
Českobrodský
ZPRAVODAJ

Ročník 53. / duben 2014 / ZDARMA / www.cesbrod.cz

12

21

36

Co nového
Středověk, vtip i hádanka

Ze společnosti
Českobrodská pečeť

Historie
Zemědělské školství I. část

37Z knihovny
Vrťapka v knihovně



ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ
Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska. Vydává Město Český 
Brod (IČ: 00235334) ve spolupráci s ICM.

Předtiskovou přípravu, tisk a inzerci zajišťuje firma Profi-tisk 
group s.r.o., e-mail: vebr@profitisk.cz, tel: 775 905 717.

Řídí redakční rada ve složení: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Aleš 
Kašpar, Zdenka Bočková, Kristýna Šílová a Eva Vedralová.
Titulní strana:  Českobrodská pečeť - silniční běh na 10 km 

autor: Jana Čokrtová

Adresa redakce: 
Město Český Brod
nám. Husovo 70
282 01 Český Brod
Tel.: 321 612 119 
Fax: 321 612 116
e-mail: silova@cesbrod.cz

Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte redakci na výše uve-
denou adresu nebo osobně předejte na podatelně MěÚ v bu-
dově na náměstí Arnošta z Pardubic čp. 56, Český Brod.

Upřednostňujeme autorské příspěvky v elektronické podobě 
a fotografie přijímáme ve všech formátech, oddělené od textu. 
Texty procházejí jazykovou a redakční úpravou. Za jejich obsah 
ručí autor příspěvku.
Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků, případně je-
jich neuveřejnění nebo odložení a na tvorbu titulků, vyžaduje-li 
to celkové zpracování příspěvku. Nevyžádané příspěvky, foto-
grafie, případně kresby se nevracejí.
Fotografie, pokud není uvedeno jinak, archiv ČBZ a města.
Zpravodaj vychází 11x ročně a je doručen zdarma do všech 
schránek v Českém Brodě, Liblicích, Štolmíři a Zahradech. Zpra-
vodaj je možné rozesílat i mimo Český Brod a městské části, po-
kud zájemce uhradí poštovné. 

-----------------------------------------------------------------------------------

Registrováno MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 10639
Tisk:  Profi-tisk group s.r.o., (IČ: 26868954), 

Krakovská 14, 779 00 Olomouc
Toto číslo vyšlo v dubnu 2014 v nákladu 3000 ks.
Uzávěrka pro květnové číslo je v pondělí 5. 5. 2014

Kam se vrtnu letos v dubnu

Pro některé je duben měsícem šprýmů, legrácek a popichování… Začíná aprílem, jehož tradice slábne 
a končí pálením čarodějnic, akcí více než populární. Jen v Českém Brodě můžete jít na hřiště u Základní 
školy v Žitomířské, na nohejbal ve Wolkrovce, Na Kutilku, do MŠ Letadýlko, Liblic, Štolmíře.

Zahrádkáři se dychtivě vrhají na své zahrádky a s optimistickými představami vysazují vše, o čem se 
domnívají, že vyroste do krásy či ku prospěchu. Mnozí občané, školy i členové sportovních oddílů se 
zapojili do tradičního úklidu města  v akci Ukliďme Pošembeří, ale také prostě z toho důvodu, že je třeba 
připravit sportoviště na venkovní sezonu. K symbolům příchodu jara lze přiřadit i složení přetlakové haly 
na tenise. 

Zvolna končí sezona v kině Svět a můžeme být spokojeni, že akce, které se zde v průběhu zimy (jestli tak lze 
letošní období nazvat) plně naplnily sál. Na další rekonstrukci kina byly podány projekty a čekáme, jestli 
budou schváleny a finančně podpořeny. Kulturní život ale ve městě neustrne, neboť v plném proudu jsou 
přípravy na Divadelní a hudební slavnosti (více uvnitř ČBZ) i kulturní pořady škol. V přípravě jsou i akce 
spojené s Muzejní nocí, ze které se díky Podlipanskému muzeu stává tradiční městská akce. Velmi rychle 
také ubývají i vstupenky na Rock for People…

Věřme, že jarní slunečné počasí vydrží i pro všechny sportovní soutěže, které se rozjely na plné obrátky. 
Fotbalová divize, extraligový nohejbal, druholigový tenis i play off mladých basketbalistů, jimž by asi v ha-
le déšť nevadil, jsou dobrými nabídkami pro sportovní fanoušky (více v kalendáři akcí) kam za sportem.

Podle kalendáře je duben časem Velikonoc, které pojímáme ve velikonočním období z více pohledů i zvy-
ků - církevních, folklorních, společenských, genderových, pro studenty i prázdninových, ale v každém pří-
padě jako období, kdy po zimě známí tíhnou být pohromadě. 

Snad se tedy na některé velikonoční akci setkáme.
Pavel Janík
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�Krátce z města
Zastupitelstvo a rada města schválily přidělení fi-
nančních příspěvků z Výzvy pro Program č. 2 na 
podporu tradičních městských akcí a propagaci 
města v celkové výši necelých 500 tisíc Kč. Termín 
na podání žádostí o podporu z Programu č. 1 na 
provoz a činnost neziskových organizací byl stano-
ven na 30. dubna a na programy aktivit v sociální 
oblasti do 15. dubna. Grantové řízení na podporu 
rekonstrukcí a oprav fasád v městské památkové 
zóně bude vyhlášeno 29. dubna s termínem podání 
žádostí do 31. května.

Zastupitelstvo města zadalo starostovi úkol připra-
vit návrh obecně závazné vyhlášky o zákazu konzu-
mace alkoholu na veřejných prostranstvích, projed-
nat jej s příslušným odborem Ministerstva vnitra 
a předložit na další jednání zastupitelstva.

ČEZ nahradí vrchní vedení nízkého napětí v lokali-
tě za nemocnicí kabelovým vedením v chodnících. 
Město využije výkopů, připoloží kabely pro veřejné 
osvětlení a vybuduje a zprovozní nové lampy ve-
řejného osvětlení. Tyto práce se budou týkat i části 
Žižkovy ulice mezi křižovatkami s ulicemi Bezručo-
vou a Suvorovovou. Rada města schválila zadání 
prací a uložila finančnímu odboru zapracovat po-
třebné finance do návrhu rozpočtového opatření, 
které následně projedná zastupitelstvo města.

Rada města doporučila zastupitelstvu zachovat are-
ál koupaliště pro rekreační potřeby občanů města.

Ministr zemědělství zrušil pozastavení zadávání ve-
řejných zakázek, a tak může být podepsána smlou-
va o dílo na vybudování polní cesty spojující obec 
Štolmíř s českobrodskou čtvrtí „Mexiko“. Investory 
jsou Státní pozemkový úřad a Město Český Brod. 
Dílo bude financováno z prostředků Evropské unie 
prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Výbě-
rové řízení vyhrála firma COLAS CZ s nabídkovou 
cenou necelých 6,5 mil Kč. Stavba by měla být za-
hájena v průběhu letošního června.

Rekonstrukce ulic V Chobotě a Jatecká má zelenou! 
Výbor regionální rady na včerejším jednání schválil 
přidělení dotace na rekonstrukci komunikací v Čes-
kém Brodě v celkové výši přes 11 mil. Kč. Celkové 
náklady prací se včetně opravy kanalizačního řadu 
a přípojek v ulici V Chobotě vyšplhají na 17 mil. Kč. 
Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Zaháje-
ní prací předpokládáme v polovině letošního roku.

Město podává další projekt na rozšíření a zkvalit-
nění práce informačních technologií a zabezpečení 
nových služeb technologického centra.

Rada města vyhlásila záměr na pronájem volných 
prostor v areálu českobrodské nemocnice. Více na 
webových stránkách města.

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 informace 
na odboru rozvoje u paní E. Suchanové na e-mailu: 
suchanova@cesbrod.cz nebo na tel. 321 612 153.

Práce na řezech a vazbách stromů z projektu „Zlep-
šení mikroklimatických podmínek a revitalizace 
zeleně města Český Brod“ jsou již hotové. Část no-
vých stromů se bude sázet v průběhu měsíce dub-
na, druhá část pak na podzim letošního roku. Před 
podzimem budeme také sázet nové keře.

Rada města schválila výsadbu popínavých růží 
v centru města Český Brod.

Volby do evropského parlamentu 23. a 24. května 
se uskuteční ve dvou nových volebních místnos-
tech. Štolmířský volební okrsek č. 6 již nebude volit 
v budově bývalého MNV, ale v Kulturním-environ-
mentálním centru Havelská 3 a volební okrsek č. 8 
zahrnující hlavně sídliště a Tismické předměstí místo 
budovy gymnázia bude nově volit v hlavní budově ZŠ 
Tyršova na tzv. Myšárně. Seznam volebních místnos-
tí je uveden uvnitř čísla. Voliči, kteří chtějí volit v ji-
ném místě, si mohou osobně nebo písemně zažádat 
o vydání voličských průkazů nejpozději do čtvrtka 
8. května (státní svátek) do 16.00 hodin. Při písem-
ném podání je nutné mít úředně ověřený podpis. 

Příští jednání zastupitelstva města se uskuteční ve 
středu 23. dubna od 18.00 hod. v obřadní síni měst-
ského úřadu. Všichni občané jsou srdečně zváni. 

Zajímají Vás aktuální informace z města? Chcete, 
aby Vám byly zasílány aktuální informace o opra-
vách ČEZu, 1.SČV , uzavírkách silnic či společenských 
akcích na Vaši e-mailovou adresu? Zaregistrujte se 
na „Zasílání důležitých informací“ na nových we-
bových stránkách města www.cesbrod.cz.  Nebo 
navštivte facebook Města Český Brod.



� Co nového
Farmářské trhy začínají Velikonocemi
Srdečně zveme všechny obyvatele Českého Brodu i okolních obcí na páteční nákupy! Se svými oblíbenými 
prodejci se můžete pravidelně setkávat každý pátek od 18. dubna do 30. října od 8 - 14 hodin na náměstí 
Arnošta z Pardubic.

Opět se můžete těšit na prodej zeleniny z farmy 
pana Procházky ze Semic, ovoce, květinové a ze-
leninové sadby, dále prodej květin, stromků, kva-
litních uzenin, různých druhů sýrů, koření, medu 
a výborného moravského vína.

I letos se budeme setkávat s hostem farmářských 
trhů, prodejcem řeckých specialit, nebo s firmou 
Mokado, která prodává pracovní pomůcky pro 
zahrádkáře. Máme přislíbenou účast prodejců do-
mácích těstovin, českého výrobce výborných sýrů 
Grand Moravia nebo tavírny sýrů Salix. 

Pro zpestření nabídky hledáme výrobce marmelád, 
moštů, pekaře, prodejce vajíček a chovatele ryb, 
kteří se mohou přihlásit na e-mailu: strakova@
cesbrod.cz nebo na tel. 321 612 164, 734 800 380. 

Petra Straková, koordinátor farmářských trhů
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Daňčí zvěř a další novinky z českobrodských lesů
Začátek letošního roku byl na hájovně ve Vrátkově ve znamení dokončovacích prací na oplocení a výstavbě 
krmného objektu pro nově vzniklý farmový chov daňka evropského (Dama dama L.). Důvodem jeho vzniku 
je zejména využití volného prostoru v areálu hájovny, nutnost neustálé údržby sečením trávy, vzdělávací 
přínos pro lesní pedagogiku a nelze opomenout ani estetické obohacení této lokality.

Pro svoji celkovou nenáročnost byla vybrána zvěř 
daňčí. Patří do řádu sudokopytníci, čeleď jelenovi-
tí. Živí se různými druhy trav a bylin, výhonky keřů 
a stromů. Během zimního období, kdy nemají do-
statek pastvy, je nutné přikrmování senem, ovsem, 
jablky, mrkví, atd. Také je nutné nezapomínat na 
minerální látky prostřednictvím minerálních „lizů“.

Do oddělené části zahrady o velikosti přibližně 
0,3 ha lze umístit dle tabulek maximálně 5 kusů 
dospělé daňčí zvěře, proto byly začátkem února 
přivezeny dvě březí daněly z Vrátkova a jeden mla-
dý daněk špičák z Tismic. Získání zvěře z dvou roz-
dílných chovů je z důvodu možnosti bezproblémo-
vého množení. Kolem června očekáváme dva malé 
přírůstky. Mladý daněk půjde letos na podzim do 
říje, což znamená, že chov bude soběstačný.

Co se týče ostatních novinek v našich lesích, začali 
jsme s opravou stodoly v areálu hájovny a s budo-
váním zpevněné manipulační plochy. Dále probíhá 
jarní výsadba, kdy se zalesňují holiny vzniklé těžeb-
ní činností. Bohužel nám letos nepřeje počasí. Ex-
trémně vysoké teploty a nízké srážky nejen v zim-
ním období ohrožují novou výsadbu. Ovšem je to 
příroda a s tím nic nenaděláme.

Rád bych využil tohoto prostoru a pozval všechny 
milovníky přírody a lesa na 1. českobrodský lesní 
den, který budeme pořádat v červnu v Dolánkách. 
Přípravy jsou v plném proudu, a tak doufáme, že se 
ukázky lesnických prací, mechanizace a programy 
pro děti budou všem líbit.

Ing. Jan Kopáček, lesní správce
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Městská policie informuje
Zajímá Vás, jaké jsou hlavní úkoly Městské policie v Českém Brodě? Jaký je početní stav, kolik máme pso-
vodů? Na to, a mnohem více,  jsem se zeptala velitele Jana Svobody.

Na Městské policii v našem městě pracuje 8 stráž-
níků, včetně dvou psovodů, a čtyři civilní zaměst-
nanci, kteří obsluhují kamerový dohled. Jedním 
z úkolů pro letošní rok bylo zajistit činnost druhého 
psovoda, který v březnu úspěšně vykonal zkoušku 
s fenou německého ovčáka jménem Dene vom 
Ecke. V současné době jsou tedy k dispozici 2 slu-
žební psi se psovody.

Dalším úkolem bude ustanovit dva strážníky, kteří 
budou mít na starosti prevenci kriminality ve měs-
tě. Tito budou provádět besedy pro seniory a žáky 
mateřských a základních škol.

Z měsíčních výkazů MP vyplývá, že aktivita obča-
nů při oznamování událostí narůstá. Myslíte, že je 
to dáno větší důvěrou občanů k MP?
Většině občanů v našem městě není lhostejné dění 
ve městě. Lidé se na nás obrací s různými oznáme-
ními nebo žádostmi o radu. Je to pravděpodobně 
dáno tím, že jsme častěji vidět v ulicích města, pre-
zentujeme se na stránkách Českobrodského zpra-
vodaje, organizujeme besedy ve školách, spolupra-
cujeme na programu pro seniory Život 90, který 
zajišťuje služby pro seniory, atd. a tím vším se do-
stáváme více do povědomí lidí. Určitě je i pozitivně 
vnímáno to, že se po přijatém oznámení dostavíme 
na místo v co nejkratší možné době. 

Asi nejvíce občany trápí drobné krádeže a distribu-
ce drog. Spolupracujete v této oblasti s Policií ČR?
Otázka drogové problematiky je v plné kompetenci 
Policie ČR. Městská policie při zjištění protiprávní-
ho jednání v oblasti drog je povinna bez zbytečné-

ho odkladu ihned vyrozumět Policii ČR. K prevenci 
vyžíváme kamerový dohled a v kombinaci s pěší-
mi hlídkami a psovody se snažíme aktivně vytlačit 
distribuci drog z města. Mimo to Policie ČR nám 
poskytuje statistiky trestné činnosti ve městě a my 
podle toho provádíme hlídky v daných lokalitách. 

Jaké byly zásahy MP v poslední době?
Oznámení a zásahů bylo několik, např. úmysl spá-
chat sebevraždu skokem pod vlak, vloupání do 
kina Svět, pátrání po dvou dívkách, které spadly ze 
skály, vloupání do zahradních chatek v obci Liblice 
nebo vloupání do nápojového automatu ve vesti-
bulu nádraží.

Jak MP realizuje preventivní činnost na školách?
Besedy a preventivní akce pro žáky I. stupně ZŠ, 
kde probíhají diskuze o tom, jak například reago-
vat v krizových situacích, co dělat, když jsem sám 
doma a někdo zazvnoní, nebo když mě na ulici za-
staví cizí člověk.

Na závěr, co přinese Koncepce činnosti MP?
Koncepce je naplánována na 5 let a jedním z hlav-
ních cílů je postupné navýšení počtu strážníků 
a tím zajištění nepřetržitého provozu. Koncepce je 
postavena na základní myšlence, že má-li být čin-
nost MP účinná a kvalitní, musí mít jasně stano-
vené priority. Lidé ve městě by měli mít pocit, že 
Městská policie je pro ně užitečná, že vědí, k čemu 
ji mají a proč si ji platí a že se věnuje řešení problé-
mů, které je trápí. 

Kristýna Šílová, PR manažerka

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané: paní Jitka 
Votápková, paní Růžena Komárková, paní Jiřina Šašecí, paní Růžena 
Černovská, pan Karel Koubek, paní Jaroslava Brázdová, paní Jaro-
slava Fuchsová, paní Božena Malá, pan Josef Patrovský, paní Zdenka 
Stránská, paní Božena Mejstříková, paní Marie Padevětová, pan Josef 
Homola a pan Bohumil Douša. Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně 
zdraví a pohody do dalších let.

Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané: paní Jitka 
Votápková, paní Růžena Komárková, paní Jiřina Šašecí, paní Růžena 

-
slava Fuchsová, paní Božena Malá, pan Josef Patrovský, paní Zdenka 
Stránská, paní Božena Mejstříková, paní Marie Padevětová, pan Josef 

přejeme hodně 
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Kvalitní technika + kvalitní pracovník = kvalitní práce
Historie technických služeb ve městě sahá až do roku 1966. Nicméně, až od 1. ledna 1992 tato příspěvko-
vá organizace působí pod dnešním názvem Technické služby Český Brod. Zeptala jsem se ředitele TS Ing. 
Miroslava Kruliše, který letos zahájil šestý rok svého působení, na několik otázek.

Kolik mají TS celkem zaměstnanců?
Současný stav je 24 zaměstnanců. Za dobu mého 
působení došlo k posílení počtu pracovníků ve vý-
konu na úkor administrativních pracovníků. Také 
se zlepšil kvalitativní stav a došlo i na nepříjem-
né propouštění. Hlavním kritériem je odpovědná 
a kvalitní práce. Tomu odpovídá i ocenění Ethnic 
Friendly zaměstnavatel, které jsme získali v roce 
2011. Od roku 2009 využíváme spolupráci s úřa-
dem práce a zaměstnáváme na základě získané 
dotace pracovníky, kteří jsou evidováni na úřadu 
práce. Můžete je vídat v Českém Brodě se zelený-
mi vestami s označením VPP. V minulém roce jsme 
zaměstnávali 14 pracovníků a získaná dotace byla 
ve výši 700 tis. Kč.

Jaká je hlavní pracovní náplň zaměstnanců?
Vycházíme z hlavních úkolů na příslušný rok, měsíc 
a z operativních úkolů, které se musí řešit okamži-
tě. Naším hlavním kritériem je: kvalitní technika + 
kvalitní pracovník = kvalitní práce. Záměrem je co 
nejmenší podíl drahé ruční fyzické práce. Důležitá 
je nejen zastupitelnost jednotlivých pracovníků, 
ale také, aby každý pracovník vykonával co nejvíce 
činností.

Čeho všeho se můžou občané ve sběrném dvoře 
zbavit? 
Ve sběrném dvoře je možné uložit starý nábytek, 
suť, části pořezaného stromu, trávu, hlínu, železo, 
stará jízdní kola, kočárky, ledničky, pračky, bojlery, 
sporáky, mikrovlnné trouby, varné konvice, fritova-
cí hrnce, dřevo, papír, sklo, zrcadla, plasty, monito-
ry, videa, mobily, kabely, polystyrén, gauče, textil, 
oleje, barvy…

Jakým způsobem funguje odpadové hospodářství 
ve městě?
Ve městě byl postupně zaveden 14 denní svoz 
směsného odpadu a svoz bioodpadu. Mimo to 
mají občané ve městě k dispozici hustou síť kontej-
nerů na tříděný odpad: plast, papír, sklo, tetrapaky, 
textil a drobné elektro.

Jaké máte cíle na letošní rok?
Cílů máme hodně, spolupráce na výstavbě veřej-
ného osvětlení v části města nazývané „Za nemoc-

nicí“, dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení 
na spojovací cestě ze Zahrad do Vrátkova, obnova 
veřejného osvětlení v městském parku, rekon-
strukce městských WC, likvidace černých skládek, 
oprava výtluků na místních komunikacích, spolu-
práce na výstavbě nové komunikace i s chodníky 
v ulici V Chobotě a Jatecké. V květnu připravujeme 
výběrové řízení a nákup nové vysokozdvižné ploši-
ny a úplně největším cílem je samozřejmě snížení 
nákladů. 

Jaké jsou plány do dalších let?
V oblasti projektů bychom chtěli získat případnou 
dotaci v rámci vylepšení odpadového hospodářství 
na svoz tříděného skla. Jedná se o nákup svozové-
ho vozidla, které by nahradilo dnešní bílý Merce-
des Axor. Jednalo by se o vozidlo s vyšší užitečnou 
hmotností vybavené taktéž mechanickou rukou. 
Také bychom chtěli postupně přejít alespoň na 
obou náměstích k umístění kontejnerů na tříděný 
odpad pod povrch vozovky. Ve spolupráci s měs-
tem připravujeme projekty obnovy veřejného 
osvětlení v dalších částech Českého Brodu, obnovu 
chodníků a komunikací ve městě. Plánů je mnoho, 
ale hlavně záleží na finančních zdrojích.

Máte radost z letošní mírné zimy?
Letošní zima byla extrémně teplá bez velkých výky-
vů teplot. Odrazilo se to také v úspornosti a šetření 
financí. Pro informaci, letošní zima nás stála oko-
lo 250 tis. Kč, a také proto jsme mohli použít vět-
ší část financí na údržbu a obnovu dětských hřišť 
a sportovišť ve městě. 

A na závěr, jaká je podle Vás spolupráce s měs-
tem?
Důležité je vědět, že máte podporu. Objevil jsem 
se v Českém Brodě v roce 2007 a nikoho jsem zde 
neznal. Dnes mohu říci, že podporu cítím nejen od 
starosty města Jakuba Nekolného, ale také od ve-
doucích z jednotlivých odborů na MěÚ a v nepo-
slední řadě i od zastupitelů.

Kristýna Šílová, PR manažerka
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K čemu slouží odkalování a odvzdušňování?
Odkalování vodovodního řadu je základním úkonem pravidelné údržby vodovodní sítě a je nezbytné jak 
pro zajištění potřebné kvality pitné vody, tak pro ochranu vodovodního potrubí před korozí a jeho zanese-
ním korozními produkty a inkrusty.

Ačkoliv je pitná voda dodávaná veřejným vodo-
vodem kvalitní a splňuje přísné požadavky plat-
ných právních předpisů, dochází při jejím styku 
s různými materiály potrubí a změnách tlaku bě-
hem distribuce vody k řadě fyzikálně chemických 
i mikrobiologických procesů. Výsledkem je tvorba 
sraženin železa, srážení vodního kamene či dalších 
nerozpuštěných sloučenin.  Může také docházet 
k zachytávání a rozvoji mikroorganismů na stěnách 
potrubí.

Tyto procesy mohou způsobit nežádoucí změny 
v chemických i biologických vlastnostech vody, 
např. problémy s barvou vody, zákalem, přítom-
ností mechanických nečistot, s chutí a pachem 
vody a mohou také komplikovat dodávku vody. 
Zvláště v dnešní době, kdy se spotřeba pitné vody 
snižuje, dochází k prodlužování doby zdržení v dis-
tribuční síti, snížení rychlosti proudění vody v po-
trubí a k poklesu koncentrace volného chloru.
 
Odkalování je proplach potrubí proudem vody, kte-
rý strhává ze stěn potrubí všechny úsady, sedimen-
ty a biofilm a tím udržuje povrch vodovodního po-
trubí hladký a čistý. Při odkalování se voda vypouští 
z vodovodních řadů ven buď do terénu nebo do 
kanalizace. Odkalování se provádí min. 2x ročně, 
zpravidla však 3x až 4x za rok, podle aktuální kva-
lity vody.  Vzhledem k tomu, že velký průtok vody 
při odkalování může vést k přechodnému ovlivnění 
tlaku a průtoku vody a ke krátkodobému zhoršení 
její kvality vlivem uvolněných nečistot, jsou před 
zahájením odkalování informováni zástupci města. 
Účinnost odkalování je kontrolována laboratorními 
rozbory pravidelně odebíraných vzorků vody.

Kromě plošného odkalování sítě, je prováděno také 
lokální odkalení v případě náhlého zhoršení kvality 
vody nebo vždy po opravě poruchy vodovodu. Po-
tíže při dodávce vody nemusí způsobovat jen na-
hromaděné mechanické nečistoty, korozní produk-
ty a inkrusty, ale i nahromaděný vzduch v potrubí. 
Ten může rovněž omezovat průtok a snižovat tlak 

vody. Kromě toho může být vzduch v potrubí str-
háván do rozváděné vody a působit bílé zakalení, 
které je spotřebiteli negativně vnímáno v obavě, že 
jde o důsledek vysoké koncentrace chlóru. Proto je 
třeba pravidelně z potrubí vypouštět také vzduch, 
což se provádí odvzdušňováním sítě tím, že vzduch 
z potrubí odfukuje otevřením vzdušníků či hydran-
tů v nejvyšších místech sítě, kde se hromadí. Ně-
kde jsou pro tento účel instalovány i automatické 
odvzdušňovače. Odvzdušnění se provádí vždy zá-
roveň s odkalením tak, aby po ukončení prací byla 
kvalita dodávané vody co nejlepší.

Ing. Petr Vašek, specialista-technolog vody
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Prodloužení podchodu na nádraží startuje v červnu
Zhotovitelská firma již přebrala staveniště a přiblížila, jak bude probíhat stavba prodloužení stávajícího 
podchodu a vybudování bezbariérových přístupů na nástupiště. „Práce začnou v polovině června, jsou 
rozděleny na tři etapy a skončí koncem listopadu letošního roku, ačkoli vzhledem ke zkušebnímu provozu 
bude termín ukončení až v srpnu příštího roku,“ uvedl vedoucí projektu Michal Habelka.

Předmětem stavby je prodloužení stávajícího 
podchodu na nástupiště pod dalšími kolejemi se-
verním směrem, aby se umožnil přímý přístup na 
nástupiště z přilehlé části města. Zabrání se tím 
nebezpečnému a zakázanému přecházení kolejí 
a zlepší přístup na nástupiště a nádražní budovy 
pro veřejnost. Současně se vyřeší bezbariérový pří-
stup na druhé a třetí nástupiště a dá se jim podoba 
a vybavení odpovídající koridorovým tratím.

V první etapě trvající do začátku července se uvolní 
staveniště, částečně odstraní koleje v severní čás-
ti nádraží, odstraní dvě výhybky a upraví troleje 
a staniční zabezpečovací zařízení v okolí prodlu-
žovaného podchodu. Dále se zbourá boční rampa 
a bude rekonstruováno první nástupiště. Po celou 
dobu nebudou cestující moci vstupovat na první 
nástupiště.

Samotné prodloužení podchodu ze třetího ná-
stupiště bude probíhat ve druhé etapě trvající do 
začátku října. V této době stavaři postaví chodník 
z podchodu do Klučovské ulice, most přes chod-
ník a navazující novou účelovou komunikaci pro 
potřeby vlastníka drážních pozemků. Následně se 
oplotí prostor u výstupu z chodníku, aby se zame-

zilo vcházení cestujících do kolejiště. Zároveň děl-
níci na třetím nástupišti zřídí výtah, posunou stá-
vající schodiště, upraví zastřešení a instalují nový 
informační a orientační systém. Nástupiště projde 
celkovou rekonstrukcí a zkrátí se jeho délka. Výtah 
se vybuduje i u nádražní budovy. Ve druhé etapě 
bude pro veřejnost zpřístupněno první a druhé ná-
stupiště. 

Při poslední etapě trvající do konce listopadu bude 
vybudován výtah u druhého nástupiště a i toto ná-
stupiště bude upraveno jako před tím nástupiště 
třetí. Cestující budou moci využívat první a třetí ná-
stupiště ve směru od Klučovské ulice i od výpravní 
budovy, když průchod pod stavbou bude zajištěn 
ochranným rámem.

„Od posledního listopadového týdne budeme 
provádět jen dokončovací práce, úklid staveniště 
a předávat jednotlivé plochy jejich majitelům a uži-
vatelům. Oficiální termín ukončení stavby, jak již 
jsem zmínil, byl stanoven na konec srpna příštího 
roku hlavně kvůli nutnému zkušebnímu provozu,“ 
uzavřel Michal Habelka.

Jakub Nekolný
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Představujeme vám další odbor z MěÚ Český Brod
Odbor sociálních věcí sídlí v budově městského úřadu na nám. Arnošta z Pardubic 56. Jeho vedoucí je Bc. Mar-
tina Fejfarová, DiS., která pracuje na městském úřadě od 1. 1. 2003 a sociální práci vykonává od r. 1997.

S jakými problémy se na vás mohou lidé obracet?
Náš odbor má nejširší působnosti v oblasti sociál-
ně-právní ochrany dětí, kam spadá ochrana práv 
dítěte na příznivý vývoj, řádnou výchovu, ochranu 
oprávněných zájmů dítěte včetně ochrany jeho 
jmění a veškeré působení směřující k obnovení 
narušených funkcí rodiny. Sociální pracovnice za-
stupuje dítě jako kolizní opatrovník při soudních 
řízeních, jejichž účastníkem je dítě, jejím úkolem je 
hájit zájmy dítěte, aby nedocházelo ke střetu zá-
jmů mezi rodiči a dítětem. Znamená to, že pokud 
se např. rodiče rozvádějí nebo činí za dítě určitý 
právní úkon (uzavírají smlouvu), ke které je třeba 
schválení opatrovnického soudu, vystupuje v těch-
to řízeních sociální pracovnice jako zástupce dítěte 
namísto rodiče. 
Důležitou součástí sociálně-právní ochrany dětí je 
sociální kuratela, neboli poradenská pomoc rodi-
nám dětí, které mají výchovné problémy (záško-
láctví, útěky, šikana, problémy v rodině spojené 
s dospíváním), ale také dětem a mladistvým, kteří 
překročili zákon a dopustili se nějakého přestupku 
nebo provinění. Kurátora mohou požádat o pomoc 
nejen rodiče nebo škola, ale i dítě samotné. Spe-
cifickou agendou je náhradní rodinná péče (pěs-
tounská péče, pěstounská péče na přechodnou 
dobu, osvojení, poručenství).

Další významnou činností našeho odboru je soci-
ální práce. Sociální pracovnice pomáhá občanům 
zejména při řešení nepříznivé situace, do které se 
dostali z důvodu vyššího věku, nepříznivého zdra-
votního stavu, či v důsledku způsobu života, který 
vedou. Ve většině případů jsou problémy kumu-
lovány. Pracovnice poskytuje poradenství, hledá 
s klienty cestu, jak problémy řešit, na jaké institu-
ce je třeba se obrátit, je-li třeba, doprovází klienty 
a sama jedná s potřebnými institucemi.

Do náplně práce našeho odboru dále patří výkon 
funkce veřejného opatrovníka. Jedná se o situace, 
kdy člověk zbaven nebo omezen ve svéprávnosti 
nemá v okruhu svých blízkých žádnou osobou, kte-
rá by mohla funkci opatrovníka vykonávat. V tako-

vých případech pak soud ustanoví opatrovníkem 
obec, za kterou pověřené sociální pracovnice po-
skytují klientům pomoc, podporu a zastupují je při 
potřebných právních úkonech.

Další aktivitou je komunitní plánování sociálních 
služeb. Pro pravidelné čtenáře zpravodaje již ten-
to termín není zcela neznámý. Cílem komunitního 
plánování je zajištění a dostupnost kvalitních soci-
álních služeb ve městě. Na tvorbě tohoto plánu se 
podílejí zástupci města, příspěvkových organizací, 
poskytovatelů sociálních služeb, sociální pracovni-
ce našeho odboru a další.  Aktualizovaný komunit-
ní plán města zpracovaný do r. 2016 vychází z nabí-
dek a možností nestátních neziskových organizací 
a potřeb našich občanů.

Doplňkovou agendou je vydávání parkovacích prů-
kazů označujících vozidlo, které přepravuje osobu 
se zdravotním postižením. Na tomto místě je třeba 
zmínit, že další agenda týkající se osob se zdravot-
ním postižením a dále veškerý dávkový systém pře-
šel od 1. 1. 2012 na úřady práce. Přestože k této 
změně došlo před více než dvěma lety, stále není 
tato praxe zažitá a stává se, že se lidé na nás obrací 
i v těchto záležitostech.

Kolik pracovníků má váš odbor a jaké agendy vy-
konávají?
Na odboru pracuje v současné době pět sociálních 
pracovnic a jedna pracovnice na částečný úvazek, 
která spolupracuje s pěstounskými rodinami. So-
ciální pracovnice vykonávají již výše zmiňované 
funkce a v souvislosti s tvorbou a dodržováním 
Standardů kvality v oblasti sociálně-právní ochra-
ny dětí bude třeba oddělit výkon sociálně-právní 
ochrany dětí od ostatních agend odboru. Zpraco-
vání těchto standardů patří k jednomu z nejdůleži-
tějších úkolů, které nás v letošním roce čekají. Pod 
tímto pojmem si můžete představit soubor kritérií, 
které je možné hodnotit a kontrolovat. Činnost 
orgánů sociálně-právní ochrany bude první úřední 
agendou v zemi vykonávanou na základě standar-
dů kvality práce, sociální práce s klientem, perso-
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nálního a organizačního zajištění výkonu sociálně-
právní ochrany i technicko-provozní zajištění této 
agendy.

