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2 Co nového
Nelady
K nadepsání červnového úvodníku jsem měl dlouhou řádku inspirací. Vzpomínka na mimořádně hravou 
a svižnou akademii Myšárny, kde lano v jedné scénce ne a ne se napnelit, natož pak vyvolat cukulatůru. 
Její program jistě vznikal v kotli představ, dohadování, napnelismů, ale výsledek, věřím, potěšil jak účinku-
jící, tak i diváky. Snad se nám spolu pro příš   ročník povede lépe vyladit i ozvučení obdobných hrátek.

Ano, můžeme zažít nelady trpké, zaseklé, přímo zapšklé, ale i tvůrčí, konstruk  vní. A cesta od jedněch 
k druhým nemusí být zas tak dlouhá. Vyžaduje však umění naslouchat, trpělivost při argumentaci, špetku 
nadhledu či odstupu a mnohdy pomůže i trocha humoru. Myslím, že snad každý si zažíváme svá zaseknu  , 
ale i radostnou úlevu, pokud se nám podaří překročit bludný kořen.

Ne zcela radostný pohled na kořeny se naskytl při kontrole postupu dokončovacích prací u školního hřiště. 
Stále nám na stavbách stromy a zeleň spíš překážejí. Stále mají navrch pochopitelné argumenty rychlos  , 
trvanlivos  , snadnější údržby. Díky věcnému přístupu všech účastníků jsme nakonec dospěli k dohodě 
o skladbě chodníků, jejich obrub, vedení kabelu pro veřejné osvětlení i trase oplocení areálu školy tak, 
aby stromy, které v blízkos   školy mohou zůstat a poskytnout dětem i rodičům v horkých dnech stále 
vyhledávanější s  n, utrpěly dokončovacími pracemi co nejméně.

Zpřístupnění a využi   čás   nemocniční zahrady navazující na školní areál, kterou tvůrci trefně pojme-
novali Sluneční pláň, pro širší okruh veřejnos   je další rados   pro přátele zelenějšího Brodu. Téměř osm 
let starý slogan Park ve městě – město jako park zde nabývá další reálné podoby. Věřím, že se nakonec 
dočkáme i propojení této úžasné zahrady až do Wolkerovy ulice.

Trochu poťouchlou rados   z občasných drobných vítězství nad zbytečně přebujelou administra  vou je 
pro mě i vaše příznivá odezva na provizorní lávku přes Šemberu v městském parku. Ač rozhodně nepatřím 
k příznivcům černých staveb, někdy je užitečnější než nekonečné debaty odborníků přistoupit k podobné-
mu reálnému testu. Finální podoba lávky bude jistě naplňovat potřebné předpisy, ale už teď je zřejmé, že 
další propojení břehů Šembery v tomto místě bude vítaným zpestřením pro návštěvníky parku. Prostran-
ství kolem Pivovarského rybníka bude zkrátka parku blíž.

Pevně věřím, že k rozumnému sladění zájmů o dostatek parkovacích míst na sídliš   i o možnost procházky 
či posezení pod korunami stromů, kterých tu také není přebytek, dospěje i jednání o podobě prostranství 
v sídlištním zakončení ulice Palackého (od věžáku).

Aleš Kašpar
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3Krátce z města

Vlajka
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České Republiky udělil 6. 6. 2017 rozhodnu  m 
číslo 68 Městu Český Brod městskou vlajku.

Prodloužení úředních hodin agendy cestovních 
dokladů
Vzhledem ke zvýšenému zájmu o vydávání ces-
tovních dokladů rozšiřujeme v období od 12. 6. 
do 28. 6. 2017 úřední hodiny agendy cestovních 
dokladů a pokladny v úředních dnech (pondělí 
až středa) již od 7.30 hod.

Lávka přes Šemberu
Líbí se vám myšlenka propojení břehů Šembe-
ry v místě provizorní lávky? Hlasujte v anketě 
na webových stránkách města do konce červ-
na 2017.

Městská policie v Krupé
V sobotu 3. 7. 2017 naše městská policie před-
vedla na Dětském dni v Krupé ukázky práce se 
služebním psem. Dě   si také mohly prohlédnout 
uspávací zbraň apod.

Den otevřených dveří a Fórum města
V pondělí 4. září 2017 bude v nové budově ško-
ly ZŠ Žitomířská v areálu nemocnice probíhat 
od 10.00 hodin celodenní akce Den otevřených 
dveří. Kromě komentovaných prohlídek nově 
zrekonstruovaného objektu a jídelny bude při-
pravena prezentace volnočasových ak  vit pro 
dě   na školní rok 2017/2018 spolky Českobrod-
ska. Odpoledne bude patřit Fóru a hledání pri-
orit rozvoje zdravého města Český Brod. Jste 
srdečně zváni.

Dopravní den v Liblicích
V sobotu 27. 5. 2017 za krásného slunečního 
počasí uspořádal Spolek přátel obce Liblice již 3. 
ročník dopravního dne ve venkovních prostorách 
Střední odborné školy. Dě   si mohly vyzkoušet 
jízdu zručnos  , jízdu v elektrických au  čkách, do-
pravní testy, hod míčkem na dráčka sop  ka, chů-
zi na chůdách, zastříkat z dětské hasičské stříkač-
ky, přiučit se zdravovědu a naučit se třídit odpad 
a v neposlední řadě zaskákat si v pneuma  kách. 
Byla též možnost prohlédnout si zásahové vozi-
dlo hasičů, zastřílet z kuličkové pistole Městské 
policie a letos i nově se mohli dě   i dospělí svézt 
na vozidle technických služeb. Nakonec dě   ob-
držely tašku plnou odměn, diplom, odznak „Nej-
lepší cyklista“ a čokoládovou medaili.

Venkovní fi tness
Zveme vás na otevření venkovního fi tness v par-
ku na Škvárovně, které se uskuteční ve čtvrtek 
29. června 2017 přímo na místě (cca 15 hod., 
bude upřesněno na stránkách města). Fitness 
je určeno všem věkovým kategoriím. Instruktoři 
předvedou ukázková cvičení i to, jak na strojích 
necvičit.
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4 Věstník
Body projednávané Radou města 10. 5. 2017
1. Generel dopravy Českého Brodu
2.  Smlouva o poskytnu   fi nančních prostředků 

z rozpočtu města Český Brod pro r. 2017
3.  Bezúplatný převod čás   pozemků ve Zborovské 

ulici (uzsvm)
4.  Nabídka hřbitovní stavby a hrobového zařízení 

ke koupi
5. Inves  ční dotace v Programu EFEKT 2017
6. Škola 1100 - dodatek č. 4 MTStav
7.  Informace - zápis komise bezpečnos  
8.  Městské slavnos   v pivovaru - smlouva o výpůjčce

Body projednávané Radou města 24. 5. 2017
1.  Informace - Zlepšení mikroklima  ckých podmí-

nek..., stav reklamačního řízení
2.  Poskytnu   fi nančních prostředků na rekonstruk-

ci a opravy fasád nemovitos   v MPZ města Čes-
ký Brod v roce 2017

3.  Dodatek č. 1 ke smlouvě se společnos   Enuma 
Elis s.r.o. - workout

4.  ANNA - sociální služby - schválení účetní závěr-
ky za rok 2016 a schválení a rozdělení HV za rok 
2016

5.  MŠ Kollárova Český Brod - schválení účetní zá-
věrky za rok 2016 a schválení a rozdělení HV za 
rok 2016

6.  MŠ Sokolská Český Brod - schválení účetní zá-
věrky za rok 2016 a schválení a rozdělení HV za 
rok 2016 

7.  Technické služby Český Brod - schválení účetní 
závěrky za rok 2016 a schválení a rozdělení HV 
za rok 2016

8.  ZŠ Tyršova Český Brod - schválení účetní závěr-
ky za rok 2016 a schválení a rozdělení HV za rok 
2016

9.  ZŠ Žitomířská Český Brod - schválení účetní zá-

věrky za rok 2016 a schválení a rozdělení HV za 
rok 2016

10.  MŠ Liblice Český Brod - schválení účetní závěr-
ky za rok 2016 a schválení a rozdělení HV za rok 
2016

11.  Městská knihovna - schválení účetní závěrky 
za rok 2016 a schválení a rozdělení HV za rok 
2016

12.  Výpověď dohody o partnerství č. 293/2011/
OVV obec Přišimasy 

13.  Dodatek č. 1 k dohodě o partnerství 
č. 290/2011/OVV obec Poříčany

14.  Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace 
města

15.  Informace - Zápis z kulturní komise ze dne 
3. 5. 2017

16.  Informace - Zápis z jednání Komise pro územní 
rozvoj a stavebnictví ze dne 15. května 2017

17.  Informace - Zápis z komise dopravy 
18.  Informace - Plnění úkolů RM a další informace
19.  Informace - Havárie stoky Pod Velkým vrchem
20.  Jídelna 1099 - dodatek č. 3 STAFIKO Poděbrady
21. Pronájem pozemků v k.ú. Doubravčice
22. Škola 1100 - dodatek č. 5 MTStav

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA ODBORU STAVEBNÍHO 
A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného referenta odboru staveb-
ního a územního plánování Městského úřadu Český Brod. V jeho agendě je zejména výkon 
funkce referenta stavebního úřadu v pověřeném správním území a další činnos   dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Platová 
třída: 10 (+ osobní příplatek, odměny za mimořádné pracovní výsledky, příspěvek na dovo-
lenou a další příspěvky ze solidně dimenzovaného sociálního fondu). Předpokládaný nástup: 
v období od 1. 8. 2017 nebo i dříve podle dohody. Lhůta pro podání  přihlášky: 26. 6. 2017 do 
11.00 hodin. Podrobnos   naleznete na webových stránkách města www.cesbrod.cz
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Druhého ročníku sportovního setkání „Brodů“ se ujal partnerský Brod – Železný. Pět „Brodů“ (tj. Havlíčkův, 
Český, Vyšší, Uherský a Železný) změřilo tentokrát své síly pod vysokou sí  .

Na dvou hřiš  ch želez-
nobrodské sokolovny 
hrály Brody v určené 
sestavě tři ženy a tři 
muži, v základní skupi-
ně každý s každým na 
dva vítězné sety do 21 
bodů. Výška volejbalo-
vé sítě byla naštěs   dle 
ženské kategorie. Po 
základní skupině pak 
fi nále hrál Český Brod pro   Uherskému a o tře   
místo se utkaly Železný Brod s Havlíčkovým. „Vyš-
ší“ přihlížel fi nálovým zápasům z pátého místa. 
S heslem našeho týmu, že poslední prohraná bitva 
byla ta u Lipan a od té doby jsme neprohráli, jsme 
navázali na loňskou nohejbalovou šnůru vítězství 
a získali jsme nádherný skleněný odlitek pro vítě-
ze i ve volejbalovém turnaji. Sklářský kraj, krásné 
medaile i „pohár“.

Českobrodské družstvo bylo sestaveno i s ohledem 
k dalším doprovodným ak  vitám, jakými byly sjezd 
Jizery na ra  ech, jízda na koloběžce, společenský 
tanec... a pamě  hodnos   města. Uznáte, že sesta-
va v čele s místostarostou P. Janíkem, dále J. Svo-
bodou, J. Strnadem, K. Šímou a dámami, J. Novot-
nou, J. Výbornou, K. Červenkovou a L. Majerovou 
se nemohla při setkání Brodů ztra  t.

Setkání tradičně doprovázeli i fotografové z Hav-
líčkova Brodu a lze předpokládat díky situacím, že 
některé fotografi e se určitě objeví ve fotosoutěži 
Brodů v Brodě.

Závěrem bych rád za náš tým poděkoval pořadatel-
skému Železnému Brodu za rodinný přístup a přá-
telskou atmosféru a již nyní se těšíme na sportovní 
klání Brodů do Brodu – Uherského, který bude po-
řadatelem setkání za rok.

za českobrodský tým Pavel Janík

Brody v Brodě sportují

INFORMAČNÍ CENTRUM ČESKÝ BROD ZAHÁJILO VÍKENDOVÝ PROVOZ
O SOBOTÁCH I O NEDĚLÍCH
Nevíte kam s návštěvou? Vezměte je do podzemí! I o víkendu jsou k dispozici všechny služby 
včetně předprodeje vstupenek v sí   Ticketportal nebo prodeje vstupenek na pořady a promí-
tání v KD SVĚT v systému GoOut. E-mail: info@cesbrod.cz, tel. 321 612 218-9
Provozní doba:
PO a ST: 8.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 hod.
ÚT, ČT, PÁ: 8.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00 hod.
SO a NE: 11.00 – 16.00 hod.

UZAVŘENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Upozorňujeme, že v pátek 7. 7. 2017 bude MěÚ Český Brod včetně podatelny i pokladny z dů-
vodu čerpání dovolené uzavřen. Informační centrum bude otevřeno.

červen 2017červen 2017
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Výstavní prostory galerie nabízejí do 23. června ke zhlédnu   výtvarné a keramické práce žáků ze ZŠ Žito-
mířská. O prázdninách se můžete těšit na kreslený humor Jiřího Wintera – Neprakty pod názvem Neprakta 
v Šatlavě. Výstava bude částečně prodejní s možnos   zakoupení vydaných knížek pro dě   i dospělé s ilu-
stracemi Jiřího Wintera – Neprakty.

Jiří Winter – Neprakta, uměleckým jménem znám 
více pod pseudonymem Neprakta (1924 – 2011), byl 
český kreslíř, karikaturista, ilustrátor a humorista.

