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Krakovská 14, 779 00 Olomouc
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Dříve Měsíc knihy, nyní daňových přiznání

Našli bychom asi i více událostí spjatých k měsíci březnu jako pranostiku – březen, za kamna vlezem, na 
druhé straně vzedmutí aktivit zahrádkářů, úklidu sportovišť pro jarní část sportovních soutěží a loučení 
s lyžařskou sezonou. V březnu slaví svůj svátek již jen některé ženy, všichni Josefové a ve sborovnách žáky 
opomíjení učitelé…

Přesto mnozí občané vzhlížejí ke kalendáři s mírně rostoucí nervozitou, která asi nepramení z překročení 
délky výpůjční doby v knihovně, ale ze zkracující se délky počtu dní pro podání daňového přiznání fyzic-
kých osob… To jsou ale věci trochu nad rámec Zpravodaje.

Přispěvatelé do Zpravodaje si od minulého čísla jistě všimli, že místo Kristýny Šílové je oslovuje Míša Vomáč-
ková. Kristýna z rodinných důvodů ukončila svoji činnost ve Zpravodaji i na městském úřadu. Vedení města jí 
poděkovalo za téměř čtyři roky obohacující činorodé spolupráce a popřálo brzký návrat rodinné pohody.

O čem se ještě v dnešním vydání můžete dozvědět?

Postní doba příprav na Velikonoce se přehoupla do druhé půli, přesto se vrátíme k masopustnímu průvodu, 
který ve městě již pravidelně připravují žáci základní a praktické školy. Připomeneme Výzvy města pro pod-
poru nestátních neziskových organizací, které předkládají své projekty a netrpělivě čekají na výsledky a výši 
dotační podpory.

Těsně po uzávěrce tohoto čísla zástupci města ocenili osobnosti města roku 2014. Zajímavá byla kategorie 
celoživotního přínosu pro město, kde byli oceněni všichni žijící porevoluční starostové do roku 2010, byť 
v jejich případě by mohlo jít i o kategorii hrdinský čin. Stejně tak jsme si počkali na příspěvky z oslav T. J. 
Sokol Český Brod.

Téma nemocnice v Rubrice Píšete nám, do jejíhož obsahu redakční rada nezasahuje, se začíná otáčet v kru-
hu. Jak se zmínila při předávání cen osobnost roku 2014 bývalá paní starostka J. Čermáková: představitelé 
města se snažili ve svém období a v podmínkách, které k rozhodování o budoucnosti nemocnice měli o ten 
nejlepší postup. Přirozeně také mají – stejně tak jako veřejnost – svůj subjektivní pohled na věc. Věřme, že 
areál nemocnice již konečně začne co nejlépe sloužit občanům města i okolí s dlouhodobější vizí.

Věřme, že sluníčko, které nás v úvodu měsíce provází, vydrží i na takové akce jakými jsou „Ukliďme Pošem-
beří“ či čekání na vlak v rámci výlukového řádu.

Pavel Janík a redakční rada
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3Krátce z města

NOVÁ RUBRIKA VE ZPRAVODAJI
Na přání čtenářů zařazujeme do obsahové části zpravodaje Společenskou rubriku. Pokud bys-
te chtěli otisknout tichou vzpomínku, přání k jubilejnímu výročí či poděkování, napište nám 
do redakce na e-mailovou adresu: cbz@cesbrod.cz nebo přijďte osobně na Informační cent-
rum (nám. Arnošta z Pardubic  56).

Zastupitelstvo města schválilo uzavření Do-
hody o postoupení pohledávek mezi Městem 
Český Brod a Nemocnicí Český Brod s.r.o. vůči 
Českobrodské nemocnici s.r.o. v celkové výši 
13.505.807,21 Kč, dohodu následně podepsal 
starosta města.

Rada města schválila Vyhlášení záměru na pro-
nájem prostor sloužících k podnikání - nebytové 
prostory v areálu nemocnice Český Brod, tak aby 
mohl nový nájemce bez přerušení pokračovat 
v poskytování zdravotní péče. Po dohodě zahájí 
činnost již 1. dubna 2015.

Zastupitelstvo města rozhodlo v návaznosti na 
doporučení rady města o přijetí dotací na akce 
Sběrný dvůr Český Brod a Zateplení budovy kina 
čp. 332 v Českém Brodě a souhlasilo s uzavřením 
smluv na jejich realizaci.

Zastupitelstvo města schválilo Plán činnosti kon-
trolního výboru a kontrolní řád.

Rada města vzala na vědomí Výroční zprávu, 
která se vydává podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím.

Rada města vyhlásila veřejnou zakázku ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení na stavební prá-
ce projektu „Kulturní a společenské centrum 
v Českém Brodě“. Jedná se o práce na úpravu 
interiéru, vytápění, vzduchotechniky atd. Město 
očekává sdělení konkrétních podmínek v roz-
hodnutí o poskytnutí dotace, podle nichž bude 
zvažovat další postup.

Rada města projednala informace z jednání ko-
mise bezpečnosti, komise kulturní a komise pro 
sport a volný čas.

Stejně jako v minulých letech byla vyhlášena Vý-
zva k podání žádostí o dotace na rekonstrukce 
a opravy fasád v městské památkové zóně pro 
rok 2015. Uzávěrka příjmu žádostí je 1. 6. 2015.

Na základních školách v Českém Brodě proběhly 
zápisy do 1. tříd. V obou ZŠ budou tři třídy a pro 
příští rok se ještě do prostorů škol vejdou. Přesto 
musí město rozšíření kapacit ZŠ urychleně řešit.

Ve dnech 3. a 4. března proběhly také zápisy do 
mateřských školek. I zde se zdá, že poptávka po 
místech by měla být uspokojena. K výsledkům 
zápisů se vrátíme v dubnovém Zpravodaji.

Dlouhodobá uzavírka začala v ulici Žitomířské 
od křižovatky s ul. Želivského po křižovatku s ul. 
Komenského. Proběhne tu rekonstrukce plyno-
vodu a přípojek, budou předlážděny chodníky, 
dokončeno veřejné osvětlení a následně také 
povrch vozovky. Práce by měly být ukončeny 
5. 6. 2015.
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4 Věstník
Body projednávané Zastupitelstvem města 
25. 2. 2015
1.  Doporučení schválení smlouvy Postoupení po-

hledávek Českobrodská nemocnice s.r.o.
2.  Veřejnoprávní smlouva mezi městem Český Brod 

a obcí Masojedy - RUIAN
3.  Veřejnoprávní smlouva mezi městem Český Brod 

a obcí Tuklaty - RUIAN
4.  Veřejnoprávní smlouva mezi městem Český Brod 

a obcí Kšely - RUIAN
5.  Rozhodnutí a Smlouva - Sběrný dvůr Český Brod 
6.  Plán činnosti kontrolního výboru a kontrolní řád
7.  Rozhodnutí a Smlouva - Zateplení budovy kina 

čp. 332 v Českém Brodě

Body projednávané Radou města 11. 2. 2015
1.  Protipovodňová ochrana, dotace z OPŽP
2.  Připojení ke kampani „Vlajka pro Tibet 2015“
3.  Osobnost roku 2014
4.  Schválení sazebníků úhrad za poskytování infor-

mací na rok 2015
5.  Schválení smlouvy na provedení auditu na pro-

jektu Sdílené radosti a strasti ZŠ
6.  Závazné ukazatele rozpočtů pro příspěvkové or-

ganizace na rok 2015
7.  Souhlas s umístěním sídla společnosti Nemocni-

ce Český Brod s.r.o.
8.  Ukončení nájemní smlouvy s Úřadem práce a vy-

hlášení záměru na pronájem nebytových prostor 
v čp. 1 předem určenému zájemci Úřad práce

9.  ČOV - den otevřených dveří
10.  Kompetence hodnotící komise veřejné zakázky 

Rekonstrukce školní jídelny v Českém Brodě
11.  OC JTH - žádost o odkoupení infrastruktury
12.  Převzetí vodovodu od PENNY a LIDL
13.  Prodej části pozemku v k.ú. Liblice u Českého 

Brodu (ZZN Polabí, a.s.)
14.  Prodej pozemků v k.ú. Liblice u Českého Brodu 

(Saint Gobain)
15.  Prodej pozemku v k.ú. Štolmíř (pod trafostanicí)
16.  Prodej pozemku v obci a k.ú. Český Brod 

(200/4)
17.  Prodej pozemku v obci a k.ú. Český Brod (pod 

trafostanicí)
18.  VB - A. Procházková - kanalizační přípojka - Pod 

Velkým Vrchem
19.  VB - ČEZ Distribuce, a.s. - kNN - Žižkova čp. 

1311
20.  VB - RWE GasNet, s.r.o. - NTL Plynovodu - Spor-

tovní

21.  Výběr zhotovitele VZ „Konsolidace IT a nové 
služby TC obcí pro Město Český Brod“

22.  Vyhlášení záměru v k.ú. Štolmíř Akcent
23.  Zkrácení vázací doby (program na podporu vý-

stavby nájemních bytů) - nám. Arnošta z Par-
dubic 1384

24.  Zkrácení vázací doby (program na podporu vý-
stavby nájemních bytů) - ul. Štolmířská 1382

25.  Veřejnoprávní smlouva mezi městem Český 
Brod a obcí Kšely - RUIAN

26.  Veřejnoprávní smlouva mezi městem Český 
Brod a obcí Tuklaty - RUIAN

27.  Veřejnoprávní smlouva mezi městem Český 
Brod a obcí Masojedy - RUIAN

28.  Doporučení schválení smlouvy Postoupení po-
hledávek Českobrodská nemocnice s.r.o.

29.  Konsolidace nákupu služeb IT – datové služby
30.  Smlouva o výpůjčce - Zdravotní záchranná služ-

ba Středočeského kraje
31.  Smlouva o dodávce tepla pro ÚT a TUV pro ob-

jekty v nemocnici
32.  Aktualizace č. 4 PR MPZ
33.  Informace - Veřejnoprávní smlouva - přijímání 

žáků do ZŠ 
34.  Informace - Rozestavěné polikliniky

Body projednávané Radou města 16. 2. 2015
1.  Vyhlášení záměru na pronájem prostor slouží-

cích k podnikání - nebytové prostory v areálu 
nemocnice Český Brod

Body projednávané Radou města 25. 2. 2015
1.  Schválení Výroční zprávy, která se vydává v sou-

ladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím

2.  Revokace usnesení a jmenování člena komise 
bezpečnosti

3.  Souhlas s podnájmem bytu
4.  VB - ČEZ Distribuce, a.s. - kNN - Tyršova čp. 67
5.  Rozhodnutí a Smlouva - Sběrný dvůr Český Brod
6.  Rozhodnutí a Smlouva - Zateplení budovy kina 

čp. 332 v Českém Brodě
7.  Záměr na pronájem bytu č. 30, Palackého 1256, 

Český Brod
8.  Vyhlášení VZ „Kulturní a společenské centrum 

v Českém Brodě“
9.  Informace - Zápis komise bezpečnosti
10.  Informace - Zápis kulturní komise z 16. 2. 2015
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�Co nového

Jak bylo zmíněno v minulém čísle Českobrodského zpravodaje, zhruba před dvěma roky došlo k revizi ná-
jemních smluv k hrobovým místům. Tato akce skončila 30. dubna 2014 a u hrobových míst, ke kterým 
nebyla platná či nově uzavřená nájemní smlouva, zaniklo právo užívat hrobové místo.

Dne 7. července 2014 pak byla na veřejném pohře-
bišti – hřbitově v Českém Brodě a dne 15. prosince 
2014 na veřejném pohřebišti – hřbitově ve Štolmíři 
vyvěšena další výzva, tentokrát určená vlastníkům 
hrobových zařízení (což jsou rámy se základy, kry-
tí, podstavce, pomníky a podobně). V této výzvě 
jsou vlastníci hrobových zařízení nacházejících se 
na hrobových místech, kde není uzavřena nájemní 
smlouva, upozorněni na to, že v souladu se záko-
nem o pohřebnictví, pokud se do jednoho roku 
o věci nepřihlásí, bude s nimi naloženo jako s vě-
cí opuštěnou. Jak lze snadno spočítat, tato lhůta 
pro vlastníky hrobového zařízení končí na hřbitově 
v Českém Brodě 7. července 2015 a na hřbitově ve 
Štolmíři 15. prosince 2015!

Podle současného stanoviska Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR a Kanceláře veřejného ochránce 
práv, kdy k problematice bylo publikováno něko-
lik článků v časopise Moderní obec, vyplývá, že 

po uplynutí této lhůty bude obec k opuštěnému 
hrobovému zařízení v postavení tzv. poctivého dr-
žitele.

Protože se blíží doba velikonočních svátků, která je 
spojena s hojnými návštěvami pozůstalých u hro-
bů svých blízkých zemřelých, obracíme se na pozů-
stalé se žádostí, aby si zkontrolovali, zda se právě 
jejich hrobové zařízení nenachází na seznamu, kte-
rý je na obou hřbitovech vyvěšen, a v případě, že 
tomu tak bude, nebo si třeba jen chtějí ověřit sou-
časný stav jejich hrobového místa i zařízení, nechť 
se obrátí na Městský úřad v Českém Brodě, odbor 
vnitřních věcí, paní Lucii Vojáčkovou (tel. 321 612 
142, 734 156 243, e-mail vojackova@cesbrod.cz), 
se kterou si mohou dohodnout další postup.

Mgr. Klára Uldrichová, MPA,
vedoucí odboru vnitřních věcí

Co dál v evidenci hrobových míst

kontrast

PODÁVÁNí žÁDOStí O DOtACI
Město Český Brod připravuje k 1. 4. 2015 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotace pro 
rok 2015 v rámci Programů podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity - Program č. 1 
– Zabezpečení pravidelné činnosti NNO (nestátních neziskových organizací). Příjem žádostí je 
do 30. 4. 2015. Podrobnosti k programům a formulářům naleznou žadatelé na internetových 
stránkách Města Český Brod (www.cesbrod.cz). Důležité upozornění: Nedílnou součástí žá-
dosti je Výroční zpráva o činnosti za rok 2014.
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� Co nového

Dovoluji si Vás informovat o změnách platných od 1. 1. 2015, které upravuje novela zákona č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.

Nové názvosloví: 
• Dočasně vyřazená vozidla = vyřazená vozidla.
• Trvale vyřazená vozidla = zaniklá vozidla.
•  Členský stát = státy EU, státy EHS a Švýcarská 

konfederace.

Důležité lhůty:
•  Vozidla v nedokončeném převodu (jen odhláše-

ná na nového provozovatele – vlastníka) je nutno 
zaregistrovat nejdéle do 30. 6. 2015. Po uplynutí 
této lhůty vozidla zaniknou a nebude možné je 
opětovně zaregistrovat!

•  Dočasně vyřazená vozidla (tzv. depozit) k datu 
30. 6. 2013, zaniknou dnem 1. 1. 2016, pokud 
jejich vlastník v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 
2015 neoznámí na registru vozidel, kde je vozidlo 
umístěno a jeho účel využití, nebo si „vozidlo“ 
z depozitu nevyzvedne.

•  U dočasně vyřazených vozidel (tzv. depozit) od 
data 1. 7. 2013 je vlastník povinen ve lhůtě jed-
noho roku oznámit na registru vozidel, kde je 
vozidlo umístěno a účel jeho využití, nebo si „vo-
zidlo“ z depozitu může vyzvednout.

•  Žádost o zápis změny vlastníka vozidla a ostatní 
změny v registru vozidel se podávají do 10 pra-
covních dnů, bez ohledu na to, zda je nebo není 
vozidlo provozováno.

•  Platnost dokladu o evidenční kontrole je omeze-
na na 14 dní.

Další změny: 
•  Převod vozidla se provádí pouze v registračním 

místě posledního evidovaného provozovatele. 
Neprovádí se samostatné odhlášení a přihlášení. 
Převod provádí společně původní a nový vlastník. 
Případná plná moc musí být úředně ověřena.

•  Technická způsobilost vozidel dovezených z člen-
ských států se neschvaluje (přebírá sestávající 
schválení členského státu).

•  Technická prohlídka nových vozidel dovezených 
z členských států se nezkracuje.

•  Možnost vydání značky na přání a třetích značek 
(nosiče jízdních kol) se odkládá do 1. 1. 2016.

•  Při převodu vozidel registrovaných v ČR se nevy-
žaduje platná technická prohlídka.

Sankční postih: 
•  V případě porušení povinností vyplývajících ze 

zákona č. 56/2001 Sb., včetně lhůt, může být 
uložena pokuta až do 50.000 Kč.

Bližší informace na odboru dopravy a obecním živ-
nostenském úřadě, tel. čísla:
321 612 192, 321 612 193, 321 612 194.

