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Vánoce, vánoce přicházejí…
A s nimi jsou za dveřmi i koledy, sváteční atmosféra a větší tolerance. Jde o období zklidnění, snad i více 
volného času a plnění restů a možná i slibů. Sice podle jedné populární písničky se mají sliby plnit nejen 
o vánocích, ale právě vánoční čas je pro jejich splnění vhodný. 

Čas je relativní veličinou a možná i pro mnoho z vás nedostatkovým zbožím. Ale kdy jindy, než v tomto 
období se můžeme povznést nad každodenní problémy. Odstavme pracovní povinnosti na vedlejší kolej 
a více času věnujme svým blízkým. Navštivme příbuzné či známé, na které jsme si neudělali možná celý 
rok chvilku volna. Vzpomeňte také na ty, kteří již nejsou s námi a bez nichž je určitě oslava nejvýznamněj-
ších svátků v roce chudší. Ať jsou s námi v našich myšlenkách a vzpomínkách. 

Přelom roku bývá časem ohlédnutí za rokem minulým a očekáváním toho, co přijde v roce novém. I za 
letošní rok hodlá město udělit vyznamenání Českobrodská osobnost 2013 lidem za významný čin, úspěch 
nebo celoživotní práci. Podělte se s námi a nominujte vaše favority. Více informací se dozvíte uvnitř čísla. 

Každoroční hodnocení čeká i naše město. Rok 2013 byl rokem, kdy byla dokončena jedna z nejvýznam-
nějších investičních akcí posledních let, stavební úpravy v okolí nádraží. Podařily se dokončit i významné 
investice do budov škol. Novou zahradu otevřela mateřinka v Kollárově ulici a liblická mateřská školka 
vybudovala nádherné dětské hřiště v areálu střední školy. Rozhodlo se také o prodloužení podchodu na 
„Škvárovnu“ a vybudování bezbariérových nástupišť. 

Dostávám se k plánovaným akcím. Mimo pokračování prací v okolí nádraží jsou v plánu další zateplová-
ní veřejných budov. Ve školní jídelně chceme zahájit rekonstrukci kuchyně. Opětovně podáváme žádost 
o dotaci na rekonstrukci silnice v ulicích V Chobotě a Jatecká. Štolmíř s Českým Brodem propojí další asfal-
tová cesta. Mimo to připravujeme mnoho dalších projektů, o kterých Vás budeme informovat. Význam-
nou plánovanou akcí na rok 2014 je proces schvalování nového územního plánu. Věnujte mu zvýšenou 
pozornost, jedná se o jeden z nejdůležitějších dokumentů města.

Vážení čtenáři, protože dostáváte do rukou poslední číslo Zpravodaje, za všechny členy redakční rady vám 
přeji příjemné prožití svátků vánočních, dětem mnoho dárků pod stromečkem a vše nejlepší v novém 
roce 2014.

Jakub Nekolný
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�Krátce z města
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové pro-
vizórium, podle kterého se město bude řídit 
do doby schválení rozpočtu města na rok 2014. 
Rozpočet bude zastupitelstvem projednáván 29. 
ledna. K tomuto kroku přistupujeme kvůli dopo-
sud neschválenému státnímu rozpočtu.

Zastupitelstvo města schválilo celkovou cenu 
vodného a stočného ve výši 92,40 Kč, což je 
o 2,40 Kč a 2,7 % více než v letošním roce. 

Cena poplatku za systém nakládání s odpadem 
se pro příští rok nemění a zůstává ve výši 500 Kč 
na osobu a rok.

Zastupitelstvo města také schválilo čtvrté a po-
slední rozpočtové opatření k rozpočtu na rok 
2013, ve kterém jsou zohledněny změny na pří-
jmové i výdajové straně a také získané dotace 
na zateplování mateřské školy v Sokolské ulici 
a školní jídelny.

Město nabízí k prodeji dva byty ve věžáku č. p. 
1256 v Palackého ulici o velikosti 1+1 a 42 m², 
formou obálkové metody s minimální cenou 900 
tisíc Kč. V případě vašeho zájmu žádejte další in-
formace na odboru rozvoje u paní E. Suchanové 
na e-mailu: suchanova@cesbrod.cz nebo na tel. 
321 612 153.

Rybáři ve spolupráci s městským úřadem podá-
vají žádost o dotaci na odbahnění štolmířského 
rybníka. 

V plném proudu jsou práce na ořezech a vazbách 
stromů z projektu „Zlepšení mikroklimatických 
podmínek a revitalizace zeleně města Český 
Brod“. Nové stromy se budou vysazovat na jaře 
příštího roku. Prosíme o zvýšenou opatrnost při 
pohybu ve městě. 

V termínu do konce roku 2013 byly dokončeny 
práce na zateplování a výměně oken v mateřské 
školce v Sokolské ulici a u budovy školní jídelny 
ve Smetanově ulici a tím jsme splnili podmínky 
dotace.

Město nechalo přepracovat projektovou doku-
mentaci na výstavbu nového sběrného dvora 
a opětovně podává žádost o dotaci z operačního 
programu životní prostředí.

Základní škola Žitomířská podává žádost o pod-
poru projektu na výměnu střešní krytina na tělo-
cvičně Chanos do grantového řízení Středočes-
kého kraje.

Rada města schválila rozdělení příspěvků na re-
konstrukce a opravy fasád v městské památkové 
zóně. 

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit 
pojmenování 4 ulic v Českém Brodě a 3 ve Štol-
míři. Zastupitelstvo bude o návrhu jednat na 
svém příštím lednovém zasedání.

Zajímají Vás aktuální informace z města? Navštiv-
te stránky Města Český Brod na Facebooku nebo 
nové webové stránky města www.cesbrod.cz.
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Zatepluji, zatepluješ, zateplujeme...
Rok 2013 byl u českobrodských školních budov ve znamení výměn oken, zateplování fasád a střech. Začát-
kem roku jsme se dozvěděli, že byly schválené žádosti o dotaci z 35. výzvy Operačního programu životního 
prostředí na realizaci úspor energií na hlavní budově a budově „školičky“ ZŠ Žitomířská. Celkové náklady 
byly počítány ve výši přes 10 mil. Kč a plánovaná spoluúčast města připadla na 3 mil. Kč. Výběrovým říze-
ním se podařilo srazit cenu o 2,5 mil. Kč níže. Na hlavní budově pracovala liberecká společnost HB INPOL 
a vítězem výběrového řízení na dodavatele prací na „školičce“ se stal Václav Horák z Kanína. Staveniště 
byla předána v průběhu letních prázdnin a hotová díla odevzdána zástupcům školy a města v měsíci říjnu. 

U další výzvy č. 44 bylo patrné, že operační program 
životního prostředí nabírá na obrátkách a adminis-
trace již byla mnohem rychlejší. Žádost jsme po-
dávali začátkem letošního roku, rozhodnutí padlo 
v průběhu jara, léto bylo vyhrazeno výběrovým 
řízením a práce musely skončit do konce roku. Za-
znamenali jsme hlasy, že jde o šílenost a v tak šibe-
ničním termínu se nedá podobná akce uskutečnit. 
Přesto jsme šli do rizika i kvůli potřebnosti nejen 
výměny oken jak v jídelně tak i u školky u tenisu.

Náklady na úpravy Mateřské školky Sokolská byly 
plánované na 8,7 mil. Kč při spoluúčasti města 3,2 
mil. Kč. Výběrové řízení vyhrála třinecká společnost 
Revolt s nabídnutou cenou 5,8 mil. Kč. U školní jí-
delny jsme předpokládali náklady ve výši necelých 
5 mil. Kč a spoluúčast města dělala necelé 2 mil. 
Kč a opět se soutěží dosáhlo úspory. Vítězná firma 
nakonec ze soutěže odstoupila, ale druhá nabídka 
firmy Vexta svou nabídkou za přibližně 3,5 mil. Kč 
byla přesto výrazně níže než projektová cena. Na-
konec obě akce dopadly dobře, práce byly zdárně 
předány a vyúčtovány.

Výměna oken v hlavní budově základní školy v Tyr-
šově ulici nemohla být kvůli požadavkům památká-
řů a vyšším nákladů na realizované úspory finan-
cována z Operačního programu životní prostředí. 
Žádost by nesplnila bodová kritéria a dotace by 
nemohla být proplacena. Přesto se škole podařilo 
uspět v jiném dotačním řízení a získat od MAS Po-

šembeří grant alespoň na 1. etapu výměny oken ve 
výši 0,5 mil. Kč. Město celou akci předfinancovalo 
do výše 1,35 mil. Kč. Po proplacení dotace patrně 
začátkem příštího roku ve výši oněch 500 tisíc Kč 
může tato částka sloužit jako základ pro dokonče-
ní výměny oken i ze strany k tunelu při sportovní 
hale.

Tímto bych chtěl moc poděkovat nejen všem, kdo 
se aktivně podíleli na zdárném průběhu všech 
výše uvedených akcích, zejména vedení škol, uči-
telům a dalším zaměstnancům. Poděkování si také 
zaslouží rodiče za trpělivost a vstřícnost. Bohužel 
všechny projekty byly ovlivněny harmonogramy 
obdržených dotací, zákonnými termíny výběrových 
řízení a dalšími lhůtami. Proto nebylo možné vždy 
situovat práce do termínů prázdnin, což bychom si 
všichni samozřejmě moc přáli.

A co dál? Pro rok 2014 jsme vytipovali 3 objekty 
veřejných budov. Na tyto objekty nechali zpracovat 
potřebné energetické audity a projektové doku-
mentace. Jedná se o budovu úřadu č.p. 56 v před-
pokládané ceně 6 mil. Kč, objekt kina za cenu dle 
projektové dokumentace 7,7 mil. Kč a pavilón G 
nemocnice (bývalé oddělení gynekologicko-porod-
nické) v plánované ceně 9,5 mil. Kč. Žádosti byly 
napsány, v prosinci podány do 50. výzvy OPŽP a ny-
ní nezbývá čekat, jak budeme úspěšní.

Jakub Nekolný

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE ROZJET KULTURU V ČESKÉM BRODĚ
Díky vaší návštěvnosti proběhla letošní sezóna v kině Svět velmi úspěšně. Téměř všech 20 
představení pro děti a dospělé se podařilo vyprodat, a tak máme pocit, že veškeré úsilí, sna-
ha a finance věnované na obnovu technického vybavení sálu nebyly zbytečné. IC Český Brod 
vám přeje krásné prožití Vánočních svátků a těšíme se na vás v roce 2014. Sledujte kalendář 
akcí na www.cesbrod.cz nebo na facebooku.



�Co nového
Máte tip na osobnost roku 2013?
Město Český Brod připravuje druhý ročník ocenění českobrodských občanů, kteří v roce 2013 dosáhli:
•  výrazného úspěchu v oblastech vědy, kultury, sportu, školních olympiád, přehlídek apod., ať už v jednot-

livcích nebo skupinách, avšak alespoň v celostátním měřítku,
• ocenění v rámci životního jubilea za celoživotní přínos pro město,
• hrdinský čin.

Návrhy může podávat fyzická i právnická osoba. Rada města následně vybere kandidáty na ocenění. Přijetí 
oceněných proběhne v únoru 2013 v prostorách radnice. Návrhy na ocenění zasílejte do 31. ledna 2014 na 
adresu Město Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod, s názvem „Osobnost roku 2013“. Formulář 
nominační žádosti najdete ve Zpravodaji.

Kristýna Šílová, PR manažerka

 

Máte tip na OSOBNOST ROKU 2013? 
 
 

Nominační žádost 
Navrhovatel: 

jméno/organizace: 

kontaktní adresa: 

telefon: 

e-mail: 

* 
Kategorie 

 

a1) výrazný úspěch 
- jednotlivec 

a2) výrazný úspěch 
- skupina 

b) celoživotní 
přínos c) hrdinský čin 

Jméno a příjmení navržené osoby: 

název skupiny/družstva: 

kontaktní adresa: 

telefon: 

e-mail: 

Stručné důvody nominace: 
 
 
 
 
 
 
 
V Českém Brodě dne ……………………………            podpis ………….………………..……..…..…..………. 
 
 
                                                                                    (razítko organizace) …………….…………………. 

 
* zakroužkujte kategorii: 
 

a1)  výrazný úspěch v oblastech vědy, kultury, sportu, školních olympiád, přehlídek apod.  
 (v celostátním měřítku) - jednotlivec  
a2)  výrazný úspěch v oblastech vědy, kultury, sportu, školních olympiád, přehlídek apod.  
 (v celostátním měřítku) - skupina  
b)  ocenění v rámci životního jubilea za celoživotní přínos pro město 
c)  hrdinský čin 
 



Jak město staví, 
buduje a opravuje

� Co nového

Blíží se konec roku a s ním i bilancování a jeho hodnocení. Jaký byl rok 2013 v oblasti investic, oprav či re-
konstrukcí? Požádali jsme o jejich stručný výčet vedoucí odboru rozvoje, Mgr. Hanu Dočkalovou.

V roce 2013 byla dokončena realizace Přednádraží 
skládající se z pěti staveb v celkové výši zhruba 71 
mil. Kč. Stavební úpravy v okolí nádraží v Českém 
Brodě část 1 A je název pro úpravu prostoru před 
vlakovým nádražím až po křižovatku s ulicí Jana 
Kouly. Stavba byla spolufinancována z regionálního 
operačního programu Střední Čechy a z rozpočtu 
Středočeského kraje. Ze stejného operačního pro-
gramu byly financovány i stavby Stavební úpravy 
v okolí nádraží v Českém Brodě část 1 B ulice Cuk-
rovarská a Parkoviště P+R, ČD Český Brod, na kte-
rou necelými 8 miliony přispěly i České Dráhy a.s. 
V rámci úpravy Přednádraží se zajistilo i propojení 
vodovodního řadu v ulici Krále Jiřího a byl rozšířen 
kamerový systém za přispění ministerstva vnitra. 
Na stavební úpravy v ulici Cukrovarská navazoval 
chodník v této ulici, který měl zajistit odvodnění 
mimo pozemky vlastníků rodinných domů.

Zateplení obvodového pláště, zateplení střešních 
konstrukcí a výměny skleněných výplní a dveří se 
za přispění prostředků z Operačního programu 
Životního prostředí dočkaly budovy ZŠ Žitomířská 
č.p. 885 za cca 6,3 mil. Kč, budova školičky ZŠ Ži-
tomířská č.p. 1144 za 1,1 mil. Kč, mateřská škola 
Sokolská č.p. 1313 za 5,2 mil. Kč a jídelna v ulici 
Bedřicha Smetany č.p. 1307 v ceně 3,5 mil. Kč. 

