naopak by měly 
být „příjemným domovem na Labi“. Do roku 
2049 přejeme Čelákovicím spokojené občany 
a kvalitní správu věcí veřejných! 
Na závěr bychom chtěli poděkovat velké většině 
kolegyň a kolegů v Zastupitelstvu a všem zaměst-
nancům Městského úřadu a organizací a společ-
ností zřízených městem Čelákovice za dosavadní 
spolupráci a těšíme se na její pokračování v le-
tech následujících! Zároveň děkujeme občanům 
za jejich podporu, která je pro nás zavazující.“

Děkuji vám, pánové, za příjemně strávený 
čas a za poskytnuté odpovědi!

Jindra Chourová,
členka redakční rady Zpravodaje

Výkopové práce v Záluží si vyžádaly úplnou uzavírku 
komunikace. Foto: -dv-

Na čelákovickém náměstí se za slunečného počasí 
shromáždili v pondělí 28. října 2019 v dopoledních ho-
dinách občané u příležitosti výročí vzniku samostatné-
ho československého státu. Foto: -dv-
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Otázka
????????????????????????????????? ?

Rozhodně ano! Prodejem bytů v majetku 
města Čelákovic na území města Milovice 
se výrazně sníží počet bytů nabízených 
k pronájmu. Momentálně je na seznamu 
uchazečů o přidělení městského bytu více 
než 60 občanů a během roku se uvolní pod-
statně méně bytů. Proto jsem se podílela na 
zpracování nových Zásad pronajímání bytů. 
Od 1. 1. 2020 se byty budou přidělovat pouze 
obálkovou metodou. Minimální cenu 150 Kč/
m2/měsíc považuji za optimální.
Výjimkou bude přidělení bytu přednostně 
pro profese nutné k zabezpečení obsazení 
policie, školství či zdravotnictví a pro občany, 
kteří se ocitli v tíživých sociálních podmínkách 
nebo jejich životní a sociální situace vykazuje 
jasné znaky krize. Budeme požadovat, aby 
měl uchazeč o pronájem bytu trvalý pobyt 
v Čelákovicích. Uvolněné byty po předcho-
zích nájemcích vyžadují zásahy od menších 
oprav až po kompletní rekonstrukci v řádech 
sta tisíců korun. Je proto účelnější byt přidělit 
za vyšší nájemné, aby se městu peníze inves-
tované do oprav rychleji vrátily.

Nikola Ottl, zastupitelka

Jediným důvodem pro prodej bytů tzv. 
obálkovou metodou je to, že se byt dostane 
spolehlivě někomu na základě jednoznačného 
kritéria (v tomto případě nejvyšší ceny) a ne-
vznikne dojem, že je možné přidělení nějakým 
způsobem ovlivnit. Do takto prodávaných 
bytů by měly být zahrnuty spíše výjimečné 
nemovitosti, příp. pozemky. Prostřednic-
tvím bytového fondu město stabilizuje své 
obyvatele a nabízí jim ho jako určitou službu. 
Z přidělování těchto bytů by se tedy prio-
ritně neměl stávat byznys. Město by mělo 
mít k dispozici byty přidělované ze sociál-
ních důvodů, pro zajištění bydlení matkám 
samoživitelkám, seniorům apod. K tomu ještě 
podotkněme, že cena nájmu v městských 
bytech by měla být spíš sjednocená, resp. 
odstupňovaná podle úrovně, kvality, stavu 
a umístění bytu. Město, stejně jako u jiných 
služeb týkajících se mj. správy společných 
peněz a majetku, musí hledat pokud možno 
stabilní a funkční mechanismus, který by 
zohlednil i potřeby, nikoliv jen možnosti. Vaši 
PROČáci.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

Obecně si myslím, že by město mělo přidě-
lovat byty převážně ze sociálních důvodů, 
například invalidům či těm, kteří nemají 
kvůli krizové životní situaci kde bydlet. Pro 
přidělení dalších volných bytů jsem pro využití 
výběrového řízení pomocí obálkové metody, 
která je pro město nejvýhodnější a zároveň 
je jednoznačně průhledná. Obálková metoda 
také nejvíce zaručuje, že bude uzavřena ná-
jemní smlouva za cenu obvyklou, a město tak 
nebude zvýhodňovat a dotovat ty nájemníky, 
kteří to ve své podstatě nepotřebují.

Martin Bajer, zastupitel

Jste pro větší využívání obálkové metody přidělování bytů 
v případě, kdy byt není přidělen ze sociálních důvodů?

ODS ANO 2011PRO Č

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

Nové Zásady pronajímání bytů v majetku města Čelákovic
Z důvodu prodeje bytů ve vlastnictví města 
Čelákovic na území města Milovice se sníží 
počet volných bytů v majetku města Čeláko-
vic. Vzhledem k této skutečnosti Rada města 
Čelákovic schválila 15. října nové Zásady pro-
najímání bytů s účinností od 1. ledna 2020. Na 
zpracování nových Zásad se podílela pracovní 
skupina pro tvorbu nových zásad přidělování 
bytů a bytová a sociální komise. Dne 31. pro-
since 2019 zanikne seznam uchazečů o pro-
nájem bytů. Volné byty budou přidělovány tzv. 
obálkovou metodou. Žadatel o pronájem bytu 
musí mít minimálně 2 roky trvalý pobyt ve měs-

tě Čelákovice. Správní městská firma (Q-Byt 
Čelákovice) předloží Radě města návrh zámě-
ru na pronájem uvolněného obecního bytu, ve 
kterém budou určeny podmínky, za kterých je 
možné se o nabízený byt ucházet, a bude sta-
novena minimální výše nájemného. Přednostně 
budou uvolněné byty nabízeny k nájmu z dů-
vodu obecné prospěšnosti, tj. zástupcům pro-
fesí nutných k zabezpečení obsazení policie, 
školství, zdravotnictví a občanům, kteří se ocitli 
v tíživých sociálních podmínkách nebo jejich 
životní a sociální situace vykazuje jasné znaky 
krize. O přidělení bytu rozhoduje Rada města 

Uzavírka silnice mezi Čelákovicemi a Zálužím

na základě doporučujícího stanoviska bytové 
a sociální komise a odboru pro občanské zále-
žitosti Městského úřadu Čelákovice. Záměr na 
pronájem obecního bytu schválený usnesením 
Rady města bude zveřejněn na úřední desce 
a na internetových stránkách města Čelákovic 
po dobu nejméně 15 dnů. Došlé nabídky shro-
mažďuje a eviduje Městský úřad Čelákovice, 
vyhodnocení nabídek provede komise pro ote-
vírání obálek jmenovaná starostou.

Nikola Ottl, místostarostka II

Z důvodu realizace pokládky kanalizačního a vodovodního potrubí je v termínu od 14. 10. 2019 
do 30. 4. 2020 uzavřena krajská silnice č. III/2455 mezi Čelákovicemi a Zálužím, a to na základě 
vydaných příslušných povolení pro investora stavby „Čelákovice – Záluží, Vodovodní přivaděč 
DN 100 pro obec Záluží, Kanalizační stoka DN 300 Záluží – Čelákovice“.

Tato uzavírka se dotýká autobusové linky 655, 
která musí uzavřený úsek objíždět. Zastávka 
„Čelákovice, Záluží, Cihelna“ je zrušena, ostatní 
zastávky na trase linky zůstávají beze změny. 
S ohledem na délku objížďky bylo nutné upravit 
jízdní řád linky 655 se snahou maximálně za-
chovat využívané vazby na vlaky v Čelákovicích 
i v Úvalech. Výluka na lince 655 se dotýká dle 
sdělení organizace ROPID i jízdného. U před-
platních časových jízdenek se nic nemění, ale 
pokud cestující používal jízdenku za 12 Kč (do 

15 min.) a kvůli objížďce pojede déle, bude si 
muset koupit jízdenku za 18 Kč. Bohužel nelze 
udělat výjimku, protože není možné zkontrolo-
vat, kdo by si zakoupil jízdenku za 12 Kč jen 
kvůli objížďce. 
Po dobu uzavírky bude zajištěn přístup k nemo-
vitostem vlastníků a po koordinaci se zhotovi-
telem stavby v maximální možné míře i příjezd 
k výrobním a podnikatelským objektům, pokud 
to aktuální stupeň prací dovolí. Od 14. 12. 2019 
do 31. 3. 2020 bude uzavírka přerušena a v této 

době bude na uvedené silnici možný provoz 
s omezením rychlosti. Krajská silnice č. III/2455 
mezi Čelákovicemi a Zálužím bude opět uza-
vřena od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 k dokončení 
realizace zakázky, pro které jsou v tomto obdo-
bí již příznivé klimatické podmínky. Hlavním do-
davatelem stavby je společnost Horák stavební 
a obchodní společnost, s. r. o.
Věříme, že omezení způsobená výstavbou vám 
vynahradí kvalitně a bezpečně realizované a do-
končené dílo, které vám bude dlouho sloužit 
k vaší maximální spokojenosti. Omlouváme se 
za dočasně způsobené komplikace!

Petr Studnička, místostarosta I,
Jan Chobotský, 

odbor správy majetku a investic
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Upozornění 
pro majitele psů!

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely 
veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účin-
nost povinnost označovat psy na území Čes-
ké republiky mikročipem.

Připomínáme tedy chovatelům povinnost ne-
chat své psy do konce roku čipovat. Jedná se 
o jednorázový úkon srovnatelný s injekční apli-
kací. Za psa bez označení bude hrozit ve správ-
ním řízení uložení pokuty ve výši až 20 000 Kč. 
Zavedení povinného označení všech psů by 
mělo do budoucna usnadnit identifikaci, zefek-
tivnit monitoring chovů a kontrolu dodržování 
stanovených předpisů chovateli. Bude snažší 
prokázat, kdo je jeho majitelem, což je přínosné 
v případech krádeží psů, v případech, kdy zvíře 
způsobí škodu (např. zaviní dopravní nehodu, 
zraní člověka či „pytlačí“) či se zatoulá.
Více informací najdete na webových stránkách 
Státní veterinární správy ČR www.svscr.cz, kte-
rá publikovala odpovědi na nejčastější otázky 
k tomuto tématu.
Zde krátce v bodech.
n  Povinné očkování psa proti vzteklině bude 

platné od 1. ledna 2020 pouze v případě, že 
je pes označený mikročipem.

n  Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v do-
kladu o očkování psa (pas, očkovací průkaz).

n  Štěňata musí být označena mikročipem nej-
později v době prvního očkování proti vztek-
lině.

n  Psi, kteří mají jasně čitelné tetování provede-
né před 3. červencem 2011, nemusí být ozna-
čeni mikročipem.

n  Označení psů mikročipem provádějí soukromí 
veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykoná-
vat veterinární léčebnou a preventivní činnost.

n  Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 
120–450 Kč a závisí na jeho typu. Další část-
ku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho 
aplikaci. Ceny jsou smluvní.

odbor životního prostředí

ROVNOVÁHA

Od 15. října je v pasáži U Diamantů, s adresou 
Sedláčkova č. p. 109, otevřena nová provozov-
na s názvem Rovnováha–bez obalu–kavárna–
bistro.
Odpovědnou vedoucí je Kateřina Karpíšková 
(tel.: 775 282 983), která spolu s Ecaterinou 

Lhotákovou (tel.: 605 404 097) peče pro zákaz-
níky koláče nejen ze špaldové mouky a přírod-
ního cukru, ale i bez mouky nebo např. i čerstvé 
kváskové chleby (z mouky, vody, soli a kmínu).
Kavárna – vychutnat si můžete výbornou kávu 
z pražírny Solo, anebo si ji i do vlastní krabičky 
zakoupit s sebou.
Bistro – potěší hřejivou bezmasou polévkou, 
slaným quichem („kyš“ je tradiční francouzský 
druh slaného koláče) či vydatným salátem.
K sezení je 9 míst a nechybí ani dětský koutek. 
Od jara budou místa k sezení i venku.
Bez obalu – obiloviny, rýže, luštěniny, těstoviny, 
ořechy, semínka, sušené plody, máslo a sýry… 
To vše zde zakoupíte na váhu. Nebo výrobky 
ve skle – mléčné výrobky z farmy u Svaté Anny, 
Kerské limonády a fermentády.
Platba je možná v hotovosti i kartou. 
Více informací získáte na facebooku: 
rovnovahacelakovic nebo e-mailu: 
rovnovahaobchodbezobalu@gmail.com.

Otevírací doba:
po zavřeno
út 10.00–17.00 hod.
st 10.00–18.00 hod.
čt 10.00–17.00 hod.
pá 10.00–17.00 hod.
so 9.00–12.00 hod.
ne zavřeno

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

Nově od 2. října v čelákovickém Kulturním domě 
probíhají i taneční kurzy pro dospělé, a to s ta-
nečním studiem Dancebuddies. Profesionální 
tanečník mezinárodní třídy Filip Forman s part-
nerkou
Sabinou Pardusovou zájemce naučí všechny 
standardní i latinsko-americké tance, se kterými 
je možné se běžně setkat na plesech či jiných 
společenských akcích (waltz, valčík, cha-cha, 
jive, polka, blues a salsa). Postupně se seznámí 
se základními kroky a jednoduchými variacemi. 
Přijde i na jednoduché triky ze základní taneční 
techniky.
Kurz o 10 tanečních lekcích v ceně 3 290 Kč/pár 
je určen začátečníkům a probíhá v úterý nebo 
ve středu od 19.00 do 21.00 hod. 
Dne 3. prosince se uskuteční závěrečný ples, 
který je přístupný i široké veřejnosti. Vstupenky 
v ceně 250 Kč je možné si rezervovat telefonic-

ky v taneční škole a vyzvednout poté na plese. 
Aktuálně studio připravuje i pokračovací kurz 
s plánovaným začátkem v polovině ledna 2020. 
Více na stránkách: www.dancebuddies.cz/ce-
lakovice.

POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘE
Allianz pojišťovna, a. s.
Od 15. července je na adrese Sedláčkova 
č. p. 315/37 otevřena nová pobočka Allianz 
pojišťovny, a. s., která poskytuje komplexní po-
jišťovací a finační služby. Více na www.allianz.
cz nebo e-mailu: tomas.lestina@iallianz.cz, 
tel.: 606 911 401.

Otevírací doba:
po 9.00–17.00 hod.
út 10.00–17.00 hod.
st 9.00–18.00 hod.
čt 10.00–17.00 hod.
pá 9.00–13.00 hod.
so zavřeno
ne zavřeno

Kooperativa pojišťovna, a. s.
Pobočka Kooperativa pojišťovny, a. s., je od 
29. října přestěhovaná. Nové ji najdete na adre-
se náměstí 5. května č. p. 2055, tedy nedaleko 
od původního místa. Na vaši návštěvu se těší 
tým odpovědného vedoucího Pavla Rendla, tel.: 
736 501 741. Více na www.koop.cz.

Otevírací doba:
po 8.00–12.00 12.30–16.30 hod.
út 8.00–12.00 12.30–16.30 hod.
st 8.00–12.00 12.30–16.30 hod.
čt 8.00–12.00 12.30–16.30 hod. 
pá 8.00–12.00 12.30–16.30 hod.

-dv-

Foto: -dv-

Trenéři čelákovického kurzu – Sabina Pardusová a Filip 
Forman. Foto: archiv studia

Foto: -dv-

Foto: -dv-

co nového ve městě
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MAS Střední Polabí, z. s.

Dobromysl hledá nové 
projekty, které finančně 

podpoří
Už několik měsíců podporuje dobročinný ob-
chod Dobromysl, který sídlí v Brandýse nad 
Labem, drobné projekty ve středním Pola-
bí. Z jeho výtěžků byly obnoveny lesní tůně 
nebo posečena orchidejová louka, kde díky 
pravidelné péči rostou vzácné druhy rostlin. 
V listopadu se poprvé otevřela výzva, do kte-
ré mohou hlásit své projekty místní organi-
zace i široká veřejnost. Vybrané projekty pak 
MAS – Střední Polabí finančně podpoří v roce 
2020.
Obchod Dobromysl založila MAS – Střední 
Polabí s cílem podpořit dobročinné místní 
projekty, na které se špatně shánějí finance. 
„Lidé k nám chodí nakupovat rádi, a proto 
se nám poměrně brzy po otevření povedlo 
obnovit tůně u Staré Boleslavi a postarat se 
o orchidejovou louku v Okrouhlíku u Lhoty. 
Množí se i nápady ze strany veřejnosti, proto 
jsme se pro rok 2020 rozhodli otevřít oficiální 
výzvu k předkládání žádostí,“ říká vedoucí MAS 
Barbora Roušarová. 
Výzva byla vyhlášena 1. listopadu, příjem žá-
dostí bude probíhat od 15. do 30. listopadu. 
O podporu mohou žádat organizace i jednot-
livci s námětem na obecně prospěšný projekt 
sociálního, kulturního nebo environmentálního 
rázu. „Kdo má nápad, jak zlepšit život ve střed-
ním Polabí, má teď šanci ho uskutečnit. Může jít 
třeba o výsadbu zeleně, vyčištění tůně nebo po-
moc spoluobčanovi v nouzi. Maximální částka je 
20 000 Kč,“ doplňuje Veronika Janečková, která 
má výzvu na starosti. Protože se jedná o drobné 
projekty, není možné do způsobilých nákladů 
zahrnout mzdy.
Podpořené projekty bude koncem roku vybírat 
komise složená z místních odborníků, mezi ni-
miž jsou i občané Čelákovic. V roce 2020 pak 
budou projekty postupně financovány z výtěžků 
Dobromyslu.
Veškeré podrobnosti najdete na:
www.obchod-dobromysl.cz.
Kontaktní osoba: Veronika Janečková,  
e-mail: janeckova@obchod-dobromysl.cz, 
tel.: 732 714 036.

Veronika Kubrichtová

Komunitně plánujeme  
na Brandýsku

Každý z nás se může kdykoliv v životě dostat do 
problémů a může potřebovat pomoc či správně 
nasměrovat. Posledním dnem měsíce září skon-
čil projekt komunitního plánování sociálních 
a návazných služeb, který v průběhu dvou let 
mimo jiné zjišťoval, jak se lidem v našem regio-
nu žije a jakou pomoc potřebují. Projektový tým 
zkoumal, zda jsou v případě potřeby nabídnuty 

vhodné služby, které mohou těžkou životní si-
tuaci (například vážnou nemoc, závislost na al-
koholu či narození dítěte s handicapem) pomoci 
vyřešit. 
Do komunitního plánování bylo zapojeno mno-
ho lidí. Setkávání se zúčastnili zástupci z řad 
poskytovatelů, sociálních odborů, zástupců 
měst či obcí, místních škol, policie, veřejnosti, 
ale i těch, kteří potřebují naši pomoc. Proběh-
la osobní setkání, schůzky pracovních skupin, 
řídící skupiny či cílené rozhovory. Na základě 
získaných zjištění byl sestaven Komunitní plán 
sociálních a návazných služeb pro část ORP 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Doku-
ment obsahuje doporučení, která si kladou za 
cíl zajistit dostupnější a kvalitnější podporu těm, 
kteří ji potřebují. 
Projekt je u konce, ale komunitně plánovat se 
bude i nadále. V koordinaci pokračuje odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 
Závěrem děkujeme všem osobám, které se do 
projektu zapojily. Velké díky patří odbornému 
garantu projektu – společnosti CPKP střední 
Čechy. 
V Čelákovicích bychom rády poděkovaly za 
podporu paní místostarostky Ottl a pana mís-
tostarosty Studničky. Realizátorem projektu 
byla MAS – Střední Polabí, z. s.

Kancelář MAS – Střední Polabí, z. s.