Jedná se o velmi plodného autora, který za svůj ži-
vot nakreslil více jak 35 000 kreslených v  pů a ilu-
stroval stovky humoris  ckých knih. Po studiích na 
Státní grafi cké škole studoval několik semestrů na 
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Jeho 
studium přerušila druhá světová válka, kdy nacisté 
uzavřeli české vysoké školy, a on sám byl více jak rok 
nacisty uvězněn za přechovávání zbraní, takže název 
výstavy Neprakta v Šatlavě je docela příhodný.

Jiří Winter – Neprakta je uveden jako nejčinoroděj-
ší výtvarník v Guinessově knize rekordů. V období 
druhé světové války přišel téměř o celou rodinu 
a sám byl odsouzen za pro  nacis  cký odboj. Pou-
ze šťastnou náhodou unikl trestu smr  . Věznění 
přežil díky svému mládí a dobrému zdraví a na jaře 
1945 byl osvobozen americkou armádou. Spolu 
s několika spoluvězni se vydal z bavorského Bernau 
pěšky domů, do Čech. Po válce společně s námě-
tářem Bedřichem Kopecným utvořili dvojici, kte-
rou žertem nazývali „Firma na výrobu kresleného 
humoru Neprakta“. Na konci šedesátých let těžce 

nemocného Bedřicha Kopecného v roli námětáře 
vystřídal spisovatel Miloslav Švandrlík. Oba patřili 
mezi hlavní autory československého sa  rického 
a humoris  ckého časopisu Dikobraz.

Zdenka Bočková, IC Český Brod
obrázky ze soukromého archivu
Daniely Pavlatové – Winterové

Léto v galerii Šatlava
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BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané:
paní Marie Pohořalová, pan Miroslav Švec, paní Květuše Homolová, 
paní Věra Doušová, pan Jindřich Hahn, paní Eva Cabrnochová, 
paní Marie Svobodová, paní Alena Šmejkalová, paní Božena Kašíková.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

Aby dohnalo ohromný vnitřní dluh z minulých dese  le  , muselo se naše město v posledních letech zaměřit 
na velké inves  ční a stavební projekty, které odčerpávají kapacitu samosprávných odborů našeho úřadu. 
Život ve městě ale mohou zlepšit také drobné úpravy, které stojí málo anebo mohou být skoro zadarmo.

Výstavba nové školy, obnova osvětlení, stavební 
úpravy odboru dopravy. To jsou některé z nedávno 
dokončených nebo právě dokončovaných projek-
tů. Rekonstrukce č.p. 1, služebna MP, úpravy hlavní 
budovy nemocnice, doplnění vodovodní sítě, opra-
va čás   ulice Palackého, to jsou zase akce připra-
vené na nejbližší budoucnost. Zde se pohybujeme 
v milionových částkách. Postup je víceméně po-
dobný: prověření záměru (studie), projektová do-
kumentace, výběr dodavatele, realizace, vše podle 
striktních pravidel. K tomu zpravidla žádost a ad-
ministrace evropské či národní dotace, vyčlenění 
prostředků v rozpočtu, u většiny projektů projed-
nání s veřejnos  . Zlepšit kvalitu života ale můžeme 
také cestou drobných změn, které stojí minimum 
peněz nebo i nic.

V květnu se například povedlo vybudovat lávku, 
která spojila oba břehy Šembery v městském parku 
a okamžitě začala být využívána návštěvníky. Jiným 
příkladem jsou nedávné úpravy zeleně na náměs-
 , které dále pokračovaly osazením kvě  n, a vel-

mi pozvedly vzhled centra města. Další drobnou 
změnou bude například úprava parčíku ve Štolmí-
ři, o kterém jsem psal 
v minulém čísle nebo 
osazení jedné nebo 
dvou laviček v parčíku 
Ve staré Vsi v Liblicích. 
Pokračuje postupná 
proměna prostranství 
podél cesty na Štol-
míř (útulna). Občas 
zkrátka stačí prořezat 
křoví, natřít či opravit 

zábradlí nebo dosít trávník. Může se jednat také 
o vyspravení výmolu nebo propadlého kanálu, vy-
sypání pěšinky štěrkem nebo o osazení stojanu na 
kola, koše či tabulky s názvem ulice. 

Ne všechno jde tak snadno. Pravidelná údržba ve-
řejné zeleně je fi nančně i časově náročná, opravy 
chodníků a místních komunikací také. A třeba v boji 
s plevelem jsme za  m zaostávali. Zdaleka ne vše, co 
nás pálí, je také v majetku města a do cizího investo-
vat nemůžeme. Míst, která by bylo možné rela  vně 
jednoduše alespoň vylepšit, je však ve městě celá 
řada. Kde nepomůže město, pomáhají si lidé sami. 
Mám na mysli hlavně ak  vity místních spolků, na-
příklad Spolku přátel obce Liblice nebo lidí kolem 
štolmířské M´am´alocy, ale i jednotlivců, kteří si 
sami udržují okolí svého domu. Těm všem bych za 
vedení města velmi rád poděkoval. Zároveň vás chci 
požádat, abyste nám dávali své  py na místa, která 
by si podobné drobné úpravy nejen tak, jak jsem 
je zde popsal, zasloužila. Došlé podněty vyhodno  -
me, a to, co půjde, se pokusíme uskutečnit.

Tomáš Klinecký

Velké a malé změny k lepšímu
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Rok se s rokem sešel a máme pro Vás nové informace k akci „Odbahnění a revitalizace návesního rybníku 
Štolmíř“. V loňském roce proběhla dvě komunitní projednání za účas   zástupců vedení města Český Brod, 
místní organizace Českého rybářského svazu a projektanta, přímo ve Štolmíři. Hlavním tématem bylo kom-
plexní řešení návesního prostoru v návaznos   na tento projekt.

Jak jsme již psali v loňském roce, místní organizace 
Českého rybářského svazu ve spolupráci s městem 
Český Brod získala dotaci na odbahnění a revita-
lizaci návesního rybníka ve Štolmíři. Dotace bude 
poskytnuta ze Středočeského Fondu životního 
prostředí a zemědělství v rámci téma  ckého za-
dání „Zkvalitnění životního prostředí“. V letošním 
roce se podařilo městu Český Brod získat další fi -
nanční prostředky na dofi nancování této akce, a to 
z dotačního programu Ministerstva zemědělství 
„Podpora opatření na drobných tocích a malých 
vodních nádržích“.

Na jaře letošního roku proběhlo výběrové řízení na 
výběr dodavatele stavby a vítězem se stala společ-
nost HB Golf s.r.o. z Havlíčkova Brodu. Je tedy vše 
připravené a práce mohou začít! Nejprve dojde 
k postupnému vypuštění rybníka a následně bude 
slovena rybí obsádka. Poté bude dno rybníka vy-
stružkováno, aby mohl sediment před vytěžením 
vysychat. Na podzim by měl být vytěžený sediment 
převezen na nedaleké pozemky v k.ú. Štomíř, kde 
bude zaorán do orné půdy a na jaře 2018 se plánu-
je opětovné napouštění rybníka.

V rámci projektu dojde nejen k vlastnímu odbah-
nění, ale i úpravě hráze a zachování litorálu, který 
slouží jako úkrytové a rozmnožovací útočiště pro 
rozmanité druhy ptactva a obojživelníků.

Termín realizace je září 2017 – březen 2018. Před-
pokládané náklady jsou 3.600.000 Kč.

O průběhu prací Vás budeme informovat na webo-
vých stránkách města.

Ing. Lucie Tlamichová, odbor rozvoje

Odbahnění a revitalizace návesního rybníku Štolmíř
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Jak už jsme psali po lednovém schválení nového územního plánu, práce na územním plánování  mto 
krokem neskončily. Součás   města jsou vymezené rozvojové plochy, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno zpracováním územních studií nebo vydáním regulačního plánu. Jinak řečeno, v těchto 
plochách nelze vydávat územní rozhodnu   do doby pořízení územní studie či regulačního plánu. Lhůta na 
jejich pořízení je 4 roky. Pokud do 4 let od schválení územního plánu nebudou územní studie pořízeny, bude 
možné vydat rozhodnu   o změně v území i bez pořízené územní studie.

Územní studie se předepisují pořídit na plochy, kde 
systém zástavby, dopravy a technického řešení je 
potřeba stanovit ve větší podrobnos  , než umož-
ňuje územní plán. Například tam, kde je třeba 
zajis  t prostupnost nově urbanizovaného území 
komunikacemi, napojení na technickou infrastruk-
turu, určit rozsah veřejných prostranství, hřišť nebo 
parků. V případě Českého Brodu se jedná se o ty-
to územní studie lokalit, jejichž výměra přesáhne 
20.000 m2 (2 ha): 1. Aktualizace a rozšíření urba-
nis  cké (územní) studie Kounická (Kounické před-
měs  ), 2. Územní studie Český Brod – západ, část 
1 a část 2, 3. Územní studie Jahodiště, 4. Územní 
studie Liblické předměs   část 1 (západ) a část 2 
(pozemky bývalého cukrovaru), 5. Dopravní stu-
die obchvatu Českého Brodu, vyhledání op  mální 
trasy, upřesnění směrového a výškového průběhu, 
6. Územní a dopravní studie I/12 a okolí. 

Město na zpracování územních studií požádalo 
o dotaci z Integrovaného regionálního operač-
ního programu, výzva č. 9. Nyní jsou podepsány 
smlouvy na pořízení 4 studií veřejných prostranství 
a 2 územně – dopravních studií. Termín dokon-
čení studií veřejných prostranství je 30. 6. 2018, 
u územně – dopravních studií je termín dokončení 
30. 6. 2019. Celková cena pořízení územních studií 
je 1.631.080 Kč s 10% účas   města. Po zpracování 
bude územní studie předána úřadu územního plá-
nování k ověření a zaevidování v evidenci územně 
plánovací činnos  . Tímto okamžikem bude územní 
studie účinná a může sloužit jako podklad pro roz-
hodování.

Územní plán dále předepisuje pořídit pro plochu 
Městské památkové zóny a jejího okolí (0,409 km2) 
regulační plán. Cílem je podrobnější řešení funkč-
ního, prostorového, este  ckého a dopravního sta-
vu centra než stanovuje územní plán. Zadání regu-
lačního plánu bylo schváleno současně s územním 
plánem v prosinci 2016. I v tomto případě se měs-
to rozhodlo pro pořízení regulačního plánu využít 

dotačního  tulu z Integrovaného regionálního 
operačního programu, výzva č. 3. Byla podepsána 
smlouva se zpracovatelem s termínem dokončení 
do 30. 8. 2019. Celková cena je 532.400 Kč, spolu-
účast města je 10 %.

Postup schválení zadání regulačního plánu je o ně-
co složitější, je obdobný jako u územního plánu. Ná-
vrh regulačního plánu musí být nejprve projednán 
s dotčenými orgány na tzv. společném jednání, na 
základě stanovisek dotčených orgánů je poté upra-
ven a následně na veřejném projednání projednán 
s veřejnos  . Veřejnost může k návrhu regulačního 
plánu podat námitky nebo připomínky, pořizovatel 
ve spolupráci s pověřeným zastupitelem následně 
vypracuje návrh rozhodnu   o námitkách, návrh 
doručí dotčeným orgánům a vyzve je, aby k návrhu 
uplatnily stanoviska. Poté je návrh upraven, předlo-
žen zastupitelstvu ke schválení a vydán opatřením 
obecné povahy. Teprve doručením opatření obecné 
povahy 15. dnem vyvěšení na úřední desce je regu-
lační plán účinný. I lhůta pro pořízení regulačního 
plánu je 4 letá. Pokud tedy do 4 let nebude regulač-
ní plán schválený a účinný, bude možné vydat roz-
hodnu   o změně v území i bez regulačního plánu.

Ing. Barbora Vondrová, odborný pracovník
územního plánování

Ing. Jitka Šmídová, odbor rozvoje
Foto: Ing. Vladimír Kohoutek

Práce na územním plánování pokračují územními studiemi 
a regulačním plánem památkové zóny
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Také v letošním roce pokračuje údržba jednotlivých míst ve správě TS Český Brod, tak aby dobře sloužila 
občanům.

Veřejné záchodky na náměs   Arnošta z Pardubic 
prošly náročnou údržbou. Rekonstrukce hygienic-
kého zařízení a oprava střechy proběhly v minulých 
letech. V letošním roce TS Český Brod naplánovaly 
zastřešení čás   vstupu do objektu. Následně byly 
opraveny malby a nátěry a místo se dovybavilo 
nábytkem. Příjemné prostředí navozuje odpověd-
ná práce kolek  vu paní Hánové, které bych touto 
cestou chtěl poděkovat.

Také obřadní síň na městském hřbitově v Českém 
Brodě doznala některých změn. Byla vyměněna 
okna a dveře, instalovaly se zde žaluzie i nový ná-
bytek. Inovace obřadní síně byla dokončena opra-

vou vnitřních omítek a vymalováním celého ob-
jektu s výměnou závěsné smuteční látky. Veškeré 
práce souvisí s kvalitní údržbou hřbitova, o který 
se vzorně starají pracovníci TS, pan Stražák a pan 
Hnida. Také jim náleží velké poděkování.

Ing. Miroslav Kruliš, ředitel TS

Pravidelná údržba nemovitos   ve správě technických služeb pokračuje

ZRUŠENÍ MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI
V letošním roce došlo ke zrušení místní příslušnos   i pro vydávání cestovních pasů. Obdobně 
byla již dříve zrušena u občanských průkazů. Občan se nyní může obrá  t na kterýkoli úřad 
vydávající občanky a pasy dle svého výběru. Stejně tak je tomu v případě vyřízení si registrace 
vozidla a změny vlastníka nebo provozovatele vozidla na kterémkoliv úřadě provádějícím zápi-
sy do registru vozidel. 
Pro plynulejší odbavení klientů jsme na našem úřadě instalovali nový rezervační systém. Výše 
popsané změny mají však i u nás za následek delší čekací lhůty při vyřízení zmíněných úředních 
úkonů. Využijte proto úředních hodin nebo v případě naléhavé potřeby také individuálních 
schůzek u našich referentů, které jsou možné po předchozí telefonické či e-mailové dohodě.