S jakými závažnými problémy se setkávají sociální 
pracovnice v oblasti sociálně-právní ochrany dětí?
Velmi často se v dnešní době setkáváme se vzrůs-
tající agresivitou dětí, a to nejen mezi dětmi navzá-
jem, ale i agresivitou dětí vůči dospělým. Řešení 
takových problémů se neobejde bez spolupráce 
s dalšími odborníky. Svůj prostor zde mají také 
nestátní neziskové organizace, působící zejména 
v oblasti primární prevence, volnočasových aktivit, 
sociálně-aktivizačních služeb aj. Problematika růz-
ných forem násilí mezi dětmi úzce souvisí s narůs-
tajícím domácím násilím, jehož jsou děti v mnoha 
případech svědky. Tomuto aktuálnímu a citlivému 
tématu bychom se rádi věnovali v některém z příš-
tích čísel zpravodaje.

Pavel Janík 

Výzva vlastníkům nemovitostí 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, 
kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se při-
hlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, 
je zveřejněn na webových stránkách Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových 
www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části 
„Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlast-
ník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě do 31. 12. 
2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu 

zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlast-
nictví státu. 

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je 
zveřejněn také na webových stránkách Města Čes-
ký Brod, na úřední desce (www.cesbrod.cz › úřední 
deska).

Ing. Miloslav Vaněk, generální ředitel

SÍDLA VOLEBNÍCH OKRSKŮ 
pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014
Sídlo volebního okrsku č. 1: 
nám. Husovo čp. 70, 282 01 Český Brod
Sídlo volebního okrsku č. 2: 
Tyršova čp. 68, 282 01 Český Brod
Sídlo volebního okrsku č. 3: 
Tyršova čp. 68, 282 01 Český Brod
Sídlo volebního okrsku č. 4: 
nám. Husovo čp. 19, 282 01 Český Brod

Sídlo volebního okrsku č. 5: 
Liblice, Školní čp. 145, 282 01 Český Brod
Sídlo volebního okrsku č. 6: 
Štolmíř, Havelská čp. 3, 282 01 Český Brod
Sídlo volebního okrsku č. 7: 
Žitomířská čp. 323, 282 01 Český Brod
Sídlo volebního okrsku č. 8: 
Tyršova čp. 68, 282 01 Český Brod
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V průběhu letošních divadelních a hudebních slavností si rozmanitosti jistě užijete! Tři slova z titulu mají 
vztah k jednomu z jejich ústředních bodů. V pátek 20. června zažijeme nevšední setkání s hudbou na po-
mezí dvou epoch - středověku a renesance.

Soubor Schola Gregoriana Pragensis představí dílo 
P. W. de Grudencze v programu Maiestas Dei. Umě-
leckou skupinu založil již v roce 1987 David Eben 
ze známé rodiny hudebníků. Možná častěji byste 
soubor slyšeli za hranicemi, jejich nahrávky získaly 
řadu ocenění (Choc du Monde de la Musique, 10 
de Répertoire, „Zlatá Harmonie“ za nejlepší českou 
nahrávku roku). Práce souboru se soustřeďuje na 
interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstar-

ších pramenů (10. - 11. století) i na uvádění gre-
goriánských zpěvů vlastní české chorální tradice 
včetně rané polyfonie. 

Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů 
zaznívá v programech i řada unikátních nově obje-
vených skladeb ze 13. - 15. století. Autoři skladeb 
této doby zůstávali většinou v anonymitě. Téměř 
detektivním bádáním však odhalil muzikolog J. 

Tomáš Najbrt a Jaroslav Konečný



1�Co nového
Černý až v 70. letech 20. století totožnost autora, 
své jméno Petrus „zakódoval“ jako první písmena 
textů několika svých skladeb a v jednom motetu 
dokonce zašifroval své celé jméno. Mezi muzikant-
ské vtípky na svou dobu velice odvážného autora 
můžeme zmínit například zvukomalebné „kejhání“ 
ve svatomartinské písni Presulis eminenciam, evo-
kující tradiční pokrm na svátek sv. Martina - husu.

Druhý den, v sobotu 21. června, můžete okusit 
další žánry. Tomáš Najbrt a P. Jaroslav Konečný při-
vezou celou řadu historických hudebních nástrojů. 
Umí na ně nejen hrát, ale také o nich vyprávět. Kdo 
neví, jak zní šalmaj, niněra, moldánky či tarabuka, 
ale i ti znalí, nenechte si toto setkání ujít. Aby poví-
dání nebylo málo, doplní při té příležitosti krásnou 
místní paralelu dva historikové. V. Mrvík a V. Rišlink 
vám přiblíží i takové detaily a souvislosti, které vám 
na výstavě Sakrální umění na Českobrodsku mohly 
uniknout.

V sobotu večer pak rozezní varhany v kostele sv. 
Gotharda jeden z našich předních varhaníků a im-

provizátorů Vladimír Roubal, ředitel chrámové 
hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na 
Strahově a zakladatel sboru Collegium Strahovien-
se. Své brilantní umění předvádí na četných zahra-
ničních koncertech, ale mohl ho prezentovat na-
příklad v roce 2007 před vzácnou návštěvou, první 
dámou USA Laurou Bushovou. Součástí koncertů 
v kostele sv. Gotharda bude Andělská instalace od 
místního varhaníka Petra Štěpána.

V neděli 22. června se pak můžete těšit na Requi-
em od G. Fauré v podání místního uměleckého 
sdružení Vox Bohemicalis a našich četných hostů 
z těles pěveckých a instrumentálních. Requiem op. 
48, patřící do světového repertoáru, se řadí mezi 
skladatelova nejpozoruhodnější díla. Skladba měla 
premiéru v roce 1900, autor však na ní pracoval 
přes dvacet let. Podřídil v ní zřejmě vše základnímu 
tónu a smyslu svého poselství - totiž smíření, klidu, 
snad i rozhřešení a odpuštění.

Tomáš Charvát a Aleš Kašpar

Soubor Schola Gregoriana Pragensis
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Vysázíme si les
Začalo to loni v listopadu na Světový den Ekoškol, který všichni žáci naší českobrodské Základní a Praktické 
školy slavili na hájence ve Vrátkově.

Tehdy jsme poznávali les, poslouchali vyprávění 
o životě a práci v lese od pana polesného Ing. Jana 
Kopáčka. A tam také vznikla myšlenka, že bychom 
se jako žáci školy nesoucí titul Ekoškola mohli za-
pojit do zlepšení životního prostředí a obnovy lesa 
sázením stromků. Čas rychle běžel, jaro přišlo a my 
jsme se chystali na sázení. Už ani nevíme, koho 
napadlo, že bychom mohli vyzvat k sázení nějaké 
dospěláky, aby nám šla práce více od ruky…
 
Pan učitel Kulich společně s paní ředitelkou oslovili 
pracovníky MěÚ Český Brod, kteří jsou čestnými 
členy našeho ekotýmu, ti oslovili další a nakonec 
se nás dvacet žáků společně s několika svými uči-
teli a asi dvacítkou zaměstnanců úřadu sešlo 20. 
března ráno, abychom společně vyrazili do polesí 
Vrátkov sázet stromky. 

První společnou akci jsme nazvali „VYSÁZÍME SI 
LES“. Cílem bylo vysázet společně kus nového lesa. 
Zejména nám dětem chvilku trvalo, než jsme se na-
učily „vykutat“ pomocí sázečů stromků jámu, do ní 
správně uložit malý stromeček a ten pak v jámě pěk-
ně upěchovat. Na naši práci důsledně dohlížel pan 

polesný a každý nedobře vysazený stromeček byl 
jeho pozorným okem odhalen a námi znovu správ-
ně zasazen. Nakonec jsme to ale všichni zvládli!
 
Kromě radosti z vykonané práce, jejímž výsledkem 
je osázená stráň téměř třemi tisíci sazenic smrčků 
a doubků, jsme si užili hodně legrace, krásného 
jarního počasí a došlo také na opékání buřtů. Pan 
polesný nám všem za práci pro les poděkoval a po-
přál malým stromečkům dostatek deště. Tak ať 
nám ten náš společný kus lesa pěkně roste!

Ekotým ZŠ a PrŠ Český Brod

Díky BAZARu máme nový dataprojektor,
interaktivní učebnici a hezké chodby
Již počtvrté se na Gymnáziu v Českém Brodě uskuteční dobročinná akce s názvem BAZAR. Její myšlenka je 
postavena na tom, že lidi přinesou věci, které již nepotřebují, a ty se poté za symbolické částky prodávají.

Tato akce již na gymnázium přinesla téměř třicet 
tisíc a vylepšila kvalitu výuky i vzhled gymnázia. 
Přijďte podpořit tuto akci tím, že přinesete něco, 
co již nepotřebujete, nebo si alespoň přijdete něco 
koupit v prodeji.

Výběr věcí bude probíhat 24. a 25. 4. od 15.30 do 
19.00 hod. před budovou gymnázia, kde bude při-
praven stánek pro výběr. Nosit můžete naprosto 
všechno, od knih, přes hračky a domácí potřeby, 
po oblečení. Opravdu cokoliv nám přinesete, tak 
pro nás bude přínosem. 

Prodej věcí je rozdělen do dvou dnů. V pátek 16. 
a v sobotu 17. 5. proběhne prodej na zahradě 
gymnázia, kde si budete moci koupit veškeré věci, 
které se vyberou. V pátek se můžete přijít podívat 
a určitě i něco nakoupit od 14.00 do 20.00 hod., 
v sobotu od 10.00 do 14.00 hod. Během akce chys-
táme i občerstvení, kde si budete moci na chvíli 
odpočinout od nákupů. Více informací průběžně 
naleznete na www.gcbrod.cz/bazar.

Jakub Ransdorf, 5A8 Gymnázium ČB
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Jaro s filmem
Jaro jsme přivítali společně s dobrovolníky a studenty z regionálních škol, obcí i spřízněných neziskových 
organizací a spolků akcí Ukliďme Pošembeří! 2014. O úspěchu této tradiční dobrovolnické akce se můžete 
přesvědčit přímo v terénu při jarních toulkách regionem.

V minulém roce jsme pro vás připravili dva projek-
ty zaměřené na rozvoj turistiky a cestovního ruchu 
na našem území. Víte kam v Pošembeří, mapa tu-
ristických tras a cílů je prvním z nich. Kromě tiš-
těné mapy vydané v rámci zmíněného projektu, si 
v interaktivní mapě umístěné na našich webových 
stránkách najdete turistické trasy, cyklotrasy, tu-
ristické cíle (v databázi turistických cílů je možné 
vyhledávat podle klíčových slov), sportoviště, pří-
rodní i technické památky nebo adresy obecních 
úřadů včetně kontaktů a otevírací doby. Na tradi-
ci ovocnářství v regionu Pošembeří a sousedním 
Podlipansku jsme se zaměřili v druhém projektu 
Středočeská ovocná stezka. Díky možné realizaci 
a spolupráci s místními sadaři, ovocnáři a obcemi 
z území MAS vznikla unikátní naučná stezka s ma-
povým průvodcem a trasou obohacenou o origi-
nální interaktivní herní prvky pro děti. Obě tištěné 
mapy jsou k dispozici v naší kanceláři.

Pokud patříte mezi příznivce krátkých amatérských 
filmů, disponujete chytrým telefonem nebo jiným 

podobným zařízením, natočte své postřehy z výle-
tů a pojďte soutěžit! V rámci projektu spolupráce 
Učíme se filmem vyhlašujeme soutěž o zajímavé 
ceny. Témata: prostupnost venkovské krajiny, sa-
mospráva na venkově, veřejný prostor na venko-
vě a ekonomika venkova. Filmy v digitální podobě 
zasílejte do 31. července na email vrbovcova@po-
semberi.cz. Vyhlášení výsledků amatérské soutěže 
filmů zazní na filmovém festivalu 20. záři v česko-
brodském kině Svět. Ve dnech 22. 4., 6. 5., 20. 5. 
a 3. 6. od 9.00 hodin na daná témata proběhne 
druhá série seminářů s diskusí, které se mohou 
stát vaši inspirací. Semináře pod vedením odborní-
ka jsou doprovázeny dokumentárními filmy z Čes-
ké republiky i zahraničí podněcující zlepšení života 
na venkově. Těšíme se na viděnou! Podrobnosti 
o podmínkách soutěže a realizaci seminářů najde-
te na www.posemberi.cz.

Petra Ištvániková
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Kinohraní již potřetí 
Budova kina Svět ožila i o jarních prázdninách. Skautské středisko Psohlavci ve spolupráci s Informačním 
centrem pro mládež (ICM) připravilo pro děti již tradiční akci Kinohraní.

Nejprve si děti mohly vyzkoušet práci v tvůrčí díl-
ně, kde ukázaly svou zručnost při výrobě veselých 
papírových motýlů. Zanedlouho to v klubovně hý-
řilo pestrými barvami motýlích křídel a povedené 
výrobky už jen čekaly, až si je jejich majitelé odne-
sou a pochlubí se s nimi. 

Po svačině se všichni pustili do soupeření ve hře 
Bingo. Jaká byla radost zúčastněných, když za-
slechli své číslo! Odměnou největším šťastlivcům 
byly drobné věcné ceny a každý obdržel nějakou tu 
sladkost. Dále si každý vybral hru z pestré nabídky 
činností. Zápolilo se ve hře Člověče, nezlob se, do-
minu, Noemově arše, kartách, šibenici a dalších. 

Odpoledne si děti protáhly svá těla ve sportovních 
hrách. Tři družstva se snažila ukořistit každý bod 
při prokazování své rychlosti, mrštnosti, chytrosti 
a spolupráci. Slalom, chození po papíru, kutálení 
míčku, chůze poslepu s průvodcem a mnohé dal-
ší nástrahy zvládli všichni skvěle. Nakonec zvítězil 

především duch fair play, když děti horlivě povzbu-
zovaly soupeře i naše nejmladší účastníky. 

Společně strávený den jsme zakončili zaslouženým 
odpočinkem a zhlédnutím pohádky. Tak v příštím 
roce opět na shledanou! Spoustu fotografií nejen 
z této vydařené akce si můžete prohlédnout na na-
šem webu www.psohlavci14.cz.

Veronika Rajčincová
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Pojď se hýbat, pojď si hrát, s námi se tu budeš smát
Sportovní klub připravil na letošní léto tři turnusy příměstských táborů, které jsou určeny pro děti od 4 do 
10 let. Děti čeká lákový program, kde si vyzkouší základy mnoha sportovních disciplín a vzorem jim budou 
letní olympijské hry. Termíny: I. turnus -  30. 6. - 4. 7., II. turnus -  7. 7. - 11. 7. a III. turnus -  14. 7. - 18. 7.

Děti čekají kromě pohybu i výtvarné a dramatické 
aktivity. Nebudou chybět ani hrátky v angličtině, 
zaměřené na úplné začátečníky. Táborová olympi-
áda bude pěkným zakončením programu. Děti se 
budou pohybovat převážně na čerstvém vzduchu 
v přírodním sportovním areálu na Kutilce, k dispo-
zici budou mít i klubovnu a nově zrekonstruovanou 
tělocvičnu, která bude pro nejmenší děti místem 
odpoledního odpočinku. Více informací najdete na 
www.skbrod.cz.

V květnu bychom rádi pozvali širokou sportovní 
veřejnost na tradiční májový českobrodský pohár 
- turnaj pro mladší (1. května) a starší přípravku 
(8. května). Jde o velký fotbalový turnaj pro děti ve 
věku 6 - 10 let, kterého se zúčastní týmy od Kladna 
přes slavné pražské kluby jako Bohemka či Viktorka 
Žižkov, až po Liberec a Pardubice. Dětský zápal pro 
hru, touha vítězit a nadšení, to vše dokáže diváka 
obrazně řečeno zvednout ze sedaček. Třeba zde 
uvidíte budoucí fotbalové hvězdy, kdo ví? Velký 

dík patří městu Český Brod a dalším partnerům 
turnaje, bez jejichž pomoci bychom takovou akci 
nemohli uskutečnit.

Fotbalový znalci jistě zaznamenali, že řady naše-
ho áčka rozšířila fotbalová hvězda, místní rodák, 
Zdeněk Šmejkal. Zdeněk měl nakročeno na velkou 
fotbalovou kariéru, prošel mládežnickými týmy 
pražské Sparty, první ligu si zahrál v Plzni, Příbrami 
a ostravském Baníku, dostal se do výběru na ME 
do 21 let. Tam už bohužel neodcestoval, protože 
ho zradilo koleno. Po několika operacích se bohu-
žel musel rozloučit s prvoligovým fotbalem. Fotbal 
mu ale přirostl k srdci, proto se rozhodl vyzkoušet 
zatížení divizní soutěže a na jaře posílil náš tým. 
Srdce fanouška plesá, sledovat Zdeňka při hře je 
jedinečný zážitek. Fotbal je kolektivní sport, přijďte 
sami posoudit, jak naší hře jeho příchod pomohl. 
Věříme, že nebudete litovat.