Prostřednictvím MAS Pošembeří byla ze Státního 
zemědělského intervenčního fondu spolufinanco-
vána počáteční etapa přestavby stávajících prostor 
kina na multifunkční kulturní a společenské cen-
trum. Prostory byly vybaveny novou ozvučovací 
a osvětlovací technikou, byly zajištěny úpravy je-

viště pro divadelní představení, kino z toho již ne-
bude, ale přijďte se podívat. Náklady byly ve výši 
1 mil. Kč. 

Za přispění stejného subjektu byla vyměněna okna 
v budově základní školy Tyršova za cca 1,5 mil. Kč 
a zrekonstruována protější Radniční zahrada v ce-
ně 0,7 mil. Kč.

Vodohospodářský fond se po rozsáhlých loňských 
investicích do vodovodu a kanalizace v městské 
části Štolmíř musel vyrovnat s následky červno-
vých povodní, havárií v ulici Bulharská, s propa-
dem staré kanalizační šachty na Husově náměstí, 
dále s nutností výměn některých hydrantů, čerpa-
del či výstavby uličních vpustí. Povodeň škodila na 
lesních cestách i v podzemí. V domě č.p. 1, kde je 
naše historické podzemí ukazováno veřejnosti, se 
několik týdnů odčerpávala voda. Dobrou zprávou 
je, že podzemí se rozšířilo o další zpřístupněnou 
část pod domem č.p. 56.

Naproti kostelu sv. Gotharda na nás v novém vy-
koukla socha sv. Jana Nepomuckého, nový kabát 
i se svatozáří dostalo i sousoší svaté Rodiny na ná-
městí Arnošta z Pardubic.

V ulici Krále Jiřího vznikly dva nové zpomalovací 
prahy a současně s tím došlo i ke změně dopravní-
ho značení v centru města. 

Ulice Lázeňská získala nový chodník.

Město v roce 2013 provedlo opravy a úpravy domů 
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č.p. 217 v Sadské a domu č.p. 67 v ulici Tyršova, 
který bude nově sloužit jako zázemí základní školy 
Tyršova. 

V bytovém domě ve Štolmířské ulici čp. 1382 byly 
provedeny nové hydroizolace balkónů, na domech 
č.p. 47 a č.p. 25 na náměstí Arnošta z Pardubic byly 
doplněny komínové lávky. 

V domě č.p. 1, který je nemovitou kulturní pa-
mátkou, byly provedeny preventivní nástřiky kro-
vů proti škůdcům, byla natřena část střechy a po 
povodních bylo zajištěno zlepšení odvětrání pod-
zemí.

Veřejné osvětlení se dočkalo instalace nového re-
gulátoru v ulici Za Pilou, který sníží spotřebu ener-
gie až o 30 %, v blízkosti městských hradeb je nově 
přípojka elektrické energie pro potřeby kulturních 
akci.

Město získalo i dotaci z Operačního programu Ži-
votní prostředí na Zlepšení mikroklimatických pod-
mínek a revitalizace zeleně města. Jde o projekt za 
zhruba 6 mil. Kč, který počítá s navýšením počtu 
stromů a keřů a ozdravění stávajících stromů ře-
zem ve vybraných 31 lokalitách.

Do budoucna jsou připraveny projektové doku-
mentace na zateplení dalších budov úřadu, budo-
vy kina, některé budovy nemocnice. Je zpracována 
projektová dokumentace a podána žádost o dotaci 
na rekonstrukci ulice V Chobotě a Jatecká, stejně 
jako parkoviště pro 120 aut v ulici Klučovská. Pro-
jektová dokumentace na rekonstrukci veřejného 
osvětlení počítá s úsporným led osvětlením, plánu-
je se odbahnění rybníka ve Štolmíři, rekonstrukce 
památek v centru města.

Mgr. Hana Dočkalová,
vedoucí odboru rozvoje

Pozvánka na ples 
Myslivecké sdružení Vitice, o.s. Vás srdečně zve 11. ledna od 20.00 hod. do sokolovny v Čes-
kém Brodě na tradiční ples, k tanci a poslechu hraje ECHO 91 Pavla Doležala. Vstupné 200 Kč, 
vstupenky na tel. 724 316 420, 603 461 491, společenský oděv podmínkou.



Již podesáté jsme přivítali za světel lampionů Advent v Českém Brodě. Sešli jsme se před městskou radnicí, 
prošli městem za doprovodu Gardy, navodili náladu poklidnými adventními písněmi a starosta Jakub Ne-
kolný popřál občanům pokojný Advent a příjemné vánoční svátky.

Po zhasnutí světel v ulicích se více než pětisethla-
vý průvod vydal jen za svitu loučí a lampionů za 
rytmickým zvukem gardistických bubnů a píšťal 
na pochod městem. Průvod prošel kolem sokolov-
ny, Masarykovou ulicí až k Podlipanskému muzeu 
a Domovu ANNA. Tam čekali andělé i čerti z Ma-
gráty, kteří rozdávali sladké perníčky, upečené 
a nazdobené společně s obyvateli penzionu. At-
mosféru podpořily zapálené svíčky v oknech, které 
jemně svítily do tmy. 

Průvod pokračoval Žitomířskou ulicí zpět na Hu-
sovo náměstí až k vánočnímu stromu. Po krátké 
ukázce mladých praporečníků a salvě městské gar-
dy oznámil zvuk bubnů očekáváné rozsvícení vá-

nočního stromu. Strom se rozzářil do tmy a vzápětí 
poté zazněly adventní písně sboru Vox Bohemica. 
Na zpěv navázal Vánoční příběh v podání Divadla 
Studna, které zaujalo nejen děti. Ti, kteří v chlad-
ném počasí vytrvali až do konce, se zahřáli kalíš-
kem horkého nápoje.

Tuto tradiční akci pořádají o.s. Magráta a O.s. 
LECCOS, s účastí sboru a orchestru Vox Bohemica 
a s velkou podporou města Český Brod. Organizá-
toři přejí všem občanům města i pošemberského 
regionu pokojné vánoční svátky a úspěšný nový 
rok!

Dita Nekolná, O.s. LECCOS

� Ze společnosti

Přivítali jsme Advent



Ve středu 13. listopadu se v Domově Anna v Českém Brodě konala slavnostní událost. Klienti domova paní 
Hana Pískalová a pan RNDr. Alois Pískala spolu uzavřeli manželství.

Seznámili se před dvěma a půl lety v léčebně dlou-
hodobě nemocných ve Vojkově. Odtud putovali 
společně na LDN do Českého Brodu a poté do do-
mova pro seniory v Českém Brodě. Zpočátku byd-
leli každý na jiném pokoji a týden před svatbou se 
budoucí manželé přestěhovali na společný pokoj. 

Svatební obřad se konal v 11 hodin dopoledne 
v prostorách kazetového sálu v Domově pro se-
niory Anna. Snoubence oddával starosta města 
Český Brod Jakub Nekolný. Poté jsme pro novo-
manžele a svědky přichystali slavnostní oběd a ná-
sledovala Kavárnička, která se v domově koná kaž-
dý týden, avšak tentokrát byla svatební. Hostům 

jsme ke kávě podávali svatební dort, který upekla 
zaměstnankyně domova paní Krutská. Nechyběla 
samozřejmě ani hudba, svatební kytice a dary od 
zaměstnanců a klientů domova. 

Novomanželé se rozhodli k tomuto společnému 
kroku zejména proto, že chtějí strávit život v do-
mově společně, aby nežili v úplné samotě. Hlavní-
mi hodnotami pro spokojený společný život jsou 
podle novomanželů vzájemné pochopení, toleran-
ce a vzájemný cit. Rádi by společně žili pohodový 
a poklidný život.

R. Novotná, vedoucí sociálního úseku

�Ze společnosti
Slavnostní událost v Anně



Na začátku listopadu naše gymnázium pořádalo již druhou Beánii. Beánie je uvítací ceremoniál pro nové 
žáky prvních ročníků. Maturanti nás přivítali na jim už dobře známém, pro nás však zcela novém místě 
a připravili pro nás hry a soutěže.

Hry byly zábavné, promyšlené a vcelku inteligent-
ní. Např. od publika jsme dostali zadaných pár slov 
a s nimi jsme měli vymyslet krátkou veršovanou 
básničku. Mezi každou hrou byla krátká pauza, kte-
rá nám umožňovala bavit se s přáteli či povídat si 
s rodiči, kteří byli naší školou vřele uvítáni. Večer 
ubíhal a třídy 1A4 a 1A8 vedly přátelský souboj. 
Po několika hodinách přišlo vyhodnocení soutěže. 
A my, žáci třídy 1A4, jsme museli uznat porážku 
a pogratulovat třídě 1A8 k zaslouženému vítězství.

Když soutěže skončily, přišlo na řadu stužkování 
prváků. Třídní učitelé obou tříd předali slavnostní 

pečeť a gratulaci k přijetí na gymnázium. Jeden 
po druhém jsme si s úsměvem chodili k třídnímu 
učiteli pro pečeť, která symbolicky potvrzovala, že 
už sem opravdu patříme. Poté jsme vyklidili parket 
a vrhli se do tance, ke kterému nám hrála skupina 
‘Bízaband‘. Bavili se všichni… my žáci, rodiče, učite-
lé i naši přátelé. Letošní Beánii jsme si naplno užili 
a děkujeme organizátorům a řediteli školy, bez kte-
rých by se akce nemohla uskutečnit.

Dominika Kuprová, Markéta Slivová,
1A4 Gymnázium

Beánie 2013

10 Ze společnosti
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Skupina studentů z Gymnázia Český Brod se zúčastnila výměnného zájezdu do Francie.

…vydali jsme se na dvanáctihodinovou cestu přes 
Německo do slunného Pontarlier. Po příjezdu na 
místo už na nás v Lyceu čekala skvělá snídaně 
a „naši“ Francouzi se na nás vrhali s polibky na 
tvář, čímž jsme byli velice zaskočeni. Po přivítání 
a seznámení se jsme vyrazili do hodin jednotlivých 
vyučovacích předmětů, abychom viděli, jak probí-
há jejich výuka. Následovně pro nás byla připrave-
na hra, jejímž cílem bylo projít si Pontarlier, a když 
jsme se poté už finálně dostali k Lyceu, tak na nás 
čekaly „adoptivní“ rodinky a my jsme se rozešli na 
první společný večer.

Druhý den jsme se sešli ráno před školou a vyrazili 
na prohlídku nedalekého hradu Château de Joux. 
Po návratu k Lyceu, kde nás již očekávali naši hos-
titelé, jsme strávili odpoledne v místním parčíku. 
Třetí den jsme strávili v rodném městě L. Pasteura 
- Dolle. Navštívili jsme mikrobiologickou laboratoř, 
rodný dům Louise Pasteura a po krátkém rozcho-
du spojeném s přestávkou na oběd, nás opět če-
kala hra, jejímž cílem bylo seznámit se s městem. 
Zbytek odpoledne a večer jsme strávili v hostitel-
ské rodině.

V pátek jsme se sešli před Lyceem už natěšení na 
prohlídku katedrály a celého Besanconu. Kromě 
katedrály jsme rovněž navštívili muzeum Victora 
Huga, autora knihy Les Miserables, u nás známé 
jako Bídníci. Následoval krátký rozchod, po kterém 
jsme se vydali zpět domů.

Pátečním večerem nám začal volný víkend v ro-
dinách, který jsme využili k seznámení Francou-
zů s klasickou českou kuchyní. Učili jsme je vařit 
bramboráky. Jinak si každý víkend užil po svém 
a v neděli večer jsme se už sešli před Lyceem, roz-
loučili jsme se s rodinami a ostatními Francouzi, 
což se u mnohých z nás neobešlo bez slz a vyrazili 
do Paříže. Tam jsme navštívili nejvýznamnější pa-
mátky jako např. Eiffelovku, Moulin Rouge, Mont-
martre, Notre Dame a vydali jsme se na cestu zpět 
do Českého Brodu. Už se moc těšíme, až v dubnu 
„naši“ Francouzi přijedou za námi…

T. Houžvičková a P. Kohoutová,
5. A8 , Gymnázium

Výměnný zájezd do Francie
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Perníčky zdobili i tatínkové
Ve středu 4. prosince jsme se v podvečerních hodinách sešli s dětmi a jejich rodiči v naší mateřské škole 
a společně ozdobili vánoční perníčky, které jsme s dětmi napekli.

Maminky donesly ochutnat ostatním své pečené 
dobroty, uvařili jsme si čaj a kávu a pustili se do 
práce. Byla radost pohledět, jak maminky, děti 
a dokonce i tatínkové s velkým zaujetím vytvářejí 
vánoční nádheru. Myslím, že akce se velmi vydaři-
la. Účast rodičů a dětí byla velká a není vyloučeno, 
že se v naší školce zrodila nová tradice. Ráda bych 
poděkovala všem rodičům za příjemně strávený 
večer a maminkám za donesené občerstvení. 

Ve čtvrtek dopoledne tradičně navštívila naši škol-
ku vzácná návštěva, svatý Mikuláš se svou nebes-
kou a pekelnou družinou. Tváře dětí naznačovaly, 

že napětí je opravdu velké, odnese či neodnese 
někoho čert? Ale po písničce nebo básničce pro 
Mikuláše následovala sladká odměna v podobě 
balíčků s ovocem a sladkostmi. Tímto děkuji panu 
Sklenářovi za jeho ovocný sponzorský dar pro děti. 

Teď už se těšíme na to, co nám Ježíšek nadělí pod 
stromeček...? Dovolte mi popřát opravdu klidné 
vánoce a co nejvíce zdraví v novém roce všem dě-
tem, rodičům a zaměstnancům školky.

Jaroslava Jelínková,
ředitelka MŠ Sokolská

BLAHOPŘEJEME!
Mezi občany města Český Brod byly v pátek 15. listopadu v obřadní síni městského úřadu 
přivítány tyto děti: Kateřina Trnková, Kateřina Šperlichová, Antonín Kučera, Adriana Mutlová, 
František Menz, Matyáš Kosmata, Mariana Votočková, Jakub Kurka, Karel Duda, Zuzana Žiž-
lavská a Zuzana Pavlátová. Rodičům blahopřejeme a přejeme hodně radosti z dětí.
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Myslím, tedy sen
Můj sen začal ještě za noci, prý se tak promítají.

Psát v předvečer svátku Lucií o letním splnění 
klukovského snu? Nepatřičné! Příliš subjektivní! 
Východ slunce z nejvyššího vrcholu Orlických hor 
však nadchl dalších skoro dvacet bláznů, kterých se 
tak mohly dotknout další múzy. A těch je kumštý-
řům hodně třeba!

