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Krakovská 14, 779 00 Olomouc
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Wi-Fi nemáme, zkuste si to říct přímo...

Obrázek reklamní tabule s tímto nápisem byl v nedávné době na facebooku velmi často sdílen. Každý se 
pousmál a poslal dál.

Prosinec je měsícem, kdy bilancujeme, co nám uplynulý rok přinesl, co nám vzal, a přemýšlíme, co jsme 
promeškali. Třeba by stálo za to, vrátit se k nadpisu. Díval jsem se do kalendáře listopadových akcí ve 
městě a napočítal jsem jich úctyhodných 75, o nichž jste nás informovali. Číslo úctyhodné, když si uvědo-
míte, kolik lidí se asi podílelo na přípravách a kolik se jich pak setkalo, pobavilo i si popovídalo. O mnohých 
akcích se dočtete i v tomto čísle Českobrodského zpravodaje, jehož obsahová i reklamní část se za letošní 
rok velmi stabilizovala a zejména pro starší občany je zdrojem informací, co se ve městě stalo, co se děje 
či jaké jsou další plány.

I nadále nechceme „zaplevelit“ Zpravodaj navrhovanými 5 stranami textu plného znění usnesení rady či 
zastupitelstva, jak tomu chtěli zastupitelé Českobroďáku, k tomu máme na radnici jiné možnosti v elek-
tronické i tištěné podobě.

Jsme v čase adventním, kdy se více obracíme ke svým blízkým, snažíme se při návštěvách i dárcích připo-
menout si, že i když na sebe v průběhu roku nemáme tolik času se setkat přímo a řešíme to mobily, Face-
bookem, Skypem či dalšími IT možnostmi, stále k sobě patříme. K ostatním v tomto období se snažíme být 
ohleduplnější, tolerantnější a srdečnější. Snad k tomu přispěl letos i komponovaný pořad při rozsvěcení 
vánočního stromu, na který se přišla podívat velká část obyvatel Českého Brodu.

Za redakci Českobrodského zpravodaje Vám tedy přejeme hodně radosti, štěstí a spokojenosti nejen v ča-
se adventu, Vánoc a Nového roku, ale aby Vás radost, štěstí a spokojenost provázela i dalšími všedními 
dny roku 2015.

Naposledy se vracím k titulku úvodníku, který by se mohl stát i novoročním předsevzetím.

Pavel Janík

PS: Od 1. 1. 2015 se můžete připojit na obou budovách MěÚ přes Wi-Fi.
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�Krátce z města
Vodné a stočné zůstává pro rok 2015 ve stejné 
výši jako v letošním roce a činí celkem 92,40 Kč. 
Poplatek za odpad bude díky dobrému třídění 
odpadu obyvatelstvem nižší než v letošním roce. 
Za odpad se v příštím roce bude platit 468 Kč na 
osobu a rok. 

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření 
k rozpočtu letošního roku, které zpřesnilo jed-
notlivé položky rozpočtu, přebytek rozpočtu se 
nemění. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové pro-
vizorium. O rozpočtu na příští rok bude jednat 
na svém příštím zasedání 28. ledna.

Zastupitelstvo schválilo navýšení debetu, který 
bude sloužit jen na předfinancování akcí podpo-
řených dotačními prostředky.

Zastupitelstvo města projednalo petici občanů 
ohledně úpravy ulice Na Bělidle a uložilo odboru 
rozvoje zpracovat projektové dokumentace na 
rekonstrukce nezpevněných komunikací v našem 
městě včetně doplnění vodovodů a kanalizací.

Zastupitelstvo města schválilo přidělení dotací 
na investice pro Junák - středisko Psohlavci, T.J. 
Sokol, TJ Slavoj a SK Český Brod v celkové výši 
840 tisíc Kč.

Město předalo staveniště a byly zahájeny práce 
na vybudování nového sběrného dvora. Sběr-
ný dvůr by měl být dokončen v květnu příštího 
roku. Vybavení dvora dodá firma Bobcat, která 
získala veřejnou zakázku za nejnižší cenu nece-
lých 1,5 mil. Kč.

Rada města vyhlásila veřejnou zakázku na pro-
jekt Konsolidace IT a nové funkce technologic-
kých center obcí pro město Český Brod v celkové 
výši 5 mil. Kč, což umožní nejen další rozvoj vý-
početních technologií na úřadě s cílem zefektiv-
nění práce, ale hlavně větší bezpečnost a zálo-
hování dat.

Rada města vyhlásila záměr na prodej budo-
vy rozestavěné polikliniky za 3,94 mil. Kč. Rada 
města dále vyhlásila záměr na uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí na pronájem prostor v are-
álu nemocnice pro předem určeného zájemce 
Nemocnici Český Brod s.r.o. Tato společnost 
zvítězila ve výběrovém řízení a získala právo na 
uzavření nájemní smlouvy po ukončení nájmu 
se stávajícím provozovatelem. Tím je společnost 
Českobrodská nemocnice s.r.o., která s výpovědí 
nesouhlasí a napadla ji soudně.

Rada města zřídila komise bezpečnosti, dopravy, 
sportu a volného času, pro regeneraci městské 
památkové zóny, pro územní plán a stavebnictví, 
pro životní prostředí, pro místní části a kulturní 
komisi a vyzývá i veřejnost k navržení kandidátů 
na práci v daných komisích.

Rada města vyhlásila veřejnou zakázku na re-
konstrukci Kina Svět v Českém Brodě.Začátkem ledna bude otevřeno nové školní vzdě-

lávací centru v prvním patře domu čp. 12. Vznik 
centra umožnila dotace obdržená z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Evropského sociálního fondu a státních prostřed-
ků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Město nabízí k prodeji byt v domě čp. 1256 v Pa-
lackého ulici o velikosti 1+1 a výměře 26,8 m², 
formou obálkové metody za minimální cenu 700 
tisíc Kč. Nabídky je možné podávat do 31. pro-
since. V případě Vašeho zájmu žádejte další in-
formace na odboru rozvoje u paní E. Suchanové 
nebo na e-mailu: suchanova@cesbrod.cz anebo 
na tel. 321 612 153.
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� Co nového
Kam na školu?
Blíží se datum, kdy se žáci 9. tříd budou muset rozhodnout, kam pošlou své přihlášky na střední školu. 
Informační centrum pro mládež (ICM) Městského úřadu v Českém Brodě znovu pomáhá ověřovat Infor-
mační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce. Národní ústav pro vzdělání vytvořil informační 
systém ISA+, v němž najdete všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do další-
ho vzdělávání (www.infoabsolvent.cz).

Při výběru povolání Vám pomůže i profitest nebo 
videoukázky technických profesí. ISA+ přináší in-
formace i pro žáky se zdravotním postižením nebo 
pro žáky se studijními problémy.

V podmínkách našeho ICM probíhá ověřování ve 
formě konzultací s řediteli základních škol a vý-
chovnými poradci, na něž následně v učebně PC 
městského úřadu navazuje beseda se žáky s prak-
tickým využitím ISA+. Ověřování projektu potrvá 
do konce února a využijí ho nejen 8. a 9. třídy čes-
kobrodských ZŠ, ale v rámci další spolupráce i ZŠ 
v rozšířené působnosti obce (ORP).

Individuálně si můžete každý přijít zkusit ISA+ na 
počítač v ICM, Informační centrum na náměstí Ar-
nošta z Pardubic 56. Těšíme se na Vás!

Pavel Janík

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
T. J. Sokol Český Brod pořádá v sokolovně kurz, který je určen pro úplné začátečníky, ale i pro 
ty, kteří chodili do tanečních kdysi dávno... Lekce, které povedou taneční mistři z prestižní 
školy Plamínek, proběhnou vždy v pátek od 16. 1. do 27. 2. 2015 od 19.30 do 22.05 hodin. 
Cena kurzu 3500 Kč za pár. Při přihlášení 3 párů najednou zaplatí každý pár jen 3200 Kč. Při-
hlášky zasílejte na email tanecni.cesbrod@seznam.cz. Vezměte s sebou do tanečních i své 
přátelé a známé!

Českobrodský zpravodaj
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5Co nového

Koncert pro 1. ZŠ

V pátek 28. listopadu patřilo kino dopoledne základní škole Žitomířská, kterou jsme pozvali na hudební 
koncert pod vedením hudebníka Jiřího Válka.

Hudební těleso se skládalo ze tří muzikantů po-
cházejících z Moravy, kteří přijeli dětem zahrát 
a zavzpomínat tak na některé naše i cizí skladatele 
a kapely. Na první představení přišel 1. stupeň, děti 

se tak bavily, že atmosféra byla výborná. Zavzpomí-
nalo se na písničky od pana Suchého a z pohádek 
od pana Wericha a Svěráka. Na pódiu se vystřídaly 
skupinky dětí, které si chtěly zazpívat před publi-
kem a jednu písničku si z pódia dokonce zazpívaly 
i paní učitelky. Děti byly nadšené…

Druhé představení pro 2. stupeň už nebylo tak 
uvolněné. Skladby skladatele Jaroslava Ježka už 
dnešní mládeži vůbec nic neříkaly, mládež písničky 
neznala. Zaznělo i pár hitů cizích kapel a sklada-
telů, jejichž písně trochu zapadly do zapomnění, 
ale některé současné kapely se k nim nyní vrací. 
Výchovné koncerty mají pořád význam a pomáhají 
dětem se orientovat ve světě hudby. Je dobře, že 
školy tyto vzdělávací pořady neopomíjejí.

Ivana Nývltová, IC Český Brod

BLAHOPŘEJEME!
Dne 14. listopadu byly mezi občany města přivítány tyto děti: Adéla Pospíšilová, Ondřej 
Holub, Vojtěch Fišera, Tereza Novotná, Valentin Karavans, Jonáš Zloský, Viktorie Poláková, 
Tomáš Líbal, Štěpán Mathias Peřina, Alex Eisner, Jiří Sál, Anežka Dubová, Ella Bolinová, 
David Čech, Jan Salamánek, Tadeáš Kopp, Matyáš Malaník, Eliška Földesová, 
Daniela Strnadová, Tereza Lešová, Odřej Lešo a Václav Krepuš.

Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané: pan František 
Pazderec, paní Helena Havlasová, paní Ludmila Pouchová, pan Miroslav 
Kuchař, paní Eva Janáčková, pan Vladimr Turek, paní Aloisie Vacková, pan 
Vladimír Batík, paní Marie Eisnerová, paní Miroslava Franková, paní Vlasta 
Doležalová a pan Pavel Holec. Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

David Čech, Jan Salamánek, Tadeáš Kopp, Matyáš Malaník, Eliška Földesová, 

Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané: pan František 
Pazderec, paní Helena Havlasová, paní Ludmila Pouchová, pan Miroslav 
Kuchař, paní Eva Janáčková, pan Vladimr Turek, paní Aloisie Vacková, pan 
Vladimír Batík, paní Marie Eisnerová, paní Miroslava Franková, paní Vlasta 

přejeme hodně zdraví 

Českobrodský zpravodaj
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Nádraží nabralo zpoždění

� Co nového

Podzim byl pro stavební práce vcelku příznivý a až začátkem prosince nás postihla ledová kalamita. Přesto 
termín dokončení prodloužení podchodu a rekonstrukcí nástupišť nebyl dodržen. Stavaři měli hlavní práce 
dodělat ještě v listopadu. Již v průběhu podzimu však nabírali zpoždění a museli požádat o prodloužení 
výluky na první a třetí koleji. Výluka byla prodloužena do 8. prosince a do této doby by mělo být veřejnosti 
zpřístupněno i druhé nástupiště.

Následně budou instalovány na třetím a druhém 
nástupišti výtahy a pracovníci by se měli přesunout 
na dokončení přístupu do podchodu od silnice na 
Liblice. Provedení těchto prací samozřejmě bude 

záviset na počasí. Dokončení prodloužení podcho-
du se však odkládá až na jarní měsíce. Tato ne moc 
dobrá zpráva hlavně pro lidi ze Škvárovny má i své 
kladné stránky. Město ušetří pár desítek tisíc ko-
run, protože nemusí zajišťovat provizorní dopravní 
značení přechodu Klučovské ulice. Na jaro se od-
kládají i další dokončovací práce včetně orientač-
ního systému.

Město na dokončení podchodu plynule naváže 
a vybuduje nové chodníky od křižovatky se Zborov-
skou ulicí až po bývalé Uhelné sklady. Nově budou 
zřízeny i dva přechody Klučovské ulice a hlavně 
další parkoviště pro 140 aut. Tím by se vyřešila ne-
dobrá situace s kapacitou parkovacích míst v are-
álu u nádraží. Veškeré práce by měly skončit do 
května příštího roku 2015.

Je nám jasné, že zvlášť v zimních měsících situa-
ce s parkováním u nádraží není dobrá. Proto jsme 
vstoupili do jednání s majitelem pozemků v areálu 
bývalého cukrovaru o zřízení provizorního parko-
viště. Město zpracovalo a předalo druhé straně ná-
vrh nájemní smlouvy. Bohužel zatím nemáme žád-
nou reakci. Nechceme čekat až do května a situaci 
vyřešit v dohledné době.

Jakub Nekolný

Českobrodský zpravodaj
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7Co nového
Máte tip na osobnost roku 2014? 

NOMINAČNÍ ŽÁDOST
Navrhovatel:
jméno/organizace:
kontaktní adresa:
telefon:
e-mail:

Kategorie* a1) výrazný úspěch 
– jednotlivec

a2) výrazný úspěch 
– skupina

b) celoživotní 
přínos c) hrdinský čin

Jméno a příjmení navržené osoby:
název skupiny/družstva:
kontaktní adresa:
telefon:
e-mail:
Stručné důvody nominace:

V Českém Brodě dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                                                    (razítko organizace):

* zakroužkujte kategorii:
a1)  výrazný úspěch v oblastech vědy, kultury, sportu, školních olympiád, přehlídek apod. 

(v celostátním měřítku) - jednotlivec 
a2)  výrazný úspěch v oblastech vědy, kultury, sportu, školních olympiád, přehlídek apod. 