SEDM PRÁZDNINOVÝCH ČTENÍ
Městská knihovna zve všechny dě  , které se budou o prázdninách nudit, na sedm prázdni-
nových živých čtení, ve středu 12. července, 19. července, 26. července, 2. srpna, 9. srpna, 
16. srpna a 23. srpna 2017, vždy od 14.00 hod. Těšíme se na vás, čtení sluší každému!
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Také v roce 2016 Český Brod uspěl v třídění odpadu v rámci ČR. Umís  l se mezi 14 nejlépe třídícími obcemi 
a městy v České republice. O toto umístění se zasloužili občané Českého Brodu, kterým patří velký dík.

Jde přece o to, aby se v co největším množství vy-
tříděné složky odpadu dostaly k dalšímu zpracová-
ní (sklo, tetrapaky, plast, papír, fritovací olej, žele-
zo, bioodpad, plechovky, elektro-odpad, atd.) a do 
komunálních skládek a spaloven se naopak uložilo 
co nejmenší množství odpadu, který se již více ne-
může vytřídit. S  m také souvisí cena poplatku pro 
občana na kalendářní rok, která je v současnos   
v Českém Brodě ve výši 552 Kč. 

V porovnání s okolními městy a obcemi je velice 
nízká. Velkou zásluhu na tomto výsledku mají také 
pracovníci technických služeb, zejména osádky svo-
zových vozidel, dále pracovníci, kteří svážejí odpad 
z městských košů a kontrolují a odvážejí nevhodný 
odpad od kontejnerových míst a v neposlední řadě 
administra  vní pracovníci, kteří tento odpad evi-
dují v rámci jednotlivých systémů.

Je však potřeba odpadové hospodářství neustále 
zdokonalovat a připravit se na rok 2024, kdy bude 
ukončeno skládkování. V letošním roce proběhne 
instalace nových podzemních kontejnerů na obou 
náměs  ch v Českém Brodě, zájem je i o nádoby na 
uložení plastu a papíru v jednotlivých domácnos-
tech, tato dotace se připravuje v druhé polovině 
letošního roku. Anketa bude ukončena na konci 

června a již nyní se jedná o zájemce ve 400 domác-
nostech. 

Kontejnerová místa ve městě se rušit nebudou, ale 
určitě se sníží počet kontejnerů a ubude tzv. vláč-
ků ve městě, které nepůsobí este  ckým dojmem. 
V neposlední řadě bych chtěl požádat občany, kteří 
zneužívají kontejnery na tříděný odpad k uložení 
směsného odpadu, aby neznehodnocovali ten-
to vytříděný odpad. I tací jsou mezi námi. Máme 
v Liblicích nový sběrný dvůr, kde tento odpad mů-
žete zdarma odložit.

Děkujeme všem za dosažené výsledky v třídění od-
padu.

Ing. Miroslav Kruliš, ředitel TS

V třídění odpadu se Český Brod drží každoročně na špici

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A PRAKTICKÉ ŠKOLY
ZŠ a PrŠ Český Brod přijímá do tříd základní školy nebo základní školy speciální dě   s různým 
druhem mentálního nebo kombinovaného pos  žení, kterým zařazení do speciální školy dopo-
ručí pedagogické poradenské zařízení. Volné místo je také ještě v nově otevírané třídě pro žáky 
s au  smem. Kontakt: 321 622 300, zsaprsceskybrod@seznam.cz
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Jak se upraví přístupová cesta k mému domu? Co se bude dít se stávající zelení? Budu mít kde parkovat? 
Tyto otázky zazněly na veřejném setkání v podvečerních hodinách 5. června v ulici Palackého nedaleko 
českobrodského sídliště, kam přišli převážně obyvatelé této lokality, zástupci vedení města, odboru rozvo-
je, dopravy i životního prostředí a zemědělství, aby společně s projektantem Ing. Jiřím Kuličem diskutovali 
nad připravenou studií.

Hlavním cílem tohoto veřejného jednání bylo 
představení návrhu úprav stávající zeleně a parko-
vacích míst v čás   ulice Palackého. Na začátku se 
měla řešit pouze přístupová cesta a chodníky, ale 
po zmapování stávajícího stavu se hledala kom-
plexní a kompromisní řešení, která by zohledňova-
la již vzrostlou zeleň s požadavky aktuálních trendů 
bydlení v obytných domech. Příchozí občané živě 
diskutovali nad op  málním řešením.

Vzešlé podněty během léta budou zapracovány 
projektantem, který připraví další dva návrhy. Ty 

budou prezentovány dne 11. září 2017 od 18.00 
hodin na MěÚ v obřadní síni, kam zveme všech-
ny zájemce o zmíněné téma. Pokud jste nes  hli 
schůzku 5. 6. 2017 přímo na místě a máte k této 
oblas   co navrhnout, pište do 23. června 2017 
na email kostkan@cesbrod.cz, nebo své podněty 
směřujte na odbor rozvoje písemně přes naši po-
datelnu. Děkujeme.

Petra Ištvániková, PR manažerka

Zeleň a parkování u věžáku
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Novinky z ANNY

13Ze společnosti

Jarní měsíce v Domově seniorů byly přímo nabité různými akcemi. Po delší době jsme opět navš  vili s kli-
enty Solnou jeskyni v Českém Brodě. Někteří senioři byli v Solné jeskyni poprvé v životě, tak to pro ně byl 
opravdu velký zážitek.

Koncem dubna jsme pozvali do ANNY skvělé Duo 
Ruggieri. Tenorista Giancarlo Ruggieri zpíval zná-
mé písně, operetní árie a taneční melodie. Svým 
tancem ho doprovázela klasická baletka Soňa 
Ruggieri. Duo Ruggieri sklidilo od našich klientů 
dlouhý potlesk, a tak doufáme, že v našem Domo-
vě nevystupovalo naposledy.

Během jara jsme také zahájili sezónu sportovních 
turnajů. Za krásného počasí se uskutečnil tradiční 
Čarodějnický kuželkový turnaj. Souboj o připrave-
né ceny byl velmi vyrovnaný a v konečném roz-
střelu si vítězství vybojovala paní Krejčíková, druhá 
se umís  la paní Červenková a tře   místo obsadil 
pan Zumr. Na prvním letošním turnaji v pétanque 
nás překvapil hlavně rekordní počet 26 účastníků. 
I když soutěžilo i hodně mužů, nakonec stupně ví-
tězů obsadily jen ženy. Na prvním místě se umís  la 
paní Grösslová, druhá skončila paní Šátková a tře   
se umís  la paní Švarcová.

Začátkem května seznámil pan Michal Procházka 
ze Sokolnického spolku TEIR naše klienty se živo-
tem dravců a sov. Senioři tak mohli vidět 9 ptačích 
lovců z řádů dravců a sov. Dozvěděli se, jaké jsou 
jejich základní poznávací znaky, čím se živí, jakou 
mají sílu, rychlost a zrak a mnoho dalších zajíma-
vos  .

Opět po roce k nám zavítal Pěvecký kroužek ZŠ Ži-
tomířská pod vedením paní učitelky Šárky Houšo-
vé. Dě   zazpívaly klientům známé písně od tvůrců 
Svěráka a Uhlíře a také spoustu lidových písniček, 
které si senioři rádi zazpívali s nimi.

Jako překvapení ke Dni matek jsme pro naše kli-
entky přichystali dárek - kosme  cké a kadeřnické 
služby zdarma. Péči o vlasy a pleť našim seniorkám 
poskytly studentky Střední odborné školy v Čelá-
kovicích. Klientky byly moc spokojené, zvláště pří-
jemná pro ně byla masáž rukou.

Již tře  m rokem jsme se vypravili se zaměstnanci 
a jejich dětmi na výlet do zábavního parku Miráku-
lum v Milovicích. Počasí bylo nakonec dobré, a tak 
si dě   celé odpoledne hezky užily.

Koncert pro ANNU byl součás   celostátního hap-
peningu základních uměleckých škol - ZUŠ OPEN. 
Přípravy na koncert ve venkovním atriu byly dlouhé 
a pečlivé. Bohužel pět minut po začátku nás nemi-
le zaskočil prudký déšť. Následoval rychlý přesun 
do Kazetového sálu, kde žáci ZUŠ zahráli pro naše 
klienty v náhradním zkráceném programu. I tak se 
seniorům vystoupení malých hudebníků moc líbilo 
a těší se na druhý ročník ZUŠ OPEN, doufejme za 
příznivějšího počasí.

Nezapomínáme ani na vzdělávání zaměstnanců. 
V dubnu jsme uspořádali seminář zaměřený na 
polohování klientů a v květnu jsme pokračova-
li odborným seminářem E  ka v obrazech, kdy 
účastnice postupně shlédly 8 krátkých fi lmů, které 
zobrazovaly nesprávné řešení e  ckého problému 
v Domově seniorů. Následovalo společné hledání 
správné varianty chování personálu ke klientům 
v různých situacích.

Fotografi e z akcí si můžete prohlédnout na
www.domov-anna.cz

Ing. Lucie Hovorková, ředitelka
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Rekreace
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Nastává letní období, čas, kdy si budeme vybírat dovolené. Budeme vyrážet do různých koutů naší země, 
či na zahraniční pobyty. Budeme mít možnost poznávat nová místa, odpočinout si, či být se svými blízkými 
a zažívat s nimi nové a neopakovatelné zážitky.

Co je ale vlastně hlavním smyslem těchto dní? Mys-
lím, že to krásně vys  huje jiné slovo, které se pro 
dovolenou občas užívá, a to rekreace. Toto slovo 
vzniklo spojením dvou la  nských slov – předpony 
„re“, což znamená znovu a „crea  o“, což znamená 
stvoření. Toto slovo bychom tedy na základě ety-
mologického významu mohli přeložit jako „nové 
stvoření“. Rekreace je časem, kdy dochází k nové-
mu stvoření člověka, k jeho obnovení.

Cílem dovolené není jen odpočinek od stereotypu 
chození do práce, příležitost k tomu, aby se člověk 
trochu vyspal, aby načerpal nové fyzické síly. Ob-
novení, které má přinášet dovolená (rekreace), se 
má týkat celého člověka – tedy nejen jeho fyzické-
ho rozměru, ale také psychické a duchovni oblas  , 
má se týkat také jeho vztahů.

Žijeme v hek  cké společnos  , ve které je člověk 
zahlcen kupícími se povinnos  . Člověk ve všem 
tom shonu mnohdy nemá čas ani na podstatné 
věci svého života – dostatečné rozvíjení vztahů se 
svými nejbližšími, četbu krásné literatury, kulturní 
zážitky, možnost být chvíli sám se sebou v  chos-
 … Rekreace je tak jedinečnou příležitos   k tomu, 

abychom dělali to, nač mnohdy nemáme čas.

Je škodou, když se z dovolené stane podobně hek-
 cké období, ve kterém pro mnoho zážitků, které 

chceme s  hnout, nemáme čas na to podstatné.

Sám, když odjíždím na dovolenou, tak od mnoha 
lidí slýchám přání, ať mám hlavně hezké počasí. Já 

vám takovou věc pro nadcházející týdny a měsíce 
přát nechci. Chtěl bych vám popřát především to, 
abyste dokázali následující dny dobře prožít. Abyste 
si v nich skutečně fyzicky odpočinuli, ale abyste se 
také obnovili duchovně a psychicky a abyste prožili 
nádherné a intenzivní dny v okruhu svých blízkých, 
s nimiž budete moci prohloubit své vztahy. A v ne-
poslední řadě vám přeji šťastný návrat z vašich cest.

R. D. Mar  n Sklenář,
farář Římskokatolické církve
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Od konce června a v průběhu prázdnin bude Galerie K představovat Jana Gemrota, mladého malíře s mi-
mořádným talentem pro precizní kresbu, hvězdu známou v zahraničí, často spolupracující s hudebními 
skupinami třeba na obalech desek a videoklipech. Jan Gemrot razí heslo: „Umění by mělo být pro každýho 
– pochopí ho i dělník, co celej život kope kanály.“

Do ateliéru klasické malby na akademii byl přijat 
již po tře  m ročníku Střední výtvarné školy Václa-
va Hollara. Jeho často až hyperrealis  cké obrazy 
se zabývají podmořským světem, vesmírem i pu-
bertou. V mládí chtěl být archeologem či paleon-
tologem. Kopal díry a hledal dinosaury, což okolí 
neschvalovalo a jeho to velmi zasáhlo. Zoologie ho 
fascinuje dodnes.

Je i hvězdou českého facebooku a magazín Pro   
šedi ho označil za jednu z nejvlivnějších osobnos   
českého internetu. Vnímavému čtenáři jistě nebu-
dou neznámí ani další nositelé stejného příjmení 
- příbuzní, kteří se výrazně pohybují na české kul-
turní scéně.

Ve středu 28. 6. od 19.00 budete mít šanci poznat 
umělce, který právě v době vydání časopisu zaha-
juje svou výstavu v německém Lipsku. Dobré víno, 
nálada a překvapení je samozřejmos  .

Pavel Fuchs, Galerie K

Přijďte na vernisáž ve středu 28. 6. od 19.00 do Galerie K
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Co se skrývá za přísně střeženými dveřmi?

16 Ze společnosti

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 jsme s třídou 2. A4 navš  vili vysílací stanici Rádia Svobodná Evropa (RSE), která 
se nachází v Praze na Vinohradech. Na příš   rok to  ž chystáme již 6. ročník Filmové noci Gymnázia Český 
Brod (otevřenou veřejnos  ) a právě sem jsme se přijeli inspirovat, protože Filmová noc je zaměřená na 
promítání dokumentárních fi lmů (z projektu Jeden svět na školách).