Výstup tedy nepodnikli žádní náruživí turisté. Vět-
šina kolegů zpěváků a muzikantů si už zvykla, že sli-
bované cesty jen na protější kopec mají svá úskalí 
a odbočky. Po hektickém zdolání vrcholu dokonce 
řada z nás viděla sluníčko hranaté. Jiná skupinka se 
zase nechala zlákat na západ slunce. Indiánský běh 
po vrstevnici, aby aspoň polovina výpravy uvidě-
la poslední paprsky toho dne, ale čekal málokdo. 
Když jsme pak obraceli dvě hodiny před půlnocí 
kilometr před Zakletým zpět na základnu, byl jsem 
vděčný několika prozíravým, že s sebou nezapo-
mněli přibalit kromě foťáku také baterku.
Další kolegyně se ten pozdní večer oddaly lunění. 
Kdepak bronz už není v módě, za svitu měsíce lze 
místo něj nachytat dokonce stříbro!

Také blesků jsme si užili. Například při závěrečné 
noční hře občas strnutí v štronzo nepůsobilo jen 
baterkové blikání na pronikající skupiny dobyvate-
lů svahu, ale úžasný bouřkový rej rozlévající světlo 
po okolních lesích. Ještě zajímavější byl bleskový 
pugét, který nám z nedalekého rodného domku 
jistě poslal sám objevitel bleskosvodu Diviš.

Z uvedených řádků by nezasvěcený čtenář mohl 
nabýt dojmu, že jsme se na našem táborovém sou-
středění oddávali nadměrné konzumaci. Ti, kdo 
nás znají blíže, vědí, že nám stačí ty múzy!
A pak předlouhé osnovy poseté nespoutanými 
puntíky. Letos jsme se z nich pokusili v předvečer 
Dne hudby vykouzlit například přímo k oslavě sv. 
Cecílie napsanou ódu skladatele Purcela. Adventní 
průvod nás vedle osvědčených kousků Michnových 
dovedl i k dvěma novým písním Holanovým. 

Umělečtí kamarádi z komorního orchestru si me-
zitím střihli dva koncerty se zbrusu novým progra-
mem. V Brodě u sv. Trojice a v Dusíkově divadle 
v Čáslavi přednesli vedle známé Mozartovy Malé 
noční hudby také díla minimalisty Glasse a Holsto-
vu Svatopavelskou svitu. Vánoční atmosféru spo-
lu ladíme, již tradičně, podle Ryby a Brixiho. Od 
poloviny prosince až ke Třem králům je uvedeme 
sedmkrát (naposledy v neděli 5. 1. 17.00 v Kolíně). 
V novém roce se zakousneme do pořádně těžkého 
sousta - Requiem od Gabriela Fauré. Troufalost? 
Nechme se překvapit. A přijďte si na jaře poslech-
nout! Děkujeme tímto holdem nejen našim věčně 
inspirativním múzám, ale také všem vytrvalým 
dárcům a příznivcům v publiku i na českobrodské 
radnici.

Aleš Kašpar



BENEFICE pro LECCOS 
již podruhé

V úterý 26. listopadu proběhl již 2. ročník BENEFICE pro LECCOS. Společenského večera se zúčastnilo více 
než 50 hostů z Českého Brodu a okolí s cílem podpořit Občanské sdružení LECCOS. Sdružení, které již 13 let 
poskytuje v regionu sociální služby na podporu rodiny, dětí a mládeže.

Hlavním programem večera byla společenská hra 
tichá aukce, při které hosté dražili předměty, které 
sdružení získalo darem. Mezi 140 dražebními po-
ložkami nechyběla výtvarná díla, knihy, kosmetika, 
vstupenky do předních pražských divadel, poukazy 
na různé služby (např. kosmetika, pobyt v solné jes-
kyni, servis jízdních kol, právnické služby, perma-
nentka do Sokola). Obrovský zájem byl o položku 
s názvem “Poklady z lesa”. Šlo o domácí nakládané 
pravé hříbky, 2 skleničky v sadě s kompotovanými 
brusinkami se vydražily za neuvěřitelných 500 Kč. 
Dramatický “boj” se strhl o bylinkové polštářky 
z dílny Bylinkové pohlazení ze Škvorce.

Vrcholem večera se stala veřejná dražba, která 
rozproudila adrenalin v krvi těch nejsoutěživějších 
hostů. Hned první položka přítomné velmi pobavi-
la. Deset biovajíček od slepiček ředitelky sdružení 
Jany Kratochvílové uvedla moderátorka a fund-
raiserka sdružení Jana Popovičová slovy: “Holky 

se opravdu snažily. Vzpomeňme na dobu, kdy se 
jedno vajíčko prodávalo za 1 Kčs. Naše vyvolávací 
cena je 10 Kč.” O ředitelská vajíčka byl zájem. Ve 
finále byly vydraženy za úctyhodných 400 Kč. 

Úspěšně se dražily i další položky z veřejné aukce, 
kniha Vladimíra Železného Dobré rady milovní-
ka vína s podpisem autora a značkovým růžovým 
vínem z Vinotéky u Hodináře, výtvarné dílo “Hol-
čička” studenky AVU Beaty Kuruczové či fotografie 
s názvem “Jinovatka” mladé talentované fotograf-
ky Terezy Šídlové. 

Nedílnou součástí večera bylo lákavé občerstvení 
připravené týmem sdružení a řadou dobrovolníků, 
hudební vystoupení kapely M.A.S.H a ochutnávka 
Kounického mouřenína, černého speciálu z Kou-
nického pivovaru. Majitel po letech obnoveného 
rodinného pivovaru, pan Karel Klusáček, hostům 
připomněl dlouhou tradici vaření piva v Českém 
Brodě a v Kounicích. 

Benefice přinesla do rozpočtu sdružení 30.524 Kč. 
Tato částka pomůže zčásti dofinancovat někte-
ré projekty, jako jsou terénní práce v rodinách či 
programy primární prevence pro děti a mládež. 
Benefiční večer splnil svůj účel - podpořit veřejně 
prospěšné aktivity a zároveň příznivcům a podpo-
rovatelům sdružení nabídnout příjemnou a milou 
společenskou událost. Děkujeme všem hostům, 
dárcům i dobrovolníkům. Více na www.leccos.cz.

Dita Nekolná, O.s. LECCOS
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Mikulášská zakončila úspěšnou sezónu
Podzimní fotbalová sezóna je za námi. Tradičně jsme ji zakončili mikulášskou rozlučkou v naší klubovně 
na Kutilce.

Kluci si rádi poslechli, jakých zlepšení dosáhli i kde 
je třeba ještě přidat. Jsme spokojení, všechny naše 
mládežnické týmy se drží na předních místech ve 
svých soutěžích. Mají dobrou partu, už teď se těší 
na zimní soustředění. Trenérům se daří zvládat 
přechod mezi kategoriemi, za dorostence nastupu-
jí nejlepší starší žáci. Dorostenci pravidelně hrají po 
boku zkušenějších mužů brodského „béčka“, které 
naprosto suverénně vede ve IV. třídě. Kromě toho 
si nejlepší z nich vyzkoušeli také první minuty diviz-
ního fotbalu za A tým. Výsledky v divizním fotbalu 
úplně neodpovídají naší představě, po podzimu 
nám patří 11. místo ve velmi vyrovnané skupině. 
Odehráli jsme pár hodně kvalitních utkání s výbor-
nými týmy, ale také jsme dokázali prohrát zápasy 
s velmi pohodovými soupeři. Jaro nám snad přine-
se trochu víc štěstí a především větší nasazení. 

Na rozdíl od loňského roku letos Kutilka zažívá 
poklidnou zimní přestávku. Během roku se nám 

podařilo dokončit rozpracované rekonstrukce, 
fotbalové šatny jsou kompletně nové a to i včetně 
nového nábytku a vzduchotechniky, sociální záze-
mí klubovny už od jara slouží při všech klubových 
akcích, v letní přestávce se podařilo provést obno-
vu travnatých ploch a připravit tréninkové hřiště 
tak, abychom ho mohli akreditovat pro mistrovská 
utkání mládeže. 

Rádi bychom poděkovali městu Český Brod, MAS 
Pošembeří, Středočeskému kraji a MŠMT za fi-
nanční podporu rekonstrukcí. Věříme, že se nám 
v novém roce podaří pokračovat v dlouhodobém 
projektu obnovy areálu Kutilky, aby plnila plnohod-
notně svoji funkci. V novém roce přejeme všem 
našim členům, trenérům, obětavým rodičům, 
partnerům a široké veřejnosti hodně spokojenosti, 
zdraví a nejen sportovního štěstí!

Iveta Librová, SK Český Brod



Když před časem paní učitelka a výtvarnice Jarmilka Makovcová znovuobjevila pečlivě uložené poklady 
v depozitáři místního Podlipanského muzea, rozbušilo se její loutkářské srdíčko. Neodradilo ji, když se první 
myšlenka vytvořit expozici přímo v muzeu nerealizovala. Ve spolupráci muzea a ZUŠ Český Brod se nako-
nec loutky vrátily na místo svého působení v padesátých letech minulého století - do sálu divadla J. K. Tyl.

Při vernisáži tu mladší loutkové kolegyně v ru-
kou čtyř Brodivadelníků vykouzlily úsměvy a tóny 
v nadšených dětech sledujících jejich pohádkovou 
muzikálovou předvánoční féerii. Kromě dětí a je-
jich rodičů naplnili sál také pamětníci časů, kdy tu 
loutky hrály v plné parádě, i další ctitelé divadla. 
Ještě před tím jsme se od doktora Mrvíka dozvě-
děli dost zajímavých podrobností o tehdejším sou-
boru i loutkách samotných. Třeba, že ty nejstarší 
se poznají podle pohyblivé dolní čelisti, že jádro 
souboru spolu vydrželo víc jak deset let, první hra 
souboru Kouzelný koberec se tu odehrála 10. úno-
ra 1952, do divadelního stupňovitého hlediště se 
vešlo až 180 dětí, hned v prvním roce zhlédlo lout-
ková představení skoro 5000 dětí a k tomu málem 

tisícovka dospělých, že jedním z důvodů rozpadu 
souboru byl nástup televizního vysílání. A to všech-
no víme díky svědomitě vedené kronice loutkoher-
ce Josefa Škorpila.

K působivé oslavě návratu loutek přispělo i násled-
né pohoštění podbarvené hudebním doprovodem 
části Jazz Bandy ZUŠ. Kdo tu slávu 3. prosince ne-
stihl, může si dopřát setkání s dobovými fotogra-
fiemi a zejména s loutkami vystavenými v osvětle-
ných vitrínách s dobovými dekoracemi kdykoli při 
veřejných vystoupeních žáků a učitelů školy nebo 
jejich hostů.

Aleš Kašpar
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Loutky zase doma
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O.s. M’am’aloca rázně pokročilo v obou hlavních projektech, podpoře aktivního stárnutí a finanční gramotnosti.

Na začátku prosince vyjela naše tříčlenná delegace 
na Maltu. Setkali jsme s partnerskými organizace-
mi z této malé ostrovní země, Turecka, Slovinska, 
Velké Británie a Itálie. Tématem akce pod křídly 
komunitárního projektu EU Grundtvig bylo hledání 
cest k aktivizaci starších lidí (prací, vzděláním nebo 
uměleckou činností). Vrcholem cesty byla audien-
ce u maltského prezidenta George Abely.

Hledáme dobrovolníky pro počítačové kurzy! Od 
září jsme otevřeli již 4 kurzy počítačových doved-
ností pro lidi starší 50 let, 2 v Kolíně a 2 v Českém 
Brodě. O výuku je značný zájem a v tuto chvíli do-
konce poptávka převyšuje naši nabídku. Aby byla 

pro zájemce setkání přínosná, jsou třeba při výu-
ce kromě placeného lektora dobrovolní asistenti. 
Místo finanční odměny nabízíme zájemcům peda-
gogickou zkušenost. Tato příležitost je ideální pro 
studenty nebo rodiče na mateřské či rodičovské 
dovolené. V případě zájmu kontaktujte Petru Išt-
vánikovou na emailu: petra.istvanikova@mamalo-
ca.cz nebo na mob.: 601 562 633. Podrobnosti na 
www.zivotonline.cz.

Zájemcům o zlepšení (podnikové) finanční gra-
motnosti ze Středočeského kraje nabízíme účast 
ve vzdělávacím projektu K finanční gramotnosti 
snadno a bezplatně, který je stejně jako počítačové 
kurzy financovaný z evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu ČR. Rozšířit, doplnit či zpřes-
nit povědomí o ekonomickém fungování a řízení 
firem si u nás můžete prostřednictvím e-learningo-
vých tématických modulů (přístupných online) a za 
motivačního dohledu proškolených lektorů. Účast 
v kurzu a jeho absolvování jsou zcela zdarma. Kurz 
začne v lednu a skončí v dubnu 2014, zakončený 
bude testem. Studující si budou moct sami zvolit 
rychlost a intenzitu vlastního studia. Více informa-
cí na tel.: 723 345 766.

Mgr. Jan Prokeš, PR manažer

Na čem pracuje o.s. M’am’aloca?



Na začátku listopadu naše gymnázium pořádalo již druhou Beánii. Beánie je uvítací ceremoniál pro nové 
žáky prvních ročníků. Maturanti nás přivítali na jim už dobře známém, pro nás však zcela novém místě 
a připravili pro nás hry a soutěže.

Turnaje se zúčastnilo 16 týmů a boje se vedly až 
do půl osmé večer. Nakonec turnaj vyhrálo domá-
cí družstvo Českého Brodu ve složení J. Sýkora, M. 
Janík a M. Sachl. Na druhé příčce se umístil Pacov 
(Voldřich, Ešner, Šafránek) a třetí místo obsadilo 
družstvo TJ Dynamo České Budějovice (Chalupa, 
Fík, Ryneš).

Českobrodský turnaj trojic žen každoročně zahaju-
je seriál turnajů Zimního poháru žen. Také v nedě-
li se tedy sešlo 16 sestav z celkem 8 prvoligových 
nebo druholigových týmů. Přesto se do semifiná-
lových zápasů probojovali pouze zástupci dvou 
nejlepších celků 1. ligy žen. Obě semifinále byla 
tak Český Brod vs. Útěchov. Z jednoho však vyšel 
vítězně Útěchov a z druhého zas Český Brod. První 

místo museli domácí po třísetové bitvě přenechat 
útěchovským. Vyhrál Útěchov “Y“ (Perunská, Pe-
loušková, Flašarová, Kováčová). Druhý byl Český 
Brod „B“ (Červenková, Moglichová, Fischerová). 
V boji o třetí místo zvítězil pak Brod „A“ (Cibulková, 
Tymichová, Blažková, Linhartová). Ceny do turnaje 
věnovalo tradičně ALPINE PRO, takže si hráči od-
nesli kromě zážitků i krásné ceny. 

Děkujeme našemu sponzorovi vánočního turnaje 
prodejně ALPINE PRO Český Brod, městu Český 
Brod za podporu turnaje a všem, včetně našich pří-
znivců přejeme hezké vánoce a štastný nový rok.