Iveta Librová, SK Český Brod
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Jaro ve znamení her, tradic, úklidu a zvelebování okolí
Prostory KECu ve Štolmíři, Kulturně-environmentálního centra v Havelské 3, využívá nově i rodinné cent-
rum Kostička O. s. Leccos. Volná herna je rodičům a jejich dětem otevřena každý pátek od 8.30 do 11.30 
hodin. Se svými dětmi si můžete společně pohrát, zazpívat, učit se novým říkadlům, vytvořit si malé výtvar-
né dílko anebo nemusíte dělat nic a jen si povídat.

Během VOLNÉ HERNY si můžete půjčit hračky, 
knížky, hry, výtvarné potřeby i hudební nástroje. 
K dispozici je též terasa a rozlehlá zahrada s klou-
začkou, houpačkou, jurtou, ohništěm a v nejbližší 
době přibude i pískoviště. 

K jaru neodmyslitelně patří Velikonoce, na kte-
ré jsme se připravili během Velikonoční dílničky 
v KECu, dále pálení čarodějnic, ale i stavění Májky. 
Že nevíte, co to je? Přijďte se podívat 1. května ve 
14 hod. na náves do Štolmíře, kde jednu takovou 
postavíme. K dalším tradicím patří i jarní úklidy. 
M᾽am᾽aloca se společně s některými obyvateli Štol-
míře začátkem dubna účastnila každoroční akce 

Ukliďme Pošembeří. Tímto bychom chtěli všem, 
kterým není lhostejné jejich okolí, poděkovat! Vel-
ký dík patří i pořadateli akce, Regionu Pošembeří, 
o.p.s., za úžasný nápad a skvělou organizaci.

Ve zvelebování okolí pokračujeme i nadále. Spolu-
pracujeme např. s kolínským sdružením Lepší mís-
to, jehož snahou je podněcovat občany i úředníky 
k aktivitě a angažovanosti. Odkaz najdete na do-
movské stránce www.cesbrod.cz, v levém sloupci. 
Interaktivní mapu podnětů a problémů ve spolu-
práci s městem pravidelně doplňujeme a řešíme.

Tereza Šíchová, M᾽am᾽aloca, o.s.

KRÁLOVSTVÍ DIVOKÝCH ZVÍŘAT ANEB ZOO V KNIHOVNĚ
Originální výtvarné práce čtenářů dětského oddělení, žáků prvního stupně obou českobrod-
ských ZŠ, ZŠ Přistoupim a dětí z MC Kostička si můžete prohlédnout od dubna do srpna 2014 
v prostorách chodby budovy čp. 1 a ve vstupní hale Městské knihovny.
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Sakrální stavby, baroko i historické žehličky
V Podlipanském muzeu zahájili sezónu hned dvakrát. Výstava Sakrální umění na Českobrodsku byla ote-
vřena v úterý 1. dubna a malou výstavku historických žehliček představili hned následující sobotu.

Prvně jmenovaná výstava prezentuje průřez nejza-
jímavějšími uměleckými památkami bývalého krá-
lovského města Český Brod i přilehlého venkova. 
Muzeum ji pořádá společně s Římskokatolickou 
farností Český Brod ve spolupráci s Diecézním kon-
zervátorským centrem Arcibiskupství pražského. 
Jen díky této spolupráci se podařilo shromáždit vel-
ké množství předmětů, které nebyly doposud nijak 
prezentovány nebo za poslední desetiletí prakticky 
neopustily prostory depozitářů, např. trojici barok-
ních soch sv. Jana Nepomuckého z Českobrodska, 
z nichž jednu vytvořil Ignác František Platzer a další 
cenné exponáty. Výstavu zahájil ředitel RMK Kolín 
Vladimír Rišlink s autorem výstavy a kurátorem 
sbírek Podlipanského muzea Vladimírem Mrvíkem. 
Pro téměř stovku návštěvníků zazpíval barokní pís-
ně pěvecký soubor Vox Bohemicalis.

Historické žehličky aneb Báječný svět žehliček, 
to je název výstavy, kterou pro muzeum připravil 

krejčí a sběratel pan Vladimír Zach. Více než 60 ná-
vštěvníků vernisáže zhlédlo téměř 200 ks žehliček 
různého stáří i použití v malé Zounkově síni. Sběra-
tel uvedl výstavu povídáním o svých sběratelských 
začátcích a představil i další kuriozity ze své sbírky. 

V závěru vernisáže proběhla také komentovaná 
prohlídka. Obě dvě výstavy můžete zhlédnout do 
konce měsíce srpna 2014. K výstavě o sakrálním 
umění je připraven také lektorský program pro 
školy na téma České baroko (2. stupeň ZŠ a SŠ). 
Tematicky zaměřená bude také plánovaná Muzej-
ní noc s podtitulem České baroko 17. a 18. století. 
Proběhne v sobotu 17. května od 18 do 22 hodin. 
Nabídne návštěvníkům kromě volného vstupu do 
všech expozic a výstav také bohatý doprovodný 
program.

Dita Nekolná,
Podlipanské muzeum v Českém Brodě



Českobrodská nemocnice zkvalitňuje 
a rozšiřuje služby pro seniory

Českobrodská nemocnici s.r.o. otevřela před čtyřmi lety geriatrickou ambulanci pod vedením lékařky MUDr. 
G. Jakubcové, specialistky v tomto oboru. Co vlastně znamená slovo „geriatrie“? Jedná se o označení speci-
alizačního lékařského oboru, jehož pojem je odvozen od řeckého gerón (starý člověk) a iatró (léčím).

Zvýšený zájem o choroby stáří se objevuje teprve 
v posledních letech, kdy došlo k prodloužení střed-
ní délky života, k prudkému vzestupu absolutního 
počtu osob nad 65 let a též k vzestupu relativního 
počtu starších osob v celkové populaci. Nejprudší 
nárůst zaznamenává skupina nejstarších osob nad 
80 let. Narůstá tím specifická problematika sociál-
ní, ekonomická a v neposlední řadě i medicínská.

S narůstajícím věkem se též mění spektrum nemo-
cí, přibývá chronických degenerativních poruch, 
zejména osteoporóza, kardiovaskulární a cerebro-
vaskulární onemocnění a poruchy paměti. Nemoci 
ve vyšším věku mají významný sociální dopad, kdy 
může dojít k předčasné invaliditě, ke ztrátě soukro-
mí a ke vzniku závislosti na pomoci jiných osob.

Naše ambulantní zařízení pod vedením MUDr. 
Jakubcové nabízí péči výše specifikovaným paci-
entům a hlavně i jejich rodinám. Rozšířením této 
odbornosti naše zdravotnické zařízení volně nava-
zuje na poskytovanou péči v oborech dlouhodobé 
intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP), léčbě dlou-
hodobě nemocných (LDN) a lůžek ošetřovatelských 
a sociálních. Věkový limit pro přijetí pacienta je 
65 let. 

V geriatrické ambulanci poskytujeme komplexní 
vyšetření seniora s návrhem odpovídající terapie, 
interní předoperační vyšetření seniorů, funkční 
testování pacientů - MMSE, ADL, IADL, testy men-
tálních funkcí, paměti, soběstačnosti v denních 

aktivitách, záchyt, diagnostiku a léčbu demencí, 
psychoterapii podpůrnou prováděnou lékařem, 
včetně telefonických konzultací a edukační poho-
vory s pacientem a jeho rodinou.

Ambulanci mohou kontaktovat senioři i bez dopo-
ručení praktického lékaře, anebo rodinný přísluš-
ník pečující o seniora. Prosíme, objednávejte se 
u sestry Evy Kmochové na tel. 321 610 913.

Ordinační hodiny:
Pondělí 12.30 - 14.00
Úterý 12.30 - 14.00
Středa 10.30 - 12.00, 13.30 - 14.30
Čtvrtek 13.30 - 14.00 

Hana Dokoupilová,
výkonná ředitelka Českobrodské nemocnice s.r.o. 
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Závodníky neodradil déšť ani vítr

V neděli 16. března uspořádal oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod 21. ročník běhu „Českobrodská pečeť“. 
Tento běh se každoročně koná při příležitosti výroční povýšení města Českého Brodu mezi města královská. 
Dne 4. února 1437 císař Zikmund přijal Český Brod mezi města královská a následně mu dne 13. března 
1437 povolil městský znak a přidělil mu právo pečetit červeným voskem.

Start dopoledního silničního běhu na 10 kilometrů 
byl jako obvykle v 10.30 hod. u autokempu u Pod-
viničního rybníka. Počasí závodu moc nepřálo, od 
rána vytrvale pršelo a nechyběl ani silný vítr. Pře-
sto se na start závodu postavilo 201 běžců (163 
mužů a 38 žen). Při závodě se teplota pohybovala 
kolem 10 °C.

Závodníci absolvovali tradiční trasu běhu po silnič-
ce proti proudu potoka Šembery na obrátku v Do-
lánkách a zpět do cíle u Podviničního rybníka. Jako 
první proběhl cílem Petr Pechek (TJ Maratonstav 
Úpice), v čase 32:16 min. Druhý doběhl Vladimír 
Srb z Jihlavy (32:59 min.) a třetí byl nejrychlej-
ší ze čtyřicátníků Jiří Brychta z Havlíčkova Brodu 
(33:12 min.) 

Mezi ženami zvítězila Petra Kubešová (USK Pra-
ha), v čase 37:42 min., před Terezou Zuzánkovou 
z AC TEPO Kladno, 38:12 min. a Radkou Zbíralovou 
z MK Kladno, 42:07 min. Z českobrodských běžců 
byl mezi muži nejrychlejší Radek Skála (38:08 min), 

mezi ženami pak Eva Babicová (47:26 min.) z pořá-
dajícího oddílu. Závod dokončili všichni závodníci. 

Odpoledne pak proběhly v českobrodském parku 
a v okolí Pivovarského rybníka od 14.30 hodin bě-
žecké závody pro děti a mládež. Při teplotě 11 °C 
a za silného nárazového větru se těchto závodů, na 
trasách od 95 m do 1950 m, zúčastnilo 72 běžců 
(37 chlapců a 35 dívek). Závodníci na prvních třech 
místech v každé kategorii obdrželi medaile a věcné 
ceny. Kompletní výsledky a fotografie ze závodu jsou 
umístěny na internetových stránkách oddílu triatlo-
nu www.triathloncb.ic.cz a na www.behej.com.

Václav Čokrt
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Sběratelská lahůdka
Říká se, „Co Čech, to sběratel.“ Já bych se spíš přikláněl k úpravě „Co chlap, to sběratel.“ Zamyslím-li se 
nad těmi příslušníky silnějšího pohlaví, u každého najdu nějakého toho koníčka a u někoho dokonce i koně. 
Neříkám, že u něžnějšího pohlaví koně neřehtají. Najdou se také, ale zdaleka jich není tolik. Ale zato když 
už, tak to stojí za to.

Sbírají se poštovní známky, pohledy, žehličky, mince, 
kalendáře, ale i mnohem exotičtější exponáty, jako 
výhybky, pojistkové skříně, šnečí ulity, láhve od kde 
čeho a mohl bych ještě hodně dlouho pokračovat. 
Zůstaneme ale při zemi, tentokrát mám na mysli 
odznaky. Dostaly se mi totiž do rukou sokolské od-
znaky toho našeho, tedy českobrodského Sokola. 
Je jich šest a určitě stojí za prohlídku. Na přelomu 
předminulého století se odznaky vyráběly poměr-
ně jednoduchou cestou, totiž lisováním. Základním 
materiálem byl kov, nejčastěji měď, ale i cín nebo 
různé slitiny. Upevňování k podložce se provádělo 
naletovaným špendlíkem k zadní straně vylisované 
části. Takové jsou všechny naše odznaky.

Znak na obr. 1 a 2 se liší právě jenom použitým 
materiálem. Cínové provedení  jistě poznáte sami 
a měď, byť poněkud zašlou, určitě také. Oba od-
znaky byly vyrobeny v roce 1920 k padesátému 
výročí českobrodského Sokola. Snadno z toho tedy 
vydedukujete, že Sokol v Českém Brodě byl založen 
roku 1870. Znaky na obr. 3 se liší pouze použitým 
materiálem. V textu se dočteme, že v roce 1930 
bylo slaveno šedesáté výročí založení Sokola v na-
šem městě.
  
Znaky na obr. 4 a 5 jsou ty nejzajímavější. Ten 
s parníkem a letícím sokolem je z roku 1927 a při-

pomíná náhradní Všesokolský slet v roce 1887. 
Text praví doslova „Upomínka na I. zájezd a zá-
vody Američanů v Čes. Brodě, 1887 26/6 1927.“ 
Téže události je věnován i obrázek poslední. Praví 
se zde „50 LET ZAKÁZANÉHO SOKOLSKÉHO SLETU 
Č. BROD 1887 – 1937.“

Takovéto a jiné podobné drobnosti se po létech 
stávají ozdobami sbírek a pýchou každého sběra-
tele. Nemůžete si je koupit na rohu v konzumu, ale 
musíte si je vyšlapat na burzách a jiných setkáních 
a teprve potom se z nich radovat.

Jaroslav Petrásek st.

obr. 3 obr. 4 obr. 5

obr. 1 obr. 2
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Čarovný powertex v piškotce II.
Přinášíme Vám rozhovor o neobvyklém tvořivém vyžití v Českém Brodě. V nově otevřené Piškotce II na 
Husově nám. 77 se objevil velmi úspěšný projekt, kteří někteří možná znají z jiných koutů republiky.  „Ote-
vřený atelier Surjaloka“ pod hlavičkou Surjaloka ART.

Co je to Surjaloka ART?
Jedná se o tvořivé dílny pro děti i dospělé, ale ne 
jen tak  ledajaké.  Pro tvoření u nás platí základní 
zásada, každý si odnese pěkný netradiční a přede-
vším kvalitní výrobek a spoustu zážitků. Při kurzech 
se všem věnují 1 - 3 lektoři. Jde o to získat odva-
hu k větším projektům a výtvarným počinům, než 
je možné na běžných výtvarkách a workshopech. 
„Měli byste vidět ty nadšené tváře dětí i dospě-
lých, když kroutí hlavou nad tím, co dokázali,“  říká 
provozovatelka dětského klubu Piškotka, Jana 
Eichlerová.

Jako novinku teď otevíráte v Piškotce výtvarné 
kurzy techniky Powertex. 
Ano, to je doména paní Ely Gaurí, EnDt. Je certifi-
kovanou lektorkou této novinky z Belgie a učí zá-
jemce vytvářet pozoruhodné plastiky, 3D objekty, 
obrazy. Pomocí ztužování přírodního materiálu lze 
vytvářet neuvěřitelné věci. Vzhledem k tomu, že 
Powertex je naprosto netoxický a práce s ním hra-
vá, je vhodný pro začátečníky i pokročilé výtvarní-
ky a dokonce i pro děti, což je něco fantastického. 
V sobotu 10. května 9 - 13.30 hod. proběhne tako-
vý kurz v Českém Brodě a my jsme za to moc rádi, 
protože každý nemá čas jezdit na podobné akce do 
Prahy, či někam dál.  I když tato dílna nepatří k těm 
úplně nízkonákladovým, výsledek rozhodně předčí  
investici a to je její krédo. Co si odnesete domů? 
Naprosto profesionální plastiku a především prak-
tické dovednosti, které využijete i později na „mi-
lion“ způsobů a také, a v to doufáme, skvělý pocit 
z tvoření a seberealizace a možná najdete i nové 
přátele.

Co si pod tím můžeme představit, co se touto 
technikou dá tvořit? 
Šperky, plastické obrazy, 3D objekty, sošky, plas-
tiky do interiéru i exteriéru, netradiční dekorace 

povrchů - patiny, kamenný efekt, efekt popraska-
ného zdiva, kovový vzhled, luxusní dekorace, de-
korování předmětů (květináčů, truhlíků, sklenic, 
dárkových kazet). Dokonce i do zahrady lze takto 
vyrobit spoustu zajímavých věcí. Podívejte na we-
bové stránky Piškotky či přímo atelieru www.surja-
loka.com, dodává Jana Eichlerová. Srdečně zveme 
všechny čtenáře a čtenářky k nám do Piškotky.

Jana Eichlerová a Ela Gaurí 

580. VÝROČÍ BITVY U LIPAN
V sobotu 31. května pořádá spolek Armitores na Lipské hoře vzpomínkovou akci na bitvu 
u Lipan. Začátek v 14.30 hodin, bitva v 16.30 hodin.
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Školky přijaly 100 dětí na školní rok 2014/2015
Zápis do tří mateřských škol, které zřizuje město Český Brod, proběhl ve dnech 18. a 19. března. Zájmem 
zřizovatele je především snaha o umístění dětí s trvalým bydlištěm v Českém Brodě.

Jaká byla letos kritéria pro přijímání dětí?

1)  Děti do posledního ročníku předškolního vzdě-
lávání, které mají rok do zahájení povinné školní 
docházky a děti s odkladem školní docházky. 

2)  Děti, které k 31. 10. 2014 dosáhnou 3 let věku, 
s trvalým bydlištěm v  Českém Brodě (podle 
věku - od nejstarších, vždy přednostně děti na 
celodenní docházku).

3)  Ostatní děti (podle věku - od nejstarších, vždy 
přednostně děti na celodenní docházku).