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

Hřmí-li v listopadu měsíci, 
ať se těší rolníci

Léto již oficiálně skončilo a my se můžeme tě-
šit na přívětivý podzim, který nás bude lákat na 
své barevné listí a snad i ustálenější počasí. Jis-
tě jste si užili darů léta, mnoho z vás cestovalo 
za sluníčkem a koupáním někam k moři a po-
znávalo jiné a daleké kraje. Jiní se vydávali za 
poznáním naší krásné vlasti. A samozřejmě nás 
také potřebovaly naše zahrádky a zahrady. Vidí-
te, co všechno stihneme, a to nám nemusí být 
30 let. Také jsme se zúčastnili akce neziskové 
organizace Život 90 na pražském Žofíně. Přišla 
velká spousta lidí. 
A protože jsme aktivní a rádi něco podnikáme 
celý rok, tak nemůžeme zapomenout na naše 
aktivity. Konají se v teplíčku, a tak nás zima ne-
zaskočí.
Protože už se ustálila místa, kde se co koná, tak 
vám je připomenu.
V pondělí od 9.30 hod. je cvičení na židlích na 
děkanství (vedle školy „Kamenky“). Také od 
9.30 hod. je cvičení s Lenkou Skalickou v pů-
vodním zdravotním středisku. To je cvičení klid-
né, Pilates, na žíněnkách. V úterý je klid na ško-
lu v Praze. Ve středu je od 9.30 hod. trénování 
paměti. Jeden týden na děkanství, kam chodí 
děvčata z města (mají to tam blíž) – to je skupina 
A. Druhá skupina B (Jiřiňáci a Zadraháci) chodí 
do Technických služeb také od 9.30 hod. Od-
poledne od 15.50 hod. je na Kamence kurz PC 
s Mildou. Ten nás vodí počítačem přes Google. 
Pro někoho je to jiná cesta, než třeba zná on, 
ale neškodí se naučit něco nového. Ve čtvrtek 
dopoledne od 9.30 hod. cvičíme zase s Lenkou 
na stejném místě. To je sice cvičení pružnější, 

ale dá se dobře zvládnout. Odpoledne v 15.10 
hod. se scházíme na další kurz PC, tentokrát 
v ZŠ v ulici J. A. Komenského („Nová škola“). Ta 
je pod vedením pana učitele Marka. Tento kurz 
je rozdělen na začátečníky – skupina 1, a pokro-
čilé – skupina 2. Každá skupina tedy chodí 1x 
za 14 dní. Ale nemusíte se toho striktně držet. 
I když přijdete do jiné skupiny, vždy se dozvíte 
něco nového. V pátek dopoledne od 9.30 hod. 
je muzikoterapie s Verčou. Je to v kostele proti 
nádraží. Také zajímavá akce. Příští je 8. listopa-
du.
Po obědě se budou scházet děvčata na kerami-
ce na děkanství. Mirka nám dá vědět. Na akce 
není třeba se přihlašovat. Prostě tam jenom jít.
Pokud mi někdo pošle nabídku na nějaké jiné 
programy, tak vám je přeposílám společným e-
-mailem. Tím mohu oslovit ty, které mám v ad-
resáři. Kdo ještě není, a chtěl by být na společ-
ném e-mailu seniorů, tak mi napíše, zaregistruji 
vás. Zprávy posílám přes skrytou kopii, takže se 
nebojte, že vás zahltím adresami.
Je radostné a zdravé objevovat stále něco 
nového. Seznamovat se s novými kamarády. 
A protože každý je svého zdraví strůjce, zařiďte 
se podle toho. Všude vás rádi uvidí.

Anděla Nosková

Někteří naši senioři byli přítomni na pražském Žofíně. 
Foto: archiv AN

Našim seniorům
Město Čelákovice pořádá ve čtvrtek dne 5. pro-
since od 14.00 hod. v Kulturním domě v Čelá-
kovicích Vánoční setkání pro seniory našeho 
města. Během odpoledne vystoupí „MUZIKA 
V NÁLADĚ“ pod řízením Zdeňka Švancara 
s programem písní lidových, ze Semaforu, z fil-
mů a popu. Zájemci se mohou hlásit na odboru 
pro občanské záležitosti (sociální věci a zdra-
votnictví) MěÚ Čelákovice nejpozději do 29. lis-
topadu (tel.: 326 929 118). Těšíme se na vaši 
návštěvu!

odbor pro občanské záležitosti 
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Kuchyně, která nedávno bodovala v soutěži 
„Nejlepší kuchař roku ve společném stravování“, je z Čelákovic!

První školní jídelny na našem území vznikly před sedmdesáti lety. V roce 
1951 stál oběd mezi 2,00 a 3,20 Kč, pro děti sociálně slabší bylo zajiště-
no stravování bezplatné. Systémové řešení bylo nastaveno v roce 1963, 
kdy ministerstvo školství vydalo první vyhlášku pro školní stravování. V té 
době využívalo služeb školních jídelen 300 tisíc strávníků v 3 500 školních 
jídelnách. Postupem času byl vybudován jedinečný systém, který slou-
ží dětem, žákům, studentům i zaměstnancům škol dodnes. Dnes je do 
systému školního stravování v Česku zapojeno 1,5 mil. žáků a studentů 
v 8 300 školních jídelnách.
V Čelákovicích je školní stravování zabezpečováno jak školami zřízenými 
městem Čelákovice, tak soukromými subjekty. Základní údaje jsou uve-
deny v tabulce.

MŠ  
Přístavní

MŠ  
Rumunská

MŠ J. A.  
Komenského

ZŠ J. A.  
Komenského

ZŠ 
Kostelní

Kapacita 
varny

130 215 270 800 600

Počet  
strávníků

126 200 253 737 572

Zdroj: odbor školství, informací a kultury Městského úřadu Čelákovice

V soutěži Asociace kuchařů a cukrářů ČR Nejlepší kuchař roku ve společ-
ném stravování obsadila v letošním roce první místo v kategorii Nejlepší 
moderní bezmasý pokrm kuchyně Ekolandia. Její jednatelce Janě Bocek 
Teichertové (JBT), zastupující společnost EKOLANDIA školní catering, MŠ 
s. r. o., jsem položil několik otázek. Zároveň jsem jí poblahopřál k úspěchu 
a poděkoval za reprezentaci našeho města.

Přibližte nám prosím podnikání Vaší společnosti v gastronomii. Co 
Vás vedlo k tomu podnikat zrovna v tomto oboru?
JBT: „V České republice je v současnosti kolem tisícovky soukromých 
škol, z toho naprostá většina škol nemá vlastní gastronomické zázemí. Před 
více než pěti lety jsme si se sestrou všimly této obchodní příležitosti a za-
ložily školní kuchyni.“

Kolik pokrmů nyní kuchyně připravuje?
JBT: „Přes tři tisíce obědů denně.“

V čem je Vaše školní kuchyně jiná? Jak se pokrmy liší od toho, co děti 
ve školách běžně jedí?
JBT: „Hlavní rozdíl je v tom, z čeho vaříme a jak. Vaříme bez umělých do-
chucovadel a přemíry soli. V našem jídelníčku jsou i trochu netradiční su-
roviny jako bulgur, pohanka a jáhly. Využíváme suroviny, které se jedly dřív 
a pak je vytlačily třeba hranolky. Všechno naše maso pochází z Vysočiny, 
zelenina, ze které vaříme, pak z Polabí. Hovězí vývar děláme z kostí, kned-
líky a bramborové noky si děláme sami. Pečeme si vlastní chleba i koláče. 
Navíc maso připravujeme pomocí nejmodernější technologie tak, že se 
dělá na málo stupňů přes noc. Je tak šťavnaté a zachová si všechny vita-
míny a minerály. Toho, kdo by měl zájem ochutnat oběd z naší kuchyně, 
srdečně zveme do jedné z restaurací v centru města.“

Plánujete v kuchyni Ekolandia do budoucna nějaké úpravy?
JBT: „Určitě ano. Vzhledem k tomu, že zájem o naše pokrmy roste, bude-
me trochu stavebně rozšiřovat prostory.“

Jak obecně hodnotíte běžnou stravu v tuzemských mateřských 
a základních školách? Jak je možné, že děti v dnešní době stále 
dostávají k obědu třeba párky a sladká jídla, tedy prokazatelně ne-
zdravé věci?
JBT: „Je to strašně individuální, existují školní jídelny, kde vaří kvalit-
ně a z čerstvých surovin. Ale bohužel jsou také takové, kde vaří z kyblíků 
a pytlíků. Školní jídelny musí splňovat tzv. „spotřební koš“ a ten nevylučuje 
používání uzenin a polotovarů. Proto je možné, že děti dostanou na oběd 
uzené či párek nebo bramborovou kaši z prášku. Sladká jídla nevadí. Děti 
palačinky a knedlíky milují. A právě do těchto jídel se krásně dají „schovat“ 
zdravé suroviny. Palačinky se mohou připravit špaldové, pohankové nebo 
s ovesnými vločkami a podmáslím. Do bramborových knedlíků se švestka-
mi a mákem se zase mohou přimíchat chia semínka…“

Blíží se zima… Žádá toto období jiný typ stravy?
JBT: „Samozřejmě záleží na každém z nás, ale obecně platí pravidlo, že 
v zimě máme větší potřebu se zahřívat. V zimním období všichni ocení tep-
lý oběd, případně i večeři. Doporučuji dlouhé zeleninové či masové vývary, 
krémové polévky třeba z dýně, která zahřívá. To jsou jídla, která naše tělo 
ocení.“

Blahopřeji k vítězství v soutěži a děkuji za Vaše odpovědi!
Petr Studnička, místostarosta I

na kole kolem Čelákovic

Trasa 5. – K pramenu Výmoly
Kdysi jsem tu slíbil popis cesty k pramenu Vý-
moly. Zde je. Cesta navazuje na druhé pokra-
čování „Úvalské Stonehenge“ tohoto miniseri- 
álu. Takže tentokrát popis začínáme u kostela 
v Úvalech, tam, kde jsme v druhém pokračování 
obrátili zpět k domovu.
Od kostela a školy v Úvalech jedeme na Škvo-
rec. Projedeme podjezd pod žel. tratí a zatočí-
me doprava k viaduktu Devět kanálů u rybníku 
Fabrák. Dál ulicí Dobročovickou přes hlavní 
silnici, pak vpravo ulicí U Obory, na konci ulice 
úzkou cestou mezi ploty k hrádku Skara (Úva-
ly). Pokračujeme po pěšině na hraně svahu asi 
dvacet metrů nad Výmolou a stále mírně stou-
páme a svah pod námi se zvětšuje. Ve zvláš-
tě exponovaných místech je vhodné z kola 
slézt, napoprvé jsem celou cestu prošel raději 
pěšky. Tento úsek je asi 700 m dlouhý a dá 
se obejít spodem po lávce na levý břeh a po 
cestě po louce a lesem bez velkého převýšení. 
Obě cesty se spojují na odpočinkovém místě 
u lávky Starý splav. Po značené naučné stezce 
Škvorecká obora se dostáváme ke Květnické 

studánce, kde odbočíme doleva na neznače-
nou cestu podle ohradní zdi obory a číháme 
na místo, kde je zeď rozebrána a průrvou vede 
pěšina. Za zdí se dáme doleva (po červené 
a cyklotrase 8207) a sjedeme ke kamennému 
mostku přes Výmolu. Pokračujeme dál na Dob-
ročovice, kde opustíme červenou a po cyklo-
trase 8207 projedeme vesnicí. Před obecním 
úřadem odbočíme doleva a po rozestavěné 
cestě pokračujeme na Sluštice. Zde přejedeme 
hlavní silnici a stále po trase 8207 do Březí, kde 
se dáme doleva po ulici Hlavní podél rybníků 
po cyklotrase č. 1 až do Babic. Za rybníkem 
na návsi se vydáme po červené značce ulicí 
Ke Skále a dál Na Hujaru. Po vjezdu do lesa 
odbočuje červená doprava, my však jedeme 
neznačenou pěšinou rovně k Babickým ryb-
níkům a k zaniklé vesnici Janovice. Dále stále 
neznačenou lesní cestou až do Mukařova, kde 
v ulici Dubové se napojíme na modrou turis-
tickou značku. Uličkou Charitní vyjedeme do 
lesa a v místech, kde modrá odbočuje vpravo, 
se dáme rovně. Po neznačené lesní cestě se 
dostáváme k cíli cesty. Na kraji lesa u silnice 

a pole pramení Výmola. Pramen tvoří kus pod-
máčeného lesa a vykopaná díra se stojatou vo-
dou. V nohách zde máme asi 23 km a v sedle 
jsme byli asi 2,5 až 3 hodiny.
Zpáteční cestu nastupujeme na silnici doleva na 
Žernovku a za vesnicí po asi 500 m odbočujeme 
doleva na lesní cestu značenou červeně. Stále 
po červené pokračujeme na Hradešín, přes 
Svatý Donát do Úval, kde se vydáme od koste-
la přes lávku po pravém břehu Výmoly k mlýnu 
Prokůpek a odtud dále kolem koupaliště až na 
konec Úval, kde se napojíme na známou cestu 
do Vyšehořovic, odtud po silnici na Kozovazy, 
Mochov a do Čelákovic. Cesta zpět je znatelně 
kratší, jen 29 km, a i rychlejší, počítejme s asi 2 
až 3 hod.
Samozřejmostí je opět si trasu předem pro-
hlédnout na mapě. Trasa je zde popsaná více 
detailně, ale je dobré vědět, kam se vydáváte. 
Nebojte se věnovat trochu času na seznámení 
s mapou a mapu, příp. navigaci si vzít s sebou. 
Přeji vám příjemné zážitky při cestování na kole 
krásnou krajinou.

Ladislav Čermák, Naše Čelákovice



12 / zpravodaj města čelákovic

doprava / dopisy

501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 537 539 541 543 545 547 549 551
                         

2 5:17 5:53 6:20 7:20 8:26 9:26 9:36 10:22 11:26 11:36 12:26 13:13 13:28 14:13 14:28 15:13 15:28 16:13 16:28 16:36 17:13 17:36 18:36 19:36 20:06
2 5:20 5:56 6:23 7:23 8:29 9:29 9:39 10:25 11:29 11:39 12:29 13:16 13:31 14:16 14:31 15:16 15:31 16:16 16:31 16:39 17:16 17:39 18:39 19:39 20:09
2 5:21 5:57 6:24 7:24 8:30 9:30 9:40 10:26 11:30 11:40 12:30 13:17 13:32 14:17 14:32 15:17 15:32 16:17 16:32 16:40 17:17 17:40 18:40 19:40 20:10
2 5:22 5:58 6:25 7:25 8:31 9:31 9:41 10:27 11:31 11:41 12:31 13:18 13:33 14:18 14:33 15:18 15:33 16:18 16:33 16:41 17:18 17:41 18:41 19:41 20:11
2 5:23 5:59 6:26 7:26 8:32 9:32 9:42 10:28 11:32 11:42 12:32 13:19 13:34 14:19 14:34 15:19 15:34 16:19 16:34 16:42 17:19 17:42 18:42 19:42 20:12
2 5:24 6:00 6:27 7:27 8:33 9:33 9:43 10:29 11:33 11:43 12:33 13:20 13:35 14:20 14:35 15:20 15:35 16:20 16:35 16:43 17:20 17:43 18:43 19:43 20:13

x 2 5:25 6:01 6:28 7:28 8:34 9:34 9:44 10:30 11:34 11:44 12:34 13:21 13:36 14:21 14:36 15:21 15:36 16:21 16:36 16:44 17:21 17:44 18:44 19:44 20:14
x 2 5:26 6:02 6:29 7:29 8:35 9:35 9:45 10:31 11:35 11:45 12:35 13:22 13:37 14:22 14:37 15:22 15:37 16:22 16:37 16:45 17:22 17:45 18:45 19:45 20:15

2 5:27 6:03 6:30 7:30 8:36 9:36 9:46 10:32 11:36 11:46 12:36 13:23 13:38 14:23 14:38 15:23 15:38 16:23 16:38 16:46 17:23 17:46 18:46 19:46 20:16
2 5:29 6:05 6:32 7:32 8:38 9:38 9:48 10:34 11:38 11:48 12:38 13:25 13:40 14:25 14:40 15:25 15:40 16:25 16:40 16:48 17:25 17:48 18:48 19:48 20:18
2 5:32 6:08 6:35 7:35 8:41 9:41 9:51 10:37 11:41 11:51 12:41 13:28 13:43 14:28 14:43 15:28 15:43 16:28 16:43 16:51 17:28 17:51 18:51 19:51 20:21
2 5:34 6:10 6:23 6:37 7:37 8:43 9:43 9:53 10:39 11:43 11:53 12:43 13:30 13:45 14:30 14:45 15:30 15:45 16:30 16:45 16:53 17:30 17:53 18:53 19:53 20:23
2 5:36 6:12 6:25 6:39 7:39 8:45 9:45 9:55 10:41 11:45 11:55 12:45 13:32 13:47 14:32 14:47 15:32 15:47 16:32 16:47 16:55 17:32 17:55 18:55 19:55 20:25

x 2 5:37        10:42    13:33  14:33  15:33  16:33   17:33    
2 5:39        10:44    13:35  14:35  15:35  16:35   17:35    
2 5:43 6:15 6:28 6:42 7:42 8:48 9:48 9:58 10:48 11:48 11:57 12:48 13:39 13:50 14:39 14:50 15:39 15:50 16:39 16:50 16:58 17:39 17:58 18:58 19:58 20:27

1,2 5:59 6:31 6:44 6:58 7:58 9:04 10:04 10:14 11:04 12:04 13:04 14:06 15:06 16:06 17:06 17:14 18:14 19:14 20:14
x 1,2 6:00 6:32 6:45 6:59 7:59 9:05 10:05 10:15 11:05 12:05 13:05 14:07 15:07 16:07 17:07 17:15 18:15 19:15 20:15

1 6:02 6:34 6:47 7:01 8:01 9:07 10:07 10:17 11:07 12:07 13:07 14:09 15:09 16:09 17:09 17:17 18:17 19:17 20:17
1 6:03 6:35 6:48 7:02 8:02 9:08 10:08 10:18 11:08 12:08 13:08 14:10 15:10 16:10 17:10 17:18 18:18 19:18 20:18
1   6:49     10:19  12:09      17:19 18:19 19:19 20:19
1 6:09 6:41 7:08 8:08 9:14 10:14 11:14 13:14 14:16 15:16 16:16 17:16
1 6:10 6:42 7:09 8:09 9:15 10:15 11:15 13:15 14:17 15:17 16:17 17:17

x 1 6:12 6:44 7:11 8:11 9:17 10:17 11:17 13:17 14:19 15:19 16:19 17:19
1 6:13 6:45 7:12 8:12 9:18 10:18 11:18 13:18 14:20 15:20 16:20 17:20
1 6:14 6:46 7:13 8:13 9:19 10:19 11:19 13:19 14:21 15:21 16:21 17:21
1 6:15 6:47 7:14 8:14 9:20 10:20 11:20 13:20 14:22 15:22 16:22 17:22

x 1 6:16 6:48 7:15 8:15 9:21 10:21 11:21 13:21 14:23 15:23 16:23 17:23
x 1 6:17 6:49 7:16 8:16 9:22 10:22 11:22 13:22 14:24 15:24 16:24 17:24
x 1 6:19 6:51 7:18 8:18 9:24 10:24 11:24 13:24 14:26 15:26 16:26 17:26

1 6:22 6:54 7:21 8:21 9:27 10:27 11:27 13:27 14:29 15:29 16:29 17:29
502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530 532 534 536 538 540 542 544 546 548 550 552
                         

1 4:26 6:31 6:58 7:33 8:33 9:33 10:33 11:33 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37
x 1 4:28 6:33 7:00 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39
x 1 4:29 6:34 7:01 7:36 8:36 9:36 10:36 11:36 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40
x 1 4:30 6:35 7:02 7:37 8:37 9:37 10:37 11:37 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41