Lenka Cibulková

Tradiční vánoční nohejbalový turnaj
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Jsem dospělá, rozumná, a když se pro něco rozhodnu, tak mé přesvědčení nic nezmění. A letos jsem se 
skálopevně rozhodla, že na zimní stanování nejedu. Zvlášť, když se měl účastnit i Xaver.

Velkým překvapením pro mě proto bylo, že jsem 
se v pátek po čtvrté ocitla na zadním sedadle auta, 
které mířilo do Broumovských stěn. Snad že to 
letos měl být ten padesátý ročník, který nakonec 
vypadá stejně jako ty předešlé, snad je tam jen víc 
lidí. 

Přijedete, když jste klikař, tak už vám stan nebo 
něco, v čem se dá spát, někdo postavil, takže jen 
vytáhnete spacák a karimatku, najdete nejlepší 
místo na spaní a jdete se družit do tepla restaurač-
ního zařízení. A i tady platí stejná pravidla. Pokud 
jste klikař, drží vám někdo u stolu místo, takže ne-
musíte svádět lítý boj o volné židle, ale zasednete 
a konzumujete, nasáváte atmosféru, pozorujete 
lidi kolem sebe, jestli se neobjevil někdo, koho jste 
dlouho neviděli, nebo někdo nový, s kým byste se 
chtěli vídat častěji, případně aspoň jednou za rok 
na tomto místě. Pokud jste dost odvážní, jdete brzy 
spát a pokud ne, snažíte se v teple vydržet co nej-
déle, protože ačkoliv máte rozbalený někde v lese 
ten „supernadupaný“ spacák s komfortem kolem 
- 20 °C, pořád nemáte jistotu, že nepřijde něco, co 
by vás ve spaní rušilo, třeba Xaver. 

Ráno se vzbudíte brzy, ačkoliv je vám ve spacáku 
teplo, ale ostatní takový komfort nemají a protože 
jsou to dobří kamarádi, tak vzbudí i vás. Po snída-
ni se vyráží do skal. Podle fyzičky se tu dělí lidi na 
několik skupin. Někdo jde na procházku, někdo na 
túru a další dokonce na výpravu… co na tom, že 
všichni jdou stejně dlouhou trasu. Když jste klika-
ři, je nasněženo, je vidět daleko do kraje a nikde 
ani památky po Xaverovi. Další zastávka je opět na 

Hvězdě nad talířem něčeho teplého. Ti línější zů-
stávají pod záminkou, že je třeba držet místo u sto-
lu a klikaři mohou vyrazit ještě na Ameriku, kde 
netočí Opata, takže si můžou trochu spravit chuť. 
Večer se vracejí k lenochům, kteří jsou znavení od-
háněním nezvaných návštěvníků od stolu. 

Zapaluje se vatra, na sudu se opékají klobásky, buř-
ty, sýry, pečivo, někdy i prsty a v chatě se připravu-
je kapela. Pár slov pronesou pořadatelé a pak už se 
tančí a zpívá do pozdních večerních nebo brzkých 
ranních hodin. A v neděli ráno se platí, snad ještě 
horší záležitost než když se uprostřed postaveného 
přístřešku vzbudíte zimou a zjistíte, že potřebujete 
na záchod, nemůžete najít boty, baterku, ani cestu 
ven. Po sbalení se vyráží domů se slibem, že příště 
určitě zase přijedete. Ovšem pokud nejste dospělí, 
rozumní a v létě se nerozhodnete, že letos už ni-
kam. Více fotek na www.psohlavci14.cz.

Hana Hábová, Psohlavci 14
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Zimní táboření na Hvězdě v Broumovských stěnách



Zápis do prvních ročníků na ZŠ Žitomířská 885 proběhne 15. a 16. ledna, v čase 13.30 - 17 hod. Zápis se 
uskuteční jako tradičně v budově pod Penzionem ANNA, boční vchod. K zápisu si doneste občanský průkaz 
zákonného zástupce a rodný list dítěte. U zápisu bude přítomna školní psycholožka.

Pro rodiče budoucích prvňáčků pořádáme Den 
otevřených dveří v prvních třídách. Přijďte se podí-
vat 7. ledna od 8 - 10 hod. na práci prvňáčků přímo 
do výuky (budova pod Penzionem ANNA, boční 
vchod, 1. patro a budova školičky).
Co naše škola nabízí? Pro výuku využíváme vlast-
ní školní vzdělávací program „Tvořivá škola“. Od 2. 
ročníku učíme povinně anglický jazyk. Od 6. roční-
ku nabízíme dětem druhý cizí jazyk Nj, Rj. V rám-
ci povinné výuky si žáci mohou vybrat z nabídky 
různých volitelných předmětů podle svých schop-

ností, např. informatiku, sportovní výchovu, vede-
ní domácnosti, přírodovědná praktika, konverzaci 
v cizím jazyce. Moderní vyučovací metody a formy 
práce doplňuje celá řada školních projektů. Reali-
zujeme mezinárodní program EKOŠKOLA. Ve škole 
je školní psycholog, který je k dispozici dětem i ro-
dičům. Dále zde pracuje metodik prevence sociál-
ně patologických jevů a výchovný poradce.

Mgr. Jiří Slavík

Zápis prvňáčků
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V sobotu 30. listopadu před začátkem Adventu proběhl na naší škole tradiční Den otevřených dveří. Děti 
předvedly rodičům divadelní představení, zazpívaly vánoční písně a ve třídách mohli rodiče zhlédnout 
ukázky výuky v různých předmětech. 

Pro všechny bylo připraveno malé občerstvení 
a každý si mohl koupit výrobek s vánoční tematikou 
z jarmarku, který pro ně žáci připravili. Od 10 hodin 
se otevřely i dveře ostatních budov školy a rodiče 
mohli zhlédnout prostory, kde se jejich děti učí. Pro 
rodiče budoucích prvňáčků byly připraveny ukázky 
výuky s využitím interaktivní tabule. Na budově 
Chanos si mohl každý vyzkoušet naši umělou horo-
lezeckou stěnu. Všem se akce moc líbila a věřím, že 
tuto tradici udržíme i v dalších letech.

Ve čtvrtek 5. prosince dorazil čert s Mikulášem i na 
naši školu. Žáci devátého ročníku již tradičně při-
chystali pro své spolužáky z nižších ročníků miku-
lášskou nadílku. Prošli postupně všechny třídy ve 
všech budovách a vytrestali hříšníky. Navštívili i MŠ 
Letadýlko, kde rozdali dětem sladkosti za básničky, 
které si pro ně připravili. 

Do konce roku 2013 nás ještě čeká mnoho akcí. 
V pátek 13. prosince uspořádáme pro žáky druhé-
ho stupně velký vánoční florbalový turnaj. V turna-
ji se utkávají družstva chlapců a dívek jednotlivých 
tříd z druhého stupně. Turnaj mezi sebou sehrají 
6. a 7. ročníky (8 - 11 hod.) a 8. a 9. ročníky (11 
– 13 hod.). Sedmé a osmé ročníky čeká prevence, 
kterou pro nás zajišťuje o.s. Leccos, a šesté ročníky 
mají naplánovanou exkurzi do planetária.

Mgr. Jiří Slavík

Závěr roku na naší škole
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Na začátku října 2013 provedl tým Active Citizens při SOŠ Český Brod - Liblice průzkum v místní komunitě. 
Jednalo se o dotazníkové šetření na zjištění toho, co se místním občanům vybaví, když se řekne Český Brod, 
co vnímají ve městě jako pozitivní a negativní, jak jsou spokojeni se životem ve městě a co bychom pro ně 
jako škola mohli udělat?

Z tohoto výzkumu vyplynulo několik zajímavých 
věcí. Lidem se ve městě líbí opravené nádraží 
a svým známým by rozhodně doporučili Český Brod 
navštívit pro jeho historické památky a podzemí. 
Negativně občany ovlivňuje rostoucí kriminalita 
ve městě a otevřená drogová scéna, poukazují na 
neopravené koupaliště a nedostatek kulturního vy-
žití, za kterým jsou nuceni jezdit do Prahy.

Na tyto výstupy naše škola reaguje a plní přání 
všem těm, kterým chybí kultura ve městě. V rám-
ci projektu Active Citizens uspořádáme 26. břez-
na 2014 divadelní představení v podání mladého 

kouřimského divadelního souboru Mrsťa Prsťa. 
Toto představení je určeno pro všechny občany. Na 
přestávku bude zajištěno občerstvení a živá hudba 
v podání studentů SOŠ.

Tímto projektem odstartujeme sérii dalších akcí 
určených k rozvoji komunitního života v Českém 
Brodě a k posílení vazeb mezi naší školou a místní 
komunitou. O všech akcích Vás budeme včas infor-
movat.

Tým Active Citizens,
SOŠ Český Brod - Liblice

Aktivní a akční studenti z Liblic



Už 22 let trvá spolupráce mezi SOŠ Český Brod - Liblice a francouzskou školou Lycée Agricole v Lons-le-Sau-
nier. Toto třicetitisícové město je střediskem departementu Jura, který se nachází v regionu Franche-Comté 
ležícím u švýcarských hranic. Jde o turisticky atraktivní oblast Francie s množstvím kulturních a přírodních 
památek. Letos v listopadu se vzájemné poznávací zájezdy uskutečnily již po jedenácté!

Nejprve zavítali Francouzi do Liblic: 24 studentů 
a 3 učitelé se seznámili s příjemným prostředím 
školy a se systémem vzdělávání u nás, poté vyrazili 
do Českého Brodu a okolí. Se zájmem si prohlédli 
město včetně českobrodského podzemí a navštívili 
vzácnou baziliku v Tismicích. V dalších dnech jim 
hostitelé zajistili návštěvu pivovaru v Nymburce 
a Národního památníku v Terezíně, dále prohlídku 
Kutné Hory a zlatým hřebem programu byla tradič-
ně Praha. Většina francouzských studentů navštívi-
la Českou republiku poprvé a při závěrečném lou-
čení byli všichni okouzleni krásou naší země. Díky 
Městskému úřadu v Českém Brodě a Krajskému 
úřadu Středočeského kraje si mohli domů odvézt 
dárečky a materiály, které jim budou tento zážitek 
stále připomínat.

Týden nato vyrazila výprava z liblické školy (32 
studentů a 3 učitelé) na oplátku do Francie. Fran-
couzští partneři rovněž připravili bohatý program 
s ochutnávkou toho nejzajímavějšího, co hornatá 
Jura nabízí, včetně první sněhové nadílky. Hostite-
lé nejprve liblické studenty provedli areálem školy, 
která se jako jedna z mála ve Francii specializuje 
na chov a drezúru koní. Při seznamování s tamním 
systémem vzdělávání naši studenti záviděli svým 
protějškům velké množství prázdnin, po 7 týdnech 
výuky následují 2 týdny volna, naopak se jim pří-
liš nezamlouval přísný režim na internátu školy. 
Chlapci a dívky byli ubytováni v oddělených zónách 
a nesměli se vzájemně navštěvovat.

Z pestrého programu jistě stojí za zmínku návštěva 
Muzea sýra Veselá kráva, který se přímo v Lons-
le-Saunier vyrábí, prohlídka Besançonu, hlavního 
města regionu, či výlet k působivým vodopádům 
uprostřed nedotčené přírody. Nezapomenutelná, 
zejména pro studenty s citlivějším čichem, byla ex-
kurze v bývalé vojenské pevnosti Fort des Rousses, 
která pro své výjimečné klima slouží k zrání vynika-
jícího sýra Comté.

Letošní výměnný program proběhl úspěšně a dále 
posílil partnerství, které je na obou školách pěsto-
váno se vzájemnou úctou a respektem.

Mgr. Marie Radiměřová

Partnerství s dlouhou tradicí
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Páteční večer 6. prosince naplnil očekávání asi všech, kteří se na něm podíleli. Pořadatelům se splnil sen, 
kdy po rekonstrukci technického vybavení sálu kina zažili poprvé vyprodaný sál.

Adventně naladěným divákům, z nichž mnozí přejí 
Spirituálům již od jejich začátků, a rádi si poslechli 
program sestavený z méně známých vánočně za-
měřených textů z celého světa. A snad i samotným 
účinkujícím, protože hrát před vyprodaným hlediš-
těm, které se mnohdy v refrénech svým zpěvem 
přidávalo ke zpěvu, je zcela určitě potěšilo.

Repliky Jiřího Tichoty, kterými glosoval svůj vztah 
k Českému Brodu či textům písní, potěšily svou 
vtipností a v dnešní době i jazykovou vytříbeností. 
Asi málokdo sleduje stránky Spirituálů, kde bys-
te se dočetli: „Sdělujeme, že letošní listopadové 
a prosincové koncerty budou poslední, kterých 
se zúčastní Jiří Tichota zv. Tichák, jako řádný člen 
kapely. 

Po vánočním koncertu 22. prosince ve Smetanově 
síni bude poslední žijící člen původní sestavy z r. 
1960 a po celých třiapadesát let existence kapely 
i její umělecký šéf (skrze nějž tak mj. dosud trvala 
i kontinuita jména Spirituál kvintet) ve volné pozici 
jakéhosi „čestného člena“, který se na koncertech 
a práci kvintetu bude podílet podle svých možností 
tak dlouho, dokud mu to ostatní budou trpět.

Proto jsme rádi a vážíme si toho, že před svým 
odchodem do „hudebního důchodu“ zavítal Jiří 
Tichota se Spirituály do Českého Brodu a ještě jed-
nou děkujeme.

Pavel Janík

Spirituál kvintet dobyl Svět

2� Ze společnosti

TICKETPORTAL
Využijte jednu z mnoha služeb IC Český Brod - předprodej vstupenek na divadelní představe-
ní, koncerty a muzikály v síti Ticketportal. Informace v IC na náměstí Arnošta z Pardubic 56, 
tel. 321 612 218 - 9, email: info@cesbrod.cz
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Mikulášské setkání bylo setkání všech dětských oddílů T. J. Sokol Český Brod v pospolité náladě v zázemí 
naší přepůvabné a všeobjímající sokolovny, kde cílem je spolu cvičit, spolu být, spolu se podílet...

Ve středu 4. prosince bylo u nás rušno, konalo se 
Mikulášské setkání dětí a rodičů Sokola Český Brod. 
Pro děti bylo připraveno několik stanovišť a rodiče 
se postarali i o malé občerstvení. Překvapením bylo 
opravdové strašidelné peklo v suterénu sokolovny, 
které bylo plné hrůzostrašných i roztomilých čertů. 
„Peklo bylo moc strašný, trošku jsem tam i plaka-
la,“ prohlásila malá Evelínka a jeden z tatínků do-
dal, „Dobrý nápad, mně se to moc líbí.“

Než děti přivolaly Mikuláše, předvedly na jevišti své 
ukázky z činnosti oddíly aerobiku a scénického tan-
ce. A to ukázku „čertovského“ sportovního aero-
biku Natalie Mikuličkové a scénickou choreografii 
současného tance „Ve snu čiší živočiši.“ Nakonec se 
děti dočkaly i Mikuláše a anděla, kteří jim přinesli 
sladkou odměnu za jejich básničky a písničky. 