Ing. Jan Pohůnek,
odbor dopravy 

a obecní živnostenský úřad

Dejte pozor na změny v registru vozidel

Českobrodský zpravodaj
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březen 2015



Město zná své osobnosti za rok 2014

7Co nového

V závěru loňského roku město vyhlásilo 3. ročník ankety Osobnost roku. V této anketě měly organizace 
i veřejnost možnost nominovat osobnosti, které v uplynulém roce dosáhly výrazného úspěchu v daných 
oblastech či splnily podmínky dané kategorie. Uzávěrka nominací byla 31. 1. 2015.

Rada města posoudila 6 návrhů na ocenění ve dvou 
kategoriích a rozhodla o udělení ceny Osobnost 
města roku 2014. Slavnostní předávání cen pro-
běhlo v úterý 10. března v obřadní síni MěÚ nejen 
za účasti všech oceněných, ale i zájmu veřejnosti, 
čímž se zvýraznila příjemná a přátelská atmosféra 
úterního podvečera.

S ohledem k nemoci starosty města Jakuba Ne-
kolného předal oceněným plaketu v sametovém 
obalu s diplomem a propagační balíček s materiály 
o městě místostarosta Pavel Janík. V neformálních 
rozhovorech s osobnostmi místostarostové Pa-
vel Janík a Tomáš Klinecký a tajemník Městského 
úřadu v Českém Brodě Aleš Kašpar seznámili pří-
tomné blíže s životními příběhy oceněných. Velmi 
zajímavé byly rozhovory s bývalými starosty a v ne-
formální části večera vyplynula přátelská dohoda 
častějších setkání starostů a vedení města, protože 
by mohla být městu určitě prospěšnější, než dopi-
sování přes rubriku Píšete nám. Dalším příjemným 
zpestřením programu byla i blahopřání loňských 
osobností města M. Stárka a J. Chvojky.

Osobnostmi města Český Brod roku 2014 se stali:

1. V kategorii výrazný úspěch – jednotlivec:
tomáš Charvát – za významné obohacení kulturní-
ho života v regionu a úspěšnou realizaci Podlipan-
ských kulturních slavností (navrhovatel Mgr. Marta 
Kosobudová),
Ing. Jan Sýkora – za titul vicemistra ČR v nohejbalu 
jednotlivců (navrhovatel TJ Slavoj Český Brod, o.s.).

2. V kategorii celoživotní přínos pro město:
Mgr. Drahomíra Čadská – za celoživotní přínos pro 
rozvoj školství v Českém Brodě (navrhovatel Mgr. 
Jiří Slavík),
RNDr. Jan Kunčar – za přínos městu v pozici sta-
rosty a nasměrování města k jeho dalšímu rozvoji 
(navrhovatel Bc. Jakub Nekolný),
MVDr. Jaroslava Čermáková – za přínos městu 
v pozici starosty a nasměrování města k jeho další-
mu rozvoji (navrhovatel Bc. Jakub Nekolný),
Jaromír Fischer – za porevoluční přínos městu a zá-
sluhy o rozvoj města (navrhovatel Martin Vlasák).

Blahopřejeme všem oceněným a přejeme jim v dal-
ší jejich činnosti hodně spokojenosti a úspěchů.

Čtenáři již nyní mají možnost přemýšlet o svých ná-
vrzích na osobnosti města roku 2015.

Petra Ištvániková, PR manažerka

Českobrodský zpravodaj
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V čem spočívá činnost psychologa a psychotera-
peuta?
Činnost školního psychologa a psychoterapeuta za-
hrnuje aktivity spojené s třídními kolektivy, s jed-
notlivými žáky a s jejich rodiči, s učiteli i s celým 
pedagogickým sborem – tedy s celým systémem 
školy. Jejich práce tak může přispívat k proměně 
sociálního klimatu školy.

A jak práce takového odborníka vypadá? Poslou-
chá a ptá se … a to tak dlouho, dokud trápení, kte-
ré dítě nebo dospělého za ním přivedlo, nezmizí, 
nezmenší se nebo nepřestane být trápením. Také 
si s těmi, kdo za ním přijdou, maluje, hraje, předvá-
dí scénky a to všechno proto, aby oba porozuměli 
tomu, co se děje mezi nimi i zbytkem světa. Takový 
odborník ale neumí čarovat a opravovat. Spoluprá-
ce s ním chce čas a ochotu na sobě pracovat.

Psychologům a psychoterapeutům Bc. Martině 
Brožové, Mgr. Zuzce Kovaříkové, Mgr. Alexandře 
Kecové, Mgr. Lence Kohoutkové a Mgr. Martině 
Habrové a PhDr. Jonášovi Habrovi jsme položili ná-
sledující otázky.

Zeptali jsme se psychologů a psychoterapeutů 
– V čem vidíte přínos projektu? K tomu uvádíme 
jednotlivé odpovědi.
„Někdy se děti ve škole trápí, protože si nerozumí 
se spolužáky, nevychází s rodiči nebo se jim třeba 
těžko učí. Rodiče si zase často nevědí rady, jak jim 
pomoci. Všichni jsou pak nešťastní, přitom někdy 
stačí docela málo. Něco procvičit, podívat se na věc 
z jiného úhlu pohledu, v klidu probrat situaci nebo si 
ujasnit nějaké nedorozumění. A čím blíž je ten, kdo 
může pomoci, tím líp. A čím víc lidí spolupracuje na 
řešení situace, tím taky líp. Takže přínos projektu 
vidím v tom, že mnoho lidí vzájemně spolupracuje, 
aby mohli pomoci dětem řešit jejich trápení a že 
jsou tak blízko, jak to jen jde, tedy přímo ve školách 
a v kontaktu s rodiči, učiteli a spolužáky.“

„Díky projektu můžeme nabízet psychologické služ-
by ve škole pružně, na základě toho, kde je konkrét-
ní problém. Obrovsky také oceňuji přínos projektu 
v oblasti prevence duševních potíží a komplikací 

osobnostního rozvoje v dospělém věku. Děti mo-
hou v rámci projektu získat zkušenost, že na své 
problémy nejsou samy, že jim ostatní kolem nich 
mohou pomoci, prohloubí svou důvěru ve vzta-
zích, naučí se, že mohou ony svou vlastní prací lépe 
porozumět samy sobě a stávat se aktivními tvůrci 
svého vnitřního světa i vztahů.“

„Ráda se podílím na projektu, který pracuje preven-
tivně, zvyšuje pravděpodobnost, že si dítě v dospě-
lém věku se svými problémy poradí samo, ve svých 
vztazích či jen díky nefarmakologické pomoci.“

„Kromě vzniku Poradny a zvýšené dostupnosti 
odborných služeb pro všechny žáky, jejich rodiče 
a učitele přímo na školách mi přijde skvělé to, že 
také malotřídky mají možnost využívat služeb, na 
něž by jinak kvůli nízkému počtu žáků finančně ne-
dosáhly.“

„V nabídce terapeutických a poradenských služeb 
pro žáky, jejich rodiče či blízké osoby a i pro učitele 
přímo ve škole, tedy bez nutnosti někam za odbor-
níky dojet. Ale zároveň se vznikem poradenského 
centra se nabízí i možnost setkat se mimo prostory 
školy, ve větší anonymitě, což může pro některé zá-
jemce být rozhodujícím momentem pro vyhledání 
pomoci, a to je podle mého názoru druhým velkým 
přínosem projektu.“

„A v neposlední řadě vidíme přínosem i to, že 
– doufejme – nastartovaná spolupráce mezi odbor-
níky a školami může pokračovat i v dalších letech.“

Kde nabízíte výše uvedené služby v rámci projektu?

Martina Brožová – ZŠ 
a MŠ Poříčany.
S kolegyní Lenkou Ko-
houtkovou vedeme Ba-
lintovské skupiny. (kon-
takt 731 910 128)

Alexandra Kecová – ZŠ Žitomířská a ZŠ v Tuklatech. 
Rodiče zvu na psychoterapeutickou skupinu. O co 
jde? Jednoduše o sdílení a práci na sobě. Role ro-

Projekt Sdílené radosti a strasti základních škol v ORP Český Brod 
představuje své psychology a psychoterapeuty

Českobrodský zpravodaj
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diče je náročná a klade před nás 
mnoho otázek a výzev, psychote-
rapeutická skupina Vám umožní 
pohled na Vaše otázky z mnoha 
úhlů pohledu a hlavně Vám na-
bídne cestu, jak skrze porozumě-
ní sobě, porozumět i svému dítěti. A protože sebe-
poznání není důležité jen pro rodiče, ale i pro děti, 
tak s těmi se ráda setkám na kroužku Kam a rád. 
(kontakt 774 174 717)

Zuzana Kovaříková – ZŠ Bylany, 
Přistoupim nebo Vitice.
V Poradně plánuji muzikoterape-
utická setkání pro děti školního 
věku - BUBNOMÚZÉ (mjúzikote-
rapeutická setkání). Pro koho je 
setkání určeno? Pro děti školního 
věku, které si chtějí vyzkoušet bubnování a hru na 
neobvyklé a krásně znějící hudební nástroje. Hu-
dební sluch ani znalost not nejsou potřeba, stačí 
chuť experimentovat a naslouchat si. Proč? Bubno-
vání a muzika jsou úúúžasnýýý, naučíš se písničky 
a hry. Kdo se naučí naslouchat v muzice druhému, 
naučí se lépe rozumět sám sobě i ostatním a taky 
lépe komunikovat s kamarády i dospěláky. (kontakt 
774 245 141)

Jonáš Habr – ZŠ v Českém 
Brodě a v Kounicích, v Po-
radně. V případě zájmu 
o konzultaci se domluvíme 
na přesném čase. (kontakt 
734 219 791)

Martina Habrová – ZŠ 
v Českém Brodě a v Kou-
nicích nebo (po domluvě) 
v Poradně v Českém Brodě. 
(kontakt 775 264 545)

Lenka Kohoutková – ZŠ 
Kostelec nad Česnými lesy. 
S kolegyní Martinou Brožo-
vou nabízíme Balintovské 
skupiny pro pedagogické 
pracovníky a podpůrná sku-
pinová setkání pro rodiče 
v Poradně Český Brod. Ba-
lintovská skupina umožňuje 
svým členům vzájemně se podporovat, sdílet své 
zkušenosti a přispívat si praktickými náměty k ře-
šení problémů a náročných situací, které jejich 
práci provázejí. Tato skupina je určena všem pe-
dagogickým pracovníkům ve školách, výchovným 
poradcům, metodikům prevence, vychovatelům, 
školním psychologům, školním speciálním pedago-
gům. (kontakt 720 995 649)

Pokud vás zaujala nabídka některého z odborníků, 
neváhejte je oslovit na uvedená telefonní čísla.

Ing. Lucie Tlamichová, odbor rozvoje

Českobrodský zpravodaj
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Odbor rozvoje Městského úřadu Český Brod zahájil realizaci stavebních prací v projektu s názvem Zatep-
lení budovy kina čp. 332 v Českém Brodě. Předmětem akce je provedení stavebních úprav formou energe-
ticky úsporných opatření na stávajícím objektu.

Požádala jsem pracovníka odboru rozvoje Petra 
Kostkana o krátké vysvětlení, v čem spočívá za-
teplení budovy.

Soubor energeticky úsporných opatření spočívá 
v zateplení obvodového pláště, zateplení konstruk-
ce střechy a výměny výplní otvorů oken a dveří 
za výplně izolační. Tento projekt je první etapou 
celkové rekonstrukce budovy kina Svět v Českém 
Brodě.

Již v lednu 2015 zde zhotovitel umístil zařízení 
staveniště a zahájil zemní práce na odkopání pod-
zemní části obvodového zdiva. Zároveň začal při-
pravovat fasádu k instalaci zateplovacího systému 
a k přesnému zaměření výplní oken a dveří a jejich 
zadání do výroby. Následně provedl hydroizolace 
celého objektu a byly zahájeny práce na zateplení 
podzemních i nadzemních částí objektu.

Dodavatelem stavebních prací je společnost ACG 
Real, Radimova 622/38, Praha 6, pobočka Tábor, 
Kosova 2894, Tábor. Technický dozor stavebníka 
a koordinátora bezpečnosti práce zajišťuje pan Ro-
man Brtna. Předpokládané datum ukončení fyzické 
realizace projektu je 15. duben 2015. Celkové ná-
klady stavby dle smlouvy o dílo jsou 5.062.196,66 
Kč.

Jedná se o stavbu, která je v rámci projektu podpo-
řena z Operačního programu životního prostředí.

Petra Ištvániková, PR manažerka

V kině Svět uspoříme

Českobrodský zpravodaj
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V lednu letošního roku odbor rozvoje Města Český Brod zahájil realizační část práce na Projektu „Sběrný 
dvůr Český Brod“ v Liblicích, v sousedství čistírny odpadních vod. Po uvedení do provozu by měl sloužit 
k zajištění kolektivního sběru odpadů s výjimkou směsného komunálního odpadu.

Požádala jsem o stručné objasnění projektu pra-
covnice odboru rozvoje Ing. Evu Čokrtovou a Ing. 
Lucii tlamichovou.

Do nového sběrného dvora budou občané soustře-
ďovat zejména velkoobjemový odpad, pneumatiky, 
ledničky, velkoobjemový elektroodpad, bioodpad, 
železo, nebezpečný odpad apod., dalé také běžně 
tříděné komodity jako plast, papír, sklo, nápojové 
obaly. Celkem bude k dispozici 14 typů kontejnerů. 
Dvůr bude vybaven mostní vahou, pro usnadnění 
manipulace nájezdovou rampou. Technické služby 
počítají s přizpůsobením provozní doby potřebám 
občanů Českého Brodu i okolních obcí. Nyní zde 
probíhá výstavba odvodnění (dešťová kanalizace) 
a zemní práce pro zpevněné plochy.

Vybudováním sběrného dvora však nezanikne 
sběrné místo v areálu technických služeb, které 
bude zaměřeno na určitý výběr komodit.

Zhotovitelem stavby je firma SILMEX s.r.o. Doda-
vatelem technického zařízení se stala firma Bobcat 
CZ, a.s. Stavba by měla být dle harmonogramu 
smlouvy o dílo ukončena do 31. 5. 2015. Nákla-
dy stavebních prací se vyšplhaly na 5.915.996 Kč. 
Rozpočet na dodávku kontejnerů a nakladače byl 
stanoven na 1.813.790 Kč. 

Projekt je podpořen z Operačního programu život-
ního prostředí.

Petra Ištvániková, PR manažerka

Nový dvůr pomůže dalšímu třídění a čistotě města
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Sociální pohřeb zajišťuje obec, na jejímž území k úmrtí došlo, a řídí se zákonem o pohřebnictví. Český Brod 
vypravuje pohřeb nejčastěji v případech, kdy nedojde ke sjednání pohřbení žádnou osobou ve lhůtě 96 
hodin od oznámení úmrtí nebo nebyla-li zjištěna totožnost zemřelého do 1 týdne od zjištění úmrtí, ani za 
pomoci policie. Obec má poté právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na pohřbení vůči dědicům 
zemřelého, a není-li dědiců, vůči státu.

Od 1. ledna 2015 činí náklady na vypravení soci-
álního pohřbu částku 8.400 Kč. Cena sociálního 
pohřbu, stejně jako dodavatelská firma této služ-
by jsou výsledkem výběrového řízení města Český 
Brod. Pro následující dva roky je smlouva uzavřena 
s firmou Pohřební služba Pavel Kos.
 
Z praxe jsou nám známy případy, kdy se dostaví 
i během krátké doby po objednání sociálního po-
hřbu příbuzní či známí zemřelého, kteří se o úmrtí 
dozvěděli pozdě a částku za vypravení pohřbu ná-
sledně uhradí. Jsou však případy, kdy je širší rodina 
známá ihned při úmrtí, ale jejich sociální poměry 
jsou natolik slabé nebo vztahy v rodině dlouhodo-

bě velmi narušené, že odmítnou vypravit pohřeb 
a požadují pohřeb sociální. Bohužel se objevují 
i případy rodin, které této možnosti zneužívají 
a neochotu vypravit zemřelému pohřeb schovávají 
za svou špatnou finanční situaci či špatné vztahy 
v rodině. Město poté nemůže pohlížet na posled-
ní přání zesnulého, například pokud by chtěl být 
uložen do rodinné hrobky. Po kremaci jsou veškeré 
urny, v případech sociálního pohřbu, ukládány do 
společného hrobu na hřbitově v Českém Brodě.

Martina Fejfarová, DiS.,
sociální pracovnice

Sociální pohřby vypravované městem Český Brod
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Chtěl bych navázat na článek v Českobrodském zpravodaji týkající se městského hřbitova, který napsal 
občan Českého Brodu pan Slávek Břečka.

Městský hřbitov v Českém Brodě je velice citlivé 
místo. TS Český Brod se starají nejen o uvedený 
městský hřbitov, ale i o hřbitov ve Štolmíři. Nejen 
v době vánočních svátků a Velikonoc, ale v průbě-
hu celého roku můžete potkávat na hřbitově správ-
ce pana Bohuslava Stražáka. V sezoně od března 
do konce roku mu také pravidelně vypomáhají pří 
sezonní činnosti pracovníci veřejně prospěšných 
prací zaplacení úřadem práce, které můžeme po-
tkávat i jinde ve městě ve vestách s nápisem VPP.