(v celostátním měřítku) - skupina 
b)  ocenění v rámci životního jubilea za celoživotní přínos pro město
c)  hrdinský čin

Město Český Brod připravuje již třetí ročník ocenění českobrodských občanů, kteří v roce 2014 dosáhli:
•  výrazného úspěchu v oblastech vědy, kultury, sportu, školních olympiád, přehlídek apod., ať už v jednot-

livcích nebo skupinách, avšak alespoň v celostátním měřítku,
•  ocenění v rámci životního jubilea za celoživotní přínos pro město,
•  hrdinský čin.
Návrhy může podávat fyzická i právnická osoba. Rada města následně vybere kandidáty na ocenění. Ná-
vrhy na ocenění zasílejte prosím do 30. ledna 2015 na adresu Město Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 
Český Brod, s názvem „Osobnost roku 2014“. Formulář nominační žádosti najdete ve Zpravodaji nebo si 
jej vyzvedněte na podatelně MěÚ, případně si jej vytiskněte z webových stránek www.cesbrod.cz. Přijetí 
oceněných osobností proběhne v únoru 2015 v prostorách radnice.

Kristýna Šílová, PR manažerka

Českobrodský zpravodaj
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8 Co nového

Na svém ustavujícím zasedání, které se konalo ve středu 5. listopadu v českobrodském kině Svět, zvolili 
zastupitelé města Český Brod nové vedení radnice. Starostou města byl zvolen Bc. Jakub Nekolný, mís-
tostarostou Mgr. Pavel Janík a neuvolněným místostarostou Mgr. Tomáš Klinecký. Při té příležitosti jsem 
jim položila několik otázek. 

JAKUB NEKOLNÝ

Jste na radnici již 15. rokem, 3 volební období jako 
místostarosta a poté jako starosta, co považujete 
za zásadní věci, které se na radnici udály?
Za tu dobu se na radnici událo opravdu hodně věcí 
a úřad se oproti konci devadesátých let výrazně 
obměnil. Významnou změnou bylo zrušení okres-
ních úřadů a převod části výkonů státní správy na 
náš městský úřad. Další podstatnou změnou je 
elektronizace úřadu. Snažíme se budovat opravdu 
otevřený úřad, kde Vám jednotliví referenti vyjdou 
maximálně vstříc a bez moderní techniky a důrazu 
na efektivitu to není možné. Také maximum doku-
mentů např. smlouvy, rozpočet či strategické plá-
ny je již v současnosti zveřejňováno na městském 
webu. A těchto informací by mělo dále přibývat. 
Českobrodský zpravodaj chodí zdarma do každé 
schránky. Změn v práci radnice je dost a já jsem 
rád, že v dotazníkovém šetření naše radnice uspěla 
a kladně ji hodnotila většina dotazovaných. 
 
Co Vám během minulého období starostování 
udělalo největší radost a naopak, co Vás moc ne-
potěšilo?
Radost mi udělala velká řada věcí a lidí. Podařilo 
se intenzifikovat čistírnu odpadních vod, vybudo-

val se vodovod s kanalizací ve Štolmíři, opravilo se 
prostranství v okolí nádraží, vyměnila se okna a za-
teplily fasády u pěti budov českobrodských škol 
a školek, zrekonstruovaly se další silnice ve měs-
tě jako např. ulice V Chobotě, vysadila se spousta 
nových stromů a keřů a dokončilo dalších mnoho 
akcí, které jen vyjmenovat by zabralo hodně mís-
ta. Mám radost, když si zaměstnanci města a jeho 
příspěvkových organizací plní své povinnosti a je za 
nimi vidět spousta práce. Líbí se mi také činnost 
různých zájmových organizací, neboť naše město 
opravdu žije. Například v listopadu byl jen jeden 
den, kdy bylo v kalendáři akcí prázdno. Netěší mě 
stav areálu nemocnice a doufám, že se nám podaří 
to v dohledné době změnit. 

Jste spokojen se složením rady?
Ano, z prvních jednání rady města mám velmi dob-
rý pocit.

Co čeká Český Brod v roce 2015?
Předně se v příštím roce dokončí úpravy okolí ná-
draží a vybuduje další parkoviště. Tím by se měly 
vyřešit problémy s parkováním v okolí nádraží. 
Opravíme budovu gynekologie a také kino by mělo 
prokouknout. Školní jídelna by měla dostat novou 
kuchyň. Myslím, že bychom také měli dokončit 

Rozhovor s novým vedením města
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práce na novém územním plánu. Příští rok by měl 
být hlavně rokem příprav nových investičních akcí 
a dalších koncepčních materiálů.

Kde se Vám ve městě nejvíc líbí, kam rád chodíte?
Mám rád město a jeho okolí jako celek. Samozřej-
mě se mi líbí nové nádraží a také centrum města. 
Líbí se mi, jak se probouzí Štolmíř a také snaha 
liblických nezůstat pozadu. Doufám, že bude po-
kračovat snaha o zajištění prostupnosti krajiny, 
protože v našem okolí je mnoho krásných míst, 
nejen malebné Dolánky. Krásná je například „Ma-
sarykova“ cesta z Českého Brodu do Kostelce podél 
Jalového potoka nebo třeba cesta poli ze Štolmíře 
do Břežan.
 
Jak vnímáte přelom roku? Jste příznivcem novo-
ročních předsevzetí?
Přelom roku vnímám tak, že jsme zase o rok starší 
a novoroční předsevzetí si nedávám. 

Co byste vzkázal čtenářům?
Čtenářům bych chtěl hlavně popřát krásné prožití 
vánočních svátků a šťastný nový rok 2015.

PAVEL JANÍK

Co bylo nejnáročnější na povolebním vyjednává-
ní?
Vše, co vyplynulo již z předvolebních kampaní. Pý-
cha, která předchází pád. Z koaliční strany víra, že 
si lidé všimli, co se za čtyři roky v Českém Brodě 
změnilo. Na opoziční straně negativismus, včetně 
letáku o nemocnici a o výsledcích voleb, a zdůraz-
ňování vítězství Českobroďáků. To stmelilo koalici 
a druhou stranu snad povede k sebereflexi. 

Jak si představujete spolupráci koalice a opozice?
Když se „bojuje“ o pozice je to jiné, než když jsou 
na pořadu dne jednání o konkrétních věcech. Za-
stupitelstvo v Českém Brodě není parlament, tady 
se všichni známe z každodenního života a víme, 
kdo víc mluví, než dělá.

Jaké další investice připravujete pro rok 2015?
Investice a projektovou činnost lze rozdělit na:
a)  Projekty, které jsou schválené, a buď se dokon-

čují (např. Sdílené starosti a strasti ZŠ, Kariérní 
poradenství Informačního centra mládeže v IC, 

Meziobecní spolupráce) nebo se začne jejich 
realizace (P+R II, zateplení kina, budovy G v ne-
mocnici). 

b)  Projekty, které jsou podány a čekáme na výsle-
dek výběrového řízení (např. Rozvoj kapacit MŠ 
a ZŠ, interiér kina, dotace z Ministerstva kultury 
na obnovu památek). 

c)  Projekty financované z vlastních zdrojů (výměna 
technologického zařízení ve školní jídelně).

d)  Projekty u nichž se zpracovává projektová doku-
mentace pro případné podání do vyhlášeného 
dotačního titulu (např. další zateplování budov, 
rekonstrukce silnic a chodníků).

e)  Projekty příspěvkových organizací (např. TS, ško-
ly) či nestátních neziskových organizací, na které 
město přispívá.

Co rozhoduje na radnici o tom, jaké projekty se 
budou dělat nejdřív?
Ve všech 10 klíčových oblastech Strategického plá-
nu je toho potřeba ještě dost udělat, proto je dán 
důraz na přípravu projektových dokumentací. Prio-
rity jsou pak dány akčním plánem a případně výstu-
py z Fóra občanů, které se koná každý květen. Ka-
pacita rozpočtu města pak určuje, že prioritní jsou 
ty projekty, které jsou z dotací a menším podílem 
kofinancování města. Samozřejmě, že havarijní sta-
vy jsou upřednostněny i před dotačním titulem.

Jak se podle Vás zlepšila bezpečnost ve městě?
Na jedné straně jsou statistiky, které ukazují na po-
kles kriminality, na druhé pocit občanů o bezpeč-
nosti. Zde i poslední šetření Agory ukázalo, že pocit 
nebezpečí klesl ze 79 % (r. 2012) na 54 % (r. 2014). 
Pokles počtu policistů PČR nemůžeme ovlivnit, ale 
jde o negativní faktor, na druhé straně město posí-
lilo v uplynulém období počet městských strážníků 
o dva psovody. Úspěšně začal projekt Community 
policing (Společně k bezpečí), který bude nutno 
revidovat. Spolupráci PČR, MP a odboru sociálních 
věcí považuji za velmi dobrou, je však jisté, že prá-
vě z hlediska bezpečnosti se jejich jednání a výstu-
py nezveřejňují.

Co považujete u lidí za nejdůležitější?
Rovnost, soudnost a otevřenost při jednání, to je 
i důvod proč nereaguji na Diskuzní fórum na webu 
města. Mám k anonymům podobný vztah a pří-
stup, jak jej deklaroval již Karel Čapek.
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Co vzkazujete občanům Českého Brodu?
Ať se seznámí s koaličním programem, aby mohli 
lépe posoudit naši práci, protože nejednáme podle 
intuitivnosti, ale podle konsensuálně dohodnuté-
ho programu a podle toho je postavena i sestava 
na radnici. S blížícím se koncem roku pak vše nej-
lepší do toho nového, a aby opustili roli diváků a co 
nejvíce se připojili k našim snahám, které by toto 
město opět přiblížily k vizi Strategie - Královské 
město pro život.

TOMÁŠ KLINECKÝ

Jaké jsou Vaše první dojmy?
Prvních dojmů je hodně. Nechci se k tomu už moc 
vracet, ale myslím, že předvolební kampaň byla 
zbytečně vyhrocená a agresivní, přenesla se i na 
ustavující zastupitelstvo a nyní pokračuje svéráz-
ným výkladem vůle voličů ze strany části opozice. 
Přitom konkrétně my jsme měli výhradně pozitivní 
kampaň. Co mě jako nováčka překvapilo na radnici, 
je rozsah témat a agend, kterými se orgány města 
zabývají. Od zvolení se snažím s chodem města co 
nejpodrobněji seznámit. Je to těžké, proto velice 
obdivuji odvahu některých kolegů, kteří bez před-
chozích zkušeností ze samosprávy usilovali rovnou 
o placené funkce ve vedení města.
 
S jakými ambicemi nastupujete na svůj post na 
radnici?
Mojí ambicí je naplňování našeho volebního pro-
gramu zejména v oblasti transparentnosti, hos-
podaření a řekněme rozumného rozvoje města. 
Samozřejmě si ale nevystačíme jen s průhlednos-
tí, otevřeností a efektivitou. Je třeba pokračovat 
v opravách a rozvoji dopravní a vodohospodářské 
infrastruktury, musíme zvýšit pocit bezpečí obča-
nů, vzkřísit koupaliště a především rozetnout leti-
tý problém nemocnice, včetně zlepšení fyzického 
stavu tohoto areálu. Tato poslední věc by, obrazně 
řečeno, velmi pročistila ovzduší v našem městě. 
 
Jak vidíte budoucnost Českého Brodu?
Budeme-li si hledět okolní krajiny a jedinečného 
městského jádra s podzemím, tak má Český Brod 
velmi dobrou budoucnost. Dříve mě mrzelo, že 
se město nerozvíjí jako jiné obce blíže Prahy, ale 
dnes právě tohle velmi oceňuji. Je dobře, že město 
není poznamenáno rozsáhlou satelitní výstavbou 

a zachovalo si klidný ráz. Pro lidi, kteří budou v bu-
doucnu hledat příjemné bydlení za Prahou s veš-
kerou vybaveností, může být velmi atraktivní, aniž 
by byl případný příchod nových obyvatel jakkoli na 
obtíž starousedlíkům.

Na jakých tématech chcete spolupracovat s obča-
ny města?
Žádným tématům se nevyhýbám, jsem kdykoli 
k dispozici každému, kdo bude mít zájem o setká-
ní se mnou k jakémukoli problému, jehož řešení 
mohu napomoci. Mobilní telefon na mne je uve-
den na stránkách města. Mám-li uvést jedno kon-
krétní téma, chtěl bych podstatně zlepšit spoluprá-
ci města s místními podnikateli.

Co Vás čeká do konce roku?
Kromě běžných pracovních povinností jedno jedná-
ní zastupitelstva, jedno nebo dvě jednání rady a řa-
da pracovních a informativních setkání. A samo-
zřejmě nákup vánočních dárků na poslední chvíli.

Jaký je Váš osobní cíl a přání pro toto nové období?
Především chci ve funkci neuvolněného místosta-
rosty obstát a naplnit ji konkrétním obsahem. Dále 
bych chtěl využít velkou energii našich kandidátů 
pro práci pro město, hlavně v odborných komisích. 
Konečně bych si přál, aby naše účast v koalici byla 
znát a abychom radnici pomohli ještě více otevřít 
veřejnosti.

Čtenáře bude určitě zajímat, kdy se začne vařit 
v pivovaru pivo?
Nechci slibovat přesné datum, ale snad mohu říci, 
že jsme se okamžiku znovuotevření pivovaru zase 
o kousek přiblížili.

Kristýna Šílová, PR manažerka
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Jednoho dne koncem října se starostovi obce Klučov při procházce kolem Šembery, přibližně 300 m proti 
proudu od obce Klučov, naskytl pohled na zákoutí Šembery, na který asi dlouho nezapomene. V zúženém 
profilu toku se nahromadilo neskutečné množství odpadu.

Mezi odpadem byly polystyrenové desky, mimo 
jiné s nápisy zdravícím májové dny, pet lahve, 
několik desítek tenisových míčků, lednice s mra-
zákem a další poklady. Odpad se zde hromadil 
pravděpodobně již od povodně v roce 2013, po-
stupně narůstal a značně snižoval průtočnost kory-
ta. V případě přívalu dešťů by tato překážka mohla 
způsobit vylití Šembery z břehů v uvedené lokalitě 
a ohrozit tak Liblice a Klučov.
 

Poté, co starosta Klučova Jiří Maršálek problém 
oznámil na vodoprávní úřad MěÚ v Českém Brodě, 
obrátil se vodoprávní úřad s žádostí o pomoc na fir-
mu ISOVER Saint - Gobain, která se zabývá výrobou 
polystyrenových desek, včetně recyklace použité-
ho polystyrenu. Na místo se ještě týž den dostavil 
vedoucí výroby Petr Kopecký, který zajistil vytažení 
polystyrenu z vody a nabídl odvoz a zneškodnění 
vyloveného odpadu. 

Ve spolupráci se zaměstnanci obce Klučov bylo mís-
to vyčištěno a odpad byl zlikvidován. Obec Klučov 
dále vyčistila břehy od popadaných stromů a větví. 
Děkujeme touto cestou řediteli firmy ISOVER Aleši 
Krpatovi a panu Kopeckému, klučovskému staros-
tovi panu Maršálkovi a také všem zúčastněným 
z Klučova za aktivní přístup!