Myslíme, že to bylo hezké naladění adventní at-
mosféry a rozloučení s rokem 2013! T. J. Sokol 

Český Brod neochudil o mikulášské setkání ani své 
dospělé členy. Ti se sešli v sokolovně po dětských 
oddílech a rovněž v pospolité atmosféře při kytaře 
a dobrém vínu, jednak vzpomínali, ale i vymýšleli 
nové nápady a plány do dalšího roku.

Eliška Strakošová a Eva Petrásková, T.J. Sokol ČB

Mikulášské setkání v Sokole
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Mistrovství České republiky 
v Taekwon-do ITF

Během druhého listopadového víkendu se v Nymburce konala nejprestižnější soutěž sezóny v Taekwon-do 
ITF a to Mistrovství České republiky. V pěti soutěžních disciplínách, které zahrnovaly technické sestavy, 
sportovní boj, silové přerážení, speciální techniky a sebeobranu, změřili své dovednosti v kategoriích jed-
notlivců a týmů žáci, junioři, senioři a také veteráni.

Konkurence ve všech soutěžních disciplínách byla 
obrovská a o výborné sportovní výkony nebyla 
nouze. Této vrcholné a organizačně náročné akce 
se zúčastnilo celkem 354 závodníků z 23 škol Čes-
kého svazu Taekwon-do ITF. Za hladký a bezproblé-
mový průběh časového harmonogramu jednotli-
vých závodů patří velké poděkování organizátorům 
soutěže i všem účastníkům. Výbornou atmosféru 
závodů v nymburské sportovní hale dokreslovali 
také diváci z řad příbuzných a přátel soutěžících. 

Na soutěži předvedla své závodníky také „naše“ 
škola Taekwon-do ITF Ge¬-Baek Hosin Sool, kte-
rá se s dvaceti sedmi zlatými, dvaceti pěti stříbr-
nými a třiceti čtyřmi bronzovými medailemi stala 
nejúspěšnější školou letošního Mistrovství České 
republiky v zisku zlatých medailí. Všichni závodníci 
naší školy dali do svých výkonů maximum a kromě 
spousty cenných kovů si odnesli i motivaci a po-
vzbuzení do dalšího tréninku.

Na úspěchu školy Ge-Baek Hosin Sool se aktivně 
podíleli i členové skupiny cvičící v T.J. Sokol Český 
Brod pod vedením Tomáše Komrsky (III. Dan). Vel-
ká gratulace patří jmenovitě Antonínu Dotlačilovi, 
který získal stříbrnou medaili v technických sesta-
vách, stříbrnou medaili v sportovním boji a v silo-
vém přerážení v kategorii veteránů.
 
Nakonec patří poděkovaní za účast a kvalitní spor-
tovní výkony všem soutěžícím z naší školy a bude-
me se opět těšit na viděnou na Mistrovství České 
republiky příští rok! Tréninky v Českém Brodě pro-
bíhají pravidelně ve čtvrtek 18.30 - 20.30 hod. v T.J. 
Sokol. Všichni zájemci o tohle krásné bojové umění 
jsou srdečně zváni! Více informací na www.tkd.cz.

Mária Trundová,
Ge-Baek Hosin Sool

2�Ze společnosti



Rychlý sběr papíru
Školní rok na základních a středních školách v Českém Brodě začal tradiční účastí žáků a studentů v rámci 
akce, kterou každoročně od roku 2009 pořádají TS Český Brod za podpory města a ve spolupráci s firmou 
CUIR a.s. Každým rokem zpravidla ve dvou cyklech mezi sebou soutěží školy i jednotlivé třídy, kdo sesbírá 
co největší množství tříděného papíru a získá tak titul nejlepší škola a třída ve sběru papíru. 

Akce je pořádána v rámci podpory a ochrany život-
ního prostředí s cílem, co nejvíce šetřit naše lesy. 
Firma Cuir a.s. se sídlem v Brandýse nad Labem je 
pravidelným odběratelem veškerého sesbíraného 
papíru v Českém Brodě a spádových obcí, který 
také dále zpracovává.

Soutěž proběhla v říjnu a listopadu. Na prvním mís-
tě ve sběru se umístila ZŠ Žitomířská, která sesbí-
rala ve velice krátké době celkem 9960 kg papíru 
a získala finanční částku více jak 22 tis. Kč. V rámci 
této školy získala prvenství třída 3. C s třídní učitel-
kou Květou Vostruhovou. 

Na druhém místě se umístila ZŠ Tyršova, která na-
sbírala celkem 5 660 kg této komodity a získala cel-

kem 12 tis. Kč. Nejlepší třídou se stala 2. A s třídní 
učitelkou Michaelou Kemrovou. Soutěže se také 
účastnilo gymnázium, které ve sběru získalo část-
ku 6 918 Kč za množství papíru 3202 kg a obsadilo 
třetí příčku. Nesmíme zapomenout na děti z MŠ 
v Kollárově ulici, které se pravidelně akce účastní 
a dosahují velmi dobrých výsledků.

Slavnostní předání cen nejlepším jmenovaným tří-
dám proběhlo 9. prosince za účasti vedení města. 
Poděkovali jsme všem žáků a učitelkám za dosa-
žené výsledky a popřáli jim, aby co nejlépe prožili 
nadcházející vánoční svátky.

Ing. Miroslav Kruliš

2� Ze společnosti
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Austrálie
Ve středu 20. listopadu se 2. stupeň a 5. třídy ZŠ Tyršova zúčastnily přednášky a filmu „Svět kolem nás, 
Austrálie - tajemství rudého kontinentu “. Celý program byl velmi poučný a zajímavý. Akce se odehrála 
v našem opraveném českobrodském kině.

Myslím si, že mluvené slovo u filmu byl moc dobrý 
nápad. Všichni jsme pozorně poslouchali. Dozvě-
děli jsme se například, že uprostřed Austrálie je 
velké horko, že hlavní město se nazývá Canberra 
(ne Sydney, jak si myslela většina), že písek je na 
pouštích rudý a všude okolo je spousta klokanů. 
Proto tam mají na silnicích dopravní značky „Pozor 
klokani“. 

Po skončení filmu následovaly dotazy. Skvělé bylo 
i to, že autoři přednášky i filmu vše prožili na vlast-
ní kůži, měli neuvěřitelné zážitky, proto dokázali 
odpovědět na všechny naše dotazy. Také jsme měli 
názornou ukázku tradičního australského hudební-
ho nástroje „didgeridoo“ a australského telefonu. 

Několik dětí si tyto nástroje vyzkoušelo. Už se těší-
me na příští rok, o čem asi bude další pořad?

N. Baumanová, 6. A, ZŠ Tyršova

Beseda žáků s policisty
Mezi žáky prvního a druhého ročníku 2. ZŠ v Tyršově ulici v Českém Brodě přijel policejní psovod Kynologic-
kého střediska Policie České republiky v Milovicích Jiří Baloun a preventistka informační skupiny Územního 
odboru PČR Kolín.

Policejní psovod předvedl výcvik policejních psů, 
ukázky poslušnosti, zadržení nebezpečného pa-
chatele a použití cvičícího obleku Ringo. Ukázal 
také, jak psi vyhledávají předměty v terénu a jak 
plní příkazy. 
 
Ukázky předváděli dva psi, stáří 9 let a 9 měsíců. 
Policejní psovod odpovídal na dotazy, třeba, že vy-
sloužilé psy si ve většině případů nechávají jejich 
psovodi doma na dožití. Mladé psy získává policie 
ze svých chovných stanic nebo výkupem z civilního 
sektoru. Základní výcvik poslušnosti trvá do dvou 
let, pro výkon u policie se psi cvičí 2,5 roku. Pátrací 
psi jsou vycvičeni až tak po třech letech. Ukázka se 
dětem velice líbila.

Druhou částí byla beseda s preventistkou infor-
mační skupiny Územního odboru PČR Kolín nprap. 
Věrou Žídkovou. Děti se dozvěděly, jak se mají cho-
vat v dopravě, jak správně přecházet ulici, na co 

si dát pozor. Policistka děti seznámila s dopravními 
značkami, důraz položila na pravidla při jízdě na 
kole, používání ochranných prostředků jako jsou 
přilby a doprovod dospělých. Děti se také zajímaly 
i o uniformy policistů. Byly to příjemně strávené 
chvíle, kdy se žáci dozvěděli spoustu nových věcí.

Mgr. D. Nováková, ZŠ Tyršova



Mikulášská nadílka
Ve čtvrtek 5. prosince na naší škole proběhla tradiční akce devátých tříd, Mikulášská nadílka. Ráno jsme 
přišli do školy a začaly velké přípravy. Každý si přinesl svou masku, líčidla a uhlí pro hříšníky. Samozřejmě 
nám nechyběly ani bonbóny, lízátka a sladkosti pro hodné děti, ale i pro zlobidla. Maskování probíhalo ve 
velkém očekávání a vzrušené atmosféře. Vznikla velká skupina čertů a andělů, v čele se sv. Mikulášem.

První cesta vedla do 6. A a na „radnici“ mezi děti 
druhých, třetích a pátých tříd. Mezitím druhá de-
vítka vyrazila mezi prvňáky a druháky na „školičku“ 
a také v tomto roce k druhákům ve „vypůjčené“ tří-
dičce na ZUŠ. Když jsme šli do tříd, paní učitelka za-
bouchala na dveře, zhasla, první vlítli jako pekelná 
smršť mezi lavice čerti, kteří se pěkně vyřádili, pak 
přišli andělé za zvuků andělského zvonění a nako-
nec důstojný sv. Mikuláš. 

Čerti si sedali k dětem do lavic, prohlíželi jim žá-
kovské knížky, některé děti pochválili, některé po-
kárali a rozdávali uhlí. Každý anděl měl na starosti 
jednu třídu. Nejdřív jsme malinko potrápili ty, na 
které jsme vyzvěděli nějaké průšvihy, největší hříš-
níky třídy, ale i kamarády, o kterých jsme věděli, že 
nepokazí legraci, a pak andělé rozdali všem dětem 
bonbóny.
 
Také jsme byli pozváni na nadílku do penzionu 
Anna. Navštívili jsme všechny pokoje a babičkám 

a dědečkům nadělili perníček a mandarinku od je-
jich paní ředitelky. Naprosto spontánně jsme zazpí-
vali naši třídní přací narozeninovou písničku Zdráv 
buď zdráv a štěstí měj, a rovnou jako kánon… A ja-
ko zlatý hřeb jsme navštívili pana starostu a mís-
tostarostu na městském úřadě. Oba řekli svatému 
Mikuláši pěkně poslušně básničku, dostali odměnu 
a slíbili, že se určitě budou snažit polepšit. Všichni 
jsme si to moc užili. Proti běžnému školnímu dni 
jsme byli úplně vyčerpaní, byl to krásný, ale nároč-
ný den.

M. Psutková, 9. A, ZŠ Tyršova
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Pavla Kovaříková
Oslovila jsem Mgr. Pavlu Kovaříkovou (nar. 1972), protože žije svůj život naplno, a to i přesto, že jí osud 
připravil nemalou překážku, je od svých 15 let úplně nevidomá. Paní Kovaříková absolvovala bakalářské 
studium na Filozofické fakultě UK, tlumočnictví a překladatelství (angličtina) a magisterské studium na 
West Chester University of Pennsylvania (USA), poradenství a psychoterapie. Dále pracovala jako odborná 
asistentka Institutu základní rehabilitace zrakově postižených při UK a lektorka počítačové laboratoře pro 
zrakově postižené při MFF UK - Carolina. Mimo jiné byla iniciátorkou a spolupracovnicí projektu vytváření 
studijních podmínek pro zrakově postižené studenty na UK, vyučuje angličtinu, startovala na evropských 
a světových šampionátech v plavání, atletickém běhu a běhu na lyžích, získala medaile na zimních i letních 
paralympijských hrách 1992 a je držitelkou světového rekordu v běhu na 3000 m kategorie nevidomých 
žen. Vytvořila ilustrace pro publikace vydané sdružením Okamžik - Každý běží svou míli, Co vlastně ti nevi-
domí dělají? a Nevídáno, na kterém se podílela také textově. Je autorkou knihy Seznam značek a zkratek 
anglického zkratkopisu pro nevidomé. Už chápete, proč jsem paní Kovaříkovou požádala o rozhovor…? 
Když mi paní Kovaříková navrhla, že odpoví na otázky písemně, byla jsem zvědavá, jak to udělá? Prozraďte 
nám, jak zvládáte práci s počítačem?

Počítač mi změnil život od základu, mohu díky němu 
fungovat ve světě tak, jak se mi to dříve ani nesni-
lo. Používám ho pro čtení textů včetně novin a knih, 
při korespondenci s lidmi i institucemi. Počítač mi 
umožnil získat nad textem plnou kontrolu. Když 
jsem před nástupem na mateřskou učila angličtinu, 
studenti mi mailem posílali vypracované úkoly a já 
jim je mohla bez pomoci vidícího člověka opravo-
vat. Pro komunikaci s počítačem nepoužívám myš, 
ale výhradně klávesnici, na které píšu, podobně jako 
každá správná sekretářka, pěkně poslepu všemi de-
seti. Monitor nechávám vypnutý, aspoň mě neoza-
řuje. Na počítačovém stole mi ještě leží taková pla-
catá věc, což je hmatový displej. Jde o velmi drahé 
speciální zařízení, které mi zobrazuje text v délce 40 
znaků Braillovým písmem. Rukama tedy přehmatá-
vám mezi klávesnicí a tímto displejem, kde mi pod 
prsty vystupují body tohoto speciálního písma pro 
nevidomé. Musím rozumět práci s počítačem nato-
lik, abych se za pomoci hmatového displeje uměla 
v dění na obrazovce zorientovat a pochopit, které 
okno je zrovna otevřené nebo na kterém ovláda-
cím prvku se nacházím. Díky displeji mám přesnou 
kontrolu nad psaným textem, vnímám pravopis, 
překlepy, formát. Souběžně s displejem mám spuš-
těný speciální program, tzv. screen reader, který mi 
umělým hlasem sděluje, co se na obrazovce zrovna 
ukazuje. Umělý hlas používám třeba při čtení e-mai-
lů a knížek.

Již několik let se věnujete hmatovému barevnému 
kreslení. Můžete tuto techniku popsat? 