1 4:31 6:36 7:03 7:38 8:38 9:38 10:38 11:38 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42
1 4:32 6:37 7:04 7:39 8:39 9:39 10:39 11:39 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43
1 4:33 6:38 7:05 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44

x 1 4:34 6:39 7:06 7:41 8:41 9:41 10:41 11:41 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45
1 4:36 6:41 7:08 7:43 8:43 9:43 10:43 11:43 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47
1 4:37 6:43 7:10 7:44 8:44 9:44 10:44 11:44 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48
1  5:17 5:58  7:00     10:33   12:47     17:33  19:04
1 4:43 5:20 6:01 6:50 7:03 7:17 7:50 8:50 9:50 10:36 10:50 11:50 12:50 13:54 14:54 15:54 16:54 17:36 17:54 19:07
1 4:44 5:21 6:02 6:52 7:04 7:19 7:51 8:51 9:51 10:37 10:51 11:51 12:51 13:55 14:55 15:55 16:55 17:37 17:55 19:08

1,2 4:49 5:26 6:07 6:57 7:09  7:56 8:56 9:56 10:42 10:56 11:56 12:56 14:00 15:00 16:00 17:00 17:42 18:00 19:13
x 1,2 4:50 5:27 6:08 6:58 7:10  7:57 8:57 9:57 10:43 10:57 11:57 12:57 14:01 15:01 16:01 17:01 17:43 18:01 19:14

2 4:22 5:05 5:42 6:23 7:13 7:25  8:12 9:12 10:12 10:58 11:12 12:12 12:58 13:12 14:16 14:58 15:16 15:58 16:16 16:58 17:16 17:58 18:16 19:29
2   5:46 6:27 7:17    9:16       14:20         

x 2   5:47 6:28 7:18    9:17       14:21         
2 4:25 5:08 5:50 6:31 7:21 7:28 7:31 8:15 9:20 10:15 11:01 11:15 12:15 13:01 13:15 14:24 15:01 15:19 16:01 16:19 17:01 17:19 18:01 18:19 19:32
2 4:27 5:10 5:52 6:33 7:23 7:30 7:33 8:17 9:22 10:17 11:03 11:17 12:17 13:03 13:17 14:26 15:03 15:21 16:03 16:21 17:03 17:21 18:03 18:21 19:34
2 4:29 5:12 5:54 6:35 7:25 7:32 7:35 8:19 9:24 10:19 11:05 11:19 12:19 13:05 13:19 14:28 15:05 15:23 16:05 16:23 17:05 17:23 18:05 18:23 19:36
2 4:32 5:15 5:57 6:38 7:04 7:28 7:35 7:38 8:22 9:27 10:22 11:08 11:22 12:22 13:08 13:22 14:31 15:08 15:26 16:08 16:26 17:08 17:26 18:08 18:26 19:39
2 4:34 5:17 5:59 6:40 7:06 7:30 7:37 7:40 8:24 9:29 10:24 11:10 11:24 12:24 13:10 13:24 14:33 15:10 15:28 16:10 16:28 17:10 17:28 18:10 18:28 19:41

x 2 4:36 5:19 6:01 6:42 7:08 7:32 7:39 7:42 8:26 9:31 10:26 11:12 11:26 12:26 13:12 13:26 14:35 15:12 15:30 16:12 16:30 17:12 17:30 18:12 18:30 19:43
2 4:37 5:20 6:02 6:43 7:09 7:33 7:40 7:43 8:27 9:32 10:27 11:13 11:27 12:27 13:13 13:27 14:36 15:13 15:31 16:13 16:31 17:13 17:31 18:13 18:31 19:44
2 4:38 5:21 6:03 6:44 7:10 7:34 7:41 7:44 8:28 9:33 10:28 11:14 11:28 12:28 13:14 13:28 14:37 15:14 15:32 16:14 16:32 17:14 17:32 18:14 18:32 19:45
2 4:39 5:22 6:04 6:45 7:11 7:35 7:42 7:45 8:29 9:34 10:29 11:15 11:29 12:29 13:15 13:29 14:38 15:15 15:33 16:15 16:33 17:15 17:33 18:15 18:33 19:46
2 4:40 5:23 6:05 6:46 7:12 7:36 7:43 7:46 8:30 9:35 10:30 11:16 11:30 12:30 13:16 13:30 14:39 15:16 15:34 16:16 16:34 17:16 17:34 18:16 18:34 19:47
2 4:42 5:25 6:07 6:48 7:14 7:38 7:45 7:48 8:32 9:37 10:32 11:18 11:32 12:32 13:18 13:32 14:41 15:18 15:36 16:18 16:36 17:18 17:36 18:18 18:36 19:49
2 4:43 5:26 6:08 6:49 7:15 7:39 7:46 7:49 8:33 9:38 10:33 11:19 11:33 12:33 13:19 13:33 14:42 15:19 15:37 16:19 16:37 17:19 17:37 18:19 18:37 19:50

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

281655 Brandýs n.L.-St.Boleslav - Čelákovice - Úvaly

655 Platí od: 14.10.2019
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JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Čelákovice,V Prokopě  
Lázně Toušeň
Lázně Toušeň,Zast.
Zápy,Stavby mostů

Vysvětlivky:
x -
 -
 -
 -
 -

ČSAD Střední Čechy, a.s.,
U Přístavu 811/8,250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

změna trasy
diversion

Koncem července 2019 čelákovičtí cestovate-
lé Richard Tyrok a David Nechvátal opětovně 
navštívili království Nepál. Jejich trasa tentokrát 
vedla do horské vesnice Phortse Tenga, kde se 
nachází velmi chudý a z hlediska terénu těžko 
přístupný dětský domov. O existenci domova se 
muži dozvěděli při své první výpravě do hlavního 
města Kathmandu, a to od kamaráda Zee a jeho 
hinduistické rodiny. Krásná, ale náročná cesta 
začala odletem na letiště v Lukle, jež je právem 
nazýváno nejnebezpečnějším letištěm světa, 
neboť se nachází 2860 m nad mořem a přistá-
vací dráha letadel končí skalním masivem. Poté 
muži pokračovali přes Phakding cestou horských 
údolí, vodopádů a lanových mostů v národním 
parku Sagarmartha do městečka Namche Bazar 
(3440 m). Toto město je vyhlášenou oblastí tak-
zvaných Šerpů rozmanitých věkových kategorií. 
Ale pozor! Šerpové nejsou pouhými pomocníky 
cestovatelů či turistů. Málokdo ví, že se jedná 
o samostatnou etnickou skupinu s vlastním náře-
čím i tradicemi. Následovala cesta do zmíněného 
dětského domova, kde výletníci předali opuš-

Čelákovické pozdravy dětem v Nepálu

těným dětem pozdravy z Čelákovic a potěšili je 
drobnými dárky v podobě sešitů, pastelek či zr-
cátek s logem města na Labi. Po předání dárků 
muži ve výpravě pokračovali směrem k himálaj-
ským velikánům. Konkrétně je cesta dovedla do 
základního tábora hory Ama Dablam (6812 m, 
v překladu „Matka s perlovým náhrdelníkem“) 
přes Temboche – nejvýše položený budhistic-
ký klášter na světě. Během expedice dvojice 
čelila nutnosti aklimatizace na počasí a velmi 
řídký vzduch. Rovněž měla náročnou situaci při 

obstarávání zásob potravin a pitné vody, neboť 
v letních měsících jsou noclehárny pro horolezce 
a trekaře uzavřené (hrozí monzunové deště, se-
suvy půdy a padající kamení). Účastníci expedice 
touto cestou děkují městu Čelákovice za poskyt-
nutí propagačních předmětů pro děti a těší se na 
další výpravu do Himálají. 

Richard Tyrok, David Nechvátal  
a Andrea Pencová

Foto: archiv cestovatelů



chodíme kolem nich

společenská kronika

Žít, to je ta nejvzácnější věc 
na světě, neboť většina lidí je-
nom existuje. Dne 28. listopa-
du 2019 oslaví své úctyhodné 
80. narozeniny náš tatínek, 
dědeček a pradědeček pan 
František KABÁT.
Mnoho zdraví, štěstí a dalších spokojených let 
plných radosti a pohody přejí děti s rodinami.

Dne 21. listopadu 2019 uplyne 
20 smutných let, co nás opus-
tila naše drahá maminka a ba-
bička Milena PŘIBÁŇOVÁ.
Stále vzpomínáme.

manžel, děti, vnučka Petra

Dne 25. listopadu tomu bude 
již 20 let, co nás ve věku 75 let 
opustila naše milovaná ma-
minka a babička paní Anna 
KUNCOVÁ.
Stále s láskou vzpomínáme.
dcera Anna Königsmarková 
s rodinou a syn František Kunc

Dne 27. listopadu 2019 by 
oslavil 90 let a v říjnu uplynu-
ly 3 roky, kdy nás opustil náš 
milovaný tatínek, dědeček 
a pradědeček pan Stanislav 
BORIŠÍN, dlouholetý pracov-
ník TOSu Čělákovice.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte! S láskou stále 
vzpomínají dcery Stáňa, Zdeňka, Olinka s ro-
dinami.

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. 

Narodil se kilogram,  
veselme se

Narodil se 20. 5. 2019, ale dosud nebyl pokřtěn. 
Kilogram není žádné jméno. Říká jen, že kilo-
gram je 1 000 gramů a gram je tedy milikilogram. 
To je poněkud hloupé. Proto se zdá být lepší vy-
myslet pro něj nějaké jméno, jako je třeba volt 
(podle Volta). Navrhuje se rutherford (podle Ru-
therforda), ve zkratce Rd. Potom gram bude mi-
lirutherford (mRd), tuna bude kilorutherford (kRd) 
a metrák hektorutherford (hRd). Předpokládá se, 
že si na to lidé časem zvyknou a nepůjdou do 
krámu pro kilogram ale pro rutherford brambor. 
A protože se místo kilogram říká jen kilo, bude 
se místo rutherford říkat rut. Takže půjdete pro 
rut brambor. Řeknete, jak se mohl narodit, když 
již v roce 1889 byl vyroben mezinárodní prototyp 
kilogramu, který je dosud uložen u Mezinárod-
ního úřadu pro váhy a míry v Sèvres u Paříže? 
Ukázalo se totiž, že hmotnost platino-iridiového 
etalonu kolísá v důsledku absorbce cizích látek 
z ovzduší, a tak byl vyroben nový, v podobě kře-
míkové koule o průměru 9,6 cm, který byl změ-
řen ve 400 000 směrech. Pak byl vypočten její 
objem a určen počet atomů křemíku v té kouli, 
takže nově narozený kilogram je určen hmot-
ností přesného počtu atomů křemíku. Ovšem kg 
z roku 1889 není jediným předkem nového kilo-
gramu. Jeho rodokmen sahá daleko do minulos-
ti. Například ve Starém zákoně se užívala libra 
(mina) o hmotnosti 960 g, což bylo 60 lotů, takže 
lot bylo nynějších 16 g. Samuelova kniha nám 
povídá, že Goliáš měl pancíř, který vážil 5 000 
lotů (80 kg) a hrot jeho kopí 600 lotů (9,6 kg), při-
tom měřil 6 loktů a dlaň (loket měl 6 dlaní). Za 
předpokladu, že se jednalo o obyčejný starozá-
konní loket (40 cm), byl Goliáš vysoký 246,7 cm. 
Byl tedy jen o 4,7 cm vyšší než hanácký obr Jo-
sef Drásal, který žil v letech 1841 až 1886, měřil 
242 cm, vážil 186 kg a pěstí zabil vola.

Miloslav Kolínko

Kdouloň obecná
Cílem této rubriky bývá upozorňovat čtenáře 
Zpravodaje na málo známé, nenápadné detai-
ly, či zajímavosti našeho města. Tentokrát mě, 
na takovou možná již zapomenutou vzácnost, 
o které jsem nevěděl, naopak upozornil jeden 
z mých kamarádů.
Je to kdouloň obecná, jejímž domovem ve for-
mě keře, vzácněji stromu, je Sýrie, Malá Asie, 
Írán nebo jihovýchodní Evropa. V Čelákovicích 
roste možná už jen jeden takový strom s nízkým 
kmenem v jihozápadním konci ulice Prokopa 
Holého na hranici pozemku bývalého areálu 
TOS, v poloze mezi hasičskou zbrojnicí a něk- 
dejší nákladní vrátnicí za skupinou domů, které 
postavil pro své zaměstmance továrník Volman. 
Počátkem října byly větve tohoto stromu až do 
výše kolem třech metrů obtěžkány množstvím 
ještě zelených plodů ve tvaru velkých hrušek. 

slanec Parlamentu ČR, Frantšek Švarc, předseda 
OV KSČM Kolín a Zdeněk Štefek, člen ÚV a před-
seda klubu zastupitelů Středočeského kraje. 
Po symbolické minutě ticha a českosloven-
ské státní hymně s hlavním projevem vystoupil 
František Švarc a po něm i Stanislav Grospič. 
Na závěr aktu Vladimír Duník poděkoval všem, 
kteří přišli uctít památku oběti, která nebude 
a nesmí být nikdy zapomenuta. U rodinného 
hrobu oběti s čestnou stráží, květinami a věnci 
hostů jsme malý pietní akt důstojně ukončili.
Naše poděkování patří i příslušníkům Městské 
policie, kteří se ochotně starali o bezpečnost 
účastníků aktu. 

MěO KSČM Čelákovice
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dopisy

Nikdy nezapomeneme

Před pamětní deskou na budově bývalé slu-
žebny SNB se v sobotu 28. září sešlo více než 
50 spoluobčanů a zejména přátel, kteří do na-
šeho města přijeli z mnoha míst naší krásné 
vlasti, aby uctili památku strážmistra Jaroslava 
Honzátka, oběti bestiálních vrahů – členů terori-
stické skupiny bratří Mašínů.
Jménem pořadatelů, kteří tento tradiční akt organi-
zují každý rok, MěO KSČM Čelákovice, OV KSČM 
Prahy-východ a okresní rady Klubu českého po-
hraničí, je přivítal Vladimír Duník. Váženými hosty 
aktu, kteří již tradičně do Čelákovic přijíždějí, byli 
Stanislav Grospič, místopředseda ÚV KSČM a po-

Zakončení u rodinného hrobu oběti. Foto: archiv po-
řadatelů

Strom kdouloně s nezralými plody v ulici Prokopa Ho-
lého. Foto: -iv-

Výlet nevidomých  
a slabozrakých

Dne 19. září se za podpory města Čelákovic 
uskutečnil náš letošní poslední plánovaný výlet. 
Za příjemného slunného počasí jsme navštívili 
barokní zámek Červený Hrádek u Jirkova. Jeho 
chloubou je barokně zdobený Rytířský sál, kaple 
a zajímavé stálé expozice. Chomutovský pod-
krušnohorský ZOO park nás přivítal odpoledne. 
Lokálka Amálka byla obsazena, a tak jsme mu-
seli po svých. Po dvou hodinách byli všichni una-
veni. Ještě malé posezení u kávy a domů. A kam 
pojedeme příště? Nebojte se, dáme včas vědět.
Děkujeme městu Čelákovice.

Lidmila Kobosová a Jindřiška Šeráková, 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozra-

kých ČR, oblastní odbočka Praha-východ

Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem, kteří pomáhali 
10. října se záchranou našeho psa Fidela.
Těší nás, že je stále mnoho lidí, kterým není 
lhostejný osud druhých.

rodina Kopeckých

Ty zráním žloutnou, voní podobně jako citrusy, 
ale v syrovém stavu jsou nepoživatelné, pro-
tože dřevnatějí. Staří Řekové a Římané říkávali 
malvicím kdoulí Venušino jablko a zpracovávali 
je na kdoulové víno či s medem na marmeládu. 
Kdouloně pěstovali kdysi i naši předkové, ale 
postupně vytlačila jejich plody jedlejší a hlavně 
snadněji zpracovatelná jablka s hruškami.
V době, kdy jsem u stromu kdouloně byl, vypa-
dal jako ohrožený základy nějakého nově vzni-
kajícího oplocení, ale jeden z budovatelů jeho 
podezdívky mě ujišťoval, že kácet se nebude.

Ivan Vaňousek
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Výbor dobré vůle založila paní Olga Havlová, první 
manželka prezidenta České republiky, počátkem 
roku 1990 v tradici Výboru na obranu nespraved-
livě stíhaných a Charty 77. Posláním Výboru dob-
ré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, 
kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální 
stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se 
bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým 
působením se nadace snaží o rozvoj duchovních 
hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeo-
becně uznávaných humanitárních hodnot.
Nadace dbá zejména na odborný přístup při 
posuzování žádostí a na účelné využití každého 
nadačního příspěvku, na pohotové poskytování 
pomoci a udržování kontaktů s dárci i obdarova-
nými – aktuálně v těchto programech: Cesty k in-
tegraci, Obyčejný život, Nejdřív střecha, Senior, 
Paliativní péče, Fond vzdělání, Sasakawa Asthma 
Fund, Pomoc dětem s DMO (dětskou mozkovou 
obrnou), Stipendia Nikoly Tesly a Active Citizens 
Fund.

Chcete pomáhat lidem se zdravotním postiže-
ním, seniorům, dětem z dětských domovů a li-
dem ohroženým sociálním vyloučením? Vyberte 
si formu, která vám nejlépe vyhovuje… 
www.vdv.cz

Jarmila Volfová převzala v pondělí 28. října v Kulturním domě z rukou starosty města Josefa Pátka Výroční cenu 
města 2019. Foto na stránce: Jiří Suchý

Koncert Michala Prokopa & Framus Five.
Michal Prokop – hudební osobnost s širokým záběrem 
činností – skladatel, kytarista, moderátor, bývalý politik, 
je nositelem významných ocenění, jako jsou Řád umění 
a literatury Francouzské republiky (1995), titul nejlepší 
zpěvák 1. československého Beatového festivalu v Pra-
ze (1967) nebo zpěvák roku časopisu Melodie (1988) 
a držitel několika platinových a zlatých desek a dvojná-
sobný člen Beatové síně slávy Radia Beat (2007, 2017) 
a člen Síně slávy cen Anděl 2018.

Jarmila Volfová při podpisu do pamětní knihy města.

Držitelé Výroční ceny města Čelákovic – Bohumír Hanž-
lík (2012), pater Richard Scheuch (2015), Jarmila Volfo-
vá (2019), Věra Šumanová (2017) a generálporučík Jiří 
Baloun (2018). 

Pozoruhodné umělecké dílo symbolizující „Domov na 
Labi“ – skleněná plastika s plaketou z ryzího stříbra, kte-
rá je zhotovená jako zvětšenina otisku pečetidla rych-
tářského práva primase Ježdíka z roku 1631. Autorem 
návrhu plastiky je výtvarník Michal Burda.

Večer připomenul 30. výročí politických změn. 
I tentokrát na základě rozhodnutí Zastupitelstva 
města Čelákovic ze dne 7. května 2019 byl vý-
těžek ze vstupného, ve výši 32 450 Kč, věnován 
na dobročinný účel, a to pro Výbor dobré vůle 
– Nadaci Olgy Havlové. 
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Jarmila Volfová (*11. ledna 1947)

Zastupitelstvo města Čelákovic udělilo dne 
7. května 2019 Výroční cenu města Čelákovic 
2019 paní Jarmile Volfové za dlouholeté půso-
bení v samosprávě města Čelákovic, za šíření 
dobrého jména města v celé České republice 
i zahraničí a za významný přínos v uplatňová-
ní principů svobody a demokracie.