Nebylo to jen tak: když jsme dorazili na místo, če-
kala nás kontrola, která je stejně přísná jako na 
le  š  . Zavládla panika a blízký betonový kvě  náč 
se začal plnit deodoranty, zapalovači a podobnými 
zbraněmi. Bezproblémově jsme pak prošli rentge-
ny a přesunuli se do hlavní budovy, která neměla 
žádnou kliku. Rozkaz jednoho z členů ochranky 
zněl jasně: „Potřebujeme posily!“

Tam nás doplnila průvodkyně, paní Jana. „Nesmí-
te tu fo  t, ani natáčet!“ řekla na úvod uprostřed 
fotek pověšených na zdi. „Vysíláme do zemí, kte-
ré jsou dlouhodobě zasaženy válečnými konfl ikty, 
nebo do zemí s totalitním režimem. Zaměstnance 
a jejich rodiny žijící v těchto zemích by to mohlo 
ohrozit.“

Přesunuli jsme se do hlavního atria. Nic podobné-
ho jsem ještě neviděla: open space je obklopený 
několika patry prosklených kanceláří; prostoru 
dominují čtyři sloupy pohlcující zvuk, takže paní 
Jana svým výkladem nikoho nerušila. Českému 
architektu Jakubu Ciglerovi se podařilo obklopit 
zaměstnance  chem a světlem.

Na chodbách jsme potkávali zaměstnance mluvící 
různými jazyky. Vedle anglič  ny byla slyšet paštun-
š  na, ukrajinš  na nebo perš  na. Paradoxní je, 
že ačkoliv je stanice v Praze, my jako Češi máme 
malou šanci získat zde práci novináře, neumíme-li 
jazyky, v nichž se vysílá. To ale neznamená, že tu 
žádné Čechy nenajdeme. Jedním z fi lmových studií 

nás například provedl český kameraman, v rukou 
českých pracovníků je zabezpečení rádia a jeho 
propagace nebo jídelna.

V jednotlivých patrech jsme kromě nahrávacích 
studií viděli i mnoho redakcí, protože rádio není 
jen rádiem, informace se ven šíří také prostřednic-
tvím internetu (sociálních sí  , webových stránek). 
I v ekonomicky zaostalejších zemích je dnes téměř 
každý online, což se potvrdilo v roce 2016, kdy pří-
spěvky na Facebooku zhlédlo celých 224 miliónů 
uživatelů, pořady na YouTube 300 miliónů a také 
další webové stránky RSE byly navštěvovány až 
trojnásobně.

Alžběta Svobodová, 2. A4 Gymnázium Český Brod

Skupinové foto vSkupinové foto v  konferenční místnos  , kde konferenční místnos  , kde 
jsme zhlédli dokument ojsme zhlédli dokument o  mladých lidech emi-mladých lidech emi-
grujících zgrujících z  Moldavska za lepší budoucnos   Moldavska za lepší budoucnos   
(h  ps://vimeo.com/189134371, 20 minut, an-(h  ps://vimeo.com/189134371, 20 minut, an-
glické  tulky)glické  tulky)
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Přesto, že je program Recyklohraní zaměřen na environmentální výchovu především na základních a střed-
ních školách, mohli jsme se do něj zapojit i letos také s naším Nízkoprahovým Klubem Zvonice.

Ve „Zvonici“ nabízíme dětem a mládeži od 6 do 
20 let bezpečný prostor pro trávení volného času, 
zájmové ak  vity, sociální poradenství, vzdělávání, 
pomoc a podporu v ob  žných životních situacích… 
Máme otevřeno 3x týdně, vždy v pondělí, ve středu 
a v pátek. 

S dětmi vyrážíme na různé výlety, akce, pobyty. 
Během času stráveného s dětmi se snažíme, aby 
si vytvářely kladný vztah k přírodě, a k tomu mimo 
jiné patří také to, aby správně třídily odpad. A pro-
to jsme se do Recyklohraní zapojili s velkou chu-
 . Pomáháme dětem pochopit důležitost třídění 

odpadu a učíme je zapojit recyklování odpadu do 
každodenního života. Prostřednictvím Recyklohra-
ní rozvíjíme vztah dě   k životnímu prostřední for-
mou tema  ckých her, různých činnos  , kvízů, ale 
také přímou účas   dě   na sběru použitých baterií 
a vysloužilého drobného elektrozařízení. 

V jednom z našich nedávných úkolů jsme s dětmi 
pátrali po tom, jaké druhy sběrných kontejnerů 
v Českém Brodě máme, a výpravu jsme zakončili 
odevzdáním baterií na určené sběrné místo. Za pl-
nění úkolů, sběr a třídění získáváme body, které si 
pak můžeme ve speciálním internetovém katalogu 
vyměnit za různé odměny, například výtvarné či 
sportovní potřeby, hry a různé vzdělávací pomůcky 
nebo také vstupenky do divadel, kin a zoo.

Recyklohraní probíhá pod záš  tou Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy a je spolufi nanco-

vané společnostmi, které se v České republice spe-
cializují na zpětný odběr a recyklaci. Nejen o Re-
cyklohraní, ale také o dalších ak  vitách NZDM Klub 
Zvonice se můžete dozvědět více na našich webo-
vých stránkách – www.leccos.cz/zvonice.

Eliška Moldanová a Dita Nekolná, LECCOS, z. s.

Recyklohraní v NZDM Klub Zvonice

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI SEDMÁKŮM AŽ DEVÁŤÁKŮM NAŠICH ZŠ
Znovu děkuji za zájem a spolupráci při řešení komplikovaných a nebezpečných míst zejména 
z pohledu cyklodopravy. Společnou ak  vitou a úsilím se nejožehavější lokality a trasy podařily 
začlenit do vznikající koncepce cyklis  cké dopravy ve Středočeském kraji. Přeji všem báječné 
prázdniny, třeba i na kole! Aleš Kašpar

PŘIHLÁŠKY ŽÁKŮ KE STUDIU OBORŮ STŘEDNÍ ŠKOLY V ZŠ A PRŠ
Do 15. 7. 2017 je možné přihlásit žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku, ke studiu oborů 
střední školy v ZŠ a PrŠ Český Brod, Žitomířská 1359. Pro 3. kolo přijímacího řízení jsou stále ješ-
tě dvě volná místa v oborech Prak  cká škola jednoletá a Prak  cká škola dvouletá pro případné 
uchazeče o toto studium. kontakt: 321 622 300, zsaprsceskybrod@seznam.cz
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„Už nám prozradíš, kam jedeme?“ ptaly se holky, když nás vezl vlak směrem do Prahy. Dobrodružná výpra-
va světlušek a Kopršek na utajené místo začala.

Pro mnohé holky to byla jejich první výprava, kam 
si musely zvládnout zabalit a nést všechno vyba-
vení potřebné pro táboření. Úkolu se však zhos  ly 
velmi dobře a cesta nám příjemně ubíhala. Praha, 
Smíchovské nádraží a autobusem do Malé Chuch-
le. Zde na nás čekal Filip, který nás vedl po cestě le-
sem do velkého kopce. Konečně se holky dozvědě-
ly, kde budou nocovat. Pod širákem mezi ohradami 
se zvířaty - v Zookoutku v Malé Chuchli.

Po krátkém rozkoukání jsme se pus  ly do progra-
mu s našimi lektory Filipem a Marcelem. Kluci si 
pro nás připravili zajímavé vyprávění o životě zví-
řat a na některá z nich jsme si také zahrály. Už jste 
si někdy pohladili kůži lišky, či parohy daňka? My 
se je snažily rozeznat se zavázanýma očima pouze 
po hmatu. Po opékání buřtů, sýrů, marshmallow 
a dalších pochu  n na holky čekala další výzva. Stez-
ka odvahy chuchelským hájem podle malých světé-
lek. Holky se ničeho nezalekly a splnily všechny za-
dané úkoly. Za svitu hvězd a hudebního doprovodu 
přírody pak usnuly, jako když je do vody hodí.

Ráno nás probudila řeč okolních zvířat a hopkání 
malého králíka, který kolem spacáků hledal, zda po 
nás nenajde něco dobrého k snědku. Pomalu jsme 
se tedy vychumlaly ze spacáků a daly se do snída-
ně. Těšily jsme se na prohlídku zookoutku a jeho 

obyvatel. Velkým zážitkem pak pro holky bylo kr-
mení zvířat. Dostaly kyblíky, zrní, zeleninu a tvrdé 
pečivo. Za doprovodu Filipa a Marcela šly do ohrad 
za mufl ony, daňky a jeleny, které krmily a mohly je 
i pohladit. Mladé divoké prase nám ukázalo svůj 
mlsný jazýček, když si z nabízené potravy vybíralo 
jen samé lahůdky.

Odpoledne jsme využily na procházku Chuchel-
ským hájem a energii jsme rozptýlily na místních 
prolézačkách, lanovce a houpačkách. Poté už náš 
čas vypršel a nás čekala jen zpáteční cesta domů.

Psohlavci 14, Veronika

Dobrodružná výprava
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Díky výborným kontaktům našeho studenta 1. ročníku Reného Tótha s basketbalisty ČEZ Basketball Nym-
burk měli liblič   studen   jedinečnou šanci popovídat si s jedním z hráčů tohoto skvělého týmu. Howard 
Sant-Roos neboli Howie, jak ho v týmu důvěrně oslovují, patří k jeho významným zahraničním posilám. To-
hle byla jediná informace, kterou studen   dostali před začátkem besedy, na vše ostatní, co je zajímalo, už 
se museli zeptat sami (komunikačním jazykem byla anglič  na). Howie si okamžitě získal liblické studenty 
svojí bezprostřednos  , takže se předháněli v dotazech.

A co se dozvěděli? Howie se narodil v Havaně, ale 
od 18 let žije v Evropě, kde hrál v nižších basketba-
lových soutěžích v Německu a Itálii. Basketbalem 
žije celá jeho rodina, která je u něj na prvním místě 
(na těle má vytetované jméno maminky), basket-
bal hraje závodně i starší sestra a mladší bratr. Díky 
svému působení v Evropě vládne Howie mnoha 
jazyky, kromě rodné španělš  ny a příbuzné portu-
galš  ny mluví také německy, italsky a jak už bylo 
řečeno anglicky. S chu   rovněž předvedl nadšeným 
studentům pár českých frází.

Další otázky se týkaly hráčových zájmů. Vzhledem 
k jeho původu k nim samozřejmě patří la  nskoame-
rická hudba a tanec, hlavně samba a salsa, ale má 
rád i rap, sám také hraje na klavír. Zazněl také dotaz 
na tradiční karneval a jak vlastně na Kubě probíhá. 

Odehrává se prý v srpnu na plážích, trvá 12 dní 24 
hodin denně a je to nepřetržitý příval hudby, tance 
a zábavy. K poněkud neobvyklému, i když u spor-
tovců prý častému, koníčku patří rozsáhlá sbírka 
sportovních bot nejznámějších značek.

A co se Howiemu nejvíce líbí na Česku? Jednoduše 
řečeno: guláš, pivo a děvčata, zvláště blondýnky. 
Co ho tady nejvíce překvapilo? Spousta krásných 
kostelů, do kterých ale nikdo nechodí.

Liblič   studen   se jen neradi loučili s milým hos-
tem a někteří z nich se dokonce vypravili do Nym-
burka, aby mu mohli fandit při fi nálovém zápase 
týmu.

Marie Radiměřová, SOŠ Liblice

Vzácný host v Liblicích
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Skautky na „50 years of Intercamp“ – Warendorf 1. – 5. 6. 2017
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Dlouho očekávaná první cesta do zahraničí na mezinárodní setkání skautů a skautek začala pro dobro-
družnou skupinu místních skautek ze střediska Ing. Ládi Nováka čtvrtečního večera na českobrodském 
nádraží. 

Odtud jsme odjely do Prahy za ostatními skauty 
z okolí, abychom společně vyrazili do malebného 
německého městečka jménem Warendorf, vzdále-
ného dlouhých 650 kilometrů. Zde se konala výroč-
ní 50. skautská mezinárodní akce jménem INTER-
CAMP, kde se sešlo okolo 3 500 skautů a skautek 
z 11 národů. 

Přesněji:  Německo 891 účastníků
Nizozemsko 876 účastníků
Polsko 545 účastníků 
Česká republika 524 účastníků
Spojené státy 370 účastníků 
Spojené království 85 účastníků 
Belgie 66 účastníků 
Francie 58 účastníků 
Ukrajina 30 účastníků 
Švýcarsko 18 účastníků 
Slovensko 7 účastníků 

Celý camp byl rozdělen do šes   subcampů, kde 
byly stany účastníků, stage, plazy a IC Handquarter, 
kde byla možnost vyrobit si trička s logem Inter-
campu, turbánky ze dřeva/minidýně nebo dřevěné 
pohlednice.

Druhý den, kdy již všichni účastníci z různých koutů 
dorazili, jsme mohli odstartovat toto dobrodruž-
ství zahajovacím ceremoniálem ve stylu průvodu. 
Program pokračoval na celodenních friendship 
games, kde bylo cílem účastnit se her na principu 
spolupráce s ostatními skauty a skautkami z jiných 
zemí zhruba v deví  členných týmech. Vítězné 

týmy jednotlivých subcampů, postoupily do večer-
ního fi nále.

Tře   den nás čekal patnác  kilometrový okruh po-
dél řeky Ems, ten jsme absolvovaly s naší družinou. 
Ve večerních hodinách následoval street food fes-
 val, kde každá družina připravila jídlo typické pro 

jejich národ, či družinu a nabízeli jej všem k ochut-
nání. Všechny jsme si ohromně pochutnaly a pře-
sunuly se na stage, kde hrála kapela a následně DJ.