Ivana Stárková, Luboš Jeník, 
vodní hospodářství Odbor životního prostředí 

a zemědělství

BEZPLATNÉ DLUHOVÉ A MAJETKOVÉ PORADENSTVÍ
Nabízíme vám poradenství v oblastech: ochrana spotřebitele, dluhy, půjčky, osobní bankrot, 
exekuční řízení, výkon rozhodnutí, oblast lidských práv, sociální dávky a majetkoprávní vztahy. 
Poradenství se bude konat každý čtvrtek od 15 do 17 hod., na MěÚ (nám. Arnošta z Pardubic 
56, odbor sociálních věcí, 1. patro, kancelář č. 26), kontakt: Eva Dobiašová, tel. 321 612 121.
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Městská zeleň je jedním z hlavních ukazatelů kvality života ve městě. Zeleň ve městě má mnoho důležitých funk-
cí, hlavně ekologickou, psychologickou, estetickou a vzdělávací. Vzájemně se tyto funkce prolínají a doplňují.

O veřejnou zeleň v Českém Brodě se pečuje syste-
maticky podle projektu Péče o stromy, který vznikl 
v roce 2011. V tomto projektu je sepsána všech-
na vzrostlá zeleň ve městě. Ke každému stromu 
je uvedeno nejen jakou má sadovnickou hodnotu 
a perspektivu, ale i doporučení úprav, případně ká-
cení. Na projekt týkající se stromů bude navazovat 
i nyní připravovaný projekt péče o keře.

Koncem listopadu začnou na náměstí a v parku 
u Pivovarského rybníka úpravy a revitalizace zele-
ně. Jedná se převážně o úpravy keřů a dvou vzrost-
lých stromů.

„Ve městě je několik lokalit veřejné zeleně, které 
nepůsobí esteticky a zaslouží si větší pozornost,“ 
uvedl starosta Jakub Nekolný a dodal, „jedná se 
například o náměstí, na které máme sice hotový 
projekt, ale není zatím vypsaná dotace, přesto 
chceme i tento prostor zvelebit.“

Návrh úprav keřů reflektuje stávající stav, kdy roz-
ložité keře tisů a dalších jehličnanů představují 
úkryt pro lidi bez přístřeší, kterým slouží nejen jako 
přístřešek, ale v mnoha případech i jako místo ko-

nání osobních potřeb. Ostatní keře jsou navrženy 
ke kácení s ohledem na jejich zdravotní stav, pří-
padně s ohledem na jejich nevhodnost na daném 
stanovišti. Součástí úprav jsou i sadovnické úpravy 
v parčíku vedle radnice.

„Živý plot mezi parčíkem a prostorem náměstí na-
hradíme keři a trvalkami, které budou kvést v prů-
běhu celé vegetace,“ upřesnil Rostislav Vodička 
z odboru životního prostředí a dodal, „v parčíku 
dojde k několika proměnám, včetně vysázení růží 
a trvalkových záhonů. V projektu je navržena kom-
binace rostlin, které vypadají přirozeně, po zapoje-
ní nedají příliš šancí plevelu a vydrží na stanovišti 
déle než jednu sezónu.“

Vzhledem k tomu, že všechny dotčené lokality spada-
jí do Městské památkové zóny, musí město požádat 
orgán památkové péče o souhlas se zamýšleným zá-
sahem a teprve po obdržení souhlasu může být pro-
veden zásah, resp. u dřevin s velikostí vyžadující vy-
dání povolení orgánu ochrany přírody může být tímto 
orgánem vydáno rozhodnutí o povolení kácení.

Kristýna Šílová, PR manažerka

Jak dál s keři v centru města?

1) Parèík vedle radnice - 
    první smrk vrostlý do sousedního uøíznout, 
    u sousedního odstranit vìtve na podchodnou výšku.
    Keøe zlatého deštì odstranit.
3) Vedle školièky nalevo - vykácet jalovce.
4) Vedle školièky napravo - vykácet tis.

Úpravy zelenì v centru mìsta

1) Dìtské høištì s kruhovým plotem - 
    instalovat druhá vrátka.
2) Tisy vedle dìtského høištì zmladit
3) Tisy mezi høištìm a zvonicí, prostøední tis vykácet,
    levý tis zmladit.
4) Tis pøed kostelíkem vpravo zmladit.
5) Túje ke zvonici vytrhnout, 3 šeøíky (torza) odstranit.
6) Šeøíky pøed kostelíkem vpravo odstranit. 
7) Túje vpravo u kostelíka odstranit.

Úpravy zelenì v “Mìstském parku”

.
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Tylka na cestách
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Po třech domácích reprízách pobavila Tylka i v partnerském Železném Brodě.

Železnobrodské studio Hamlet otvíralo v půli červ-
na letošní ročník Podlipanských kulturních slavnos-
tí hořkou komedií Na útěku. Pomyslnou tečku za 
slavnostmi udělali herci českobrodského dramatic-
kého souboru Tylka svou účastí na Železnobrodské 
divadelní noci. I tento projekt železnobrodských 
partnerů byl ročníkem premiérovým.

V Železném Brodě jsme začali hrát už při večeři. 
Obsluhující personál se nám vykolejit nepodařilo, 
a tak jsme si aspoň báječně pochutnali. V místním 
divadle, kde mimochodem sídlí i část úřadu města, 
zatím probíhalo scénické čtení v podání mladých 
divadelních nadějí. Pak již zaplněný sál dychti-
vě očekával zlatý hřeb večera – další představení 
místního studia Hamlet: Všechna sláva, polní trá-
va. Skvěle sehrané čtyři pohledy na osobnost zpě-
vačky Emmy Destinové. Osobitě pojaté líčení čtyř 
vrstevnic slavné divy našlo u obecenstva zaslouže-
nou odezvu. Po několika děkovačkách, již na scénu 
vtrhla Tylka. Představení To jsou dneska lidi, jsme 
si zahráli poprvé v cizím prostředí. Občas jsme si 
zaklopýtali, museli jsme se vyrovnat jak s větší scé-

nou, tak menší forbínou před oponou, ale dohráli 
jsme se ctí. Vděčné a trpělivé publikum nakonec 
ocenilo i naše vystoupení dlouhým potleskem. 
Divadlu však stále nebyl konec. Místní ochotníci 
na scéně totiž rozproudili kabaret, pásmo scének 
a divadelních vtípků. Ani po kabaretu ještě rozjetí 
umělci neměli dost, a tak jsme skončili povídáním 
a výměnou cenných zkušeností v divadelní šatně. 
Při loučení jsme si s místními herci slíbili, že udělá-
me vše, co bude v našich silách a možnostech, aby 
divadelní výměna pokračovala. S Brody v Brodech 
se tedy budeme vedle fotografií setkávat i v jiných 
žánrech a disciplínách.

Aleš Kašpar
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Po několika měsících příprav jsme netrpělivě očekávaly datum konání I. Českobrodského Fler jarmarku. 
Když se otevřely brány fary a začali chodit první návštěvníci, najednou jsme věděli, že se akce povede. 
Jedním slovem jsme si to prostě užívaly...

Akce by nevznikla bez zapojení všech a spojení vše-
ho dobrého, jako např. krásného místa, skvělého 
počasí, příjemných lidí na faře, snahy nás organizá-
torek, prodejců, vystupujících, kteří vystoupili bez 
nároku na jakýkoliv honorář a hlavně lidí, kteří se 
přišli podívat a nakoupit. Prostě setkání fajn lidí na 
fajn místě ve fajn čase! Jsme moc rády, že se v na-
šem uspěchaném a „komercializovaném“ světě na-
jdou lidé, kterým stačí ke spokojenosti drobnosti.

„Oceňuji vaši práci! Udělaly jsme si s dcerkou pří-
jemné a pohodové dopoledne. Perníčky, dílny, 
originální výrobky, ze kterých je cítit láska,“ sdělila 
jedna z návštěvnic jarmarku a dodala, „obrovskou 

radost nám udělaly vonné pytlíčky plné vánoční at-
mosféry. Koupila jsem babičkám a sama si nechám 
dva, jeden je v kabelce a druhý v autě.“ 

Rády bychom touto cestou poděkovali všem, kteří 
přispěli na podporu Zvonečku Bylany. Vybralo se 
více než 3 000 Kč, které budou při nejbližší příle-
žitosti předány. Nakonec ještě pozvánka, pokud 
se nestane nic nepředvídatelného, rády bychom 
uspořádaly další ročník jarmarku a to v jarním 
čase. Přejeme Vám všem krásné a klidné chvíle 
v předvánočním čase!

Jana Rašková a organizátorky Fler jarmarku

První ročník máme za sebou!
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Jiřího Šalamouna znáte asi hlavně jako autora podoby večerníčků o Maxipsu Fíkovi. Ve své knihovně ale 
jistě najdete i některý ze svazků, které ilustroval. Od 6. prosince až do 31. ledna 2015 budete mít možnost 
jeho tvorbu mimořádně zhlédnout i v Českém Brodě.

Tato výstava, připravovaná Galerií K od června roku 
2013, nabídne netradiční pohled na Šalamounovu 
tvorbu. Představí hlavně jeho grafiky a také tiskové 
archy k zatím poslední ilustrované knížce - příběhů 
z pera Edgara Allana Poa. 

Jiří Šalamoun se narodil v roce 1935 a naše výstava 
tak patří mezi několik akcí konaných k významné-
mu jubileu autora. Studoval na Akademii výtvar-
ných umění, následně v Lipsku. Sám je od roku 
1990 docentem, po roce 1992 profesorem Vysoké 
školy uměleckoprůmyslové. Kromě již zmíněného 
a někdy trošku zastiňujícího další tvorbu Maxipsa 
Fíka se podílel i na filmech jako Jak básníkům chut-
ná život. Z ilustrací jsou asi nejslavnější Dickensova 
Kronika Pickwickova klubu či Tolkienův Hobit, mno-
hé z nich získaly ocenění Nejkrásnější kniha roku.

Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že Vás vý-
stava s názvem NENÍ JENOM MAXIPES potěší! Ve 
vánočním čase budete mít možnost výstavu navští-

vit i mimo klasickou otevírací dobu (Po - Pá 8:30 
- 17:00 a So 7:30 - 11:30). Otevřeno bude totiž 
navíc o nedělích 14. a 21. prosince a to od 8:30 
do 11:30. Naopak zavřeno bude v době vánočních 
svátků (24. - 26. 12).

Pavel Fuchs, Galerie K

Galerie K představí jedinečnou výstavu děl Jiřího Šalamouna
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Holandsko všemi smysly
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Ještě deset minut před pátou jsou zpěváci v přesile. Deset minut po páté již J. K. Tyl praskal ve švech. Prav-
děpodobně lákavá nabídka kulinářských specialit vykonala své. K nim však vedla dost dlouhá, ale velice 
zajímavá a poučná cesta. Úvodem myšlenku lepšího poznávání kultury, historie, zvyků i běžného života 
našich blízkých pocházejících z různých koutů zeměkoule podpořil pan farář Marek Lukášek.

Tibetskou štafetu převzalo tentokrát evropské Ho-
landsko. Teď už víme, že správně Nizozemí, protože 
Severní a Jižní Holandsko jsou jen části království. 
Také už víme, že s nízko položenou zemí se místní 
potýkají už kolem pěti set let. A stále důmyslněji. 
První z hostitelské rodiny Ammerlaan dostala slo-
vo dcera Anička. Bravurně dětskýma očima, ale již 
s patřičným nadhledem načrtla obraz země, kde 
prožila většinu svého dětství. Tatínek Thore pak 
doplnil podrobný výklad již zmíněného několik 
set let trvajícího mletí vody. Větrné mlýny, známé 
z holandského kakaa totiž v drtivé většině neslou-
žily k mletí mouky, ale k čerpání vody z níže polo-
žených oblastí po několika stupních až do okružní-
ho kanálu. A patrně proto, že tato činnost je pro 
místní životně důležitá obdobně jako mletí mouky 
melou Holanďané mouku i vodu.
 
Paní Jana pak zapojila do hry další ze smyslů, totiž 
hned nejméně dva: zrak a čich. To když přiblížila his-
torii i dnešní způsoby pěstování a obchodu s řezaný-
mi květinami. Zde je Nizozemí skutečnou velmocí. 
Tamními obrovskými burzami s květinami prochází 
téměř dvě třetiny světové produkce řezaných kvě-
tin. Díky tradici i moderním technologiím se květiny 
dostávají i do odlehlých koutů země čerstvé.

Následovalo ještě aktuální povídání o Zwarte Pi-
etovi. Podle tradice připlouvá do Holandska Sva-
tý Mikuláš ze Španělska, na velké lodi, uprostřed 
listopadu. Příchod svatého Mikuláše tři týdny před 
samotným svátkem se těší velké oblibě, zvláště 

u dětí. Pomocníkem svatého Mikuláše je přitom 
„Černý Petr” nikoli čert, ale spíš dobrácký popleta, 
který bývá zobrazován jako černoch či Maur. V do-
bě mikulášských oslav si proto Holanďané malují 
své obličeje na černo.

A těsně před závěrečnými ochutnávkami jsme spo-
lu se studenty holandštiny okusili ještě taje tohoto 
germánského jazyka. Až tedy vyrazíte do lahůdek 
pro „chaudu“ asi vám v obchodu nebudou rozu-
mět, pokud zrovna nenarazíte na prodavače z Ni-
zozemí. Vyzkoušeli jsme si i nejsložitější nizozemské 
jazykolamy a zkusili chůzi v pravých holandských 
dřevácích. Podařený večer proložený několika 
holandskými písněmi, které nastudoval sbor Vox 
Bohemica, uzavřela ochutnávka typických holand-
ských jídel, vč. sýra a různých typů “stamppotu”- 
směsi šťouchaných brambor a zelenin. Všechny 
smysly tak byly uspokojeny.

Aleš Kašpar
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V pátek 28. listopadu proběhl již 3. ročník BENEFICE pro LECCOS. Tento společenský večer přinesl do roz-
počtu Občanského sdružení LECCOS více než pořádající doufali, a to 91 tisíc korun. Tyto peníze pomohou 
dofinancovat letošní projekty sdružení – sanace rodin a programy primární prevence.