Jarmila Volfová se narodila dne 11. ledna 1947 
v Londýnské ulici v Praze. Nádherné dětství 
prožila ve mlýně v Kozovazech v bezprostřed-
ním styku s přírodou. Genius loci byl velmi silný 
a ovlivnil ji v dalších etapách života. První stu-
peň základní školy navštěvovala ve Vyšehořo-
vicích, poté šestou až devátou třídu v Přerově 
nad Labem.
Na střední všeobecně vzdělávací školu, kterou 
bylo v dnešním pojetí gymnázium, se hlásila 
do Čelákovic. Kvůli svému rodinnému původu 
nebyla přijata. Díky přátelství jejího otce s teh-
dejším ředitelem gymnázia v Českém Brodě 
byla přijata ke střednímu vzdělávání dodatečně. 
Gymnázium po třech letech v roce 1965 úspěš-
ně absolvovala a složila maturitní zkoušku. K je-
jím oblíbeným předmětům patřil dějepis a už 
tehdy politické dění.
Následně se pokoušela o studium Institutu 
osvěty a novinářství, který byl součástí Univer-
zity Karlovy a sídlil v pražské Celetné ulici. Ke 
studiu nebyla přijata a s ohledem na třídní pů-
vod se neodvolala proti vydanému rozhodnutí. 
O další vysokoškolské studium se již nadále 
nepokoušela.
V letech 1965–1966 pracovala v Janských 
Lázních jako zásobovací referent u Českoslo-
venských státních lázní. V lednu 1967 začala 
pracovat v redakci vysokoškolského časopisu 
Student, který vydávala Univerzita Karlova. Po 
dobu čtyř let zde zažila nádherné období svého 
života, svobody a naděje. Kvůli politickým změ-
nám v tehdejším Československu bylo vydávání 
časopisu od roku 1970 zakázáno.
Na počátku 70. let 20. století byla pozvána na 
jednu akci pořádanou Československou stranou 
socialistickou. Na této akci byla překvapena svo-

bodnou rozpravou a otevřenou diskusí o období 
první republiky. Po několika setkáních s členy 
politické strany jí bylo nabídnuto, aby do této 
strany sama vstoupila. Zpočátku o členství v po-
litické straně nestála z důvodu, že byla součástí 
Národní fronty, ale profesor Holub jí řekl: „Dě-
venko, je potřeba alespoň tu hořící svíčku držet. 
A kdo jiný, než vy, mladí…“ Poté vstoupila do 
strany a stala se členkou Československé strany 
socialistické (ČSS) – původně Československá 
strana národně socialistická, důležitá složka po-
litického i veřejného života první republiky.
Následně jí bylo nabídnuto zaměstnání a organi-
zovala činnost členů ČSS v okresech Praha-vý-
chod, Benešov a Mělník. Sňatek se současným 
manželem Jiřím uzavřela v roce 1978 v Poděbra-
dech. Poté se jí narodily dcery Jarmila a Štěpán-
ka. Byla na mateřské a rodičovské dovolené a vy-
chovávala své dvě děti. V tomto období působila 
jako uklízečka v čelákovickém Kulturním domě.
Řadu kulturních představení navštěvovaly ředi-
telky mateřských škol a tehdejší ředitelka jedné 
z mateřských škol v Přístavní ulici ji oslovila, aby 
pracovala jako vedoucí školní jídelny. Obě práce 
vykonávala souběžně v letech 1984–1989.
V letech 1990–1992 zastávala funkci tajemnice 
ČSS pro okres Praha-východ a byla zároveň 
členkou Rady Okresního národního výboru Pra-
ha-východ.
V roce 1992 na základě zákona o půdě její otec 
restituoval rodinný statek v Horoušanech a ujala 
se soukromého hospodaření. Dodnes se zamě-
řuje na rostlinnou výrobu a obdělává zhruba 200 
hektarů půdy v Polabí.
V souvislosti s politickými a společenskými 
změnami v Československu v roce 1989 se 
účastnila demonstrací a generální stávky v Če-

lákovicích. Poprvé veřejně vystoupila na de-
monstraci před TOSem, během které se setkala 
s budoucím starostou města Josefem Šaldou. 
Rovněž vystoupila na generální stávce na če-
lákovickém náměstí. Patřila k zakládajícím čle-
nům Občanského fóra v Čelákovicích.
Po roce 1989 se začala aktivně podílet na poli-
tickém životě města Čelákovic.
V prvních svobodných komunálních volbách 
v roce 1990 byla za ČSS zvolena členkou Zastu-
pitelstva města Čelákovic. V letech 1994–2002 
byla členkou Rady města Čelákovic. V letech 
2002–2010 nebyla členkou Zastupitelstva měs-
ta, ale podílela se na činnosti poradních orgá-
nů samosprávy (např. bytová komise, redakční 
rada Zpravodaje města Čelákovic).
Od roku 2010 až dosud je členkou Zastupitel-
stva města, v VI. volebním období se podílela na 
činnosti Rady města a komisí. Od roku 2014 až 
dosud je členkou Rady města a aktivně působí 
ve společnosti Q-Byt Čelákovice, spol. s r. o. 
(předsedkyně dozorčí rady, jednatelka).
Mezi její koníčky patří historie, literatura a ces-
tování. Ohromnou radost má ze spokojených 
manželství obou dcer a z vnučky Viktorie. Půso-
bení v politice a samosprávě města ji odměnilo 
přátelstvím se současným starostou Pátkem 
a místostarostou Studničkou.
Protože ČSS ukončila činnost, vždy na komu-
nální úrovni úzce spolupracovala s Občanskou 
demokratickou stranou (ODS), do které v roce 
1997 vstoupila, a je členkou Místního sdruže-
ní ODS Čelákovice. Rovněž je členkou správní 
rady Olivovy nadace, která pomáhá handica-
povaným dětem. Působí též v náboženské obci 
Církve československé husitské.

Ladislav Weyrostek, navrhovatel

Laureátka Výroční ceny města Čelákovic 2019 Jarmila Volfová se starostou Josefem Pátkem a mís-
tostarostou I Petrem Studničkou. Foto: Jiří Suchý
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Listopad 1989 ve městě
Čelákovice se v uplynulých třiceti letech významně proměnily. Z šedivého průmyslového 
a zanedbaného města s 10,3 tisíci obyvateli se postupně do dnešních dnů staly moderním 
městem rezidenčního bydlení s výbornou dopravní dostupností, kvalitní občanskou vyba-
veností a příjemnými podmínkami pro trávení volného času. 
Samospráva města byla po roce 1989 vždy uvážlivá a nikdy nedovolila nekontrolovatelný, 
prudký rozvoj města s intenzivní a developerskou výstavbou. I proto je velmi cenné, že po 
třech desítkách let žije ve městě 12,3 tisíce obyvatel a Čelákovice nemohou být hanlivě 
označovány „satelitním městem k přespání“, ale lze je považovat za příjemný „domov na 
Labi“. Domov, ve kterém se nám všem velmi dobře žije.

Josef Pátek, Petr Studnička 
Závěrečné slovo v publikaci „V naději – přelomové roky 1989 a 1990 v Čelákovicích“

slova (deník Československé strany socialis-
tické – prvorepublikové Československé strany 
národně socialistické) otisklo provolání jejího 
předsednictva a redakce, které odsoudilo bru-
tální zásah proti studentům a distancovalo se 
od tehdejšího politického kurzu. 
Byla jsem odběratelkou Svobodného slova 
a členkou Československé strany socialistické 
a od rána jsem přijímala telefony místních ob-
čanů, zda nemohu sehnat více výtisků. Jejich 
žádost byla absolutně nereálná, protože neko-
munistický tisk byl limitován určeným přídělem 
papíru. Za několik dnů mi volali dělníci Prům-
stavu (z dnešního hlediska je neuvěřitelné, jak 
bez mobilních telefonů a sporadických telefon-
ních stanic jsme se domlouvali), kteří pracovali 
v TOSu, že organizují demonstraci a zda se ne-
chci zúčastnit. 
Protestní akce proběhla na improvizovaném po-
diu – valníku, za účasti asi padesáti lidí. V dal-
ších dnech jsem byla volána na Městský národ-
ní výbor, kam přijeli zástupci okresního vedení 
Komunistické strany Československa a Národní 
fronty, abych odsoudila události na Národní třídě 
a vyjádřila nesouhlas s psaním Svobodného slo-
va. Na můj argument, že studenti přece vyrostli 
v socialismu a povinně absolvovali marxismus-
-leninismus, jsem byla požádána, abych odešla. 

„Mám vzpomínat na listopad ´89, na dobu, která 
pro starší generaci byla začátkem velikých změn 
v dosavadním chápání všeho, co nás do té doby 
obklopovalo, a pro mladou generaci základnou 
životních jistot, které jsou pro ni dnes úplnou 
samozřejmostí. Dvacet šedivých normalizačních 
let, ve kterých každý z nás prožíval své malé 
osobní starosti, ale i radosti, působilo, že budou 
trvat věčně. Lidé si mezi sebou sice neoficiál-
ně říkali, že ke změně dojde, až dosavadní stav 
bude v Moskvě neudržitelný,“ uvádí v úvodu 
k listopadovému tématu měsíce jeho autorka.
Po nástupu Michaila Gorbačova do funkce a vy-
hlášení sovětské přestavby (perestrojky) naši 
komunisté samozřejmě znejistěli. Asi v září ´89 
jsem se zúčastnila občanského výboru u nás Za 
Drahou, kde se řešila výsadba keřů. Jako každá 
veřejná akce v té době musela začít politickým 
úvodníkem. Představitel místních komunistů 
nám zdůrazňoval, že u nás změny budou velmi 
pomalé a v podstatě se bude jednat jen o „kos-
metické úpravy“. 
O událostech na Národní třídě přinesla Česko-
slovenská televize jen stručnou zmínku o vy-
stoupení protisocialistických sil, další den Lido-
vá demokracie (deník Československé strany 
lidové) přinesl zprávu o tom, co se ve skuteč-
nosti odehrálo. Pondělní vydání Svobodného 

Chci připomenout, že v tu dobu situace mimo 
Prahu nebyla přehledná a cesta domů z radnice 
nebyla vůbec příjemná. Mnoho čelákovických 
občanů začalo v týdnu po 20. listopadu jezdit 
do Prahy a účastnit se stále více masovějších 
protestů a přinášet více informací. Demonstrace 
probíhaly na Václavském náměstí pod pověst-
ným balkonem Melantrichu, na kterém začal 
vystupovat Václav Havel, Alexander Dubček 
a další. A já, jak jsem již před lety ve Zpravodaji 
psala, zažila jeden z nejemotivnějších životních 
zážitků, kdy při vstupu na Václavské náměstí 
zpívala Marta Kubišová svou Modlitbu. 

Generální stávka 27. listopadu 1989 na náměstí v Čelá-
kovicích. Foto: Jaroslav Špaček, zdroj: sbírka Měst-
ského muzea

Zaplněný Kulturní dům při zasedání MěstNV Čelákovice 
19. prosince 1989. Foto: Josef Kyncl, zdroj: rodinný 
archiv

Předvolební plakát Občanského fóra z přelomu let 
1989/1990. Zdroj: sbírka Městského muzea

Městské muzeum v Čelákovicích připravilo pod vedením editorů Davida Eisnera a Jana Hergessela k 30 letům svo-
body a demokracie výpravnou publikaci „V naději – přelomové roky 1989 a 1990 v Čelákovicích“, která bude slav-
nostně pokřtěna 17. listopadu. Zdroj: Městské muzeum v Čelákovicích
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téma

Dne 27. listopadu proběhla generální stávka 
a čelákovické náměstí zažilo asi jedno z nejma-
sovějších shromáždění občanů ve své historii. 
Lidé stáli doslova hlava na hlavě, měli trikolory, 
přišli zaměstnanci tehdejších největších podniků 
– TOSu a Kovohutí. Před radnicí stál opět valník 
jako podium, náměstí bylo ozvučeno, přijeli her-
ci z Prahy a po jejich vystoupení lidé chtěli sly-
šet místní zástupce formujícího se odporu proti 
dosavadní totalitě. Radnice zůstala hermeticky 
uzavřena a v záplavě československých vlajek 
sama bez vlajky působila smutně a na první 
pohled odevzdaně. Mezitím bylo v Praze zalo-
ženo Občanské fórum, naši občané diskutovali 
na pracovištích a dějiny začaly vytyčovat cestu 
tam, kam naše vlast historicky patřila – do svo-
bodné demokratické Evropy. 
Dne 3. prosince dopoledne organizoval ředitel 
muzea Jaroslav Špaček schůzku, na které bylo 

založeno Občanské fórum. Jména účastníků: 
Václav Špaček, Josef Šalda, manželé Adámko-
vi, Marie Pospíchalová, Jarmila Volfová, Dr. Lu-
han, bratři Weyrostkové, Dr. Pejchal. 
Advent a vánoční přípravy proběhly hekticky, 
pamětníci mi dají za pravdu, že je až neuvěřitel-
né, jak při tolika aktivitách, zasedáních a schůz-
kách, čtení již svobodného tisku a poslouchání 
politických diskuzí v televizi a v rozhlase, se vše 
v Čelákovicích stihlo. 
V Praze proběhla první rekonstrukce vlády, pre-
zidentem byl zvolen Václav Havel, do nedávné 
doby, řečeno slovníkem tehdejšího Rudého prá-
va, jeden z největších zlosynů českého národa. 
Na všech politických úrovních (místní, okresní, 
krajské a ústřední) probíhala horečná jednání 
u kulatých stolů, na jejichž základě docházelo 
k personální výměně. V Čelákovicích bylo svo-
láno plenární zasedání poslanců (dnešní zastu-

pitelstvo), kde byli za členy delegováni zástupci 
Občanského fóra a nekomunistických stran. Náš 
Kulturní dům praskal ve švech, lidé byli nadšeni 
a já uvedu vzpomínku, která dokumentuje uvažo-
vání do té doby vládnoucí strany. Místní komu-
nista se na mne obrátil se slovy: „Paní Volfová, 
budete nás věšet?!!!“ Následující rok byl neméně 
hektický, docházelo k tolika nezbytným změnám, 
ale to už je námět pro jiné číslo Zpravodaje. 
My, kteří jsme měli tu velikou čest být při tom, 
když se v Čelákovicích tvořila budoucnost, jsme 
prožívali v různé intenzitě nadšení, pocit solida-
rity, měli jsme možná růžové brýle a další vývoj 
neprobíhal asi vždy podle našich představ. Ale 
to hlavní, co tvoří páteř zdravého růstu společ-
nosti – svoboda a demokracie – se stalo trvalou 
součástí našich životů. 

Téma zpracovala
Jarmila Volfová

Generální stávka 27. listopadu 1989 na náměstí v Čelákovicích. Foto: Josef Kyncl, 
zdroj: sbírka Městského muzea

Pozvánka na zasedání MěstNV Čelákovice na 19. prosince 1989. Zdroj: sbírka Měst-
ského muzea
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městská knihovna
Na Hrádku 1092, Čelákovice
tel.: 326 991 515, 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://knihovna.celakovice.cz

Jan Zach v nových  
objevech a souvislostech 

– Trio barokní hudby
Sobota 9. listopadu v 18.00 hod., kostel Na-
nebevzetí Panny Marie v Čelákovicích, vy-
soupí Trio barokní hudby: Pavel Hromádka 
– trubka, Dušan Foltýn – hoboj, Tomáš Thon – 
varhany, koncert pořádá Spolek pro varhanní 
hudbu a Římskokatolická farnost za podpory 
města Čelákovic.

V době 30. výročí událostí Sametové revoluce 
si budeme moci připomenout kulturní tradice 
našeho města také varhanním koncertem. Na 
jaře tohoto roku se na nás obrátil Tomáš Thon 
na doporučení Tomáše Slavického, za jehož od-
borné podpory jsme realizovali „zachovské pro-
jekty“ v minulých letech (provedení Zachových 
Requiem g moll roku 2013 a Requiem solemne 
c moll roku 2016 souborem Musica Florea s di-
rigentem Markem Štrynclem).
Dr. Thon je nejen vynikající varhaník, ale též ba-
datel a varhanickou obcí velmi uznávaný vyda-
vatel hudební literatury. Od roku 1993 se věnuje 
studiu barokní hudby českých autorů – tedy 
i Jana Zacha.
V této oblasti došel k významným objevům, jako 
je např. zpracování Zachových témat pozdějšími 
autory – př. Josef Lipavský (1772–1810), Franti-
šek Vondráček (1717–1782). Zároveň připra-
vil ke kritickému vydání Zachovo varhanní dílo 
v mezinárodní mutaci a v této podobě je natočil 
pro Český rozhlas. Titul pod názvem Varhanní 
skladby Jana Zacha právě vychází v nakladatel-
ství ArtThon. Čelákovický koncert se tedy stane 
jeho neformálním křtem.
Program koncertu je tedy vedle umělecké 
produkce také připomenutím výše zmíněných 
významných aktivit na „zachovském“ poli 
a během programu jim bude věnován odborný 
komentář. Je nám ctí a potěšením, že se tak 
děje právě v Čelákovicích – místu Zachova 
původu.
Rádi bychom se o tuto radost podělili také s če-
lákovickým obecenstvem, a proto srdečně zve-
me! Více na www.varhanyzcelakovic.cz.

Spolek pro varhanní hudbu

Týden knihoven  
v čelákovické knihovně

Přelom září a října byl v knihovně netradiční 
a velmi náročný – chystali jsme výstavu Ztra-
ceno v čase – historické a současné fotografie 
Čelákovic a zároveň připravovali sklepní prosto-
ry na výměnu oken.
Ve sklepě máme umístěný sklad knih pro do-
spělé oddělení, bylo nutné některé regály odsu-
nout od oken a všechny zakrýt. 30. září se zača-
lo s pracemi, celá akce trvala 3 dny, a přestože 
firma po sobě vzorně uklidila, po sundání zaprá-
šených igelitů jsme ještě všechno znovu uklízeli, 
abychom při Dnu otevřených dveří přivítali ná-
vštěvníky v čistém prostředí.