Nejdřív bych chtěla říct, že malování a kreslení je 
výhradně můj osobní projev. Nejedná se o techniku 
použitelnou pro většinu těch, kdo nevidí. Schop-
nost výtvarné tvorby je totiž založena na několika 
okolnostech, které se u mě sešly jaksi náhodou. Od 
malička mám silné barevné vnitřní vidění – odbor-
ně se tomu říká synestezie. Jde o to, že všechno, co 
vnímám skrze mluvený nebo psaný jazyk, se mi au-
tomaticky a zcela nedobrovolně převádí v barevné 
kompozice. Mám tudíž přirozenou potřebu vyjad-
řovat se barvami, když v nich takhle pořád žiju. Pro 
mou tvorbu je dále zásadní to, že jsem do 15 let tro-
chu viděla. Byly to sice jen zbytky zraku, měla jsem 
ale možnost udělat si představu o světě kolem sebe. 
A konečně mám velmi jemný cit v prstech, protože 
čtu Braillovo písmo a neustále soustředěně použí-
vám hmat. Tohle všechno dohromady mi umožňuje 
vytvářet černobílé i barevné obrazy. Dělám to tak, 
že si nejprve propisovačkou vyryju veškeré linie ob-
razu do papíru. Představte si to jako takovou pro-
pracovanou šablonu pro vitráž. Když má být kresba 
černobílá, tak tím skončím. Pokud chci ale vytvořit 
barevný obraz, otočím papír z rubu, kde se dají vy-
ryté linie lépe nahmatat. Pak začnu vybarvovat ole-
jovými pastely. Pastely mám označené kódy a každý 
má své přesně dané místo v platu. Každý výjev, který 
se chystám malovat, nejprve vypracovávám ve své 
představě. Prostředky, které mám, nejsem zdaleka 
schopná zachytit to, co v sobě „vidím“. Obraz, který 
ze své představy překresluju na papír, je vždy výsled-
kem zjednodušování. Řekla bych, že namalované je 
tak desetinou té vnitřní představy. 
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Dosáhla jste velkých úspěchů v různých sportov-
ních disciplínách. Můžete popsat, jak se trénuje 
třeba v běhu? 
Snad až na plavání, neexistuje u nevidomých indivi-
duální sport. Jedná se vždy o souhru dvou lidí, ne-
vidomého a jeho průvodce, my mu říkáme trasér. 
Výsledek v závodě je tedy kromě talentu a píle ne-
vidomého závodníka zásadně určen kvalitou vztahu 
ve dvojici, propracovaností jejich souhry. Ta závislost 
na týmové spolupráci mě v běhu na dráze i na silnici, 
stejně jako v běhu na lyžích, tedy sportech, kterým 
jsem se nejvíc věnovala, velmi bavila a zajímala. Na-
opak na plavání jsem si cenila té svobody, že nemu-
sím neustále řešit, kde seženu dobrého průvodce. 
V dalších sportovních oborech mě těšilo prozkou-
mávat, kde je hranice toho, co se poslepu dá ještě 
zvládnout a co už ne. Dostala jsem se tak například 
k horolezení, bruslení, aerobiku, windsurfingu. Dnes 
si s mým mužem chodíme zaběhat, nebo si k jeho 
běhu vezmu koloběžku, případně vyrazíme na dvoj-
kole. Samozřejmě vše už jen tak rekreačně, v kon-
verzačním tempu. Běh vypadá tak, že běžíme vedle 
sebe a zlehka se dotýkáme pohybujícími se pažemi. 
Mám ráda, když je průvodce nějak lehce ozvučený, 
třeba za běhu drží v ruce klíče, nebo má na sobě 
hodně šustivou bundu. Průběžně mi dává instruk-
ce o změnách směru, o nerovnostech atd. Musí mě 
dobře znát, aby odhadl, co potřebuju hlásit, a hlav-
ně se vyhnul místům, kde bych si mohla podvrknout 
kotník a tak. Proto si nemůžu dovolit běhat kdekoli, 
obvykle se držíme silnic a rovnějších zpevněných 
cest. 

Jak bychom mohli v Českém Brodě usnadnit situaci 
zrakově postiženým občanům? 
Rozsáhlejší speciální úpravy pro nevidomé, jak je 
známe z velkých měst, na malém městě podle mě 

opodstatnění nemají. Je nás tady příliš málo, aby se 
investice vyplatily. Na co se ale rozhodně těším, je 
plánovaná rekonstrukce nádraží, která by pro mě 
měla vyřešit bezpečnou orientaci a přecházení po 
nástupištích. Co mě trápí, je stav chodníků. Velmi 
často potkávám něco nepříjemného či vysloveně 
nebezpečného, co na chodník nepatří. Zaparkované 
auto, nízko stažená, do cesty trčící plátěná stříška, 
obdobně trčící poutač s ostrými rohy… Také bych 
na chodnících uvítala opravu lecjakých děr a kři-
volakostí hrozících výronem kotníku, třeba na své 
každodenní cestě s tříletou dcerkou do školky kolem 
areálu nemocnice.

Všímám si víc takových obyčejných mezilidských in-
terakcí, jak je s bílou holí na ulicích Brodu zažívám. 
Možná se hodně lidí domnívá, že přeci jen trochu 
něco vidím, a tak nějak s tím počítají, třeba když se 
míjíme. Například slyším před sebou nějaké hlasy. 
Když se k tomu místu přiblížím, hlasy zmlknou. Ně-
kdy slyším, jak lidé ustoupí stranou a mlčky čekají, až 
projdu. Tím se můj průchod kolem nich velmi kom-
plikuje a spíš dojde ke kolizi. Jsem proto mnohem 
raději, když mi protijdoucí babička o holi zahlásí, že 
tam je, mám tak mnohem větší šanci se jí bezpečně 
vyhnout, než kdybych ji jen matně kdesi poblíž tuši-
la. Slýchám dospělé, jak dětem zajímajícím se o to, 
co to ta paní s tou hůlkou dělá, vysvětlují, že paní 
špatně vidí. Jenže pravda je taková, že ta paní nevidí 
vůbec. Jsem vždycky velmi ráda, když mě někdo tře-
ba při přecházení osloví a nabídne mi pomoc. Když 
člověk nevidí, je prima s tím počítat i při obyčejném 
sousedském kontaktu. Úsměvu či mávnutí nebo jen 
tichého sledování od vrátek si pochopitelně nemám 
šanci všimnout. Když někdo zavolá „dobrý den“, čas-
to si nejsem jistá, zda to patří mně, a hlavně sko-
ro nikdy vůbec netuším, kdo to je. Rozpoznat hlas 
v těch třech slabikách ve zvukové kulise venkovní-
ho prostoru není zdaleka tak automatické jako při 
vnímání tváří. Proto velmi oceňuju, když se mi lidé 
při pozdravu i připomenou, koho že to právě potká-
vám. 

Věřím, že vás tento rozhovor alespoň trochu in-
spiroval. Přejme paní Kovaříkové do nového roku 
štěstí, zdraví, spokojenost a mnoho dalších úspěchů 
v osobním i profesním životě!

Kristýna Šílová, PR manažerka
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Začátkem listopadu Městskou knihovnu navštívily děti z MŠ Kollárova, pro 68 žáčků ze tříd Medvíďat, 
Dráčat a Bobříků jsme připravili další malé pohádkové čtení a hraní, které jsme tentokrát věnovali feno-
menální české ilustrátorce Heleně Zmatlíkové.

Na začátku našeho setkání zazněla malá ukázka 
z knihy Eduarda Petišky Bylo jednou jedno lout-
kové divadlo, připomněli jsme si některé postavy 
loutkového divadla a na magnetické tabuli děti slo-
žily loutku princezny, Kašpárka a čerta. Potom jsme 
si přečetli kousek příběhu o skřítkovi Pořádníčkovi 
z knížky Anny Malinské Náš Adámek a děti skládaly 
puzzle vytvořené z ilustrací Heleny Zmatlíkové, kte-
ré tuto knihu doprovázejí. Následovalo znovu čtení 
z knížky Bylo jednou jedno loutkové divadlo, ten-
tokrát děti poslouchaly kousek příběhu o Červené 
Karkulce a její babičce, který nás přivedl k pexesu 
s obrázky pohádkových postaviček Heleny Zmatlí-
kové, dětí hledaly správné dvojice a hádaly, do kte-
ré pohádky patří. 

Na závěr přišlo na řadu oblíbené prohlížení leporel 
a knížek ilustrovaných Helenou Zmatlíkovou, nechybě-
la ochutnávka sýrových preclíčků a do školky si všech-
ny děti odnesly jednoduchou omalovánku čerta.

Eva Vedralová, Městská knihovna Český Brod

��Z knihovny

Bylo jednou jedno loutkové divadlo

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané: paní Marie Markovská, paní Jaro-
slava Řejhová, pan Miroslav Kuchař, paní Ludmila Pouchová, paní Aloisie Vacková, pan Josef 
Houžvička, paní Alice Šebestová, paní Vlasta Doležalová, paní Miroslava Fraňková a paní Bo-
žena Boháčová. Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

PODĚLTE SE S NÁMI O FOTKY
Fotíte rádi ve volném čase? Máte zajímavé fotky z městských akcí? Chcete se s námi podílet 
na propagaci města? Pošlete nám své fotografie na email: info@cesbrod.cz. Sdílená radost 
z fotky Vám bude odměnou.



Vybíráme z knižních novinek

Jindra Tichá: Hledání pravdy
Na podzim 1943 přijíždí do Prahy mladý Němec Erich, který byl jmenován profesorem na 
pražské německé univerzitě. Před válkou studoval na nejlepších německých univerzitách 
a proslavil se řadou odborných článků, za války, až do svého zranění, působil jako kapitán 
německé ponorky. Jeho bývalá spolužačka Hana mu vyčítá, že přijal místo na německé 
univerzitě v Praze v době, kdy nacisté zavřeli všechny české vysoké školy… Román z vá-
lečné Prahy je reflexí postavení jedince ve válce, v době velkých historických zlomů, 
reflexí německé okupace Československa i působení protektorátní vlády prezidenta Há-
chy v Praze, stejně jako Benešovy exilové vlády v Londýně.

Jan Boněk: Krabice od bot Vladimíra Renčína
Kresby Vladimíra Renčína patří k základním hodnotám české kultury, oslovují nejširší 
publikum, přestože nejsou jednoduché. Kniha Krabice od bot je výběrem vzpomínání, 
myšlenek a postřehů, které během mnoha let Vladimír Renčín napsal nebo řekl, když 
byl doslova přinucen mluvit na vernisážích, když se občas nechal přemluvit k rozhovoru 
s novinářem, případně když ho vtlačili před televizní kameru. Vypráví o tom, jak v náručí 
matky přežil v krytu bombardování Drážďan, o postavách, které ho provázely životem, 
a také o jeho osudové ženě, která se stala vzorem legendární Marie. Pokud Renčínovy 
nezaměnitelné kresby máte rádi, po přečtení této knihy je budete mít ještě raději.

Kamila Skopová: Pohádky
Pohádková knížka určená dětem, kterým vždycky vrtalo hlavou, co je to vřetán-
ko, o které se píchla Šípková Růženka, jak vypadá kůň grošák, na němž jel Jiřík 
hledat Zlatovlásku, a proč se říká, že někdo má za lubem. Výtvarnice a folklorist-
ka Kamila Skopová vybírá z oblíbených i méně známých pohádek a své vyprávění 
doprovází bohatými ilustracemi. Navíc dětem vysvětluje zastaralá slova a přibli-
žuje dnes již nepoužívané nástroje, části oděvu a další historické skutečnosti. 
Rozšiřuje tak řadu svých úspěšných titulů, věnovaných popularizaci lidového 
folklóru a národopisu, o knihu určenou těm nejmenším čtenářům.

Kompletní přehled nových knih za měsíc prosinec je k dispozici v Městské knihovně nebo na
www.knihovna-cbrod.cz / ON-LINE katalog / Seznamy a novinky.
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K minulosti a budoucnosti městských hradeb
V poslední době jsem obdržel nezávisle na sobě hned několik otázek na péči a osud českobrodských hra-
deb. Rozhodl jsem se proto seznámit touto formou i další případné zájemce s vizí dalšího postupu na této 
výrazné místní dominantě.

Nejprve trochu historie - za arcibiskupa Arnošta z Par-
dubic byla okolo roku 1360 dokončena výstavba města 
a byly vystavěny kamenné hradby se třemi bránami 
(Pražskou, Kouřimskou a Liblickou) a dvěma fortna-
mi (Žitomířskou a Jalovou). Tyto hradby se ovšem po 
dobytí města husity (1421) ukázaly jako nedostačující, 
proto ve druhé polovině 15. století přistoupili Česko-
brodští k vybudování nového pozdně gotického opev-
nění, jehož stavbu potvrzuje nápis na částečně docho-
vané pamětní desce: „1487 Mistr Havel dokončil dílo 
toto započaté roku 1451.“ Městské jádro tehdy sevřela 
hradební zeď s obranným ochozem, kterou po obvodu 
zpevňovalo nejméně devět otevřených půlválcových 
bašt. Z nichž se v neúplném stavu dochovaly tři na ji-
hovýchodní a východní straně.

Otázkou městských hradeb se naše Komise pro rege-
neraci městské památkové zóny intenzivně zabývá už 
třetím rokem. Špatný stav hradeb ovšem už před sto 
lety řešila zdejší muzejní komise v čele s Jozefem Miš-
kovským. 

V první fázi památková komise oslovila několik firem 
certifikovaných pro opravy kulturních památek se žá-
dostí o vypracování strategie opravy hradeb. Každá při-
šla s jiným řešením, většina z nich ale nebyla přijatelná 
buď z finančních důvodů, nebo pro zásadní nesouhlas 
památkového úřadu (např. původně preferované vy-
budování drobné sedlové stříšky z pálených tašek nad 
korunou zdiva). Problém s hradbami tkví především 
v tom, že byly postaveny z relativně nekvalitního ero-
zivního kamene, který nemá rozhodně předpokláda-
nou životnost v řádech „na věčné časy“. Navíc z vnitřní 
strany hradeb je na ně uměle navršena vrstva cca 2,5 
metrů zeminy, která na zdivo jednak tlačí, jednak per-
manentně udržuje vlhkost. Celkové odizolování této 
„vnitřní“ vrstvy zeminy není technologicky možné, 
jednak je pro NPÚ nepřípustné. Zásadním problémem 
je zde ovšem vystavení zdiva dešti, mrazu a neustálé 
„odrolování“ návětrných ploch kamenných kvádrů - 
s tímto bohužel nedokážeme nic učinit. 

Přijatelné možnosti obnovy hradeb jsou v podstatě: 
1. mechanické očištění koruny zdiva od veškeré vege-
tace a hlíny; 2. zpevnění stávajících kamenů namáče-
ním organokřemičitým roztokem; 3. uvolněné zdivo 
v nejnutnějším případě rozebrat, dozpevnit a navrátit 

na původní místo na vápennou maltu, a to po jednot-
livých kusech; 4. Jako zásadní ochranu koruny hradeb 
pak NPÚ navrhuje nadezdít na hradby ochranný pás 
z ostře pálených cihel, nebo vizuálně odlišeného ka-
mene, a následně ho opět zatravnit.