Benefice se zúčastnilo více než 60 návštěvníků. Na-
bídka dražených předmětů byla i tentokrát velmi 
pestrá. V tiché aukci se dražily například vstupenky 
do předních pražských divadel, výtvarná díla, vína, 
parfémy, poukazy na různé služby – od servisu jízd-
ních kol a lyží přes kosmetiku po poukazy do česko-
brodské Solné jeskyně. Nechyběly zde také knížky, 
módní i bytové doplňky nebo kvalitní pálenky. Ve-
čer zahájil mladý moderátor Petr Žďárský společně 
s fundraiserkou sdružení Janou Popovičovou.
 
Petr, přestože je zkušeným dobrovolným hercem, 
zpočátku bojoval s mírnou nervozitou, ale postup-
ně tréma opadla a v rámci veřejné aukce uprostřed 
večera již vtipně glosoval průběh dražby. Ta zača-
la u domácích zavařených hub a brusinek Václavy 
Nekolné, které mohli návštěvníci v průběhu večera 
i ochutnat a opravdu se po nich jen zaprášilo. Jejich 
cena se vyšplhala na neuvěřitelných 1100 Kč.
 
Jednoznačně nejcennější položkou v rámci obou 
aukcí byla socha od akademického sochaře Olbra-
ma Zoubka. Dražba krásné štíhlé sochy z dusaného 
cementu s názvem Eva Jiskra se rozjížděla velmi po-
malu. Nakonec dosáhla vysokých obrátek. Bojovalo 
o ní 5 návštěvníků a ten, který si ji nakonec odnesl 
domů, za ní zaplatil 37 tisíc korun. Nejúspěšnějšími 
položkami v tiché aukci, tedy ty s největším počtem 
příhozů byly - Gracie pravá – reliéfní tisk opět od Ol-
brama Zoubka, krásný linoryt Coco Chanel od čes-
kobrodské výtvarnice Lucie Ulíkové a 2 vstupenky 
do Dejvického divadla na hru 39 stupňů.
 

Nezbytnou součástí večera bylo občerstvení, kte-
ré připravili členové a zaměstnanci O. s. LECCOS 
a celá řada dobrovolníků, kterým patří velký dík. 
O hudební doprovod benefičního večera se posta-
rala tradičně kapela M.A.S.H., ke které se na pár 
písniček přidala také ředitelka sdružení Jana Krato-
chvílová s houslemi. 

Tato benefice by se neuskutečnila bez návštěvníků, 
kteří vydražili téměř všechny položky tiché i veřej-
né aukce, ale také bez celé řady dárců, kteří přispě-
li věcným darem, ať už do samotné aukce či k pří-
pravě chutného rautu. Občanské sdružení LECCOS 
děkuje všem, kteří se takto podíleli na podpoře je-
jich činnosti a pomohli pro tento rok dofinancovat 
některé potřebné projekty. Poděkování a seznam 
všech dárců, návštěvníků i dobrovolníků najdete 
na webu www.leccos.cz.

Dita Nekolná

Zoubkova EVA JISKRA vydražena!

Českobrodský zpravodaj
prosinec 2014
Českobrodský zpravodaj
prosinec 2014

Českobrodský zpravodaj
prosinec 2014



Andělská zjevení
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První adventní neděle je za námi. V Českém Brodě se stala tradice vítání adventu velkou společenskou udá-
lostí, při které se rozsvěcuje vánoční strom na náměstí Arnošta z Pardubic. Děje se tak v rámci Adventního 
průvodu světýlek.

Sešli jsme se, jak je zvykem, před radnicí města. 
Rodiny s dětmi s rozsvícenými lampiony a lucerna-
mi hned po přivítání starostou města vyrazily jen 
za svitu loučí a světel lampionů na krátkou obchůz-
ku městem. V čele městská garda, která vedla celý 
průvod za zvuku bubnů a fléten přes obě městská 
náměstí kolem sokolovny k Podlipanskému mu-

zeu a Penzionu ANNA. Tam na ně čekali andělé 
z Magráty. Rozdávali perníčky, které malí „andělé“ 
upekli společně se seniory penzionu. 

Po krátké zastávce průvod pokračoval dál a vracel se 
zpět na náměstí k vánočnímu stromu. Celý průvod 
zaplavil prostor před stromem a zvonicí připraven 
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na rozsvícení stromu. Tušené překvapení na sebe 
nenechalo dlouho čekat. Ozvala se adventní hudba 
a na jižní stěně zvonice se objevil světelný anděl. 
Překvapení v podobě videomappingu bylo na svě-
tě. Na zvonici se za krásných tónů hudby po dobu 
několika minut snášely adventní motivy v podobě 
hvězd, andělů, adventních svící, sněhových vloček. 
Ze dveří zvonice najednou vystoupil živý anděl s lu-
cernou, do které chytil světelnou hvězdu. 

Hudba utichla a ozval se zvuk bubnu a hlasy zpěvá-
ků sboru Vox Bohemica z různých koutů prostran-
ství před připraveným pódiem. Za zpěvu písně 

Rosu dejte se všichni zpěváci sboru sešli na pódiu. 
Po stěně zvonice stále padaly hvězdy a sněhové 
vločky, které se zpěvem vytvořily krásnou kulisu 
pro rozsvícení stromu a promítnuté blahopřání pro 
všechny občany města. Program pokračoval před-
stavením Divadla Studna, které uvítali především 
ti nejmenší. 

Krásný advent, veselé Vánoce a šťastný rok 2015 
přejí pořadatelé - město Český Brod, o. s. Magráta, 
O. s. LECCOS, VOX BOHEMICA a městská garda.

Dita Nekolná – O. s. LECCOS
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Napjaté očekávání, obavy z čertů a jaké že to vlastně bude… šumělo na Mikulášský večer naplněnou chod-
bou před vstupem do podzemí.

Dětičky, byly jste letos hodné?

Profesionálně odvedená práce divadelního spolku 
Mim o.s., který celý program pro 60 dětí absolvo-
val třikrát, mile překvapila všechny návštěvníky. 
Ani Mikuláš, čertíci a andělé nezůstali pozadu a od-
vedli také výbornou práci! 

„Absolvovali jsme tento program s naším šestile-
tým synem letos poprvé a musíme jen konstatovat, 
že něco podobného jsme nečekali ani náhodou. Vše 
bylo naprosto perfektní, divadýlko, chodba s pe-
kelníky i Mikulášova pracovna,“ uvedla jedna z ná-
vštěvnic a dodala, „všichni byli úžasně milí, ochotní 
a vtipní a přitom s důstojností a noblesou.“

Akce se konala pod vedením scénografky a výtvar-
nice Lucie Ulíkové z o.s. Magráta, v přímé spolu-
práci s Mim o.s., Divadelním spolkem Tylka, IC a za 
podpory města. Úspěch byl z velké části tvořen 
nadšením a profesionálním přístupem všech. Jsme 
rádi, že nápad pozvat Mikuláše, čerty a anděly do 
českobrodského podzemí  padl na úrodnou půdu 
a setkal se s tak výbornou odezvou.

Zdenka Bočková,
IC Český Brod
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V dnešním ohlédnutí za projektem, který naše škola realizovala díky evropskému programu COMENIUS, 
bychom vám chtěli představit koordinátorku z partnerské školy v Lotyšsku. Paní Inguna Avota pracuje na 
střední škole ve Smiltene, městě ležícím u hranic s Estonskem. Dříve vyučovala ekonomiku, nyní se na plný 
úvazek věnuje koordinování projektů a zajišťování odborné praxe. Je to neobyčejně energická, velice přá-
telská a bezprostřední osoba. V Lotyšsku jsme Ingunu vyzpovídali.

Jaké obory nabízí vaše škola a které patří mezi 
nejoblíbenější?
Jsou to hlavně praktické obory: Kuchař-číšník, 
Hotelové služby, Mechanik silničních strojů, Ve-
terinární asistent. Dříve byl nejžádanější Cestovní 
ruch, ale po krizi došlo k útlumu. V současnosti je 
velký zájem o veterinární obor. Jen pro zajímavost: 
největší úspěch měl krátkodobý kurz Chov koz. 
Hlásili se i zájemci ze zahraničí, hlavně ze Skandi-
návie.

Do jakých programů je vaše škola zapojena?
Kromě vám známého programu Comenius, zamě-
řeného na mezinárodní partnerství škol se snažíme 
maximum našich studentů zapojit do programu 
Leonardo (zahraniční praxe). S tím souvisí pro-
gram ECVET (Evropský systém kreditů pro odborné 
vzdělávání a přípravu), který má našim studentům 
usnadnit uznávání výsledků učení za účelem získá-
ní kvalifikace v rámci zahraniční stáže.

Jak často kvůli projektům cestujete do zahraničí?
Každé dva měsíce.

Které země na vás udělaly největší dojem a proč?
Všechny země, které jsem navštívila, byly nějak 
zajímavé, ale nejvíce se mi líbilo v Holandsku a Tu-
recku. Holanďané mi imponovali svojí otevřeností. 
Z Turků vyzařuje klidná sebedůvěra a vnitřní síla. 
My Lotyši jsme věčně nespokojení, zahledění do 
sebe a často si navzájem závidíme.

Jakými jazyky mluvíte a jak je to s cizími jazyky 
v Lotyšsku?
Můj rodný jazyk je lotyšština, dále mluvím rusky, 
protože jsem chodila do školy v době, kdy bylo Po-
baltí součástí Sovětského svazu. Kvůli zahraniční 
spolupráci potřebuji angličtinu. Starší lidé většinou 
umí rusky a německy, mladší anglicky. Jsme malý 
národ, cizí jazyky jsou pro nás nezbytné. Mnoho 
lidí pracuje v cizině, hlavně ve Skandinávii.  

Kolik obyvatel má Lotyšsko a jaké národy v něm žijí?
V současnosti je to kolem 2,2 milionů, z toho je asi 
27% Rusů, nejvíce v Rize a okolí. Smiltene je jed-
no z mála měst s lotyšskou většinou (97%). Kromě 
toho zde žijí Bělorusové, Ukrajinci, Poláci a Litevci. 

Děkujeme za rozhovor.

Kristina Psutková a Veronika Zemanová,
3.A SOŠ Český Brod - Liblice

Interview z Lotyšska
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V souladu se zákonem o odpadech se v Českém Brodě již od roku 2011 třídí bioodpad. Nyní od ledna 2015 
budeme také třídit na 11 místech ve městě v souladu s tímto zákonem plechovky a další železný odpad.

V neposlední řadě rozšiřujeme třídění rostlinných 
a fritovacích olejů z domácností, ale i jídelen pří-
padně restaurací. Tyto rostlinné oleje může každý 
občan, ale i podnikatelský subjekt odevzdat již 
od roku 2010 ve sběrném místě odpadu v Palac-
kého 339, v areálu technických služeb (TS). Velké 
procento občanů tento systém využívá a tím ne-
znečišťuje městskou kanalizaci, což je důležité pro 
snižování nákladů!

Také železný odpad včetně plechovek můžete 
odevzdat již 5 let právě ve sběrném místě odpa-
du. Toto bude i nadále pokračovat včetně rozšíření 
sběru ve městě. Tyto nádoby budou umístěny na 
místech, kde se nacházejí v současnosti kontejne-
ry pro uložení šatstva a materiálu pro potřebné. 
Nádoby budou přístupné pro uložení komodit pro 
občany po dobu 24 hodin denně a budou vyváže-
ny pracovníky TS vždy po naplnění při svážení košů 
minimálně 2x týdně. Žádné zvyšování nákladů ne-
předpokládáme.

Nádoby pro uložení fritovacích a rostlinných olejů 
jsou označené: nádoby černé barvy s rozlišovacími 
samolepkami. Nádoby pro uložení plechovek a že-
lezného dopadu jsou označené: nádoby červené 
barvy s rozlišovacími samolepkami.

Co ukládat do nádoby určené pro uložení rostlin-
ných olejů? Fritovací a rostlinné oleje z domácnos-
tí a jídelen v plastovém uzavřeném obalu, v PET 
láhvích. Víko s otvorem je přizpůsobené právě ve-
likosti PET láhve.

Co nevkládat do nádoby určené pro uložení rost-
linných olejů? Neukládat motorové a jiné oleje, 
neukládat oleje ve skleněném obalu! 

Co ukládat do nádoby určené pro uložení plecho-
vek a železného odpadu? Plechovky od nápojů, 
konzervy, železný odpad velikosti přizpůsobenému 
otvoru.

Co neukládat do nádoby určené pro uložení ple-
chovek a železného odpadu? Ostatní odpad.

Rozmístění nádob na území města bude vedle kon-
tejnerů určených pro uložení šatstva. Nové budou 
umístěny v Českém Brodě mezi Lidlem, před hlavní 
budovou nádraží, Škvárovna u parku, v ul. Žižkova 
u nemocnice, nám. Arnošta z Pardubic pod koste-
lem, areál TS (u vchodu vedle závory), Mexiko v ul. 
Za Pilou, ul. Štolmířská (naproti bytovkám, u kon-
tejnerového stání), ul. Komenského (u sportovní 
haly). V Liblicích na křižovatce ul. Školní a Bylanská 
(naproti MŠ), ve Staré Vsi (u dětského hřiště). 

Právě hledání dalších úspor v souvislosti s tříděním 
odpadu v Českém Brodě došlo k návrhu snížení 
poplatku za odpad pro občany pro rok 2015, které 
bylo schváleno na zasedání zastupitelstva města 3. 
prosince.

Ing. Miroslav Kruliš,
TS Český Brod

Od 1. ledna 2015 třídíme rostlinný olej a plechovky
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V listopadu došlo k rozšíření sběrných míst o tři kontejnery pro uložení textilu a šatstva. Nová místa vznikla 
v ul. Štolmířská, Komenského u ZŠ, ale také v Liblicích u dětského hřiště. O jeden kontejner bylo posílené 
dosavadní místo v části Českého Brodu „Škvárovna“ v blízkosti parku.

Tyto kontejnery, které již před rokem instalovala 
v Českém Brodě firma Diakonie Broumov, si občané 
oblíbili a textilem a dalším potřebným materiálem 
je plní velice rychle. V důsledku zdravé konkurence 

TS Český Brod uzavřely smlouvy s dalšími dvěma 
firmami, které tuto charitu podporují. V současné 
době kontejnery můžeme využít na celkem 11 mís-
tech Českého Brodu a Liblic. Rozmístění kontejne-
rů najdete na www.tsceskybrod.cz.

Uvažujeme o rozšíření míst také v Zahradech a ve 
Štolmíři. Cílem je docházková vzdálenost pro ob-
čany, možnost dojezdu a zastavení vozidlem, ale 
hlavně, aby tento materiál nekončil v nádobách 
na odpad a tím na skládce komunálního odpadu 
v Radimi. 