Činnosti spojené s evidencí, placením hrobových 
míst, uzavíráním smluv jsou v kompetenci odbo-
ru vnitřních věcí MěÚ. I s dalšími úřednicemi TS 
spolupracují na řešení problémů občanů. Zaměřili 
jsme se také na opuštěná a zrušená hrobová místa 
a společně řešíme další postup. Placení jednotli-
vých hrobových míst díky uzavírání nových smluv 
a kvalitní evidenci se výrazně zlepšilo. Všichni spo-
lečně se snažíme udržovat hřbitov tak, aby toto pi-
etní místo bylo odrazem naší společnosti.

Pravidelné sečení travnatého porostu, sběr větví, 
likvidace náletů, čištění hřbitova, třídění a odvoz 
odpadu je díky práci správce a pracovníkům VPP 
velice kvalitní stejně jako prořezávání stromů, za 
které odpovídá odbor životního prostředí. Problé-
my se snažíme řešit, nikoli je přehlížet!

Především je důležité, aby si každý nájemce hro-
bového místa nevysazoval keře a stromky vedle 

hrobových míst podle svého rozhodnutí. Výsadba 
musí probíhat podle schváleného plánu v součin-
nosti s odborem životního prostředí. 

Důležitá je také všímavost občanů, návštěvníků 
hřbitova. Všichni společně můžeme minimalizovat 
parazity, kteří zcizují věci na jednotlivých hrobech. 
Před hřbitovem se již nemusíme bát o svá zapar-
kovaná auta. Je zde vybudováno kvalitní veřejné 
osvětlení a místo je monitorováno kamerovým 
systémem. Právě v únoru zde byl zachycen auto-
bus s návštěvníky hřbitova, který vyhnul lampu VO 
a byl zjištěn právě pracovníky kamerového systé-
mu. Viník byl zjištěn a lampa byla ihned opravena. 

Do středu hřbitova by bylo potřeba instalovat dal-
ší kameru, která by zajistila dohled na zadní část 
a bránu hřbitova. Ostraha a dohled pracovníky 
a správcem hřbitova je zajištěna do odpoledních 
hodin. Pak je to na městské policii a všímavosti 
občanů. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem slušným 
a všímavým občanům a pracovníkům TS v čele 
s Bohoušem Stražákem za jejich poctivou práci 
a také úřednicím z matriky městského úřadu za vý-
bornou spolupráci. Nebuďme lhostejní k tomuto 
místu, odpočinku našich předků!

Ing. Miroslav Kruliš

Nebuďme lhostejní k městskému hřbitovu!
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I v letošním roce je před technickými službami postaven úkol rekonstrukce a vybudování nového veřej-
ného osvětlení.

V první fázi již provedly technické služby rekon-
strukci části veřejného osvětlení v ulici Školní v Lib-
licích. Jedná se o část veřejného osvětlení podél 
objektu fotovoltaické elektrárny v ulici Školní. Za-
staralá svítidla byla nahrazena 5 novými ledkovými 
svítidly, která zvýší bezpečnost právě v této části 
mezi Českým Brodem a Liblicemi. Toto osvětlení se 
stane součásti již zrekonstruovaných svítidel v uli-
ci Cukrovarská a ulice Školní od mostu přes říčku 
Šemberu. Technické služby musely zabetonovat 
opravené sloupy veřejného osvětlení a stará vy-
sloužilá svítidla nahradit novými ledkovými svíti-
dly. Náklady na tuto výměnu a rekonstrukci byly 
vyčísleny na 25 tisíc korun a jsou hrazeny z rozpoč-
tu této organizace.

V další fázi nás čeká vybudování nového veřejné-
ho osvětlení v ulici Komenského směrem ke kři-
žovatce s ulicí Žižkova. Položení kabelu a napojení 
VO z ulice Žitomířská již proběhlo v měsíci březnu 
a instalace lamp a nasvícení nového přechodu je 
plánováno na konec března letošního roku. Další 
akci, která již byla připravena a zahájena, je rekon-
strukce veřejného osvětlení v části ulice Havlíč-
kova, dále Jungmannova a bude pokračovat také 

v ulici Lázeňská. V součinnosti bude vybudován 
nový chodník v ulici Jungmannova, který naváže 
na již vybudovaný chodník v ulici Lázeňská. Termín 
dokončení je plánován na květen roku 2015. Čeká 
nás také položení kabelu a chrániček v ulici Klu-
čovská, kde bude vybudováno přípojné místo pro 
úsekové měření rychlosti, které zvýší bezpečnost 
ve zmiňované ulici. Termín provedení je plánován 
na květen 2015. 

V neposlední řadě chceme dokončit již provede-
nou rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Bo-
ženy Němcové a části ulice Svatopluka Čecha. Plá-
novaná akce proběhne v druhé polovině letošního 
roku v součinnosti s firmou ČEZ. Poslední akcí je 
položení kabelu pro vybudování nového veřejného 
osvětlení v ulici Žižkova od ulice Bezručova smě-
rem k výjezdu z města. Budou vybudována lože 
pro nové VO a naváže se tak na vybudování loží 
a položení kabelu od disku k ulici Palackého, kte-
ré bylo provedeno v minulém roce. Doufejme, že 
další akce na zvelebování města budou pokračovat 
i nadále.

Ing. Miroslav Kruliš

Rekonstrukce veřejného osvětlení v Českém Brodě
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V období únor až duben budou pracovníci technických služeb provádět zásahy na vybraných keřích. Pod-
nětem pro tyto zásahy byly připomínky obyvatel města, resp. komise pro regeneraci městské památkové 
zóny a komise životního prostředí.

Nejviditelnějšími zásahy bude redukce rozložitých 
tisů, pod kterými neukáznění lidé nejen zanechá-
vají odpadky, ale někteří zde konají i osobní potře-
bu, případně keře slouží jako noclehárny.
 
Dalším viditelným zásahem bude odstranění pásu 
zlatého deště oddělujícího proluku vedle budovy 
radnice od náměstí. Prostor proluky je nyní vy-

baven dětským hřištěm a několika lavičkami. Péčí 
odboru životního prostředí byla zpracována studie 
zahradnických úprav proluky, která na jednu stra-
nu navrhuje odstranění zlatého deště a na druhou 
prostor doplňuje o květinové a keřové záhony při-
nášející do centra města více barev.

Změny dozná i prostor vedle „školičky“ (tzv. stará 
radnice), kde budou odstraněny nízké jehličnaté 
keře a místo nich vznikne travnatá plocha.

Ani odpočinková plocha na severní straně kostela 
nezůstane ušetřena. Budou odstraněny dva roz-
lehlé jehličnaté keře, místo kterých opět vznikne 
travnatá plocha. Tímto zásahem bude celý prostor 
zpřehledněn a ztratí atraktivitu pro nevítané ná-
vštěvníky.

Kromě obou náměstí dojde k rozsáhlé redukci roz-
ložitých tisů i v městském parku - hlavně v okolí 
dětského hřiště. V parku budou dále odstraněny 
rozpadlé a živořící keře zlatého deště a šeříku. 
U ponechaných keřů bude proveden hluboký řez 
k podpoře jejich kvetení.

Vzhledem k tomu, že jsou obě zmiňované plochy 
zahrnuty v městské památkové zóně, opatřilo si 
město příslušné souhlasy orgánů památkové péče. 
Souhlasu orgánu ochrany přírody k těmto zásahům 
třeba není. Tisy rostoucí v městském prostoru ne-
patří mezi rostliny požívající zvláštní ochranu.

Věříme, že silným zmlazením keřů dosáhneme 
zlepšení jejich vzhledu, u některých podpoříme 
jejich kvetení, a celkově všemi zásahy dosáhneme 
zlepšení vzhledu veřejného prostoru.

Ing. Rostislav Vodička, 
vedoucí odboru životního prostředí 

a zemědělství

Zlepšíme vzhled veřejných prostranství
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Od 3. března 2015 cca do konce června 2015 bude z důvodu pokračující modernizace železničního koridoru 
v oblasti stanice Úvaly výrazněji omezen provoz vlaků Pražské integrované dopravy na lince S1.

Mění se všechny časové polohy jednotlivých vla-
ků a vybrané vlaky ve špičkách pracovních dnů 
se ruší. Spěšné vlaky budou mezi Prahou a Úvaly 
zastavovat ve všech stanicích a zastávkách jako ná-
hrada za zrušené osobní vlaky v blízkých časových 
polohách. 

V souvislosti se změnou časových poloh vlaků linky 
S1 budou také upraveny jízdní řády návazných vla-

kových linek S11 do Kouřimi a S12 přes Sadskou do 
Nymburka. Vybrané ranní vlaky na lince S12 budou 
z Poříčan prodlouženy do Českého Brodu. Zároveň 
se budou měnit také jízdní řády návazných autobu-
sových linek v Klánovicích, Úvalech, Českém Bro-
dě, Poříčanech a Pečkách.

Ing. Filip Drápal,
tiskový mluvčí

železniční výluka na trati Praha – Úvaly – Český Brod

O vytištění výlukového jízdního řádu Českých drah platného od 3. března 2015 do 29. června 2015 ve 
směru Praha - Kolín, Kolín - Praha je možné požádat na Informačním centru nebo jej naleznete ke sta-
žení na webových stránkách města www.cesbrod.cz

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané: pan Bohumil 
Sklář, paní Drahomíra Homolová, paní Ludmila Klusáčková, pan Miloš 
Makovec, pan František Huňka, paní Miroslava Baborová a paní Zdeňka 
Grösslová. Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody 
do dalších let.

Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané: pan Bohumil 
Sklář, paní Drahomíra Homolová, paní Ludmila Klusáčková, pan Miloš 

paní Zdeňka 
pohody 

Českobrodský zpravodaj
březen 2015
Českobrodský zpravodaj
březen 2015



Relaxační místnost

17Ze společnosti

V loňském roce se v Domově Anna uskutečnila dlouho plánovaná rekonstrukce nevyhovujících prostor 
pro rehabilitaci klientů. Propojením nevyužívané koupelny bez oken a malé kanceláře vznikla prostorná 
relaxační místnost, která má nyní široké využití.

Kromě vodoléčby a masáží mohou klienti dvakrát 
týdně docházet na rehabilitační kruhový trénink, 
kdy za asistence rehabilitačních pracovnic procvi-
čí a posílí svá těla. Původní rehabilitační přístroje, 
které prošly nutnou obnovou, jsme doplnili náku-
pem nového pedálového trenažéru a dalších drob-
ných rehabilitačních pomůcek. Klidnou atmosféru 
tohoto nového prostoru také zpříjemňuje světelná 
stěna, na kterou se chodí klienti rádi podívat.

Ergoterapeutky v této místnosti pro klienty pravi-
delně připravují mimo jiné různé tvůrčí programy, 

terapie pro rozvíjení jemné motoriky a paměťové 
hry. Relaxační místnost také hojně využíváme při 
různých společenských akcích pro klienty, napří-
klad Českobrodských hrátkách nebo Dobrovolnic-
kých dnech. Vznikl zde příjemný prostor pro setká-
vání klientů, nejen s personálem při aktivizačních 
činnostech, ale i s rodinami při návštěvách. Více 
fotografií najdete na  www.domov-anna.cz.

L. Hovorková,
ředitelka

Českobrodský zpravodaj
březen 2015
Českobrodský zpravodaj
březen 2015

Českobrodský zpravodaj
březen 2015



18 Ze společnosti

V rámci povinného vzdělávání pracovnic v sociálních službách jsme koncem února uspořádali vlastní školí-
cí akci, při které zaznělo 12 užitečných příspěvků z praxe přímo od našich rehabilitačních pracovnic a ošet-
řovatelek. Na pořadu byla témata jako „Jednání s agresivním klientem, Nespavost u seniorů, Správné 
držení těla při poskytování péče, Stařecká demence“ a další. Příspěvek ošetřovatelky paní Ivany Benedik-
tové „Hledání tajemství šťastných lidí“ se vymykal všem ostatním, a tak bych se o něj ráda podělila i se 
čtenáři Zpravodaje.

Kdo by si nepřál být permanentně šťastný? Někdo 
za štěstí považuje dobře placené místo, druhý vůz, 
vilu či výhru ve sportce. Další ho spojuje se spoko-
jenou rodinou a pevným zdravím.

Na cestě za štěstím, zdravím a dobrou náladou za-
pomeňme na vlastní sobeckost a prospěch. Buď-
me vstřícní a ohleduplní, snažme se učinit spoko-
jené i ostatní lidi. Pohlížejme na své okolí s úctou, 
láskou a pochopením. Hledejme, objevujme a oce-
ňujme kvality lidí kolem nás. Nenechme ovládat 
náš život strachem, zlobou, nespokojeností, záští 
a také myšlenkami, že bychom byli šťastnější na 
místě svého souseda, kolegy, šéfa, nebo filmové 
hvězdy. Nevěřte tomu, že velké bohatství, luxusní 
auto a plná peněženka musí být známkou šťast-
ného života. Pod pozlátkem se totiž často skrývají 
útrapy, starosti a slzy. Naslouchejte, řiďte se srd-
cem, nebuďte lhostejní.

Problémy se nikomu nevyhýbají. Někdo se pod 
nimi hroutí, jiný přistupuje k jejich řešení rázně 
a s nadhledem. Věřte, že šťastní lidé si dokážou 
vychutnat každou chvilku. I malé cíle je vedou ke 
štěstí, nehoní se za přeludem, netlačí na pilu a ně-
které věci nechají volně plynout.

Stále se za něčím honíme, myslíme si, že se bez nás 
svět neobejde. Pak vstoupí do našeho života něco 
zcela nečekaného. Přijde nemoc, úraz, odchod 

někoho blízkého, výpověď z práce, rozvod nebo fi-
nanční krize. Štěstí najednou dostane jiný rozměr. 
V kritických chvílích si člověk uvědomí, co je pro 
něj opravdu důležité, nad čím ztrácel čas a co jsou 
pouhé prkotiny. Pozná sílu pravých přátel a záze-
mí rodiny. Obyčejný život mu po takové ráně může 
připadat neskutečně krásný.

Naštěstí neexistuje žádný universální recept. Důle-
žité je, jak člověk život přijímá, jak si sám sebe váží 
a jak k němu přistupují ostatní. Negativní emoce 
a černé myšlenky plodí jen další negativa. Pozitiv-
ní přístup k životu chce trénink, jako cokoli jiného 
a také čas.

Začínejte proto den s vděčností za svůj život, za ro-
diče, partnera, děti, kolegy, přátele a za všechno co 
máte. Usmívejte se, děkujte a s vděčností přijímej-
te, když někdo poděkuje vám. Neubližujte, važte 
slova, která vyřknete, protože je už nikdy nelze vzít 
zpět. Odpouštějte, protože je dobré si uvědomit, 
že život je jedinečný a některé věci se už nemusí 
opakovat. Každý den je darem, kterého je třeba si 
vážit a nepromarnit ho, neboť v životě samém se 
skrývá tajemství šťastných lidí.

L. Hovorková,
ředitelka

tajemství šťastných lidí v domově Anna
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Český rozhlas Region živě z Českého Brodu
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Český rozhlas Region oslovil Město Český Brod s možností představení práce a smyslu rozhlasového vysí-
lání přímo ve městě. Odpoledne s Českým rozhlasem Region je první vlaštovkou navázání naší vzájemné 
spolupráce.

Se svým mobilním vysílacím studiem v rámci puto-
vání po středních Čechách Český rozhlas Region za-
vítá na náměstí Husovo v Českém Brodě v pondělí 
11. května od 14 hodin. Moderátor Patrik Rozehnal 
přivítá řadu hostů a připraven je i bohatý dopro-
vodný program.

„Do Českého Brodu vyrážíme s naší jarní akcí Region 
na cestách, kdy během deseti dní navštívíme s na-
ším mobilním studiem deset středočeských měst,“ 
přibližuje akci moderátor Regionu Patrik Rozehnal. 
Obyvatelé i návštěvníci Českého Brodu mohou na-
hlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání nebo se 
přímo zúčastnit živého vysílání oblíbených pořadů.

Od 14 hodin je pro návštěvníky připraven dopro-
vodný program ve formě místních spolků, sdruže-
ní a rodáků. V 15 hodin rozhýbe náměstí hudební 
vystoupení zpěvačky a moderátorky Regionu Jany 
Chládkové, od 16 hodin na pódiu vystoupí Yvonne 
Přenosilová a celý program uzavře vystoupení zpě-
váka Marcela Zmožka. 

Zájemci si také budou moci zdarma vyzkoušet 
otočný simulátor nárazu. Po celé odpoledne bu-
dou připraveny i soutěže o lákavé ceny. 

Prostřednictvím webové kamery bude celý pro-
gram k dispozici i na stránkách www.cesky-rozhlas-
region.cz, živé vysílání Českého rozhlasu Region 
z Českého Brodu naladíte na frekvenci 100,7 FM.