Jako ve většině projektů hrají zde rozhodující úlohu 
finance. Oprava jen nejhoršího úseku zdiva (délka 8 
metrů) byla oceněna na 165.000 Kč včetně DPH, celko-
vá obnova úseku hradeb, které jsou v majetku města, 
byla odhadnuta na cca 1.940.000 Kč bez DPH. Toto se 
ovšem týká pouze vrchního pásu zdiva hradeb (max. 
1 metr od koruny). Vlastní stěny hradeb by pak bylo 
možné jedině ošetřit kvádr po kvádru novým hloubko-
vým spárováním, ovšem otázkou zůstává efektivnost 
tohoto kroku. Vyšel by cca až na další 4 miliony Kč. 
Rozpočet města na rok 2013 počítá s výdaji cca 170 
mil. Kč ( včetně dotací), z toho na obnovu a údržbu 
všech památek ve městě souhrnně (včetně financová-
ní projektových dokumentací a povinných spoluúčastí 
na získaných dotacích) bylo vyčleněno 400 tis. Kč, tzn. 
prakticky nutné minimum. Dotace ministerstva kultury 
ČR na veškeré památky v MPZ Český Brod se každo-
ročně snižuje, letos činila 460 tis. Kč, z toho v případě 
hradeb je nutná spoluúčast města min. 50%, tzn. v pří-
padě obnovy vrchního pásu hradeb necelý 1 mil. Kč. 
V podstatě se tedy do budoucna podaří městu získat 
dotaci z jiného titulu s výrazně nižší spoluúčastí, jako 
např. letos potřebné obnově městské zeleně či postup-
né obnově jednotlivých ulic, nebo se vedení města 
rozhodne učinit ze záchrany jedné z dominant našeho 
města jednu z priorit a vyčlenit jí v rozpočtu dostačující 
zvláštní položku.

Vl. J. Mrvík
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Na úvod dopisu bych chtěla poděkovat za rychlou 
opravu viklajících se dlaždic na chodníku před vstu-
pem do pivní restaurace (bývalá pomocná škola ul. 
Komenského a Kollárova) - asi panu majiteli. Dále 
za vyvěšení pracovní doby v dobře udržovaném 
WC. Bohužel, vývěska je uvnitř, nikoli venku. A pak 
také za úklid, shrabání a odvoz listí z našeho sta-
rého, ale vesměs dobře udržovaného městského 
parku. 

ŠOKY:
1)  V minulém českobrodském Zpravodaji byl zmí-

něn eventuální nákup vysoko-zdvižné plošiny do 
21 m. Proč? A k čemu? Domnívám se, že veškeré 
opravy vysokých budov (kostel, gymnázium, ZŠ 
Žitomířská, atd.) se zadávají odborným firmám 
s příslušným potřebným vybavením. V případě 
nutnosti jistě vyhoví i náš hasičský sbor – a ne-
mluvě o ceně nákupu.

2)  Možná, že by se i ti nejvyšší měli zamyslet, zda 
jsme dostatečně připravení na zimu? Máme 
funkční vybavení? Sypače, radlice, multikáry…

JEŠTĚ U ZIMY:
Nevzpomínám si, že by naši radní (mimo bývalého 
starosty), nebo jiní představitelé, alespoň poděko-
vali, či dočasně zvýhodnili naše důchodce, kteří rok 
co rok odklízí sníh z chodníků u svých domků. Není 
to jeden rok, či 5 let, ale jsou i takoví, kteří to dělají 
20, 30 i 40 let. Co ušetří peněz našemu městu!

DALŠÍ ŠOK:
Zrušení spolku invalidů. Důvod: nejsou peníze. Je-
jich roční činnost spočívala v tom, že 2x ročně zor-
ganizovali zájezd s plně vytíženým autobusem (vše 
organizovala pí. Svobodová z Liblic, díky jí za vše, 
bylo to fajn). Plus dvakrát ročně schůze s pohoště-
ním v Anně. Bohužel, i to hezké jednou skončí…

ZÁVĚREM:
Na zahnání splínu v zimních pošmurných dnech, 
chci pozvat: všechny babičky a dědečky bydlí-
cí v hezkém prostředí penzionu Anna, dále naše 
turisty, všechny z bývalého cestovního spolku in-
validů, na promítání do penzionu Anna: „Letem 
světem“. Povídání se uskuteční v sobotu 28. pro-
since od 14 hod. Plakátky psané barevně, velkými 
písmeny (čteno bez brýlí) budou vyvěšeny, záslu-
hou našeho Vendy a Jany, jak v Anně, tak ve velké 
skleněné vitríně turistů naproti Kolinger - pečivo, 
i v Informačním centru. 

Závěrem, chci Vám všem popřát nefrázové, ra-
dostné, bez loupání zad či kolen nejen Vánoce, ale 
každý všední den roku 2014. Snad Vám Ježíšek tu 
kukaň – čekárnu u hotelu Apeyron nadělí. Zaslou-
žíte si to!

Dana Kyselová

Co se mi líbí a nelíbí 

�� Píšete nám

Komentář ředitele TS Ing. M. Kruliše:
Nákup nové plošiny je nezbytný. Stará letitá plo-
šina (27 let) se nám drolí pod rukama. Hasičský 
záchranný sbor Vámi uváděné služby neposkytuje. 
Když už bude nová plošina, je lepší, aby byla co 
s nejvyšším dosahem. Veškeré prováděné práce 
pro uvedené instituce budou levnější než zapůjče-
né zařízení.

TS mají dostatečné vybavení na zimu. Jedná se 
o sypač na novém vozu Mercedes Axor, který byl 
v měsíci prosinci vybaven čelní deskou přizpůso-
benou pro upevnění radlice. Další vozidla s radlicí 
máme na dvou multikárách a traktoru Zetor. Další 
sypač je umístěn na podvozku Multikár. Pro úklid 

chodníku se osvědčily dvě sněhové frézy, připra-
vena je také čtyřkolka s radlicí. Po letech mají TS 
dostatečné vybavení, přesto občanům, kteří i přes 
tzv. „Kuberův zákon“ cítí za chodník před domem 
zodpovědnost mockrát já i město děkujeme.

Komentář místostarosty Mgr. Pavla Janíka:
Pokud se členové sdružení rozhodli ukončit čin-
nost, je to věc jejich právního subjektu, do kterého 
město nemá právo zasahovat. Pokud jde o finanční 
podporu na činnost, mají sdružení ve městě mož-
nost podat žádost do Programů podpory kultury, 
sportu a volného času. Podání žádosti není nic 
složitého a město tímto způsobem podporuje více 
než 20 sdružení v celkové výši 2 mil. Kč.



V sobotu 16. listopadu se uskutečnil v Českém Bro-
dě charitativní bazárek dětského oblečení. Moc 
ráda bych touto cestou chtěla poděkovat kamarád-
kám Betce Černé a Lence Nekolné, které se jen tak 
rozhodly uspořádat tuto akci, vrhly se do toho po 
hlavě, nenechaly se zastrašit překážkami a chtěly 
pomoc Adámkovi, mému 2 letému synovi, který se 
narodil s těžkým tělesným postižením. 
Chtěly alespoň tímto gestem dát najevo, že jim 
není lhostejný osud, který naši rodinu potkal. 

Neobyčejně si jich vážím, že nezištně, dobrovol-
ně a s velkým úsilím obětovaly svůj čas i energii, 
které by mohly věnovat své rodině, a přistupovaly 
ke všemu s úžasnou empatií a pečlivostí, která se 
vyplatila.

Dále cítím potřebu poděkovat O.s. Leccos, RC 
Kostička za vstřícné poskytnutí prostor k pořádá-
ní akce. Bazárek tak nabyl na důležitosti a důvě-
ryhodnosti a možná právě tohle všechno přispělo 
k hojné účasti.

A v neposlední řadě velké dík patří všem těm, kteří 
darovali do bazárku oblečení, zvlášť těm, co si přišli 
něco koupit, popřípadě jen tak hodili příspěvek do 
kasičky. S radostí můžu napsat, že se díky Vám všem 
podařilo vybrat nemalou částku 33 700 Kč. Peníze 
budou použity na náklady spojené s nemocnicí, or-
topedické pomůcky popřípadě speciální lázně. 

Tímto krátkým textem bych ráda za naši celou rodi-
nu srdečně a s dojetím poděkovala všem zúčastně-
ným a vyjádřila přesvědčení, že pomáhat si, vážit 
si jiných lidí a mít je rád, se v životě vrátí, protože 
nikdy nevíme, ke komu se osud postaví zády. Nám 
se úplně nečekaně díky dobrým lidem dostalo víc 
dobra a porozumění než jsme mohli očekávat.

...jednou tady všechno necháme a odneseme si 
jen to, kam jsme se posunuli a co jsme se naučili.

Renata Rezková

„Pomáháme Adámkovi“

��Píšete nám

Řádková inzerce ve zpravodaji
Nabízíme vám možnost řádkové inzerce, kde můžete zveřejnit různé prodeje nebo nákupy nemovitostí, služeb, předmětů atd. 

Cena za řádkovou inzerci je: 0,6 Kč/znak včetně mezery
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ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ JE TU PRO VÁS
Napište nám Vaše připomínky, náměty, posílejte články.

Chyběl Vám Zpravodaj ve Vaší poštovní schránce? Informujte nás.

Zpravodaj je k dispozici bezplatně k vyzvednutí v Informačním centru, podatelně 
i pokladně města, v Městské knihovně a ve vybraných novinových stáncích ve 

městě. V elektronické podobě je k dispozici na webu města.

Kontakty: silova@cesbrod.cz, tel. 321 612 119 nebo info@cesbrod.cz, tel. 321 612 219.

NÁm. ARNOšTA Z PARDUBIC 46
ČESKÝ BROD – VEDlE POšTy

Zacvičit si můžete v malém kolektivu s individuálním přístupem:
Power Jógu, Pilates, Velké bylóny, bosu, Flowin

nabíZíme služby: Masérky, kosMetičky, VýžiVoVé Poradkyně

novinka: Měření tuku PřístroJeM in body, saMooPaloVací nástřik

WWW.FitcentRummamut.cZ
e-mail: fitcentrum.mamut@centrum.cz tel.: 603 483 296



Sudoku
Obtížnost – lehká

Cvičíme si angličtinu

Řešení

Match these words with the sentences
Carol, Christmas tree, Gift, Merry Christmas, Mis-
tletoe, Ornament, Candle, Angel

1.  ……………………… decorated with things, it might 
be real or artificial

2.  ……………………… is a supernatural being or spirit
3.  ……………………… a happy or religious song, usu-

ally sung at Christmas

4.  ……………………… a solid block of wax, which is ig-
nited to provide light

5.  ……………………… an object used as decoration
6.  ……………………… a present which is given for the 

occasion
7.  ……………………… said at Christmas to wish people 

a pleasant and happy time
8.  ……………………… a plant used as a Christmas 

decoration.

��Zábava

2 6 4 3 8

7 3 9 2 5
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8 1 7 3

1 6 8

8 3 9 7 5 6
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4 5 1 3 8 6 2 7 9

2 6 4 8 9 1 7 5 3

1 7 5 6 2 3 4 9 8

8 3 9 7 5 4 1 2 6

6 1 2 5 3 9 8 4 7

5 9 7 1 4 8 6 3 2

3 4 8 2 6 7 9 1 5

Grabbed that snowman’s nose,
Nibble, nibble, crunch…

Find fourteen differences 
and colour both pictures

A poem - Snowman and Bunny
A white little snowman
had a carrot nose.

Along came a bunny,
and what do you suppose?

That hungry little bunny,
looking for some lunch,





IC Èeský Brod
Vás zve na divadelní hru do kina Svìt v Èeském Brodì

Vstupenky: IC Èeský Brod, tel.: 321 612 218 - 9, e-mail:  info@cesbrod.cz, cena 230 Kè

v úterý 28. ledna od 19 hod.

DIVADELNÍ SPOLEK JiØÍ PODÌBRADY
uvádí

bláznivou komedii

NA MOTIVY HRY ARTA BUCHVALDA Sheep on the Runway napsal a režii má Ladislav Langr
Projekt byl uskuteènìn za finanèní podpory mìsta Podìbrady



IC a ICM Èeský Brod
zve všechny dìti na pohádku do kina Svìt v Èeském Brodì

rezervace vstupenek na e-mailu: info@cesbrod.cz, tel: 321 612 218 - 9
cena 50 Kè

ve ètvrtek 16. ledna od 10 hod.

Uèinkuje DAP - Divadelní agentura Praha www.dappraha.cz
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INFORMAÈNÍ CENTRUM 
ÈESKÝ BROD

VÁS ZVE 
NA PUTOVNÍ VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ

BRODY
V BRODÌ
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VÝSTAVA SE KONÁ

VERNISÁŽ VÝSTAVY
ÚTERÝ 14. LEDNA

OD 16 HOD.

14. LEDNA - 26. ÚNORA 2014

V GALERII ŠATLAVA

WWW.CESBROD.CZ

(nám. Arnošta z Pardubic 1)

výstava je pøístupna na požádání v IC
(nám. Arnošta z Pardubic 56)
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na koncert Radùzy s kapelou

ve ètvrtek 13. února od 19 hod.

IC Èeský Brod vás zve do kina Svìt

Vstupenky: IC Èeský Brod, tel.: 321 612 218 - 9, 
e-mail: info@cesbrod.cz
cena 250 Kè



na koncert Radùzy s kapelou

ve ètvrtek 13. února od 19 hod.

IC Èeský Brod vás zve do kina Svìt

Vstupenky: IC Èeský Brod, tel.: 321 612 218 - 9, 
e-mail: info@cesbrod.cz
cena 250 Kè

Stehlík Jiří
Hlavní 47 Tuklaty
tel. 723 614 889

n prodej a servis zahradní, lesní a stavební techniky zn. Husqvarna, GARDENA, 
Partner, McCulloch, rozbrušovací pily, řezné kotouče na beton a ocel

n servis strojů zn. STIHL a OLEOMAC
n	prodej	a	servis	strojů VARI,	štípače	dřeva,	štípací	sekery,	kalače,	klíny,	násady	aj.
n BROUSÍME: řetězy do	motorových	a	el.pil	(na počkání), žací nože do	sekaček,	nože	do	

křovinořezů, zahradní nůžky	ruční,	nůžky	na	živé	ploty,	pákové	nůžky	na	větve	a	trávu,	sekery,	
kuchyńské nože	a	nůžky, kotoučové pily a pily vidio	(max.	do	24	hod.	i	na	počkání)	aj.

n	opravy	motorů	B&S,	HONDA,	KOHLER,	KAWASAKI,	ROBIN,	LOMBARDINI	

navštivte náš e-shop na:  www.husqvarna-stehlik.cz
Otevřeno: Po – Pá  9 – 12  13 – 17 hod., So – Ne zavřeno
e-mail: stehlik.zahradales@centrum.cz

Zahájen prodej SNĚHOVÝCH FRÉZ

Děkujeme vš
em zákazníkům 

za příz
eň a přejeme 

krásné vá
nočn

í sv
átky 

a úspěšný n
ový 

rok 2014 

LEDEN 2014:
Čokoládová masáž + zábal (90 min.): 500,-
ÚNOR 2014:
Masáž celého těla (90 min.): 450,-
BŘEZEN 2014:
Detoxikační medová masáž (60 min.): 350,-
DUBEN 2014:
Lymfodrenáž – částečná – nohy: 3 + 1 zdarma
Vánoční nabídka poukazů za výhodné ceny již od 200 Kč !!!
Nabídka na www.masazejarka.com

U klasické masáže zad je každá pátá ZDARMA!!!