Celkem bylo podáno 163 žádostí. Zápisu se zúčast-
nili nejen rodiče s dětmi s trvalým bydlištěm v Čes-
kém Brodě a jeho částí (Liblice, Štolmíř, Zahrady), ale 
i z okolních samostatných obcí. Pro následující školní 
rok bylo ve všech třech MŠ možné přijmout pouze 
100 dětí. Nepřijato bylo 63 dětí, přičemž 46 z nich 
bylo mimobrodských. Ze 17 zbylých nepřijatých dětí 
bylo 14 dětí narozeno po 31. 10. 2011, tedy dětí, 
které do 31. 10. 2014 nedosáhnou 3 let věku.

MŠ Sokolská:  k zápisu se dostavilo 68 dětí, přijato 
43 dětí, nepřijato 25 dětí.

MŠ Kollárova:  k zápisu se dostavilo 65 dětí, přija-
to 42 dětí, nepřijato 23 dětí.

MŠ Liblice:  k zápisu se dostavilo 30 dětí, přijato 
15 dětí, nepřijato 15 dětí.

Jaroslava Jelínková, MŠ Sokolská
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Jak to bylo v Portugalsku 

Je středa 25. února ráno a pět studentek SOŠ Český Brod - Liblice se ocitá na letišti Václava Havla. Naším 
cílem je další setkání partnerských škol v rámci programu Comenius, a to ve městě Tábua ve středním Por-
tugalsku. V letadle před startem přepadá některé z nás nervozita, jelikož letí poprvé. Do oblak se vznášíme 
se společností KLM, letíme přes Amsterdam.

Z letiště míříme rovnou na metro, abychom se 
dostali do hostelu, kde strávíme jednu noc.  Ještě 
večer se nedočkavě vydáváme na první obhlídku Li-
sabonu. Další den odjíždíme do čtvrti Belém (česky 
Betlém) blízko Atlantiku, kde se nachází památník 
objevitelů. Z tohoto místa se mořeplavci vydávali 
na své cesty a před každou cestou se modlili v ne-
daleké katedrále, kde je pochován Vasco da Gama.

Po prohlídce se vracíme do hostelu pro zavazadla 
a odjíždíme vlakem do Tábuy. Cesta trvá 3 hodiny. 
V Tábui nás vítají studenti i učitelé. Začíná sezna-
movací večer, je tu spousta dobrot ze všech part-
nerských zemí. Velký úspěch mají české lázeňské 
oplatky. Po krátkém programu odjíždíme s našimi 
hostitelskými rodinami. Moje rodina byla moc milá 
a uchystala mi bohaté pohoštění. Po večeři pomá-
háme mamince s nádobím, nejdříve se nám v tom 
snaží bránit, ale nakonec je vidět, že má radost.

Následující den se v místním kulturním centru vě-
nujeme projektovým aktivitám. Dopoledne před-
stavujeme naše prezentace (výsledky dotazníku 
na témata z každodenního života).  Odpoledne 
pracujeme ve skupinách, popisujeme fotogra-
fie sociálních problémů. Další den ráno vyrážíme 
autobusem do historického města Coimbra. Na-
vštěvujeme nejstarší portugalskou univerzitu a je-
jí knihovnu. Odpoledne je na programu zajímavé 
muzeum, kde ve zmenšené podobě můžeme vidět 
typické stavby ze všech koutů Portugalska i z býva-
lých portugalských kolonií.

Přichází sobota, poslední den našeho setkání. Celý 
den prší, ale nám to nevadí. Můžeme si trochu při-
spat a strávit víc času v rodinách, ve škole máme 
sraz až odpoledne. Na programu jsou sportovní 
aktivity v tělocvičně, kde si můžeme vyzkoušet 
horolezeckou stěnu, střílení z luku nebo indiánské 
šipky. Nejvíce nás těší fotbal. Pak už nás čeká závě-
rečný večer s pěveckým vystoupením dětí ze zdejší 
základní školy. Zábava pokračuje na místním kar-

nevale, poté v klubu. Ráno se loučíme s našimi ro-
dinami, často se slzami v očích… Náš pobyt v Por-
tugalsku končí. Každý z nás si domů veze krásné 
zážitky, kontakty na nové přátele a super náladu.

Nikola Kaločaiová, 2.A SOŠ Český Brod-Liblice
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SOŠ Liblice poprvé pro veřejnost
Ve středu večer 26. března uspořádali studenti SOŠ v Liblicích svoje první představení pro veřejnost. Akce 
se konala v rámci projektu Active Citizens realizovaného s pomocí British Council a Člověk v tísni.

Děvčata pro hosty napekla slané rohlíčky a šne-
ky z listového těsta. Studenti nacvičili dvě scénky 
v podání Karla Kšíra, Jana Sekavce, Miroslava Hous-
ky, Karolíny Novotné a Lady Posiřilové. Následova-
la skvěle zahraná komedie Mazaný Filip od Mrsti 
Prsti. Každý host dostal po vyplnění a odevzdání 
zpětné vazby malý dáreček a na závěr večera došlo 
k jejich slosování o sladké ceny. Lidé byli naprosto 
spokojení. Ve zpětných vazbách stálo, že se příjem-
ně bavili a odcházejí s krásným zážitkem. Nejvíc 
nás ale potěšilo, když říkali, abychom založili vlast-
ní dramatický kroužek. Za nás za studenty mohu 
říct, že jsme si to užili, je to pro nás nenahraditelná 
zkušenost. Toto vše bychom nezvládli bez našich 
profesorských opor Jany Stankové a Ivany Sobíško-
vé, které jsou koordinátorkami projektu a také naší 
velkou oporou.

Dlouho jsme přemýšleli, čím zaujmout diváky. 
Naštěstí jsem si vzpomněl na oblíbeného komika 
Rowana Atkinsona. Čím více se představení blíži-
lo, tím víc jsme byli nervózní. Našimi prvními di-
váky se stali spolužáci a profesoři. Pak přišel den 
D. Já, Mirek a Honza jsme nacvičili vystoupení pod 
názvem „základy seznamování“. Hned po otevře-
ní sálu jsme začali zkoušet a nervozita stoupala. 
Chvílemi jsem si byl dokonce jist, že se nám nikdo 
nemůže zasmát. Z tohoto zoufalství nás vytrhla pří-
prava občerstvení. Okolo čtvrté jsme měli poslední 
zkoušku. Velmi nás pobavil převlek Mirka jako ser-
vírky. Na finální zkoušce to vypadalo velmi chao-
ticky a nikdo si nebyl jistý, co se stane za chvilku. 
Navzájem jsme se ale podrželi a povzbudili. 

Lidé pomalu přicházeli a my se museli zapojit do 
organizace. Sál se plnil, světla zhasla, pouze jeviš-
tě zůstalo osvětlené. Na scénu přišly Lada a Iveta 
seznámit hosty s programem a popřát příjemný 
večer. Pak šel Honza ke svému pultíku a nervozita 
se dala krájet. Po krátké chvilce se, díky bohu, lidé 
zasmáli a nám všem se ulevilo. Pomohlo nám, že 
jsme neviděli na diváky, čehož jsem se hodně bál. 
Nejvíce se líbila servírka Mirek, který si vysloužil 
obrovský potlesk za svůdný tanec. Na všech byla 

vidět úleva a radost z povedeného vystoupení. 
Doufáme, že si to ještě někdy spolu zopakujeme.

Lada Posiřilová a Karel Kšír,
3.A SOŠ Český Brod-Liblice
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Družstvo basketbalistů ČB krajským přeborníkem
Mladší dorostenci Českého Brodu, hráči narození v letech 1997 a 1998 (s výpomocí tří starších žáků), hráli 
v uplynulé sezoně, před kterou jim jen velmi těsně v kvalifikaci unikl postup do ligy mladšího dorostu, 
krajský přebor.

Soutěž byla dobře obsazená. Vedle tradičních stře-
dočeských bašt basketbalu, jakými jsou Poděbra-
dy, Mladá Boleslav, Benešov či Slaný, se soutěže 
účastnila i pražská Sparta a severočeský Varnsdorf. 
Prvně jmenovaní kvůli tomu, aby družstvo, souběž-
ně hrající ligu starších žáků s pár posilami odehrálo 
více zápasů, druzí jmenovaní proto, že adekvátní 
soutěž na severu Čech scházela.

Nechyběla ani rezerva extraligového mladšího do-
rostu Nymburka, družstva Mělníka a Peček. 

V brodském týmu hráli výhradně domácí odcho-
vanci. Většina z nich ovšem se zkušeností ze žákov-
ských lig, hraných v minulých letech právě za druž-
stva Nymburka, Brodu (v sezoně 2012/2013) nebo 
dokonce (v případě hráčů ročníku 1999) v žákovské 
lize za Nymburk souběžně hrajících. Nejvážnějšího 
soupeře, rezervu Nymburka, která skončila na dru-
hém místě přeboru, jsme dvakrát porazili. Nejdříve 
na jejím hřišti, ještě za pomoci domácího odcho-
vance Lukáše Kosíka, který byl v této sezoně čle-
nem extraligového nymburského „Áčka“, ale poté 
i v domácím prostředí bez jeho pomoci a s absencí 
nejlepšího střelce týmu Leoše Malce. 

Tým prošel soutěží suverénně, s jediným zaváhá-
ním venku na hřišti nakonec  třetích Poděbrad, kde 
se nedařila střelba, a nepodařilo se uhlídat domácí 
hvězdičku Romana Hořejše. 

Podle názoru autora tohoto článku bylo příčin 
úspěchu v přeboru hned několik. Měli jsme v prů-
měru nejvyšší tým v kraji, ve kterém se sešlo ne-
obvyklé množství nadprůměrně disponovaných 
hráčů. Tým mohl stavět na individualitách, nejlepší 
střelci týmu Leoš Malec a Martin Stuchlík se umís-
tili na špičce celé soutěže a Leoš Malec dokonce 
obdržel 4 z prvních deseti střeleckých výkonů celé 
sezony v soutěži. V tabulce rekordů navíc zaujal su-
verénně i první místo s nastřílenými 84 body v zá-
pase proti Slanému.
 
I když ale výše dva jmenovaní hráči týmu scháze-
li, nahradili je rovnocenně další. Dalším důvodem 
vítězství byla zřejmě lepší kondice týmu a možná 
i mentální síla. Vyrovnané zápasy jsme totiž vždy 
dovedli k úspěšnému konci vítěznou závěrečnou 
čtvrtinou. Větší část týmu se nyní  pokusí uspět 
v dalším ročníku kvalifikace o ligu mladšího doros-
tu. Hráči ročníku 1997 ale již tuto kategorii opus-
tí a posílí zřejmě v příští sezoně nepočetný tým 
mužů. Přál bych si, aby kluky basket nepřestal bavit 
tak, jak je snad za mého občasného přispění baví 
už osm let. 

Více informací najdete na našich webových strán-
kách www.basket.cesbrod.cz

Stanislav Šaroch,
trenér týmu
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Jarní tenisová očekávání a druhá liga
Dlouhá tenisová zima se chýlí ke konci a všichni tenisté Slavoje Český Brod již netrpělivě vyhlížejí jarní sluneč-
né počasí. Zimní sezona, opět vyplněná pilným tréninkem v nafukovací hale, se vydařila a závodní hráči na-
šeho oddílu právě vstupují do poslední fáze ladění formy před začátkem mistrovských utkání. Den D, datum, 
kdy letos zahájíme další ročník těchto klubových soutěží smíšených družstev, připadl na sobotu 3. května.

Tímto datem se zároveň po několika letech na 
naše dvorce vrací i Druhá tenisová liga smíšených 
družstev dospělých, ve které v následující sezoně 
sehrajeme tři domácí utkání. První se uskuteční 
právě v již zmíněnou sobotu 3. května a soupeřem 
našich bude velice silné družstvo LTK Liberec. Ná-
sledovat potom bude utkání s HTK Třebíč v sobotu 
25. května a posledním domácím zápasem bude 
v sobotu 14. června střetnutí s TC EN Hrádek nad 
Nisou. Začátky všech druholigových utkání jsou 
stanoveny na 10 hodinu.

Slavoj Český Brod bude dále reprezentovat pět 
družstev v mládežnických kategoriích, jedno další 
družstvo dospělých ve druhé krajské třídě a dvě 
družstva těch nejmenších, našich „babytenistů“. 
Dlužno podotknout, že ve všech kategoriích mlá-
deže se účastníme nejvyšší středočeské krajské 
soutěžní úrovně. Všechna tato utkání, nezávisle na 
tom, jestli připadají na sobotu či neděli, začínají v 9 
hod. ráno. 

Pro doplňující informace, rozpisy jednotlivých 
soutěží, odkazy na svazové stránky, aktuality a in-
formace o dalších činnostech a aktivitách našeho 
oddílu doporučuji naše webové stránky, které na-
leznete na adrese www.tenis-cbrod.cz.

Tímto bych chtěl zároveň na všechna mistrovská 
utkání srdečně pozvat co nejvíce diváků z řad teniso-

vých fanoušků a českobrodské sportovní veřejnosti. 
Budeme velice rádi za jakoukoliv vaši podporu!

Michal Dvořák

FóRUM MĚSTA 2014
Vedení města Vás srdečně zve na každoroční Fórum města, které se bude konat 19. května 
od 17 hod. v prostorách Anna Český Brod, sociální služby pro seniory. Na programu bude 
projednání Výroční zprávy města za rok 2013, jednání pracovních skupin dle klíčových oblastí 
Strategického plánu a vytipování 10 aktuálních problémů města.

INFORMAČNÍ CENTRUM MÁ OD KVĚTNA OPĚT OTEVŘENO I O VÍKENDU
pondělí, středa: 8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00 Tel. 321 612 218 - 9
úterý, čtvrtek, pátek: 8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00 e-mail: info@cesbrod.cz
sobota (květen - září): 8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00
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Francie je krásná
…zvlášť region okolo Pontarlier, shodli jsme se všichni po první části výměnného pobytu ve Francii. Opravdu 
jsme si to tam v září v rodinách studentů pontarlierského lycea užili. Teď ovšem byl hostitelský úkol na nás.

Autobus s francouzskými studenty přijel v pátek. 
Studenti i s profesory se chvíli po příjezdu usadili 
do učebny francouzštiny, kde strávili následující 
hodinu. Pak jsme se s nimi konečně potkali i my. 
Přivítání provázelo mnoho objetí, šťastných výkři-
ků i dalších projevů radosti ze znovushledání. Poté 
jsme se my Češi vrátili zpátky do výuky a Francouzi 
šli objevovat krásy našeho města. Český Brod se jim 
velice líbil, od svého korespondenta jsem se dozvě-
děl, že máme krásné podzemí a náměstí. Po obě-
dě jsme se s našimi kamarády rychle otočili doma 
a hned zase zpět do města na krátkou procházku.

V pátek jsme byli na bowlingu v Sadské a v sobotu 
byla většina Francouzů nakupovat, i když někteří 
trávili čas společně se svými rodinami na výletech. 
V neděli dopoledne měl každý individuální pro-
gram ve své rodině. Já jsem byl se svým korespon-
dentem ve Francii na tréninku a fotbalovém zápa-
se, tudíž mě napadlo, že by bylo hezké ukázat mu 
sport, který dělám já. Přihlásil jsem ho do katego-
rie pro příchozí na závodě v orientačním běhu. Po 
obědě naše cesta směřovala do Strašnic, kde jsme 
hráli bowling. Co vím o ostatních, tak si v neděli za-
hráli lasergame.

Pondělí bylo dnem, kdy měli Francouzi na progra-
mu návštěvu Pražského hradu a židovské synago-
gy. My jsme celý den trávili ve škole. Odpoledne 
jsme poté společně s Francouzi trávili v parku. Vý-
letu v úterý jsme se konečně zúčastnili i my, přes-
tože jsme ještě ráno museli na první dvě hodiny 
do školy. Francouzi totiž jeli dopoledne do sklárny 
v Poděbradech a všichni bychom se do autobusu 
nevešli. S Francouzi jsme se sešli až odpoledne na 
Masarykově nádraží a vyrazili společně na Petřín-
skou rozhlednu a do zrcadlového bludiště. Večer 

jsme strávili na karaoke zpíváním známých, nej-
častěji anglických, ale i francouzských textů oblíbe-
ných písniček.

Ve středu naše francouzská návštěva objevovala 
krásy Kutné Hory a lebek v Kostnici. Odpoledne 
jsme naposledy prošli českobrodský park a pak už 
následovalo jenom balení kufrů, příprava na cestu 
a předání dárků.

Rozloučení bylo velmi emotivní. Týden u nás se 
Francouzům líbil minimálně tak, jak se líbil týden 
nám v Pontarlier. Jejich smysl pro humor, nálada 
dělat naprosto cokoliv a kdykoliv a neúnavnost 
byly naprosto úžasné. Opravdu jsme si to všichni 
užili a budou nám chybět. Už plánujeme letní cestu 
tam nebo jejich cestu sem, chtěli bychom se s nimi 
se všemi setkat znovu.