Děkujeme, že třídíte odpad!

Ing. Miroslav Kruliš, TS Český Brod

Posílení sběrných míst bylo nezbytné

POZVÁNKA NA MYSLIVECKÝ PLES
Myslivecké sdružení Vitice o.s. vás srdečně zve v sobotu 10. ledna 2015 od 20 hod. do soko-
lovny v Českém Brodě na tradiční MYSLIVECKÝ PLES, k tanci a poslechu hraje ECHO 91 Pavla 
Doležala. Vstupenky na tel. 724 316 420, 603 461 491, společenský oděv podmínkou.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Klub rodičů a přátel MŠ Letadýlko, MŠ Letadýlko, ZUŠ Český Brod a Magráta o.s. vás zve na 
tradiční předvánoční akci Betlémská spirála. Akce se uskuteční v neděli 21. prosince od 16 do 
18 hod. v prostorách zahrady MŠ Letadýlko. Doneste si svíčku a kahánek…

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY!
Oznamujeme Vám, že došlo k posunu termínu zápisu do prvních ročníků - ZŠ Žitomířská 885 
poskytuje termín 22. a 23. ledna 2015, 13.30 - 17.30 hod., místo zápisu bude letos v budově 
Chanos (Na Vyhlídce 1304).
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Jako třída 9. A jsme se rozhodli, že uspořádáme na naší Myšárně Halloween. Halloween je anglosaský lidový 
svátek, který se slaví 31. října den před křesťanským svátkem Všech svatých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul.

My jsme si toto datum museli trochu přizpůsobit, 
posunout ho o týden dopředu, protože jsme měli 
podzimní prázdniny. Dohodli jsme se, že si dáme 
sraz před školou v 6 hodin ráno, protože na nás 
čekala velmi náročná příprava. Hlavně ty, kdo na 
sobě měli mít krvavé rány a kusy odpadávající kůže 
(pochopitelně pouze z latexu). Práci daly i další 
masky nebo i make-up.

Když jsme se konečně všichni převlékli do kostýmů 
a napatlali latexem, vyrazili jsme na obchůzku dru-
hého stupně a to nejprve do třídy 7. B, abychom 
je zastihli, ještě než nám utečou na tělocvik. Po-
tom jsme se vypravili na první stupeň. Ve všech 
třídách jsme předvedli představení podle stejného 
scénáře. Nejprve jsme zabušili na dveře, což jsme 
asi neměli dělat, protože některé děti se hned 
rozbrečely… pozdravili jsme a trošku je postrašili. 
U větších ročníků jsme používali mouku a vajíčka. 
Potom jsme vysvětlili žákům, co je to Halloween 
a jak se slaví v Anglii. Na závěr jsme přednesli ang-
lickou halloweenskou básničku a rozdali bonbóny. 

K našemu překvapení i na druhém stupni občas 
také někdo brečel!?

Nakonec jsme se vrátili do třídy, někdo se odlíčil 
a převlékl, ale většina si masky nechala, a proto 
jsme upoutávali pozornost, když jsme šli za od-
měnu na pizzu. Do školy jsme se vrátili kolem 12 
hodiny, uklidili třídu, sbalili věci a popřáli si hezké 
prázdniny. A komu pizza nestačila, vyrazil na druhý 
oběd do školní jídelny, kde z nás měli pro ten den 
neobyčejný zážitek.

J. Přibyl, 9. A, ZŠ Tyršova

Halloween na Myšárně

Po třídenním odpočinku navštívily 18. listopadu třídy prvního stupně naší školy divadelní představení Ma-
tějova smlouva, které přijel zahrát kolínský divadelní spolek pana Slavíka.

I přesto, že se Matěj upsal čertu, si s ním a jeho 
bratrem mohly děti zatančit a zazpívat. Navštívily 
také nejvyššího pekelného představitele Lucifera. 
Zde se přesvědčily, že i čerti mají své slabé stránky, 
nejsou vždy chytří, a dokonce je i bolí zuby. Stejně 
jako nás, lidi. Pro mnohé to bylo možná překvapení 
a vzhledem k tomu, že doba Mikulášů a čertů se 
blíží, i dobrá zpráva. Matěj nakonec svou smlouvu 
dostal od čerta zpět výměnou za vytrhnutí bolavé-
ho zubu a všichni si budou pamatovat, že jen s pra-
cí nejdál dojdeš a bez práce nejsou koláče.
 
V následujícím týdnu navštívily děti ještě předsta-
vení v českobrodském kině. Zde zhlédly pohádku 
O zvířátkách a loupežnících. Společně s Kordulkou, 
Janíčkem, kohoutem, kozou, pejskem a kočičkou 

vyhnaly zlé loupežníky z Kordulčiny chaloupky 
a zazpívaly si známé lidové písničky.

M. Hálová, 1. C, ZŠ Tyršova

Divadlo nás baví
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Jednotvárné podzimní dny jsme si ve škole trochu zpestřili naučným pořadem v českobrodském kině. Ve 
středu 26. 11. se žáci druhého stupně zúčastnili přednášky týkající se země, která se nachází v Severní 
Americe, a bylo to o státu Mexiko.

Po příchodu do kina jsme se všichni pohodlně usa-
dili na svá místa a pořad mohl začít. Dva předná-
šející, jednalo se zároveň o cestovatele, reportéry 
a autory pořadu, nám nejdříve pustili film a dopro-
vázeli ho svým poutavým vyprávěním. Dozvěděli 
jsme se spoustu nových věcí. Například, že hlavní 
město Mexiko City je třetím největším městem na 
světě. Mezi velké zajímavosti patřila i informace 

o tamní (ne)čistotě ovzduší. Ovzduší je prý v ně-
kterých částech státu tak znečištěné, že pouhé dý-
chání představuje pro organismus zátěž, jakou je 
například vykouření 40 cigaret za den. Tomu se říká 
opravdový hnus! Ale bylo tu i spoustu pozitivních 
informací, které se týkaly přírody.
 
Po skončení filmu následovaly naše dotazy. Před-
nášející na všechny zajímavě a trpělivě odpovídali. 
No a samozřejmě nás zase navnadili na další před-
nášku, která bude o lidnaté Indii. Z kina jsme od-
cházeli s dobrým dojmem a pocitem, že jsme opět 
o něco chytřejší.

N. Baumanová, 7. A, ZŠ Tyršova

Mexiko

Ve středu 26. listopadu jsme vyrazili na náš první společný výlet za hranice města. Cílem byla výstava 
„Naše cesta“ v pražských Holešovicích. Ta byla zaměřená na život lidí s různými druhy postižení - nevido-
mé, neslyšící, němé nebo lidi na vozíčku.

Na počátku výstavy jsme si prohlédli, jaké pomůcky 
a úpravy bytu pomáhají postiženým lidem v běž-
ném životě. Dozvěděli jsme se, jak těmto lidem 
můžeme pomáhat a jak se chovat např. k „vodicím“ 
pejskům. Vyzkoušeli jsme si, jak vypadá naše jmé-
no ve znakové řeči a jak poděkovat člověku, který 
neslyší, nebo ho o něco poprosit. 

V druhé části jsme si všichni vyzkoušeli, jaké to je 
pohybovat se poslepu s bílou holí po městě, jaké 
nástrahy čekají v ulicích vozíčkáře či jak se leze 
nevidoucím po horolezecké stěně. Zahráli jsme si 
také společenské hry se zakrytýma očima. 

Těžká chvilka na nás čekala v tmavém tunelu. Tady 
jsme na vlastní kůži poznali, jak to mají nevidomí 
lidé těžké a jak se mohou cítit v našem „vidoucím“ 
světě. Pro některé z nás to byla skutečně velká 
zkouška a objevily se i slzičky. Všichni jsme ale na-
konec překonali svůj strach a celou trasu jsme pro-
šli. Myslím, že tato výstava v nás všech zanechala 

nezapomenutelné zážitky a náš pohled na život lidí 
s handicapem se výrazně změnil. A už nyní se těší-
me, kam vyrazíme příště.

M. Hálová, 1. C, ZŠ Tyršova

Naše cesta
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VOX adventem k Vánocům
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Než se stránky Zpravodaje dostanou do rukou čtenářů, budou mít zpěváci za sebou i první Rybovu mši 
vánoční.

Cecilské gloria jsme si týden před Dnem hudby 
vyzkoušeli ve lstibořském kostelíku. Ten má za se-
bou další etapu oprav a rozhodně už teď stojí za 
navštívení. Na úvod nemohlo chybět vyprávění 
o průběhu oprav, k němuž se promítaly také fo-
tografie dokumentující postup prací. Následovaly 
vstupy uměleckého přednesu Rudolfa Kvíze a Bib-
lické písně v podání Ondřeje Sochy. Novákovu prv-
ní větu z kvartetu D dur potom uvedl orchestr Vox 
Bohemica. A pak už prostor kolem oltáře doslova 
zaplavil pěvecký sbor. Tóny Vivaldiho díla pak vzá-
pětí celý prostor kostela. Charvátí tempa některých 
částí dala zrodit i pitoreskním grimasám některých 
hudebníků i zpěváků. První smršť jsme přežili se ctí 
a ke spokojenosti posluchačů. 

Týden potom mohli podobný program vychutnat 
i posluchači u sv. Gotharda. Tempa kritických částí 
byla tentokrát o chloupek volnější. Pak už zbývalo 
doučit se pár slok holandštiny a zopakovat advent-
ní zpěvy k cíli Průvodu světýlek. Jen, co se rozzářil 
vánoční strom u zvonice, přidali jsme se k nadše-
nému áááách.

Přesto, že advent má být také časem ztišení, od-
puštění, obdarování těch, kteří nemají to štěstí žít 
v dostatku a dalších dobrých skutků, nejspíš se až 
na vzácné okamžiky neubráníme tomu, že ten čas 
očekávání kolem nás opět profrčí. Rádi se však s vá-
mi potkáme na kterémkoli z našich adventních a vá-
nočních vystoupeních: 13.12. v Tismicích, 18.12. 
u sv. Gotharda, tamtéž u koledového zpívání při Ži-
vém Betlému na první svátek vánoční 25.12. Den na 
to se připojíme ke sboru v Kutné Hoře, 27.12. vymě-

níme v Kouřimi Rybu za Pastorální mši F. X. Brixiho. 
Na Silvestra nás již potřetí zaslechnou v katedrále 
sv. Barbory - opět s „pastorálkou“. V neděli čtvrtého 
ledna 2015 završíme šňůru vánočního radování tra-
diční „Rybovkou“ v husitském sboru v Kolíně.

Pak hlasivkám nařídíme pár dní hlasového klidu 
a budeme muset zbrojit na jarní měsíce. Rádi by-
chom, aspoň ve skromnější podobě navázali na 
úspěšný první ročník Podlipanských kulturních 
slavností. A získáme-li přísliby finanční spoluúčasti 
tradičních i nových dárců a partnerů, rádi bychom 
zahájili práce na vydání nového CD. Jistě by po-
sloužilo k dobré propagaci Českého Brodu. 

Děkujeme tímto všem, kteří s námi mají trpělivost 
a spolu s námi podporují dobrou kulturu nejen 
v našem městě, ale i v kraji pod Lipany a středních 
Čechách. A když nám budou i ty příliš těsné, mů-
žeme se těšit třeba na další výlet s herci Tylky do 
Železného Brodu.

Aleš Kašpar, předseda rady Vox Bohemicalis
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Vánoční čas očima dětí
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Po škole voní jehličí, děti mají zapatlané ruce barvami, ve třídách se po zemi válí krepový papír. Jasná zna-
mení, že se u nás ve škole zase něco děje. Jelikož se blíží Vánoce, je tu čas naší vánoční výstavy - Vánoční 
čas očima dětí.

Vánoce máme všichni rádi a tak vymyslet, co bude-
me vyrábět, nebylo vůbec těžké. Vernisáž výstavy 
se konala ve středu 3. prosince. Sešli jsme se v ga-
lerii Šatlava a doladili poslední detaily, narovnali 
jsme fotografie, dokončili výzdobu, naposledy si 
vyzkoušeli program a mohlo se začít... 

Přišli první návštěvníci a pozvaní hosté. Slova se 
ujala naše paní ředitelka a po krátkém uvítání na-
stal čas na trochu kultury. Naše spolužačky si nacvi-
čily taneční a recitační vystoupení. I když byly ma-
linko nervózní, vystoupení se jim povedlo. Poslední 
úklona a návštěvníci si začali se zájmem prohlížet, 
co jsme pro ně v galerii přichystali. 

Na zdech jsme rozvěsili fotografie, na kterých je vi-
dět, co všechno ve škole děláme, kde jsme byli a co 
jsme dokázali. Po prohlídce fotografií na návštěvní-
ky čekaly čtyři místnosti s našimi výrobky - vánoč-
ní stromek z oříšků, z papíru a s pomerančovými 
ozdobami, krmelec pro zvířátka i se srnkou, různé 
varianty adventních kalendářů, velká dětská lepo-
rela... ale více už prozrazovat nebudeme. Pokud 
jste ještě výstavu nenavštívili, přijďte se podívat. 
Výstava bude nainstalovaná v galerii Šatlava do 17. 
prosince 2014.

vyprávění žáků III. třídy
ZŠ a PrŠ Český Brod

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
ZŠ a PrŠ Český Brod vás srdečně zve ve dnech 3. - 17. prosince do galerie Šatlava na výstavu 
„Vánoční čas očima dětí“.

PODĚKOVÁNÍ
Když něco ztratíte, většinou vám to přijde líto. O to větší jsem měla radost a neskonalý údiv, 
když za mnou přišla paní Jaroslava Kmochová s dotazem, zda jsem náhodou něco neztratila? 
Paní Kmochová pátrala natolik usilovně, že obešla dokonce i místní zlatnictví, jestli se u nich 
tato věc nezhotovila… Děkuji tímto poctivé nálezkyni paní Kmochové! Ivana Nývltová
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V sobotu 29. listopadu proběhl již tradiční Den otevřených dveří na naší škole. Na úvod celého programu 
vystoupil zástupce zřizovatele Mgr. Pavel Janík a poděkoval paní Mgr. Drahomíře Čadské za 16 let působe-
ní ve funkci ředitelky této školy a poté začal zábavný kulturní program.