Tereza Čistotová, manažerka komunikace
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Bitva, která se nesmazatelně zapsala do paměti 
národa i učebnic dějepisu, LIPANY 1434 
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Bitva u Lipan je bez nadsázky pro naši historii jednou z nejvýznamnějších událostí, která zásadním způsobem 
ovlivnila další vývoj v našich zemích a je třeba dodat, že významným způsobem ovlivnila i dějiny Evropy.

Bitva u Lipan byla rozhodující a závěrečnou bitvou 
husitských válek, kdy v osudnou neděli 30. 5. 1434 
se na Lipské hoře střetla vojska utrakvisticko-ka-
tolické koalice s polními vojsky táborského a si-
rotčího svazu, tedy radikálním křídlem husitského 
hnutí. V nastalé bitvě pak byla polní vojska drtivě 
poražena. Tím se uzavřela jedna kapitola našich 
dějin, aby mohla začít nová, nekrvavá, založená na 
náboženské svobodě, toleranci a později za vlády 
Jiřího z Poděbrad vyústila ve vládu dvojího lidu.

V sobotu dne 30. 5. 2015, ano i datum se nám le-
tos shoduje, pořádá Guardia Broda Bohemicalis 
společně se spolky oživlé historie Civitas Pragen-

sis, Rattenschwanz, Řádem bílého draka a za po-
moci obce Vitice a města Český Brod, rekonstrukci 
toho, jak pravděpodobně mohla tato slavná bitva 
vypadat. Ukázka bitvy se odehraje v 16.00 hod., 
kdy celý den před bitvou bude doplněn o bohatý 
historický doprovodný program.

Navštivte Lipany, udělejte si příjemný výlet a spolu 
s dětmi si připomeňte tuto významnou událost na-
šich dějin. Srdečně zve Guardia Broda Bohemicalis.

Martin Semrád

Českobrodský zpravodaj
březen 2015
Českobrodský zpravodaj
březen 2015



21Ze společnosti

Českobrodskému gymnáziu se dostalo velkého ocenění, když bylo vybráno pro uspořádání semináře o tom, 
jak vyučovat problematiku holocaustu sedmdesát let po skončení II. světové války, tedy v situaci, kdy je 
stále méně a méně přímých pamětníků. Učitelé a žáci gymnázia se o tuto čest zasloužili viditelným zájmem 
a aktivitami v posledních letech. 

Hlavním organizátorem už třetího ročníku této 
akce je Mezinárodní škola pro studium holocaustu 
v Jeruzalémě YAD VASHEM, zastupovaná tentokrát 
paní Miriam Mouryc. Během odpoledne 22. led-
na proběhly tři velmi zajímavé přednášky a jeden 
workshop odborníků z Yad Vashem, Židovského 
muzea v Praze a Památníku Terezín. V té poslední, 
která se přímo dotkla pamětníků z Českého Brodu 
a okolí, padlo jméno pana Jiřího Justice, blízkého 
přítele Arnošta Lustiga. 

Poměrně slabá účast – sešlo se nás tam patnáct 
– lektorům vůbec nevadila; naopak si pochvalovali 

spontánní aktivitu posluchačů. Přesto je nám líto, 
že přes všechno úsilí o podávání informací o této 
akci, nepřišel z českobrodských základních škol ni-
kdo.

Ani to, že se poslední přednáška protáhla až do půl 
osmé, nám nezabránilo, abychom i s lektory ne-
zašli do hospody U Hrabětů, kde jsme debatovali 
skoro do deseti hodin.

Mgr. Josef Volvovič

Holocaust a regionální historie

LOUPEžNíCI NA ČESKOBRODSKU A KOUŘIMSKU
Zveme vás v období 14. 4. - 13. 9. 2015 na výstavu do Podlipanského muzea v Českém Brodě 
(vernisáž 14. 4. od 17.00 hodin). Výstava představí známé i neznámé postavy loupežníků, 
lupičských band z území Českobrodska a Kouřimska na základě archivních pramenů i jejich 
odrazu v dobových pověstech regionu, seznámí návštěvníky s dobovou trestní praxí. Vystaví 
řadu exponátů ze soukromých i muzejních sbírek spjatých s tématikou loupežnictví a trest-
ního práva.
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I tímto rokem se 28. ledna konala na gymnáziu v Českém Brodě filmová noc, tentokrát na téma Romská 
píseň. Tato akce měla letos seznámit veřejnost s romskou kulturou a to převážně po stránce hudební. Přes 
dobrou náladu celé akce však studenti spolu s dalšími hosty nakousli i vážnější témata aktuálního dění.

Tento projekt vznikl v roce 2013 pod záštitou fil-
mových klubů Jeden svět na školách. Po premiéře 
filmové noci, kdy jsme navštívili Čečensko a dal-
ším ročníku na téma Homosexualita jsme zavítali 
do odvětví kulturního. Romská kultura mezi námi 
byla, je a bude, a proto jsme se s ní chtěli, jak se 
patří, seznámit. To se nám díky skvělým hostům 
také povedlo. 

Po zhlédnutí částí z dokumentu Vojta Lavička: Na-
horu a dolů (jež vypráví o osudu houslisty, kterého 
můžete znát z kapely Gypsy.cz) a koncertu Idy Ke-
larové s jejím sborem romských dětí Čhavorenge 
nám několik romských pohádek přečetl rozhlasový 
recitátor pan Rudolf Kvíz. Po zasloužené přestávce 
a zpěvu romských písní v podání studentů gymná-
zia nás čekalo představení našeho dalšího hosta, 
Martina Hůly. Bývalý student Gymnázia v Českém 
Brodě, dnes známý pod pseudonymy Martin Tvrdý 
a Bonus, vede na Černém Mostě skupinu mladých 
romských rapperů a podporuje jejich vztah k hud-
bě. Sám je úspěšným hudebníkem, rapperem, de-
signerem a také kurátorem. 

Na závěr, nás hudebně provedl němým filmem 
Cikáni dle předlohy Karla Hynka Máchy. Tím však 
hudební představení nekončila. Ihned v závěsu 
čekal návštěvníky hodinový koncert hudebníka 
romského původu Milana Horvátha působícího 
v kapele Bengas. Někteří ze studentů se s nadše-
ním k jeho hudebnímu představení přidali a do-
konce nás obohatili o neplánový taneční výstup. 
Nakonec vystoupila ještě skupina tří žáků ze třídy 
6a8 se svými písněmi v maďarštině a pan Horváth 
se k nim s nadšením přidal. Tím vznikl „jam“, který 
publikum ocenilo řádným potleskem.

Po kulturním programu následovaly ukázky z jed-
notlivých dokumentárních filmů a závěrem debata 
s již zmíněným Martinem Hůlou a čtvrtým hostem 
filmové noci, studentem romského původu Luká-
šem Kotlárem, který se aktivně angažuje v nezisko-
vé organizaci Romea. Ta se snaží bojovat proti ra-

sismu a diskriminaci. Tato poslední část, začínající 
u romské hudby a následně přecházející do vážněj-
ších a velice aktuálních témat, byla nesmírně in-
spirativní a zajímavá jak pro návštěvníky, tak přímo 
pro hosty filmové noci. Celým večerem se nesla 
příjemná atmosféra podtržená hudbou i romský-
mi specialitami. Doufáme proto, že v příštím roce 
mezi nás přijdete i Vy.

Karolína Blažková, Gymnázium Český Brod

Večer romské hudby na gymnáziu
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Po delší době se vracíme k našemu dobročinnému projektu pod záštitou O. s. LECCOS, „Charitativnímu 
bazárku pro Adámka“, který byl díky Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili, velmi úspěšný.

V minulosti proběhly dvě akce tohoto druhu, kdy 
jsme my, tři nadšené matky, zorganizovaly sběr 
použitého dětského oblečení, knih a hraček. Da-
rované věci jsme v RC Kostička zpeněžily a výtěžek 
přesahující 50 tisíc korun věnovaly rodině malého 
Adámka Rezka z Přehvozdí. Dnes tříletý Adámek se 
narodil s těžkými zdravotními postiženími, která 
mu znepříjemňují život. 

A jak se Adámkovi daří dnes? 

V posledních měsících nastalo několik zásadních 
změn. Adámek se sám a bez opory začal pohybo-
vat. Velmi pomalu začíná zkoušet co a jak chutná, 
ale sondičku k přijímání stravy si bude muset ještě 
nějaký čas nechat. Největší radost má rodina z to-
ho, že Adámek začal mluvit, rovnou v celých větách 
a pěkně z plných plic. Předpokládá se, že Adámek 
bude přijat do mateřské školy, kde bude mít k dis-
pozici asistentku a kam se moc těší. Vzhledem 
k tomu, že zatím nemohl ze zdravotních důvodů 
podstoupit operaci druhé nožičky, neproběhly ani 
tolik potřebné a finančně nákladné rehabilitace, 
na které jsme jeho rodině poskytly finance právě 
z tohoto bazárku. 

Doufejme, že tento rok se již operace podaří, po-
sune ho zas o krůček dál a umožní mu tak snadněji 

se pohybovat. Věříme, že náš dar pomůže rodině 
zvládnout toto období. Přejeme, aby se operace 
povedla a vše proběhlo v nejlepším pořádku. Kro-
mě Adámka jsme podpořily i Diakonii Broumov, 
která si odvezla půl nákladního auta oblečení 
a hraček, které se nepodařilo prodat. Do budoucna 
nevylučujeme, že se k podpoře Adámka vrátíme, 
ale pro letošní jarní bazárek jsme se rozhodly vě-
novat výtěžek O. s. LECCOS, které nám poskytlo zá-
zemí a pomocnou ruku při organizování minulých 
dvou bazárků.

Jarní bazárek proběhne 25. 4. 2015 v prostorách 
RC Kostička v Českém Brodě. Výtěžek tentokrát vě-
nujeme na jeden z projektů sdružení, a to SANACI 
RODIN. Jedná se o terénní práce v rodinách při ře-
šení těžkých životních situací. A proto opět přijďte, 
dobře nakupte a podílejte se společně s námi na 
dobré věci. Za mě osobně – je to skvělý pocit vě-
dět, že pomáháte těm, kteří to potřebují. 

Sběr čistého a nepoškozeného oblečení, knížek 
a hraček probíhá po telefonické dohodě do 19. 
4. 2015. RC Kostička není sběrné místo. Kontakty 
Lenka Nekolná 602 480 874, Betka Černá 603 865 
120, Petra Březinová 606 878 227.

Lenka Nekolná

Bazárek pro Adámka v RC Kostička
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Co se děje v NZDM Klub Zvonice – II
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V úvodu bychom rádi poděkovali všem, kteří reagovali na náš minulý článek týkající se změny prostor pro 
náš klub. Vaše podněty jsou pro nás velmi cenné a ve spolupráci s městem se jimi zabýváme a snažíme 
se najít řešení. V současné době nabízí NZDM Klub Zvonice dětem ve věku od 6 do 20 let širokou nabídku 
sociálních služeb a aktivit, vyplývajících z poslání O. s. LECCOS a NZDM. Viz www.leccos.cz.

Děti mohou jednou za 14 dní, v pondělí, za doprovo-
du zkušené lektorky vyrazit ke koním a vyzkoušet si, 
jaké je pečovat o takové zvíře. Podrobnosti v minu-
lém čísle. Za podpory města a ve spolupráci se Soko-
lem mohou každou středu v doprovodu pracovníka 
klubu protáhnout tělo na míčových hrách v sokolov-
ně. Cílem je pomoci dětem zlepšit komunikační do-
vednosti v kolektivu, s dospělými, naučit je pravidel-
nosti a dochvilnosti. Tato spolupráce běží již třetím 
rokem a přináší očekávané výsledky. Mnoho dětí si 
na tomto základě našlo jiný kroužek či aktivitu.

Každý pátek nabízejí zkušené lektorky v klubu nové 
a velmi zajímavé výtvarné techniky a aktivity. Jed-
ná se například o práci s pedigem, fimo hmotou, 
smaltování, či výrobu drobností z keramiky. Součás-
tí těchto klubů je také příležitostné vaření. Děti za 
pomoci lektorek připravují nejrůznější občerstvení, 
naposledy to byla výborná tvarohová bábovka. 

A co chystáme dál?

V březnu s námi pojedou děti do kolínského akva-
parku. Akce je výjimečná tím, že si na ní děti musí 
„vydělat“ na klubu samy. Musí získat 300 zvoni-
cových dolarů v dolarové finanční hře. Hra běží 
v klubu mnoho let a jejím cílem je naučit děti hos-
podařit a zacházet s penězi tak, aby se v budouc-
nosti snížilo riziko například pádu do dluhové pas-
ti. V dubnu zvažujeme výlet Pendolinem, spojený 
s nácvikem komunikačních a sociálních dovedností 
při cestování a návštěvě institucí. Také ve spoluprá-
ci se ZŠaPrŠ připravujeme již tradiční přespání ve 
škole, spojené s pálením čarodějnic. Nově nás na-
jdete také na Facebooku – profil s názvem NZDM 
Klub Zvonice.

Jaroslav Nouza,
vedoucí NZDM Klub Zvonice
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Konečně, po 47 letech, se Majáles vrací do Českého Brodu, konkrétně na českobrodské gymnázium. Vzpo-
mínáte? Majáles v našem městě už jednou byl, a to v roce 1968. I proto letošním ročníkem navážeme na 
období hippies.

Majáles, tedy studentské oslavy příchodu máje, byl 
odjakživa pořádán hlavně pro uvolnění atmosféry 
před vypjatým obdobím maturitních a vysokoškol-
ských zkoušek. Tradice je doložena už od dob roz-
machu univerzit v 15. století, a již tehdy se ustálil 
zvyk tolerovat studentskou recesi. Některými au-
tory je původ slavnosti v českých zemích kladen až 
do prostředí středoškoláků v 18. století. 

V den školního volna před filipojakubskou nocí 
(30. dubna) se žáci vydávali pod školními prapory 
a se svým učitelem do jarní přírody, kde zpěvem 
oslavovali radost. Přes zákaz konání majálesu roku 
1847 na Gymnáziu v Litomyšli jsou jednou z klíčo-
vých události Jiráskova románu Filosofská historie 
z roku 1878. V národnostně vyhrocené druhé po-
lovině 19. století se majálesy staly, dle Jiráskovy in-
terpretace, volnomyšlenkářským, antiklerikálním 

a vlasteneckým svátkem, který si přisvojili i vyso-
koškolští studenti. Majálesy byly charakterizovány 
především průvody různě recesisticky oblečených 
studentů městem a volbou Krále majálesu. 

Slavnost bude probíhat 30. 4. – 1. 5. 2015 a můžete 
se těšit na slavnostní průvod, výše zmíněnou volbu 
krále Majálesu, hudební část v podobě živých vy-
stoupení a divadelní část programu a dále také na 
doprovodný program jako je Live Jukebox a další. 
To vše v areálu českobrodského gymnázia. Samo-
zřejmě nebude chybět chutné občerstvení.

Za celý organizační tým doufám, že se tato slavnost 
podaří a stane se v budoucnu příjemnou tradicí.

Martina Foučková

Majáles se vrací do Českého Brodu
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Mezi nejvzácnější rostliny patří všude na světě endemity, tedy druhy, které rostou jen na rozlohou nevel-
kém území.

Stejné je to i u nás, žádná česká endemická rostlina 
rozhodně není hojná. Nejčastěji se s nimi setkáme 
ve středních a severních Čechách, na jesenickém 
pomezí Moravy a Slezska a na jižní Moravě. Ně-
které endemity najdeme i v západních Čechách 
a na Vysočině. Nejblíže k našemu městu objevíme 
endemické rostliny v Českém krasu a Dolním Po-
vltaví.

Českobrodská Přírodovědná společnost připravila 
na toto téma speciální panelovou výstavu s názvem 
„Kde rostou naše endemity“. V nadcházejících dvou 
letech se tato expozice představí v řadě muzeí po 
celé naší vlasti, od Prahy přes Brno až po Zlín. Od 
15. do 22. února 2015 ji mohla v Oranžové zahradě 
spatřit i veřejnost českobrodská. V rámci této akce 

proběhlo 20. února i setkání autorů výstavy, tedy 
řady fotografů ze serveru Botany.cz a autora textu 
výstavy Víta Grulicha. Do českobrodské Oranžové 
zahrady se tedy sjeli přírodovědci z Karlových Varů, 
Prahy, Hradce Králové i Brna. Skvělý vypravěč Vít 
Grulich pohovořil nejen o vzniku této výstavy, ale 
především přiblížil hostům řadu zajímavých po-
znatků o rostlinném endemismu. Bylo nám rovněž 
potěšením strávit při této příležitosti několik chvil 
s českobrodským knězem Matúšem Kocianem, 
představitelem současné křesťanské ekologické 
etiky.

Ladislav Hoskovec

Endemity v Oranžové zahradě
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Ve dnech 28. 3. - 15. 4. 2015 proběhne již pátý ročník akce Ukliďme Pošembeří! Jedná se o dobrovolnickou 
činnost zaměřenou na úklid veřejných prostranství v našem regionu Pošembeří. Úklid probíhá ve spolu-
práci s Českým svazem ochránců přírody v rámci celosvětové kampaně Clean Up The World a s řadou obcí, 
škol, spolků, neziskovek i firem.