Jakub Ransdorf, 5A8 Gymnázium ČB

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2014
Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině proběhne letos ve středu 14. května. Hlavním té-
matem letošní sbírky je prevence nádorů plic. Zájemci si budou moci v tento den opatřit 
tradiční žlutý kvítek letos s tyrkysovou (tj. zelenomodrou) stužkou i v Českém Brodě. Sbírku 
v Českém Brodě zajistí dobrovolníci z řad členů skautského střediska Ing. Ládi Nováka.
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Zprávičky z Ekoškoly
V lednu a únoru proběhla na Myšárně výtvarná soutěž Ekotýmu s názvem „Ptačí budky“. Veškeré výtvar-
né práce byly velmi zdařilé. Jednalo se o malby, kresby, prostorové znázornění, a dokonce se někteří žáci 
pustili i do výroby dřevěných budek. Součástí soutěže byla sbírka krmení pro ptáky na krmítku. Podařilo se 
nashromáždit dvě tašky dobrot pro naše ptačí kamarády.

Soutěž vyhrála 4. B, 2. místo získali Lukáš Kotek, 
Jan Rotrekl a František Hrbek z 8. B, 3. místo získala 
třída 6. A, 4. místo 2. B a konečně na 5. místě se 
umístila 4. A. Vítězové a všichni zúčastnění získa-
li sladkou odměnu. Všem výtvarníkům a kutilům 
moc děkujeme! 

Po celý leden a únor jsou u nás, na školní zahra-
dě v ulici Tyršova, usazeny na vysoké bříze sovy 
- kalousi ušatí. Žáci 8. A a 8. B vytvořili plakát se 
zajímavostmi z říše kalousů. Sovy jsou masožravci, 
živí se hlodavci a malými ptáky, a z tohoto důvodu 
musel pan školník přemístit krmítka pro ptáčky na 

Exkurze do Muzea Policie ČR
V březnu jsme se vydali do Prahy na exkurzi do Muzea Policie ČR. V muzeu jsme se dozvěděli o vzniku a čin-
nosti bezpečnostních sborů na území našeho státu, seznámili jsme se s historií známých kriminalistických 
případů i s problematikou cizinecké policie a dopravní i letecké služby.

Při naší návštěvě muzea nestačilo pouze prohlížet 
si zajímavé exponáty. Ve škole jsme dostali po-
kyny k vytvoření pracovních listů. Pracovali jsme 
v týmech, takže vzájemná pomoc  a dohoda byla 
nutná. Měli jsme to štěstí, že nám paní průvodky-
ně dokonce dovolila pořídit si do našich pracovních 
listů nějaké fotografie, i když jinak je tu focení za-
kázáno. 

V pracovním listu každá skupina zmínila exponáty, 
které ji nejvíc zaujaly. Většinou vítězily předměty 
dokumentující trestnou činnost, dopravní nehody, 
zbraně policistů i kriminálníků, metody práce kri-
minalistů, jejich vybavení i techniku. Teprve tady 

jsme si uvědomili, jak se všechno neustále vyvíjí.
Součástí úkolů v pracovním listu bylo i naše hod-
nocení muzea. Většina z nás se shodla, že je mož-
né najít zde opravdu velmi přínosné informace, 
a návštěvu tohoto muzea bychom určitě každému 
doporučili. Vhodná doba je právě teď, protože kro-
mě stálé expozice zde probíhá i výstava k 55. výro-
čí vzniku Kriminalistického ústavu Praha, která je 
opravdu velmi nevšední a zajímavá, i když někdy 
jen pro silné povahy.

M. Psutková, 9. A,
ZŠ Tyršova
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Jak to bylo se Smítkem?
Za jedním komínem se k uzoufání nudil jeden škodolibý skřítek. Říkali mu Smítko. Vlastně nebyl škodolibý 
a vlastně to nebyl ani skřítek. Na konci pohádky se ukázalo, že je to docela milá holka, která jen nechtěla 
být sama, která si potřebovala najít kamaráda, která toužila, aby ji měl někdo rád, a která chtěla být 
někomu užitečná…

Podle reakcí dětí, smíchu a tleskání jsme v pátek 
7. března viděli v českobrodském kině Svět asi nej-
povedenější divadelní představení v tomto školním 
roce. Představení bylo plné dobré nálady, písniček, 
vtipkování a legrácek. Představení takové, jaké ho 
děti chtějí mít, ale také poučné vyprávění o tom, 
jak málo stačí k tomu, aby byl člověk na světě rád.
Asi nejvíce nás zaujalo výtvarné zpracování příbě-
hu. Pestrobarevné, veselé kulisy propojené s čer-
ným divadlem byly kouzelné a věřím, že leckterý 

malý divák se s tímto pojetím setkal poprvé. Líbilo 
se nám ztvárnění loutek a jejich skloubení se „živý-
mi“ herci, kteří balancovali někde mezi činohrou, 
muzikálem a pantomimou.

Za všechny děti z prvních, druhých a třetích tříd ze 
ZŠ Tyršova a jejich paní učitelky děkuji za báječný 
zážitek.

Mgr. M. Kemrová, ZŠ Tyršova

bezpečnější místo. Sovy si hnízdo obvykle nestaví, 
ale zabydlí se v hnízdech jiných ptáků nebo spí ve 
větvích stromů, v našem případě ve větvích břízy. 
Sovy potravu netrhají, ale polykají v celku. Nestra-
vitelné zbytky, jako je např. peří, větší kosti, srst, 
vyvrhují v zaoblených vývržcích. Tam, kde sovy pře-
bývají, můžeme najít vývržky.

Již v předešlých číslech Českobrodského zpravodaje 
jsme vás informovali o výměně části oken na Myš-
árně a o tom, že budeme sledovat tepelné úspory 
po výměně oken. Naše 
dosavadní měření zjistilo 
úsporu energie na tope-
ní více než 30%. K tomu-
to vynikajícímu výsledku 

přispěla rovněž i letošní mírnější zima. Další dobrou 
zprávou je, že v průběhu května dojde k výměně 
zbývajících oken v budově školy. 

V loňském roce naši žáci vytřídili neuvěřitelných 11 
540 kg papíru, čímž jsme zachránili 46 vzrostlých 
stromů. Letošní jarní sběr proběhl 8. dubna. Myslí-
te, že jsme překonali loňský rekord?

P. Kuprová, M. Schramlová, Ekotým ZŠ Tyršova
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Úklid Pošembeří 
I v letošním roce se naše škola a žáci druhého stupně zapojili do akce “Ukliďme Pošembeří”. Den úklidu 
připadl na pátek 4. dubna.

Žáci byli rozděleni do 4 skupin, které se rozešly po 
Českém Brodě a uklidily odpadky, které zůstávají 
v ulicích a parcích po nás všech. Nejmladší ročníky 
(šesťáci) vyrazily do nejbližšího okolí školy - školní 
park, zahrada, hřiště nad naší školou a ulice Na Vy-
hlídce, Maroldova, Miškovského, Masarykova a Na 
Vanderkách. Sedmáci uklízeli část města za drahou 
- Mexiko a prošli celou alej až ke Štolmíři. Osmé 
ročníky vyrazily na Škvárovnu, kde prošly oba par-
ky a přilehlé ulice. Deváťáci se vydali stejně jako 
v loňském roce na sportovní areál Na Kutilce, kde 
uklízeli od silnice na Kolín až po koupaliště. 

Všichni tak pomohli vylepšit prostředí, ve kterém 
žijeme. Pokud by se každý zamyslel nad svým cho-

váním a vždy použil odpadkový koš, bylo by nám tu 
lépe a prostředí, kudy chodíme do školy, do práce 
nebo za zábavou, by bylo příjemnější k životu. Mu-
síme začít každý u sebe samotného, pokud se nám 
to podaří, bude Český Brod hezčím městem. Ve 
škole se snažíme vést žáky k třídění odpadu a eko-
logickému chování, ale žáci potřebují více vzorů 
v dospělých, které dennodenně potkávají a jejichž 
vzorce chování přebírají. Naše škola se snaží získat 
titul Ekoškola a úklid města je jednou z akcí, která 
nám snad pomůže tento titul získat.

Mgr. Jiří Slavík, ZŠ Žitomířská

Noc s Andersenem
Děti z 2. A a z 3. C prožily spolu se svými učitelkami již podruhé tajemnou a dobrodružnou Noc s Ander-
senem. Připojily se tím k celonárodnímu projektu knihoven, škol a dalších organizací na podporu a rozvoj 
dětského čtenářství. U příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena děti 
nocují na nejrůznějších místech republiky a prožívají společně pohádkové dobrodružství. V České republice 
proběhla tato akce již počtrnácté. 

Tentokrát připadla Noc s Andersenem na pátek 
4. dubna. Naši druháci a třeťáci se na ni moc těšili. 
Letos pro ně milé knihovnice z Městské knihovny 
Český Brod připravily krásný večer s komisařem Vr-
ťapkou. Děti poznávaly různé pohádkové postavy, 
luštily křížovku, skládaly úryvek z knihy a plnily dal-
ší pěkné aktivity. Během plnění zapeklitých úkolů 
se z nich stali detektivové. Děti na závěr získaly od 
komisaře Vrťapky osvědčení o úspěšném ukončení 
pátrání a jeho fotografii s autogramem. V knihov-
ně čekali kromě komisaře Vrťapky také novinářka 
Hermína, bratranec  Čenda a zloduch Zlokrt. Jako 
překvapení jsme si poslechli úryvek z horké knižní 
novinky - O Vendulce a drakovi. 

Potom jsme se vrátili do školy, kde jsme kromě 
jiného ověřili odvahu našich mladých detektivů. 
Nakonec jsme si nachystali spacáky a za poslechu 
pohádky a ukolébavek klidně usínali. Byl to moc 
hezký večer. 

Ráno jsme se spokojeně rozešli do svých domovů. 
Děkujeme všem za spolupráci a pomoc. Největší 
poděkování posíláme do knihovny našim doved-
ným knihovnicím. Program, který připravily, byl 
pro děti zajímavý, důvtipný a zábavný a pro ně jistě 
velmi vyčerpávající.

Mgr. Květa Vostruhová a Mgr. Šárka Hušová,
ZŠ Žitomířská
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Výlet do Walesu
S odvážnou třicítkou žáků první základní školy jsme se vydali na týdenní cestu do Velké Británie. Tentokrát 
jsme zamířili do Walesu s již osvědčenou cestovní kanceláří Kristof. Hlavní stan jsme rozbili ve Swansea, 
druhém největším městě Walesu, dříve přezdívaném Copperpolis.

Všichni víme, že poznávání kultury a reálií je nedíl-
nou součástí výuky cizího jazyka. A jak nejlépe da-
nou zemi poznat? Ideální je ji navštívit a ubytovat 
se v místních rodinách. Náhradní “mámy” a “táto-
vé” se o děti skvěle starali a ráno je vypravovali do 
jazykovky s velkou a chutnou svačinou na celý den. 
Odpoledne jsme trávili na výletech po okolí a také 
jsme si prohlédli Cardiff, hlavní město Walesu.
 
Cesta tam a zpět byla sice strastiplná, ale poutní-
kům za to určitě stála. Jedna noc v hostelu v zá-
padoanglickém Bathu prověřila kuchařské umění 
našich žáků při večerním self-cateringu. Poslední 
den v Londýně byl také plný zážitků. Nákupy v So-
ho, bloudění po National Galery, prohlídka Toweru, 
závrať na London Eye a plavba po Temži v katama-
ránu všechny doslova vyčerpaly.

Při zpáteční cestě trajektem jsme zažili další malá 
dobrodružství v angličtině při výměně zbylých liber 
za eura a nákupu nápojů. To všechno spolu s pozo-
rováním dění na lodi také patřilo k poznávání. Noc 
v autobuse utekla jako nic a už nás vítal slunný Brod. 
Zbývá jen pochválit všechny účastníky zájezdu!

Mgr. Jitka Lukášková & Lenka Vraná, ZŠ Žitomířská

Oslavili jsme Světový den vody
Naše škola se snaží získat titul EKOŠKOLA. V rámci tohoto projektu se snažíme vést žáky k ekologické výchově.

Na škole třídíme odpad, šetříme elektrickou ener-
gii, a pokud se nám podaří splnit přísná kritéria 
auditu, snad titul získáme. V rámci ekoškoly také 
pořádáme exkurze a přednášky. Jednou takovou 
byla i návštěva čistírny odpadních vod.

Jako správná Ekoškola jsme v předstihu, již 17. 
března, oslavili Světový den vody. Voda je jedno 
z hlavních témat, která nás zajímá, a proto jsme 
se vypravili na exkurzi do čistírny odpadních vod 
v Liblicích. Exkurze začala u „chytače štěrku“ - to 
byl první, mechanický, stupeň čističky, kde se za-
drží velké kusy odpadů (čistička je mechanická 
i biologická). Ve druhém mechanickém stupni se 
zadržuje a čistí písek. Následuje první biologický 
stupeň, kde se do vody přidává kal, obsahující bak-
terie, které požírají nečistoty. Zbytky kalu přijdou 
do lisu, kde se z nich vyždímá voda, a nasypou se 
do kontejneru, který se odváží. Vyčištěná voda pro-
jde poslední kontrolou a pak už nic nebrání jejímu 
vypuštění do Šembery.

Exkurzi jsme zakončili v místnosti s počítačem, kte-
rý celou čističku řídí. Chceme poděkovat pracovní-
kům čističky za čas, který nám věnovali.

žáci VII. B, ZŠ Žitomířská
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Nejstarší období zemědělského školství v Českém Brodě, I. část
Založení zemědělského školství v Českém Brodě v roce 1886 je těsně spojeno s činností Hospodářského 
spolku Českobrodského, jak je v tehdejším tisku a v dalších statích uváděn jeho oficiální název. Základním 
úkolem spolku bylo zvyšovat úroveň hospodaření v okrese. Podstatnou částí jeho působení byla obhajoba 
zájmu rolníků proti cukrovarníkům v otázkách cen cukrové řepy.

Jak referovaly Naše hlasy v létě 1883, předložil K. 
Knížek, řídící učitel ve Vyžlovce, na valné schůzi ko-
nané ve Lstiboři 10. června 1883 návrh na zřízení 
hospodářské pokračovací školy v Českém Brodě, 
který byl jednohlasně přijat. Slavnostní otevření 
školy v Českém Brodě se konalo 13. prosince 1886. 
Prvním ředitelem se stal Ladislav Jozek (ve funk-
ci 1886 - 1911), tehdy pětadvacetiletý (!) asistent 
hospodářské školy v Chrudimi. Do prvního ročníku 
se přihlásilo 13 žáků z nejbližšího okolí, z nich 12 
ročník úspěšně ukončilo. Celý dvouletý cyklus zim-
ní hospodářské školy absolvovalo podle dochova-
ných záznamů 7 žáků.

V prvních letech své existence sídlila škola v růz-
ných pronajatých domech v Českém Brodě, kde 
bylo vyučování ne zcela vyhovující, a proto přijalo 
kuratorium (tak se tehdy označoval nejvyšší orgán 
školy) závažné rozhodnutí zakoupit dům pana V. 
Zounka čp. 297 na pražském předměstí (pozdě-
ji dlouhou dobu gynekologicko-porodnická část 
místní nemocnice). Tato smlouva byla uskuteč-
něna v červenci 1894 za obnos 15 600 zl. Kromě 
moderně vystavěného domu získala škola také 
zahradu a sousední pole. V této budově škola pů-
sobila přes všechny organizační změny 32 let. Pod 
vedením prvního ředitele si vydobyla pevné posta-
vení v zemědělské veřejnosti okresu a její význam 
a výsledky práce byly kladně oceňovány i státními 

orgány. Po jeho odchodu do výslužby převzal ředi-
telskou funkci Vojtěch Prášek (1911 - 1914) a po 
něm František Mrázek (1914 - 1924). 

Vyučování v dvouleté zimní hospodářské škole bylo 
pětiměsíční, probíhalo v době od 1. listopadu do 
31. března. Po prvním roce vykonávali žáci praxi 
z části i na pokusných pozemcích školy. Vzdělání 
bylo bezplatné a umožňovalo tak návštěvu školy 
i synům z méně majetných rodin drobných rolníků.

Pramen: Šedivý, V. Vznik a nejstarší období země-
dělského školství v Českém Brodě. Almanach 100 
let zemědělského školství v Českém Brodě, 1986.

Mgr. Jaroslav Korselt

„V lázních“, kde se vyučovalo pouze jeden školní rok 1893–94 Vlastní budova hosp. školy v níž se vyučovalo 32 let.

Dům „U Triksů“ v němž byla hospodářská škola v létech 
1887–1893



Od duchů a strašidel 
ke komisaři Vrťapkovi 

Březnové akce pro čtenáře Městské knihovny i širokou veřejnost, živé čtení pro děti a setkání se spisovatel-
kou, zakončilo počátkem dubna Pohádkové odpoledne s Andersenem, na které navázal ještě podvečerní 
program pro dvě třídy českobrodských ZŠ.