Na úvod vystoupily nejmenší mažoretky, násle-
dovalo pásmo písní a her, které si připravili žáci 
prvního i druhého stupně a závěr patřil opět mažo-
retkám, tentokrát těm větším. V 9.30 hod. přítom-
ní zhlédli pohádku, kterou nacvičili žáci dramatic-
kého kroužku. Bylo připraveno i malé občerstvení 
a vánoční jarmark s výrobky našich žáků. V 10 hod. 
se otevřely dveře všech našich budov a návštěvní-
ci si prohlédli třídy, vyzkoušeli interaktivní výuku 

a lezení po horolezecké stěně, o které byl tradičně 
velký zájem. 

Den otevřených dveří v čase adventu se stal na naší 
škole již tradicí, kde se setkávají rodiče, bývalí žáci 
i učitelé. Věřím, že se akce všem líbila. Tradici zacho-
váme a budeme se setkávat i v následujících letech.

Mgr. Jiří Slavík, ředitel ZŠ Žitomířská

Den otevřených dveří 
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��Ze společnosti

Jedním z hlavních úkolů prvního stupně základní školy je naučit se číst. K tomu, aby se to naši žáci dobře 
naučili, využíváme různé projekty. Jedním velice osvědčeným a využívaným na naší škole je návštěva čes-
kobrodské knihovny.

Knihovnu navštěvují žáci 1. stupně několikrát do 
roka v rámci výuky českého jazyka a literatury. Pro 
děti je zde vždy připraven zajímavý program. Žáci 
si mohou prohlédnout nové knížky a seznámit se 
s výpůjčním řádem knihovny. Tentokrát si pro nás 
paní knihovnice připravily literární besedu s ná-
zvem Příliš mnoho andělů. 

Předvánoční atmosféru navodila úvodní píseň Tisíc 
andělů a pak na děti čekaly ukázky z dětských kní-
žek, jak jinak než s tematikou andělů. Po přečtení 
první ukázky se děti rozdělily do 2 skupin a sou-
těžily v hádání pohádkových postav z večerníčků, 
pohádek a z knížek. 

Na závěr přišla na řadu i tajemná truhla, která se 
otevře při každé besedě. Tentokrát v ní byly ukryty 
výborné vánoční perníčky. 

Dětem se beseda moc líbila a už se těší na další. 
A my děkujeme knihovnicím za příjemné zpestření 
předvánočního shonu. Díky podobným programům 
se naši žáci dostávají blíže k literatuře a věříme, že 
je čtení příběhů baví zase o něco více.

kolektiv učitelek 1. stupně
ZŠ Žitomířská

Andělé v knihovně

Ve čtvrtek, na konci listopadu, jsme nešli do školy. Všichni jsme si přivstali, sešli se brzy ráno na nádraží 
v Českém Brodě a vyrazili vlakem směr Praha. Byli jsme šťastní, že se něco děje a hlavně, že jsme si díky 
naší paní učitelce, která vybrala poloprázdný vagon, sedli.

Vystoupili jsme na Masarykově nádraží. Šli jsme 
pěšky celou cestu, naštěstí to nebylo tak daleko! 
Došli jsme na místo a uvítala nás milá paní. Poté 
nám pustili krátký, ale velice zajímavý film o ma-
tematice. Pak nás vzali do knihovny, kde bylo 
mnoho nejen matematických knížek, některé byly 
velice staré. Vysvětlili nám, jak se v nich vyznat. 
Poté jsme se rozdělili na skupiny a každá dostala 
zábavné úkoly. Po návratu do místnosti, kde nám 
pouštěli film, se nám věnoval pán, který v mate-

matickém ústavu pracuje a současně také učí na 
základní škole. Rozšířil nám geometrické a mate-
matické znalosti. Řešili jsme pod jeho vedením růz-
né úkoly, hledali jsme, kolik trojúhelníků se vejde 
do určitých obrazců apod. 

Výlet byl fajn, moc jsme si to užili a doufám, že brzy 
zase někam vyrazíme!

Vlaďka Rejnová 6.B, ZŠ Žitomířská

Výlet do Matematického ústavu Akademie věd České republiky
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�� Sport

Asi jste to již zaregistrovali sami, pokud do sokolovny nebo alespoň okolo ní chodíte, českobrodská soko-
lovna má nejen nový dvůr, ale v celém suterénu také nová okna a v zadním traktu budovy i dveře.

Podařilo se nám tak završit i třetí, závěrečnou eta-
pu výměny oken a tím dokázat něco, v co jsme 
před třemi lety moc nedoufali… Ale povedlo se 
a tak má dnes již kompletně celá sokolovna (pokud 
tedy nepočítám tři střešní okénka) nová okna a my 
díky nim ušetříme spoustu tepla. K úspoře znač-
nou měrou přispějí i ta suterénní, protože kvůli vě-
trné hůrce, která v našich sklepeních ještě nedáv-
no byla, nám utíkalo teplo i prochladlou podlahou. 
A to je teď minulost. Nemusíme se už ani vyhýbat 
podpěrným tyčím, kterými jsme drželi stará okna 
v „Tyršovce“ na svém místě ve zdi a nebude nám 
padat odpad a listí až do suterénu, protože zde už 
nejsou ani škvíry a ani špatně čistitelné výklenky, 
kterými se k nám vše dostávalo a kudy navíc pořád-
ně zatékalo. Jako bonus jsou ve všech suterénních 
oknech i bezpečnostní mříže, takže v sokolovně 
teď bude o něco bezpečněji. Zkrátka, samá poziti-
va a sociální jistoty...

Kupodivu, nezačalo se výměnou oken, ale dve-
ří. Jako první přišla na řadu kotelna, kde se jedny 
nepoužívané dveře zcela zazdily a druhé staveb-
ně upravily. A k nim se přidal skládek hned vedle 
kotelny. U kotelny bylo třeba ještě vyměnit okno, 
následovala okénka u WC a zadní část sokolovny 
byla hotova. 

Zbýval už „jen“ suterén do obou ulic. S okny v Kol-
lárově ulici nebyl problém, vyměnil se pouze kus za 
kus stejného rozměru. Technicky mnohem nároč-

nější se ale ukázala suterénní okna v Tyršově ulici. 
Kvůli nim se upravoval projekt, měnil se způsob 
i hloubka jejich upevnění a nakonec jsme stejně 
museli vymyslet nové řešení kvůli nečekanému 
nálezu, který nám již dohodnutý postup nedovolil 
realizovat. V místech, kde podle nového i starších 
projektů měly být před každým oknem tzv. „an-
glické dvorky“, jsme narazili na velmi zachovalou 
průběžnou šachtu, o které nikdo nevěděl a kterou 
jsme díky jejím rozměrům vzápětí překřtili na „čes-
kobrodský Taxisův příkop“. Tento prostor se táhne 
pod úrovní chodníku v délce cca 18 metrů mezi 
oběma schodišti v Tyršově ulici. Je tři čtvrtě metru 
široký a jeho výška je metr osmdesát. A tak hlav-
ně díky němu se musely do zdi sokolovny hluboko 
zasekat betonové překlady, které bychom jinak ne-
použili. Inu, projekt míní, Taxis mění…

Nicméně jsme přes všechny nástrahy a překvapení 
výměnu oken dotáhli do zdárného konce a věříme, 
že nám úspory na vytápění ušetří nemalou částku 
našeho skromného rozpočtu. Více nejen o této 
akci najdete na našem webu sokolbrod.cz.

Ing. Jaroslav Petrásek ml.,
náčelník T. J. Sokol Český Brod

V sokolovně byste stará okna už marně hledali
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��Sport

Blíží se konec roku a i ve sportovním dění se začíná bilancovat. Jedním z důležitých sportovních sdružení ve 
městě je bezesporu TJ Slavoj. Leckdy se dozvídáme informace, které nejsou vždy podloženy fakty i znalostí 
prostředí, a proto jsem se obrátila na Marcelu Chuchlovou, tajemnici TJ, s následujícími otázkami.

Jak hodnotíte letošní sportovní rok?
Velkou radost máme z mládežnických kategorií, 
mladší dorostenci hrají 1. ligu basketbalu, máme 
i tenisové a nohejbalové mládežnické naděje. Těší 
nás nárůst členské základny v atletických příprav-
kách. Ze 713 členů TJ je 432 členů do 18 let a to 
je pro budoucnost TJ dobré. U dospělých jsou to 
již tradiční úspěchy nohejbalistek, ligové mistry-
ně republiky a dále mistryně republiky v singlu, 
ve dvojkách a trojkách, muži se udrželi v extralize 
a navíc Honza Sýkora byl druhý na MR ČR v sing-
lu. Rekreačky ve volejbalu, basketu i kopané jsou 
plné.

Mnoho lidí nemá přehled o vlastnictví sportovišť, 
co vše patří TJ?
Vlastníme sportovní halu a krytou běžeckou dráhu 
v Komenského ulici, tenisový areál, Kutilku (fotba-
lový areál, atletický areál), hřiště v Žitomířské ulici 
u ZŠ. V letošním roce jsme prodali chatu Pionýr ve 
Strážném, před tím již autokemp u Podviňáku, pro-
tože nešlo o hlavní činnost TJ a tudíž jsme nemohli 
žádat o dotace a investiční granty. Rozpad Sazky se 
výrazně projevil na financování sportu na komu-
nální úrovni.

Jak Slavoj hospodaří?
Rok 2014 není ještě uzavřen, ale mohu uvést, jak 
jsme hospodařili v roce předešlém. Výsledek hos-
podaření pro rok 2013 činil po zdanění -108 681,10 
Kč. Celkové náklady byly v tomto roce 6 995 998,29 
Kč a celkové výnosy 6 887 317,19 Kč. Na dotacích 
tělovýchovná jednota získala 1 098 102 Kč (Měs-
to Český Brod, OTS a dotace svazů) z této částky 
je 432 000 Kč z Programů podpory kultury, sportu 
a volného času města Český Brod. Podrobné infor-
mace lze získat z výročních zpráv, které jsou zveřej-
něny na www.tjslavojcb.cz.

Jde to bez dotací?
Bez provozních a investičních dotací by TJ neměla 
šanci. Rekonstrukci haly, kryté běžecké dráhy, at-
letických sektorů na Kutilce, opravy, revize i pod-

poru trenérů a mládežnických družstev bychom 
jen z prostředků TJ nemohli realizovat. Bohužel 
dotační systém je v ČR nastaven rok od roku vždy 
trochu jinak, takže ani TJ nemůže pracovat s větším 
výhledem. Určitou jistotu máme v příspěvku od 
města zhruba 9 % nákladů a MŠMT též kolem 10 
% nákladů. Zbytek jsou příspěvky členů, sponzorů, 
případně pronájmů. Díky prostředkům za Strážné 
a kemp máme však vytvořen tzv. investiční fond na 
kofinancování investičních dotačních titulů. Letos 
nám nevyšly dotace na zateplení haly a rekonstruk-
ce atletické dráhy, takže to zkusíme napřesrok, kdy 
se chystáme podat projekt i na nový víceúčelový 
areál u ZŠ.

TJ v roce 2015?
Snažíme se dokončit Vizi rozvoje TJ, do níž patří ne-
jen rozvoj sportovišť, ale především podpora trené-
rů pro sportovní přípravu dětí, a proto i úzce spo-
lupracujeme s učiteli tělesné výchovy na školách. 
Kdokoli by měl zájem o spolupráci je srdečně vítán. 
Věříme, že i diskuze o financování sportu nabere 
konkrétnějších obrysů a peníze na sport neskončí 
jen u vrcholových sportovců. Přejte nám, aby vy-
šly i podané žádosti na dotace. Oplátkou přeji za TJ 
Slavoj všem občanům našeho města hodně rados-
ti i úspěchů nejen ve sportovním životě, ale i tom 
pracovním a především rodinném!

Kristýna Šílová, PR manažerka

TJ Slavoj v roce 2014
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�� Z historie

Každý, kdo v poslední době projížděl městskou částí Liblice, všiml si jistě na první pohled příjemné změny - 
obnovené kapličky P. Marie, odstraněné před deseti lety při parcelaci prostoru bývalého knížecího dvora.

Teprve v letošním roce se podařila překonat i odliš-
nost vlastnických vztahů pozemku, na kterém kap-
lička stála a měla být obnovena, a díky mnohým 
se podařilo kapličku zrestaurovat a znovu postavit, 
doslova jako bájného Fénixe z popela. Lví podíl na 
tom měl starosta města Jakub Nekolný s přispě-
ním liblických občanů Petra Marka a Ireny Kuklové 
a členů městské Komise pro regeneraci památkové 
zóny. Rekonstrukci provedl akad. sochař a restau-
rátor Jaroslav Jelínek. 

Náklad 49.162 Kč byl kompletně uhrazen z nevy-
čerpaných peněz letošního rozpočtu města Český 
Brod. Na příští rok je ještě plánováno pořízení ko-
pie vlastní sošky P. Marie (9.000 Kč) a snad i ob-
nova lampičky (11.000 Kč). Zcela spontánně také 

mezi zdejšími obyvateli začala sbírka na uhrazení 
těchto částek. Její organizace se ujal zastupitel 
města JUDr. Vojtěch P. Traurig a přispět do ní může 
každý, kdo by se na obnově chtěl také nějak po-
dílet. Příští rok je zároveň pro kapličku jubilejní, 
neboť si připomínáme 125 let od jejího vzniku. Při 
této příležitosti bude jistě vhodné oslavit její obno-
vu a zároveň ji opětovně vysvětit.

Na závěr bych uvedl historii této staronové památ-
ky. Nedaleko místa, kde dnes kaplička stojí, stala 
se podle zápisu ve farní kronice v polovině 19. st. 
tragická nehoda. Z jedoucího vozu zde spadla žena 
a přišla o život. Jednomu z jejích příbuzných se prý 
třikrát za sebou zdál sen, ve kterém se mu zjevi-
la Panna Maria a žádala ho, aby na místě tragedie 
nechal umístit její obraz. Příbuzný skutečně umístil 
při mostku přes řeku Šemberu jednoduchý sloup, 
na který zavěsil obrázek Bohorodičky. 

Asi roku 1877 byl již obrázek sešlý, a proto obyva-
telé Liblic pořídili obrázek nový, který ještě v době 
První republiky visel pod kruchtou v kostele v Při-
stoupimi. Krátce nato se nově budovala dnešní uli-
ce Školní, a to včetně mostku přes Šemberu, a ob-
raz i se sloupem byly přemístěny na dnešní pozici 
a přibyly k němu i klekátko a železná mřížka. 