Z této akce jsme odjely pátý den v dopoledních ho-
dinách, sice trochu smutní, že to tak rychle uteklo, 
ale plní nových zážitků, zkušenos  , přátel, vodních 
bitev, koupání, dárků, skautských odznaků z celé-
ho světa a nekonečně mnoho obje   a úsměvů!

Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Vanesa Mar  ncová
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Ti z vás, kteří v sobotu 3. června vyrazili do Dolánek za dobrodružstvím,   už mají jasno. A vám ostatním to 
povyprávíme teď a tady, a to včetně zákulisních informací tzv. „pod pokličkou“. Tak tedy...

Pátek odpoledne. V Brodě nakládáme všechny 
nutné propriety, kostýmy, kulisy, tyče na indiánské 
tee-pee, pracovní nářadí, skluzavku, houpačky, od-
měny pro dě   a spoustu dalšího haraburdí a jede 
se do lesa připravovat a stavět. To znamená pose-
kat trávu v prostoru cíle, vyfáborkovat trať, připra-
vit stanoviště na startu, aby čekání na vstup do po-
hádkového lesa dětem i dospělým rychleji u  kal, 
postavit v lese lanovou lávku, v cíli připravit ohniš-
tě, pruty na buřty, stánek na občerstvení, nástěnky 
s fotkami z našich akcí, dostatek odpadkových pyt-
lů... no zkrátka práce je to víc než dost. Ale nás to 
baví. I když se u toho občas rozčilujeme.

A proč to všechno děláme? Aby se v sobotu mohl 
les proměnit v kouzelné místo plné pohádkových 
bytos  . A dě  , ty aby v něm mohly plnit řadu roz-
todivných úkolů, vyzkoušet si všelijaké dovednos  , 
ke kterým se třeba během roku nedostanou, a aby 
za to dostaly spoustu odměn v podobě cukrátek, 
pastelek, omalovánek, pexes a tradičního buřta za 
odměnu v cíli :)

Letos bylo pro malé i velké návštěvníky přichystá-
no 17 pohádkových zastavení. Dě   si tak vyzkouše-
ly například zatloukání dřívek u Pata a Mata, jízdu 
s kolečkem a cihlami u Ferdy mravence s Beruškou, 
projely se na koloběžkách a odrážedlech u Křemíl-
ka a Vochomůrky, u Pejska a Kočičky si vyzkoušely 
věšení prádla, s Karkulkou a vlkem házely šipky, 
u princezny ze mlejna si musely pro odměnu do-
skákat v pytli a nenechaly se vyděsit ani Malou ča-
rodějnicí s havranem Abraxasem, ani vodníky.

Celkově se letošní 35. ročník PoPoLesu povedl nad 
očekávání. Do lesa zavítalo přes 600 dě   a téměř 
stejně tolik rodičů. Objednávka počasí vyšla na 
jedničku. Čekání na startu pohádkového lesa si 
mohli návštěvníci proložit také návštěvou Tucho-
razské hlásky. Letos jsme mohli poprvé vidět obě 
místnos   vybavené dobovým nábytkem a majitelé 
nám zpřístupnili též vstup do podzemního sklípku 
ze 14. stole  . Podle pověs   z něj vedla tajná chod-
ba až do Kostelce, ale kdo ví...

Závěrem bychom chtěli poděkovat ICM Český Brod 
a všem sponzorům za pomoc při organizaci PoPo-
Lesu a budeme se těšit napřesrok naviděnou.

Fotky z PoPoLesu naleznete na www.skaut7.cz

Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka,
Radka Novotná

PoPoLes 2017
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Procvičování násobilky a jiných početních operací je už téměř za námi, v diktátech už také málokdo chybu-
je, a tak jsme některé uplynulé dny pojali soutěžně. Počasí k tomu navíc přímo vybízelo.

Nejprve jsme vytáhli kola a uspořádali školní kolo 
dopravní soutěže. Dokazovat jsme museli svoji ši-
kovnost při jízdě zručnos  , ale také znalos   pravi-
del silničního provozu a první pomoci. Ti nejlepší 
z nás pak jeli na soutěž do Nymburka, aby před-
vedli, že v Českém Brodě se kol nebojíme! 

Ale jak se o nás ví, jsme i nadšení sportovci. Jedno 
páteční dopoledne jsme proto vyrazili na Ku  lku, 
kde pro nás připravila paní učitelka Jana super atle-
 cké sportovní klání. Čekalo tam na nás hned několik 

atle  ckých trenérů. Na stanoviš  ch pro skok daleký, 
vytrvalostní běh, šedesátku a hod míčkem jsme se 
snažili o co nejlepší výsledky. Přece jen šlo o závod! Ti 
nejlepší z nás se pak mohli postavit na stupně vítězů, 
kde obdrželi diplom a drobné odměny. Hlavní odmě-
nou však bylo to, že si vyzávodili cestu na Okresní at-
le  cký čtyřboj do Kolína. Tam zazářila naše děvčata, 
která přivezla do školy pohár pro vítěze.

Jen co se vrá  li spolužáci z Kolína, vyrazila další 
parta do Kouřimi na Kouřimskou stezku. Dalo by 
se říci, že vyrazili již zkušení „stezkaři“. Jedinými 
nováčky v týmu byly paní učitelky, ale i tak jsme 
tam trefi li a v devět hodin se už řadili na nástu-

pu družstev. Tady jsme nejen využili naši rychlost 
a sportovní um, ale také při plnění vědomostních 
úkolů jsme předvedli, že toho dost víme. Nejlepším 
naším umístěním bylo 1. místo naší Lucky mezi dív-
kami a 3. místo celého družstva.

S měsícem květnem jsme se symbolicky rozloučili 
hned následující den. Vždyť 1. červen je Den dě   
a my ho parádně oslavili na naší zahradě. Deváťáci 
a středoškoláci si pro nás připravili hned dvanáct 
stanovišť, na kterých jsme mohli sbírat razítka. 
Střelba z luku, z foukačky, kuželky, hod na plechov-
ky, vodní střelba do terčů - nevěděli jsme kam dřív 
skočit. Vrcholem pak byl natažený pružný popruh 
mezi stromy – slackline, na kterém jsme si zkoušeli 
chůzi téměř ve vzduchu. Nakonec jsme si smlsli na 
zmrzlině a jiných sladkých odměnách a obdrželi za 
svoje výkony prima dárky.

A ještě jeden krásný dárek jsme dostali – vlastně 
jsme si ho vysoutěžili svými celoročními sportov-
ními výkony nás všech, ale také fotografováním, 
tvorbou fi lmů, skládáním textů, zpíváním, kresle-
ním a jinými ak  vitami, které jsme plnili v rámci ce-
lostátní soutěže Hejtmanův pohár. Díky tomu jsme 
letos obsadili tu nejvyšší - zlatou příčku ve Středo-
českém kraji a Hejtmanův pohár k tomu! 

A co nás čeká teď? Poslední měsíc školy a určitě 
ještě mnoho dobrodružství, ať už v lavicích nebo 
venku.

Žáci ZŠ a PrŠ Český Brod

Akční jaro u nás v Základní a Prak  cké škole
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Historie vzdělávání žáků s mentálním pos  žením v Českém Brodě sahá až do roku 1955, kdy byla otevřena 
ve městě jedna třída pro tyto žáky. Ve škole se až do roku 1993 vzdělávali žáci zejména s lehkým men-
tálním pos  žením. Během doby se mnohé změnilo, škola se v 60. letech minulého stole   osamostatnila, 
několikrát se také stěhovala až do nynějšího působiště v budově s veškerým zázemím pro vzdělávání hen-
dikepovaných žáků v Žitomířské ulici č. p. 1359. Škola dnes disponuje hřištěm, školní zahradou, skleníkem, 
cvičnou kuchyní, dílnami, keramikou, rehabilitační místnos  , snoezelenem či počítačovou učebnou. Samo-
zřejmos   je bezbariérový přístup do všech prostor školy.

Postupně se také se rozšiřovalo zaměření školy. 
Dnes se ve škole vzdělávají žáci s různým stupněm 
mentálního pos  žení, žáci se souběžným pos  že-
ním více vadami, žáci s au  smem a žáci s dalšími 
druhy a typy pos  žení v základní škole a v základní 
škole speciální. Ve třídách základní školy speciální 
se vzdělává maximálně 6 žáků s třídním učitelem 
a asistentkou pedagoga. V základní škole je ve tří-
dách maximálně 10 žáků, na 1. stupni s učitelkou 
ve třídě pracuje vždy asistent pedagoga, na 2. stup-
ni pracuje ve třídě s učitelem asistent dle potřeby 
zařazených žáků. Naši žáci se dle svých možnos   
zapojují do projektů, soutěží, přehlídek, navštěvují 
kulturní a sportovní akce, jezdí na exkurze a výlety.

Věříme, že se nám v příš  m školním roce podaří 
ještě více zkvalitnit péči a vzdělávání žáků s poru-
chami au  s  ckého spektra nejen pořízením nových 
učebních pomůcek a rekonstrukcí terapeu  cké 
učebny snoezelenu, ale zejména  m, že otevřeme 
samostatnou třídu pro žáky s au  smem.

Od roku 2007 je součás   českobrodské Základní 
školy a Prak  cké školy vedle základní školy a zá-

kladní školy speciální také střední škola. Od le-
tošního září vedle již deset let fungujícího oboru 
středního vzdělávání prak  cké školy dvouleté, kte-
rá je určena žákům se souběžným pos  žením více 
vadami a žákům se středně těžkým pos  žením, 
zahájí činnost další obor určený především žákům 
s těžkým mentálním pos  žením – prak  cká škola 
jednoletá.

Stále je ještě možné přihlásit žáky, kteří ukončili 
povinnou školní docházku do obou oborů střední 
školy. Pro další kolo přijímacího řízení jsou stále 
ještě dvě volná místa v obou oborech pro případné 
uchazeče o toto studium.

Stejně tak je možné přihlásit do základní školy nebo 
základní školy speciální dě   s různým druhem po-
s  žení, kterým zařazení doporučí pedagogické po-
radenské zařízení. Volné místo je také ještě v nově 
otevírané au  s  cké třídě.

Mgr. Marie Šnajdrová, ředitelka školy

Možnost vzdělávání žáků s mentálním pos  žením v Českém Brodě
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Blíží se konec školního roku a to pro žáky devátých tříd znamená rozloučení se se základní školou. My jsme 
loučení uskutečnili (stejně jako skoro každý rok třídy končící před námi) formou akademie, která se konala 
30. května v českobrodské sokolovně.

Nejprve jsme během dopoledne přivítali na našem 
představení dě   z prvního a druhého stupně. Nej-
napínavější však bylo odpolední vystoupení pro 
rodiče, známé a kamarády. Celá akademie nesla 
název Na fi lmovém plátně.

Mohli jste tak vidět vystoupení nejrůznějšího dru-
hu. Ať už šlo o vystoupení taneční, pěvecká či růz-
norodé scénky. Kdo byl určitě naprosto originální, 
tak to byla Zuzka Příhodová, která vystupovala se 
svým pejskem. Mně osobně se moc líbilo vystou-

Akademie 9. tříd na ZŠ Tyršova

Od začátku letošního školního roku se dost často v naší třídě mluvilo o škole v přírodě. Otázka, kam poje-
deme, byla zodpovězena rychle. S penzionem v Krásné v Jizerských horách nedaleko Jablonce nad Nisou 
jsem měla ty nejlepší zkušenos  .

Vyrazili jsme 20. května ráno, ale ne autobusem jako 
dříve. Jeden z rodičů naložil do dodávky kufry a vše 
potřebné a my jsme v doprovodu maminek a ta  n-
ků došli na nádraží. Čekala nás cesta osobními vla-
ky a rychlíky až do Nové Vsi nad Nisou. Cesta trvala 
déle, ale řízky od maminky a různé hry nám čas zpří-
jemnily. Potom nás čekalo 5 km pěšky do Krásné.

Celý následující týden byl ve znamení poznávání 
a cestování. Přímo v Krásné jsme navš  vili muze-
um bájného doktora Ki  la, v Pěnčíně brusírnu perlí 
a kozí farmu. V úterý jsme se autobusem a „zubač-
kou“ vydali do Harrachova. Tam nás čekala pro-
hlídka sklárny a podívali jsme se i pod skokanské 
můstky a k řece Mumlavě. Na středu se dě   moc 
těšily, na programu byl bazén v Jablonci nad Nisou. 
Počasí ve čtvrtek přálo výšlapu na Černou Studni-

ci, výhled z rozhledny se vydařil. Večer nechyběla 
bojovka. V pátek jsme podnikli celodenní výlet do 
Liberce do IQ parku. Čas u penzionu jsme trávili na 
hřiš   a v lesíku, kde dě   postavily stavby z kamení, 
větví, šišek a mechu.

Uteklo to moc rychle, byla další sobota a my jsme 
se loučili s horami a mířili vlakem do Polabí. Dě   
si vezly domů dárky z korálků, deníček se zápisky 
z každého dne a spoustu zážitků. A kdybychom tam 
jeli za rok znovu, můžeme se podívat do ZOO, bota-
nické zahrady, na Ještěd, na Mumlavské vodopády 
a další krásná místa.

Nemáte chuť tam vyrazit na víkend s rodinou?

Jitka Jermanová a dě   ze 4. B ZŠ Tyršova

Čtvrťáci na škole v přírodě
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V úterý 16. 5. se obě osmičky ze ZŠ Tyršova sešly na českobrodském nádraží a vyrazily do Kolína. Měli jsme 
namířeno do Otevřeného klubu Céčko DDM, kde pro nás připravili interak  vní program s názvem Hrou 
pro   AIDS.