Živé čtení Ať žijí duchové aneb Bojíme se rádi pro-
běhlo v úterý 18. března. Kromě příběhu o straši-
dlu Barbuchovi, ke kterému nám děti ze 2. třídy 
namalovaly krásné obrázky, jsme si četli také z kní-
žek Ať žijí duchové a Bubáčci, slyšeli jsme Erbeno-
vu Polednici i veselou básničku o strašidle od Jana 
Vodňanského. Ve dvou krátkých přestávkách jsme 
představili knihy z cyklu Strašidlář, děti poznávaly 
známá strašidla na obrázcích a samozřejmě se také 
mlsalo. Závěrečná báseň Svatební košile, dramatic-
ky recitovaná při zatemnění, byla důstojnou, pro 
někoho možná až příliš děsivou tečkou za naším 
setkáním. 

Paní spisovatelku Marcelu Mlynářovou jsme přiví-
tali ve čtvrtek 27. března, její živé vyprávění o pe-
ripetiích života, cestování i literární tvorbě zaujalo 
všechny přítomné a bylo tradičně zakončeno au-
togramiádou.

V pátek 4. dubna jsme pozvali všechny děti na 
2. ročník Pohádkového odpoledne s panem Ander-
senem. Jeho patronem byl letos komisař Vrťapka, 
takže jsme celé odpoledne pátrali po záludných 
otázkách, hledali správné odpovědi a za odměnu 
sbírali perníkové kostičky ze stromu Pohádkovníku. 
Zájemci si potom v naší dílničce mohli vyrobit ve-
likonoční dekoraci a na hracím pódiu poslechnout 
pohádkový příběh. 

Podvečerní program pro třídy paní učitelky Hou-
šové a Vostruhové řídil komisař Vrťapka se svými 
spolupracovníky Hermínou, Čendou a Zlokrtem, 

velké knihovní pátrání probíhalo ve všech pro-
storách knihovny. Každá dvojice dětí dostala hra-
cí kartu a za splnění tří náročných úkolů na třech 
stanovištích získala tři razítka. Na všechny úspěš-
né pátrače čekala na stromu Pohádkovníku opět 
sladká odměna, jako překvapení na závěr jsme si 
přečetli ukázku z nové knihy O Vendulce a drakovi, 
která vyšla v předvečer Noci s Andersenem a by-
la uvolněna pouze pro její registrované účastníky. 
Na rozloučenou dostaly všechny děti od komisaře 
Vrťapky pohlednici s jeho portrétem a osvědčení 
o ukončeném pátrání se svým jménem a Vrťapko-
vým podpisem, potom odešly pokračovat v ander-
senovské noci do své školy.

Eva Vedralová, Městská knihovna Český Brod

�� Z knihovny



Vybíráme z knižních novinek

Milan Syruček: Záhady brdských lesů
První souhrnné svědectví o místech a skutečnostech, o nichž jsme ani nevěděli, že 
existují; se zabývá především novodobou historií brdských lesů. Prvorepublikoví vo-
jáci z nich udělali střelnice, stavěli zde obranný pás Prahy, wehrmacht odtud střežil 
nebe nad Evropou. Po válce zde byly v bunkrech, kam neměli přístup ani nejvyš-
ší českoslovenští představitelé, za ocelovými vraty a mohutnými stěnami z beto-
nu ukryty prostředky, které mohly celou Evropu změnit v novou Hirošimu. Kde se 
skrývaly tyto bunkry a co se v nich konkrétně nacházelo? A proč měl být právě zde 
umístěn také americký radar? Na tyto otázky autor hledal odpovědi na brdských 
stezkách a ve vojenském pásmu, v dokumentech i výpovědích očitých svědků.

nichž jsme ani nevěděli, že 
-

Lucie Sunková: Supermáma
Jak by bylo krásné mít „Supermámu“, která za nás vyřeší všechny starosti! Malé-
mu Kubíkovi, který nastupuje do školky, se tohle přání vyplní. V obchodu se sta-
rožitnostmi si totiž jeho maminka koupí starou kabelku, která ji dokáže proměnit 
v superhrdinku, kdykoli se Kubík, jeho nejbližší rodina nebo jeho kamarádi ocit-
nou v úzkých. A právě ve školce často nastanou chvíle, kdy malý chlapec pomoci 
své maminky využije. Půvabný příběh v krátkých kapitolách vypráví o běžných si-
tuacích i problémech, které mohou nastat ve školce, o síle kamarádství, vzájemné 
pomoci a rodičovské lásky.

Kompletní přehled nových knih za měsíc duben je k dispozici v Městské knihovně nebo na
www.knihovna-cbrod.cz / ON-LINE katalog / Seznamy a novinky.

��Z knihovny

Oliver Burian: Povídky toaletní
Jedenáct povídek o přátelství i nepřátelství, o lásce i nenávisti, o zlobě i dobru 
– zkrátka o životě kolem nás. Autor v úvodu o své knize říká: „Toaleta může být 
krásný a nadýchaný úbor ženy, který potěší smysly. Toaletní voda nádherně voní, 
kéž by vám i mé povídky voněly. Toaleta může být místo plné ošklivých věcí a i ty 
v mých povídkách najdete, protože je život přináší. Pokud moje kniha skončí na toa-
letě, a třeba v těch chvílích někdy těžkých, jindy krásně sametových, po ní sáhnete, 
abyste si zpříjemnili tu intimní chvilku, budu poctěn. Vyprávím příběhy ze života, ve 
kterých se možná poznáte, protože se většinou odehrávají v době nedávné a moji 
hrdinové jsou lidé jako vy.“

dobru 



Píšete nám ��
Co se mi líbí a nelíbí v našem městečku?
Začnu pochvalou za vzorný úklid od pracovníků TS, 
kteří sbírají po městě nejen poházené odpadky, ale 
i drobné papírky a nedopalky. Naše chlouba je udr-
žovaný městský park s téměř stoletými stromy, za 
podzimní úklid si TS zaslouží také jedničku! Jen si 
myslím, že košů a pytlíčků na hromádky od psích 
miláčků by mělo být po městě více, např. ulice Na 
Křemínku, J. Wolkera, Masarykova.

Co se mi nelíbí? Na mnoha přechodech pro chodce 
ve městě chybí nájezdy na chodníky. Maminkám 

s kočárky a lidem se sníženou pohyblivostí ten-
to nedostatek přináší velké problémy při pohybu 
městem. Nehledě na to, že takový chodec na pře-
chodu kolikrát i zpomalí dopravu a situace se stá-
vá nebezpečnou pro všechny účastníky silničního 
provozu. Postupná oprava obrubníků u přechodů 
je jistě pro město velmi nákladná, ale měla by být 
jednou z priorit. Děkuji za zvážení.

Dana Kyselová

Poděkování
Děkuji paní Šárce Kopáčkové z hájovny ve Vrátkově, která 8. dubna vrátila nalezenou peněženku. Za pocti-
vost a slušné chování tímto moc děkuji.

Miroslav Kaše, Český Brod

Pomáháme najít zaměstnání lidem po léčbě rakoviny
Referentka a administrativní pracovnice, vizážistka, právnička, marketingová a HR specialistka, výtvarni-
ce, účetní i oděvní návrhářka. Než onemocněly rakovinou, účastnice  druhého běhu pracovně vzdělávacího 
programu Návrat do zaměstnání po onkologcké nemoci pracovaly v těchto profesích. Teď doufají, že je 
program Amelie, do kterého se přihlásily, opět dovede k zaměstnání, které odpovídá jejich kvalifikaci, ale 
i zdravotní kondici. 

„Po prodělané rakovině prsu jsem v padesáti le-
tech poprvé v životě nezaměstnaná,“ říká Ivana 
Antošíková, která pracovala jako účetní. „Věřím, že 
tenhle program mi pomůže se do práce vrátit. Já 
do toho dám také maximum.“

Ivana Antošíková a dalších 15 lidí, převážně žen, 
přivítal na konci ledna v Amelii čtyřčlenný tým slo-
žený ze sociální pracovnice, psycholožky, pracovní 
poradkyně a koordinátorky, který se jim bude 3 
měsíce věnovat. Průměrný věk účastníků tohoto 
běhu je 47 let. 5 z nich je vysokoškoláků, 9 středo-
školáků, 1 má výuční list a jeden základní vzdělání. 
11 účastnic prodělalo rakovinu prsu. Většina účast-
níků by ráda zůstala u svého pracovního zaměře-
ní, ale chtěli by najít pracovní místo na zkrácený 
úvazek. 

Další, třetí běh programu začíná v polovině května 
a je možné se do něj hlásit již teď. Je určen obyvate-
lům Středočeského kraje, jejichž nemoc ustoupila 

(jsou takzvaně v remisi), pobírají invalidní důchod 
a mají potíže s nalezením zaměstnání. 

Součástí programu je pracovní poradenství, kou-
čování, přednášky o pracovně-právní i sociální 
problematice, ale také simulované výběrové řízení 
a nakonec i zprostředkování zaměstnání. Celkem 
účastníci absolvují 11 dvou až tří dílných seminářů, 
budou pracovat v týmech i samostatně řešit úkoly 
zaměřené na posílení jejich pracovních kompe-
tencí i technik, jak najít zaměstnání. Tým věnuje 
každému z účastníků individuální péči. „Nejsou na 
hledání práce sami, a jejich šance najít zaměstná-
ní podle svých představ se tak velmi zvyšují,“ říká 
Tereza Žílová, která projekt koordinuje. Zaměstna-
vatele, kteří přijmou do práce účastníka programu, 
motivuje Amelie i mzdovými příspěvky.

Jak potvrzují i výsledky prvního běhu, účast v tom-
to programu je dobrá časová investice.  Jeho absol-
venti buď již práci našli, nebo jsou před podpisem 



�0 Píšete nám
pracovní smlouvy. Je mezi nimi například bankovní 
úředník, speciální pedagožka, pracovnice laborato-
ře, zvukový technik… Někteří si nového zaměstna-
vatele našli sami, jiní využili nabídek spolupracují-
cích zaměstnavatelů a ucházeli se o pracovní místa, 
ke kterým se váže mzdový příspěvek. 

Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci má 
celkem 4 cykly, byl zahájen v dubnu 2013 a skončí 
v dubnu 2015. Je financován z ESF prostřednictvím 
OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR a díky tomu je pro 
účastníky zdarma. Program je jediný svého druhu 
pro tuto cílovou skupinu a vychází z dobré znalosti 
specifických problémů, kterým lidé po onkologické 
léčbě při návratu do běžného života čelí. Amelie jako 

jedna z mála organizací podobného zaměření má od 
svého založení v roce 2007 cíl poskytovat onkologicky 
nemocným a jejich blízkým odbornou psychosociální 
podporu, informovat o její důležitosti a přispívat k to-
mu, aby se stále více stávala součástí standardní na-
bídky péče o lidi s rakovinou. Projekt psychosociální 
pomoci připravovala od podzimu 2005 zakladatelka 
Amelie Pavla Tichá poté, co sama ukončila svou první 
onkologickou léčbu. Jako samostatné občanské sdru-
žení byla Amelie registrována 22. prosince 2006.

Více informací na www.amelie-os.cz, případně na 
tel: 608 458 302

Jitka Polanská, o.s. Amelie

Bazárek pro Adámka
Rádi bychom Vás touto cestou seznámily s naším charitativním projektem „Bazárek pro Adámka“ a Adám-
kem samotným. Jsme parta matek „zdravých“ dětí, kterým není lhostejný osud jiné matky a jejího dvoua-
půlletého syna Adámka, který se narodil tělesně postižený.

Adámek trpí ztuhlostí svalů a kloubů, je tím pádem 
omezen na pohybu. Má zavedenou tracheostomii, 
aby lépe dýchal, a stravu donedávna přijímal vý-
hradně zavedenou sondou. Doba, kdy bude Adá-
mek běhat jako každé jiné malé dítě nebo jíst zcela 
normálně, bez sondy, je asi ještě daleko. Například 
ochutnání jogurtu ze lžičky je pro něj obrovský 
pokrok a zároveň jedno z mnoha malých vítězství. 
Tato malá vítězství dělají radost celé rodině. Ale 
přece, péče o Adámka je vzhledem k jeho postižení 
velmi náročná časově, ale také finančně. Vyžadu-
je péči 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a výdaje za 
zdravotní materiál a speciální výživu jsou vysoké.
 
A tak nás jednou, při třídění oblečení po našich 
dětech napadlo zorganizovat bazárek, kde bychom 
vytříděné oblečení prodaly a celý výtěžek věnovaly 
Adámkovi a jeho rodině. Vytiskly jsme letáky, které 
jste možná někde zahlédli, a sháněly oblečení kde 
se dalo. Zapojilo se mnoho známých i neznámých, 
kteří nám věnovali oblečení nebo finanční dar 
a v listopadu vznikla za nemalé podpory Občan-
ského sdružení LECCOS úžasná akce, „Bazárek pro 
Adámka“. Nakupující, převážně maminky, byly vel-
mi spokojené s levným, ale dobrým nákupem. Při-
šlo i pár tatínků a starších lidí, kteří nekoupili nic. 
Prostě se „jen přišli podívat“ a finančně nás pod-

pořit. Bylo to úžasné! Naše snažení vyneslo krás-
ných 33.700 Kč, které jsme předaly v prosinci rodi-
ně malého Adámka. Další takovou akci plánujeme 
na sobotu 26. dubna od 8 hodin, opět v Rodinném 
centru Kostička, kam Vás tímto srdečně zveme. 

Jsme si vědomy toho, že jakákoliv finanční pomoc 
je malá náplast na bolístku celé Adámkovy rodiny 
i Adámka samotného, ale jsme rády, že alespoň 
touto formou můžeme být součástí pomoci, kte-
rou Adámek a jeho rodina potřebují. A proto přijď-
te a buďte zase Vy součástí naší pomoci. My jsme 
sice daly věci do pohybu, ale bez Vás, našich dárců, 
bychom to nedokázaly. Adámek je bystrý a živý 
kluk, který se chce 
radovat ze života. 
Děkujeme touto 
cestou všem, kte-
ří nás jakýmko-
liv způsobem již 
podpořili nebo se 
teprve chystají. 

Lenka Nekolná, 
Betka Černá, 

Petra Březinová 



Zábava �1
Sudoku
Obtížnost - lehká

Cvičíme si angličtinu

Řešení

April Fool’s Day - Apríl
This day is one of the best days of the year. On no 
other day are you “legally” allowed to play jokes 
on your friends and have an excuse. Here are 13 
jokes you can play on people with very little effort, 
yet still reap much joy out of the end results.
1.  Swap the signs on the men’s and ladies’ rest 

rooms.
2.  Slip some food coloring into the milk carton 

when no one is looking.
3.  Switch the Push and Pull signs on a set of doors.
4.  Replace hand cream-filling with toothpaste and 

offer it to someone.
5.  Bring multiple sets of clothes to work, change 

every hour, and act like nothing’s different.
6.  Swap the sugar and salt or replace beer with ap-

ple juice.
7.  Replace friend’s monitor wallpaper with a funny 

picture.
8.  Glue all the eggs into the carton.
9.  Paint a bar of soap completely with clear nail 

polish so it won’t suds up.
10.  Turn every setting in someone’s car to the 

maximum: the heat, the radio, the wipers, the 
seats, etc.

11.  Change friend’s cell phone language setting to 
a foreign language.

Use the right colors: 1 brown, 2 red, 3 orange, 
4 green, 5 pink, 6 yellow

4 3

2 1 5 7

5 8 7 4

6 3 4 5

9 5 3 8 7

1 5 7

5

6 8 7 9 3 5 2

7 5 8

164728539

329165748

587934216

673412895

295386174

841597623

938251467

416879352

752643981

12.  Rearrange colleague’s drawers or file cabinets 
in a different order.

13.  Scrape the frosting off of biscuits and replace 
the filling with toothpaste.



Festival Rock for People
Vážení občané a návštěvníci Českého Brodu!

Patrně se již i k vám donesla zpráva, že festival Rock 
for People slaví svoje dvacetiny. Většině Českobroďá-
ků není potřeba vysvětlovat, že tato přehlídka kdysi 
začínala v našem městě.  Z malé regionální akce vy-
rostla až k velkému festivalu evropských parametrů. 
Tuto proměnu nebylo možné zvládnout bez změny 
místa konání. Současný areál královehradeckého le-
tiště nabízí možnosti, které by v Českém Brodě mož-
né nebyly a návštěvníkům i účinkujícím poskytuje 
mnohem větší komfort.

Avšak pachatel se vrací na místo činu! U příležitos-
ti dvacátého jubilejního ročníku propukne v sobotu 
23. srpna na atletickém stadionu Na Kutilce oslava 
za účasti významných českých kapel. Zahrát přislíbi-
ly kapely Kryštof, Monkey Business, Blue Effect, Vy-
psaná fixa, Divokej Bill, Hudba Praha.  Součástí oslav 
bude i doprovodný program například s muzeem 
Rock for People či projektem Live Jukebox. 

Pro obyvatele Českého Brodu, Liblic, Štolmíře, Zahrad, 
Tuchoraze, Přistoupimi a Vrátkova máme dobrou zprá-
vu. Vstupenky si mohou koupit za zlevněnou částku 
300,- Kč. Avšak pouze v Infocentru Český Brod na ná-
městí Arnošta z Pardubic 56. Při zakoupení vstupenky 
i při vstupu do areálu je nutné prokázat se zápisem 
v občanském průkazu o trvalém bydlišti ve výše zmí-
něných obcích.