V pondělí 30. září nám vyprávěl cestovatel a pub-
licista Jiří Kalát o Palestině. Jeho přednáška byla 
velmi zajímavá, protože tam několik let žil. Díky 
ohlasům již máme domluvenou další prezentaci, 
tentokrát s názvem Gruzie vytesaná do skály.
Ve středu 2. října se poprvé sešli zájemci na 
povídání o knihách při Čaji o páté aneb Čte-
nářský klub pro dospělé. Atmosféra byla velmi 
příjemná, návštěvníci si vzájemně doporučili své 
oblíbené knihy. Další setkání bude ve středu 
13. listopadu. Další zájemce prosíme o přihláše-
ní předem kvůli chystanému občerstvení.
V pondělí 7. října jsme v knihovně přivítali Vác-
lava Krištofa, autora mj. knihy Josef Škvorecký 
– Prima sezóny 1924–2012. Dozvěděli jsme se, 

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

V naději v muzeu
V neděli 17. listopadu od 10.00 hod. v prosto-
rách Městského muzea v Čelákovicích proběh-
ne vernisáž výstavy „V naději“ spojená s křtem 
stejnojmenné knihy. Název evokuje všudypří-
tomnou naději, nadšení a víru v budoucí vývoj 
státu a společnosti v přelomových letech 1989 
a 1990 a ponechává na každém, aby vyhodnotil 
vše dobré i horší, co se v následujících třiceti le-
tech odehrálo na místní i celostátní úrovni.
Výstava, uspořádaná ke třicátému výročí udá-
lostí listopadu 1989, představí návštěvníkům 
město Čelákovice v podobě z období 70. a 80. 
let 20. století a především společenského zlo-
mu let 1989 a 1990. Z hlediska textového jde 
o výstavu úspornější, o to větší prostor dosta-
nou fotografie a další předměty z bohaté sbírky 
Městského muzea v Čelákovicích. Návštěvníci 
například spatří dobovou volební urnu a nane-
čisto si vyzkouší volby. Kopie všech hlasovacích 
lístků z červnových parlamentních voleb roku 
1990 budou k dispozici. Po skončení výstavy 
budou výsledky těchto voleb nanečisto vyhod-
noceny. Dějinný zlom dobře ilustrují i ideologic-
ky zatížené pamětní desky, demontované buď 
ještě v roce 1989, nebo v letech následujících. 
Pozornost se nezaměří ani tak na vysokou po-
litiku, jako spíše na tu místní, ale třeba také na 
témata nepolitická, každodenní. 
Publikace V naději není rozhodně pouhým ka-
talogem výstavy, ale výsledkem mnohaměsíční 
práce autorů z řad stálých zaměstnanců muzea 
a externích spolupracovníků. Kapitoly se věnu-
jí urbanismu, životnímu prostředí, zemědělství, 
průmyslu a službám, kultuře, církvím, sportu 
a tělovýchově, volbám, 17. listopadu, Občan-
skému fóru a Komunistické straně Českoslo-
venska primárně v období přelomu let 1989 
a 1990. Kniha např. nezapomíná ani na to, že 
17. listopad není pouhou připomínkou událostí 
v roce 1989, ale že je Mezinárodním dnem stu-
dentstva, jediným dnem mezinárodního význa-
mu, který má český původ. Čtenáři se dočtou 
o smutných událostech podzimu 1939 a o ně-
kterých občanech z Čelákovic a okolí, kteří 
doplatili na uzavření českých vysokých škol. 
Kniha o téměř 300 stranách, vybavená bohatou 
obrazovou přílohou a ilustrativními kolážemi, je 
tak výrazným doplňkem či rozšířením výstavy 
a bude k dispozici k zakoupení v infocentru za 
190 Kč. 

David Eisner, ředitel muzea,  
a Martin Dolejský, kurátor muzea

Trio barokní hudby. Foto: archiv Tomáše Thona

Výměna oken ve sklepě. Foto: archiv knihovny

Václav Krištof. Foto: archiv knihovny
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jak vypadalo jeho dětství, dospívání a jak pro-
žíval všechny změny doby, odchod z republi-
ky, založení nakladatelství v Torontu v Kanadě. 
Tuto přednášku navštívily také 9. třídy obou ZŠ 
ve čtvrtek 10. října v dopoledních hodinách.
V pátek 11. října byla celá knihovna přístupná 
všem zájemcům až do 20 hodin při Dnu ote-
vřených dveří. Návštěvníci tuto možnost s ra-
dostí uvítali. Mnoho zájemců obdivovalo nejen 
prostory jindy nepřístupné, ale i vystavené his-
torické fotografie. Vzájemně si vyprávěli vzpo-
mínky, které v nich tato výstava vyvolala. Kromě 
fotografií také návštěvníci obdivovali vystavené 
obrazy, intarzie a dřevořezby. 

Děkujeme všem, kteří nám své fotografie a další 
výtvarná díla zapůjčili.
Týden knihoven tentokrát trval dva týdny. Byla 
by velká škoda tyto exponáty nechat v knihov-
ně vystavené pouze týden. Fotografie ze všech 
akcí knihovny najdete na našem webu i na face-
booku.

Naděžda Picková, ředitelka

Pozvání do knihovny
Výstava „Knihy za ohradou“
(Co se nesmělo vydávat a nemělo číst před 
sametovou revolucí)
Stejně jako lidé, tak i knihy mají své osudy. Pře-
dem neodhadnutelné, leč vnějšími vlivy někdy 
nespravedlivě ovlivněné. Bývají pak umístěny 
za pomyslnou „ohradu“, aby nám byl zamezen 
přístup je poznat.
Ve 20. stol. u nás proběhla tři období nesvo-
body, během nichž byl přirozený vývoj tvorby 
přerušen. Za nacistické okupace česká lite-
ratura přežívala za velmi ztížených podmínek. 
Řada autorů byla zakázána, někteří přišli o život 
v době fašistického teroru. 

Dalším zásahem do vývoje kultury byla 
50. a 60. léta. Tzv. oficiální literatura se měla 
po roce 1948 vyvíjet v duchu socialistického 
realismu. Autoři, kteří nesouhlasili s povinný-
mi tendencemi tohoto období, přestávají psát, 
nebo jdou nebezpečnou cestou vydávání sa-
mizdatu, kdy jsou knihy rozšiřovány v malých 
nákladech, opisovány v ruce, později na psa-
cím stroji a množeny. V 60. letech se začínají 
uvolňovat poměry, roste nová generace autorů. 
Tyto roky je možné nazvat nejšťastnější dobou 
poválečné literatury. 
S událostmi spojenými se srpnem 1968 došlo 
k dramatickým změnám na poli literatury. V říjnu 
1970 vydalo min. kultury první seznam zakáza-
ných autorů a knih. Obsahoval téměř všechna 
jména osobností, které se zasloužily o vysokou 
úroveň literatury 60. let. Následovala rozsáhlá 
čistka v knihovnách. Z knižních pultů a kniho-
ven zmizely knihy řady autorů. V učebnicích, 
slovnících, ve školách nezazněla jejich jména, 
nová generace byla vychovávána k nevědo-
mosti o jejich kvalitách a vlastně i existenci. 
Po roce 1968 následuje velká vlna emigrace. 
Autoři, kteří odešli do exilu, pomáhají české lite-
ratuře přežít. Jsou zakládána exilová nakladatel-
ství, vydávající knihy našich zakázaných autorů. 
Nejznámějším českým exilovým nakladatelstvím 
je „68 Publishers“, založené prozaikem Josefem 
Škvoreckým v kanadském Torontu. V 70. letech 
dochází k největšímu rozšíření samizdatové lite-
ratury. Vznikají desítky edic a je vydáváno 200 
periodik. Spisovatel Ludvík Vaculík (autor mani-
festu Dva tisíce slov) zakládá Petlici – 1. sami-
zdatovou edici u nás. 
Pevně doufáme, že v budoucnu už žádná „ohra-
da“ na knihy nevznikne a česká literatura bude 
mít přirozený ucelený vývoj.

Zveme vás na výstavu „Knihy za ohradou“. Na-
jdete na ní knihy dříve stažené z knihoven a kni-
hy autorů žijících v exilu. Připravili jsme ji jako 
memento pro nás všechny, abychom nedopus-
tili opakování chyb předchozích generací a neo-
chudili své děti o duši jejich země.
„Nejlepším způsobem, jak poznat duši země, je 
přečíst její literaturu.“ (Amos Oz)

Soňa Husáriková

ČAJ O PÁTÉ… s knihou, 
aneb Čtenářský klub pro 

dospělé
Také jste vždy chtěli být členy čtenářského klu-
bu? Dozvědět se o zajímavých knihách nebo se 
podělit o své dojmy z přečtených knih? Sezná-
mit se s dalšími lidmi, kteří mají stejného koníč-
ka jako vy? Nyní máte možnost! Těšit se můžete 
na přátelské setkání a povídání o knihách. Se-
tkáváme se několikrát do roka v prostorách naší 
Městské knihovny.
Druhé setkání našeho čtenářského klubu se 
bude konat ve středu 13. listopadu 2019 v 17.00 
hod.
Další předpokládané termíny schůzek našeho 
klubu vycházejí na 8. leden, 26. únor, 1. duben 
a 20. květen 2020. Přihlásit se můžete osobně 
v knihovně, nebo na kontaktech na str. 18.

Zdenka Citriaková

Vietnam ze sedla  
motocyklu

Na listopad zařadila knihovna na svůj program 
další besedu s promítáním motocyklového no-
vináře, fotografa, cestovatele a dobrodruha 
Jaroslava Šímy. Po jeho letní výstavě fotografií 
z řady zemí, které na motorkách navštívil, nás 
čeká vyprávění o cestě po Vietnamu, zemi na 
východě poloostrova Zadní Indie při pobřeží Ji-
hočínského moře. Tam na závěr loňského roku 
zavítal Jaroslav Šíma, aby se najetými kilometry 
co nejvíce přiblížil metě jeden a půl milionu kilo-
metrů. Na malém enduru Honda XR 150 projel 
středním Vietnamem po zátoku Ha-Long, zařa-
zenou k sedmi novým divům světa, aby se poté 
obrátil na sever a projel pohořím kopírujícím čín-
skou hranici.
Srdečně vás zveme na další zajímavé vyprávění 
Jaroslava Šímy v pondělí 18. listopadu v 18.30 
hod.

Soňa Husáriková

Beseda pro děti
Městská knihovna Če-
lákovice bude ve středu 
27. listopadu výjimečně 
otevřena od 13.00 do 15.00 
hod. V dětském odděle-
ní se uskuteční beseda 
s autorem dětských knih 
o kapříku Metlíkovi Janem 
Opatřilem. Příběhy kapříka 
Metlíka si již získaly srdce 
tisíců čtenářů v České re-

publice. Vydejte se s námi poznat úchvatný vod-
ní svět a naše ryby. Setkáme se s oblíbenými 
hrdiny – kapříkem Metlíkem, Šupinkou i Břéťou.

Naděžda Picková, ředitelka

Jaroslav Šíma. Foto: osobní archiv

CHARITA NERATOVICE 
U Závor 1458, 277 11 Neratovice

tel.: 315 685 190 
 http://neratovice.charita.cz

e-mail:
sekretariat@charita-neratovice.cz

Charita Neratovice  
provozuje zdravotní a sociální služby  

ve vlastním sociálním  
prostředí klienta.

Den otevřených dveří a výstava Ztraceno v čase. Foto: 
archiv knihovny

Výstava Ztraceno v čase. Foto: archiv knihovny



20 / zpravodaj města čelákovic

kultura

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).

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

úterý 12. 11. 19.00 hod.
DVA NAHATÝ CHLAPI
Bláznivá komedie, vstupné: 360 Kč a 320 Kč, 
platí ZTP a senior sleva.

středa 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.
PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍHO FILMU
o období: podzim 1989 až první volby v Čelá-
kovicích, s rozhovory přímých účastníků a za-
kladatelů místního Občanského fóra.
ONDŘEJ FENCL TRIO
SPIRITUÁL KVINTET
koncert dvou skupin, vstupné: 250 Kč

Spirituál kvintet. Foto: agentura

úterý 19. 11. 17.00 hod.
IMATRIKULACE NOVÝCH STUDENTŮ A OSLA-
VA 25. VÝROČÍ GYMNÁZIA ČELÁKOVICE

pondělí 25. 11. 19.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HYBŠE
Vstupné: 300 Kč, platí ZTP a senior sleva.

úterý 26. 11. 19.00 hod.
VANDRÁCI, VAGAMUNDOS
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.

úterý 3. 12. 9.30 hod.
HLÍDALI JSME JEŽÍŠKA
Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 50 Kč.

úterý 3. 12. 19.00 hod.
ZÁVĚREČNÝ PLES TANEČNÍHO KURZU 
PRO DOSPĚLÉ
Přístupný i veřejnosti, vstupenky je možné za-
koupit na tanečních lekcích nebo on-line na 
www.dancebuddies.cz/celakovice.

čtvrtek 5. 12. 14.00 hod.
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

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

neděle 8. 12. 15.00 hod.
KOUZELNÁ ŠKOLKA – Michal je kvítko!
dětské představení Michala Nesvadby, vstup-
né: 169, 189 a 200 Kč

Michal Nesvadba. Foto: agentura

úterý 10. 12. 19.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT MĚSTA ČELÁKOVIC
Orchestr Bohumíra Hanžlíka, vstupné: 200 Kč, 
platí ZTP a senior sleva.

čtvrtek 12. 12. 19.00 hod.
SPOLEČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZE STÁTŮ VI-
SEGRÁDSKÉ SKUPINY
Koncert v rámci realizace projektu č. 21830319 
„V4x4 in music education“ na podporu vzdě-
lávání v oblasti hudby, který byl podpořen Me-
zinárodním visegrádským fondem, do kterého 
je zapojena ZUŠ Jana Zacha, vstupné: dob-
rovolné.

pátek 13. 12. 19.00 hod.
SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ KONCERT V4x4
Slavnostní završení projektu „V4x4 in music 
education“, s programem vystoupí Orchestr 
Bohumíra Hanžlíka, pěvecké sbory a další žáci 
ZUŠ, vstupné: 50 Kč.

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

sobota 28. 12. 20.00 hod.
SILVESTR NANEČISTO
Tradiční silvestrovská zábava, k tanci a posle-

chu hrají Druhej dech Ládi Weyrostka a Deka-
meron, vstupné: 200 Kč.

pátek 17. 1. 19.00 hod.
NOVOROČNÍ KONCERT MĚSTA ČELÁKOVIC
Komorní filharmonie Pardubice, sólista Pavel 
Šporcl, vstupné: 390 Kč

Pavel Šporcl. Foto: agentura 

čtvrtek 23. 1. 19.00 hod.
VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU
Komedie Divadelní společnosti Háta, v hlavní 
roli Lukáš Vaculík, vstupné: 340 Kč, platí ZTP 
a senior sleva.

pondělí 10. 2. 19.00 hod.
ÚSMĚVY JAROMÍRA HANZLÍKA
vstupné: 240 Kč

Jaromír Hanzlík. Foto: agentura 

úterý 18. 2. 19.00 hod.
PŘÍŠTĚ HO ZABIJU SÁM
Bláznivá detektivní komedie, vstupné: 320 
a 360 Kč, platí ZTP a senior sleva.

středa 22. 4. 20.00 hod.
PARTIČKA
Partička s Michalem Suchánkem, Richardem 
Genzerem, Igorem Chmelou, Michalem No-
votným a Danielem Danglem. Zábava tak hus-
tá, že by se dala krájet! Vstupné: 480 Kč.

středa 6. 5. 19.00 hod.
LEŽ
Komedie rozvíjející téma pravdy a lži v part-
nerských vztazích, vstupné: 320 a 360 Kč, 
platí ZTP a senior sleva.
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ZAHÁJENÍ ADVENTNÍHO ČASU VE MĚSTĚ
23. městská slavnost na náměstí s rozsvícením 
městského vánočního stromu (17.00 hod.), ad-
ventními trhy, s vystoupením žáků ZUŠ Jana 
Zacha, hlavním koncertem Michaly Hrůzy (18.00 
hod.) a dalších.

neděle 1. – sobota 21. 12.
Husův sbor
ADVENT V HUSOVĚ SBORU
Výstava betlému s reprodukovanou hudbou kaž- 
dou středu a sobotu v rámci národního projektu 
Křesťanské Vánoce.

neděle 1. 12. 16.00 hod.
Husův sbor
VÁNOČNÍ PASTORELY
Adventní koncert v podání A. Brožkové a J. Pro-
kopa.

pondělí 2. 12. – pátek 20. 12.
Městská knihovna
ADVENT V KNIHOVNĚ
slavnostní výzdoba a nálada, dárkové certifiká-
ty, besedy

pondělí 2. 12. 17.00–19.00 hod.
ZŠ J. A. Komenského
MIKULÁŠSKÁ STEZKA ODVAHY
s doprovodnou výstavou dětských prací ve 
vstupních prostorách školy 

středa 4. 12. 16.00 hod.
Husův sbor
TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
pro rodiny s dětmi s malým koncertem

čtvrtek 5. 12. 16.00–18.00 hod.
MDDM
MIKULÁŠ
výtvarné dílny, nadílka od 17.00 hod.

pátek 6. 12. 21.00 hod.
Irish Music Pub
JIMIBAND
koncert

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.

do pátku 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.
sokolovna
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
zápasy divize mužů

sobota 9. 11. 14.00–17.00 hod.
klubovna MDDM v KD
MARTIN NA BÍLÉM KONI
výtvarná dílna

sobota 9. 11. 18.00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
TRIO BAROKNÍ HUDBY
Jan Zach v nových objevech a souvislostech. 
Pavel Hromádka – trubka, Dušan Foltýn – hoboj, 
Tomáš Thon – varhany.

neděle 10. 11. 17.00 hod.
Obecní dům
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
zakončený v zahradě Routy

středa 13. 11. 17.00 hod.
Městská knihovna
ČAJ O PÁTÉ, S KNIHOU
aneb Čtenářský klub pro dospělé

pátek 15. 11. 13.30 hod.
Sady 17. listopadu
VEČERNÍ BĚH MĚSTEM ČELÁKOVICE – ME-
MORIÁL RUDOLFA VICHERY
kategorie děti a mládež

sobota 16. 11. – neděle 26. 1. 2020
Městské muzeum
V NADĚJI – UDÁLOSTI LET 1989 A 1990 
V ČELÁKOVICÍCH
Výstava z muzejních sbírek k 30. výročí spole-
čenské obrody, přístupná ve výstavní síni denně 
9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

neděle 17. 11. 8.00–11.00 hod. 
Kostelní 22, vchod z ulice U Kovárny
PRODEJNÍ BURZA 
především akva-tera, s možností využít chova-
telské poradny

neděle 17. 11. 10.00 hod.
Městské muzeum
V NADĚJI – UDÁLOSTI LET 1989 A 1990 
V ČELÁKOVICÍCH
Slavnostní vernisáž výstavy s křtem tematické 
publikace a odhalením pamětních desek – za-
kladatelům Občanského fóra v Čelákovicích 
a obětem nesvobody v letech 1948–1989.

neděle 17. 11. 16.20 hod.
ulice J. A. Komenského
VEČERNÍ BĚH MĚSTEM ČELÁKOVICE – ME-
MORIÁL RUDOLFA VICHERY
kategorie dorostenci a dospělí

neděle 17. 11. 17.00 hod.
park Na Zájezdě, Sedlčánky
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
tradiční průvod dětí

pondělí 18. 11. 18.30 hod. 
Městská knihovna
VIETNAM ZE SEDLA MOTOCYKLU
Beseda s Jaroslavem Šímou o jeho cestě po 
Vietnamu.

středa 27. 11. 13.00 hod. 
Městská knihovna
O KAPŘÍKU METLÍKOVI
Beseda s autorem knih pro děti Janem Opatřilem.

středa 27. 11. 15.00–17.00 hod.
klubovna MDDM v KD
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
vyrábění ozdob

pátek 29. 11. 14.00–16.15 hod.
Městské muzeum
ČELÁKOVICEMI ZNÁMÝMI I NEZNÁMÝMI
komentovaná procházka

pátek 29. 11. 17.00 hod.
Mírové náměstí, Sedlčánky
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V SEDL-
ČÁNKÁCH 
Zahájení adventního období s kulturním progra-
mem a prodejem předmětů s vánoční tematikou.

sobota 30. 11. – úterý 7. 1. 2020
nádvoří ZUŠ Jana Zacha
ČESKÝ BETLÉM
výstava keramických prací žáků výtvarného oboru

sobota 30. 11.
různé části města (více viz plakát na poslední str.)