V minulém roce se do úklidové akce zapojilo 28 
subjektů a téměř 700 dobrovolníků, z čehož jed-
nu polovinu tvořily děti ve věku do 15 let. Uklízelo 
se na návsích, u rybníků, ve škarpách podél silnic 
a došlo i na černé skládky. Celkové výsledky přines-
ly tato čísla: 29,6 tun směsného odpadu, 0,4 tuny 
plastů, 0,1 tuny skleněných odpadků a přes 200 
kusů nasbíraných pneumatik, což se ukázalo jako 
největší problém území. Odměnou dobrovolníků 
a koordinátorů úklidu bylo nejenom čisté životní 
prostředí, ale také ocenění s titulem „Kraj, kte-
rý prokoukl“ od Českého svazu ochránců přírody 
a Středočeského kraje, kdy Region Pošembeří byl 
vyzdvižen pro zorganizování 28 úklidů z celkového 
počtu 61 úklidů z celého Středočeského kraje. 

Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu a neváha-
li se do úklidu ve svém volném čase zapojit. 
Chcete se zapojit do letošního úklidu? Napište na 
email: mannova@posemberi.cz nebo volejte na 
tel. 727 946 341. Dozvíte se, zda ve Vašem okolí 
již existuje skupina, ke které se můžete připojit 
anebo můžete sami navrhnout lokalitu, která po-
třebuje vyčistit. Můžete se zapojit také formou 
věcných darů či služeb (nákup rukavic, pytlů, od-
voz odpadu, výlep plakátů....) nebo formou finanč-
ní podpory akce zaslané na účet naší organizace: 
0435066359/0800. 

Vyhlášení výsledků 5. ročníku proběhne v sobotu 
18. 4. 2015 na Dni Země, která se koná na vrchu 

Klepec u obce Přišimasy. Pro všechny účastníky 
úklidu a návštěvníky akce bude připraven koncert 
skupiny CZ (Celé Znova), která na Klepci zahájí sérii 
koncertů v regionu Pošembeří. 

Přijďte, jste srdečně zváni!

Petra Ištvániková,
Region Pošembeří o.p.s.
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V pátek 13. února se v naší klubovně sešli ti nejmenší, družina Šmoulů. Pro některé to byla výzva prvního pře-
spání se skauty, a tak se scházeli s mírným ostychem. Rozloučení s rodiči a už tu bylo nové dobrodružství.

V klubovně se náhle objevil šmoula Popleta. Rychle 
jsme si zvykli, že vše poplete a zamotá. Malí šmou-
líci ho tak museli často opravovat. Popleta nás pak 
přivítal na malé Šmoulympiádě a za každý splněný 
úkol nám slíbil obrázek. Snad na něj nezapomene 
a opravdu nám ho dá!

Překážkovou dráhu jsme překonali jako nic. Koho 
by zaskočilo podlézání, přelézání stěny, skákání 
přes kameny, či slalom? Popleta na obrázek na-
štěstí nezapomněl, a tak jsme si ho mohli jít hned 
vybarvit a nalepit. 

Přišel čas sníst si večeři od maminky a trochu si 
odpočinout. Vždyť každý správný šmoula ví, že 

sportovat se s plným bříškem nedá. „A už půjdeme 
plnit další úkol?“ ozývalo se hlasitě. Šmoula Malíř 
nás tak vyzkoušel z poznávání obrázků. Dál násle-
doval nácvik životně důležité šmoulí dovednosti. 
Útěk před Gargamelem přes zrádnou bažinu. Pro 
radost jsme si také „zaplavali v rybníku“.

To už nás ale Popleta vyháněl z místnosti, tak jsme 
si šli chvíli hrát s naší Martinou. Co ten Popleta zas 
připravuje? Brzy jsme se to dozvěděli. Velcí šmou-
lové zmizeli a proměnili se v herce. Na dobrou noc 
nám zahráli pohádku o Červené karkulce. 

Ráno jsme se nejprve dobře najedli a pak si pokli-
dili naše věci. Ono zabalit si, to je také úkol hodný 
šikovného šmouly. A hurá na rozcvičku, abychom 
zvládli všechny další úkoly. Vyrobit si ovečku, za-
tančit, najít ztracený šmoulí míček, či poslepu na-
lézt svého kamaráda. Nakonec nám šmoulové pře-
dali diplom a my se vydali vyprávět, co jsme zažili, 
svým rodičům.

Kačka a Veronika,
skautské středisko Psohlavci 14

„Šmoulympijské“ přespání
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Maturiťák 2015
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V sobotu 14. února 2015 proběhl v Obecním domě v Radimi maturitní ples třídy 4. A Střední odborné školy 
Český Brod-Liblice.

Jako asi všichni maturanti i my jsme měli idylické 
představy o tom, jak začneme připravovat ples 
včas, abychom všechno stíhali a nedělali nic na 
poslední chvíli. Samozřejmě opak se stal pravdou. 
V Radimi se maturitní ples konal již poněkolikáté 
a vše nakonec dopadlo k velké spokojenosti ma-
turantů.

Výzdoba sálu a vlastně celý ples se nesl s ohle-
dem na datum konání ve valentýnském stylu. Na 
programu bylo několik tanečních vystoupení, ať 
už mladé Terezy Strejčkové, která nám předvedla 
aerobickou sestavu, nebo mohli návštěvníci zhléd-
nout dvojici břišních tanečnic. Samozřejmě nechy-
bělo ani předtančení samotných maturantů. Celým 
večerem provázel moderátor Václav Kuba a kapela 
Syntéza, kterým bych touto cestou ráda poděkova-
la za skvělou spolupráci.

I když ze začátku panovala znatelná nervozita, na-
konec vše proběhlo podle našich představ. Nezane-
dbatelnou zásluhu na tom měla Hanka Mužíková, 
jež nám pomáhala nejen s choreografií na předtan-
čení, ale také s přípravami sálu a celou organizací 
maturitního plesu. 

Jako maturantka bych ráda upozornila na samotné 
šerpování, které dle mého mínění bylo nejlepším 
zážitkem pro každého studenta posledního roční-
ku. Nejen proto, že se vždy jedná o úžasnou chvíli 
za skvělé atmosféry díky přítomnosti rodiny, přá-
tel a učitelů, ale velkým překvapením bylo, když 
se i přes vážné zdravotní problémy dostavila naše 
třídní profesorka Ing. Ivana Sobíšková. Myslím, 

že můžu mluvit jménem všech spolužáků a podě-
kovat naší třídní profesorce za její přístup k nám 
a všechnu pomoc nejen během plesu, ale také za 
celé čtyři roky, které se pro nás díky ní staly neza-
pomenutelnými.

Samozřejmě musím zmínit i odvahu spolužáka 
Karla Kšíra, který se nebál o půlnoci vystoupit na 
pódium před všechny hosty se sdělením, že naším 
půlnočním překvapením je on sám a tím dodal už 
tak skvělému plesu korunu.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se na 
přípravách a organizaci plesu podíleli jakoukoliv 
pomocí, samozřejmě také všem rodičům, učitelům 
a panu řediteli, kteří byli naší podporou a díky nimž 
se celý večer stal výjimečným.

Kateřina Černá
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Studenti třídy 4. A z podnětu svého vyučujícího Mgr. Jaroslava Korselta se rozhodli nominovat pro rok 
2015 na Cenu Příběhů bezpráví pana Františka Teplého, člena Konfederace politických vězňů Kolín, s nímž 
loni v listopadu absolvovali besedu v rámci projektu společnosti Člověk v tísni Jeden svět na školách 
– Příběhy bezpráví.

Cena Příběhů bezpráví je udílena těm, kteří v obdo-
bí komunistického Československa odolali tlaku re-
žimu a za své aktivní postoje a činy si zaslouží úctu 
a uznání, včetně těch, co se dnešních dní nedožili. 
Nominace na udělení předkládají žáci a studenti 
(jednotlivci i skupiny) ve věku 13 - 21 let a laureáty 
vybírá studentská porota. 7. ročník Ceny Příběhů 
bezpráví je věnovaný památce literárního kritika, 
překladatele a historika Bedřicha Fučíka.

Návrh na nominaci musí obsahovat přiblížení ži-
votního údělu osoby. Tohoto úkolu se zhostili stu-
denti Miroslav Houska a Katka Černá, kteří využili 
poznámky z listopadové besedy s panem Teplým 
a digitální archiv Paměti národa, což je rozsáhlá 
sbírka vzpomínek pamětníků významných dě-
jinných událostí 20. stol. dostupná na internetu. 
Takto vznikly více než dvě stránky textu, jehož jazy-
kově stylistickou úpravu provedl Mgr. Jaroslav Kor-
selt. Nominace prostřednictvím webového formu-
láře se posílají do konce června a samozřejmostí je 
souhlas nominovaného.

A kdo je pan František Teplý? Letos 85letý býva-
lý politický vězeň pocházející z katolické rodiny 
z Horní Rovně na Pardubicku. Měl tři bratry a až na 
jednoho všichni skončili v komunistickém vězení. 
V 50. letech minulého století byl pan Teplý zatčen 
a uvězněn za své politické názory, musel pracovat 
v uranových dolech na Jáchymovsku a v obávaném 
příbramském táboře Vojna. Byl sice povoláním uči-
tel, ale svému povolání se ani po svém propuštění 
už nikdy nemohl věnovat a pracoval v dělnických 
profesích. Nyní žije se svou manželkou v obci Pa-
šinka u Kolína. V rámci činnosti Konfederace po-
litických vězňů navštěvuje školy, přednáší o zlo-
činech komunismu a vypráví o svých životních 
zkušenostech. 

Jako závěrečné poselství uvádí na svých přednáš-
kách známé zlaté pravidlo: „Co nechceš, aby jiní či-
nili tobě, nečiň ty jim. Z titulu své nesmrtelné duše 
má člověk plnit své povinnosti na této zemi a dodr-
žovat Boží přikázání. Jiných zákonů není zapotřebí.“

Mgr. Jaroslav Korselt

Nominace na Cenu Příběhů bezpráví

F. Teplý při besedě na SOŠ Liblice 13. 11. 2014 František Teplý - průkazové foto z mladších let
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Spolek přátel obce Liblice
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Vážení spoluobčané a přátelé obce Liblice, zajímá vás, jak se žije v Liblicích? A co by se dalo změnit k lep-
šímu? Pak nám dovolte, abychom vám sdělili, že několik z nás se rozhodlo založit a podporovat Spolek 
přátel obce Liblice.

Rádi bychom se jako obyvatelé místní části města 
Český Brod podíleli na rozvoji naší obce a soustře-
dili se na život v ní. Chtěli bychom z Liblic udělat 
kulturnější a příjemnější obec, zpestřit život a dění 
v ní. Naší snahou bude v budoucnu vytvořit cent-
rum pro setkávání maminek, dětí, seniorů a všech, 
kdo bude mít zájem pro spolek jakýmkoliv způso-
bem pracovat.

Členem spolku se může stát každý, kdo chce nejen 
členským příspěvkem (100-200 Kč/rok), ale také 
svou myšlenkou a pomocí přispět za hezčí Liblice.
O aktivitách spolku budeme občany pravidelně 
a včas informovat na webových stránkách pro 

místní část Liblice v sekci Spolek – www.liblice.es-
tranky.cz.

Přijďte na nejbližší akci dne 28. 3. 2015 – „Vítání 
jara aneb pojďme se společně těšit na Velikono-
ce“ v SOŠ Liblice.

Irena Kuklová,
předseda spolku

Českobrodský zpravodaj
březen 2015
Českobrodský zpravodaj
březen 2015

Českobrodský zpravodaj
březen 2015



32 Ze společnosti

Chtěla jsem napsat rozhovor se svým spolužákem Kryštofem Kaše, který je velmi nadaný a vynikající stu-
dent. Ve čtvrtek 19. 2. se Kryštof zúčastnil okresního kola olympiády z anglického jazyka a umístil se na 
krásném 3. místě. Avšak stojí za zmínku napsat i o jeho úspěchu na nedávné německé olympiádě, kde 
skončil jako první a postoupil do krajského kola. Připravila jsem si tedy pro Kryštofa pár otázek. 

Nedávno ses účastnil dvou olympiád, z německé-
ho a anglického jazyka. Která z olympiád ti přišla 
obtížnější a proč?
Kryštof: Těžší mi přišla olympiáda z německého 
jazyka, protože moje znalosti z německého jazyka 
nejsou tak obsáhlé jako z anglického jazyka, ale 
konkurence v německém jazyce byla menší (11 
účastníků).

Na olympiádě z anglického jazyka bylo celkem 32 
žáků, byl jsi nervózní, když jsi věděl, že proti tobě 
stojí tolik soupeřů?
Kryštof: Samozřejmě, ale věřil jsem v dobré umís-
tění, a že ostatní soupeře porazím.

Olympiáda se skládala ze tří částí: reading (čtení), 
listening (poslech) a speaking (rozhovor). Jaký jsi 
měl dojem po skončení prvních dvou částí (rea-
ding, listening)?
Kryštof: Měl jsem dobrý pocit, protože mi to nepři-
šlo příliš obtížné.

Po sečtení bodů ze všech tří částí jsi dosáhl stej-
ného bodového výsledku jako další účastnice 
olympiády a musel mezi vámi proběhnout tzv. 
„rozstřel“. ten měl rozhodnout o držiteli 3. místa. 
Jak to celé proběhlo? 

Kryštof: Paní pořadatelka oznámila, že já a další 
soutěžící máme stejný počet bodů a o výsledku 
rozhodne otázka, kterou nám oběma položí. Moji 
odpověď porota vyhodnotila jako lepší, a tak jsem 
se stal držitelem 3. místa. 

Byl jsi zklamaný, že jsi nedosáhl na 1. místo? 
Kryštof: Ne, vůbec. Myslím si, že 3. místo je výbor-
ný výsledek.

Vím, že ses také zúčastnil anglické olympiády i v 7. 
třídě. Pomohla ti získat nějaké zkušenosti?
Kryštof: Rozhodně mi přinesla mnoho zkušeností 
a dodala mi jistotu v používání anglického jazyka.

Měl jsi nějakou speciální přípravu na olympiádu?
Kryštof: Ano, asi dva měsíce před olympiádou jsem 
začal chodit na přípravné hodiny k paní učitelce 
Batelové.

Gratuluji ti tedy ke skvělému výsledku a dobré 
reprezentaci naší školy a přeju hodně štěstí v dal-
ších soutěžích. Děkuji za rozhovor.
Kryštof: Děkuji za uznání a rozhovor.

Y. Oleksandra, 9. A, ZŠ Tyršova

Náš úspěšný olympionik

Dne 12. února 2015 jely deváté třídy na exkurzi do kolínské Průmyslové školy strojírenské a do automobilky 
TPCA (Toyota Peugeot Citroen Automobile), která se školou úzce spolupracuje.

Nejdříve jsme si prohlédli školu. Ujali se nás zá-
stupce ředitele pan Ing. Prorok a pan Ing. Dušek. 
V jedné z nových učeben nám promítli prezentaci 
o průmyslové škole. Získali jsme informace o ma-
turitním studiu i o učebních oborech. Po přednáš-
ce nás provázeli učebnami. Jako první stanoviště 
si vybrali počítačovou učebnu. Tady nám čtvrťáci 
ukázali práci s 3D objekty. Po prohlídce jsme po-

Výlet do tPCA
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V době masopustních veselic a rejů nemohly ani tři třídy prvňáčků ze Základní školy Tyršova zůstat pozadu.

Ve třídách jsme si nejdříve popovídali o tom, co to 
ten masopust vlastně je. Dozvěděli jsme se, že ma-
sopustní období je jakýmsi předělem mezi zimním 
časem a obdobím, kdy se začíná probouzet příro-
da. Není vždycky stejně dlouhé a určuje se podle 
Velikonoc. Začíná tradičně po svátku Tří králů, tedy 
po 6. lednu. Některé masopustní dny mají své ná-
zvy, jako např. tučný čtvrtek, taneční neděle nebo 
maškarní úterý. 

Právě maškarní úterý bylo naší velkou inspirací, 
abychom se jedno únorové dopoledne vypravili 
do sokolovny na maškarní karneval. Ten jsme za-

čali představením a přehlídkou všech masek. Ob-
divovali jsme spoustu různých zvířátek, profesí, 
bojovníků, loupežníků a dalších různých převleků. 
V průběhu dopoledne jsme si zatančili a také za-
soutěžili. Ve skupinách jsme skládali obrázky, hle-
dali písmenka a skládali věty nebo bojovali o čistší 
území. Celým dopolednem nás prováděly paní uči-
telky, které nezůstaly pozadu a všechny náramně 
překvapily svými převleky. Vyřádění, unavení, ale 
spokojení jsme se vrátili zpět do školy, abychom se 
převlékli do „civilu“ a vyrazili na zasloužený oběd.