Ostatní mohou využít předprodej na www.ticketfor-
people.cz či v květinářství na náměstí Arnošta z Par-
dubic čp. 12. Děti do 10 let mají vstupné zdarma jen 
v doprovodu rodičů. Držitelé průkazů ZTP mají vstup 
zdarma, ale doprovod hradí běžné vstupné.

Těším se v srpnu na viděnou!

Jakub Nekolný



REALITNÍ  PORADNA
Realitní okénko poradny jsem připravila s ohledem na skutečnost, kdy realitní trh je mnohdy pro naše občany nepřehledný. V realitním obchodu se 
pohybuji 11 let a mou prioritou je spokojený klient, kterému dovedu obchod do zdárného konce s nejvšší možnou právní ochranou, s pochopením, 
lidským a morálním přístupem. 

Rád bych prodal svou 1/2 vlastnického podílu na rodinného domu cizí osobě. Je nutné i po změně nového OZ nabídnou prvně svůj podíl druhému 
vlastníkovi? Děkuji. J.L.
- Předkupní právo spoluvlastníků dle  úpravy předchozího OZ trvá do konce roku 2014 (§ 3062 NOZ), přestože nový občanský zákoník (NOZ) nabyl 
účinnosti 1.1.2014. Tedy předkupní právo spoluvlastníků dle znění OZ platí pro všechny převody nemovitostí do 31.12.2014 včetně a tudíž druhý 
vlastník předkupní právo stále má (výjimka je pouze v případě převodu osobě blízké).

Jsou změny v novém občanském zákonu (NOZ) ohledně návrhu na vklad KÚ? Děkuji. M.R. Úvaly
- Ano. Katastrální úřad po podání návrhu na vklad nyní informuje vlastníka nemovitosti, že dle podaného návrhu má dojít ke změně vlastnického 
práva. Po uplynutí 20 dnů od zaslání informace teprve KÚ zahájí povolení vkladu. Nově se rovněž zapisuje vkladem „záznam“ a „poznámka“. Všechny 
postupy , informace, formuláře KÚ naleznete na www.cuzk.cz

Jak vysokou kauci  je možné sjednat u nájmu? I.J.
- Kauci (peněžitou jistotu) lze ujednat jen do šestinásobku měsíčního nájemného (§ 2254 odst. 1 NOZ)

Je možné převést pouze podíl na společných částech domu? R.N.
- Převést pouze podíl na společných částech není možné. Převodem jednotky dojde totiž nejen k převodu bytu, ale zároveň i k převodu podílu na 
společných částech nemovitých věcí.

Je možno vypovědět smlouvu o výhradním zastoupení, která byla uzavřena letos v únoru na dobu určitou (6  měsíců) s tím, že nebyla podepsána 
v prostorách realitky, ale v místě bydliště zájemce o zprostředkování. Ve smlouvě nejsou uvedeny podmínky odstoupení od smlouvy, pouze je tam 
uvedeno, že smlouva končí splněním (nalezením kupce) anebo ukončením doby, pokud nedojde k jejímu prodloužení. K.T.
- Smlouva uzavřená se zprostředkovatelem mimo prostory obvyklé k podnikání, je vypověditelná bez udání důvodu do 14 dní od 
jejího uzavření. Pokud smlouva neobsahuje poučení o právu odstoupit od smlouvy, je možné od smlouvy odstoupit do jednoho roku 
a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. 

Ráda Vám zodpovím další dotazy, které můžete zasílat na: sarka.tranova@re-max.cz 
S Vaším souhlasem některé dotazy zde ráda nechám opět otisknout.

Bc. Šárka Tranová – certifikovaný makléř RE/MAX Horizont
působící zejména v českobrodské oblasti a Prahy-východ
kontakt: sarka.tranova@re-max.cz, mob.: 774 668 412
https://www.facebook.com/sarka.tranova.7

Zastoupení značek:
SHIMANO, DAIWA, DAM, TICA, RYOBI, RAPALA, SALMO, PENN, WFT

Otvírací dOba: KOntaKty:

PRODEJNA rybÁŘSKÝcH POtŘEb
v Českém brodě

Husovo nám. 74,
282 01 Český Brod,

E-mail: petr.nemasta@seznam.cz,
tel.: +420 722 416 689

PO: 10.00 – 18.00 hod.
ÚT–PÁ: 8.00 – 18.00 hod.
SO: 8.00 – 12.00 hod.



...má dlouholetou tradici – vydáváme již 53. ročník

... roznášíme ho v nákladu 3000 ks každý měsíc zdarma do všech 
schránek v Českém Brodě, Štolmíři, Liblicích a Zahradách

... dostanete ho i v městské knihovně, na informačním centru, 
na podatelně, ve vybraných kavárnách a trafikách ve městě a také 
je rozesílán poštou odběratelům, kteří si o tuto službu zažádají

... díky pestrému obsahu ho čte velký okruh čtenářů všech 
věkových kategorií

... je volně ke stažení na webových stránkách města

... nabízí inzerci šitou na míru (blokovou, exkluzivní i řádkovou, 
PR články)

... podporuje místní podnikatele

... BONUSY při opakované inzerci – levnější tisk Vašich 
propagačních materiálů, vizitek a letáků

Proč?
v ČESKOBRODSKÉM ZPRAVODAJI!

PODNIKÁTE? NABÍZÍTE
SVÉ SLUŽBY?OTEVŘELI JSTE

NOVÝ OBCHOD? DEJTE O SOBĚ VĚDĚT!

Inzerujte

 Informační centrum Český Brod, tel. 321 612 218/9, e-mail: info@cesbrod.cz 
Dana Brejchová (Profi-tisk group s.r.o.) –  obchodní zástupkyně pro Český Brod, 

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

KONTAKT



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
148 mm x 210 mm

2.479 Kč

1/2
138 mm x 100 mm

1.279 Kč

1/4
69 mm x 100 mm

659 Kč

1/8
69 mm x 50 mm

339 Kč

1/3
138 mm x 66 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
0,60 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 nebo alespoň musí být v poměru k danému rozměru
•  v případě celostránkové inzerce, kde bude tisk realizován až do krajů strany (tzv. na spad), 

vyžadujeme ořezové značky a spad minimálně 3 mm; texty a důležitá grafika musí být minimálně 
4 mm od kraje

• veškeré obrazy musí být v barevném prostoru 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: 10. 3. 2014

Zajišťuje tiskárna Profi-tisk group s.r.o.
objednávky a dotazy směřujte na tyto kontakty:

+420 603 588 338, brejchova@profitisk.cz
+420 775 332 299, inzerce@profitisk.cz

www.profitisk.cz



Program:
• komentované prohlídky výstavy Sakrální umění na Českobrodsku
• Michael Pospíšil a  Ritornello, Chorea Historica – dobová hudba a tance 
• Svůj širák odhazuji v dál! – barokní pásmo divadelního souboru Mrsťa Prsťa
• ukázka sokolnictví na zahradě muzea
• tvořivá dílna – výroba svíček…
• ochutnávka dobových jídel

VOLNÝ VSTUP DO EXPOZIC A VÝSTAV MUZEA

MUZEJNÍ NOC
v Podlipanském muzeu aneb 
České baroko 17. a 18. století
sobota 17. května 2014
18.00 – 22.00 hodin

Město Český Brod









KOMINICTVÍ – ELEKTRO
Na Cihelně 1327, 282 01 Český Brod

Telefon: 602 315 982
E-mail: simekff@seznam.cz

U KOMPLETNÍCH ZAKÁZEK ZÁVAZNĚ OBJEDNANÝCH V DUBNU, KVĚTNU, ČERVNU 2014
MOŽNOST MONTÁŽE OKAPOVÝCH SYSTÉMŮ ZDARMA.

TESAŘSTVÍ Martin Březina

KOMPLETNÍ DODÁVKY STŘECH • POKRÝVAČSKÉ A KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

MOB.: 602 235 580
PŘISTOUPIM 158, ČESKÝ BROD 282 01

www.tesarstvi-brezina.cz

DUBEN 2014:
Lymfodrenáž – částečná – nohy: 3 + 1 zdarma
KVĚTEN 2014:
Masáž zad lávovými kameny (60 min.): 350,-
ČERVEN:
Indická masáž hlavy
+ masáž obličeje lávovými kameny (60 min.): 350,-
ČERVENEC:
Masáž celého těla (90 min.): 450,-

AKCE pro Vás v tomto roce

www.masazejarka.com

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

Jaroslava Kamenčáková

Věnujte Vašim blízkýmDÁRKOVÝ POUKAZ

AKCE pro Vás v tomto roceVěnujte Vašim blízkým
Věnujte Vašim blízkým



Držitel certifikátu ISO 9001, 14001

www.autoservis-hovorka.cz
www.autodoprava-hovorka.cz

NOVĚ

RUČNÍ čistění
interiéru vozu 

NOVĚ e-shop
www.qs-eshop.cz

Sokolovská 1471, Český Brod
Telefon: 272 700 465, 272 700 466, GSM: 737 242 730
E-mail: Info@grevis.cz, Internet: www.grevis.cz



KOMINICTVÍ
SERVIS PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

TEL.: 775 132 921

www.kominictvinemec.cz

Jan Votava – Český Brod

KONTEJNERY
sutě, písky aj.

Tel.: 604 180 884

Možnost velkého výběru potahových látek a odstínů dřeva

Pokud se chcete dozvědět více, navštivte nás
v naší prodejně na adrese:

SUVOROVOVA 394, 282 01 ČESKÝ BROD
nebo volejte na telefonní čísla

321 622 475, 723 931 999

pracovní doba:
Po-Pá    8.30 – 12.00

13.00 – 16.30
So    8.30 – 11.00

Jiřina Marková / Český brod
NÁBYTEK

preferuJeMe široký sortiMent nábytku

od Českých výrobců za rozuMné ceny



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  9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 hod., SO – NE zavřeno

e-mail: stehlik.zahradales@centrum.cz

VELKÁ JARNÍ AKCE HUSQVARNA
Sleva na pily, křovinořezy, sekačky, automower, ridery a traktory.



Výkup druhotných suroVin
Cerhýnky

 železný šrot • koVy
 papír, akubaterie

• zajištění odvozu železného šrotu, nakládka ramenem
• drobné likvidace šrotu, řezání plamenem přímo u vás

Po – Pá 9.00 – 16.00 • první So v měsíci 9.00 – 12.00 – nebo po dohodě
tel./zázn.: 604 205 328, 321 792 214, e-mail: vopavopa2@seznam.cz

PRODE J A SERVIS VÝPOČETNÍ TECHNIKY • MOBILNÍ TELEFONY
DĚTSKÁ VOZÍTKA PEG-PÉREGO • DŘEVĚNÉ HRAČKY

SUVOROVOVA 1489, ČESKÝ BROD
Tel.: 321 620 584, 603 483 910

E-mail: obchod@svitok.cz
www.svitok.cz, www.bednahracek.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉ PRODEJNĚ
Suvorovova

Nám. A
rnošta

z Pardubic

Jungmannova

Stará
prodejna

Nová
prodejna

PŘESTĚHOVALI
JSME SE

www.stingooptik.cz, tel.: +420 774 848 333, e-mail: vicizek@seznam.cz

Poukaz platí na zhotovení kompletních dioptrických brýlí,

DÁRKOVÁ POUKÁZKADÁRKOVÁ POUKÁZKADÁRKOVÁ POUKÁZKA

Platnost do: 30. 6. 2014

www.stingooptik.cz, Krále Jiřího 268, Český Brod, 282 01, www.stingooptik.cz

OČNÍ OPTIKA



Letošní krátká a vstřícná zima uvolnila místo 
jaru, které je nyní v plném proudu. S tím při-
chází také osazování kontejnerů, nejčastěji 
okenních truhlíků a závěsných košů, ale také 
terasových květináčů i záhonů. Balkonové 
a záhonové rostliny jsou v našem zahradnictví 
již dobře narostlé a prokořeněné, vybírat lze 
přímo z více než 1 000 m2 pěstební plochy ve 
skleníku. Sortiment letniček je vskutku pestrý, 
na své si přijdou zákazníci, kteří každoročně 
vysazují pelargonie, petunie, surfinie, Milli-
on Bells, begonie, fuchsie, verbeny, bacopy, 
bidens, afrikány, voskovky a další méně zná-
mé druhy. Brzy bude možné tyto letničky vy-
sadit do venkovních podmínek a vyměnit tak 
zjara zasazené macešky, sedmikrásky, pomněn-
ky a další jarní rostliny, které nás po zimě těšily 
svými jasnými barvami, vůní a odolností proti 
stále nízkým teplotám. Se stoupajícími teplo-
tami se těmto „jarničkám“ přestává dařit a je 
proto na čase udělat místo letničkám. 

Prostory na oknech, balkonech, terasách, 
u vchodových dveří, ale i jiná zákoutí zahrady je 
možné zkrášlit výsadbou letniček do kontejne-
rů. Výběr z balkonových květin je široký, záleží 
samozřejmě na dispozici daného místa, hlavně 
množství slunečního svitu, které na dané místo 
dopadá, a je-li to strana návětrná či ve stínu. 
Dále je důležité, jaký růst se bude od těchto 
rostlin požadovat - vzpřímený pro pohled sho-
ra, nebo naopak zcela převislý růst a nebo také 

kombinace obou. Poté stačí zapojit fantazii 
a vybrat barevnou skladbu.

V našem zahradnictví je možné se poradit 
a získat tak správné informace a také inspiraci 
jak na samotné sázení i kombinování.

Těšíme se na Vás!

ZAHRADNICTVÍ LIMUZY
Pěstování a prodej záhonových a balkonových květin

ZAHRADNICTVÍ 

LIMUZY
STARÁ CIHELNA

ZAHRADNICTVÍ 

LIMUZY
STARÁ CIHELNA

ZAHRADNICTVÍ 

LIMUZY
STARÁ CIHELNA

PRODEJ HRNKOVÝCH KVĚTIN
Široký sortiment záhonových a balkono-
vých květin přímo od pěstitele: pelargonie, 
petunie, surfinie, Million Bells, begonie, 
fuchsie, verbeny, bacopy, bidens, afriká-
ny, voskovky a další letničky na více než 
1.000 m2 prodejní plochy ve skleníku.

OSAZOVÁNÍ TRUHLÍKŮ

Otevírací doba:
Po – So 9 – 18, Ne 9 – 13

Tel: 736 765 346 
www.zahradnictvilimuzy.cz





BARVY - LAKY

MU.DESIGN
Bc. Miroslav ULDRICH
Prodejna: 321 620 923 Mobil: 737 581 753
mu.design@seznam.cz

Limuzy 28
Velikonoční hody 21.4.2014 OTEVŘENO
• Telecí řízky, grilování, domácí staročeské koláčky!
• Čepované Kounické pivo 12°, Kozel 11°, Kofola

Otevřeno již od 11 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Rezervace na tel.: 775 357 853 nebo 724 503 883
e-mail: hospudkaukastanu@email.cz

www.limuzy.cz



Rekonstrukce a nové st echy
JIRSÍK & VARTA

Renomovaná firma s 20 letou tradicí
• Dodávka a montáž krovu • Pokrýva ské práce •

• Montáž klempí ských prvk  • Celoplechové st echy •
• Montáž st ešních oken • Stavební práce •
Kalkulace projektu zdarma na tel 602 255 155 
nebo online na www.strechy-cesky-brod.cz

Prodám řadovou garáž na Škvárovně v Českém Brodě. Cena dohodou. Tel. 733 626 090

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 Infor-
mačním 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.

Hledáme pracovníky 
s invalidním důchodem na 
pozici vrátný v Nehvizdech 

u Prahy.
Hlaste se prosím na

tel.: 602 342 037, Bc. Petr Sitko 



POČÍTAČE, NOTEBOOKY,
TABLETY, TISKÁRNY

SERVIS VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ÚDRŽBA POČÍTAČŮ A POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

www.briard.cz



www.nasnet.cz

• WiFi router 1,- 
• za ízení pro p íjem 1,-

• instalace a aktivace zdarma
• závazek 24 m síc

• za ízení pro p íjem 1,-
• instalace a aktivace zdarma

• závazek 24 m síc

Standard AirMax
16384/4096

• uvedené rychlosti jsou v po adí max. download/ max. upload
• technologie AirMAX je k dispozici na více než polovin  míst pokrytých sítí NášNET

• stávajícím klient m nabízíme výhodný p echod na technologii AirMAX 

Premium AirMax 
32768/8192

tel.: 314 008 200

Tarif
Max. rychlost 

download
(kbit/s)

Max. rychlost 
upload
(kbit/s)

Cena bez DPH
(cena s DPH)

START 2048 512 240,-
(290,-)

STANDARD 4096 2048 390,-
(472,-)

PREMIUM 12288 2048 490,-
(593,-)

STANDARD AirMAX 16384 4096 390,-
(472,-)

PREMIUM AirMAX 32768 8192 490,-
(593,-)

Mbit/s32