Jak říká kronika: „Obraz ten byl u osadníků ve váž-
nosti, v létě býval ověnčen a často před ním hořelo 
světlo.“ Když i tento obraz sešel, zorganizoval zdej-
ší sedlák Václav Miškovský z čp. 2 veřejnou sbírku. 
Postupně do ní přispěli i zdejší lichtenštejnští úřed-
níci a kněží z Českého Brodu a Přistoupimi. Sbírka 
vynesla tolik, že u českobrodského kameníka K. 
Formánka mohla být objednána celá kaplička, kte-
rá nakonec přišla na 140 zlatých. Na den sv. Andělů 
strážných 7. září 1890 pak byla za hojné účasti lidu 
slavnostně vysvěcena kanovníkem Mons. Františ-
kem Jandou. Naposledy byla kaplička opravena 
a znovu požehnána za druhé světové války v dub-
nu 1944.

Vladimír J. Mrvík

Kaplička Panny Marie v Liblicích
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Vesele s Ondřejem Sekorou

�5Z knihovny

Práce s dětskými čtenáři má v Městské knihovně dlouholetou tradici. Snažíme se probudit v dětech zájem 
o knihy a přivést je k pravidelné četbě, pro žáky základních škol, od prvňáčků až po páťáky, připravujeme 
během školního roku několik setkání s knihami, nejmenší děti zveme na živá čtení. Podle našich zkušeností 
je třeba vztah ke knihám, chuť poslouchat čtený text a později i samostatně číst rozvíjet už od nejútlejšího 
dětství, proto nabízíme literární pořady i pro mateřské školy.

S MŠ Kollárova a MŠ Liblice spolupracujeme již 
několik let, z MŠ Kollárova chodí do knihovny pra-
videlně 2x ročně všechny čtyři třídy, 1x ročně nás 
navštěvují předškoláci z MŠ Liblice, letos na pod-
zim jsme poprvé přivítali i dvě třídy z MŠ Sokolská. 
Pro všechny děti jsme připravili malé čtení, poví-
dání a hraní se známými postavičkami spisovatele 
a ilustrátora Ondřeje Sekory.

Přečetli jsme si, jak se Ferda Mravenec seznámil 
s Beruškou a jak učil zvířátka číst, poslechli jsme si 
také veselou básničku o pejskovi Brokovi z knížky 
Kuře Napipi. Kromě toho děti skládaly na magne-
tické tabuli postavičky Ferdy Mravence, Berušky 
i Brouka Pytlíka, dokreslovaly rozdíly mezi jejich 

obrázky a nakonec hledaly papírové figurky mra-
venců, které byly schovány v místnosti dětského 
oddělení. Naše setkání jsme tradičně zakončili 
prohlížením knížek, které napsal nebo ilustroval 
Ondřej Sekora. 

Během října a listopadu navštívilo Městskou 
knihovnu 153 malých školáčků ze všech česko-
brodských mateřských škol, v prosinci zakončí 
sérii „mravenčích“ pořadů děti z MŠ Tuchoraz, 
která také projevila zájem o spolupráci s naší kni-
hovnou.

Eva Vedralová,
Městská knihovna Český Brod
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Vybíráme z knižních novinek

Ivana Denčevová, Michal Stehlík a kol.: Fenomén Karel Kryl
Kniha je všestranným pohledem na osobnost zpěváka, básníka, výtvarníka, 
rozhlasového redaktora a glosátora Karla Kryla, jehož nedožité sedmdesátiny 
a dvacáté výročí úmrtí si letos připomínáme.Vznikla na základě stejnojmenného 
cyklu pořadů, které odvysílal Český rozhlas Plus. Obsahuje rozhovory s lidmi, 
kteří Kryla dobře znali, vřazuje Krylovo dílo do historicko-společenského kontex-
tu a fundovaně rozebírá jeho písně. Obraz Karla Kryla doplňuje text Karel Kryl 
v hledáčku Státní bezpečnosti a zamyšlení nad Krylovou básnickou tvorbou.

Renáta Fučíková: Jakub a hvězdy
Odedávna lidé pozorují hvězdy, dávají jim jména a vymýšlejí si k nim příbě-
hy. V této knize si příběhy vymýšlejí rodiče malého Jakuba, aby mu pomohli 
rozhodovat se v životě správně. Spisovatelka a ilustrátorka Renáta Fučíková 
se inspirovala kulturami celého světa a vytvořila zcela novou mytologii vá-
žící se ke dvanácti znamením zvěrokruhu. Její dojemné i poučné vyprávění 
s půvabnými ilustracemi dokazuje, že jakkoli časově či zeměpisně jsou od 
sebe lidé vzdáleni, prožívají stále stejné radosti i starosti. Nezapomeňte ve-
čer zvednout hlavu a podívat se k nebi…

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

Martina Formanová: Případ Pavlína
Románové zpracování příběhu o dramatickém dětství a začátcích modelky 
a herečky Pavlíny Pořízkové. Martina Formanová líčí na pozadí tehdy probí-
hající studené války rodinné drama v celé jeho šíři a nejosobnější podobě. 
Manželé Pořízkovi opouštějí čtyři dny po sovětské okupaci Československo 
a nechávají u prarodičů tříapůlletou Pavlínu, netuší ale, jak dlouho budou 
muset čekat a co vše podniknout, než opět uvidí svoji dceru, ani co přinese 
jejich shledání. Autorka popisuje individuální cesty všech osob s hlubokým 
porozuměním a schopností najít humor i ve vážných životních situacích.

začátcích modelky 
-
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�7Píšete nám

Plusy:
1.  Naše nová silnice, ale i barevné chodníky a per-

fektně vyřešené vjezdy a výjezdy aut na měst-
skou vozovku v ul. V Chobotě.

2.  V prostoru u pivovaru (u Šembery), je umístě-
no, již delší dobu venkovní fitko. Vše pro rozhý-
bání našeho líného těla. Bohužel, využitelnost 
minimální. Proč? Snad, pro vzdálenost? Byly 
bychom rádi, kdyby bylo podobných strojů po 
městě více.

3.  Vysázení květinových záhonů je pěkné. Mám ale 
starost, že růžičky nepřežijí nápor výfukových 
zplodin, př. vozovka Karma - Penny.

4.  Pochvalu si zaslouží i květinová firma, co nám 
každoročně, vkusně, dlouhodobě a barevně plní 
naše betonové květináče!

Mínusy:
1.  Naše rehabilitační středisko (u nemocnice) je 

údajně zhruba od února nefunkční, co se týče 
vodoléčby. Tyto „pračky“, jak pro dolní i hor-
ní končetiny, byly okresem Kolín zavřeny. Prý 
nikoliv, pro svoji nefunkčnost, ale pro nevhod-

nost používaného vodního zdroje. Odkaz Kolína: 
možno dojíždět do Kolína, či do Prahy.

2.  Snad by neškodila menší kontrolní návštěva 
do obchodního domu Penny za účelem: Ovoce 
a zelenina. Opět jsem měla „štěstí“ na uhnilé 
papriky a jiné prošlé produkty.

Závěrem:
Mílovými kroky se blíží doba Vánoc. A tak bych 
chtěla popřát, Vám všem, zejména našim dříve na-
rozeným hodně toho hezkého, pozitivní myšlení, 
a aby nás přestala bolet záda, či kolena.

Náš turistický oddíl, opětovně zve, po dobu zim-
ních měsíců na pravidelné promítání z dalekých 
cest: Pension Anna. Vítáni budou nejen babičky 
a dědové z pensionu Anna, ale i naši turisti, obča-
né města, i páni radní. Termíny konání - vždy včas 
bude umístěn plakátek v prosklené turistické vitrí-
ně na nám. Arnošta z Pardubic, eventuálně v Infor-
mačním centru a v pensionu Anna.

Dana Kyselová

Co se nám líbí a nelíbí...?!

       

  Výstava betlémů 
 

Kostel sv. Gotharda v Českém Brodě, 
jižní ochoz 
 
Při zahájení výstavy, 25.12. od 15 do 16 hod. 
můžete shlédnout 

živý betlém 
a zazpívat si spolu s chrámovým sborem koledy 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Otvírací hodiny: 
 

25.12.2014        1517 
26. – 28.12       1416 
1.1.2015        1416 
5. – 9.1.      pro školy 
(po předchozí dohodě) 
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�8 Píšete nám

Předesílám, že autor je v konfliktu zájmu, už pro 
své jméno. V prosinci 1988 četli tohle jméno na 
Svobodné Evropě neb jsem podepsal petici za pro-
puštění Václava Havla. Myslím, že jediný ve měs-
tě. V listopadu 1989 jsem na mítinku v sokolovně 
vysvětloval, co se děje v Praze. V prosinci 1989 
jsem vedl v místním kině kampaň na podporu vol-
by nového prezidenta, shodou okolností Václava 
Havla. Asi z těchto důvodů místní Občanské fórum 
pokládalo za dobré se mnou některé věcí konzul-
tovat. Jedna z prvních věcí, která přišla na pořad 
byla brodská nemocnice. Ač jsem byl tzv. revoluč-
ně činný, nikdy mne nenapadlo, že bych měl mít ve 
městě právo zvedat palec nahoru či dolu. Zvláště 
ne v odborných věcech. Byli však dva inženýři, kteří 
měli enormní zájem na nemocnici. Z prostého dů-
vodu. Oba měli ve zdravotnictví zaměstnané ženy, 
a tak tam chtěli mít vliv. Byl jsem toho názoru, že 
se nelze zvnějšku do nemocnice montovat, že je 
to v prvé řadě věc tehdejších tamních primářů. 
Ing. Kunčar a ing. Kokeš si nenechali říci. První, 
kdo musel jít, byl ředitel nemocnice dr. Zich, jenž 
byl asi jediný, kdo by dokázal dovést tehdy novo-
stavbu polikliniky do konce. Ale musel přes palu-
bu. To však nebylo nejhorší. Průšvih začal tím, že 
tato iniciativa (mít to pod palcem) způsobila, že ze 
státu (z Kolína) se převedla nemocnice na město 
Český Brod. Respektive, převedlo se jen provozo-
vání s tím, že nemovitosti etc. zůstaly dále na státu. 
A od 90. let docházelo také k zadlužování nemoc-
nice bez majetku. Pochopitelně na úkor města. Ny-
nější starosta v té době byl ještě na škole. Pak už 
vše mělo jen špatné či horší řešení. A hle, dnes ing. 
Kokeš jako umanutý hledá viníky. Opakuje, co už 
si vyzkoušel na tenise. Vše co bylo přede mnou je 
špatně. Jde o osvědčený „babišovský“ mustr. Vše, 
co bylo přede mnou, je nutné kriminalizovat a je 

potřeba občanům osvítit, že radní je třeba naházet 
do Šembery. Akce by mohla mít skryté heslo „shni-
lé pomeranče“. Co mám celé kauze za zlé? Že místo 
kooperace v zájmu města se vytváří atmosféra ne-
snášenlivosti a až nenávisti. Holt, jakobíni! Ostatně 
si myslím, že slušní lidé mají být po zásluze potres-
táni. V pozadí se však pošklebují zájmy např. na 
územním plánu nebo hráčských automatech. Aby 
nás pánbůh při zdravém rozumu zachovati ráčil!

PS. Byl jsem také předjezdcem první volební kam-
paně ing. Miloše Zemana na jaře 1990. Za to se 
trochu stydím.

Bohumil Nekolný

Ztráta paměti a jakobíni v Brodě

SHÁNÍTE DÁREK K VÁNOCŮM NA POSLEDNÍ CHVÍLI?
Navštivte Informační centrum. Nabízíme Vám dvě zajímavé publikace: Kostel sv. Gotharda 
či velmi populární publikaci Zmizelé Českobrodsko, autorem obou brožur je PhDr. Vladimír 
Jakub Mrvík, Ph.D. V informačním centru můžete zakoupit i drobné dárky jako např.: kar-
tografické mapy, cyklo-mapy, magnety s různými náměty z Českého Brodu, turistické karty, 
turistické deníky, dřevěné známky, krásný hrneček s motivem radnice, trika, blok s tužkou 
a pro nejmenší pexeso. Rádi Vám také poradíme a pomůžeme vybrat vstupenky do divadel či 
na koncerty, sportovní utkání… vstupenky na vše, co lze zakoupit přes Ticketportál.

Bohumil Nekolný
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Zábava ��
Sudoku
Obtížnost – středně těžká

Cvičíme si angličtinu

Řešení

Czech Christmas
December 24 is the most enjoyable day of Christmas 
holidays. Its name literally means „Generous 
Day“, probably for the wealth of food that has 
traditionally been served for Christmas dinner and 
fed to household and farm animals.
 
The Christmas tree is decorated with traditional 
ornaments in many households and preparations 
are made for the most festive dinner of the year. 
Christmas Eve is associated with many superstitions 
that usually relate to life, love, and destiny that 
awaits one in the year to come.

Christmas Dinner is served after the first star has 
come out and consists of carp and potato salad, 
sometimes preceded by fish soup. Some families 
keep their carp in the bathtub for several days as 
a temporary pet for their children.

After dinner, everyone around the table may sing 
Christmas carols before moving to the Christmas 
tree, which is all lit up and beautiful. By then, 
presents have been placed under the tree. Czech 
children believe that Christmas gifts are brought 
by Baby Jesus who comes into the room through 
the window to leave the presents. Unlike Santa 

Claus, Baby Jesus is a rather abstract figure with no 
particular physical image attached to him, and no 
one knows where he lives. Just like Santa though, he 
receives wish-list letters from children a few weeks 
before Christmas. Some people end Christmas Eve 
by attending the midnight mass at a local church.

Zdroj: ww.myczechrepublic.com

Colour by number
1 yellow, 2 orange, 3 white, 4 red, 5 pink, 6 purple, 
7 light green, 8 dark green, 9 brown

2 6 4 3 8

7 3 9 2 5

9

8 1 7 3

1 6 8

8 3 9 7 5 6

1 9

5 7 4

4 6

926475381

783912564

451386279

264891753

175623498

839754126

612539847

597148632

348267915
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Zábava�0
Wordsearch - Translate the words below and find them in the Christmas Tree
anděl, zelená, ornamenty, strom, radost, dárky, třpytit se, Vánoce, světla, zima, rozrušení, kouzelný, sníh, 
zvonek, hvězdy, sněhulák, ozdoba, led, kometa 

Find the 11 differences

B

H Y H

M R H K O

S A I G D G A

V G G R E E N H F

I W O X R

N C B R C E N

S A A G N I T B R

L U F L C A T N A K N

B D X M E I P

Y O J Q E M W D S

P G U S T N E S E R P

A L B G O W T N M K W Q F

C H R I S T M A S

O O S N N T R E E N W

Z N M D A K H D X J O V D

B G Z E R M L G I C V W R V F

P T M E E I Y Q H K U

M R M G N G L H D V K N E

X C X R J T N C N A M W O N S

B E L L W V P A E G S R A T S Q I

U E V

C J A

E C I

Českobrodský zpravodaj
prosinec 2014



Českobrodský zpravodaj
prosinec 2014



V
Ý
S

A
T
A
V

INFORMAÈNÍ CENTRUM
ÈESKÝ BROD

VÁS ZVE
NA PUTOVNÍ VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ

BRODY
V BRODÌ
2014
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VÝSTAVA SE KONÁ

VERNISÁŽ VÝSTAVY
ÈTVRTEK 8. LEDNA

OD 16 HOD.