M. Hálová a děti z 1. C

Masopustní veselí u prvňáčků

kračovali do dílen, kde obráběli kovy, opravovali 
auta a pracovali s ostatními průmyslovými stroji. 
Na tomto místě byla prohlídka ukončena, šli jsme 
zpátky do autobusu a pokračovali do TPCA.

Po příjezdu jsme dostali visací návštěvnickou kartu 
a přesunuli se do místnosti pro návštěvy, kde nás 
uvítali a promítli krátkou prezentaci o firmě. Po 
zhlédnutí projekce nás čekala projížďka elektric-
kým vláčkem výrobní halou. Nejdříve jsme si ale 
museli všichni vzít helmu, ochranné brýle a slu-
chátka. Byli jsme rozděleni do dvou skupin, v každé 
byl průvodce. Během prohlídky jsme se prostřed-

nictvím sluchátek dozvěděli, jak výroba probíhá 
a kde je která její část.

Poté, co skončila exkurze, jsme se odebrali do pre-
zenční místnosti pro naše osobní věci. Také jsme se 
vyfotografovali a vrátili půjčené pomůcky. Exkurze 
skončila a autobusem jsme odjeli zpátky domů.
V závodě nás nejvíce zaujala ta část, kde se testo-
valy hotové automobily. Výroba jednoho vozidla 
trvá něco málo přes minutu.

A. Kliment a D. Franc,
9. B, ZŠ Tyršova
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Jednou jsme před školou viděli kluky z 5. A - T. 
Pouznara, T. Kalfase, M. Kaifera, M. Rokoše, J. Svo-
bodu a V. Benáka, jak si kopou po ránu na hřišti 
v areálu školy. Do otevírání školy zbývalo ještě 10 
minut. Napadlo nás, že bychom hráli proti nim. 
Další ráno jsme si šli s nimi zase zakopat, ale aby 
to bylo vyrovnané, nechali jsme je hrát ve větším 
počtu. Někdy vyhrávají oni, někdy my. Takto hraje-
me fotbal už od ledna. Myslíme si, že místo čekání 
před školou, je dobré využít volný čas a sportovat. 
Je škoda, že po ránu máme jen 25 minut. 

Protože nás to začalo hodně bavit, začali jsme si 
kopat i o polední pauze nebo odpoledne po vyu-
čování. Ani deštivé počasí nás neodradí. Těšíme se, 
až bude teplo, budeme chodit do školy v kraťasech 
a v triku, protože v džínách a zimní bundě se hra-
je špatně. Je to velmi dobré odreagování od školy. 
Jsme rádi, že chodí víc a víc kluků, i když někdy nás 
je na tom hřišti už moc. Přidali se k nám i kluci z 9. 
ročníku, máme možnost se více poznat. Určitě to 
doporučujeme každé škole!

J. Cenigr, J. Šebesta a D. V. Matthey,
7. B ZŠ Žitomířská 

Od ledna opět experimentujeme, zkoumáme a pl-
níme úkoly. Náš soutěžní tým s názvem Atom má 
celkem 19 členů. Už jsme stihli postavit mosty ze 
špejlí, kartonu i větviček, a taky zkoumat jejich 
nosnost. Most ze špejlí o hmotnosti 0,22 kg vydržel 
bez poruchy zátěž 50 kg, což překonalo odhady nás 
všech. Nikdo od špejlí šikovně poskládaných tolik 
nečekal! S výrobou barometru jsme si taky hezky 
pohráli, zajímavé bylo následné měření tlaku v zá-
vislosti na počasí. Někteří museli barometr upravo-
vat - opakovaně upevňovat pružnou blánu. S po-
mocí pana školníka jsme nainstalovali v učebně 
fyziky kapalinový manometr, kterým můžeme mě-
řit přetlak a podtlak. Už se těšíme na další úkoly.

Klub mladých debrujárů při ZŠ Žitomířská

Ranní fotbálek

Výživa se týká každého z nás. Bez ní život prostě není.

Každá školní jídelna musí dodržovat výživové nor-
my, které jsou dané vyhláškou 107/2005 o školním 
stravování. Tyto normy rozdělují spotřebované po-
traviny do skupin a uvádějí, kolik gramů daných po-
travin musí strávník v průměru za měsíc dostat.  Je 
to tzv. „SPOTŘEBNÍ KOŠ“ - je důležitým ukazatelem 
kvality práce jídelny a předmětem kontrol. Sledu-
jí se tyto komodity: maso, ryby, luštěniny, mléko, 
mléčné výrobky, ovoce, zelenina, cukry a tuky. To 

znamená, že například ryby a luštěniny by měly být 
v jídelníčku 2x za měsíc. Věřte, že není jednoduché 
sestavit jídelní lístek tak, aby vyhovoval zásadám 
správné výživy, finančnímu limitu, dětem, rodičům 
a ještě splňoval „spotřební koš“.

Stát přispívá na platy zaměstnanců a zřizovatel na 
provoz školní jídelny. Strávníci nebo jejich zákonní 
zástupci hradí pouze cenu potravin. Z toho vyplý-

Školní stravování

Pohár vědy 2015

Českobrodský zpravodaj
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K těmto školním akcím je skoro v každém z nás zakódován odpor. Ovšem, pozor! Naši školáci budou mít 
jistě jiné vzpomínky.

V pondělí 2. března k nám do školní tělocvičny 
zavítala cimbálová muzika Réva. Tito čtyři pánové 
k nám přijeli až ze vzdáleného Zlína a rozjeli to za 
zvuku cimbálu, houslí, kontrabasu, klarinetu a saxo-
fonu. Jak napsala vtipně dívka z druhé třídy „…byli 
tam samí chlapi a mně se tam nejvíc líbilo, jak tam 
přišel jeden převlečený za žáka a šťoural se v nose“. 
Na vysvětlenou. Bylo to jen „jako“ v rámci role. 

Děti, a nejen je, dokázali opravdu v mžiku rozpará-
dit. Svůj široký repertoár prokládali vtipně a nenásil-
ně poučeními i „záludnými“ otázkami z hudebního 
světa. Za správnou odpověď dostávaly děti malou 
odměnu. Jen posuďte sami, jaké zážitky si z této hu-
dební hodinky odnesly: „Zpívali jsme Beskyde, Bes-
kyde a byli moc legrační“, „…mně se tam líbila basa. 
A taky písnička Jožin z bažin“, „…moc se mi líbilo, 
jaké měli hudební nástroje, hlavně cimbál“.

Nástroje hudebníků opravdu děti zaujaly. Troufám 
si tvrdit, že cimbál asi ještě neviděly, ovšem i tako-
vý kontrabas svou velikostí budil údiv.

Na závěr bych použila opět komentář zúčastněné 
„Bylo to nejlepší hudební představení, co jsem kdy 
viděla“.

Mgr. Petra Cenigrová a žáci z 2. A, 
ZŠ Český Brod, Žitomířská 885

Rozjeli to na cimbálu aneb hudebně výchovný pořad 

vá, že obědy jsou dotované státem, a proto si stát 
klade podmínky, na kterých školní stravování stojí.
Snažíme se omezovat cukry a tuky. Bohužel se však 
většina dětí i rodičů dožaduje sladkých nápojů, což 
je problém, který se snažíme nenásilnou formou 
postupně odbourávat.  V současné době je důle-
žité, aby děti pily třeba i mírně slazený nápoj, než 
aby se pití vyhýbaly. Až budou děti naučeny z do-
mova na neslazené nápoje, nebude je muset školní 
jídelna nabízet vůbec. Zatím mají nabídku každý 
den: přírodní neslazený čaj, voda. Ostatní dny se 
nápoje střídají: mírně slazený čaj, ovocný nápoj, 
džus, vitamínový nápoj, mošt, mléko, kakao.

A která jsou nejoblíbenější jídla školáků? Děti mi-
lují sladké pokrmy, omáčky, knedlíky, těstovinové 
pokrmy, mletá a krájená masa. Staronovým hitem 
je stále rajská a svíčková, dukátové buchtičky s kré-
mem, buchty a řízky. K oblíbeným nepatří ryby, luš-
těniny, hovězí maso a zelenina. I přesto se snažíme 

méně oblíbené suroviny do jídla schovat tak, aby 
je děti snadno nepoznaly.  Je ale určité procento 
strávníků, které si na těchto pokrmech pochutná-
vá. Většina dětí nemá ráda experimenty, bojí se jich 
a musí si na ně zvykat, mnohdy nová jídla snadno 
neakceptují.  Chce to výdrž a pevné nervy. Děti ne-
vidí, kolik práce a úsilí stojí za uvařeným obědem. 
Učme je vážit si potravin, lidské práce a energie.

Romana Opršalová, vedoucí školní jídelny

Pohár vědy 2015

Českobrodský zpravodaj
březen 2015
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Masopustní úterý připadlo letos na 17. únor, a tak jsme se všichni žáci i dospělí z naší školy už počtvrté 
společně v tento den vydali masopustním průvodem do ulic našeho města.

Samotnému průvodu však předcházelo mnoho 
hodin příprav v každé třídě nebo nějaké skupince. 
Během nich vznikaly nápady, jak ta či ona dvojice, 
parta kamarádů nebo třeba celá třída bude v ma-
sopustním průvodu vypadat. Pak jsme si samo-
zřejmě masky také museli nějak opatřit. Záleželo 
na fantazii každého, jakou masku si vyrobí. Každý 
z nás věnoval pečlivou přípravu svému kostýmu. 
Většinu jich vždy máme vlastnoručně vyrobenou 
nebo pořízenou z již nepotřebného oblečení, kte-
ré najdeme doma, u příbuzných, známých, hodně 
věcí také přinášejí naše paní učitelky. Někteří z nás 
by nejraději zvolili masku moderních hrdinů z filmů 
nebo nějaké příšery. Paní učitelky nás ale přesvěd-
čují, že bychom měli dodržovat tradice a oblékat 
se do tradičních masopustních masek. Vždycky 
nakonec vznikne nějaký kompromis a všichni jsme 
spokojeni.

Podobně tomu bylo i letos, a tak vedle sebe do 
průvodu vyrazily masopustní masky jako medvěd, 
kterého si medvědář vedl na řetězu, nebo klibna, 
což je tradiční kostým kobyly, ve kterém jdou dva, 
to proto, aby měl kůň čtyři nohy. V průvodu nám 
nechyběl ani žid s pytlem na zádech, bába s nů-
ší, kominík se žebříkem, smrtka s kosou, chlapec 
převlečený za nevěstu a ženich v holčičím podání, 
Turci nebo tlustý, strakatě oblečený masopust Bak-
chus. Vedle nich letos poskakovalo sedm trpaslíků 
se Sněhurkou v podání všech prvňáčků, dopro-
vázených „zlou“ královnou a čarodějnicí, pavoučí 
ředitelkou školy, Bédou Trávníčkem, klaunem, ta-
nečnicemi nebo mumií.

Kolemjdoucím jsme v ulicích města rozdávali slad-
ké i slané dobroty, vlastnoručně vyrobené barevné 
papírové květiny. Snažili jsme se jim předávat také 
dobrou náladu, zastavovali jsme se, zpívali, tanco-
vali. Náš průvod nezapomněl ani na naše mladší 
kamarády v MŠ v Kollárově ulici, a také na seniory, 
které jsme navštívili přímo u nich v Penzionu Anna. 
Bylo moc fajn, když nás lidé pochválili, zatleskali 
nám nebo si s námi zazpívali.

Oslavy masopustu pak ještě pokračovaly u nás 
v tělocvičně karnevalem, který byl ukončen také 
tradičně - pochováním basy. Tu jsme na nosítkách 
vynesli ven a „pohřbili“ na znamení, že si na ni 
v následujících týdnech nikdo nezahraje, protože 
začalo období půstu, které trvá dlouhých 40 dní až 
do Velikonoc. A na ty se také těšíme, protože už 
chystáme tradiční velikonoční výstavu. 

Tak Vás k nám všechny srdečně zveme!

Žáci V. třídy ZŠ a PrŠ Český Brod

Masopust opět po roce prošel centrem města

Českobrodský zpravodaj
březen 2015
Českobrodský zpravodaj
březen 2015



Jarní a letní plány na Kutilce

Loni jsme na Kutilce zavedli novou tradici – příměstské sportovní tábory. Dětem i rodičům se aktivity líbily, 
proto jsme se rozhodli je letos zase zopakovat. Otevíráme 3 turnusy, začínáme od 6. července.

Našim cílem opět bude děti motivovat k aktivnímu 
pohybu, vyzkoušet si řadu sportovních disciplín. 
Kromě toho je čeká plnění úkolů, které jim po-
stupně otevřou cestu k tajnému pokladu. I letos 
se najde chvilka na trochu angličtiny hrou a možná 
i trochu biologie „zblízka“. Děti se nemusí bát, mají 
přece prázdniny, přesto věříme, že si odnesou mno-
hé zajímavé nové poznatky, aniž by si „všimly“. 

V záři jsme otevřeli všeobecnou sportovní pří-
pravku pro děti od 5 od 8 let. Naší dlouhodobou 
snahou je oživit sportovní areál aktivitami, které 
děti budou bavit. Areál nám umožňuje kombino-

vat pohyb venku na čerstvém vzduchu a v pěkném 
přírodním prostředí s cvičením v naší tělocvičně 
v zimě a za deště. 

Také jarní fotbalová sezóna je v plném proudu. 
Naše áčko je v relativně složité situaci díky posled-
nímu místu v divizní skupině C. V týmu došlo kro-
mě změny na pozici trenéra také k obměně hráč-
ského kádru. Po letech se do Brodu vrátil z Čáslavi 
a Střížkova rodák David Fikejz. Spolu se Zdeňkem 
Šmejkalem tvoří osu kádru. Zážitkem bude pro 
oko a především „ucho“ diváka sledovat brankáře 
Petera Bartalského, který svoji osobitou slovenšti-
nou organizuje nejen naši obranu. Jeho „posúvaj“ 
a mnohé další pokyny zní přes celé hřiště. Budeme 
rádi, když tým bude hrát kombinační, pohledný 
a rychlý fotbal. A pokud se podaří tento cíl naplnit, 
měli bychom na konci sezóny okupovat lepší než 
poslední příčky. Vaše divácká podpora nám jistě 
pomůže.

V květnu se můžete přijít podívat na naše nejmenší 
fotbalové naděje. Zahrají si na tradičním májovém 
českobrodském turnaji pro mladší a starší příprav-
ku (1. a 8. května). I letos se tu představí 24 týmů 
nejen ze středních Čech a Prahy. Děkujeme tímto 
městu Český Brod, které celou akci finančně a ma-
teriálně podporuje.

Za SK Český Brod
Iveta Librová
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V českobrodské sokolovně se koncem února opět uskutečnila oblíbená tradiční akce Karnevalové řádění. 
Akci připravoval T. J. Sokol Český Brod ve spolupráci s oddílem aerobiku Corridoor. Jednalo se o otevřenou 
akci pro rodiče s dětmi, kteří chtějí společně strávit příjemné odpoledne.

Děti se mohly vyřádit s princeznou Koloběžkou 
nebo se zabavit na pestrých stanovištích, jako je 
třeba přechod pohyblivé „lávky“ s párem vodníků, 
stezka odvahy v hrozivém pekle nebo si vyzkoušet 
různé dovednosti, jako je chůze po vysoké kladině 
nebo si zaskákat na velké trampolíně. Akci organi-
zují závodníci, instruktorky, rodiče a další příznivci 
oddílu aerobiku. Cílem Pohádkového řádění je ote-

vření tělocvičny široké veřejnosti z Brodu a okolí. 
Chceme dát dětem již v útlém věku možnost vy-
zkoušet různé sportovní aktivity, nářadí a zajímavé 
náčiní a také strávit příjemné zimní odpoledne se 
svými rodiči. Akci podpořila i pojišťovna VZP Kolín, 
která věnovala dětem drobné dárky.

Eliška Strakošová

Karnevalové řádění
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Stříbrná překvapení...
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Závodní sezóna aerobiku začala pro oddíl českobrodského Sokola - Corridoor tým velmi nadějně. Dívky se 
zúčastnily závodů v Plzni a v Praze a podařilo se jim dosáhnout několika významných úspěchů.

Mezi největší bych zařadila úspěchy našich dvou 
sportovních týmů a jedné dvojice, kterým se po-
dařilo v obrovské konkurenci na závodech v Pra-
ze vybojovat stříbrnou příčku. Druhé místo bylo 
u obou týmů velkým a nečekaným překvapením. 
Je vidět, že dívky mají nejen odhodlání a chuť tré-
novat a zlepšovat se, ale i dobré zázemí, které jim 
poskytuje vhodné podmínky pro trénink.

Já i trenérka druhého týmu Kačka Čechová jsme 
byly pyšné, že medaile putují právě k nám do Čes-
kého Brodu. V blízké době nás čekají ještě závody 

v Olomouci, Havířově a v Rakovníku, na které se 
pokusíme co nejlépe připravit. Našim cílem je po-
stoupit do velkého republikového finále, které se 
koná 6. června v Praze.