Sešli jsme do podzemí budovy a tam si nás převzali 
vedoucí programu a rozdělili nás do skupin. Měli jsme 
procházet pě   různými stanoviš   s rozmanitými úko-
ly a zajímavostmi z oblas   prevence nemoci AIDS. 

První stanoviště bylo o pantomimě, ve které jsme 
měli předvést rozličné scénky, které jsme si vyloso-
vali. Na druhém stanoviš   nám vykládali o různých 
typech ochrany před pohlavními nemocemi a ne-
chtěným otěhotněním. Na tře  m jsme se dozvědě-
li, jak se přenášejí pohlavní nemoci, např. virus HIV. 
Čtvrté stanoviště bylo o tom, jak se žije v naší spo-
lečnos   lidem, kteří mají HIV, a snažili jsme se do 
jejich situace vžít. Poslední, pátá skupina řešila růz-
né zajímavé otázky související se sexualitou dneš-
ního člověka. Na konci byli vyhlášeni vítězové.

Všichni jsme se shodli na tom, že program byl vel-
mi poučný a zajímavý.

Natálie Dovhanyčová, 8. B, ZŠ Tyršova
Foto: Mgr. Romana Lupínková, Tomáš Podhorský 

8. B, ZŠ Tyršova

Hrou pro   AIDS – Kolín 2017

pení s názvem Pink Panthers od 8. A. Mělo nejen 
naprosto skvělé kostýmy, ale obsahovalo i živou 
hru na saxofon.

Naše třída se předvedla v představeních Pomáda, 
Mamma Mia a Pánská jízda. Pánská jízda obsaho-
vala High School Musical, Hříšný tanec, Křemílka 
s Vochomůrkou a nechyběl ani Titanic. 9. B asi 
nejvíc pobavila svou představou života ve škole na 
krátké úryvky ze známých písniček a scénkou Vos-
kovce a Wericha.

Na závěr jsme poděkovali třídním učitelkám, všem 
vyučujícím a vedení školy. Všichni deváťáci praco-
vali na tom, aby se všechna vystoupení co nejvíc 

líbila a akademie se co nejlépe povedla. Doufáme, 
že to vyšlo. Obrovskou zásluhy na zdárném průbě-
hu celé akce měly paní učitelky J. Dušková, Ľ. Spur-
ná a samozřejmě naše paní učitelka třídní V. Fišaro-
vá a třídní 9. B paní učitelka Z. Holečková.

No, a co bude teď? Teď už musíme vydržet čeká-
ní na vysvědčení do konce školního roku a pak po 
prázdninách na nás čeká úplně něco nového.

Natálie Baumanová, 9. A, ZŠ Tyršova
Foto: Natálie Baumanová, 9. A, Anna Šestáková, 

8. A ZŠ Tyršova
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Na pátek 26. 5. jsme vyhlásili dobrovolnou akci “Spaní ve škole” spolu s menšími spolužáky. Spaly třídy 6. C 
a 3. B. Spali jsme ve školní družině. Sešli jsme se odpoledne.

Šesťáci, teda my, jsme si pro třeťáky připravili pět 
stanovišť: šerm, pexeso, omalovánky, malování na 
obličej a talentovou soutěž. Třeťáci chodili na sta-
noviště po skupinkách. Každý třeťák dostal kar  čku 
s okýnky pro razítka. S obrázky na obličeji malovali, 
skládali pexeso, šermovali a tančili.

Nakonec jsme všichni tančili na hřiš  , i paní učitel-
ky, a bylo to super! Za odměnu na nás někde na 
školním pozemku čekal ukrytý poklad. Našli jsme 
ho rychle. Byly v něm bonbóny, balónky a samo-
lepkoví smajlíci.

K večeři jsme opékali vuřty. Ten, kdo se najedl 
málo, nebo je nemá rád, si potom mohl dát ješ-
tě palačinku. Dělaly je pro nás paní učitelky a byly 
výborný!

Na dobrou noc jsme si pus  li Saxanu a uložili jsme 
se do spacáků.

Většina z dě   usnula do skončení pohádky, ale ně-
kteří z nás počítali hlasitě ovečky ještě po půlnoci. :-)

Ráno jsme se lavinou vzbudili, dali si čaj a dobro-
ty od maminek. Sbalili jsme věci a rozcházeli se 
domů. Snad to vyjde i příš   rok!

A co na to třeťáci?
“ Mně se spaní ve škole moc líbilo, šesťáci byli pri-
ma. Moc se mi líbily soutěže, které si pro nás připra-
vili. K večeři byly palačinky a já si je dala s nutellou. 
Při usínání jsme měli pohádku. Bylo to skvělý!”

“Nejvíc se mi líbilo plnění úkolů, nejlepší bylo ma-
lování na obličej. Nechala jsem si namalovat kočku 
s mašličkou. Taky se mi líbila pohádka a taky ještě 
jedení palačinek.”

žáci 6. C, ZŠ Žitomířská

Už taky spíte ve škole?

červen 2017červen 2017
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27Ze společnosti

Na tento okamžik se každý školní rok opravdu těšíme. Držíme si tradici a již poněkolikáté vyrážíme na uči-
telský výlet. Do naší velké party patří i provozní zaměstnanci. Letos jsme si vybrali poprvé místo, kde jsme 
byli loni a vraceli jsme se domů nadšení.

Vyrazili jsme v pátek 2. 6. 2017. Naším cílem byl 
Klášter Hradiště. Je to moc příjemné místo k re-
laxaci a odpočinku. Navš  vili jsme místní pivovar, 
kde jsme měli možnost slyšet o historii pivovaru, 
o výrobě piva a někteří toto pivo s chu   ochutnali. 

Dokázali jsme překvapit a trochu dojmout paní 
průvodkyni ve chvíli, kdy nás v jedné akus  cké 
místnos   vyzvala ke zpěvu. Místo sklopených hlav 
slyšela operní zpěv “naší Kláry”, učitelky hudební 
výchovy.

Večeře v hotelové restauraci Skála byla i letos vý-
tečná. Atmosféra a interiér skalní restaurace jsou 
nezapomenutelným zážitkem. Ve Skále je v hor-
kém počasí velmi příjemně. 

Společný večer jsme zakončili pod širým nebem 
s naší operní pěvkyní a její árií “Měsíčku na nebi...” 
Ke zpěvu se statečně přidal pan ředitel.

V sobotu dopoledne jsme si prohlédli město Mni-
chovo Hradiště. Některé z nás, ze skupiny žen, si 
trochu oboha  ly šatník. Byla to velká zábava! Paní 
prodavačka “nevěřila”, že její krámek zaplnilo tolik 
žen najednou, a to učitelek! :-) 

Po obědě ve skalní restauraci jsme vyrazili na pro-
hlídku nedalekého zámku Hrubý Rohozec. 

Výlet se povedl, těšíme se za rok! :-)

učitelé ZŠ Žitomířská

Učitelé jedou na výlet

červen 2017červen 2017
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30 Sport

V letošním roce jsme poprvé představili novou akci plnou netradičních a nekonvenčních her - Táto nahraj. 
Chtěli jsme připravit takový program, aby se těšili nejen dě  , ale i rodiče. Jak to dopadlo? Jak se to vezme. 
Počasí si s námi víc než pohrálo.

Po nádherném slunečném týdnu se obloha v ne-
děli dopoledne zatáhla. Pršet začalo těsně před 
akcí. Ocelově modré nebe. Prudký déšť vystřídalo 
mrholení nebo jen zataženo. Naštěs   bylo teplo, 
takže naše mokré vlasy i oblečení rychle schlo. Pře-
sto přišlo víc jak 100 účastníků. 

Zastříleli jsme si z airso  ových zbraní i luků, v mí-
čovém čtyřboji se kromě tradiční fotbalové střelby 
odpalovaly golfové míčky. Nejvíc bavila auta. Na 
šlapacích formulích se projížděli maminky, ta  nko-
vé, dě   i dorostenci. A jak je to bavilo! Vydrželi by 
prý jezdit celý den. 

Také českobrodská grand prix s au  čky na dálko-
vé ovládání byla zážitkem. Sem tam jsme museli 
auta vymotávat z brankové sítě, úsměvy z tváří 

ale nemizely. Za odměnu tentokrát nebyly tradiční 
sladkos  , ale jízda na sekačce či v elektrickém autě 
nebo skákání na trampolíně. 

Rodiče si zase vychutnali správně vychlazenou 
plzeň. Jen co jsme vše večer uklidili, vysvitlo slu-
níčko. Podle ohlasů těch z vás, co přišli, i těch, co 
počasí nakonec odradilo, netradiční hry přinášely 
radost, takže si je v září zopakujeme. A tentokrát 
si necháme termín poradit – takový, kdy nebude 
pršet. Nové hry si budou moct vyzkoušet také dě   
na letních příměstských táborech. Moc děkujeme 
všem dobrovolníkům a městu Český Brod za po-
moc a podporu.

Za SK Český Brod
Iveta Librová

Jak se podařilo rozhýbat nejen ta  nky a jejich ratoles  
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Tentokrát se ohlédli za rokem 2016 delegá   valné hromady TJ Slavoj. 27 zvolených zástupců oddílů se se-
šlo v nové klubovně nohejbalistů. Počet byl s ohledem k velikos   klubovny tak „akorát“…, ale chtěli jsme, 
aby se i ostatní oddíly podívaly do zrekonstruovaného areálu nohejbalu.

Bilance roku 2016 je velmi uspokojivá a to nejen 
nejen ve sportovní čás  , ale i v nárůstu členské zá-
kladny a realizaci inves  čních akcí.

Zaměřím-li se na sportovní část, družstvo nohejba-
listů se vrá  lo do extraligové soutěže, družstvo žen 
s každoroční pravidelnos   pobralo všechny  tuly, 
které lze v nohejbalových soutěžích pobrat a vel-
mi dobře si vedli v krajském přeboru i dorostenci. 
Basketbalisté zvládli pořádání Národního fi nále 
v kategorii U 12 dívek. Atletům se podařilo zorga-
nizovat závody pro dě   nejen v prostorách kryté 
běžecké dráhy, ale i venku na Ku  lce. Družstvo te-
nistů v kategorii dospělých obsadilo 6. místo v dru-
hé lize a dalších deset družstev se účastnilo dalších 
tenisových soutěží. Muži basketbalu a volejbalu 
odehráli krajské přebory. Podpora trenérské práce 
přinesla zlepšené podmínky pro činnost a násled-
ně i nárůst dě   a mládeže do oddílů, např. atle  ka 
199, tenis 168, basket 104, nohejbal 45. Celkem 
máme v TJ 663 členů do 26 let z 902 členů celkově. 
Pro srovnání uvádím rok 2010, kdy TJ měla 595 čle-
nů, z toho 374 do 18 let. 

V oblas   fi nancí naše celkové výnosy (souhrn-
ně) byly 8.359.956,02 Kč a celkové náklady 
8.691.006,24 Kč. Hodnota majetku ve stavbách 
byla 39.537.656,52 Kč. Celková výše členských 
příspěvků činila 1.093.719 Kč. V oblas   inves  c 
s přispěním dotačních  tulů jsme vloni proinves-

tovali: sauna a wellness 2.259.347,02 Kč, tenis 
394.484,20Kč nohejbal 8.718.881,20 Kč.

VH vyjádřila poděkování za podporu především 
Městu Český Brod a MŠMT. Kri  čtější jsme byli vůči 
bývalé reprezentaci kraje, od kterého jsme již 5 let 
neobdrželi žádnou dotaci a rovněž vůči České unii 
sportu (ČUS), která přerozdělením dotace MŠMT 
zaslala na činnost a provoz TJ pouhých 104  s. Kč. 
Jsou-li kritérii MŠMT pro přidělení výše dotace: 
počet členů, hodnota majetku a výše členských 
příspěvků, podle výše uvedených čísel je částka od 
ČUS tristní.
Pokud byste se chtěli o naší činnos   dozvědět více, 
potom doporučuji www.tjslavojcb.cz a v sekci do-
kumenty najdete Výroční zprávu.

Pavel Janík - předseda
TJ Slavoj Český Brod

Ještě jedno ohlédnu  
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Květnové víkendy byly letos opravdu – co se sokolských akcí týká - nabité. Ten první byl sice ještě volný, ale 
hned v tom následujícím jsme se zúčastnili městských oslav k 580. výročí Královského Českého Brodu.

Sokolovna byla 13. května pro návštěvníky otevře-
na celé dopoledne a přítomní se mohli nejen podí-
vat po všech zákou  ch sokolovny či si sami zacvičit, 
ale k vidění toho bylo mnohem víc: ukázky cvičení 
našich oddílů a historické fi lmy, ale také fotogra-
fi e z akcí a činnos   Sokola z průběhu celého roku 
2016. Třešničkou na dortu pak byla možnost shléd-
nout unikátní výstavu k 130. výročí II. „náhradní-
ho“ všesokolského sletu, který se v roce 1887 ko-
nal právě v Českém Brodě.

O 14 dní později - 27. 5. - se konal již 3. ročník naší 
sokolské „Pou   do Lipan“. V rámci městských oslav 
jsme tentokrát lipanské akce spojili a stali se sou-
čás   velké husitské bitvy. Počasí bylo nádherné, 
lidí spousta a u našeho stánku s minohledačkami 
a výstavou bylo téměř pořád rušno. Opět jsme vše 

připravovali společně se 14. skautským střediskem 
a jako vždy to byla velká pohoda.