8. LEDNA - 12. ÚNORA 2015

V GALERII ŠATLAVA

WWW.CESBROD.CZ

(nám. Arnošta z Pardubic 1)

výstava je pøístupna na požádání v IC
(nám. Arnošta z Pardubic 56)



PRODE J
PALIVOVÉHO DŘEVA
•  příznivé ceny – sypaný štípaný m3 tvrdého dřeva: 950 Kč vč. DPH
•  jistota původu –  vyrábíme palivové dřevo přímo z našeho cer-

tifi kovaného lesa
•  výroba expedice v areálu hájovny ve Vrátkově č.p. 78 
•  dopravu zajistíme
•  kompletní ceník na www.cesbrod.cz

Městské lesy Český Brod

tel.: +420 605 064 519

e-mail: lesy@cesbrod.cz



Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, spokojenosti, osobních 
úspěchů a na další spolupráci se těší vedení města Český Brod 

a zaměstnanci Městského Úřadu Český Brod

PF 2015PF 2015



VÝSTAVA V GALERII K
6.12.2014 - 31.1.2015

SPOLEČNĚ S PRODEJNOU
KERAMOS NA NÁMĚSTÍ

JIŘÍ ŠALAMOUN
NENÍ JENOM

MAXIPES





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
4.568 Kč (jednostranný)
6.030 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 titulní straně:
odkaz na PR článek

na titulní 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 3 mm od kraje
• veškeré obrazy/grafika musí být v barevném prostoru CMYK s rozlišením 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
+420 731 441 101, inzerce@profitisk.cz

www.profitisk.cz

Uzávěrky: červenec/srpen 4. 8., září 8. 9., říjen 6. 10., listopad 3. 11., prosinec 8. 12.
data expedice: červenec/srpen 15. 8., září 19. 9., říjen 17. 10., listopad 14. 11., prosinec 1. 12.
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Vážení zákazníci,
Nabízíme Vám kompletní služby pneuservisu. Dále za-
jišťujeme opravy a údržbu vozů všech značek, mechanické 
práce, opravy čelních skel, montáž autodoplňků. Přípravu 
a zajištění STK, seřízení geometrie náprav, seřízení světlo-
metů atd. Kartáčová mycí linka osobních a dodávkových 
vozů (výška mytí až 2,7 m) v našem areálu!!!

• Zajistíme pro Váš vůz vhodné pneumatiky pro všechna roč-
ní období.

• Osobní, nákladní, zemědělský a průmyslový pneuservis.
• Prodáváme pneu všech značek a zajišťujeme protektoro-

vání pneu.
• Sezónní uskladnění pneu s mytím kol v ceně uskladnění.
• Opravujeme boční průrazy pneu.
• Zajišťujeme prodej a půjčování sněhových řetězů.
• Seřídíme geometrii náprav moderní 3D laserovou geomet-

rií osobních a lehkých užit. vozidel.
• Naplnění autoklimatizací a jejich čištění a údržbu.
• Seřídíme Vám světlomety pomocí regloskopu.
• Váš vůz připravíme na STK a emise a prohlídku Vám zajistíme.
• Prodej propan-butanových lahví, prodej a údržba akumu-

látorů Banner.
• Údržba a opravy automobilů všech značek.
• Rychloservis – oleje Shell, filtry, brzdy, čepy, tlumiče, brzdy...
• Zajistíme Vám čištění interiéru (po domluvě).
• Příjemné posezení v čekárně s automatem na teplé nápoje.
• Umyjeme Vám Váš vůz v mycí lince!!!
• NOVINKA!!! Prodej, montáž, servis a programování 

TPMS senzorů (senzory pro kontrolu tlaku pneu) – od 
1. listopadu 2014 jsou výrobci vozů povinni instalovat sys-
tém TPMS do všech vozidel! Náš servis je vybaven na in-
stalaci, prodej i servis a programování těchto senzorů pro 
bezproblémovou funkci systému TPMS Vašeho vozu...

Velmi rádi bychom poděkovali našim klientům za důvě-
ru, projevenou v letošním roce 2014, popřáli Vám krás-
né svátky vánoční a mnoho úspěchů a zdraví! Těšíme se 
na další spolupráci v následujícím roce 2015...

www.pneuservisjirkalovi.cz



  

     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     
 
 

 

 

 

  

Veřejnosprávní činnost 
Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01) 

 

Střední škola-Centrum odborné přípravy 
technickohospodářské, Praha 9, 

Poděbradská 1/179     

Elektronické systémy 
automobilů 
Provozní elektrotechnika (26-41-L/52) 

Management obchodu a služeb 
Ekonomika a podnikání (63-41-M/01) 

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA  
pro školní rok 2015/2016 

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

 

STŘEDY 10-17 hodin 
 

10. 12. 2014  
4. 2. 2015 

 

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

 

PROJEKTOVÉ 
INTERAKTIVNÍ  

dny otevřených dveří 

Mechanik elektronických zařízení se zaměřením  
na zabezpečovací techniku 
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26-52-H/01) 

 

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

Mechanik silnoproudých zařízení  
Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01) 
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Výuka probíhá na adresách: 
    Poděbradská 1 a 12 (Praha 9) 
    Pod Balkánem 599 (Praha 9) 

KONTAKT 

SOBOTY  8-12 hodin 
6. 12. 2014 
17. 1. 2015 

 

Dny otevřených 
dveří 

STŘEDY 10-17 hodin 
22. 10. 2014 
5. 11. 2014 

19. 11. 2014 
7. 1. 2015 
11. 2. 2015 

Poděbradská 1/179, Praha 9 
WWW.COPTH.CZ 

266 039 304 a 266 039 369 

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

 Mechanik elektronik – organizační a výpočetní technika 
Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01) 

Elektrotechnická zařízení  
Provozní elektrotechnika (26-41-L/52) 
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Chemik 
Chemik (28-52-H/01) 

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

Kontrola kvality potravin 
Chemik operátor (28-42-L/01) 

 

C E S T A  K E  V Z D Ě L Á N Í  

Autoelektrikář 
Autoelektrikář (26-57-H/01) 

 



Držitel certifikátu ISO 9001, 14001

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

NOVĚ

RUČNÍ čistění
interiéru vozu 

NOVĚ přestaVba

vozidel na ethanol e85

e-shop
www.qs-eshop.cz

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.stehlik-zahradales.cz
Otevřeno: Po – Pá  9 – 12  13 – 17 hod., So – Ne zavřeno
e-mail: stehlik.zahradales@centrum.cz

Zahájen prodej SNĚHOVÝCH FRÉZ

Děkujeme vš
em zákazníkům 

za příz
eň a přejeme 

krásné vá
nočn

í sv
átky 

a úspěšný n
ový 

rok 2015 

VYKUPUJI
NEMOVITOSTI

+420 607 915 486
www.vykupuji-nemovitosti.cz

7000 Kč zaplatíme za st. zlatou 
ruskou minci 10 rublů

7000 Kč zaplatíme za st. ruskou 
šavli s pochvou.

INTERANTIK Praha 9
T-605829440, 283893334 



Máte v autě špínu 
a na skle brouky? 
Umyjte ho u Hovorky :)

Objednávky na tel.: 603 472 344
Kompletní čištění vozidla cena 1.800,- Kč vč. DPH
cena zahrnuje: luxování interiéru, čistění interiéru a sedaček
mokroucestou (u koženého interiéru  čištění a ošetření kůže), 
čistění interiéru vč.oken, impregnace přístrojové desky, 
ruční mytí exteriéru vozidla (šampón s voskem),
impregnace pneu, mytí disků kol.

Ruční mytí exteriéru + luxování interiéru vozidla
cena 850,-Kč vč. DPH

cena zahrnuje: kompletní luxování 
interiéru, mytí oken, impregnace 

přístrojové desky, ruční mytí 
exteriéru vozidla (šampón 

s voskem), impregnace 
pneu, mytí disků kol.

Trvání akce do 22.12. 2014

Objednávky 
na tel.: 603 472 344

nebo přímo 
v AUTOSeRvISU jiří Hovorka

Hradešín 145
Český brod, tel.: 602 313 343

cena 850,-Kč vč. DPH
cena zahrnuje: kompletní luxování 

interiéru, mytí oken, impregnace 
přístrojové desky, ruční mytí 

exteriéru vozidla (šampón 
s voskem), impregnace 
pneu, mytí disků kol.

Trvání akce do 22.12. 2014

Objednávky 
na tel.: 603 472 344

nebo přímo 
v AUTOSeRvISU jiří Hovorka

Hradešín 145
Český brod, tel.: 602 313 343

P
ř

edvánoční

akce!
Celulitidová masáž + ozonový zábal 
(90 min.): 500 Kč

Prosinec 2014:
Masáž lávovými kameny celé tělo
(90 min.): 500 Kč

nově lze zakoupit permanentku 
na klasickou masáž zad + šíji za 
zvýhodněnou cenu:
10x – 3.200 Kč, 5x – 1.600 Kč, 3x – 1.000 Kč

AKCE pro Vás – 2014

www.masazejarka.com

Jaroslava Kamenčáková
Nová 251
Český Brod – Liblice
tel.: +420 604 134 271

10x – 3.200 Kč, 5x – 3.200 Kč, 5x – 3.200 Kč 1.600 Kč, 3x – 1.600 Kč, 3x – 1.600 Kč 1.000 Kč

Věnujte Vašim blízkým

DÁRKOVÝ POUKAZ

na některou masáž v akci !!!

HUMORIÁDA
hoďte trable za hlavu
S pořadem Humoriáda bude Váš den veselejší. 
Vyberte si, kdo Vás bude bavit. 
Humoriáda – každý všední den od 16 hodin.

Rádio vašeho kraje | 100.7 FM



ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ JE TU PRO VÁS
Napište nám Vaše připomínky, náměty, posílejte články.

Chyběl Vám Zpravodaj ve Vaší poštovní schránce? Informujte nás.

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

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

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



famılynova partner

V Chobotě 1357, 282 01 Český Brod (u Karmy)
telefon: (+420) 321 621 402, mobil: (+420) 725 158 594

mail: info@novapartner.cz
www.novapartner.cz

čistírna, prádelna
mandlování, žehlení

úklidové služby
půjčovna čistících strojů

krejčovství
hodinový manžel
zámečnická dílna

nově otevřeno: 
sběrna oprav obuvi

 TANE NÍ
  PRO DOSP LÉ (11.SEZÓNA)

SOKOLOVNA  STRAN ICE
 S1: Za áte níci 15:15 – 16:50  
 S2: Mírn  pokro ilí 17:00 – 18:35           ned le
 S3: St edn  pokro ilí 18:45 – 20:25    od 18.1.2015
 S5: Speciál 20:35 – 22:15  

       Info: tel: 603 238 090      e-mail: vasova@volny.cz

www.tanecni.net
telefon: 602 346 796
www.taxikostelec.cz

Taxislužba
Kostelec nad Černými lesy

a Český brod
Jezdíme vozy Škoda superb
+ 7místné vozidlo

Již 10 let
s Vámi

Zajistím povolení staveb (i dodate né)
Nabízím  kompletní  inženýrskou innost, tj.  projednání 

všech stavebních zám r  se stavebním ú adem.

Ing. Hana Javašova 

tel. 721 209 532       email: stavbaporadenstvi@email.cz





OptikDoDomu
Český Brod

děkuje všem našim klientům
za přízeň a přejeme

příjemné prožití
vánočních svátků

a mnoho štěstí
v novém roce

2015



Po-Pá: 7.00 – 11.00, 14.00 – 22.00
So: 9.00 – 13.00, na objednání 
Ne: 17.00 – 21.00, na objednání

CVIČENÍ A ZDRAVÁ VÝŽIVA 

• Posilovna
• Kardio zóna
• Fitbox
• Kruhové

tréninky
• Jóga
• Power Jóga
• Jóga pro děti 
• Pilates

• TRX
• Škatulata
• Výživové

poradenství
• Krabičková

dieta
• Samoopalovací 

postřik

Veronika Hrázská, +420 728 536 395
Jan Hrázský, +420 734 102 238
Palackého 143, Český Brod, 28201, 1. patro
www.infinityfitness.cz
https://www.facebook.com/pages/
/Infinity-Fitness/835868866427556

       

            
              Obec Mochov 

        vyhlašuje dne 28. 11. 2014 výběrové řízení  na  
                                    obsazení pozice:               
                                           ÚČETNÍ 

 
      Předpokládá se základní orientace v dále uvedených zákonech  
      v platném znění: 

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  

a o změně některých zákonů 
- vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 
- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení  

zák. č. 563/1991 Sb., pro některé účetní jednotky 
- České účetní standardy 
- zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 

      Požadavky: 
- minimálně SŠ vzdělání 
- praxe v podvojném účetnictví 
- dobrá znalost legislativy a dalších pravidel na úseku hospodaření  

měst a obcí 
- znalost rozpočtových pravidel 
- znalost práce na PC 
- dobré komunikační schopnosti a aktivní přístup k řešení problémů  
- schopnost samostatné i týmové práce  
- schopnost uvažovat koncepčně 
- řidičské oprávnění skupiny B 
- nástup dohodou 

      Vítáno: 
- znalost práce v systému MUNIS 
- oprávnění k přístupu do aplikací CzechPoint 
- osvědčení o oprávnění provádět vidimaci a legalizaci 

      Lhůta pro podání přihlášky 29. 12. 2014 do 12:00 hod. 
      Bližší informace: na stránkách www.mochov.cz, e-mail: obecmochov@c-mail.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,-)

PPremium AirM
32768/819

Mbit/s32



TP - link TL - WR741NDHP Pavilion 15

Veškeré ceny včetně DPH a poplatků. Akční nabídky platí do vyprodání zásob.

Vánoční          nabí dka

Samsung Galaxy S3 mini

LCD monitor HP x2401 Samsung Galaxy Tab3 Lite T110 HP Deskjet 1515

3.999,- 13.499,- 479,-

4.490,- 2.899,- 1.490,-