Kromě závodů se chystáme vystoupit na několika 
sportovních i společenských akcích. A v neposled-
ní řadě plánujeme i společné víkendové akce, kde 
si zkusíme trochu jiné aktivity, něž je trénink aero-
biku. Za sebe mohu říct, že se moc těším...

Eliška Strakošová

Českobrodský zpravodaj
březen 2015
Českobrodský zpravodaj
březen 2015

Českobrodský zpravodaj
březen 2015



42 Sport

14. března bylo v českobrodské sokolovně velmi rušno. Slavila se zde hned dvě významná sokolská výročí. 
Tím prvním bylo 145 let od založení Sokola v Českém Brodě a tím druhým, neméně významným, bylo 130 
let od otevření naší sokolovny.

Velký zájem o celou akci potvrdila hned v počátku 
zaplněná sokolovna. Sešli se zde jak místní členové, 
tak i zástupci okolních sokolských jednot, župy Ba-
rákovy i České obce sokolské, zástupci vedení měs-
ta Český Brod, spřátelených organizací a zejména 
mnoho obyvatel Českého Brodu. Zájem byl očeká-
vaný, vždyť mezi ostatními jednotami má ta naše 
velmi dobré jméno a do sokolovny chodil - alespoň 
po nějakou dobu - cvičit snad úplně každý…

Hned u dveří byli hosté uvítáni starostou naší jed-
noty a během chvíle byli vtaženi do programu. 
K zakoupení byly zajímavé sokolské předměty, 
pořízené právě k výročím – nová trička, propisky, 
šňůry na klíče, magnetické otvíráky a také pamět-
ní almanach. Mimo to zde byly k dostání i pro-
pagační předměty, které na akci poskytlo město 
Český Brod.

Oslavy začaly nástupem městské gardy a přivítá-
ním účastníků zástupci Sokola i města Českého 
Brodu. Poté byl slavnostně pokřtěn pamětní al-
manach k oběma výročím, který mapuje historii 
českobrodského Sokola od jeho založení až po sou-
časnost. Následně se sokolovnou rozezněla hudba 
orchestru ZUŠ, který v prostorech sokolovny již 
druhým rokem zkouší a přítomní byli pozvání na 
výstavu fotografií a dokumentů mapující dávnou 
i nedávnou sokolskou historii jednoty.

Následovala prohlídka sokolovny s výkladem, 
při které se zájemci mohli dostat i do míst, kam 
se normálně nedostanou. No řekněte, kde jinde 
vás při slavnostech protáhnou nejen sklepem, ale 
i půdou…?

Mezitím se v hlavním sále připravovalo velké pře-
kvapení: promítání filmů, které zde byly k vidění 
naposled před II. světovou válkou. Filmy z roku 
1927 a dokonce i z roku 1910, o kterém se myslelo, 
že již neexistuje. Úžasné záběry nejen našich cvičí-
cích předků, ale i mnoho záběrů dávného a někdy 
už i zmizelého Českého Brodu a jeho okolí. Velmi 

zajímavý byl i zfilmovaný tradiční sokolský pochod 
na Lipany, který se Sokol rozhodl v květnu tohoto 
roku po mnoha letech obnovit.

Poslední částí odpoledního programu byly ukázky 
oddílů českobrodského Sokola. Návštěvníci mohli 
vidět oddíly scénického tance, aerobiku, mažo-
retek, věrné gardy, sebeobrany a nácvik na letní 
gymnaestrádu v Helsinkách. S tím byl odpolední 
program ukončen a návštěvníci pozváni na večer, 
kdy oslavy pokračovaly reprezentačním Sokolským 
plesem.

Sokolské oslavy mají své pokračování i v měsíci dub-
nu, kdy bude od 1. do 24. 4. v galerii Šatlava k vidě-
ní výstava o historii Sokola v Českém Brodě, kterou 
mohli návštěvníci oslav shlédnout v sokolovně.

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

Sokolské oslavy pokračují výstavou
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týden pohádek Boženy Němcové

Další cyklus literárních besed pro žáky základních škol jsme nazvali Týden pohádek Boženy Němcové a vě-
novali jsme ho známé české spisovatelce, jejíž dílo patří do zlatého fondu české literatury. Snažili jsme se 
představit ji dětem jako sběratelku krásných lidových pohádek, které se v mnoha případech staly předlo-
hou filmového zpracování.

Vybrali jsme pět velmi známých pohádek z díla Bo-
ženy Němcové, na každý den od pondělí do pátku. 
Děti nejprve podle různých nápověd hádaly jejich 
název, pak jsme si přečetli krátké ukázky a porovna-
li je s filmovým zpracováním. Z toho vycházel i další 
úkol pro děti, hledání rozdílů mezi filmem a knižní 
předlohou. Na závěr každé pohádky si odvážní jed-
notlivci mohli vyzkoušet role různých pohádkových 
postav, takže jsme v naší knihovně mohli vidět Po-
pelku, která v oříšku našla skutečné plesové šaty, 
prince Bajaju, který se utkal s trojhlavou saní, nebo 
čertova švagra Petra, který z kouzelného kabátu 
vytahoval dukáty. Nakonec všichni společně správ-

ně pojmenovali další pohádky Boženy Němcové, 
jejichž názvy se nám v knihovně trochu popletly.

Ve druhé části našeho setkání došlo už tradičně na 
představení nových knih v dětském oddělení a je-
jich prohlížení, největší zájem byl tentokrát o dět-
skou kuchařku Draci v hrnci.
S pohádkovými postavami Boženy Němcové se bě-
hem února a března setkalo 33 tříd obou česko-
brodských ZŠ, ZŠ Přistoupim a ZŠ Poříčany.

Vlasta Novotná,
Městská knihovna Český Brod
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Vybíráme z knižních novinek

Pavlína Cermanová, Robert Novotný, Pavel Soukup: Husitské století
Husitství bylo po dlouhá desetiletí jednostranně vyzdvihováno, po roce 1989 
naopak převážilo pojetí zdůrazňující kulturní škody a náboženský fanatismus, 
intelektuální přínos husitských myslitelů, převratné změny ve společnosti či 
v písemnictví jako by upadly v zapomnění. Kniha Husitské století shrnuje vý-
sledky odborného bádání v posledních letech, které přineslo nové poznatky 
ukazující provázanost českých dějin 15. století s vývojem v soudobé Evropě, 
ale také unikátní impulzy, kterými se husitství vymyká své době, a podává 
vyvážený obraz této epochy, nezávislý na ideologických předsudcích.

Zuzana Maléřová: Dopis Cyranovi
Nová kniha Zuzany Maléřové je plná ojedinělých dopisů. Začíná dopisy „cy-
ranovskými“ neboli „dopisy v zastoupení“, které autorka mnoho let psala 
jménem někoho jiného, tak promlouvá dcera k matce, žena k muži, přítel 
k přítelkyni, bratr k sestře. Druhou část tvoří neodeslané dopisy, které na-
psala autorka sama za sebe své rodině, přátelům i těm, kteří už odešli, tyto 
texty jsou velmi emotivním vstupem do jejího osobního života. Závěrečné 
dopisy ve verších působí jako poetická tečka za příběhy v předchozích čás-
tech. Součástí výtvarně exkluzivně pojaté knihy jsou fotografické ilustrace 
Vlada Bohdana z cyklu Stínohry.

jménem někoho jiného, tak promlouvá dcera k

Kompletní přehled nových knih za měsíc únor 2015 je k dispozici v Městské knihovně nebo na
www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky

Eva Bavorová, tomáš Suder: Líza a Pupík jedou na výlet
Kočička Líza a pes Pupík už podruhé opustili stránky časopisu Sluníčko 
a vydali se na výlet. Zajímá vás, kam se z hradu ztratil nebezpečný drak, 
čeho se bojí strašidla, nebo co se děje v dinoparku po zavírací době? 
Vypravte se s Lízou a Pupíkem za dobrodružstvím a pomozte jim rozluš-
tit nejen tyto záhady. Zažijete spoustu legrace, projedete se vláčkem, 
autem, na kole nebo na koni, ti odvážní se mohou svézt i na tobogánu! 
Interaktivní knížka plná veselých komiksů, úkolů a malovaného čtení je 
určena všem malým (ne)čtenářům a jejich rodičům.

Husitství bylo po dlouhá desetiletí jednostranně vyzdvihováno, po roce 1989 
náboženský fanatismus, 

intelektuální přínos husitských myslitelů, převratné změny ve společnosti či 

pes Pupík už podruhé opustili stránky časopisu Sluníčko 
hradu ztratil nebezpečný drak, 
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Z mého článku uveřejněném v únorovém ČB zpra-
vodaji mi vypadla při přepisování (předatlování) 
část věty, aniž by se zásadně změnil smysl článku, 
ale trochu utrpěla logika. Správně měla věta znít: 
„Na můj dotaz pod koho MP spadá, ZDA O KRÁDE-
ŽÍCH VÍ A CO ČINÍ,“ odpověděl dotazem. Chtěl jsem 
tuto skutečnost ozřejmit na následujícím zasedání 
městského zastupitelstva dne 25. 2. a případně 
se dotázat co MP udělala v této banální věci. Jed-
náním zastupitelstva jsem byl velmi zklamán. Dr-
molení, brblání při jednotlivých referátech včetně 
pana starosty, rutina a spěch, abychom stihli zprá-
vy v 19.00 hod., případně byli včas v Béčku na pivu. 
Čekal jsem, že řídící schůze vyzve přítomné hosty, 
zda nemají nějakou připomínku, ale v 18.50 byl ko-
nec a šmitec (či šmytec)? Bezprostřední ohlasy na 

můj článek byly i přes zmíněnou chybu souhlasné 
až na jeden. Bývalý spolužák mi vyčinil, co to píšu 
za bláboly o hřbitovech? Možná, že to bylo chybou 
při přepisování, nebo máme každý v sobě jinou 
míru socialistické výchovy. Celé jednání našich 
čelných městských představitelů, na mne činilo 
dojem, že zastupitelé mají jiné priority než blaho 
svých spoluobčanů a voličů. Např. zda si mají po-
řídit jako služební auto Škodovku nebo zahraniční 
vůz, neb zda mít SPZ normální nebo mafiánskou 
končící na 5555!

Hezké prožití předjarních dnů a nenechte se napá-
lit Aprílem a za měsíc na shledanou!

Slávek Břečka

Oprava

Vážený pane Břečko,

Nejprve jsem na Váš příspěvek vůbec nechtěl rea-
govat. Jsem totiž přesvědčen, že tímto dílkem svého 
spolužáka opět nepotěšíte. Přesto musím reagovat 
na jedno vážné obvinění a důrazně jej odmítnout. 
Jednání zastupitelstva jsou veřejná a veřejnost má 
právo se vyjádřit ke každému bodu ještě před hla-
sováním o návrhu usnesení. Toto právo jako řídící 
schůze striktně dodržuji a před ukončením diskuze 
se většinou ještě ptám, zda někdo nechce vystoupit 
a až poté zahajuji hlasování. Na konci jednání je na 
každém zasedání zařazena tzv. obecná rozprava, 
ve které je možné zeptat se či přispět na jakékoliv 
téma. Na posledním zasedání tohoto práva využi-
li JUDr. V. P. Traurig a Ing. J. Kokeš. Nikdo další se 
již nepřihlásil a tak jsem rozpravu ukončil. Patrně 
jste tuto příležitost zaspal, ale nevadí. Opět budete 

mít šanci na příštím jednání zastupitelstva 1. dub-
na (a také to není apríl).  Závěrem Vám chci sdělit, 
že zastupitelé si své povinnosti plní bez ohledu na 
to, kdo se kam a jak moc těší. Důkazem můžou být 
konce předchozích zasedání. V prosinci jsme končili 
minutu před jedenáctou a v lednu pět minut před 
desátou hodinou večerní. Výše uvedená tvrzení si 
můžete ověřit v zápisech zveřejněných na měst-
ských webových stránkách.

P.S. O pořizování zahraničního vozu se nejednalo 
a ani o tom neuvažujeme. Tzv. mafiánské značky 
radši přidělujeme služebním vozům, abychom se 
vyhnuli nařčení z nějakého kupčení. Ale jak vidíte, 
vše je marné.

S přáním hezkých jarních dnů
Jakub Nekolný

V minulém vydání Českobrodského zpravodaje byli 
občané informováni o změně nájemce nemocnice. 
Nový nájemce fy. Medireco a.s. se údajně zavazuje 
uhradit (pouze částečně) dohledatelný dluh před-
chozího nájemce v částce přes 13 mil. Kč výměnou 
za co? A jaká že je skutečná výše pohledávek?  Na-

víc se uvádí, že nepůjde o odprodej pohledávky, 
ale o konstrukci převzetí, která se v oblasti zdra-
votnictví vůbec nepoužívá, viz auditorské vyjádření 
Ing. Tomáše Bartoše. Jak je možné, že dluh stále 
narůstal? Jaké kroky vedení města podniklo ve vy-
máhání pohledávek od roku 2009 (za neplacení ná-

Bude v nemocnici v Českém Brodě základní zdravotní péče 
nebo pouze LDN?
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4� Píšete nám
jemného a energií), když nájemce měsíc co měsíc 
dostává od pojišťoven nemalé částky v průměru 
1.000 Kč na lůžko a den.

Další bod se týká využití stávajících budov, které za 
dobu stávajícího obsazení radnice nechalo město 
zchátrat. Zřejmě je čeká asi stejný osud jako Lidové-
ho domu. Což je městem obvyklý používaný způsob 
hospodaření se svěřeným majetkem města. Vše od-
prodat, o nic se nestarat a zadlužovat město.

Pan starosta při sdělení nových plánů a změn v ne-
mocnici poněkud zapomněl, že při předávání od 
státu se město zavázalo, že bude i nadále poskyto-
vána stejná zdravotní péče jaká byla v den předá-
ní, což je uvedeno i ve smlouvě. Tudíž chirurgické 
oddělení, interní oddělení, gynekologické oddělení 
včetně porodnice a ostatních. Z poskytované zdra-
votní péče nám zůstali pouze obvodní lékaři, pra-
coviště rentgenu, které je však bohužel občas ne-
dostupné v návaznosti na čerpání dovolené pana 
Blažka. Pacientům tak mnohdy nezbývá než na 
vlastní náklady cestovat do jiné nemocnice. A ne-
smíme také zapomínat na Chirurgickou ambulanci 

s omezenou pracovní dobou. Jistě všichni máte po-
dobnou zkušenost.

Není tajemstvím, že provozováním LDN zvlášť za 
těchto od vedení města více než příznivých pod-
mínek dochází k obohacení provozovatele na úkor 
stálého zadlužování města. Proč město tuto čin-
nost neprovozuje samo a nesnaží se tak snížit svůj 
dluh? Vždyť město disponuje zkušenými managery 
schopnými ziskově vést a řídit. Zářným příkladem 
je sportovní hala, která pod vedením pana Janíka 
jen vzkvétá. 

Od nového nájemce občané města a spádových 
obcí hlavně očekávají poskytování a zajišťování zá-
kladní zdravotní péče a nikoli pouze LDN. 

Zdraví máme všichni na předním místě, tudíž by-
chom se všichni měli snažit o znovuobnovení po-
skytování základní zdravotní péče v nemocnici 
v Českém Brodě.

Miroslava Fraňková,
členka hnutí Volba pro město

Vážená paní Fraňková,

pokusím se stručně odpovědět na Vaše otázky. Po-
hledávky se převádí na základě Dohody o postou-
pení pohledávky. Tedy skutečně dochází k prodeji 
za 100 % své nominální hodnoty. Pohledávky jsou 
v celkové výši 12,156 mil. Kč plus 1,35 mil. Kč úro-
ků. Auditor smlouvu viděl a město pochválil za způ-
sob, jak si s touto pohledávkou poradilo. 

Dluh narůstal, protože si stávající nájemce nehradil 
své povinnosti v plné výši. Město dlužné částky vy-
máhalo standardním způsobem včetně soudní ža-
loby, když se blížila doba promlčení. Dokonce jsme 
již byli u soudu úspěšní. Krajním řešením byla pak 
výpověď z nájemní smlouvy a hledání nového pro-
vozovatele. K tomuto kroku jsme museli přistoupit 
v loňském roce a další vývoj již znáte.

Město nenechalo budovy zchátrat, protože je do-
stalo od státu již zchátralé. Naopak teď se do nich 
začíná intenzivně investovat a první výsledky již 
brzy uvidíte na budově bývalé gynekologie. Ale 
nezůstane jen u tohoto objektu. Srovnávat situ-

aci s Lidovým domem je nesmysl, protože Lidový 
dům byl prodán a až soukromý vlastník jej opravil. 
O prodeji budov v areálu mimo rozestavěné polikli-
niky nikdo neuvažuje. Naopak chceme tyto domy 
využít pro veřejné účely a potřeby města.