Michal Hrůza. Foto: archiv agentury
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Církev
československá husitská

volný čas

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

Pozvánka na 45. ročník 
večerního běhu

MDDM Čelákovice pořádá 45. ročník Večerního 
běhu městem Čelákovice – Memoriálu Rudolfa 
Vichery a srdečně zve občany města na pátek 
15. listopadu do parku ke Kulturnímu domu – 
Sady 17. listopadu. Budou zde závodit dětské 
a mládežnické kategorie. Prezence je ve vesti-
bulu KD od 13.00 hodin. Kategorie startují v ná-
sledujícím pořadí: 6 let, 7 let, 8 let, 9 let, 10 let 
a 11 let, chlapci a děvčata poběží odděleně. 
Následují mladší žákyně a žáci, starší žákyně 
a žáci, dorostenky a dorostenci. Pro každé dítě 
je hned v cíli připravena malá odměna, nejlepší 
tři umístění v každé kategorii dostanou diplom, 
medaili a věcnou cenu.
V neděli 17. listopadu poběží dospělí a doros-
tenci. Prezence v ZŠ v ulici J. A. Komenského, 
start a cíl je také v ulici J. A. Komenského. Zá-
vod zahájí kategorie juniorů a juniorek v 16.20 
hod. a hlavní kategorie mužů do 39 let vyběhne 
v 18.00 hod. Ženy se postaví na startovní čáru 
v 17.00 hod. Všechny veteránské kategorie 
startují v 17.20 hodin.
Organizace běhů je velmi náročná a vyžaduje 
vedle nadšení pořadatelů i hodně porozumění 
veřejnosti. Pořadatelé a příznivci závodu dě-
kují všem, kteří svou účinnou pomocí umožní 
uspořádat tento závod. Přijďte si s námi za-
běhat, nebo jen fandit, a užít si tak jedinečnou 
atmosféru večerního běhu. Veškeré informace 
o běhu získáte na našich webových stránkách 
či kontaktech výše.

Eva Bukačová

Co ještě chystáme
Klub deskových her
V letošním roce jsme otevřeli pro všechny zá-
jemce Klub deskových her a zábavné logiky 
(odpolední program pro děti bez družiny). Ten-
to klub je hrazen z projektu EU, a tudíž je zce-

Závod dětské kategorie. Foto: Pavel Dufek

la zdarma. Klub se koná ve středu a v pátek 
v 13.30–15.30 hod. v klubovně MDDM v KD. 
V klubu se děti seznámí s moderními deskovými 
hrami, vyzkouší si logické a strategické hry dle 
svých schopností a věku. Lze chodit oba dva 
dny, nebo jen jeden den dle výběru. Věk není 
rozhodující, zkušený lektor vítá děti od první do 
deváté třídy. Podmínkou účasti v klubu je řád-
ně vyplněná přihláška. Více informací o projektu 
a klubu na tel.: 724 051 035.

Advent v muzeu
V sobotu 30. listopadu, 14.00–17.00 hod., v Síni 
Jana Zacha čelákovického muzea proběhne 
vánoční vyrábění s MDDM. Čekají vás vánoční 
dílny, vyrábění a koledy v podání členů kroužku 
Muzicírování.

Mikulášské vyrábění s nadílkou
Ve čtvrtek 5. prosince zveme děti od 16.00 hod. 
na Mikulášské odpolední vyrábění do MDDM 
v Havlíčkově ulici. Ozdobíme perníčky, namalu-
jeme si čertíka, vyrobíme svíčku. A až se setmí, 
v altánku na zahradě bude čekat Mikuláš (17.00 
hod.). Označené balíčky přijímáme celý den 
v MDDM, cena za balíček je 20 Kč. 

S námi na jarní prázdniny
V době jarních prázdnin, 29. 2. – 7. 3. 2020, po-
řádáme:
n  turistický tábor v Sedloňově aneb Putování 

po Orličkách. Ubytování v chatě Roubenka 
Sedloňov v Orlických horách (www.chata-
roubenka.cz). Cena 3 600 Kč, v ceně je zahr-
nuto ubytování, doprava busem z Čelákovic 
a zpět, strava 5x denně, pitný režim, ostatní 
požitky. Pobyt v zimní přírodě, „blbnutí“ na 
sněhu, vycházky, turistika, hry, turnaje, disko-
téka. Pro zdatné lyžaře možnost lyžování. Va-
říme z vlastních zdrojů, zajistíme i bezlepko-
vou dietu. Kapacita je omezena. Je nutné se 
včas přihlásit na e-mailu: martina.slovakova@
mddmcelakovice.cz, tel.: 777 268 885;

n  tradiční lyžařský výcvik. Ubytování je ve 
Strážném u Vrchlabí, v chatě Vltava. Cena 
4 000 Kč, v ceně je ubytování, strava, pitný 
režim a doprava busem tam a zpět. Lyžová-
ní pro začátečníky i pokročilé lyžaře, večer 
zábavní program a na závěr je pro všechny 
účastníky uspořádán závod ve slalomu. Vy-
hodnocujeme vítěze etapové hry, nejlepší 
masky na karnevalu a závodu ve slalomu. 
Přihlášky a další informace v MDDM (viz kon-
takty výše).

Veronika Kratochvílová

Mikuláš. Foto: archiv MDDM

Památka zesnulých  
v Husově sboru

Každoročně při podvečerní bohoslužbě „na Du-
šičky“, tzn. 2. listopadu, rozsvěcujeme svíčky 
v upomínku na naše drahé členy rodin, přátele 
a všechny, kteří nám byli světlem v tomto svě-
tě, a přestože již nejsou mezi námi, jejich jméno 
není mezi námi zapomenuto.
Husův sbor je od Dušiček až do adventu ote-
vřen každou středu a sobotu od 10.00 do 16.00 
hod. pro všechny, kteří chtějí na své drahé ze-
snulé vzpomenout individuálně, navštívit kolum-
bárium, přinést květinu nebo rozsvítit svíčku.
V prostorách Husova sboru je možné konat 
pohřební obřady nejen církevní, ale i občan-
ské, tzn. smuteční rozloučení bez účasti faráře, 
s řečníkem či beze slov a s využitím reprodu-
kované hudby. Pohřební služba je s touto mož-
ností seznámena a organizaci obřadu v Husově 
sboru zprostředkuje.

Mira Poloprutská, farářka CČSH

Advent v Husově sboru

Advent je doba očekávání. Dnes je to očekávání 
Vánoc coby rodinných svátků a jejich vyvrcho-
lení – slavnostní večeře a rozdávání dárků pod 
ozdobeným stromečkem.
To jsou ovšem zvyky, které se připojily až poz-
ději. Naši předkové prožívali advent i Vánoce 
trochu jinak. Advent nebyl obyčejné čekání. 
Bylo to očekávání příchodu Zachránce, které-
ho zaslibovali již starozákonní proroci. Křesťané 
byli a jsou přesvědčeni, že Bůh tohoto Zachrán-
ce čili Spasitele na zem poslal v malém děťátku 
Ježíši, později zvaném Kristus. V adventu tedy 
slavíme naplňování božích slibů.
Dnes je k naší vlastní škodě delší čekání chá-
páno spíš negativně. Asi to souvisí i s tím, že 
jsme víc odtrženi od přírody, kde má všechno 
svůj čas. Dnes už nemusíme čekat, až stromy 
vykvetou a ovoce dozraje, abychom sklízeli úro-
du. Dnes si můžeme koupit v supermarketu ja-
kékoliv ovoce či zeleninu bez ohledu na sezonu. 
Přicházíme tak ale o radostné očekávání, o to 
dětské těšení se, i o zvláštní tajemno, které je 
od konce podzimu umocněné dlouhými večery 
a někdy i tichem zasněžené krajiny.
K hlubšímu prožití letošního adventu vás chce-
me pozvat do nově vymalovaného Husova sbo-
ru, kde bude v rámci národního projektu Křes-

Výstava betlémů v loňském roce. Foto: archiv Husova 
sboru
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Houby širšího okolí Čelá-
kovic – pavučinec fialový
V názvech hub se často objevují rodová jména, 
která mají původ v živočišné říši. Například liška, 
lišák, holubinka, housenice, jelenka, kačenka, 
kuřátka, muchomůrka, ucháč atd. Jedním z nich 

Pavučinec fialový, 7. října 2019. Foto: Miroslav Rudolf

ťanské Vánoce od 1. prosince každou středu 
a sobotu vystaven betlém a bude znít reprodu-
kovaná hudba.
Vedle toho připravujeme následující koncerty:
n  neděle 1. prosince, 16.00 hod. – Vánoční pas-

torely, adventní koncert v podání A. Brožkové 
a J. Prokopa;

n  středa 4. prosince, 16.00 hod. – tradiční mi-
kulášská nadílka pro rodiny s dětmi s malým 
koncertem;

n  neděle 8. prosince, 15.00 hod. – Velký ad-
ventní koncert, na kterém zazní pastorely 
a koledy evropských národů a Missa Brevis 
Jiřího Pavlici, zpěv: Chrámový sbor Václav ze 
Staré Boleslavi, Pěvecký sbor PRO RADOST 
z Lysé nad Labem, varhany: Drahoslav Gric, 
hudba: Komorní orchestr Far Musica pod ve-
dením Marie Nohynkové;

n  neděle 15. prosince, 16.00 hod. – Vánoční 
zpívání v podání čelákovického souboru Ani-
Muk.

Milí spoluobčané, přejeme vám požehnaný svá-
teční čas a těšíme se na vaši návštěvu.

Rada starších náboženské obce Církve čs. 
husitské v Čelákovicích

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

ReStartuj kariéru s ROUTOU 2.0
POZOR! Nový projekt ReStartuj kariéru s ROU-
TOU 2.0 je tu! Hlaste se již nyní do nových 
kurzů, začínáme v lednu! Vzdělávací aktivity 
projektu jsou zdarma, určené pro rodiče dětí 
do 15 let (na MD/RD či v zaměstnání), osoby 
pečující, nezaměstnané. ReStart klub – pro 
úspěšný návrat do zaměstnání či nový start 
po MD/RD; Manažerská akademie pro ženy 
– rozvoj manažerských dovedností a podpora 
žen ve vedoucích pozicích; praktické kurzy fi-
remní angličtiny a moderní počítačové kurzy, 
právní poradenství aj. Hlídání dětí zajištěno. 
Denní, víkendové i večerní kurzy. Registrace 
účastníků od 15. 11. Zajistěte si své místo již 
nyní, kapacita projektu je omezena. Přihlášky 
a informace: Markéta Javorská, tel.: 608 723 
465, e-mail: restart.routa@gmail.com, www.
restartujkarieru.cz.

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

Bubnování pro děti a rodiče pod vedením 
Jany Vachkové, Jurta, středa 6. a 20. 11., 
10.00–11.00 hod.

Lampiónový průvod, neděle 10. 11., tradiční 
lampionový průvod v předvečer sv. Martina, 
vyrážíme v 17.00 hod. od Mateřského centra, 
projdeme městem a zakončíme na zahradě 
Routy, kde bude probíhat venkovní promítání, 
oheň na opečení buřtíků a pro děti bude při-
praveno malé překvapení.

Klub náhradních rodin – Práva a povinnosti 
pěstounů, sobota 16. 11., 10.00–16.00 hod., 
Routa, seminář – lektorka Markéta Tillerová, 
pro předem přihlášené pěstouny a zájemce 
o náhradní rodinnou péči, informace – Lenka 
Slováková, e-mail: slovakova.routa@seznam.
cz, tel.: 603 568 763.

Kurz indické kuchyně, neděle 17. 11., 14.00–
17.00 hod., v prostorách Dětského klubu Rou-
ta, Rybářská 166, lektorka Shephali pochází ze 
západní Indie a seznámí vás s třemi základní-
mi recepty, které nesmí chybět v žádné indic-
ké restauraci, příspěvek na suroviny 200 Kč, 
rezervace předem na tel.: 606 660 421.

Aby záda nebolela, úterý 19. 11., 18.00 hod., 
Jurta, trocha teorie a praxe s rehabilitační pra-
covnicí Martinou Pěchníkovou, doporučujeme 
pohodlné oblečení, není nutná rezervace pře-
dem.

Národní potravinová sbírka Tesco, sobo-
ta 23. 11., celý den, smyslem akce je dostat 
jídlo, ale také základní drogerii k těm, kteří to 
potřebují nejvíce, přijďte si nakoupit a zároveň 
pomoci potřebným, i malá pomoc je pomocí. 

Ze života včel a lidí  
kolem nich

Blíží se zima a nám, včelařům, nastává čas 
ohlédnout se za spoustou práce, kterou máme 
za sebou. A že jí letos opět bylo. Především 
péče o zdravotní stav včelstev, neboť včely to 
potřebují. Dnešní včely již nejsou schopné úplně 

žít bez naší pomoci. V současnosti existuje tolik 
nepřátel včel (nemoci, vliv a činnost lidí), že bez 
léčení včelařů by již těžko přežily.
Náš včelařský spolek se také každoročně po-
dílí na akcích v našem městě a nejinak to bylo 
i letos. Ať už to bylo u příležitosti Dne Země na 
náměstí, nebo Dne dětí v areálu MDDM. Na obě 
akce se podařilo včas připravit skleněný úl, který 
je potřeba připravit se značným časovým před-
stihem několika týdnů. Na podzim byla uspořá-
dána houbařská výstava, na níž se již tradičně 
podílí svou výstavkou i včelaři. Kdo se nestihl na 
včeličky podívat na jaře, měl příležitost nahléd-
nout do soukromí včel zde.
Z návštěvnosti podobných setkání vyplývá, že 
veřejnost má zájem o informace ze života včel, 
a my jsme rádi, neboť tyto akce jsou velkým pří-
nosem pro povědomí veřejnosti o přírodě a je-
jím významu pro lidstvo. I děti už dnes ví, že bez 
včel by nebyl nejen sladký med a jiné včelí pro-
dukty, ale zejména opylení květů, tedy ani úroda 
různých produktů sloužících lidem. Věděli jste, 
že svojí činností se včely třetinou podílí na lidské 
výživě? A někdy i více.
V této souvislosti se často cituje výrok přední-
ho vědce Alberta Einsteina: „Pokud by ze země 
zmizely včely, zbývaly by lidem jen čtyři roky ži-
vota.“ Sice to neřekl, ale je to pravda.
V současné době máme již včely připravené na 
zimní období. Co to znamená? Včelstvo musí 
být vydatně zakrmeno, aby mělo dostatečné zá-
soby na přežití do jara, do doby prvních květů.
Včelaření patří mezi málo oborů lidské činnosti, 
které svým působením nenarušují životní pro-
středí, ale jsou jeho indikátorem. Včela je ne-
dílnou součástí přírody, přejeme si, aby bzukot 
včel přinášel hodně radosti a užitku nejen nám 
současníkům, ale i příštím generacím města Če-
lákovic.
Závěrem si dovolujeme popřát mnoho spokoje-
nosti, aby se dařilo včelám i lidem kolem nich, 
vlastně nám všem. Ať to bzučí.

Spolek včelařů Čelákovice

Foto: archiv spolku

včelaři

Pokračování na str. 24
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Skautské podzimní  
výpravy

Na první letošní výpravu se vydaly světlušky do 
Kostelce nad Orlicí. Přivezly si zážitky z prohlíd-
ky zámku, v jehož přilehlé zahradě jezdí hrabě 
Kinsky na kole. Seznámily se s baladami K. J. 
Erbena, kterého toto místo inspirovalo. A pře-
devším holky nevynechaly žádnou příležitost 
ke hraní. Brzy se na své výpravy těší i družina 
mladších světlušek, skautek a obě družiny vlčat.

Kateřina Šťastná

Na zámku v Kostelci nad Orlicí. Foto: Kateřina Šťastná

je druhové jméno „pavučinec“. Jedná se o vel-
mi rozsáhlý rod/skupinu hub. V České republice 
známe asi 6 000 velkých hub. Z toho pavučince 
tvoří asi 10 % (600 druhů), to je 3x až 4x více 
druhů, než představují všechny hřibovité hou-
by dohromady. Pavučince se „do rodu“ určují 
docela snadno – mají rezavé výtrusy, od toho 
rezavé lupeny a zbytky rezavě zbarvené pavu-
činky na lupenech či třeni. Jak je snadné určení 
do rodu, tak je ale obtížné určení do druhu. To je 
velmi často bez mikroskopování zcela nemož-
né a není nijak výjimečné, že ani to k přesnému 
určení nepomůže. Vzhledem k tomu, že v této 
skupině jsou i smrtelně jedovaté druhy, nejsou 
plošně všechny druhy pavučinců doporučovány 
ke sběru a ke konzumaci. A to i přesto, že něko-
lik druhů je prokazatelně jedlých – riziko možné 
záměny je však velmi velké. 
Jedním z relativně vzácnějších, ale docela dob-
ře poznatelných druhů je pavučinec fialový.
Má klobouk 5–10 cm široký, nejprve polokulo-
vitý, později sklenutý, někdy s nízkým a širokým 
středovým hrbolkem. Pokožka klobouku je su-
chá, tmavě modrofialová, jemně plstnatě šu-
pinkatá. Pavučinka je fialová později od výtrusů 
zabarvená do hněda. Lupeny jsou středně husté 
až řídké, v mládí tmavě fialové později purpuro-
vě hnědé. Třeň je kyjovitý, 5 až 12 cm vysoký, 
1–3 cm široký, fialově zbarvený. Roste v nižších 
(teplejších) polohách od srpna do října, v listna-
tých lesích pod břízami, osikami, duby, buky. 
V našem širším okolí jej nacházíme velmi ne-
pravidelně. Je jedlý, ale pro svoji relativní vzác-
nost a možnost záměny (fialově zbarvených je 
mnoho druhů pavučinců) se ve většině nových 
atlasů uvádí jako nejedlý druh.

Přednáška Terezy Tejklové
Dne 15. října se v sídle našeho spolku v ulici 
Kostelní uskutečnila avizovaná přednáška Te-
rezy Tejklové z Přírodovědeckého oddělení Mu-
zea východních Čech v Hradci Králové. Více než 
tři desítky návštěvníků si vyslechly velmi hutnou 
a zajímavou přednášku na téma „Méně známé 
jedlé houby“ doprovázenou demonstrací asi 40 
druhů donesených aktuálně rostoucích hub. Tě-
šíme se na další přednášky v roce 2020.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek,  
Spolek houbařů Čelákovice

Vejšlap za polabskými 
strašidly

Již po sedmé se konal v neděli 6. října „Vejšlap 
za Polabskými strašidly“ díky 1. Čelákovickému 
klubu vodních sportů s podporou města Čelá-
kovic a Městského muzea v Čelákovicích. 
Slunečná neděle vybízela rodiče s dětmi na ma-
lou procházku po 3 km trase kolem řeky Labe 
a jejím okolí, kde na děti čekala strašidla – blu-
dičky, vodníci, upíři, hejkalové, bezhlavý rytíř, 
čertíci…
Začátek trasy se nacházel na nádvoří Městské-
ho muzea, kde děti obdržely kartičku, a cestou 
plnily úkoly, za které dostávali razítka. Na konci 
trasy (v loděnici našeho klubu) kartičku s razítky 

zkontroloval plamínek, a pokud žádné razítko 
nechybělo, mohly si děti za odměnu vybrat ja-
koukoliv z vystavených cen. 
Dále byla vyhlášena výtvarná soutěž na téma 
„Nakresli své oblíbené strašidlo“. Nejlepší práce 
byly odměněny hodnotnou cenou. 
Rodiče s dětmi si v areálu našeho klubu mohli 
odpočinout a zrelaxovat u opékání buřtů nad pe-
kelným ohněm nebo při hrách s našimi strašidly.
Moc všem děkujeme za účast a těšíme se zase 
za rok AHOJ! 

Kateřina Zubrová, 1. Čelákovický klub  
vodních sportů, z. s.