Na konci května se oddíl sportovního aerobiku 
účastnil jednoho z posledních závodů jarní sezó-
ny v Praze. Jednoho z největších úspěchů dosáhly 
naše jednotlivkyně v kategorii 9 – 11 let. V kon-
kurenci 42 závodnic se Anetě Blechové a Barboře 
Školové podařilo obsadit stříbrnou a bronzovou 
příčku. Dívky si i  mto úspěchem pomohly do 
celorepublikového fi nále soutěže Mistry s Mistry, 
kterým zakončí závodní sezónu. Na tento pres  ž-
ní závod se nominovaly i oba naše sportovní týmy, 
nejmladší závodnice i Veronika Vomáčková.

Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol
a Eliška Strakošová, cvičitelka oddílu aerobiku

Sokolové v květnu slavili, putovali i závodili
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Sport 33

V červnu 1887 se měl konat v Praze na Císařské louce II. všesokolský slet. Ten však 6. 5. pražské c. a k. po-
licejní ředitelství zákazy omezilo natolik, že se Sokolové rozhodli slet v Praze neuspořádat a jako náhradu 
uskutečnit „náhradní“ slet mimo území Prahy formou veřejného cvičení nebo závodů.

Mezi zájemci o pořádání těchto závodů byla např. 
Plzeň či Kolín, ale i díky diplomacii Jozefa Miškov-
ského byl vybrán Český Brod jako Praze nejbližší 
místem, vyhovujícím technickým zabezpečením 
i vstřícným postojem vedení města a obyvatel.

Byla to na Český Brod opravdu veliká událost, při-
jelo 13 mimořádných vlaků, pro cvičení byl získán 
pozemek za cukrovarem (dnes částečně Lidl), v ten 
den bylo v Českém Brodě 40  síc lidí! A také výpra-
va amerických Sokolů, podle kterých byl náhradní 
slet nazván „Česko-americkými závody“.

Těchto závodů se tehdy účastnilo celé město a náš 
Sokol si jejich pořádání ve výročních letech připo-
mínal mohutnými oslavami. To si my dnes dovolit 
nemůžeme, a tak jsme 130. výročí této, pro Sokol 
i tehdejší Český Brod velkolepé událos  , oslavili 
zhotovením obsáhlé výstavy o těchto závodech, 
která byla k vidění na oslavách města i lipanské 
pou   a brzy bude k vidění i u nás v sokolovně.

Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol

26. 6. 1887 - 130 let od konání II. „náhradního“ všesokolského 
sletu v Českém Brodě
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Celorepublikové závody v taekwon-do ITF

34 Sport

Letošní první kolo celorepublikového setkání členů STM (střediska talentované mládeže) se uskutečnilo 
13. – 14. 5. 2017 ve sportovní hale v Ostravě pod záš  tou Českého svazu Taekwon-Do ITF. Celkem se 
zúčastnilo 178 závodníků z pě   středisek. I přes obrovskou konkurenci se všem našim závodníkům poda-
řilo předvést skvělé výkony. Jako STM Praha II jsme skončili s celkovým počtem 27 zlatých, 16 stříbrných 
a 30 bronzových medailí na prvním místě!

K úspěchu nám pomohli i studen   z místní skupiny. 
Nikol Křížová vybojovala stříbrnou medaili ze spor-
tovního boje jednotlivců a jako členka týmu získala 
jednu zlatou a dvě bronzové medaile. Pavel Urba-
nec vybojoval jednu zlatou medaili ze sportovního 
boje jednotlivců a jako člen týmu získal tři zlaté. 
Nikče i Pavlovi za krásná umístění gratulujeme.

Všichni zájemci o Taekwon-Do jsou srdečně zváni 
na tréninky, které pravidelně probíhají v Českém 

Brodě každý čtvrtek od 18.30 – 20.00 v TJ Sla-
voj, které vede Tomáš Komrska IV. dan; tel. 
+420 737 803 795. Více informací o naší škole Ge-
Baek Hosin Sool najdete na internetových strán-
kách www.tkd.cz. Popřípadě nás kontaktujte na 
e-mailové adrese: info@tkd.cz

Aneta Poklopová, Ge-Baek Hosin Sool
foto: David Faic
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Z historie 35

Sbírka Podlipanského muzea obsahuje m.j. i 745 exemplářů starých  sků, tedy knih vydaných před rokem 
1800. K jejich důkladnému poznání je samozřejmě důležité posouzení jejich obsahu, nakladatelských úda-
jů, dále druh a kvalita knižní vazby aj. U každého vý  sku je ovšem nejcennější poznání jeho dějinných osu-
dů, především původní provenience, ideálně jména konkrétních držitelů (i ins  tucí) a způsoby předávání 
knihy mezi nimi. K tomuto účelu slouží pro starší období v první řadě rukopisné poznámky – v minulos   byl 
to  ž velmi rozšířený zvyk, že nový držitel po zisku knihy napsal svoje jméno (případně i s dalším údajem) na 
její  tulní stranu. Někteří byli dokonce tak svědomi  , že na zadní přídeš   psali i údaj, kdy, kde a především 
za jaký fi nanční obnos knihu koupili.

Díky zmíněným okol-
nostem můžeme re-
konstruovat kompletní 
(!) historii u starého 
 sku Nového zákona 

z českobrodské sbír-
ky. Jeho celý název je 
„Druhý djl Biblj to  žto 
Nowý Zákon“ a vy  š-
těn byl v univerzitní 
knihovně pražské jezu-
itské koleje sv. Klimen-
ta v roce 1677. Nejstar-
ší (soudobý) přípisek na  tulním listě zní „Ex libris 
Canoniae Carloviensis Neo-Pragae“. Kniha byla 
tedy patrně hned od svého vzniku v knihovně kláš-
tera augus  niánů kanovníků v Praze na Karlově, 
kde dnes sídlí Muzeum policie ČR. Už skutečnost, 
že můžeme určit knihu z knihovny tohoto zaniklé-
ho kláštera, je vzácná.

Klášter byl zrušen v rámci církevní poli  ky císaře 
Josefa II. roku 1785 a knihu koupil v následné ve-
řejné dražbě proslulý písmák Fran  šek Jan Vavák 
(1741-1816), známý svoji publikační činnos   a pře-
devším svými paměťmi, vydanými během první po-
loviny 20. stole    skem. Vzdělání získal Fran  šek 
Jan Vavák jako samouk. Prak  cky celý svůj život 
působil jako rychtář v Milčicích. Byl nejvýznamněj-
ším písmákem a kronikářem této doby. V jeho díle 
je možno studovat duchovní život na tehdejším 
venkově. Vavákovy hodnoty byly důsledně konzer-
va  vní, ještě plně barokní. Oceňoval zbožnost, píli 
a pracovitost. Ostře odsuzoval francouzskou revo-
luci a jako nesmlouvavý katolík byl velmi kri  cký 
i k jose  nským osvícenským reformám. Během 
života obdržel i čestné občanství města Plzně a ta-

ké úředníci na podě-
bradském zámku si 
vážili svého pilného 
a kul  vovaného sed-
láka.

Vavák měl se svoji 
manželkou Barborou 
celkem devět dě  . 
Po jeho smr   zdě-
dil zmíněnou knihu 
jeho syn Mar  n Va-
vák (nar. 1779, zemř. 
1843 v Milčicích čp. 
24) a po něm jeho 
dcera Anna (nar. 1811), která se ve svých sedm-
nác   letech provdala za sedláka Jana Čermáka ze 
Žher. Ten před smr   daroval exemplář další slav-
né osobnos   – svému ze  , malíři Láďovi Novákovi 
(1865-1944). L. Novák je známý jako autor návrhů 
sgrafi t, rovněž prováděl dekorace (fresky a sgrafi -
ta) průčelí domů. Je mu přičítána výzdoba fasád 
celkem na asi stovce domů v Česku – mezi nejzná-
mější je výzdoba Ro  ova domu v Praze (dle kar-
tonů Mikoláše Alše), výzdoba průčelí nové radnice 
v Náchodě (dle kartonů Mikoláše Alše) nebo obraz 
sv. Václava v kapličce v obci Žhery, odkud pocháze-
la Novákova manželka.

Před svou smr   daroval Láďa Novák 1. prosince 
1939 tento starý  sk, který se dědil v jeho rodině 
více než sto padesát let, do sbírek místního Podli-
panského muzea.

Vladimír Jakub Mrvík

Představujeme muzejní sbírky: Exemplář Nového zákona (1677) 
z majetku písmáka Fran  ška J. Vaváka
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36 Z knihovny

V květnu a červnu jsme v městské knihovně v rámci cyklu literárních besed tak trochu „ladili formu“ na čas 
prázdnin a společně se školáky ZŠ Tyršova, ZŠ Žitomířská, ZŠ Poříčany, ZŠ Přistoupim, ZŠ Kouřim a ZŠ a PrŠ 
Český Brod jsme se vydali na velkou cestu kolem světa.

Nejdříve jsme dětem ukázali dvě zajímavé knížky 
o zeměpise a cestování: Můj první atlas, ve kterém 
mohly kromě map vidět i fotografi e naší planety 
tak, jak ji vidí třeba kosmonau   z vesmíru, a nád-
hernou výpravnou knihu Mapy, podle které jsme 
naši zeměpisnou abecedu připravili.

Na magne  cké tabuli proto čekala mapa celého 
světa a také 26 písmenek abecedy. Patnáct dě   
z každé třídy mělo možnost vybrat si jedno pís-
menko, společně se dozvědět nějakou zajímavost 
o různých státech, městech a pohořích, o typic-
kých zvířatech, pokrmech, stavbách, sportech 
nebo literárních postavách, na výstavce najít od-
povídající předmět a nakonec písmenko umís  t 
do správného kon  nentu. Během našeho putování 
jsme si také poslechli německou, anglickou nebo 
berberskou pohádku a zakončili jsme ho veselou 
písničkou o opičkách, které procestovaly celý svět, 
ale nakonec se rády vrá  ly domů... Za skvělé země-
pisné znalos  , kterými nás překvapili i   nejmenší 
školáci, dostala každá třída svůj vlastní Průkaz ces-
tovatele.

Ve druhé čás   našeho setkání jsme dětem před-
stavili nové knihy v dětském oddělení a přečetli si 
z nich několik ukázek. Na závěr jsme otevřeli naši 
knihovnickou truhlu a dě   mohly ochutnat nape-
čené dopravní prostředky, kterými je možné ces-
tovat po světě. 

Na literární cyklus Zeměpisná abeceda navazuje 
stejnojmenná výstava výtvarných prací žáků ZŠ 
Tyršova, ZŠ Žitomířská, ZŠ Přistoupim a ZŠ Kouřim, 
kterou si ve vstupní hale městské knihovny můžete 
prohlédnout až do konce srpna 2017.

Vlasta Novotná, Městská knihovna Český Brod

Zeměpisná abeceda aneb Velká cesta kolem světa
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Vybíráme z knižních novinek

Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol (audiokniha)
Psychologická novela s prvky horroru a černé sa  ry byla vydána v roce 1967, podle ní 
vznikl v roce 1968 kultovní fi lm v režii Juraje Herze, kde postavu Karla Kopfrkingla, za-
městnance pražského krematoria a zvláštního podivína, jehož fascinuje smrt a vše s ní 
spojené, geniálně ztvárnil Rudolf Hrušínský. Příběh se odehrává těsně před vypuknu-
 m 2. světové války a končí v roce 1945, je mistrovským vhledem do duševních pocho-

dů manipulovaného člověka, omezeného slabocha, z něhož se postupně stává lidská 
stvůra. Knihu načetl herec Lukáš Hlavica a stala se nejlepší audioknihou roku 2016.

Milena Štráfeldová: Svatý rváč
Historický román o osudech Jeronýma Pražského, předního českého učence přelomu 
14. a 15. stole   a blízkého přítele Jana Husa, vychází z důkladného studia historiografi ckých 
prací. Na základě dochovaných materiálů autorka vytvořila možnou podobu životních osudů 
tohoto církevního reformátora. Rodák z Nového Města pražského patřil k největším vzdělan-
cům své doby, studoval na čtyřech evropských univerzitách, pro své názory byl však nakonec 
upálen stejně jako Hus. Kniha je výjimečná nejen zásadním příběhem z české a evropské his-
torie, ale i  m, že se snaží najít rovnováhu mezi dochovanými fakty a vlastní fi kcí autorky.

Kompletní přehled nových knih za měsíc květen 2017 je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky

Eva Dolejšová: Tajemství jedné knihovny
Kniha se zábavnou i humornou formou snaží přivést dě   ke čtení a ke knihám, ale i k za-
myšlení nad okolním světem a chováním ke svému okolí. Jejím cílem je podní  t dě  , aby 
přemýšlely o příběhu, který čtou, a zkusily domyslet, jak by mohl skončit,  m v nich pro-
hlubuje samostatné myšlení, schopnost mít vlastní názor a zapojit fantazii. Celým příbě-
hem čtenáře provázejí nezbední knižní skřítkové, nedílnou součás   knihy jsou zábavné 
úkoly, omalovánky, komiksy a doplňovačky, které spoluvytváří příběh a zdokonalují vý-
tvarné schopnos   i slovní zásobu dě  .

Ludmila Vaňková: Život na rozhraní věků
Vlastní životopis známé spisovatelky historických románů vychází u příležitos   jejích 
90. narozenin. Její dětství bylo velmi harmonické, otec byl ředitelem několika fi nančních 
ústavů a v jeho bohaté knihovně se seznamovala s literaturou a historií, maminka se sta-
rala o rodinu, Ludmila i její sestra Blanka po ní zdědily hudební nadání. Za heydrichiády 
byl otec popraven a rodina se musela vystěhovat z Prahy do Řevnic. Po válce studovala 
Ludmila Vaňková na Filozofi cké fakultě Univerzity Karlovy, ale v roce 1948 byla z vysoké 
školy vyloučena a svůj doktorát dostala až po listopadu 1989.
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Píšete nám38

Když se mne má dívka po tříměsíční známos   zeptala: „ Kdy si mne vezmeš,“ zdálo se mi to předčasné a sar-
kas  cky jsem odpověděl: „ V pátek třináctého.“ Na příš   schůzce jsem se dozvěděl, že mým šťastným dnem 
bude pátek 13. září. Jenže se psal rok 1968, 21. 8. přijeli Rusové a s nimi i některá omezení, např. nebylo 
zlato, ustal turis  cký ruch (to však byly jediné kazy na mém z mé strany šťastném rozhodnu  ). Od té doby 
považuji třináctku za své šťastné číslo, na různých sranda-mačích v kopané jsem s třináctkou nastupoval.