AKCE pro Vás – 2014

www.masazejarka.com

Jaroslava Kamenčáková
Nová 251
Český Brod – Liblice
tel.: 604 134 271

Věnujte Vašim blízkýmDÁRKOVÝ POUKAZ



PNEUSERVIS
Osobních, nákladních, užitkových vozů, zemědělských strojů

prodej nových pneumatik na osobní, nákladní a užitkové vozy
prodej protektorů na nákladní vozy
prodej disků
 sezónní uskladnění pneumatik

AUTODOPRAVA
KONTEJNERY  ZEMNÍ PRÁCE
DEMOLIČNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE

 výměna olejů, kapalin
 výměna tlumičů
 údržba a výměna brzdových systémů
 výměna výfuků
diagnostika vozidel
 laserová geometrie
 seřizování světel
 rozvody + opravy motorů
příprava vozidel na STK
autoelektrikářské práce

prodej akumulátorů, autodílů
 klimatizace plnění, údržba 

pro všechny druhy vozů 
 vč. nákladních a autobusů
prodej a montáž tažných zařízení
prodej a montáž zabezpečova-

cích zařízení
ODTAHOVÁ SLUŽBA

Držitel certifikátu ISO 9001, 14001

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek)
PROVOZNÍ DOBA: PO – PÁ  8,00 – 18,00 hod.,  SO – 8,00 – 15,00 hod.  
Objednávky: SERVIS – tel.: 602 313 343 
                          AUTODOPRAVA – tel.: 602 326 785
www. autodoprava-hovorka.cz  www.autoservis-hovorka.cz

 zhotovení základových desek
 realizace inženýrských sítí 

a komunikací
pokládka zámkové dlažby

prodej písků, štěrků, zeminy, 
 sutních a betonových recyklátů,
prodej betonových jímek 

vč. dopravy

Autoservis Hovorka

SERVIS OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ

RUČNÍ čistění
interiéru vozu 

NOVĚ e-shop
www.qs-eshop.cz

CHCETE STUDOVAT NA LUKRATIVNÍ ŠKOLE V KOLÍNĚ?
Zvolte si tedy naši školu:

obor: 63-41-M/02 
Obchodní akademie

Pro školní rok 2014/2015 otevíráme 2 třídy pro 60 žáků. 

obor: 63-41-M/01 
Ekonomika a podnikání – Sportovní management
Pro školní rok 2014/2015 otevíráme 1 třídu pro 30 žáků.

Uchazeči budou přijati bez přijímacích zkoušek 
na základě prospěchu ZŠ.

Škola má bezbariérový přístup.

NAVŠTIVTE NÁS VE DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
ÚTERÝ 7. 1. 2014 od 14 do 17 hodin

Pro každého zájemce připraven malý dárek.
Bližší informace a dotazy: tel/fax 321 721 533, oa@kolin.cz

www.oakolin.eu

Tel: 608 909 509 • autonagano@seznam.cz

VÝKUP KNOFLÍKOVÝCH HARMONIK

i poškozených

PŘIJMEME

Z ÁMEČNÍKY
SVÁŘEČE

Pracoviště: Český Brod

KONTAKT: 777 686 008
Nástup od: Leden 2014



Tel: 608 909 509 • autonagano@seznam.cz

VÝKUP KNOFLÍKOVÝCH HARMONIK

i poškozených

DÁLNIČNÍ ZNÁMKA
k vybraným brýlovým čočkám

INFO V OČNÍ OPTICE

ZDARMA
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SLEVY  AŽ  60%

- platí do 31.1.2014

P íjemné prožití váno ních svátk
     a š astný nový rok 2014

• OPRAVY A ROVNÁNÍ BRÝLÍ
 • ČIŠTĚNÍ ULTRAZVUKEM

•

PRODEJNY
• Nám

. Arnošta z Pardubic 47, Český Brod (vedle pošty), tel.: 321 622 218
 

M
UDr. Iva Stuchlíková, tel.: 321 622 858, m

obil: 723 262 346
• Živonínská 1630 (poliklinika Rohožník), Újezd nad Lesy, tel.: 281 973 446
 

M
UDr. M

ilena Švorcová, m
obil: 605 785 085

w
w

w.ocni-optika-ceskybrod.cz

Platnost kuponu do 31. 1. 2014

 Autoservis – Pneuservis Jirkalovi
Zborovská 1427, Český Brod • tel. 321 622 154, 602 279 241• www.pneuservisjirkalovi.com

Všem zákazníkům děkujeme za přízeň v letošním roce.
Přejeme Vám štastné a veselé Vánoce 
a úspěšné vykročení do nového roku 2014.

Pneuservis Jirkalovi 



•  odborná péče o pacienty s cukrovkou
(včetně těhotenské)

•  dobrá dopravní dostupnost
(150 m od vlakové stanice Klánovice)

Axmanova 131, Praha 9 - Klánovice
Tel.: 281 861 830, 604 887 365

MUDr.Barbora Diepoltová
DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

Jan Votava – Český Brod

KONTEJNERY
sutě, písky aj.

Tel.: 604 180 884

GEODETICKÉ   PRÁCE
Ing. Milan Hlaváček, Kostelec nad Černými lesy

• Vyměřování pozemků                                                                
• Zaměřování budov ke kolaudaci
• Geometrické plány ke smlouvám
• Zaměřování skutečného stavu pozemku 
 (k projektování)

            Mobil: 606 328 723 ■ Tel.: 321 679 325
E-mail: geodethlavacek@seznam.cz
www.geometr.wz.cz

PŘÍZNIVÉ CENY

TANEČNÍ
PRO DOSPĚLÉ (10. SEZÓNA)

SOKOLOVNA  STRANČICE

Info: tel: 603 238 090 • e-mail: vasova@volny.cz
www.tanecni.net

Kurz S1: Začátečníci 15.15 – 16.50 neděle od 12. 1. 2014
Kurz S2: Mírně pokročilí 17.00 – 18.35 neděle od 12. 1. 2014
Kurz S3: Středně pokročilí 18.45 – 20.25 neděle od 12. 1. 2014
Kurz S5: Speciál 20.35 – 22.15 neděle od 12. 1. 2014

Zakázkové krejčovství
úpravy a opravy oděvů
vše za rozumné ceny

objednávky telefonicky na tel.: 721 306 497, pracovní doba: po – so dle dohody

kosmetika, pedikúra, manikúra, 
chemický peeling, permanentní make-up

zde MŮŽe BÝT i vaŠe inzerce
V Českém Brodě máme 

vlastní obchodní zástupkyni:
Dana Brejchová, 

tel. + 420 603 588 338, 
e-mail: brejchova@profitisk.cz





     

     

Ve ejnosprávní innost 
Ve ejnosprávní innost (68-43-M/01)

ST EDNÍ ŠKOLA – CENTRUM ODBORNÉ P ÍPRAVY
TECHNICKOHOSPODÁ SKÉ, PRAHA 9, POD BRADSKÁ 1/179

Elektronické systémy 
automobil
Provozní elektrotechnika (26-41-L/52)Management obchodu a služeb 

Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)

VZD LÁVACÍ NABÍDKA
pro školní rok 2014/2015 

Elektriká  - silnoproud 
Elektriká  – silnoproud (26-51-H/02)

ST EDY 10-17 hodin

6. 11. 2013 
11. 12. 2013 
5. 2. 2014

Farmaceutický chemik 
Chemik operátor (28-42-L/01)

PROJEKTOVÉ INTERAKTIVNÍ 
dny otev ených dve í

Mechanik elektronických za ízení se zam ením na 
zabezpe ovací techniku 
Elektromechanik pro za ízení a p ístroje (26-52-H/01)

Elektrotechnika se zam ením na energetiku 
Elektrotechnika (26-41-M/01)

Mechanik silnoproudých za ízení
Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01)
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Výuka probíhá  
Pod bradská 1 a 12 (P-9) 
Pod Balkánem 599 (P-9) 

KONTAKT

SOBOTY  8-12 hodin
7. 12. 2013 
18. 1. 2014

Dny otev ených
dve í

ST EDY 10-17 hodin
23. 10. 2013 
20. 11. 2013 

8. 1. 2014 
12. 2. 2014 

Pod bradská 1/179, Praha 9 
WWW.COPTH.CZ 

266 039 304 a 266 039 369 

Elektronika silni ních vozidel a automobilová diagnostika 
Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01)

Mechanik elektronik – organiza ní a výpo etní technika 
Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01)

Elektrotechnická za ízení
Provozní elektrotechnika (26-41-L/52)
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A
V
B
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Chemik
Chemik (28-52-H/01)

Automechanik 
Mechanik opravá  motorových vozidel (23-68-H/01)



Českobrodský
ZPRAVODAJ

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

náklad: 3.000 ks
cena: zdarma – roznos do domu
lokality: Český Brod, Štolmíř, Liblice, Zahrady
distribuce: třetí týden v měsíci
formát: A5, průměrně 48 stran, plná barevnost

1/1
210 mm x 148 mm

2.479 Kč

1/2
105 mm x 148 mm

1.279 Kč

1/4
105 mm x 74 mm

659 Kč

1/8
52,5 mm x 74 mm

339 Kč

1/3
70 mm x 148 mm

879 Kč

KlASICKá BlOKOVá INZERCE

ExKlUZIVNÍ INZERCE

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

4.379 Kč
+25 % ceny inzerce
2.979 Kč
�1.178 Kč (jednostranný)�
2.930 Kč (oboustranný)
479 Kč
 
279 Kč
0,6 Kč/znak včetně mezery

PR ČláNKy
PR článek 1/2: 1.199 Kč
PR článek 1/1: 2.199 Kč
PR článek 2/1: 4.399 Kč

OStAtNÍ
Váš inzerát

Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

zadní strana:
předposlední strana:

vklad vlastních materiálů:
vklad a tisk letáků A5: 

logo na přední straně:
odkaz na PR článek�

na hlavní straně:
řádková inzerce:

tEChNICKé PODMÍNKy INZERCE
• grafika musí mít požadovaný rozměr (viz rozměry u klasické blokové inzerce)
• v případě tisku do krajů strany (tzv. na spad) vyžadujeme ořez. značky a spad minimálně 3 mm
• texty a důležitá grafika musí být minimálně 3 mm od kraje
• veškeré obrazy nesmí být v barevném prostoru RGB ale CMYK
• veškeré obrazy a grafika musí mít tiskové rozlišení minimálně 300 dpi
• data je třeba dodat ve formátech PDF, AI a JPG (po dohodě i v jiných formátech např. CDR)
•�v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu

poslední aktualizace ceníku: 9. 10. 2013

Uvedené ceny inzercí jsou ceny maximální. Při opakované inzerci je možno získat další slevy.



Přijďte diskutovat o moderním přístupu k rekonstrukcím i nové výstavbě na venkově, 
o rozvoji regionální produkce, o nevyužitých objektech vhodných pro podnikání, o možnostech 
vzájemné spolupráce mezi obcemi anebo o zvyšování biodiverzity venkovské krajiny apod.

UČÍME SE     
FILMEM

 Projekt č. 12/017/4210a/120/000085 byl podpořen z kapitoly Programu rozvoje venkova, Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

  V září 2014 jednodenní fi lmový festival v Českém Brodě

  Jsme na FACEBOOKU 

Semináře pro širokou 
i odbornou veřejnost s použitím 
dokumentárních fi lmů podněcují 
inspirativní diskusi nad tématy: 
Prostupnost venkovské krajiny, 
Samospráva na venkově, 
Veřejný prostor na venkově, 
Ekonomika na venkově

TÉMA LEKTOR DATUM MAS MÍSTO VEŘEJNOST

VEŘEJNÝ 
PROSTOR
Region Pošembeří o.p.s

doc. Ing. arch. 
ThLic. Jiř í Kupka 

Ph.D. 

21.1. Pošembeří Kounice Širokou
23.1. Přemysl. stř. Č. Velvary Širokou
28.1. Sedlčansko Sedlčany Širokou
30.1. Vyhlídky Mělník Širokou
22.4. Pošembeří Český Brod Odbornou
24.4. Přemysl. stř. Č. Velvary Odbornou
29.4. Sedlčansko Vletice Odbornou
30.4. Vyhlídky Mělník Odbornou

PROSTUPNOST 
KRAJINY
Přemyslovské 
střední Čechy o.p.s. 

Ing. Kateřina 
Zímová

4.2. Pošembeří. Úvaly Širokou
6.2. Přemysl. stř. Č. Holubice Širokou
11.2. Sedlčansko Sedlčany Širokou
13.2. Vyhlídky Medonosy Širokou
6.5. Pošembeří Úvaly Odbornou
7.5. Přemysl. stř. Č. Holubice Odbornou

13.5. Sedlčansko Vletice Odbornou
15.5. Vyhlídky Medonosy Odbornou

SAMOSPRÁVA 
NA VENKOVĚ
MAS Sedlčansko, o.p.s.

Dr. Mgr. 
Lubomír 

Pána, Ph.D.

18.2. Pošembeří Chrášťany Širokou
20.2. Přemysl. stř. Č. Tursko Širokou
25.2. Sedlčansko Sedlčany Širokou
27.2. Vyhlídky Kokořín Širokou
20.5. Pošembeří Český Brod Odbornou
22.5. Přemysl. stř. Č. Tursko Odbornou
27.5. Sedlčansko Vletice Odbornou
29.5. Vyhlídky Kokořín Odbornou

EKONOMIKA 
NA VENKOVĚ
MAS Vyhlídky

Jaroslav 
Kroužek

Ing. Ilona 
Švihlíková, 

Ph.D

4.3. Pošembeří Jirny Širokou
6.3. Přemysl. stř. Č. Slaný Širokou
11.3. Sedlčansko Sedlčany Širokou
13.3. Vyhlídky Mělník Širokou
3.6. Pošembeří Český Brod Odbornou
5.6. Přemysl. stř. Č. Slaný Odbornou

10.6. Sedlčansko Vletice Odbornou
12.6. Vyhlídky Mělník Odbornou

VSTUP 
ZDARMA

inzerat A5.indd   1 11/29/13   2:38 PM