Vodníci u Labe. Foto: Barbora Zíková

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

Stále se u nás něco děje

Dne 26. září se kvarta a všechny třídy vyšší-
ho gymnázia vydaly na Evropský den jazyků 
do Kampusu Hybernská v Praze. Před začát-
kem akce se studenti rozdělili na dvě skupiny 
a navštívili zajímavé přednášky týkající se růz-

norodých světových jazyků. Němčináři si užili 
workshop o runovém písmu – Fußark. Druhá 
jejich přednáška se věnovala výslovnosti něm-
činy a byla velmi obohacující, protože pan před-
nášející ji pojal velmi věcně a vtipně. Bylo to 
velmi zajímavé, dokonce se posluchači zapojili 
do přednášky, a to především, když luštili krát-
ké texty v runovém písmu. Studenti s jiným dru-
hým jazykem navštívili výuku katalánštiny a také 
přednášku o anglické výslovnosti. Všechny tyto 
přednášky rozšířily znalosti studentů a nauči-
ly je také něco nového. Proto si myslím, že cíl 
akce, zvýšit povědomí o některých ne moc roz-
šířených jazycích, podpořit znalost již známého 
jazyka a inspirovat k vícejazyčnosti, se podařil.
A co se ještě uskuteční? Moc rádi bychom 
vás pozvali na „Imatrikulaci nových studentů“ 
a oslavy 25. výročí Gymnázia, které se usku-
teční 19. listopadu od 17.00 hod. v Kulturním 
domě Čelákovice. Již 25 let patří Gymnázium 
Čelákovice do tohoto města. Jsme moc rádi, 
že se na této skutečnosti nic nezměnilo a mů-
žeme pokračovat dále v radostné práci vzdě-
lávat studenty. A co si přála před 25 lety paní 
ředitelka Šumanová, která je zakladatelkou této 
instituce? „Vzdělání považuji za jednu z nejcen-
nějších hodnot. Chci se podílet na vzniku školy, 
která bude získávat zájem a podporovat nadšení 
studentů, která jim pomůže poznat a pochopit 
radost z tvůrčí práce. Přeji si, aby to byla škola 
respektující osobnost profesora a studenta, pre-
ferující pozitivní motivaci k životu a studiu. Po-
chopit sebe sama, respektovat druhé, najít svoje 
místo ve světě – to je naším základním kame-
nem. Takové učitele zvu ke spolupráci, takové 
studenty vítám.“

studentka kvarty

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

Exkurze Osvětim –  
Krakov

Dne 16. zaří se skupina žáků devátých, osmých 
a sedmých tříd naší školy vydala na dvouden-
ní zahraniční vzdělávací exkurzi do Památníku 
koncentračního tábora Osvětim a prohlídku sta-
robylého polského města Krakov. V půl druhé 
pro nás byla připravena prohlídka dochovaných 
objektů koncentračního a vyhlazovacího tábora 
Osvětim. Žáci se rozdělili na dvě skupiny, dosta-
li sluchátka a s česky mluvícími průvodci prošli 
nejprve tábor Osvětim – Auschwitz I. Během 
prohlídky se dozvěděli, jaké hrůzy se zde ode-
hrávaly za 2. světové války, a zároveň mohli na 
vlastní oči spatřit důkazy potvrzující slova prů-
vodců. Mezi nejsilnější zážitky patřila návštěva 
autentických sprch, plynové komory a krema-
toria. Na závěr jsme ještě navštívili druhý tábor 
Osvětim – Březinka II. Děti měly možnost cestou 
do tábora projít vstupní branou, kterou projíž-
děly vlakové transporty a tisíce lidí se vydávaly 
na cestu smrti. Druhý den jsme strávili v Krako-
vě. Navštívili jsme Mariánskou baziliku a kated-
rálu na hradě Wawel, jenž je znám jako místo  

Pokračování ze str. 23
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základní škola
Kostelní 457, Čelákovice
tel.: 326 990 211
e-mail: skola@kamenka-celakovice.cz
http://www.kamenka-celakovice.cz

posledního odpočinku nejvýznamnějších pol-
ských králů. Společně jsme se vyfotografovali 
u symbolu Krakova – wawelského draka, který
v pravidelných intervalech chrlí oheň.
Domnívám se, že ani sebelepší přednáška ve
třídě není schopna vyvolat tolik emocí a otá-
zek jako chvíle prožité v autentickém prostředí.
Ráda bych poděkovala všem, díky kterým moh-
la tato dvoudenní exkurze proběhnout… vedení
školy, rodičům a kolegyním.

Michaela Rybová Danilová

Čokoládové štafety
V pátek 27. září se uskutečnil již 41. ročník Čo-
koládových štafet. Každý rok si mezi sebou 
zasoutěží všechny třídy v ročníku od třetích až 
po deváté. Každé družstvo tvoří 10 dětí ze tří-
dy, z nichž musí být nejméně tři děvčata. A jde 
opravdu o boj. Mnohdy je mezi prvním a třetím 
jen půlmetrový rozdíl. Letos to dopadlo tak-
to: ve svých ročnících zvítězily třídy 3. C, 4. C, 
5. D, 6. B, 7. A, 8. A a 9. A. Kdo nezávodil, tak
ze všech sil fandil. Odměnou všem běžcům byla
samozřejmě čokoláda. Pro všechny maminky –
vybíráme čokolády bez oříšků, snažíme se kupo-
vat ty kvalitní a odměňujeme 1., 2., 3. i 4. místo.
Velké poděkování patří SRPŠ, které čokoládové
odměny platí z vybraných příspěvků.
Čokoládová štafeta je mezi dětmi velmi oblíbe-
ná, a jak jsme podle reakcí na internetu zjistili,
zůstává všem dlouho v paměti – dovolujeme
si uveřejnit jeden z komentářů rodičů: „Zrovna
jsem si vzpomněla, jak jsem šla hrdě s tou mod-
rou Orionkou domů.“
Děkujeme všem divákům za vytvoření krásné at-
mosféry a už se těšíme na další ročník.

Renáta Michaliková

Plavba po Vltavě
Hned druhý říjnový den jsme se vypravili na 
plavbu lodí po Vltavě. I když jsme se trochu 
obávali nestálého a deštivého počasí, měli jsme 
štěstí a svítilo nám i sluníčko. Autobusem jsme 
se dostali až na vltavské nábřeží a s radostí zjis-
tili, že celá loď je jen naše, tedy třídy 3. A a C. 
Projížděli jsme kolem nejznámějších pražských 
památek a paní učitelka Greplová nám do mi-
krofonu vyprávěla příběhy s nimi spojené. Spo-
lečně jsme si vyzkoušeli věštbu kněžny Libuše, 
která Praze předpověděla její slávu a velikost, 
zazpívali si písničky spojené s Prahou a zamá-
vali snad všem turistům, které jsme potkali. Celé 

dopoledne jsme si krásně užili, skloubili jsme vě-
domosti získané v hodinách prvouky a hudební 
výchovy s prohlídkou z paluby lodi, takže už 
bezpečně víme, kde je Národní divadlo, Karlův 
most, Rudolfinum a další velké stavby. Těšíme 
se, že se do Prahy za jejími krásami podíváme 
na jaře znovu, že už budeme znát mnohem víc 
z její historie a že zase po prohlídce známých 
míst budeme vědět o našem hlavním městě dal-
ší zajímavosti.

žáci 3. A a C

Mikulášká stezka odvahy
Zveme všechny odvážné děti od školky až po 
třeťáky na Mikulášskou stezku odvahy, která se 
koná v pondělí 2. prosince od 17.00 do 19.00 
hod. v naší ZŠ v ulici J. A. Komenského. Vez-
měte si s sebou baterku a 30 Kč. Vstup hlavním 
vchodem.
Ve vstupních prostorách uvidíte i doprovodnou 
výstavu dětských prací.

vedení školy

Společné foto s wawelským drakem – symbolem Kra-
kova. Foto: archiv školy

Plavba lodí. Foto: archiv školy

Připomínáme si 
130. narozeniny…

V podzimním čase si pedagogové naší školy 
spolu se svými žáky připomínají 130. výročí za-
ložení Kamenky. Malují, kreslí, vytvářejí a poví-
dají si o tom, jaká byla škola dříve. Každá třída 
o sobě dává vědět ve vznikajícím almanachu, na 
kterém se všichni podílejí.
Přejeme naší Kamence pevné zdi, šikovné
a hodné žáky a nadšené pedagogy, kteří překo-
návají spousty překážek a těší se, až budou učit
v nových třídách přístavby Kamenky. Konečně
budeme mít školu i s víceúčelovým hřištěm, na
kterou budeme právem pyšní!

vedení školy

A nikdo se nebojí
Moc kamarádů tady máme,
Energie všude vládne.
Naučná je,
Kamenná je,
A proto ji rádi máme!

Viktorie Vobecká, 7. B

Pocta Kamence
Osm let je doba dlouhá,
pro Kamenku chvilka pouhá.
Tuhle školu máme rádi,
jsme tu všichni kamarádi.
V jídelně se dobře vaří,
našim pupíkům se daří.
Každé ráno s úsměvem
další na Kamence den.
I bratrům Petiškům dala vzdělání,
jo, tenhle vzor se těžko dohání.
Dál rozdávej radost a štěstí,
130 let, to tě šlechtí.

Mikuláš Tomek, 8. B
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TJ Spartak Čelákovice, z. s.

Šachový oddíl
A je to opět zde, přátelé! První turnaj regionální-
ho přeboru mládeže se uskutečnil 12. října v Lysé 
nad Labem a všichni jsme byli napjati, jak si po-
vedou naši svěřenci. Na tento turnaj vyjelo 21 na-
šich a vrhlo se do bojů o medaile. V kategorii ju-
niorů získala druhé místo Hana Jankovská a třetí 
Lukáš Janda. V kategorii starších žáků jsme drželi 
palce Tomáši Sedmihradskému, který přestoupil 
z kategorie mladších, a ten nezklamal a celou 
kategorii vyhrál. Je vidět, že další ostřílení hráči 
v této kategorii si na něj budou muset dát velký 
pozor. Navíc další naši jeho pozice jistili – Adam 
Mrázek skončil čtvrtý a Antonín Pešek sedmý.
Mezi dívkami se rozhořel klasický duel mezi 
Karin Nellou Müllerovou a Zuzkou Jandovou, 
ostatní se na ně jen zpovzdálí dívaly. Lepší ten-
tokrát byla Zuzka Jandová a vyhrála, za ní skon-
čily Karin Nela Müllerová a Tereza Šturmová.
Nejmladší kategorii postihly nemoci a naši 
nejsilnější hráči zůstali doma. Nevadí, všichni 
ostatní se opravdu snažili. Velkou pochvalu za-
slouží trojice Matěj Mikšíček, Vojta Sedmihrad-
ský a Marek Kostenko, kteří si vybojovali dopo-
sud největší počet bodíků na svá konta. Snad už 
jim to vyjde příště i na medaile.
Dospělá část klubu nezahálela a hned dva 
týmy zasáhly do bojů v neděli 13. října. A-tým 
se utkal s týmem TJ JAWA Brodce B a podlehl 
3:5, C-tým se utkal s týmem Sokol Buštěhrad D 
a zvítězil 4,5:0,5. I zde je třeba pochválit sobotní 
medailistky Zuzku a Karin, které nastoupily jako 
náhradnice a podaly velmi pěkný výkon.
Zájemci z řad dětí a dospělých se mohou hlásit 
na tel.: 604 713 180. Peter Janda

Fotbalový oddíl

V sobotu 12. října úspěšně zakončili čelákovičtí 
fotbalisté mladší přípravky působení v podzimní 
soutěži. Kluci pod vedením trenéra Michala Jo-
keše předváděli vyrovnané výkony a skončili ve 
skupině na prvním místě před druhým SK Úvaly 
a třetím TJ Kounice. Domů si odvezli pohár pro 
vítěze. Fotbalový tým vstřelil více než 100 bra-
nek a pouze 3 utkání prohrál. Kluci, gratulujeme!

Jarmila Omelková

Fotbalisté mladší přípravky TJ Spartak Čelákovice. Foto: 
archiv oddílu

Oddíl stolního tenisu
Sezona stolního tenisu odstartována!
Poslední víkend v září zahájila naplno naše se-
zona. A-družstvo mužů svůj první zápas v divizi 
vyhrálo v Říčanech v poměru 10:8, body přispě- Start Čelákovické hodinovky, 57. ročník. Foto: Pavel Šťastný

li: Iglo 3, Marat 3, Dvořák 1, Dražinovský 1, dvě 
čtyřhry. O dva týdny později následoval víkend na 
Kladensku – ve sklepních katakombách krytu ci-
vilní obrany Slovanu Kladno jsme smolně podlehli 
8:10, když jsme ještě těsně před koncem vedli 
8:6. Škoda, že Tomášovi Dražinovskému těsně 
nevyšel poslední zápas 2:3, -9 v posledním setu. 
Bodovali Iglo 3, Mlejnek 2, Dražinovský 1, Kurel 
1, 1 čtyřhra. V neděli jsme, posíleni o mladé hráče 
TTC Elizza Praha, hrající na střídavý start mládeže, 
zvítězili na Sokolu Lány 10:6. O body se postarali 
Iglo 3, Rochowanski 3, Zacharda 3, 1 čtyřhra. Po 
třech kolech držíme první polovinu tabulky, což je 
super, nicméně sezona je ještě dlouhá.
Družstvo B mužů v OP 1. třídy třikrát vyhrálo – 
s Brandýsem, Líbeznicemi i Odolenou Vodou 
a společně s Úvaly vede tabulku soutěže. Hlav-
ními dodavateli bodů jsou zejména Přichystal, 
Mlejnek a Bodlák, bodují ale i Dan Duška, Pavli-
šák či Míchal. 
C-družstvo zatím v OP 2 okupuje s 1 výhrou a 2
porážkami střed tabulky. Družstvo E, složené
především z rekreačních hráčů, je v OP 3 na
10. místě (1–3); o místo před nimi se skóre také
1–3 je družstvo D, složené výhradně z našich
starších žáků, kteří tak letos zažívají premiéru
v soutěžích dospělých. Zatím to určitě ještě není 
úplně podle jejich představ, ale Matěj Vlček,
Ondra Čech, Kuba Dvořák, Pepa Wolf a David
Staněk pořádně nehrají ještě ani rok, ale trénují,
zlepšují se každým dnem a jsme si jisti, že už
druhá polovina soutěže bude úplně jiná.
Zahájily i soutěže mládeže, na krajském bodo-
vacím turnaji v Neratovicích nejlépe uspěli On-
dra Čech a Pepa Wolf, kteří skončili ve svých
výkonnostních divizích G a H shodně na 6. mís-
tě kousek za postupem o divizi výše. Potěšil
i sympatický výkon Kuby Dvořáka v divizi G
(10.) a Jakuba Novotného. Takových konfron-
tací potřebují kluci co nejvíce, jen tak nasbírají
dostatečné zápasové zkušenosti.
Poslední akce proběhla v sobotu 19. října v Ří-
čanech. 1. okresní bodovací turnaj proběhl pro
naše barvy velmi úspěšně – soutěž starších
žáků vyhrál Matěj Vlček, 5. skončil Ondra Čech,
7. Kuba Dvořák, 8. David Staněk a 12. Pepa
Wolf. V mladších skončil Tomáš Musil těsně
4. a Adam Michelčík na 6. místě. Z celkového
počtu 46 hráčů Čelákovice dodaly hned 10, a to
nás těší. Kromě toho máme od září po úspěš-
ném náboru v přípravce dalších 20 dětí, o které

se staráme ve spolupráci s MDDM, a i tam se 
nám rýsují nové naděje. Věříme proto, že jsme 
na správné cestě, a musíme touto cestou po-
děkovat vedení TJ Spartak, MDDM, rodičům, 
ale i našim členům – dobrovolným trenérům za 
vzornou spolupráci a podporu.

Petr Dvořák, předseda oddílu

Oddíl atletiky
Atletický podzim
Dne 13. září proběhlo poslední, 4. kolo krajského 
přeboru družstev přípravek, které pořádáme. Na 
jednotlivých kolech změřilo své síly kolem 200 
atletů. V sobotu 21. září bylo finále krajského 
přeboru družstev mladšího žactva. Měli jsme 
zde hned tři atlety trénující v Čelákovicích, kteří 
závodí za Starou Boleslav. Dle papírových před-
pokladů největší bodový zisk měl Martin Buchta, 
když vyhrál 60 m překážek, druhé místo v běhu 
na 60 m a první ve štafetě 4 x 300 m. V mladších 
žákyních zabodovala Klárka Kobková na kouli 
a v běhu na 1 000 m. V neděli 22. září se v Be-
rouně sešly všechny oddíly ve finále krajského 
přeboru přípravek z jednotlivých skupin, aby 
poměřily své síly. Naši malí atleti skončili v půli 
startovního pole, což není vůbec špatné, když 
uvážíme, že většina z nich bude ještě rok závodit 
v této věkové kategorii. Další víkend – 28. září 
– se v Milovicích konal atletický čtyřboj a nechy-
běli ani zástupci našeho oddílu. Sedm stateč-
ných se postavilo na start a vedlo si velmi dobře. 
Anetka Šupová 1. místo, Jan Polívka 2. místo,
jeho sestře Amálce Polívkové těsně uniklo umís-
tění na bedně, stejně jako Petře Vocetkové.
29. září se konalo mezikrajské utkání, kde ne-
mohl chybět Martin Buchta, který díky svým vý-
konům získal pro družstvo Středočeského kraje
18 bodů a celkově druhý největší bodový zisk.
Hlavně v běhu na 60 m překážek převálcoval
svoji konkurenci, bral solidní 4. místo a ve šta-
fetě 2. místo. Celkově Středočeský kraj vyhrál.
První říjnovou neděli proběhl 57. ročník legen-
dárního běžeckého závodu Čelákovická hodi-
novka, který se po dlouhých letech vrátil zpět
na čelákovický stadion. Závodu se zúčastnilo
52 běžců všech věkových kategorií, čímž tento
běh patřil k největším v novodobé historii jak dle
počtu závodníků, tak diváků. Vítězem letošního
ročníku se stal Petr Harnoš (16 200 m). Tentokrát 
si děti užily i nabitý doprovodný program.
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Nohejbalový oddíl
Po ukončení působnosti ve svých kategoriích 
takřka všech mužstev se v soutěži krajského 
přeboru udržel jen B-tým, který své působení 

Sestava čelákovického nohejbalového B-týmu. Foto: ar-
chiv oddílu

Čas je neúprosný a fotbalové soutěže všech 
úrovní mají za sebou více než polovinu z pod-
zimní části soutěže. To znamená, že se již rý-
sují možnosti jednotlivých celků, a musíme si 
přiznat, že Union má blíže ke spodní části ta-
bulky. Pokud budeme hledat příčiny, musíme 
konstatovat, že sice herní projev není nejhorší, 
ale problém je v proměňování šancí. Na to jsme 
doplatili ve většině zápasů.
SLAVIA JESENICE–SK UNION 3:0
Na trávníku tehdy vedoucího týmu sehrál Uni-
on vyrovnanou partii, vytvořil si několik velmi 
nadějných možností, leč proměnit je nedokázal. 
Opakem byli domácí, kteří dokázali chyby hostí 
potrestat a získat plný počet bodů.
SK UNION–SOKOL LUŠTĚNICE 1:0
Branka: Dalekorej
Utkání s tradičním soupeřem přineslo vyrov-
nanou partii, kdy hosté spoléhali na zhuštěnou 
obranu, ze které hrozili z brejků. Oba celky měly 
pár šancí, ale jedinou proměnili domácí, a to 
v 88. min., kdy po trestném kopu úspěšně hla-
vičkoval Dalekorej.
SPARTAK PRŮHONICE–SK UNION 2:1
Branka: Pikous
V úvodu zápasu neproměnil Kadeřábek vylože-
nou šanci, naopak po zaváhání hostí šli domá-
cí do vedení. Ještě v první půli srovnal Pikous. 
V úvodu druhé části měl Union tři šance – nedal, 
a tak o výsledku rozhodla fatální chyba čelako-
vického brankaře. Vyrovnat již hosté nedokázali. 