Nás je nyní též třináct a KČT získal v roce 2017 
dvanáct nových členů. Abychom zbytečně neza-
těžovali českou poštu a šetřili klubovou pokladnu, 
rozhodlo se, že případné další nové členy přihlá-
síme až od 1. 1. 2018. Případní zájemci se mohou 
zúčastnit našich akcí i akcí pěších, aniž by byli členy 
KČT Český Brod.

Kroužek zní tak pionýrsky a za mých mladých let 
nebylo slovo pionýr oblíbené (1950 – 1953) a hr-
dinou byl spíš ten, kdo pionýrem nebyl, proto je 
možné toto slovo nahradit slovem skupina, soubor 
(musíme se dohodnout, aby bylo zřejmé, jak bude 
vypadat naše logo). Dále bych se chtěl omluvit na-
šim členkám za pojmenování „důchodcovský ba-
binec“. Bližším rozborem věkové struktury našeho 
souboru vyšel věkový průměr žen na pouhých 61 
let (dvě 53 leté mladice), za  mco u mužů je věkový 
průměr o 11 let vyšší a tudíž bychom se mohli na-
zývat „cyklodědci 70+“.

Protože počasí začalo cyklis  ce přát, proběhly jak 
plánované akce, tak i akce odložené (Stará Bole-
slav, Kersko, soutok Labe – Cidlina atd.) a i akce 
spontánní dle počasí. Účast bývá 4 – 10 lidé, někdy 
s námi jede zkušený cyklista Ivan, jeho rady, zna-
lost terénu i obětavost rádi využíváme, tak i „ne-
zmar“ z Poříčan.

Naše akce od 14. 6. – 15. 7. 2017
14. 6., 7.18 Řevnice - průzkum bojem, cca 50 km
17. 6., 6.32 Údolím zlatonosné Kocáby přes Smí-

chov – Štěchovice, pěší, 15 km
25. 6., 9.30 Slávovo loučení s Talmberkem, oběd 

Sázava u Libora, 60 km
28. 6., 9.30 Rozhledna u Úval, 30 km
2. 7., 9.30 Sadská koupání, 30 km
12. 7., 9.30 Poděbrady koupání, oběd Bílá růže, 50 km

Bohuslav Břečka, tel. 704 032 241

Třináctka je mé šťastné číslo

PRODEJ BYTU 1+1
Město Český Brod vyhlásilo záměr na prodej volné bytové jednotky č. 13 v ul. Palackého 
č.p. 1256 včetně spoluvlastnických podílů budovy č.p. 1256 na pozemku č. parc. st. 1580 a včet-
ně spoluvlastnických podílů pozemku č. parc. st. 1580 o výměře 279 m2 vše v obci a k.ú Český 
Brod. Jedná se o: jednotka č. 1256/13 je byt 1+1 v IV. NP o velikos   41,46 m2 a spoluvlastnický 
podíl 4146/173205 na společných částech budovy za minimální cenu 1.200.000 Kč. Nabídky 
v zalepené obálce označené slovy: NEOTVÍRAT – jednotka č. 1256/13 předejte do podatelny 
Města Český Brod, náměs   Arnošta z Pardubic 56 nejpozději do 4. 7. 2017 do 10.00 hodin. 
Nabídka bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, bydliště žadatele, tel. kontakt, číslo 
jednotky, nabízenou kupní cenu, způsob a termín úhrady. Na nabídky zájemců, kteří nemají 
uhrazeny závazky vůči Městu Český Brod, nebude brán zřetel.
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Zábava 39
Sudoku
Ob  žnost – lehká Řešení

6 8

4 5 3

5 7 9

5 2

7 9 4 1

6 3 8 2 4

5 7 8 2 3

3 6 7 4 8 5

8 6 4

762398514

459217368

318456729

984165273

275943681

631782945

547829136

193674852

826531497
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Èeský Brod, parèík vedle radnice

Rogue One: 
Star Wars Story

Masaryk

Špunti na vodì

Pátek 4. srpna

Nedìle 6. srpna

Sobota 5. srpna

Pondìlí 7. srpna

21:00 hod.

Èeský Brod - královské místo pro život
www.cesbrod.cz/kulturni-brod/

Zahradnictví: 
Rodinný pøítel



NEPRAKTA V 

KDY

1. 7. – 25. 8. 2017

KDE

Galerie Šatlava
Nám stí Arnošta z Pardubic 1
Vernisáž výstavy se uskute ní v úterý 11. 7. 2017 od 18:00 hodin 

Vždy  ti to povídám: Ten strážník vid l starý hadry, sebral 
je – a já byl náhodou v nich! 





Sociáln  - aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi

Terénní služby  

Rodinné centrum Kosti ka

Poradna pro rodiny 

Terénní služby Poradna pro rodiny RC Kosti ka

Služby jsou poskytovány bezplatn
Služby poskytuje LECCOS, z. s., www.leccos.cz 



Českobrodský
ZPRAVODAJ

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

náklad: 3.100 ks
cena: zdarma – roznos do domu
lokality: Český Brod, Štolmíř, Liblice, Zahrady
distribuce: tře  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
3.099 Kč
4.743 Kč (jednostranný)
6.231 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 sk letáků A5:

logo na tulní straně:
odkaz na PR článek

na tulní 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 sk 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 nebo JPG (po dohodě i v jiných formátech např. AI, CDR)
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu

poslední aktualizace: 18. 10. 2016

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

+420 603 588 338, brejchova@profi sk.cz
www.profi sk.cz

Uzávěrky: 2. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4., 8. 5., 5. 6., 7. 8., 4. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12.
Data expedice: 13. 1., 17. 2., 17. 3., 18. 4., 19. 5., 16. 6., 18. 8., 15. 9., 13. 10., 20. 11., 15. 12.



prodej, pronájem a výkup nemovitostí
bezplatné realitní poradenství
řešení exekucí nemovitostí
znalecké posudky
energetické průkazy
hypoteční servis
refinancování

Bydlím tu s Vámi!

  775 026 455 www.rkbohemia.cz
jedelsky@rkbohemia.cz

ODMĚNA ZA DOPORUČENÍ!

Chce prodat někdo z Vašeho okolí svoji nemovitost?

Doporučte mě a moje služby a já Vás za to odměním! Pokud zprostředkuji

prodej, obdržíte ode mě odměnu ve výši 10% z provize realitní kanceláře! 

Bližší informace k získání odměny naleznete na našich stránkách www.rkbohemia.cz.



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

Držitel certifikátu ISO 9001, 14001

SLUŽBY PRO: OSOBNÍ VOZY I DODÁVKOVÉ 
VOZY I NÁKLADNÍ VOZY I PŘÍVĚSY I NÁVĚSY I

ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU

SERVIS OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ

Provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek)
PROVOZNÍ DOBA: Po – Pá 8.00 – 18.00, So – 8.00 – 15.00

SERVIS: tel.: 602 313 343 AUTODOPRAVA: tel.: 602 326 785

Servisní prohlídky | Výměna olejů | Oprava autoelektriky 
| Montáž zabezpečovacího zařízení | Montáž tažného 

zařízení | Výměna autoskel | Servis klimatizace | Oprava 
brzdových systémů | Příprava a provedení STK | Odta-
hová služba | Diagnostika elektrických systémů vozidel
| Měření podvozku 3D technologií | Náhradní vozidlo |

Přestavba vozidel pro autoškoly | Renovace světlometů

PNEUSERVIS PRO OSOBNÍ,
NÁKLADNÍ, ZEMĚDĚLSKÉ A MOTO

Kontejnery | Zemní 
práce | Demoliční 
a stavební práce 

| Deponie – prodej

Prodej PNEU | Prodej disků 
hlíníkových i plechových | Montáž, 
vyvážení, opravy pneu | Uskladnění 

letních i zimních pneumatik

Přijmeme pracovníky 

do zámečnické výroby 

v Českém Brodě.

Kontakt 777103047

Společnost BILLA přijme pro svoje centrální sklady 
v Modleticích a v Jažlovicích zaměstnance na pozice:

SKLADNÍK – PICKER – KOMPLETÁŘ 

(výdělek až 31 000 Kč)
NÁPLŇ PRÁCE 
•  kompletace zboží na palety za pomoci manipulační techniky

NABÍZÍME
•  důkladné zaškolení a získání řidičského oprávnění 

na nízkozdvižné vozíky
• pravidelný příjem a férové jednání
• motivační fi nanční ohodnocení – prémiový systém
• dotované stravování ve fi remní kantýně
• fi remní dopravu z Prahy-Opatova, Benešova a Kladna

Oba sklady jsou dostupné z dálnice D1, exit 10.
V případě zájmu prosím kontaktujte p. Konára, tel.: 720 983 871 
nebo 323 625 951. Více info na www.billa.jobs.cz.

BILLA_Picker_Modletice_Ceskobrodsky_zpravodaj_69x100.indd 1 30.05.17 11:02

ZDE

MŮŽE BÝT

I VAŠE INZERCE

V Českém Brodě máme vlastní 

obchodní zástupkyni:

Dana Brejchová,

tel.: + 420 603 588 338,

e-mail:

brejchova@profi tisk.cz





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

Pro prodejnu elektroinstala ního materiálu 
v eském Brod , ul. Zborovská 578 

p ijmeme

prodava e
vzd lání nebo praxe v oboru elektro vítána 

Informace v prodejn  nebo na tel. . 321 621 772 





P IJMEME
• ezníka

• d lnici do masné 
výroby

do provozu Kou im, Kolínská 506
Informace na tel. 321 783 515



ILONA KRATOCHVÍLOVÁ 

606 155 553
e-mail: ikratochvilova@mmhypo.cz

LUCIE JUNKOVÁ  

736 640 855
e-mail:  ljunkova@mmhypo.cz



Z farmy přímo na váš stůl!
Rozvoz čerstvých zeleninových

a mléčných bedýnek
objednávejte na

www.odfarmare.com, 731 696 043
Farmářský obchod v Kostelci nad Černými lesy

již otevřen.
Nabízíme velké množství farmářských výrobků.

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 

Firma TENEL ČR s.r.o., provozovna Úvaly nabízí zajímavou práci na HP :

SERVISNÍHO TECHNIKA – mikroprocesorové řídící systémy

v energetice - SPŠE, VŠ

ELEKTRONIKA – návrhy HW, plošné spoje

PROGRAMÁTORA – jazyk C nebo Control Web

Kontakt: tel. 281 981 001-5 , E-mail: info@tenel.cz

WTE POWERBOLT s. r.o
příjme na HPP pracovníka na pozici:

Soustružník, Programátor CNC 

a obsluha CNC stroje

KONTAKT: WTE PowerBolt s.r.o,

Český Brod tel. 321 622 062



www.vodnisvetkolin.cz

Vyhřívaný venkovní bazén
OTEVŘEN!

Letní plovárna otevřena
pondělí - neděle 9.00 - 20.00

Vodní svět Kolín, Masarykova 1041, 280 02 Kolín, 321 671 616, 721 529 703

AQUAZORBING
» vyzkoušejte chůzi po vodě «

AQUAZORBING
» vyzkoušejte chůzi po vodě «



SLUŽBY NOTÁŘE
Mgr. Petra Němcová
www.notarsky-urad.cz

JISTOTA – ODBORNOST – ZKUŠENOSTI – KOMPLEXNÍ SLUŽBY
nám. Husovo 61, 282 01 Český Brod, tel.: 321 622 424, e-mail: kancelar@notarsky-urad.cz

CHCETE RISKOVAT ZTRÁTU SVÉHO MAJETKU ČI FINANCÍ
POUŽITÍM SMLUV STAŽENÝCH Z INTERNETU?

• Notář je státem pověřená osoba k sepisování veřejných listin.
• Notář zajistí bezpečný prodej nebo převod nemovitosti.
• Notář ochrání váš majetek a finanční prostředky při změně vlastníka nemovitosti. Zaručí bezpečné 

uschování peněz a jejich vyplacení. Zařídí zápis nového vlastníka v katastru nemovitostí.
• Notář založí společnost, zajistí změny v ní, osvědčí valnou hromadu, ...
• Notář je jako jediný oprávněn zapsat přímým zápisem do obchodního rejstříku novou společnost či 

změny v existující společnosti. Vyhnete se tak zdlouhavému procesu zápisu přes soud.
• Notář sepíše majetkové smlouvy manželů a snoubenců.
• Notář vám pomůže uspořádat vaše majetkové záležitosti pro případ smrti (závěť, vydědění, ...).
• Notář sepíše notářský zápis jako podklad pro případnou exekuci.
• ...a mnoho dalších právních služeb.

Koupím činžovní dům v Českém Brodě, může být i ve špatném stavu. Telefon: 728 074 275 



Vepřovou kýtu bez kosti – 99 Kč/kg
Vepřová játra – 25 Kč/kg

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

ceny jsou platné od 22. 6. do 9. 7. 2017
na prodejně v Českém Brodě 

NABÍZÍME:

Při nákupu nad 950 Kč obdrží 

zákazník svačinový nůž

v hodnotě 95 Kč zdarma.
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