Město není tím, kdo stanovuje rozsah poskytova-
né zdravotní péče nejen v naší nemocnici. Tím jsou 
zdravotní pojišťovny, jelikož ony si objednávají roz-
sah služeb pro své pojištěnce. Několikrát nám bylo 
důrazně sděleno, že provoz akutních lůžkových od-
dělení nebudou v Českém Brodě hradit, ať by byl 
provozovatelem kdokoliv. Město opravdu v tomto 
případě vystupuje v roli majitele domu, který může 
ovlivnit jen stav nemovitostí, nikoliv rozsah činností 
jeho nájemníků.

Na úkor města se nikdo neobohatil, k nasmlouvaným 
platbám se dostávám právě přes převod pohledávek. 
Provozovat městské zdravotnické zařízení neuvažu-
jeme, protože minulá zkušenost nám stačila. Za své 
působení pod městem příspěvková organizace NsP 
Český Brod vygenerovala ztrátu přes 20 miliónů ko-
run, se kterou si poradit také nebylo jednoduché.

Českobrodský zpravodaj
březen 2015
Českobrodský zpravodaj
březen 2015
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Základní zdravotní péče je v Českém Brodě posky-
tována. Není zde lůžkové interní a chirurgické od-
dělení. Při současném technologickém pokroku, je 
u takto malých oddělení skoro nemožné držet krok 
s ostatními hráči na trhu. Chirurgie před zrušením 
vykázala kolem 250 výkonů za rok, což není ani je-
den výkon denně. Takovéto oddělení si nevydělá ani 

na provoz, natož na zaplacení kvalitního personálu 
a materiálové obnovy. Ale opravdu tady nemohu 
mluvit za zdravotní pojišťovny, protože tato otázky 
by měla směřovat spíše na ně.

S přáním pevného zdraví
Jakub Nekolný

Více než 13 milionů, které našemu městu dluží společnost Ing. Vojtíška, je po poslední únorové středě na cestě do vlast-
nictví nového provozovatele nemocnice. Dá se říci, že tím prakticky skončila etapa debat nad tím, co s nemocnicí dál.

Toto téma vyvolává silné emoce; v současné době 
nebylo možno najít ideální řešení, které by zajis-
tilo, že se tu jako mávnutím kouzelného proutku 
objeví funkční špitál poskytující rozsáhlou akutní 
péči. Řešení, které většina zastupitelů posvětila 
svým souhlasem, není bez rizika, ale v současné 
situaci je nejlepší možné.
 
Když se v minulém volebním období ukázalo další 
působení Ing. Vojtíška v nemocnici neudržitelným, 
dohodla se koalice s opozicí na podmínkách vý-
běrového řízení, z jehož výsledku by vzešel nový 
provozovatel. I přes rozdílné názory na to, kam má 
město směřovat, i přes určitou vzájemnou nevraži-
vost, která mezi námi vládla, jsme se byli schopni 
dohodnout na podmínkách, které připadaly smys-
luplné všem zastupitelům. Výsledkem pak bylo 
jednomyslné schválení podmínek výběrového říze-
ní a následně i nezávazné rozhodnutí o vítězi.

Definitivní rozhodnutí učinilo zastupitelstvo vzešlé 
z loňských voleb. I zde byla nalezena shoda napříč 

koalicí i opozicí – s výjimkou zastupitelů Českob-
roďáku. Osobně mne může mrzet, že hoši a děvče 
z Českobroďáku nejprve hlasovali pro doporučení 
pokračovat ve výběrovém řízení, aby následně bez 
jediného vysvětlení odmítli nezbytně navazující 
krok – tedy postoupení pohledávek na nového 
provozovatele; věcné námitky či návrh jiného řeše-
ní  od vítěze voleb  očekávat nelze. V krátké době 
však zřejmě ve svých schránkách nalezneme leták 
(ať již podepsaný či nikoliv), který příspěvek Česko-
broďáka k řešení nemocnice označí za prospěšný 
a užitečný; podle mne je užitečný jako automat na 
kondomy ve Vatikánu.

Posledním krokem je vystěhování pana Vojtíška 
a faktické převzetí provozu novým subjektem; ačko-
liv i na tomto poli lze očekávat obstrukce, jsou mož-
nosti stávajícího nájemce omezené. Zdá se, že se po 
dlouhé době skutečně začíná blýskat na lepší časy

JUDr. Vojtěch Pavel Traurig, Ph.D., 
zastupitel města Český Brod

Převod nemocnice (téměř) dokonán

Českobrodský zpravodaj
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Byla řeč o NsP. Město řešilo její současné problémy i její budoucnost. Ziskuchtivostí lidí se dostala do vlek-
lých potíží. Ale byly další problémy.

V 80. letech se (naštěstí!) neuskutečnil záměr vy-
bourat jednu stranu ulice Krále Jiřího a obehnat ji 
socialistickými paneláky (peníze spolknul Kolín). 
Zásadním problémem města v roce 1990 byl ha-
varijní stav kanalizace, chyběla čistička odpadních 
vod (ČOV). Město mělo stavební uzávěru, bez ČOV 
se nesmělo investovat. 

Jednali jsme o rekonstrukci školní jídelny se spo-
lečností Eurest i se školami, které tuto cestu zvolily 
(první byla ZŠ Rychnov n.Kn.). Zkušenosti byly dob-
ré z provozu i z výchovy dětí i rodičů (opouštění 
nesprávných stravovacích návyků). Dosažení stan-
dardu vyžadovalo investici 14 milionů Kčs, stavební 
uzávěra to znemožnila. 

Po celé období proto byla hlavním úkolem příprava 
ČOV a rekonstrukce kanalizace. Podíleli se všichni, 
ale zvlášť paní profesorka Mgr. Procházková (využi-
la svých bývalých studentů v důležitých funkcích). 
Mezi prvními obcemi v zemi jsme po roce začali 
1989 stavět.

I s vodou byla potíž. Omezený zdroj u Kounic se 
pro vysoký obsah křemenného písku zanášel, zdroj 
v Zahradách při vyšším čerpání vysoušel okolní 
studny. Navrhl jsem nový vrt dál od Zahrad. Během 
půl roku byl připojen a slouží dodnes.

Přivedl jsem do města Komerční banku a Agroban-
ka. Šlo to ztuha, naivně jsem myslel, že se pohrnou. 
Odmítl jsem modernizaci telefonní ústředny na 
poště. Prosadil jsem postavení ústředny na pozem-
ku města v ulici Jana Kouly obsahující i prostor pro 
techniky a montéry. Dnes jsou částečně pronajaty, 
ale v případě potřeby jsou k dispozici.

Vybudoval jsem levnou, efektivní městskou policii. 
Město hlídalo nepřetržitě 9 motivovaných strážní-
ků (z toho 1 velitel a 2 psovodi). Ročně zadržela ně-
kolik celostátně hledaných osob. I za dramatických 
okolností, za což se jim dostalo ocenění. Bohužel 
nástupci „ušetřili“ rozbitím tohoto fungujícího 
útvaru, aby se posléze zase budoval.

Vyhodil jsem zástupce firmy s parkovacími automa-
ty nabízejícího mi cestu do Francie. Dva invalidní 
důchodci se střídali při řízení parkování na náměs-
tí. Vydělali na sebe a vážili si práce. Časem jsem 
smutně přihlížel instalaci automatů. Dva penzisty, 
kteří město nic nestáli, nahradily automaty a drahý 
strážník, bez jehož dozoru automaty ztrácí smysl. 

Prvně po desítkách let nezvítězila v tendru na 
opravu Tyršovy ulice místní pobočka Staveb silnic 
a železnic. Cizí firma opravila ulici o třetinu levněji, 
ulice „drží“ dodnes. Ale musel jsem vyměnit ně-
které „zasloužilé“ členy stavební komise lobující 
pro „svého“ kandidáta. Nepotřebovali jsme zákon 
o veřejných zakázkách, věděli jsme, jak se chovat!

7. 3. 1991 (v den Masarykova výročí) jsem zasadil 
s hrstkou věrných u pošty lípu svobody. Výsadbu 
provázela bouře naznačující, co nás čeká. Dnes je 
z ní pořádný strom. 

Za svého krátkého působení v politice jsem dosáhl 
věcí, které stály za to. Leckdy jsem musel i kapitu-
lovat, nedařilo se prosadit řadu rozumných opat-
ření. Při sílících intrikách jsem požádal o vyslovení 
důvěry a získal prostor k další práci. Začínal i končil 
jsem s minimálním platem a s minimálním odstup-
ným (2 měsíční platy). Odcházel jsem jako „nežá-
doucí osoba“ pro nastupující ODS. 

Nebyl zájem převzít nás rozjednanou agendu. Proto 
např. na počátku 90. let nebyl vybudován železnič-
ní podchod na Škvárovnu (buduje se až nyní), nikdy 
nebyla vybudována předjednaná železniční zastávka 
Štolmíř. V roce 1994 měl Český Brod pověst vysoce 
převyšující jeho demografický význam. Pak jsem smut-
ně přihlížel tomu, jak město upadalo do průměru. 

Vždy jsem vystupoval proti čachrům, machinacím, 
intrikám, politikaření, podvodům, lhaní a pomlou-
vání. Zaplatil jsem nevolitelností. Chci ještě jednou 
poděkovat všem, kteří mi tehdy dali důvěru.

RNDr. Bc. Jan Kunčar, starosta 1990 - 1994

Návrat paměti – díl 3.
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PŘIDEJTE SE!  
 Jako sponzor (materiální nebo finanční pomoc) 
 Jako mediální partner 

 Jako dobrovolník  

Tradiční dobrovolnická akce zaměřená na úklid veřejných  
prostranství, černých skládek i příkopů v regionu Pošembeří. 
Úklid probíhá ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody 
v rámci celosvětové kampaně Clean Up The World a s řadou obcí, 
škol, spolků, neziskových organizací i firem.   

VEŠKERÉ INFORMACE VÁM PODÁ  
Bc. Gabriela Mannová, tel: 727 946 341  
email: mannova@posemberi.cz, www.posemberi.cz 
Číslo účtu: 0435066359/0800 



Jak odhlásit a přihlásit na úřadě 
ojeté osobní auto z ČR

Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.).

Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad
1  Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího.

2 Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu společnou žádost. 
Formulář je ke stažení na www.mdcr.cz nebo na webech samospráv.

3 Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí s úředně 
ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde (v případě podání žádosti elektronickou formou stačí 
ověřený elektronický podpis). Ověření je nejsnazší vyřídit na Czechpointu. Další možnost je zmocnit 
k vyřizování celé věci třetí osobu.

Nezbytné doklady a dokumenty: 
Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu – pouze pro cizince)
Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel
Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla)
Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta) 
Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla 

Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu!
Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, 
musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. 
Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. 
K žádosti se dokládá: občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení 
o registraci vozidla), doklad o pojištění, protokol o evidenční kontrole, doklad o platné technické prohlídce, 
popř. plná moc s ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte vyřizování osobně.

Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla do konce roku 2015
Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít 
do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo 
administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 
2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční 
sankce. Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte 
podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt – do 30. června 2015. Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka 
(viz polopřevody).

DALŠÍ INFORMACE O ZMĚNÁCH V PŘEVODECH A PŘIHLAŠOVÁNÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL NA 

www.mdcr.cz 



Městská knihovna Český Brod

zve všechny zájemce

ve středu 15. dubna 2015 od 19.00 hod.

na  setkání 
s básníkem, prozaikem a nakladatelem

Martinem 

Reinerem
autorské čtení, beseda o románu Básník a Ivanu Blatném

vstup volný
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Českobrodský
ZPRAVODAJ

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

náklad: 3.100 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: 16. 3. 2015

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: duben 7. 4., květen 4. 5., červen 8. 6., červenec/srpen 3. 8., září 7. 9., říjen 5. 10., listopad 2. 11., prosinec 7. 12. 
data expedice: duben 17. 4., květen 15. 5., červen 19. 6., červenec/srpen 14. 8., září 18. 9., říjen 16. 10., listopad 13. 11., prosinec 18. 12. 



PRODÁVÁME:
Dveře interiérové, vchodové a bezpečnostní
Kliky, dveřní kování
Plovoucí, vinylové a PVC podlahy
Stavební chemie
Obklady a dlažby
Přechodové lišty

ADRESA:
ŽIŽKOVA 152 ČESKÝ BROD
Tel.: 773 991 222
www.profi-elsa.cz

AKCE DO KONCE BŘEZNA:
NA VŠECHNY DVEŘESLEVA 15%



VYKUPUJI
NEMOVITOSTI

+420 607 915 486

Nový autorizovaný servis BMW
a MINI Renocar v Praze-Čestlicích

rozšiřuje tým o pracovní pozice:
• přejímacího technika, mistra dílny, vedoucího skladu,
• mechanika elektronika s vyhl. 50 a pracovníka myčky 

pro specializované mytí
Požadujeme:

praxi v autorizovaném servisu na uvedených pozicích.
Nabízíme:

zázemí nového servisu a odpovídající platové ohodnocení.
Životopisy s průvodním dopisem posílejte na:

lenka.berkova@renocar.cz

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

NABÍDKA
PRACOVNÍK VE SKLADU

Přijmeme pracovníky do skladu na 
nepravidelné a zkrácené úvazky na DPP 

s možností prodloužení na Pracovní smlouvu. 

Nástup: ihned. Místo: Přišimasy/Hradešín.
Odměna: smluvní 60- 100,- Kč/ hodinu. 

Životopis s kontaktem posílejte na 
personal@pexi.cz, tel.: 274 023 224





STUDIO KUCHYNĚ
RNDr. Milan Vyšata

Náměstí Arnošta z Pardubic 317, Český Brod

Používané materiály: folie, masív, dýha, lamino

ZDARMA ZAJISTÍME:
Návrhy kuchyní 3D, zaměření, dopravu a montáž

KUCHYNĚ NA MÍRU • VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

Tel.: 321 620 004, 605 224 855, 774 836 559
Otevřeno: Po-Pá 9-17, So 9-12

Tel.: 321 620 004, 605 224 855, 774 836 559
KE KAŽDÉ KUCHYNI DÁREK

JARNÍ PRODEJ JIŽ ZAHÁJEN!
NABÍZÍME:

petrklíče, macešky, sedmikrásky, pomněnky 
a velikonoční osení

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

Tel: 736 765 346 
www.zahradnictvilimuzy.cz

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



kuře chlazené – 49,90 Kč/kg
vepřovou kýtu bez kosti – 89 Kč/kg

vepřová játra – 33 Kč/kg

PRODEJNA:
Husovo nám. 41
Český Brod
tel.: 321 622 376

ceny jsou platné od 23. 3. do 4. 4. 2015
na prodejně v Českém Brodě 

NABÍZÍME:



M O N T Á Ž  -  V O D A  -  T O P E N Í  
P LY N  -  M Ě Ř E N Í  -  R E G U L A C E

S T R O J N Í  Č I Š T Ě N Í  K A N A L I Z A C E

S E R V I S  A  R E V I Z E  P LY N O V Ý C H  
K O T L Ů  V Š E C H  Z N A Č E K

mobil: 776 628 888      e-mail: info@fpinstal.cz      www.fpinstal.cz

Výuka/doučování ruského jazyka

Mgr. Zina Pávišová
e-mail: zina.pavisova@gmail.com

tel. 732 520 209





! Stěhování - Vyklízení !
Stěhování všeho druhu. Odvoz starého nábytku 

na skládku. Vyklízení bytů, domů,
pozůstalostí atd. Autodoprava.

Telefon: 773 484 056

Pronajmu nebytové prostory (70 m) v přízemí na 
adrese Č. Brod náměstí Arnošta z Pardubic 46. 

Bližší info. na tel 773 660 693.

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:  cbz@cesbrod.cz, vomackova@cesbrod.cz, 
tel. 321 612 219 nebo tel. 321 612 115.

ZDE MŮŽE BÝT I VAŠE INZERCE
V Českém Brodě máme vlastní obchodní zástupkyni:

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

kancelar@carpinus.cz
tel. 736 606 050

Naším cílem je kreativní formou
v

                              se

Asii Ameriku EvropuAfriku

Letní



kancelar@carpinus.cz
tel. 736 606 050

Naším cílem je kreativní formou
v

                              se

Asii Ameriku EvropuAfriku

Letní





SERVIS

PRODEJ
POČÍTAČE, NOTEBOOKY,

TABLETY, TISKÁRNY

SERVIS VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ÚDRŽBA POČÍTAČŮ A POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

www.briard.cz



www.nasnet.cz

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

• instalace a aktivace zdarma
• závazek 24 m síc

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

• závazek 24 m síc

Standard AirMax
16384/4096

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

• stávajícím klient m nabízíme výhodný p echod na technologii AirMAX 

Premium AirMax 
32768/8192

tel.: 314 008 200

Tarif
Max. rychlost 

download
(kbit/s)

Max. rychlost 
upload
(kbit/s)

Cena bez DPH
(cena s DPH)

START 2048 512 240,-
(290,-)

STANDARD 4096 2048 390,-
(472,-)

PREMIUM 12288 2048 490,-
(593,-)

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

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

PPremium AirM
32768/819

Mbit/s32