SK UNION–DOLNOBOUSOVSKÝ SK 1:1, pe-
nalty 5:6
Branka: Vacek
V utkání dvou sousedů v tabulce viděli diváci 
vyrovnanou hru bez výraznější šance obou sou-
peřů. Krátce po přestávce šli hosté do vedení, 
po hodině hry úspěšnou dorážkou srovnal Va-
cek. V závěru měli hosté dvě šance a nedali, tak 
přišly na řadu pokutové kopy, kdy byli úspěš-
nější hosté.

Starší dorost stále atakuje čelo tabulky, i když 
v 6. kole poprvé prohrál. SK UNION–TJ KUNICE 
1:0, branka: Hromas, TJ PŠOVKA–SK UNION 
4:1, branky: Buriánek, SK UNION–FC VELIM 
2:2, branky: Hromas, vlastní, FC MĚLNÍK–SK 
UNION 0:3, branky: Choura 3.
Mladší dorost si rovněž nevede špatně a v prů-
běžné tabulce mu patří 4. místo. SK UNION–TJ 
KUNICE 1:3, branka: Pitrůn, TJ PŠOVKA–SK 
UNION 4:1, branka: Petrushenko, SK UNION–
FC VELIM 3:1, branky: Kratzman, Homola, Čer-
vený, FC MĚLNÍK–SK UNION 0:3, branky: Tůma 
2, Pitrůn.
Starší žáci s náskokem bodu vedou tabulku pře-
boru před Kosmonosy. SK UNION–SK BENÁT-
KY N. JIZEROU 2:0, branky: Sebera, Kratzman, 
SK UNION–FC MĚLNÍK 5:0, branky: Netušilová, 
Jiří Fantík, Sebera, Kuchař, Hampejz, BOHEMIA 
PODĚBRADY–SK UNION 5:0, SK UNION–SLA-
VIA JESENICE 9:0, branky: Lopatář 3, Sebera, 

fotbal

Fotbalové soutěže SK Unionu za podzimní polovinou

Kadeřábkovi se nedaří prolomit střeleckou neúspěšnost. Foto: archiv klubu

Hampejz 2, Jiří Fantík, Kratzman, POLABAN 
NYMBURK–SK UNION 1:1, branka: Jiří Fantík.
Mladší žáci Unionu ztrácí na vedoucí Nymburk 
tři body a jsou na 4. místě. SK UNION–SK BE-
NÁTKY N. JIZEROU 5:3, branky: Kodera 3, Gaži, 
Bartoň, SK UNION–FC MĚLNÍK 13:0, branky: 
Kodera 6, Bartoň 2, Flek, Mičkal, Holý, Pařízek, 
Janota, BOHEMIA PODĚBRADY–SK UNION 
10:4, branky: Flek 3, Gaži, SK UNION–SLÁVIA 
JESENICE 10:5, branky: Kodera 5, Flek, Pařízek 
2, Bartoň, POLABAN NYMBURK–SK UNION 
6:4, branky: Kodera, Kubečka, Dzumpel, vlastní.
Přípravky hrají své finálové skupiny a starší 
i mladší patří k průměru. Okresní svaz průběžné 
tabulky nezveřejňuje.

Milan Šikl

Zatrénovali si  
s reprezentantem

Jak jsme veřejně prezentovali při zářijovém 
„Festivalu sportu“ na čelákovickém náměs-
tí, o pár dnů později se na stadionu SK Union 
„U Hájku“ uskutečnil trénink několika našich 
mládežnických týmů s dlouholetým českým re-
prezentantem Danielem Pudilem, který se v létě 
po jedenáctiletém zahraničním angažmá vrátil 
zpátky domů a od nové ligové sezony obléká 
dres Mladé Boleslavi. Účastník mistrovství Evro-
py 2016 ve Francii, který získal český a belgický 
mistrovský titul, si téměř dvě hodiny zatrénoval 
a zahrál s omladinou Unionu, která přítomnost 
vzácného fotbalového hosta pochopitelně vy-
užila na závěr k improvizované autogramiádě 
i k pořízení společných fotografií.

Václav Tichý

Český reprezentant Daniel Pudil se starší přípravkou SK 
Union Čelákovice. Foto: Petr Konečný

završil svou výhrou v posledním zápase na 
domácím kurtu s Lihou. Ve své skupině skončili 
na druhém místě za prvním Nymburkem. 
Hráči po celou sezonu praktikovali zařazování 
dorostenců do své sestavy, což se projevovalo 
i na dobrých výsledcích podporovaných dobrou 
hrou.
Vedení nohejbalu připravilo pro své fanouš-
ky otevřený turnaj za účasti kmenových hráčů 
a hráček. Zúčastnilo se osm týmů rozlosova-
ných do dvou skupin. Vítězem se stala trojice 
vedená trenérem A-týmu Michalem Douckem.
Do konce roku bude následovat řada turnajů 
s vyvrcholením v půlce prosince Poslední smečí 
v tělocvičně TJ Pankrác. Čelákovice jako vždy 

vyšlou na tento mezinárodní turnaj minimálně 
dvě formace.

Petr Flekač

V neděli 13. října si na 7. ročníku Nehvizdského 
běhu porovnávalo našich 20 atletů své výkony 
s běžci z blízkého okolí. A naši svěřenci stáli 
vždy na stupních vítězů.
Více na www.atletikacelakovice.cz nebo face-
book atletikacelakovice.

Miroslav Šup, předseda oddílu a trenér,
Radim Vysloužil, trenérPeter Janda



28 / zpravodaj města čelákovic

sport 

plavání

Celkem 11 medailí přivezli plavci oddílu Patri-
ot Čelákovice ze třetího kola Krajské základní 
soutěže žactva, která proběhla v sobotu 12. říj-
na v Kralupech nad Vltavou. V nominaci čelá-
kovických plavců byla řada nováčků, kteří do 
plaveckého oddílu přestoupili v září z přípravky 
a srovnání se zástupci z ostatních klubů pro ně 
bylo závodní premiérou. Přesto se naši plavci 
neztratili a Ondřej Michal a Anežka Kay Corbin 
získali shodně po třech medailích! O další cenné 
kovy pro Čelákovice se zasloužili Jan Hladký, 
Martin Šolc a Veronika Slováková.
Patriot Čelákovice trénuje v Městském bazénu 
v Čelákovicích čtyřikrát týdně, srdečně mezi 
sebe zveme další zájemce o plavání! Více na 
www.celakovice-patriot.cz.

Výsledky:
200 m znak muži ročník 2006: 3. místo Ondřej 
Michal,
50 znak ženy ročník 2006: 2. místo Anežka Kay 
Corbin, 
50 m prsa ženy ročník 2005: 2. místo Veronika 
Slováková, ročník 2006: 3. místo Anežka Kay 
Corbin,
50 m prsa muži ročník 2006: 2. místo Ondřej 
Michal, ročník 2007: 2. místo Jan Hladký, roč- Anežka Kay Corbin. Foto: archiv spolku

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
 (17.15–19.15 pronájem 1x dráha)
st 6.15–7.30 14.00–15.00 19.00–21.30
 (19.00–20.00 pronájem 2x dráha)
čt – – –
pá 6.15–7.30 14.00–15.00 17.00–21.30
 (17.00–18.00 plavání s ČPZP zdarma)
so – – 11.00–21.00

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

(9.00–11.00 senioři)

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

V neděli 7. 12. 2019 je Městský bazén v čase 
12.00–14.00 hod. z důvodu konání školení „Mla-
dý záchranář“ pro veřejnost výjimečně uzavřen!

Petr Bambas, ředitel

karate

Ve dnech 11.–13. října se v Karlových Varech 
konalo mistrovství světa asociace SHOTOKAN 
KARATE-DO of UNITED NATIONS. Šampionátu 
se zúčastnilo bezmála 1 300 závodníků ze 40 
zemí světa a celkem bylo prezentováno 2 578 
startů.
Náš klub reprezentovalo 7 závodníků, jmenovitě 
Daniel Brejcha, Denisa Brejchová, Jakub Fidler, 
Eliška Fidlerová, Eliška Mihalčatinová, Vladimír 
Fafek a Dominik Zachař.
Mistrem světa se ve svých individuálních ka-
tegoriích kadetů stali Daniel Brejcha a Denisa 
Brejchová, druhým vicemistrem světa se stal ju-
nior Dominik Zachař. Výborný výkon také před-
vedla Eliška Mihalčatinová, která vybojovala ne-
populární bramborovou medaili, a Jakub Fidler, 
který se umístil na 6. místě. 

Úspěšní reprezentanti SK karate Dragon na světovém 
šampionátu, kde vybojovali 9 medailí. Foto: archiv klubu

Daniel Brejcha, mistr světa v kategorii kata. Foto: archiv 
klubu

Velký úspěch karatistů SK karate Dragon  
na světovém šampionátu

Dětské hřiště v parku ohraničeném ulicemi J. Zeyera 
a Spojovací v blízkosti Penny Marketu se v říjnu do-
čkalo oplocení. Město Čelákovice tak splnilo slib, který 
dalo obyvatelům sousedních domů. Na dětské hřiště 
nebudou mít vstup psi, v nočních hodinách bude hřiště 
uzamčeno a kačírek z dopadové plochy se díky podhra-
bovým deskám nebude šířit na sousední workoutové 
hřiště. Foto: archiv ČeSpo

ník 2008: 3. místo Martin Šolc,
50 m motýlek muži ročník 2007: 1. místo Jan 
Hladký,
100 prsa ženy ročník 2006: 3. místo Anežka 
Kay Corbin,
100 m prsa muži ročník 2006: 3. místo Ondřej 
Michal, ročník 2008: 3. místo Martin Šolc.

trenéři a výbor spolku Patriot Čelákovice

Plavci z Čelákovic uspěli na dalších závodech

V týmových kategoriích se vicemistrem světa 
stal kata tým kadetek ve složení Denisa Brej-
chová, Eliška Mihalčatinová a Eliška Fidlerová. 
Stejného úspěchu dosáhl také kata tým mix ve 
složení Daniel Brejcha, Denisa Brejchová a Eliš-
ka Mihalčatinová. Tým kadetů pak obsadil nád-
herné 5. místo.
Celkem jsme tedy na tomto světovém šampio-
nátu vybojovali 9 medailí, z toho dvě zlaté, šest 
stříbrných a jednu bronzovou. 
Všem závodníkům gratulujeme za dosažené vý-
sledky a za reprezentaci České republiky a pře-
jeme hodně úspěchů všem nominovaným čle-
nům našeho klubu na nadcházejícím mistrovství 
Evropy, které se bude konat v Dánsku.

Martin Brejcha, předseda SK karate Dragon 
Čelákovice
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florbal

Orka pokračuje vítězně jak v národní lize, kde se 
usadila na první příčce, tak i v poháru, kde se 
probojovala již do osmifinále. Tam ale narazí na 
extraligový Bohemians.
ORKA–SK FLORBAL BENEŠOV 7:5
V utkání jsme od začátku vedli a udržovali jsme 
si malý náskok po celý zápas. Svoji herní a stře-
leckou převahu, kdy poměr střel byl 49:16 v náš 
prospěch, jsme ale nedokázali promítnout do 
konečného výsledku. I přesto jsme ale zaslou-
ženě zvítězili a připsali si tři body.
TJ TURNOV–ORKA 4:3p
Velmi vyrovnané utkání, kdy každá třetina skon-
čila stejným výsledkem 1:1, se muselo nakonec 
rozhodovat v prodloužení. V něm byli šťastnější 
domácí, a připravili tak Orce první porážku v se-
zóně. I přesto ale Orka stále drží první příčku 
tabulky Národní ligy.
ORKA–FLORBAL PRIMÁTOR NÁCHOD 10:5
První třetina se nám výsledkově příliš nepoved-
la, když jsme ze šesti střel inkasovali hned čty-
řikrát. Od druhé třetiny jsme ale již dominovali 
a Náchod jsme jasně přehráli. Podruhé v sezo-
ně se nám podařilo vstřelit populární desítku 
a potvrdili jsme vedení v tabulce.

Zápas s Benešovem. Foto: Martin Bajer

Orka na vítězné vlně

str. 22 leden 2017

INZERCE
OPRAVY A PRODEJ

PRAČEK, MYČEK, SUŠIČEK

PAVEL BAŘINA
Sukova 1501, Čelákovice

TEL.: 326 992 190
+420 607 242 722 

e-mail: pavel.barina@seznam.cz

ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS

Continental
Brandýs nad Labem

nabízí práci

dozvědět více!

úterý 6. 12. 2016
9.00 – 17.00 hod.

Kulturní dům
(Sady 17. listopadu 1380/6)

dostane dárek.

Ing. Tomáš a Jana KAVKOVI
mobil: 775 994 528, 775 994 529
tel.: 326 994 528 e-mail: tj.kavkovi@tiscali.cz

PRÁVĚ TEĎ je vhodná doba
na PROJEKTOVÁNÍ
vaší ZAHRADY
www.realizace-zahrady.cz

Přípravné a dokončovací stavební práce

Z E D N I C T V Í
Celkové rekonstrukce bytů, domů, chalup i památkových objektů.

Zajistíme veškeré stavební práce včetně revizí k realizaci stavby.

Kobera Roman zajistíme
tel.: 721 003 966 zahradnické
e-mail: kobera.roman@razdva.cz práce

ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE

DPH, mzdy, účetní poradenství 

e-mail: vlastimil.sustr@volny.cz

PROVÁDÍME
veškeré zednické a obkladačské práce • rekonstrukce

bytů, balkonů, rodinných domů • nahazování a zateplová-
ní fasád •sádrokartonové konstrukce • elektroinstalace •

malířské, instalatérské (voda, odpady), zámečnické,
podlahářské a truhlářské práce

Kontakty:
Miroslav Königsmark, tel.: 777 181 470

Jiří Königsmark, tel.: 775 167 971
Nebo můžete využít nabídky tzv.

„HODINOVÉHO MANŽELA“.
Volejte na tel.: 777 181 470

PŮJČOVNA SVATEBNÍCH, SPOLEČENSKÝCH,
SMUTEČNÍCH A ROZVODOVÝCH ŠATŮ

+ SV. ÚČESY
U Hřiště 1439, Čelákovice
Tel.: +420 605 948 435

http://pujcovna-satu.kvalitne.cz

Přijmeme šikovného ZÁMEČNÍKA-SVÁŘEČE
do dílny v Mochově  Tel.: 607 773 557

Přejeme vám vše nejlepší do nového roku a dovolujeme si vás pozvat na nejbližší
PRODEJNÍ SOBOTY v AMIRRU:

28. 1. 2017 a 25. 2. 2017 od 10.00 do 14.00 hod.
Křižíkova 1859, Čelákovice (vchod u lávky přes Labe)

Připravujeme VELKÝ VÝPRODEJ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ – kus od 50 Kč.
Více včetně dalších plánovaných termínů na www.zrcadla.cz

Hledáme nové
kolegy na pozici 
operátor ve výrobě. 
Získejte atraktivní a stabilní
práci v čistém prostředí
elektronické výroby.
Přidejte se k nám!

Brandýs nad Labem   |  continental.jobs.cz 

tel.: 326 936 300   |  mobil: 734 268 248

› Základní nástupní hrubá mzda: 18 670 Kč (125 Kč/hod.)
›  Příplatky za směnný režim: až 3 000 Kč
›  Měsíční výkonová odměna: až 2 500 Kč

› 5 týdnů dovolené, náborový bonus 10 000 Kč, 
  bonus za plnou docházku, stravenky, dotovaná 
  doprava a další zaměstnanecké benefity.

Nástupní hrubá mzda až

24 170 Kč*

*Platí od ledna 2017

ORKA–FBC PLZEŇ 6:5
Souboj o první příčku v Národní lize přinesl 
velmi rychlé a bojovné utkání. O výsledku roz-
hodla až poslední třetina, když se nám podařilo 
odskočit na rozdíl tří branek. Plzeň sice v závě-
ru stahovala, na vyrovnání to ale již nestačilo, 
a Orka tak slavila další vítězství. 
V poháru jsme prošli vítězně pátým kolem, když 
jsme přehráli Orlicko-Třebovsko a v šestém 
kole se nám podařilo vyřadit prvoligový Start 
98. V osmifinále nás již čeká extraligový Bohe-
mians.
FBK ORLICKO TŘEBOVSKO–ORKA 3:5
První dvě třetiny se hrál velmi bojovný, vyrovna-
ný florbal, domácí nám byli velmi vyrovnaným 
soupeřem. Ve třetí třetině jsme již potvrdili roli 
favorita a čtyřmi brankami jsme rozhodli o ko-
nečném vítězství a postupu do dalšího kola.
ORKA–START 98 PRAHA KUNRATICE 5:3
Proti prvoligovému soupeři nebyla Orka fa-
voritem, ale na hřišti to tak nevypadalo. Orka 
měla více ze hry a vytvořila si množství šancí, 
ale nedařilo se je proměňovat. Když se Start na 
začátku třetí třetiny dostal do dvoubrankového 
vedení 1:3, pro Orku to nevypadalo dobře. Pak 
nám to tam ale začalo padat a čtyřmi branka-
mi jsme zápas otočili a došli si pro zasloužené 
vítězství.

Martin Bajer
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ZAHÁJENÍ 
ADVENTNÍHO ČASU 

V ČELÁKOVICÍCH
ADVENTNÍHO ČASU 

sobota 30. listopadu 2019
10.00–19.00 hod. / náměstí 5. května

ZAHÁJENÍ ADVENTU VE MĚSTĚ
23. městská slavnost
• ADVENTNÍ TRH; 10.00–19.00 hod.
• VYSTOUPENÍ: SEDLČÁNCI; 10.00–10.30 hod.
• PROMÍTÁNÍ DĚTSKÝCH VÁNOČNÍCH POHÁDEK; 10.45–12.45 hod.
• KONCERT SKUPINY DRUHEJ DECH LÁDI WEYROSTKA; 

13.00–14.00 hod.
• KONCERT SKUPINY HAŠLERKA; 14.15–15.15 hod.
• ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ žáků ZUŠ Jana Zacha; 15.30–17.00 hod.
• SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ MĚSTSKÉHO VÁNOČNÍHO STROMU; 

17.00–17.15 hod.
• KONCERT MICHALA HRŮZY; 18.00–19.00 hod.

Moderátor Karel Kašák.

9.00–17.00 hod. / Městské muzeum

OD UPÍRŮ K POPRAVIŠTI
výstava do 31. 12. 2019

V NADĚJI – UDÁLOSTI LET 
1989 A 1990 V ČELÁKOVICÍCH
výstava do 26. 1. 2020

ADVENTNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY
Vánoční dílna a koledy s MDDM v Síni Jana Zacha 
pro příchozí děti i dospělé, 
zahrají členové kroužku Muzicírování; 14.00–17.00 hod.

9.00–11.00 a 14.00–18.00 hod. / Rybářská ulice

TRADIČNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU 
V GALERII U RADNICE
se svařákem a medovinkou

10.00–17.30 hod. / nádvoří ZUŠ Jana Zacha

ČESKÝ BETLÉM
Výstava keramických prací žáků výtvarného oboru 
přístupná do 7. 1. 2020.

10.15 hod. / sál ZUŠ Jana Zacha

PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Divadelní představení na motivy 
stejnojmenné knihy Astrid Lindgrenové.

10.00–16.00 hod. / ZŠ Kostelní

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Oslava 130 let od otevření školy, výtvarné dílny, 
vánoční zpívání, přátelské setkání.

od 10.00 hod. / farní zahrada, Kostelní ulice č. p. 455

JARMARK NA FARNÍ ZAHRADĚ

od 13.00 hod. / Na Statku, Rybářská ulice č. p. 154

ADVENT NA STATKU

14.00–16.00 hod. / Gymnázium Čelákovice

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
pro širokou veřejnost, současné, 
minulé i budoucí žáky a rodiče

21.00 hod. / Irish Music Pub, 
Na Statku v Rybářské ulici č. p. 154

QUARTER21
koncert




